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 معلومات أساسية
 

جبدوى ســياســة املنظمة املتعلقة  1اجلنســنيأقّر تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف جمال املســاواة بني  -1
، باعتبارها إطارًا شامًال ميكن االسرتشاد به يف العمل اخلاص باملساواة 2012باملساواة بني اجلنسني اليت مت إقرارها يف عام 

نظمة، يف االعتبار التغيريات الداخلية اليت حصـــلت يف امل لكي تأخذبني اجلنســـني. ولكّنه أوصـــى بتحديث هذه الســـياســـة 
وباإلضــــافة إىل حتديث ســــياســــة املســــاواة بني اجلنســــني، أوصــــى  ارجية ذات الصــــلة بوالية املنظمة.فضــــًال عن التطّورات اخل

 تطبيققصــرية إىل متوســطة األجل متصــلة باملســاواة بني اجلنســني، لضــمان  اأهدافً  حبيث تشــملالتقييم بوضــع خطة عمل، 
 دم احملرز يف حتقيق األهداف السياساتية الرفيعة املستوى.النحو املناسب ورصد التق السياسة علىهذه 

 
، مبا هاوالتزمت بتحديث ســــياســــة املســــاواة بني اجلنســــنيعلى  ،على هذه التوصــــية 2نظمة يف رّدهااملووافقت إدارة  -2

 .2020 �اية عام، وبوضع خطة عمل حبلول هبايشمل إطار املساءلة اخلاص 
 
الذي ُعرض على اجمللس يف يونيو/حزيران  3تقرير الدورة الســـــــادســـــــة والعشـــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج وأشـــــــار -3

افق على عرض ؛ وو 2019ألول ، على أن مشروع السياسة احملدثة سيكون متاًحا يف موعد أقصاه ديسمرب/ كانون ا2019
ملساواة بني اجلنسني، على جلنة الربنامج يف دورهتا املقبلة يف بااخلاصة الرئيسية للسياسة احملدثة  اجلوانبتقرير مرحلي بشأن 

 .2019نوفمرب/ تشرين الثاين 
 

 2019المحرز لغاية نوفمبر/تشرين الثاني  التقدم
 
األطر الدولية يف جمال  أحدثمع باملســــاواة بني اجلنســــني لضــــمان اّتســــاقها  اخلاصــــةمت حتديث ســــياســــة املنظمة  -4

الســتعراض تنفيذ إعالن + 25ومؤمتر بيجني ، 2030املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة (مثل خطة التنمية املســتدامة لعام 
، وخطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظمات ومنهاج عمل بيجني للمساواة بني اجلنسني

 املساءلة.عمليات إظهار التغريات يف العمليات املؤسسية القائمة وتعزيز وذلك بغرض ) 2.0األمم املتحدة 
 
ساس املنطقي، األاملقدمة و ها، مبا يشمل أقسامع نفسها، مت حتديث مجي هي ال تزالاملتبعة أن بنية السياسة  معو  -5

ومل يطرأ أي تغيري على هدف سياسة  الزراعة.يف قطاع من البيانات احلديثة حول املساواة بني اجلنسني  اتشمل مزيدً حبيث 
على حنو أفضــــل وجتّنب  هالتحديد حمور تركيز  األهدافمت حتســــني صــــياغة  اجلنســــني، بينماباملســــاواة بني  اخلاصــــةاملنظمة 

لقضــــايا الزراعية املخصــــصــــة  املعونةحول حصــــة إمجايل  5املفاهيم. وهلذه األســــباب، مت حذف اهلدف بني  يف ماتداخل ال
  اختالف طبيعة هذا اهلدف ونطاقه.ملساواة بني اجلنسني، نظرًا إىل ا
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املشــاورات مع قدت ســلســلة من فعُ  ذلك تنقيح القســم اخلاص باملعايري الدنيا لتعميم املســاواة بني اجلنســني.ّمت كو  -6
عب/املكاتب املســـؤولة عن تنفيذ هذه املعايري لتحديد املداخل إىل التحســـني. دت هذه املشـــاورات صـــالحية وأكّ  مجيع الشـــُ

املعايري ككّل يف ما يتعلق مبضـــمو�ا، ولكّنها ســـّلطت الضـــوء على احلاجة إىل حتســـني صـــياغتها وإىل إدراج عدد من معظم 
 آخر منها. داء عداملعايري اجلديدة ودمج أو إلغ

 
بصــــورة أفضــــل وجلعلها عملّية وموجهة حنو حتقيق الواردة فيها وّمت تنقيح صــــياغة مجيع املعايري لتوضــــيح املتطلبات  -7

عب/املكاتب الذي ينّص على أن جتُ  6النتائج على حنو أكرب. فعلى ســــــــــــبيل املثال، مت تنقيح املعيار األدىن  ري مجيع الشــــــــــــُ
املوارد  حتديد من اآلن فصـــاعًدايتضـــمن حبيث حتقيق املســـاواة بني اجلنســـني، يف جمال لذي تضـــطلع به تقييًما دوريًا للعمل ا

بشـــــأن تعميم املســـــاواة بني اجلنســـــني يف صـــــياغة  7. وباملثل، مل يعد املعيار األدىن وتوزيعها إلجراءات املتابعةاملخصـــــصـــــة 
ا على دمج النتائج واملؤشــرات املتعلقة باملســاواة بني  املشــاريع وتنفيذها ينّص على إجراء حتليل جنســاين فحســب، بل أيضــً

عايري وباإلضـــــافة إىل ذلك، أتاحت عملية التنقيح الفرصـــــة إلدراج ماملشـــــاريع والربامج. ب اخلاصـــــةاجلنســـــني يف أطر النتائج 
على العمل الرامي إىل حتقيق املســاواة بني اجلنســني، مبا يتماشــى  واملكافأةجديدة مثل املعايري بشــأن وضــع آليات للتحفيز 

 مع توصية تقييم عمل املنظمة املتعلق باملساواة بني اجلنسني.
 
مكتب  مثلعب إضافية شُ  تكليفجرى فقد أيًضا على حتديث إطار املساءلة.  وانطوت عملية تنقيح املعايري الدنيا -8

وجرت استشارة كبار وإعداد التقارير. لتنفيذ اوشعبة التجارة واألسواق، مبسؤوليات  ،املفتش العام، ومكتب كبري اإلحصائيني
او كافة. مكتب املدير العام، يف مجيع مراحل العملية لضــمان القبول والتأييد على املســتويات  يف املديرين مبا يشــمل   جيري أيضــً

املنظمة يف جمال  اجلهود اليت تبذهلاتعزيز فضــــالً عن إنشــــاء جلنة جديدة معنية باملرأة من شــــأ�ا العمل لتحفيز مســــريهتا املهنية 
تنفيذ ســـــياســـــة املســـــاواة بني اجلنســـــني مســـــؤولية مشـــــرتكة ضـــــمن املنظمة  إنّ و  باملرأة والدعوة إىل مواصـــــلتها.الربجمة واملتصـــــلة 

 القطريني مثلنياملبأكملها، ســــواء يف املقر الرئيســــي أو يف املكاتب امليدانية، وتقع املســــاءلة على عاتق اإلدارة العليا واملديرين و 
 .مجيًعا املوظفني عاتق ، ومن خالهلم، علىلمنظمةل
 


