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. وعلرى وجره اوصروتع تعررب بتقيي  عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسرنيترحب اإلدارة  -1
اإلدارة عررن ارتياحهررا لتأكيررد التقيرري  علررى صررّحة سياسررة املسرراواة بررني اجلنسررني بوصررفها إطرراراة  ررامالة لتوجيرره عمررل املنظمررة 

لحصرررول علرررى وجهرررات نظرررره  ل ني والشرررركاء اورررارجينياملررردراء واملرررو فمرررع وتقررردر اإلدارة املشررراورات املكثفرررة  .اجلنسررراي
ع مبرررا يف  لرررال مرررن خرررالل الزيرررارات امليدانيرررة إىل ةيرررع املكاترررب اإلقليميرررة واملكاترررب الق ريرررة التقيررري  مرررن أجرررل وتوصرررياهت 

املختررررارة. وتواإلررررق اإلدارة بشرررركل عررررام علررررى االسررررتنتاجات والتوصرررريات الررررواردة يف التقيرررري  وسررررتكّيف اسررررتجابتها حسررررب 
 السياقات املختلفة.

 
حتررديس سياسررة املسرراواة بررني  املنظمررةية احملررددة بأنرره يتعررني علررى وعلررى وجرره اوصرروتع تواإلررق اإلدارة علررى التوصرر -2

اجلنسني القائمة مع مراعاة التغريات الداخلية اليت حصلت إليها والت ورات اوارجية  ات الصرلة بواليتهرا. وحتظرى التوصرية 
اواة بررني اجلنسررنيع الررواردة يف التقيرري  والرريت تقدرري بةعررداد خ ررة عمررل إليهررا طرجاتجغايررات متوسرر ة األجررل بشررأن املسرر

بالرتحيب أيداة. باإلضاإلة إىل  لالع تواإلق اإلدارة على أن خ ة العمل هذه ستساعد على ربر  العمرل الفرمل املدر لع بره 
 مبوجب اإلطرار االسرتاتيجري بأهداف املساواة بني اجلنسني الواردة يف سياسة املساواة بني اجلنسني.

 
نه يتعنّي على املنظمة أن توّسع ن اق  راكاهتا مع اجلهات الفاعلة الرئيسية الريت وتقبل اإلدارة بالتوصية احملددة بأ -3

تعمل على معاجلة قدرايا املسراواة برني اجلنسرني يف الزراعرةع مثرل الصرندوق الردوة للتنميرة الزراعيرةع وبرنرامج األمر  املتحردة 
ة )اليونيسررررف(ع وبرنررررامج األغذيررررة العررررامليع وأن اإلمنررررائيع وهيئررررة األمرررر  املتحرررردة للمرررررأةع ومنظمررررة األمرررر  املتحرررردة لل فولرررر

 النسربيةتستخلص الدروس منها. وعلى وجره اوصروتع تواإلرق اإلدارة علرى أنره يتعرنّي علرى هرذه الشرراكات أن تقرّر برامليزة 
 اليت تتمتع هبا املنظمة يف املناطق الريفية وأن تستفيد منها ب ريقة مناسبة يف ت وير األنش ة املشرتكة.

 
حرررب اإلدارة بالتوصرررية مبواصرررلة تعزيرررز قررردرة املرررو فني الفنيرررني علرررى تعمررري  املسررراواة برررني اجلنسرررني يف عملهررر ع وتر  -4
ة والرردع  حسررب ر بتقرردمي املشررو  وجهررات التنسرريق بقدررايا املسرراواة بررني اجلنسررني نيسرريما مررن خررالل قيررام املررو فني املعنيرر ال

االتصررال املعنيررة بقدررايا املسرراواة بررني اجلنسررني هلررذا الرردور الررداع  يف احلاجررة يف املكاتررب امليدانيررةع وبدرررورة تأديررة جهررات 
 األقالي  كاإلة.

 
وأخرياةع تواإلق اإلدارة على التوصية بأنه يتعنّي على املنظمرة وضرع خري رة بااليرات القائمرة واستعراضرها مرن أجرل  -5

علرى املسرتوى الق رريع وتواإلرق علرى أن الرصرد  رصد اإلجنازات  ات الصلة باملساواة بني اجلنسرني والتبليرع عنهراع ال سريما
ن. وترحررب اإلدارة برراإلجراء املقرررتج إلدمررام تقيرري  مسررالات الررربامج الق ريررة يف الغايررات املتعّلقررة االفعررالني ضررروري بليررعوالت

ق ريررةع ترررى باملسرراواة بررني اجلنسررني. ويف حررني تقرررتج التوصررية إدمررام هررذا التقيرري  يف االسررتعراا السررنوي إلطررار الربجمررة ال
 اإلدارة أنه من األنسب إدراجه كقس  خات باملساواة بني اجلنسني يف التقرير الق ري السنوي.

 
 وترد معلومات إضاإلية يف املصفوإلة. -6
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 رد اإلدارة على تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال المساواة بين الجنسين

 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

يتعني على املنظمة حترديس سياسرة املسراواة برني  :1التوصية 
اجلنسررني القائمررة مررع مراعرراة التغررريات الداخليررة الرريت حصررلت 

والت رررورات اوارجيرررة  ات الصرررلة بواليتهرررا. وباإلضررراإلة  هررراإلي
إىل حتررديس سياسررة املسرراواة بررني اجلنسررنيع ال بررد مررن وضررع 
خ رررة عمرررل تشرررمل غايرررات قصررررية ومتوسررر ة األجرررل تررررتب  

ة بررررررني اجلنسرررررني لدررررررمان تفعيرررررل السياسررررررة بشرررررركل باملسررررراوا
 يةاتالسياسررمناسررب ورصررد التقرردم احملرررز يف حتقيررق األهررداف 

 الرإليعة املستوى.

وضع و ( 3)مراجعة إطار املساءلة اوات هبذه السياسةع و ( 2)( حتديس سياسة املساواة بني اجلنسنيع 1)تواإلق اإلدارة على هذه التوصية وسرتّكز على  قُبلت
 .2020خ ة عملع على أن تستكمل ةيع اإلجراءات حبلول ديسمربجكانون األول 

يتعنّي على املنظمة أن توّسع ن اق  راكاهتا مع  :2التوصية 
اجلهررررات الفاعلررررة الرئيسررررية الرررريت تعمررررل علررررى معاجلررررة قدررررايا 
املسررررراواة برررررني اجلنسرررررني يف الزراعرررررةع مثرررررل الصرررررندوق الررررردوة 

مج األم  املتحدة اإلمنائيع وهيئة األم  للتنمية الزراعيةع وبرنا
املتحرررررررررررردة للمرررررررررررررأةع ومنظمررررررررررررة األمرررررررررررر  املتحرررررررررررردة لل فولررررررررررررة 
)اليونيسرررررررف(ع وبرنرررررررامج األغذيرررررررة العرررررررامليع وأن تسرررررررتخلص 
الررردروس منهرررا. ويتعرررنّي علرررى هرررذه الشرررراكات أن تقرررّر برررامليزة 

ة اليت تتمتع هبا املنظمة يف املنراطق الريفيرة وأن تسرتفيد نسبيال
 قة مناسبة يف ت وير األنش ة املشرتكة.منها ب ري

 ين املقرتحني لتنفيذها على النحو املقرتج يف التقيي .ءتواإلق اإلدارة على هذه التوصية وعلى اإلجرا قُبلت
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

 1اإلجراء املقرتج 
االعتمررراد علرررى الشرررراكات الناجحرررة علرررى مسرررتوى املشررراريع 

اجلنسرررني لتقويرررة الشرررراكة العامرررة بشرررأن قدرررايا املسررراواة برررني 
 على املستويني الق ري واإلقليمي.

 قُبل
 

شـــــــــــــــــعبة السياســـــــــــــــــات 
االجتماعية والمؤسسـات 

 الريفية
شعبة الشراكات والتعاون 

بــــــــين بلــــــــدان  فــــــــي مــــــــا
 الجنوب

 الربامج االسرتاتيجية
 املكاتب امليدانية

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2020األول 

 ال

 2اإلجراء املقرتج 
الشررررركاء  الرررريت يعتمرررردها مارسرررراتاملاستنسرررراض أإلدررررل تعلّرررر  و 
  ن يف جمرررررال تعمررررري  املسررررراواة برررررني اجلنسرررررنيع مثرررررل و ااخرررررر 

مرررررن  خرررررت  املسررررراواة برررررني اجلنسرررررني اورررررات بربنرررررامج األمررررر  
املتحررردة اإلمنرررائي الرررذي تّفرررز املكاترررب الق ريرررة علرررى إدمرررام 
املساواة بني اجلنسني يف ةيع نواحي العمل التنموي. وميلال  

ومنظمررررة األمرررر  املتحرررردة  يملكررررل مررررن برنررررامج األغذيررررة العررررا
 حتفيزية مماثلة. اة لل فولة )اليونيسف( خ  

 قُبل
 

شـــــــــــــــــعبة السياســـــــــــــــــات 
االجتماعية والمؤسسـات 

 الريفية
 رررعبة الشرررراكات والتعررراون 

 يف ما بني بلدان اجلنوب
 الربامج االسرتاتيجية

 املكاتب امليدانية

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2019األول 

 ال

تقويررة قرردرة املررو فني  مواصررلة املنظمررة إىلحتتررام  :3التوصــية 
الفنيررررررني علررررررى تعمرررررري  املسرررررراواة بررررررني اجلنسررررررني يف عملهرررررر ع 

 إجراءات مقرتحة يف التقيي . ومت رإلض إجراء واحد واقرتاج نق يت عمل بديلتني. 6من أصل  5على هذه التوصية وعلى  اإلدارةتواإلق  قُبلت
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
بقدرررايا املسررراواة  نيسررريما مرررن خرررالل قيرررام املرررو فني املعنيررر ال

ة والدع  حسب ر بتقدمي املشو وجهات التنسيق بني اجلنسني 
احلاجرررررة يف املكاترررررب امليدانيرررررة. وباملثرررررلع حتترررررام املنظمرررررة إىل 

علررررررى أن تكررررررون جهررررررات التنسرررررريق املعنيررررررة بقدررررررايا  احلرررررررت
املساواة بني اجلنسني جمّهزة ومتواإلرة لتأدية هذا الردور الرداع  
يف األقالي  كاإلة. وحتتام إلرق الربامج االسررتاتيجية واإلدارات 
الفنية أيداة إىل توإلري املشورة حول كيفيرة تعمري  املسراواة برني 

ُيدررر لع هبرررا يف جمررراالت اجلنسرررني يف الرررربامج واملشررراريع الررريت 
 اختصاصها.

 1اإلجراء املقرتج 
إجرراء دورات تدريبيررة إلزاميررة ودوريررة للمررو فني الفنيررني وكبررار 

 املدراء

 قُبل
 

السياســـــــــــــــــات شـــــــــــــــــعبة 
والمؤسسـات  االجتماعية

 الريفية
 مكتب الموارد البشرية
 مكتب دع  الالمركزية

 اإلدارات الفنية
املكاتررررررررررررررررررررب اإلقليميررررررررررررررررررررة  

واملكاتب اإلقليمية الفرعيرة 
 واملكاتب الق رية

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2019األول 

نعررررر  )اسرررررتثمار مرررررن 
جانرررررررررررررررررررررب اإلدارات 
والررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربامج 
االسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتاتيجية 

 ية(واملكاتب امليدان
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

 2اإلجراء املقرتج 
اسرررتخدام نظرررام تقيررري  وإدارة األداء لدرررمان مسررراءلة املررردراء 
عررن النتررائج املتصررلة باملسرراواة بررني اجلنسررني املخ رر  حتقيقهررا 

شرتط على جهات التنسيق املعنية بقدرايا سنوياة. ويف حني يُ 
املساواة بني اجلنسني إدرام هدفجمؤ رر بشرأن املسراواة برني 

ع إلةنررره مرررن اتقيررري  وإدارة األداء اواصرررة هبررر اجلنسرررني يف نظررر 
توسرريع ن رراق هررذا الشرررط ليشررمل كبررار املرردراء  يررت  املهرر  أن

)مثرررل ممثلررري املنظمرررةع واملررردراءع واملررردراء العرررامني املسررراعدينع 
امل اف  ةوقادة الربامج االسرتاتيجية( الذين يتحملون يف هناي

 مسؤولية العمل يف جمال املساواة بني اجلنسني.

 قُبل
 

شـــــــــــــــــعبة السياســـــــــــــــــات 
االجتماعية والمؤسسـات 

 الريفية
 مكتب الموارد البشرية
 مكتب دع  الالمركزية

 املكاتب امليدانية
 اإلدارات الفنية

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2020األول 

 ال

 3اإلجراء املقرتج 
نقل املو فني من الفريق املعمل باملساواة بني اجلنسني يف املقر 
الرئيسي إىل األقالي  اليت توجد إليها حاجة ماسة إىل الدع ع 
ال سيما الشرق األدىن ومشال إإلريقيراع وجنروب وغررب آسرياع 

 ووس  أإلريقياع أو حشده  بصورة مؤقتة.وغرب 

حيس التكلفة لتلبية االحتياجات املؤقتة أو املتغرية إىل الدع ع وكذلال من خالل قيام املرو فني املعنيرني بقدرايا تواإلق اإلدارة على أهنا طريقة إلعالة من  قُبل
 دع  حسب احلاجة.املساواة بني اجلنسني يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية وجهات التنسيق املعنية بقدايا املساواة بني اجلنسني بتقدمي املشورة وال

 

 4اإلجراء املقرتج 
قيررام إلرررق الررربامج االسرررتاتيجية واإلدارات الفنيررة بةنتررام املررواد 
التوجيهية حول كيفية تعمي  املساواة بني اجلنسرني يف براجمهرا 

مان اسررتخدام املرررواد التوجيهيرررة لتنميررة القررردرات وتقررردمي مواصررلة ضررر قُبل
 الدع  يف جمال السياسات.

 رررررررررررررررررررررررررعبة السياسرررررررررررررررررررررررررات 
االجتماعيررررررررة واملؤسسررررررررات 

 الريفية

حبلرررررررررررررررول يونيررررررررررررررروجحزيران 
2020 

نعررررر  )اسرررررتثمار مرررررن 
جانررب إلررررق الرررربامج 
االسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتاتيجية 
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
ومشاريعها. ويتعني على الفريق املعرمل باملسراواة برني اجلنسرني 

 يف املقر الرئيسي تنسيق إنتام هذه املواد ونشرها.
 الربامج االسرتاتيجية

 اإلدارات الفنية
 واإلدارات الفنية(

 5اإلجراء املقرتج 
احلرت على أن تشمل واليرة جهرات التنسريق املعنيرة بقدرايا 
املسرراواة برررني اجلنسرررني ترررأمني املرررو فني الفنيرررني ودعمهررر  وأن 

 يت  ختصيص الوقت الالزم هلذا النشاط.

املررو فني الفنيررني يف جمررال تعمررري  املسرراواة بررني اجلنسرررني تشررمل واليررة جهررات التنسررريق املعنيررة بقدررايا املسرراواة برررني اجلنسررني بالفعررل تقرردمي الررردع  إىل  قُبل
هرذه التوصرية(  مبوجرببشرأن اسرتخدام نظرام تقيري  وإدارة األداء ) 2يف املائة( لتأدية هذا الردور. وسيسراه  اإلجرراء املقررتج  20وختصيص وقت حمدد )

 يف تعزيز دور جهات التنسيق املعنية بقدايا املساواة بني اجلنسني يف تقدمي الدع  إىل املو فني الفنيني عرب ضمان مساءلة املدراء.
 

 6اإلجراء املقرتج 
حتفيز املو فني املسرؤولني عرن تعزيرز املسراواة برني اجلنسرني يف 

الدررروء علرررى  الشرررعب الفنيرررة واملكاترررب امليدانيرررة عررررب تسرررلي 
 مسالته  )مثالة من خالل آليات من  املكاإلآت(.

 قُبل
 

 رررررررررررررررررررررررررعبة السياسرررررررررررررررررررررررررات 
االجتماعيررررررررة واملؤسسررررررررات 

 الريفية
 مكتب دع  الالمركزية

املكاترررررررررررررررررررررررب اإلقليميرررررررررررررررررررررررة 
واملكاتب اإلقليمية الفرعيرة 

 واملكاتب الق رية
 اإلدارات

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2019األول 

 ال

يتعررررنّي علرررررى املنظمررررة وضرررررع خري ررررة بااليرررررات  :4التوصــــية 
القائمرررة واستعراضرررها مرررن أجرررل رصرررد اإلجنرررازات  ات الصرررلة 
باملساواة بني اجلنسني والتبليرع عنهراع ال سريما علرى املسرتوى 

علرررى تتبرررع التقررردم  ة املنظمرررةالق رررريع و لرررال بغيرررة تعزيرررز قررردر 

 التوصيةع لذلال مت رإلده.ال يساه  اإلجراء الثاي يف تنفيذ و تواإلق اإلدارة على هذه التوصية ولكن تقرتج إعادة صياغة أول إجراء مقرتج.  قُبلت



PC 126/4 Sup.1 8 

 توصية التقييم

 رد اإلدارة
أو قُبلت  قُبلت

 جزئياً أو
 رُفضت

 خطة اإلدارة

اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول اإلجراءات الواجب 
 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة الجزئي أو الرفض

الحاجة إلى المزيد 
 من التمويل
 )نعم أو ال(

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
احملرز يف حتقيرق أهرداف سياسرة املسراواة برني اجلنسرني. ويعرد 

ن ضروريني لتحديد الفجروات والعوائرق رصد والتبليع الفعاالال
اليت جيب معاجلتها والردروس املسرتفادة وقصرص النجراج الريت 

 جيب تقامسها بني البلدان والشعب الفنية.

 1اإلجراء املقرتج 
إدمررام تقيرري  ملسررالات الربنررامج الق ررري يف حتقيررق الغايررات 
املتعّلقة باملساواة بني اجلنسني يف االسرتعراا السرنوي إلطرار 

 الق رية. ربجمةال

مبا أنه يوجد  رروط لرإلرع التقرارير بشرأن املسراواة برني اجلنسرني علرى  جزئياة  قُبل
الق ررريع تقرررتج اإلدارة إدخررال تعررديل صررغري علررى صررياغة املسررتوى 

 اإلجراء املقرتج على النحو التاة:
 

رإلرررررع التقرررررارير اواصرررررة باسرررررتعراا وحترررررديس الشرررررروط  -1
الق رية بشأن النتائج املتصرلة باملسراواة برني اجلنسرنيع 
مبرررررا يف  لرررررال عررررررب إدرام قسررررر  بشرررررأن املسررررراواة برررررني 

 ي.اجلنسني يف التقرير الق ري السنو 

 رررررررررررررررررررررررررعبة السياسرررررررررررررررررررررررررات 
االجتماعيررررررررة واملؤسسررررررررات 

 الريفية
مكترررررررررررررررررب االسررررررررررررررررررتاتيجية 

 والتخ ي  وإدارة املوارد
 مكتب دع  الالمركزية

حبلرررررررررول ديسرررررررررمربجكانون 
 2019األول 

 ال

 2اإلجراء املقرتج 
اجلمرررررع برررررني هرررررذه االستعراضرررررات وإعرررررداد التقيررررري  الق رررررري 

 للمساواة بني اجلنسنيع حيس أمكن  لال.

 قُبل
    

 


