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 موجز

  وضىىع و  حتديث سىىياسىىة املسىىاواة بني اجلنسىىنيأوصىىى تقييع عمل املنظمة جم لال املسىىاواة بني اجلنسىىني  ن يتع
غاايت قصىىىىمة ومتوسىىىىطة اطجل ترتبة بملسىىىىاواة بني اجلنسىىىىني لضىىىىمان تفعيل السىىىىياسىىىىة مشىىىىفوعة بخطة عمل 

 بشكل مناسب ورصد التقدم احملرز جم حتقيق اطهداف السياساتية الرفيعة املستوى.

  االسىىىىىىىرتاتي ي  طاراإلتنقيح عملية التآزر مع روح من خطة العمل املتعلقة بملسىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىني بوسىىىىىىىتوضىىىىىىىع
 .2025-2022للفرتة  توسطة اطجلاملوإعداد اخلطة 

  اجلديد واخلطة املتوسىىىىطة  اإلطار االسىىىىىرتاتي ي ضىىىىىمنتخطية تسىىىىىرتشىىىىىد لا عملية التوفم معلومات وسىىىىىعي ا إىل
 تقييع لتحىىديىىد لىىاالت العمىىل والنتىىائ  الرئيسىىىىىىىىىىىىىىيىة بنظمىىة اضىىىىىىىىىىىىىىىطلعىى  امل، 2025-2022 للفرتة اطجىىل املقبلىىة

-2020حالي ا جم اإلطار االسرتاتي ي )فرتة السنتني ة ولويتسند إليها اطبملساواة بني اجلنسني، اليت لصلة ذات ا
خطة وضىىىىع  وسىىىىيدعع التقييعسىىىىياسىىىىة املسىىىىاواة بني اجلنسىىىىني. املنقحة لهداف اط ادجم إعد ا( ومسىىىىا ته2021
 .التحسنيولاالت الضوء على العمل الذي سيتع توحيده  همن خالل تسليط العمل

  بملسىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىني يسىىىىىىىىىاهع جم  ل هدف  ةصىىىىىىىىىلمهع ذي عمل تضىىىىىىىىىطلع بل النتائ  على أن املنظمة تد  و 

توسيع نطاق التدخالت ضرورة ت نظمة حدد  املمن أهداف سياسة املساواة بني اجلنسني. ويشم التقرير إىل أن 
 الصىعيداطثر، ال سىيما على تعزيز و احملققة   النتائلدف االسىتفادة من ، ر بخلميت تبشى  الناجحة واملمارسىات ال

 القطري.

  ف سىياسة اهد ل هدف من أسىب  حب، أولوايت واضىحة قادمةدورة التخطية الإىل بلنسىبة  ،سىتحدد املنظمةو
جم اإلطار االسىىىرتاتي ي اط ية  ور ا حاسىىىعتؤدي املسىىىاواة بني اجلنسىىىني دمن املتوقع أن و . نياجلنسىىىاملسىىىاواة بني 

املرتبطة مبقاصىىىىىىىىىىد وأهداف  ، لاالت الرت يز الرباليةإبرازها جميتع و  شىىىىىىىىىىامال   اموضىىىىىىىىىىوع   تمل أن تظل  وحياجلديد، 
 املسىىىىىىىىاواة أهداف سىىىىىىىىياسىىىىىىىىة مع سىىىىىىىىيكون من املهع مواءمة املسىىىىىىىىا ات و  حمددة من أهداف التنمية املسىىىىىىىىتدامة.

 .دروس املستخلصةالاطخذ بعني االعتبار متام ا جم اإلطار االسرتاتي ي اجلديد، مع  اجلنسنيبني 
 

 الربانمجالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

   الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسب ا من توجيهات مضمون استعراضمدعوة إىل  الربانم جلنة  إن. 

 

 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن  

 اجلنسللللللللني والذي يسللللللللاهم ف  ل هد  من أهدا املهم ذي الصلللللللللة ابملسللللللللاواة بني ا ابلعمل علم  خذت أ 
 (؛2021-2020سياسة املساواة بني اجلنسني ف اإلطار االسرتاتيجي احلايل )فرتة السنتني 
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  خطة العمل وضللللل  هام ا ف صلللللستا إسلللللهام ا اجلنسلللللني بذي الصللللللة ابملسلللللاواة بني مهية تقييم العمل ت أبأقر و
 ملساواة بني اجلنسني؛املتعلقة اب

  التلزرر م  اإلطلار اليت سلللللللللللللللتوضللللللللللللللل  برو  من  خطلة العمللعلى  2021ف علا  أن حتصللللللللللللللللل إىل  تعلتطل  و
 ؛2025-2022 للسرتة االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل

  وحيتمل  ،ف اإلطار االسللللللللللرتاتيجي اجلديددور ا حاسللللللللللم األمهية تؤدي سللللللللللاواة بني اجلنسللللللللللني بت أبن املرح  و 

حمددة من أهدا  مبقاصلللللللللللللد و بطة املرتموضلللللللللللللوع ا رلللللللللللللامك  ويتم إبرارها ف  االت الرت يز الربا ية  أن تظل  
 التنمية املستدامة.أهدا  
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 معلومات أساسية -ال  أو  
 
ة و جبدوى  1أقر  تقييع عمل منظمة اطغذية والزراعة )املنظمة( جم لال املسىىاواة بني اجلنسىىني -1 سىىياسىىة املنظمة صىىح 
 أوصىىىىىىى بتحديث . و بملسىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىنياخلاص بوصىىىىىىفها إطارا  شىىىىىىامال  لتوجيه عمل املنظمة اة بني اجلنسىىىىىىني لمسىىىىىىاو ل

عمل مشىىفوعة بغاايت قصىىمة ومتوسىىطة اطجل ترتبة بملسىىاواة بني اجلنسىىني لضىىمان تفعيل وبوضىىع خطة هذه السىىياسىىة 
 السياسة بشكل مناسب ورصد التقدم احملرز جم حتقيق اطهداف السياساتية الرفيعة املستوى.

 
على سىىىىىىىياسىىىىىىىة املسىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىني والتزم  بتحدي ها،  2،ى هذه التوصىىىىىىىيةجم رد ها عل ،ووافق  إدارة املنظمة -2

  .2020وبوضع خطة عمل حبلول هناية عام 
 
د املنظمة اليت تزو   2030-2020 للفرتة سىىىىىياسىىىىىة املسىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىنيبتحديث ، 2020جم عام قام  املنظمة، و  -3

 ة امللقاة واليلملسىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىني ذات صىىىىىىلة بخاصىىىىىىة بواملعياري حنو أربعة أهداف فين إبطار مؤسىىىىىىسىىىىىىي لتوجيه عملها ال
 ،2019تشىىىىرين ال اين جم نوفمرب/املنعقدة جم دورهتا السىىىىابعة والعشىىىىرين بعد املائة  ،على جلنة الربانم عرض قد و . على عاتقها

 .(PC 127/7الوثيقة ) اصة بملساواة بني اجلنسنيتقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيسية ملشروع االسرتاتي ية احملدثة اخل
 
ملسىىىىاواة ب اصىىىةاخل ثةاسىىىىرتاتي ية املنظمة احملد  بلتقدم احملرز جم  ،2019جم ديسىىىىمرب/  انون اطول  ،ب اجمللسرح  و  -4

  2020ع إىل إعداد خطة عمل املنظمة املتعلقة بملسىىىىىىىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىىىىىىىني جم عام أنه يتطل  أشىىىىىىىىىىىىىىىار إىل ، و بني اجلنسىىىىىىىىىىىىىىىني

 3.(ال ال ة والستني بعد املائة للم لس ج( من تقرير الدورة)10)الفقرة 
 
 إعداد اخلطة املتوسطة اطجل للفرتةاإلطار االسرتاتي ي و عملية تنقيح التآزر مع روح من خطة العمل بوستوضع  -5

يت اختذها اجمللس جم الحالة تنفيذ القرارات " ، املعنونة2020متوز  /يوليوالصىىىىىىادرة جم وثيقة وقد أشىىىىىىارت ال. 2022-2025
بتكوين حملة عامة عن "، 2020، حبلول نوفمرب/ تشىىىىىىىىىرين ال اين قومتسىىىىىىىىى املنظمة أنإىل  4،"دورته ال ال ة والسىىىىىىىىىتني بعد املائة

الية )برانم  املتعلقة بملسىىىاواة بني اجلنسىىىني والنتائ  ذات الصىىىلة ذات اطولوية جم فرتة السىىىنتني اح لاالت العمل الرئيسىىىية
 ."(، لتوضيح الروابة بني السياسة احملدثة للمساواة بني اجلنسني واإلطار االسرتاتي ي2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

 
  

                                                 
 .PC 126/4 الوثيقة  1
 .PC 126/4 Sup.1 الوثيقة  2
 .CL 163/REP الوثيقة  3
 .CL 164/LIM/3 الوثيقة  4
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 األنشطة الرئيسية املسامهة ف إعدادعن حتديث  -اثني ا
 خطة عمل املساواة بني اجلنسني

 
اإلطار االسرتاتي ي اجلديد واخلطة املتوسطة اطجل  ضمنالتخطية سعي ا إىل توفم معلومات تسرتشد لا عملية  -6

 ، اضىىىىىىىىطلع  املنظمة بتقييع لتحديد لاالت العمل والنتائ  الرئيسىىىىىىىىية ذات الصىىىىىىىىلة بملسىىىىىىىىاواة 2025-2022املقبلة للفرتة 

( ومسىىىا تها جم إعداد 2021-2020االسىىىرتاتي ي )فرتة السىىىنتني  بني اجلنسىىىني، اليت تسىىىند إليها اطولوية حالي ا جم اإلطار
من خالل تسىليطه الضىوء على العمل وضىع خطة العمل  اطهداف املنقحة لسىياسىة املسىاواة بني اجلنسىني. وسىيدعع التقييع

 الذي سيتع توحيده ولاالت التحسني.
 
 ما نُفذ تقييع  ، متمع موظفني من املقر الرئيسىىىىىىىىىىىىىىي واملكاتب امليدانيةأجري  داخلية  يةعملية تشىىىىىىىىىىىىىىاور بفضىىىىىىىىىىىىىىل و  -7

 اإطار اطهداف االسىىرتاتي ية اخلمسىىة ومسىىا تهحت  بملسىىاواة بني اجلنسىىني جم  تلف املخرجات ذات صىىلة أعمال من 
  جم صىىىياغتها بشىىىكل صىىىريحال تشىىىم عديدة أن  رجات إىل نظر ا و جم اطهداف املنقحة لسىىىياسىىىة املسىىىاواة بني اجلنسىىىني. 

ا خطة العمل اطسىىىىىاسىىىىىية خضىىىىىع  قد ، فسىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىنياملمسىىىىىألة إىل  مجيع السىىىىىتعراض لدف  فالة مراعاة لأيضىىىىى 
 جم التحليل.صلة بملساواة بني اجلنسني اطعمال املت

 
 ن املنظمة ا ميك   مبلسىىىىياسىىىىة املسىىىىاواة بني اجلنسىىىىني، نقحة اطهداف اطربعة املعلى ضىىىىوء ملخرجات ديد احتجرى و  –8

   ىل هىدفبلنسىىىىىىىىىىىىىىىبىة إىل   ،حىددت املنظمىةو . من اطهىداف هىدف ىل سىىىىىىىىىىىىىىىىب  حبعمىل مىا تقوم بىه حىاليى ا من من حتليىل 

 :ذات الصلة التفاصيلوترد أدانه ، ما بني أربعة إىل سبعة لاالت عمل. من اطهداف
 

 ات بصىىىىىىىوت وسىىىىىىىلطة اختاذ القرار على قدم من املسىىىىىىىاواة  والرجلرأة تتمتع امل :1إطار اهلدف املندرجة حت  لاالت العمل 

 .نظمات الريفية لتشكيل اططر والسياسات والربام  القانونية ذات الصلةجم املؤسسات وامل
 .مشار ة املرأة وصنع القرار جم املنظمات واملؤسسات الريفيةبشأن توليد املعرفة  أ()
جم املشىىىىىار ة  والرجلرأة املتسىىىىىاوي اليت تعزز القانونية و  يةاططر السىىىىىياسىىىىىاتاملسىىىىىاعدة الفنية لصىىىىىياغة وتنفيذ توفم  ب()

  .والقيادة

 نياملنت يشىىىىىىىىىىىمل منظمات أ  ر مشوال  للمؤسىىىىىىىىىىىسىىىىىىىىىىىات الريفية، مبا من أجل حتفيز حو مة تنمية القدرات إاتحة  ج()
 .واجملتمع املدين

 الدعع الفين وتنمية القدرات لتعزيز قيادة املرأة ومشار تها جم املؤسسات واملنظمات الريفية.توفم  د()

 

لى املوارد عصىىىىىىىىىىىىىىول قوق وإمكانية احلتسىىىىىىىىىىىىىىاوي جم احتتمتع املرأة والرجل ب :2اهلدف إطار املندرجة حت  لاالت العمل 
 .امالريفية واالستفادة منهالزراعة والتنمية استدامة ع فيها، للمسا ة جم الطبيعية واإلنتاجية والتحك  

 
طبيعية واإلنتاجية لى املوارد العصىىىىىىىول املرأة بشىىىىىىىأن إمكانية حسىىىىىىىب نوع اجلنس حبفة توليد ونشىىىىىىىر بياانت مصىىىىىىىن   أ()

 .ع فيها، مبا جم ذلك جم سياق النزاعات والكوارثوالتحك  
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ع لى املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحك  عصىىىىول احإمكانية بني اجلنسىىىىني جم القائمة الف وات  بشىىىىأن توليد املعرفة ب()
 .املمارسات اجليدة ملعاجلتها وبشأنفيها 

نصىىف صىىىول املالقانونية اليت تعزز احو مة الشىىىاملة واحو  يةالسىىىياسىىىاتاملشىىىورة الفنية لصىىىياغة وتنفيذ اططر إسىىىداء  ج()
 .ع فيهااطراضي واملوارد الطبيعية اطخرى والتحك   على

 اليت تراعي مسىىىىىألة املسىىىىىاواة املشىىىىىورة الفنية لصىىىىىياغة وتنفيذ السىىىىىياسىىىىىات واالسىىىىىرتاتي يات واالسىىىىىت مارات إسىىىىىداء  د()
 .وطأهتاتغم املناخ والتخفيف من آاثر ف مع التكي  صون و التنوع البيولوجي والتعزز جلنسني و بني ا

 صىىىىىىىىىىىىىىول احجم  عزيز املسىىىىىىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىىىىىىنيمن أجل تتنمية قدرات املؤسىىىىىىىىىىىىىىسىىىىىىىىىىىىىىات الريفية واملنظمات الريفية  ه()
 .على حتمل تغم املناخ ةقادر اللى املمارسات والتكنولوجيات ع

 
اخلدمات ىل إصىىىىىىىىىول و قوق وإمكانية اللتسىىىىىىىىىاوي جم احتتمتع املرأة والرجل ب :3اهلدف إطار املندرجة حت  لاالت العمل 

 ما ين ع عن ذلك من دخل ومنافع. ع جمالتحك  واطسواق والعمل الالئق و ذلك بلتساوي جم 
 

 ت الدعع الزراعي، خدمالى عصىىىىىول بشىىىىىأن العمالة الريفية واحسىىىىىب نوع اجلنس حبفة توليد ونشىىىىىر بياانت مصىىىىىن   أ()

 مبا جم ذلك التمويل الريفي واحماية االجتماعية وتنمية اطعمال الت ارية واخلدمات االستشارية الريفية. 
اخلدمات والتكنولوجيات واطسىىىىواق ىل إصىىىىول و الإمكانية بني اجلنسىىىىني جم القائمة الف وات بشىىىىأن توليد املعرفة  ب()

 .ملعاجلتهاوفرص العمل وبشأن االسرتاتي يات الفعالة 
 واالست مارات الزراعية.  املساواة بني اجلنسني بشأن املشورة الفنيةإسداء و توليد املعرفة  ج()
الريفية إىل العمالة الالئقة  املرأةوصول يسر ت اليت السياسات واالسرتاتي ياتوتنفيذ املشورة الفنية لصياغة إسداء  د()

   وفرص رايدة املشاريع جم أسواق املنت ات الزراعية وسالسل القيمة ذات الصلة.
  املسىىىىىىىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىىىىىىىنيتوفم خدمات تراعي عزيز من أجل تواملنظمات الريفية تنمية قدرات املؤسىىىىىىىىىىىىىىىسىىىىىىىىىىىىىىىات  (ه)

 )اخلدمات االستشارية واملالية وتلك املتعلقة بتنمية اطعمال الت ارية(.
على الصعيدين اإلقليمي والوطين لتصميع وتنفيذ برام  وسياسات احماية االجتماعية اليت تراعي قدرات التنمية  (و)

 .املساواة بني اجلنسني
.توفم الدعع الفين للنهوض بتبين ونشر النه  املتكاملة من  ز()  أجل متكني املرأة الريفية اقتصاداي 
 

 من خالل تعزيز وصىىىىىىىىىىىىىىىوهلا املرأة ينخفض عىب العمىل امللقى على عىاتق  :4اهلىدف إطىار املنىدرجىة حتى  لىاالت العمىل 

على مسىىىىىتوى ذلك مارسىىىىىات والبنية التحتية ومن خالل النهوض بتوزيع عادل للمسىىىىىؤوليات، مبا جم واملالتكنولوجيات  إىل
  .اطسرة

 
 ل بني املرأة والرجل واسىىىىىىىىىتخدام الوق  العمتقسىىىىىىىىىيع بشىىىىىىىىىأن سىىىىىىىىىب نوع اجلنس حبفة توليد ونشىىىىىىىىىر بياانت مصىىىىىىىىىن   أ()

 جم الزراعة. 
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 .ذلكأة وآاثره واحلول املتعلقة باملر العمل امللقى على عاتق  ءعببشأن املعرفة توليد  ب()
مارسىات وامللدى النظراء الوطنيني من أجل تيسىم حتديد ونشىر التكنولوجيات  وتنمية القدرات الفينفم الدعع تو  ج()

 . املوفرة لليد العاملة واحملرتمة للمرأة لزراعيةا
هح التحولية املراعية للمسىىاواة بني اجلنسىىني من أجل تعزيز توزيع عادل للمهام من أجل تبين النُ  الفينفم الدعع تو  د()

 ستوى اطسرة.واملسؤوليات، مبا جم ذلك على م
 

 بملسىىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىىني يسىىىىىىىىىىاهع جم  ل هدف  ةصىىىىىىىىىىلمهع ذي عمل  بتضىىىىىىىىىىطلع فعال  التقييع أن املنظمة بني يُ و  –9

التوجيهية وأدوات طوط املنظمة عدد ا  بم ا من املنت ات املعرفية واخلأعدت من أهداف سياسة املساواة بني اجلنسني. وقد 
حىت اآلن عرب مجيع اطهداف، مهمة نتائ    قحتق  وبينما املسىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىني. خبصىىىىىىوص التقييع ومواد تنمية القدرات 

إطار حت  مل  بم ويوجد ععرب اطهداف اطربعة. ع بشىىىىىىىىىىىىكل متفاوت يتوز  فإن العمل املتعلق بملسىىىىىىىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىىىىىىىني 
  بنىاء لموعىة العملتعني يسىىىىىىىىىىىىىىىلكن املنظمىة. و واليىة لىاالت اللىذين جرت العىادة على انىدراجهمىا ضىىىىىىىىىىىىىىىمن  3و 2اهلىدفني 

 توحيد النتائ  اليت حتقق  جم إطار اهلدفني اآلخرين.العمل جم الوق  ذاته على مواصلة مع  4و 1إطار اهلدفني حت  
 
، مخلبيت تبشىر وتوسىيع نطاق التدخالت الناجحة واملمارسىات العزيز تضىرورة ا على ة التقييع الضىوء أيضى  يسىل  و  -10

القطري. وجم فرتة السىىىىىنتني اجلديدة، سىىىىىرت ز الصىىىىىعيد وتعزيز اطثر، وال سىىىىىيما على احملققة النتائ  االسىىىىىتفادة من من أجل 
على سىىىىىىبيل التوجيهية وأدوات التقييع ومواد تنمية القدرات، من خالل اخلطوط و املنظمة على نشىىىىىىر هذه املنت ات املعرفية 

نظمة سند امل.  ما ستالصعيد القطري والربالي على سياسايتللعمل اتوافرها بلغات متعددة ودعع تطبيقها جم ا فالة امل ال  
جم توسىىىىيع قاعدة ميكن أن تسىىىىهع ملنت ات املعرفية، م ل التقييمات القطرية للمسىىىىاواة بني اجلنسىىىىني، اليت عداد ااطولوية إل

القطري واإلقليمي،  ينتو على املسىىام  سىىياسىىات والرب بالغ عملية وضىىع الجم الزراعة، وإبشىىأن املسىىاواة بني اجلنسىىني اطدلة 
 وأثر تدخالت املنظمة.احملرز والعمل  خة أساس لرصد التقدم 

 
املراعية للمسىىىىاواة بني اجلنسىىىىني ذلك، سىىىىرت ز املنظمة بشىىىىكل تدرطي على تطبيق النه  التحولية بإلضىىىىافة إىل و  -11

االجتماعية وال قافية التمييزية والقوالب قواعد املساواة بني اجلنسني، م ل النعدام معاجلة اطسباب اجلذرية الاليت تستهدف 
داخل اطسرة ساوية معاجلة الديناميكيات غم املتو مع الرجال  حلفاء؛ والعمل بصورة أ رب ؛ املتعلقة بملرأة والرجلالنمطية 

داخل مع الشىىر اء تعاون أقوى إقامة ذلك قتضىىي سىىيتو . اتختاذ القرار سىىلطتها جم ما يتعلق باليت تقوض اسىىتقاللية املرأة و 
 .طبيقهااختبار اطدوات والنه  وتأجل ن البالد م

 
 املسىىىىاواة أهداف سىىىىياسىىىىة  ل هدف من جم فرتة السىىىىنتني اجلديدة، سىىىىتضىىىىع املنظمة أولوايت واضىىىىحة حبسىىىىب  و  -12

غاايت رصىد من خالل مؤشىرات و تخضىع للسىتسىاهع املخرجات واطنشىطة احملددة جم حتقيق اطهداف وسىو . بني اجلنسىني
 .ملساواة بني اجلنسنيذات صلة ب

 
وحيتمل أن تظل  جم اإلطار االسىىرتاتي ي اجلديد، اط ية دور ا حاسىىعاملسىىاواة بني اجلنسىىني تؤدي من املتوقع أن و  -13

. املرتبطة مبقاصىىىىىىىد وأهداف حمددة من أهداف التنمية املسىىىىىىىتدامة  لاالت الرت يز الرباليةيتع إبرازها جمو  شىىىىىىىامال   اموضىىىىىىىوع  



PC 129/INF/5 8 

 

 جم اإلطار االسىىىرتاتي ي اجلديد، املسىىىاواة بني اجلنسىىىني مواءمة املسىىىا ات مع أهداف سىىىياسىىىة  ية مبكان سىىىيكون من اطو 

 خلصة.الدروس املستاطخذ بعني االعتبار متام ا مع 
 
 روح ، ب2021حبلول منتصىىىىىىف عام جم صىىىىىىيغتها النهائية ملسىىىىىىاواة بني اجلنسىىىىىىني املتعلقة بخطة العمل توضىىىىىىع سىىىىىىو  -14

 .2025-2022 للفرتة لخطة املتوسطة اطجلوضع الصيغة النهائية لالتآزر مع من 


