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 مكتب التقييم

التصديق على تقرير المتابعة لرد 
اإلدارة علـى تقييم دور منظمة 
األغذية والزراعة وعملها في مجال 

 المساواة بين الجنسين والتنمية

 التقرير النهائي
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 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 

 مكتب التقييم
 

 http://www.fao.org/evaluation: هذا التقرير متاح في شكل إلكتروني على الموقع
 

تعبِّر عن األوصاف المستخدمة في هذا الُمنتج اإلعالمي وطريقة عرض المادة الواردة فيه ال 
أي رأي أيًا كان من جانب منظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق بالوضع القاانوني أو التنماوي 
ألي بلااد أو إقلاايم أو مدينااة أو من قااة أو فيمااا يتعلااق بساال ات أي منهاااه أو بتعيااين حاادودها 

انت وال تعبِّر اإلشارة إلى شركات محددة أو إلى منتجات بعض المصّنعينه سواء ك. وتخومها
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ينبغااي توجيااه طلبااات الترجمااةه وحقااوش التصاارفه وإعااادة البيااعه واالسااتخدامات التجاريااة و

 .copyright@fao.orgأو إلى العنوان التالي   www.fao.org/contact-us/licence-requestاألخرى عبر 
 

 :على العنوان التاليللحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال 
Director, OED 

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 
Rome, Italy 

 evaluation@fao.org :البريد االلكتروني
 

  

http://www.fao.org/evaluation


 3102تشرين الثاني /التصديق على تقرير متابعة التقييم عن المساواة بين الجنسين والتنميةه التقرير النهائيه اكتوبر

3 

 بيان المحتويات

 4 ............................................................................................................................................................. مقدمة -0

 5 .......................................................................................................................................................... المنهجية -3

 5 .................................................................................................................... عليها للتصديق اختيرت التي التوصيات -2

 7 ..................................................................................................................... المصادفة والعقبات المحرز التقدم تقييم -4

 7 .................................................................................................................................................... عامة تعليقات 4-0

 9 ................................................................................................................. مختارة استراتيجية توصيات على تعليقات 4-3

 9 .................................................................................................................... (د) و (ج) و (ب) 0 التوصية) المساءلة 4-3-0

 10 ........................................................................................... ( 2و 3 التوصيتان) الجنسين بين للمساواة المؤسسة سياسة 4-3-3

 11 .................................................................................................................... ((ج) و (أ) 5 التوصية) المنظمة ثقافة 4-3-2

 12 ..................................................................... ((د) و (ب) و (أ) 6 التوصية) الجنسين بين المساواة قضايا في الخبرة توافر 4-3-4

 14 . (9 التوصية) (سابقا الريفية المناطق في والعمالة والتكافؤ الجنسانية القضايا شعبة) االجتماعية الحماية لشعبة المعرفية المنتجات دور 4-3-5

 (سابقا الريفية المناطق في والعمالة والتكافؤ الجنسانية القضايا شعبة ) الجنساني المنظور تعميم في االجتماعية الحماية شعبة دور 4-3-6

 14 ............................................................................................................................................. 7 ((7) -(0) 01 التوصية)

 15 ..................................................................................................................((ج) و (أ) 07 التوصية) البيانات فراتو 4-3-7

 16 ....................................................................................................... المتابعة وتقرير اإلدارة ورد التقييم على تعليقات -5

 17 ........................................................................................................................... المنظمة تدرسها كي استنتاجات -6

 19 ................................................................................................................ المستعرضة الرئيسية بالوثائق قائمة -0 الملحق

 20 ............................................................................ التصديق عملية أثناء مقابلتهم تمت الذين المصلحة بأصحاب قائمة -3 الملحق

 مختارة توصيات على اإلدارة رد على تفصيلي تصديق  -2 الملحق
01
 ..................................................................................... 22 

 
 
 
  



 3102تشرين الثاني /التصديق على تقرير متابعة التقييم عن المساواة بين الجنسين والتنميةه التقرير النهائيه اكتوبر

4 

 مقدمة -1
 
ردا مان  3116استجابة لتوجيهات لجنة البرنامجه أعدت منظمة األغذية والزراعة مناذ عاام -  0

وتنص سياسة التقييم أيضا على إعداد تقريار متابعاة بعاد عاامين . جميع عمليات التقييمعلى اإلدارة 
االسااتراتيجية وهلااك إلعااداد تقرياار عاان تنفيااذ  /إكمااال رد اإلدارة علااى التقييمااات المواضاايعية ماان

 .التوصيات المقبولة
 
ه طلبات لجناة البرناامج أن تتضامن تقاارير المتابعاة أيضاا وصافا للتغييارات 3101وفي عام -  3

وهلااك لتعزيااز  الدائمااة المترتبااة علااى التوصاايات المنفااذة فااي السياسااات واإلجااراءات المؤسساايةه
وطلبت لجنة البرنامج الحقا من مكتب التقيايم  . مساهمة التقييمات في مساءلة المنظمة وعملية التعلم

تقااارير المتابعااة تركااز علااى التوصاايات علااى  تنفيااذ توصااياتوضااع واختبااار منهجيااة للتحقااق ماان 
 .المستوى االستراتيجي 

 
ويشاار إلياه فيماا )اواة بين الجنسين والتنمياة وقُدم تقييم دور المنظمة وعملها في مجال المس-  2

وقُادم رد اإلدارة إلاى لجناة  ه3100حزياران  /إلاى منظماة األغذياة والزراعاة فاي يونياو( بعد بالتقييم
ومان المقارر أن يُقادم التقريار عان . 3100تشارين األول  /البرنامج في دورتهاا المعقاودة فاي أكتاوبر

وتمشايا . 3102تشرين الثااني  /في دورتها التي تعقد في نوفمبر متابعة رد اإلدارة إلى لجنة البرنامج
مع توجيهات اللجنةه قام مكتب التقييم بتكليف استشارية مستقلة للتصاديق علاى تقريار المتابعاة لارد 

وماان المقاارر أيضااا تقااديم تقرياار التصااديق إلااى دورة اللجنااة التااي تعقااد فااي  0.اإلدارة علااى التقياايم
وتماشاايا مااع الصااالحياته فاا ن عمليااة التصااديق ستشاامل تقييمااين . 3102تشاارين الثاااني  /نااوفمبر
 :متوازيين

 
وما يتصال بهاا  معوقاتهوأية  المقبولةالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات التقييم تقييم  ( أ)

  .من مسبباته واجهت التنفيذ
 ".ذقابليتها للتنفي"و المقبولةوضوح وواقعية توصيات التقييم تقييم مدى  ( ب)

 
وتجاادر اإلشااارة إلااى أنااه بااالتزامن تقريبااا مااع التقياايمه أُجرياات مراجعااة للقضااايا المتعلقااة -  4

وطلباات المنظمااة . 3100بالمساااواة بااين الجنسااين فااي منظمااة األغذيااة والزراعااة قُاادمت فااي فبراياار 
ه بينماا طلبات الادول 3117إجراء المراجعة بعد التقييم الخاارجي المساتقل للمنظماة بأكملهاا فاي عاام 

. 3112عضاااء إجااراء تقياايم لعماال المنظمااة ودورهااا فااي مجااال المساااواة بااين الجنسااين فااي عااام األ
ولتجنااب االزدواجيااة والتااداخله تناولاات العمليااة األولااى مااالا المااووفين فااي المنظمااة وهياكلهااا 

 .ومهامهاه وتناولت العملية األخرى برامج المنظمة 
 

                                                      

 .عملية التصديق هالتنمية واالتصاالتتولت السيدة نادية حجابه مديرة خدمات تحليل  0
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 المنهجية -0
 
 :شملت منهجية التصديق ما يلي-  5
 

  إجراء استعراض مكتبي للوثائق الرئيساية واساتخراج النتاائج الرئيساية هات الصالة
 ؛(0انظر الملحق ) بالغرض من التصديق 

  تحديد التوصيات التي اختيرت للتحقق مان ساالمتها فضاال عان المساائل الرئيساية .
لقضاايا التقييم هاته وكذلك مراجعاة ا: الرئيسية  خمسة مجاالت رئيسية هي  وغ ت المسائل

المتعلقااة بالمساااواة بااين الجنسااين؛ وسياسااة المساااواة  بااين الجنسااين؛ والمساااءلة والمااوارد 
والهيكل الجنساني في المنظمة؛ وتعميم المساواة بين الجنسين والتمثيل المتكااف  باين النسااء 

 والرجال؛
  إجراء مقابالت فردية وجماعية منظمة مع أصحاب مصلحة رئيسيين يتم اختياارهم

انظار الملحاق )بين مووفي المقر والمووفين الميدانيين الملمين بالتقييم و تنفيذ توصياته من 
 ؛(3
 إعداد التقرير األولي؛ 
  إعداد مسودة تقرير التصديقه استنادا إلى التعليقات الاواردةه علاى أن يقادم التقريار

 .النهائي إلى لجنة البرنامج
 
وكانات العقباة . ممارساة تشااركية تساتند إلاى األدلاةومن المقرر أن تكاون عملياة التصاديق -  6

الرئيسية المصادفة هي ضيق الوقت المتاح بسبب وروف خارجة عن سي رة كل من مكتب التقييم  
وأسفرت هذه العقبة عن تفاعل محدود ماع المكاتاب . واالستشارية التي أوكلت إليها عملية التصديق

المهماة بقادر كبيار الادعم المقادم مان مكتاب التقيايم فضاال  ومع هلكه فقدت يسر. اإلقليمية والميدانية
 .رائهمآعن استعداد مووفي المنظمة وشركائها للع اء بسخاء من وقتهم و

 
 التي اختيرت للتصديق عليها التوصيات -1
 
. توصية تستند إلاى النتاائج التاي توصال إليهاا الفرياق والمناقشاات الالحقاة 07أصدر التقييم -  7

وان ااوى رد اإلدارة علااى موافقااة تامااة علااى ساات عشاارة توصااية ماان هااذه التوصاايات؛ ورفضاات 
المتعلقااة بتجديااد التاازام المنظمااة بالعماال فااي مجااال فياارو  نقااص المناعااة  02اإلدارة التوصااية 

 . اإليدز/البشرية
 
مااع مكتااب التقياايمه اختااارت االستشااارية ثماااني توصاايات ماان توصاايات التقياايمه  وبالتشاااور-  2

وتعاد خمام مان . وتوصيات فرعية محددة داخلها وهلك لتقييمها من حيث التقدم المحرز فاي التنفياذ
المساءلة؛ وسياسة المؤسسة بشأن المساواة بين الجنسين : التوصيات هات طابع استراتيجي وتتناول

يجية وخ ااا العماال فااي هااذا الصاادد؛ والتحااول فااي ثقافااة المنظمااة؛ وتااوافر الخباارة وكااذلك االسااترات
وتعد ثالث من التوصيات هات طاابع تنفياذيه وتتنااول أدوارا ووواائف . الكافية بالقضايا الجنسانية

أدناه التوصيات المختاارة ومباررات االختياار لعارض قادر مان  0وترد في اإلطار . معينة للوحدات
 .دامه في التقييمالسياش الستخ

 
 0التوصيات المختارة للتحقق من تنفيذها ومبررات االختيار - 1اإلطار 

 
 االختيار مبررات التوصية موجز

                                                      

 .المختارة النص الكامل للتوصيات والتوصيات الفرعية 2يتضمن الملحق  3
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 االختيار مبررات التوصية موجز
 (1) االستراتيجية التوصيات

 0وضااع آليااة للمساااءلة علااى مسااتوى اإلدارة العليااا؛   (ب) (0)
جعاال القضااايا الجنسااانية بناادا دائمااا علااى جاادول أعمااال (  ج)

تقديم تقارير منتظمة إلى األجهزة الرئاسية ( د) 0اإلدارة العليا؛ 
للمنظمة عن المساءلة لكي توصي باتخاه ما يلزم من إجاراءات 

 . إها لم يكن االمتثال مرضيا على الوجه األكمل

المحارز فاي المساءلةه أو انعادامهاه عان التقادم  (0)
تحقيق المسااواة باين الجنساين هاي واحادة مان المساائل 

وشاادد التقياايم علااى . التااي حااددها التقياايم بشااكل قااوي
ضااااارورة مسااااااءلة اإلدارة العلياااااا وكاااااذلك األجهااااازة 

 .الرئاسية في المنظمة
اعتماااد سياسااة مؤسسااية بشااأن المساااواة بااين الجنسااين  (3)

لتعميم أهداف المساواة بين الجنسين على مستوى المنظمة وفي 
 . كل ما تقوم به من أنش ة فنية وترويجية

وُحادد عادم . ببعضهما الابعض 2 و 3ترتبا التوصيتان 
نااه يمثاال فجااوة رئيساايةه أوجااود سياسااة مؤسسااية علااى 
إشااراا اإلدارة العليااا فااي وشاادد التقياايم علااى ضاارورة 

. صااياغة هااذه السياسااة والمساااءلة الالحقااة عاان تقاادمها
وشاادد التقياايم أيضااا علااى ضاارورة وضااع اسااتراتيجية 
وخ ا عمل على مستوى الُشعب من أجل تخ ي دور 
المارأة فاي التنمياة واالنتقاال إلاى تحقياق المسااواة  بااين 
الجنساااين فاااي عملياااة صااانع القااارار والحصاااول علاااى 

     .والتحكم فيهاالموارد 

ينبغااي أن تتضاامن سياسااة المنظمااة بشااأن المساااواة بااين  (3)
الجنساااين خ  اااا اساااتراتيجية وخ اااا عمااال لتحقياااق التمكاااين 
والمسااااواة باااين الجنساااين فاااي صااانع القااارار والحصاااول علاااى 

  . الموارد والتحكم فيها

إرساااء ثقافاااة مؤسساااية تشااجع المسااااواة باااين الجنساااين  (5)
تنظااايم ( أ): وهاااذا يشااامل. وتااادعمها فاااي أوجاااه المنظماااة كافاااة

جلسااات للتوعيااة بالمساااواة بااين الجنسااين للمااووفين ماان جميااع 
زيادة التقدير للمساهمات المتنوعاة والمتكاملاة ( ج)المستويات؛ 

 .التي قدمها جميع المووفين
 

هاا المسااواة  باين الجنسااينه مان أجال تحقياق أهاداف من
شدد التقييم عدة مرات علاى ضارورة تحقاق تحاول فاي 

مجموعاة جديادة مان القايم التاي "الثقافة يتيح اساتحداث 
" يستأثر فيها اإلنسان وليم السلعة باألهمياة المحورياة

تغييااار الثقافاااة الاااذي "مااان أجااال ( 27-26الصااافحتان )
تحقيااق يت لااب فهاام المعرفااة الفنيااة والعلميااة كوساايلة ل

 (. 26الصفحة " )األهداف االجتماعية واإلنمائية
ينبغي أن يكون لكل شاعبة فنياة فاي المقار موواف تقناي  (أ) (6)

رفيااع المسااتوى يتمتااع أيضااا بااالخبرة فااي قضااايا المساااواة بااين 
المساااائل االجتماعياااةه وسااايتحقق هلاااك مااان خاااالل  /الجنساااين

. عمليات توويف جديدة عند شغور المناصب الرفيعة المساتوى
ينبغاااااي إعاااااادة وواااااائف الخباااااراء فاااااي مجاااااال التنمياااااة ( ب)

. المساواة بين الجنسين فاي المكاتاب اإلقليمياة كافاة /االجتماعية
ينبغاااي لممثلياااات المنظماااة أن تااادرج الااادعوة إلاااى ضااامان ( د)

اة بااين الجنسااين فااي التنميااة الريفيااة ضاامن مسااؤولياتهاه المساااو
/ وتوويف خبراء في مجال المساواة بين الجنسين بادوام جزئاي

 . كامل رهنا بحجم حافظة البلد

لاان يكااون بوسااع المنظمااة  باادون الخباارة فااي القضااايا  
الجنسااااانية والخاااادمات االستشااااارية الداخليااااة تعماااايم 

. ئها مان عمال هلاكالمساواة بين الجنسين وتمكين شركا
عنااااد مخصصااااات  6وقاااادر التقياااايم تكلفااااة التوصااااية 

بأنهااا أقاال بكثياار ممااا " فااي المائااة 3بنحااو " مؤسسااية 
تخصصاااه وكااااالت األمااام المتحااادة األخااارى لتعمااايم 

(. 442ه الفقااارة 90الصااافحة " )المسااااواة باااين الجنساااين
وأكااد كااذلك ماارارا وتكاارارا علااى الحاجااة إلااى الخباارة 

اساا علاى جهاات االتصاال المعنياة مقارنة باالعتمااد أس
بالمساواة بين الجنسينه قائال إنه رغم التحساينات التاي 

فااا ن مساااؤولي االتصاااال المعنياااين "أدخلااات ماااؤخرا 
بقضااايا المساااواة بااين الجنسااين لاان يكااون فااي وسااعهم 

فاي وحاداتهم وكفالاة اإلدمااج المنهجاي " تحقيق تغييار"
ه 20حة الصاف." )للمنظور الجنساني في أعمال المنظمة

 (.  413الفقرة 
  التنفيذية التوصيات

يتعاين علااى شاعبة القضااايا الجنساانية والتكااافؤ والعمالااة  (9)
فااي المناااطق الريفيااةه باالسااتفادة ماان مااواطن القااوة القائمااةه أن 
تشااكل مجموعااة التفكياار فااي المنظمااة بشااأن قضااايا المساااواة 

للمسااهمة  فاي االجتماعية بما في هلاك المسااواة باين الجنساينه 
المشااااريع  ماااع التركياااز بشاااكل كبيااار علاااى قضاااايا المسااااواة 
االجتماعية  والمساواة بين الجنسين؛ ومواصلة إعداد المنتجات 

 .الموحدة المرتب ة بالمساواة بين الجنسين

 .مرتب تان ببعضهما البعض 01و 9 التوصيتان
ومن المهم فهم ماهية الهيكل الجنساني في المنظمة فاي 

وكذلك المراجعة التاي أجريات للمسااواة )التقييم  أعقاب
ه إلااى جانااب 9 ومااا إها كاناات التوصااية( بااين الجنسااين
التي تتسم  بدرجة أكبر من التفصايل فيماا  01التوصية  

يتعلق بدور شعبة القضاايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة 
في المناطق الريفية قد نُفذته وإها لم تكن قد نفاذت فماا 

علااااى وجاااه الخصااااو   01والتوصاااية . هاااو الساااابب
يمكان االطاالع علاى الانص كاامال فاي )للغاية  توجيهية
وتن وي على تكرار إلى حد ماه مماا ياؤدي ( 2الملحق 

إلى تساؤالت حاول ماا إها كانات واقعياة أو كانات قابلاة 
 .للت بيق

يتعاين علااى شاعبة القضااايا الجنساانية والتكااافؤ والعمالااة  (01)
فااي المناااطق الريفيااة تسااهيل تعماايم المساااواة بااين الجنسااين فااي 
. سااائر إدارات المنظمااة فااي إطااار االضاا الع باادور استشاااري

تعيااين مووااف  (7)إلااى  (0)وتتضاامن التوصاايات الفرعيااة ماان 
ء رفيااع المسااتوى للعماال باادوام كاماال مااع مووااف مبتااد  إلساادا

مشاااورة الخباااراء بخصاااو  تعمااايم المسااااواة باااين الجنساااينه 
والترميز الجنسانيه واإلبالغه وإدراج معلومات مفصلة حساب 

فاااي المشااااريع والمنتجاااات المعيارياااة؛  ةكااال جااانم علاااى حاااد
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 االختيار مبررات التوصية موجز
والمحافظة على شبكة تربا بين مستشااري الشاعب فاي منظماة 
األغذياااااة والزراعاااااة؛ ورصاااااد التقااااادم المحااااارز فاااااي إدراج 

رات الجنسانية  في المنظمة؛ وإدراج الدرو  المساتفادة االعتبا
بشااأن االعتبااارات الجنسااانية فااي المشاااريع الجدياادة؛ ومساااعدة 
أطاار البرمجااة الق ريااة للمنظمااة والمبااادرات المشااتركةه بناااء 

 .على ال لب ومع استرداد الكلفة
إدراج معلومااات موزعااة بحسااب نااوع الجاانم حااول   (أ) 17))

المشاركين في المشاريع وحول اإلنجاازات فاي مجاال المسااواة 
إعااداد مؤشاارات تتعلااق ( ج)بااين الجنسااين فااي أنظمااة اإلبااالغ؛ 

بالمساواة بين الجنساين لمشااريع المنظماة علاى أن تتماشاى ماع 
نظام مؤشرات المساواة بين الجنسين التاي أصابحت ملزماة فاي 

التوجيهياة هات الصالة عبار  الخ اوطاع ال وار ه وتوزيع ق 
 .المنظمة بدعم من نظام مكتب المساعدة

حااددت نتااائج التقياايم ماارارا قاادرة المنظمااة علااى تتبااع 
التقاادم المحاارز باعتبارهااا قضااية رئيسااية بساابب نقااص 
المعلومات األساسية المتاوافرة عان الماوارد واألنشا ة 

 .لجنسينالمكرسة لتعزيز المساواة بين ا
 

 
 والعقبات المصادفة المحرزتقييم التقدم   -4
 
لهذا التقرير موجزا للتصديق علاى كال توصاية مان التوصايات المختاارة  2يعرض الملحق -  9

ويتألف هذا من تقييم قصاير لمادى أهمياة التوصاية المعنياة . في مواجهة رد اإلدارة وتقرير المتابعة
وكذلك مدى وضوحها وواقعيتها وقابليتها للتنفيذ في الوقت الحالي؛ وتقييم للتقادم المحارز والعقباات 

. 3104قارنااة بمااا ورد فااي تقرياار المتابعااة؛ والمسااائل التااي يتعااين رصاادها فااي عااام المصااادفة بالم
وأدرج أيضاا الانص هو الصالة مان تقريار المتابعاة لكال . ويعرض هذا القسم التقييم في شكل سردي

 .توصية تمت مناقشتها
 
 تعليقات عامة 4-1
 

أثارت عمليتا تقييم المساواة بين الجنسين ومراجعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنساين -  01
وعياا كبياارا فاي منظماة األغذياة والزراعااة بأهمياة المسااواة باين الجنسااين  3100و 3101فاي عاامي 

الاذين والتمثيل المتكاف  بين النساء والرجال وتعميم هذه المساواة وهلك بسبب كثرة عادد الماووفين 
شاركوا من خالل االستقصاءات والمقابالت وجمع الوثائقه على النحو المبين في التقريرين والذي 

 .أكده المووفون الذين جرت مقابلتهم أثناء عملية التصديق
 

التغييار "وأشار عدد من المووفين مع هلك إلى أن قدرا من هذا الزخم قد خّف بسبب عملياة -  00
وشامل هاذا زياادة االنادفاع بشاكل . 3103بدأت في المنظماة اعتباارا مان عاام  الكبيرة التي" التحولي

مكثف نحو الالمركزية في الميدانه وكذلك إعادة هيكلة المقره بما في هلاك اعتمااد هيكال لمصافوفة 
. متعددة التخصصات ومشتركة بين الشعب لتحقيق األهداف االستراتيجية الخمسة الجديادة للمنظماة

أُجريت تخفيضات كبيرة فاي الوواائف بسابب قياود الميزانياةه مماا أضااف عادم  وعالوة على هلكه
 .تقين بشأن إعادة الهيكلة

 
نه تعذر حتى اآلن ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى خ ة أومن أمثلة فقدان الزخمه  -  03

 3100للتنفيذ على ن اش المنظمةه على الرغم من بدء العمل على الفور في وضاع السياساة فاي عاام 
وأصاابح شااكل المنظمااة التااي . 3103التااي أقرهااا الماادير العااام فااي عااام  3تمشاايا مااع توصااية التقياايم 

 .المتوقع أن يجري اآلن المضي قدما في تنفيذ السياسة خضعت لإلصالح أوضح اآلنه ومن
 

وفااي الوقاات نفسااهه بزغاات فاار  جدياادة نتيجااة قاارار تعماايم مراعاااة المنظااور الجنساااني    - 02
من موضوعين شاملينه اآلخر هو الحوكمةه فاي األهاداف االساتراتيجية الخمساة  موضوعابوصفه 
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ه علاى النحاو 3109-3101الجديدة المتعددة التخصصات لإلطار االستراتيجي المنقح  للمنظمة للفترة 
وبرناامج العمال والميزانياة للفتارة  3107-3104المبين في الخ اة المتوسا ة األجال المعتمادة للفتارة 

النهج المتعدد التخصصات والمشترا بين الشاعب خروجاا علاى برناامج العمال ويمثل . 3104-3105
ه الااذي ضاام أحااد عشاار هاادفا اسااتراتيجياه كااان هاادف المساااواة بااين 3102-3103والميزانيااة للفتاارة 

الخاااا  بالمسااااواة باااين  "كااااف"هااادف االساااتراتيجي ال)الجنساااين هاااو الهااادف العاشااار مااان بينهاااا 
شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي )شااعبة الحمايااة االجتماعيااة واغتنماات  2(.الجنسااين

هذه الفرصة غير المسبوقة لتعمايم المسااواة باين الجنساين فاي برناامج عمال  (المناطق الريفية سابقا
المنظمة من خالل تخصيص خبيرين للمساواة بين الجنسين من شعبة الحماية االجتماعية لكل فريق 

 .مسة المتعددة التخصصات المعنية باألهداف االستراتيجيةمن الفرش الخ
 

واتفااق جميااع المااووفين الااذين جاارت مقااابلتهم بهااذا الخصااو  علااى أن تعماايم المنظااور -  04
الجنساني هو نهج أفضل من مجرد وجود هدف قائم بذاته متعلق بالمساواة باين الجنساينه وإن كاان 

وضوع المساواة بين الجنسين بروزه كموضوع قدماه البعض قد سلا الضوء على احتمال أن يفقد م
وأجمع خبراء شعبة الحماية االجتماعية المعنيين بالقضاايا الجنساانيةه . "كاف"الهدف االستراتيجي 

نهاام يعاااملون كأعضاااء موضااع تقاادير فااي الفاارش أعنااد إدالئهاام بمعلومااات عاان الموضااوعه علااى 
الرفيعة المستوى لمهداف االساتراتيجية للفتارة المتعددة التخصصات التي تقوم ب عداد خ ا العمل 

ه وعلى الرغم من التحديات التي تواجه النهج الجديده فيبدو أن هذا استعاد بعض الزخم 3104-3105
 .الذي خفت خالل العام الماضي

                                                      

المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد والسلع والخدمات وصانع القارار فاي : "كاف"الهدف االستراتيجي  2

 .المناطق الريفية
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 تعليقات على توصيات استراتيجية مختارة 4-0
 
 (د) و( ج) و( ب) 0 التوصية)المساءلة   4-3-0
 

 7اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة  - 0 اإلطار
 

كان اعتماد المدير العام للسياسة الجديدة للمساواة باين الجنساين وموافقاة ماؤتمر المنظماة عليهاا 
بمثابة توضيح إلطار المساءلة عن تحقيق المساواة بين الجنساين مان خاالل العمال الموضاوعي 

ناه لام يجار بعاد إنشااء هيئاة أورغام . م به المنظمةه ماع تحدياد مساؤوليات اإلدارة العليااوالذي تق
لرصااد التقاادم المحاارز نحااو ( أو لجنااة توجيهيااةه علااى النحااو الااذي توصااي بااه السياسااة)للرقابااة 

تحقيااق هاادف المساااواة بااين الجنسااين فااي المنظمااة ومقاصاادهه فيجااب وضااع الاادعوة والرقابااة 
 .في أعلى مراتب عمل المنظمة  والمساءلة عن السياسة

 
يعد تغير هيكل اإلدارة العليا خالل عملية اإلصالح أحد أسباب عدم إنشاء آلية على مساتوى -  05

. ((ب) 0)اإلدارة العليا مختصاة بالمسااواة باين الجنساين حتاى اآلنه وفقاا لتوصاية التقيايم المعتمادة 
اإلشاراف علاى تنفياذ سياساة المسااواة باين الجنساين وعند إنشاائهاه يمكان آللياة المسااءلة أن تشامل 

وهلك لدفع عجلة عمل المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين فضال عن التكافؤ فاي تمثيال النسااء 
وتتولى حاليا شعبة الحماية االجتماعياة إعاداد التقاارير هات الصالة بوويفاة الرقاباة علاى . والرجال

المسااؤولة أيضااا عاان تعماايم مراعاااة المنظااور الجنساااني  الشااعبة المساااواة بااين الجنسااينه وهااي
وتقوم شعبة الحماية االجتماعية اآلن برفع تقاريرها إلى المدير العاام عان طرياق . والمنتجات الفنية

ونظرا ألن عملية اإلصاالح التنظيماي دخلات . المدير العام المساعد للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ينبغي أن يجري إنشاء آلية المساءلة على مستوى اإلدارة العليا في أقرب طورا متقدما للغاية اآلنه ف

 .وقت ممكن
 
وانتقلت المنظمة بسرعة في أعقاب التقييم إلاى إدراج المسااءلة عان المسااواة باين الجنساين -  06

ومع هلكه فنظرا ألن هاذه وثاائق ساريةه فاال توجاد . في نظام تقييم وإدارة أداء المديرين والمووفين
لية حتى اآلن لتقييم مدى مساءلة المديرين فعليا عن هدف واحاد أو أكثار مان أهاداف المسااواة باين آ

وتفاوتاات الااردود فااي المقااابالت التااي أجرياات مااع المااووفين واإلدارة فيمااا يتعلااق بماادى . الجنسااين
ويبادو أيضاا أن هنااا . خضوعهم أو ماديريهم للمسااءلة عان تحقياق أهاداف المسااواة باين الجنساين

قدرا من عدم التيقنه استنادا إلى المقابالت التي أجريته حاول ماا إها كاان نظاام تقيايم وإدارة األداء 
سيستمر أو يُستبدله وكيف سايعمل هاذا النظاام فاي اإلطاار الجدياد لمهاداف االساتراتيجية المتعاددة 

 .التخصصات بالمقارنة بنظام الُشعب القديم في المنظمة
 

 0)المسااواة باين الجنساين بنادا دورياا علاى جادول أعماال اإلدارة العلياا ولم يجر بعد وضع -  07
ويركااز المجلاام الجديااد لرصااد باارامج . ه ويرجااع هلااك جزئيااا إلااى إعااادة الهيكلااة التنظيميااة((ج)

المؤسسة أعماله حتى اآلن على رصد بدء تنفيذ اإلطار االساتراتيجي المراجاعه وعلاى إقاماة آلياات 
ومن المقرر أن يركز على تحرا سير العمال . تيجية المتعددة التخصصاتلتحقيق األهداف االسترا

 . إلى األمام في موضوعين من المواضيع الشاملةه وهما المساواة بين الجنسين والحوكمة
 

ورغاام أن هااذا لاايم لااه عالقااة مباشاارة بهياكاال المساااءلة الرساامية للمنظمااةه فقااد كشاافت -  02
هة مسؤولة عن المساواة بين الجنساين علاى مساتوى اإلدارة المقابالت عن وجود حاجة ملحة إلى ج

ولم تكن هناا في السابق جهة مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين فاي منظماة األغذياة . العليا
والزراعةه خالفا لما حدث فاي بعاض مؤسساات منظوماة األمام المتحادة األخارىه وإن كاان بعاض 

كباار الماديرين الساابقينه وهماا نائاب للمادير العاام ومادير  المووفين قد أشاروا إلى تولي اثنين مان
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وبالنظر إلى أن كال من التقييم والمراجعة ". تعزيز المساواة بين الجنسين"عام مساعده بعض مهام 
التي أجريت للمساواة بين الجنسين سل ا الضوء على الشوط الذي ال يزال يتعاين علاى المنظماة أن 

ن الجنسين والتكافؤ في تمثيل النساء والرجاله فيبدو أن المنظماة يمكان تق عه في مجال المساواة بي
أن تستفيد من وجود جهة مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين تثير على نحو واضح وبصورة 

 .منتظمة مسألة المساواة بين الجنسين على الصعيد السياسي واالستراتيجي والفني والتنفيذي
 
ورة وجود وويفة للتقييم فاي المنظماة للفات االنتبااه بقاوة أكبار إلاى التقادم وأبرز التقييم ضر-  09

ورغاام أن هااذا لاام يكاان موضااوع   4.الااذي أحرزتااه المنظمااة فااي تعماايم مراعاااة المنظااور الجنساااني
توصية بعينهاه فنظرا للمساهمة التي يمكن أن تقدمها التقييمات لادعم المسااءلةه تجادر اإلشاارة إلاى 

أدرج بانتظااامه منااذ باادء إجااراء التقييماااته معااايير المساااواة بااين الجنسااين فااي  أن مكتااب التقياايم
أطاارالتقييم والتقااارير والخ ااوط التوجيهيااةه ورصااد التااوازن فااي تمثياال الجنسااين فااي فاارش التقياايمه 

 .ضمن تدابير أخرى
 
 ( 2و 3التوصيتان ) سياسة المؤسسة للمساواة بين الجنسين 4-3-3
 

 8من تقرير المتابعة، الفقرة  اقتباس-  1اإلطار 

 
المدير أقرها ُوضعت سياسة بشأن المساواة بين الجنسين من خالل عملية تشاور واسعة الن اش و

وتوفر هذه السياسة للمنظمة إطارا لتوجيه جهودهاا نحاو تحقياق المسااواة باين الجنساين .... العام 
اساتراتيجية بشاأن تعمايم مراعااة المنظاور وتضام السياساة . مع تحديد واضح لمهاداف والغاياات

الجنساااني والتاادخالت الموجهااة الخاصااة بااالمرأة وهيكاال للمساااءلة يحاادد اإلجااراءات الواجااب 
 ...اتخاهها على مختلف المستويات في المقر وفي المكاتب الميدانية

 
ه فلاام يااتم بعااد (3التوصااية )رغاام وضااع سياسااة بشااأن المساااواة بااين الجنسااين واعتمادهااا -  31

هكار  اه ويرجاع هلاك إلاى إعاادة الهيكلاة التنظيمياةه وفقاا لما(2التوصاية )ترجمتها إلاى خ اا عمال 
وأدى وجااود السياسااة إلااى وضااع فريااق المنظمااة المعنااي بالمساااواة بااين الجنسااين فااي شااعبة . أعاااله

جية الخمسةه بما فاي الحماية االجتماعية لتحسين تعميم المساواة بين الجنسين في األهداف االستراتي
 .هلك المعايير الدنيا الخمسة عشر التي حددتها السياسة

 
ولاام يسااتوعب . وساايظل تنفيااذ السياسااة يواجااه بعااض التحااديات وهااي تن لااق إلااى األمااام-  30

كانات ال تازال قياد الت بياق عنادما أُطلقات التغييارات  هااالمووفون في المنظمة بأكملهاا السياساة ألن
وساااعدت . ماارجح أن يمثاال هااذا تحااديا فااي المياادان أكثاار منااه فااي المقاار الرئيساايوماان ال. التنظيميااة

ضامن اإلطاار " كااف"الممارسات التقييمية للمساواة بين الجنسين التي تجرى للهدف االساتراتيجي 
االستراتيجي الحالي العديد من الُشعب على تحديد سبل تعميم مراعاة المنظور الجنساني فاي عملهاا 

وعلااى ساابيل المثاااله يعماال مكتااب الشااؤون القانونيااة علااى وضااع قائمااة تحقااق . كوالشااروع فااي هلاا
حصاارية توضااح لالستشاااريين األدوار الجنسااانية لمختلااف الق اعااات واالختصاصااات فااي مجااال 

وحاددت شاعبة المنااا وال اقاة وحياازة األراضاي االحتياجاات اإلضاافية . تعميم المنظور الجنساني
اني في مجال ال اقة وتغير المنااا التاي سايجري العمال لتحقيقهاا فاي لتعميم مراعاة المنظور الجنس

وماع هلاكه فا ن التحاول إلاى هيكال المصافوفة المتعاددة التخصصاات يعناي اتبااع نهاج . العام المقبل

                                                      

 ينبا سانوات عديادة فرصاة توجياه االهتماام إلاى تادني مساتوى تعمايم المسااواةوويفاة التقيايم علاى امتاداد أضاعت " 4

 (.في النص اإلنجليزي 20الصفحة " )الجنسين في المنظمة بأسرها
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مختلف لتعميم مراعاة المنظور الجنسانيه يشمل إجراء تقييمه من المفترض أن يستند إلى األهاداف 
 . ال من هيكل الُشعب وفقا للمتبع في الماضياالستراتيجية الخمسة بد

 
 ((ج)و ( أ) 5 التوصية)ثقافة المنظمة  4-3-2
 

 12اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة -   4اإلطار 

 
ايعن وتادعمخلق لاتخذت المنظمة تدريجيا خ وات  فاي ها ثقافاة منظّماة تشاّجع المسااواة باين الجنسو

 .... أوجه المنظمة كافة
 

اللمساات األخيارة علااى دورة أساساية بشااأن المسااواة بااين للماارأة األماام المتحادة هيئاة تضاع -  33
الجنسين ستصبح متاحة لجميع وكاالت األمم المتحدة لتنمية مهاارات جمياع الماووفين بشاأن قضاايا 
المساااواة بااين الجنسااين؛ وسااتنظم المنظمااة أيضااا دورة للتعلاايم اإللكترونااي للمااووفين الجاادد وكااذلك 

وتم وضع سياسة للموارد البشارية (. (أ) 5التوصية )للتوعية بالمساواة بين الجنسين جلسات دورية 
وتهدف السياسة إلى جملة أمور منها تمكين المنظمة . بشأن المساواة بين الجنسين ولكنها لم تقر بعد

األساسيةه وستحدد السياسة أيضا القيم . من أن تكون منظمة  تراعي األسر لكل من النساء والرجال
وستُقدم تقاارير عان . بما في هلك عدم التمييزه التي سيجري تقييمها في استعراضات األداء السنوية

 .أهداف المساواة بين الجنسين مرتين في السنة إلى لجنة المالية
 
تشاجيع "وتفاوتت مع هلك الردود حول ما إها كانت ثقافة المنظمة قد اقتربت أكثر في اتجااه -  32

وأعارب بعاض المجيباين عان اعتقاادهم ". ة بين الجنسين ودعمها في جميع جوانب المنظمةالمساوا
المارأة بقادر يفاوش  يبأن مكانة المرأة أصبحت أبرز علاى مساتوى اإلدارة العليااه وأن الثقافاة تراعا

الوضع السائد في منظمات األمم المتحدة األخرىه وأن العمال المتعادد التخصصاات سايعزز تحاوال 
بالنسبة لمهمة المنظمةه وفقا لما " يستأثر فيه اإلنسان وليم السلعة باألهمية المحورية"ظمة في المن

 (.في النص اإلنجليزي 26الصفحة في  439الفقرة )جاء في التقييم 
 

وأصرت ماع هلاك الغالبياة علاى أناه ال يازال هنااا شاوط طويال يجاب ق عاه لتغييار الثقافاة -  34
المثاله نادرا ما تدرج مناقشة المساواة بين الجنسينه عندما تكون وثيقاة فعلى سبيل . داخل المنظمة

وعلاى الارغم مان . الصلة بالموضوعه في البيانات العاماة لاإلدارة العلياا بشاأن عمال المنظماة ككال
فوفقاا ألحادث " )يهايمن عليهاا الاذكور" التحسيناته ال يزال ينظار إلاى المنظماة باعتبارهاا منظماة 

في : عن مكتب الموارد البشريةه تبلغ نسبة اإلناث إلى الذكور في المستويات العليا األرقام الصادرة
ه 3-؛ وفااي الرتبااة مااد76:34ه 0-؛ وفااي الرتبااة مااد72:37ه 5-؛ وفااي الرتبااة ف66:24ه 4-الرتبااة  ف

وباإلضافة إلى هلك أشار عدد من المووفين إلى ال ابع الهرمي للتنظيم ولفت االنتباه إلاى  5(.74:36
المسائل التي نشأت عن األنواع المختلفة للعقوده التاي جعلات بعاض الناا  أقال اساتعدادا لإلعاراب 

وعلااى الاارغم ماان أن المنظمااة أجاارت عاادة استقصاااءات آلراء . عاان رأيهاامه وخاصااة فااي المياادان
ن في الماضيه فقد ترغب في إجراء استقصاءات منتظمة آلراء جميع مووفي المنظمة مع للمووفي

التركيز بصفة خاصة على تصورات المووفين ومخاوفهم وتوقعاتهم وت لعاتهم بالنسبة لمنظمة في 
ويمكان بعاد هلاك اساتخدام االستقصااء األولاي كأساا  . حالة تحوله بمجرد انتهاء عملياة اإلصاالح

 .ملقيا  التقد
 

                                                      

؛ 66.01:22.9ه 4-في الرتبة ف: وفي ما يلي األرقام الفعلية. قامت االستشارية المكلفة بعملية التصديق بتقريب األرقام  5

 . 74.39:35.70ه 3-؛ وفي الرتبة مد75.92:34.17ه 0-؛ وفي الرتبة مد72.51:36.51ه 5-وفي الرتبة ف
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 ((د)و ( ب)و ( أ) 6التوصية )توافر الخبرة في قضايا المساواة بين الجنسين  4-3-4
 

 11اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة -   1اإلطار 
 

بالنساابة لهيكاال تعماايم مراعاااة المنظااور الجنسااانيه عااززت منظمااة األغذيااة والزراعااة اآلليااة 
ومكتاب إقليماي فرعاي رساميا بتعياين ه بتكليف كال شاعبة ومكتاب إقليماي 3100الرئيسية في عام 

وتاام . مسااؤولي اتصااال معنيااين بالمساااواة بااين الجنسااين لتنفيااذ أعمااال المساااواة بااين الجنسااين
ويفضال أن تكاون . استعراض اختصاصات مساؤولي االتصاال المعنياين بالمسااواة باين الجنساين

زم األمار تخصايص أو أعلاىه ويساتل 4-رتبة مسؤول االتصال المعني بالمساواة بين الجنساين ف
وقاد تام التوساع فاي . المكتاب /في المائة من وقته لتعميم الجواناب الجنساانية فاي عمال الشاعبة 31

عدد مسؤولي االتصال المعنيين بالمساواة بين الجنسين وخاصة في المكاتب الميدانيةه مع وجاود 
 /والمناوبين في نهاية مايوأكثر من سبعين من مسؤولي االتصال المعنيين بالمساواة بين الجنسين 

فاااي المكاتاااب  51فاااي المكاتااب اإلقليمياااة الفرعياااة و 02فاااي المكاتاااب اإلقليمياااةه و 2) 3102يااار أ
 ( ....الق رية

 
على الرغم من أن اإلدارة العليا فاي المنظماة قبلات رساميا جمياع توصايات التقيايم باساتثناء -  35

 /ماال فااي مجااال فياارو  نقااص المناعااة البشااريةتوصااية واحاادة تتعلااق بتجديااد التاازام المنظمااة بالع
نيّاة فأن يكاون لكال شاعبة نبغاي ي: القائلة بأنه( أ) 6اإليدزه ف نها لم تقبل من الناحية العملية التوصية 

 /المساااواة بااين الجنسااينفااي قضااايا  ةبااالخبرأيضااا مووااف تقنااي رفيااع المسااتوى يتمتّااع "فااي المقاار
ويارى ". (الشاعبفي مجاال المسااواة باين الجنساين علاى مساتوى  ونمستشار)المسائل االجتماعيّة 

التقييم أن شبكة المنظمة لمسؤولي االتصال المعنيين بالمساواة بين الجنسين تعتبر تدبيرا مؤقتاا إلاى 
وعلاى النقايض مان )تووياف مستشاارين لتعمايم مراعااة المنظاور الجنسااني  يصبح من الممكانأن 

علقة بالمساواة بين الجنسين بالحفاو على نظام مسؤولي االتصال هلكه أوصت مراجعة القضايا المت
ووفقااا لمااا يالحظااه تقرياار المتابعااةه تاام تعزيااز نظااام مسااؤولي (. المعنيااين بالمساااواة بااين الجنسااين

االتصال وليست هناا أية تحركات لضمان أن يُلحق بالشعب الفنية مستشارون فاي تعمايم المنظاور 
 .الجنساني

 
صالحة بسبب الهيكل الجديد للمنظمة للعمل في شاكل مصافوفة ( أ) 6وربما لم تعد التوصية -  36

وفي هذا الهيكل الجديده أصبح ب مكان . مشتركة بين الُشعب واعتماد األهداف االستراتيجية الخمسة
( ابقاشاعبة القضاايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياة سا)شعبة الحماية االجتماعياة 

إتاحة اثنين من الخباراء فاي المسااواة باين الجنساين لكال هادف مان األهاداف االساتراتيجية الخمساة 
لاادعم قااادة الفاارش المعنيااة باألهااداف االسااتراتيجية فااي االضاا الع بمسااؤوليتهم فااي تعماايم مراعاااة 

ت وفاااي الوقااات نفساااهه واساااتنادا إلاااى المالحظاااا. المنظاااور الجنسااااني فاااي األهاااداف االساااتراتيجية
والمقابالت والوثائق المتاحةه يتفق هذا التصديق مع التقييم فاي أن المنظماة لايم لاديها خبارة كافياة 
متاحة في مجال المساواة بين الجنساين لتعمايم مراعااة المنظاور الجنسااني فاي جمياع جواناب عمال 

وتبااادل  وتشااكل جهااات االتصااال المعنيااة بالمساااواة بااين الجنسااين آليااة  قيِّمااة للاادعوة.  المنظمااة
المعلوماااته ويساااتخدم الكثيااارون ماااوقعهم فاااي الوحااادات االساااتراتيجية مثااال مكتاااب االساااتراتيجية 

ومع هلكه فهم بحكم تعريفهم ليسوا . والتخ يا وإدارة الموارد لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين
بعااض مااع )خبااراء فااي مجااال تعماايم المنظااور الجنسااانيه قااادرين علااى التعاماال مااع العماال الفنااي 

 (.االستثناءاته على سبيل المثال خبراء التنمية االجتماعية في شعبة مركز االستثمار
 
ولدى منظمة األغذية والزراعة جدول أعمال ومسؤوليات طموحةه في إطار برنامج العمل -  37

وعلى سبيل المثاله فوفقا لمكتب االستراتيجية . الخا  بها ومع نظرائها في الميدان على حد سواء
 42نواتج في المتوساه أي ماا مجموعاه  01التخ يا  وإدارة الموارد يغ ي كل هدف استراتيجي و
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وعلى الخبراء المعنيين بالمساواة باين الجنساين فاي شاعبة الحماياة االجتماعياة التركياز علاى . ناتجا
اساة عدد قليل من النواتجه تم اختيارهاا بعاد حصار دقياق لنتاائج األهاداف االساتراتيجية وأهاداف سي

 . المساواة بين الجنسين بالتعاون مع فرش األهداف االستراتيجية
 
وسيستلزم كال هاذا خبارة فاي . وعالوة على هلكه سيتم ت وير النواتج في أنش ة أكثر عددا-  32

وتعكااف . المنظااور الجنساااني إها أريااد دمااج المساااواة بااين الجنسااين فااي عماال المنظمااة بشااكل فعااال
المنظمة على توويف خبراء في قضايا المساواة بين الجنسين في المكاتب اإلقليميةه تنفيذا للتوصية 

ومع هلكه فمن المرجح أن يكون ال لب علايهم كبيارا نظارا للحاجاة . ه وهي خ وة جيدة جدا(ب) 6
وحتاى خاالل الفتارة . لالستجابة ل لبات المكاتب الق رية والمشاركة مع الهيئات اإلقليمية والوطنية

ال زالاوا  الوجيزة التي استغرقها هاذا التصاديقه وافاق بعاض الماووفين علاى الارأي القائال إنهام ماا
وهناااا أيضااا حاجااة إلااى دعاام العماال . بساابل تعماايم مراعاااة المنظااور الجنساااني" الدرايااة"يملكااون 

وعرض المووفاون مثااال . المتعلق بتعميم  مراعاة المنظور الجنساني في البلدان المنفذة فيها برامج
 لق ااع مصااايد األساامااه حياث تلعااب الماارأة دورا رئيسايا ولكاان يظاال دورهاا غياار ملحااووه وهلااك

 .للتأكيد على ضرورة دعم قدرات النظراء في تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
 

وماان غياار الااواقعي فااي هااذه المرحلااة أن نتوقااع ماان المنظمااةه التااي اضاا رت إلااى إجااراء -  39
تخفيضات كبيرة في عدد الماووفينه أن تكاون قاادرة علاى تووياف ماووفين هوي خبارة فاي مجاال 

أو أن تقاوم باأكثر مان ( أ) 6عبةه علاى النحاو الم لاوب فاي التوصاية المساواة بين الجنساين لكال شا
توويااف خبااراء فااي مجااال المساااواة بااين الجنسااين فااي المكاتااب اإلقليميااة باادوام كاماال علااى النحااو 

فالشااركاء اآلخاارون فااي منظومااة األماام المتحاادة غياار قااادرين علااى (. ب) 6المتااوخى فااي التوصااية 
ويمكن سد الفجوة في . الووائف المختصة بالمساواة بين الجنسينالقيام بذلكه أو تعين عليهم خفض 

الخبرة في المجال الجنساني من خالل الخدمات االستشارية أو عان طرياق تعياين خباراء للمشااريع 
وال يوجده مع هلكه أي مصدر منتظم لتمويل الخدمات االستشاريةه وبينما تاتمكن بعاض   6.الكبرى

الُشعبه فقد وصفت ُشاعب ومكاتاب إقليمياة أخارى كياف اضا رت  الشعب من االستفادة من موارد
 .إلى تجميد أنش ة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عندما نضبت األموال

 
في المائة من ميزانية المنظمة لمعمال المتعلقة بالمساواة باين الجنساينه  3وتخصص نسبة -  21

ه وهي توويف (ب) 6ويشمل هذا تنفيذ التوصية . لفترة السنتين المقبلة" مكرسة"وهي نسبة ستظل 
خبراء في مجال القضايا الجنسانية في كال مكتاب مان المكاتاب اإلقليمياة الخمساةه وياوفر قادرا مان 

تعماايم المساااواةه وإن كاناات هااذه األمااوال تباادو غياار كافيااة بالنساابة  لحجاام العماال األمااوال ماان أجاال 
ر مااا اوسااتُرفق حافظااة تموياال بكاال هاادف اسااتراتيجيه ولكاان ماان غياار الواضااح مقااد. المضاا لع بااه

 .سيتاح منها للخبرات المتصلة بالمسائل الجنسانية
 
اساتنادا إلاى التحليال القاائم  وقد ترغب البلدان األعضاء المانحة في إنشااء صاندوش خاا ه-  20

على األدلةه الذي أجرته شعبة الحماياة االجتماعياة والوحادات هات الصالةه لمماوال الالزماة لادعم 
ومان شاأن هاذا أن يمكان الُشاعب الفنياة فاي . تعميم مراعاة المنظور الجنساني لفتارة السانتين المقبلاة

فادة ماان الفرصااة غياار المساابوقة المتعلقااة المقاار الرئيسااي والمكاتااب اإلقليميااة والق ريااة ماان االساات
ه ممااا يجعاال ماان الممكاان (د) 6وساايدعم أيضااا تنفيااذ التوصااية . بتعماايم مراعاااة المنظااور الجنساااني

كامال رهناا بحجام  /توويف خبراء في مجال المساواة بين الجنسين بدوام جزئي"لممثليات المنظمة 

                                                      

يالحاات تقرياار المتابعااة أن المكتااب اإلقليمااي ألوروبااا وآساايا الوساا ى ووااف خبااراء وطنيااين ودوليااين لاادعم تعماايم   6

وقاد فعلات . ى الق ارياإلقليماي الفرعايه باإلضاافة إلاى المساتو/ مراعاة المنظور الجنساني على المستوى اإلقليمي

 .األقاليم األخرى هلك لفترات قصيرة أو طويلة األجل
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توويااف  –ات المشااتركة بااين الوكاااالته أو حافظااة البلااد لاادعم المشاااريع وتمثياال المنظمااة فااي اآللياا
 ".قضايا المساواة بين الجنسين لتقديم دعم استشاري /خبير في التنمية االجتماعية

 
شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ )دور المنتجااات المعرفيااة لشااعبة الحمايااة االجتماعيااة  4-3-5

 (9التوصية ( )والعمالة في المناطق الريفية سابقا
 

 11اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة    - 6اإلطار 

 
تسااتمر شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااة فااي عملهااا التحليلااي 
والمعيااري فاي مجاال القضاايا االجتماعياةه وقضاايا المساااواة باين الجنساينه بماا فاي هلاك تعماايم 

وقاد أُعادت مجموعاة مان المنتجاات  .مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجاالت عمل المنظمة
 ......المعيارية مع الوحدات الفنية والشركاء الخارجيين

 
في أعقاب إعادة الهيكلةه يتعاون اآلن فريقا شعبة الحماية االجتماعية المختصان بالمنتجات -  23

المعرفية والتحليل وتنمية القدرات في إدارة الموضوع الشامل المتصل بالمساواة باين الجنساين مان 
معهام  وتجدر اإلشارة إلاى أن العدياد ممان أجريات مقاابالت. قاعدتهما في شعبة الحماية االجتماعية

أعربااوا عاان قلقهاام إزاء اختفاااء مصاا لح القضااايا الجنسااانية ماان اساام الشااعبة ب عااادة تساامية شااعبة 
وأعرب شركاء . القضايا الجنسانية والتكافؤ والعمالة في المناطق الريفية بشعبة الحماية االجتماعية

فااي  انيبتعماايم المنظااور الجنسااالمنظمااة أيضااا عاان دهشااتهم ماان عاادم وجااود وحاادة مسااتقلة معنيااة 
المنظمةه والتي يرون أنها ضرورية في هذه المرحلة لتعميم المساواة باين الجنساين داخال منظوماة 

 .األمم المتحدة
 
شااعبة القضااايا الجنسااانية ) دور شااعبة الحمايااة االجتماعيااة فااي تعماايم المنظااور الجنساااني  4-3-6

 7 ((7) -(0) 01التوصية ( )والتكافؤ والعمالة في المناطق الريفية سابقا
 

 11اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة -  7اإلطار 

 
عااززت شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااة دور النظياار داخاال ... 

الشعبةه ب سناد مهاام مسااندة محاددة لمووفيهاا لادعم الوحادات الفنياة والمكاتاب الميدانياةه وكاذلك 
وقدمت الشعبة أيضا الدعم التقني لم بوعات (. 3107-3104) لإلعداد لإلطار االستراتيجي الجديد

حالة األغذية والزراعة وحالة انعدام األمن الغذائي في العالم وتمات معالجاة منظاورات المسااواة 
أو ماان خااالل رسااائل  بقساامه إمااا 3103بااين الجنسااين فااي م بوعااات المنظمااة الرئيسااية  فااي عااام 

 ....ن أساسية متعلقة بالمساواة بين الجنسي
 

زال النظر جاريا في العمال المتعلاق بتعزياز المسااواة باين الجنساين مان خاالل األهاداف  ما-  22
وهكر المووفون المعنيون بالمسألة الجنسانية أن مان الصاعب تعمايم مراعااة . االستراتيجية الخمسة

المنتجااات المنظااور الجنساااني بشااكل فعااال علااى مسااتوى النتااائج وأنهاام ركاازوا باادال ماان هلااك علااى 
وتاام هلااك اسااتنادا إلااى تحلياال جنساااني لتحديااد . ثمانيااة واألربعااينوالخاادمات هات الصاالة بااالنواتج ال

                                                      

؛ وأجريت عملية التصديق نتيجة عدد من العوامل 3102حزيران  /تجدر اإلشارة إلى أن تقرير المتابعة أعد في يونيو 7

وبالتالي ف ن تقرير المتابعة يركز على األنشا ة . 3102تشرين األول / الخارجة عن سي رة مكتب التقييمه في أكتوبر

ه بينما تركز عملية التصديق على العملية المستمرة لتعميم مراعااة المنظاور الجنسااني فاي 3103التي تحققت في عام 

 .3105-3104خ ا العمل للفترة 
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المجاالت التي تكون فيها المساواة بين الجنسين هات أهمياة اساتراتيجية فاي كال هادف اساتراتيجيه 
ف اساتراتيجي ثم تام تحدياد بضاعة مجااالت للعمال فاي كال هاد. تمشيا مع أهداف السياسة الجنسانية

والتفاوض مع الفرش المعنية باألهداف االستراتيجيةه وبعد هلاك جارى ت اوير مازيج مان المنتجاات 
ويجري حالياا وضاع مؤشارات لمهاداف االساتراتيجية الخمساة القصاد منهاا أن تراعاي . والخدمات

ة االعتبااارات الجنسااانية حسااب االقتضاااءه وتاام إدراج مؤشاارات محااددة فااي خ ااة العماال المتعلقاا
ويجري حاليا وضع خ ا عمل تنفيذيةه ومن غيار . بالموضوع الشامل بشأن المساواة بين الجنسين

 .المستبعد أن تجري هنا بلورة تفصيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني
 

ولن يمكنه إال بعد بدء التنفياذه إجاراء تقيايم لفعالياة العمال الاذي قاام باه قاادة الفارش المعنياة -  24
االستراتيجية وفرقهم لتعزيز المسااواة باين الجنساين مان خاالل ناواتجهمه وتعلُام الادرو  باألهداف 

ألداء الفرش  3104وسيكون من المفيد إجراء تقييم سريع قرب نهاية عام . لتنوير العمل في المستقبل
ي الخمسة في المجاالت التي يعززون فيها المساواة بين الجنسين من خالل عملهمه وكاذلك لامداء فا

وساتكون هاذه الممارساة هاماة ومفيادة بالنسابة لقاادة . الموضوع الشامل المتعلق بالقضايا الجنساانية
فاارش األهااداف االسااتراتيجية نظاارا لمسااؤوليتهم عاان تنفيااذه ورصااده المبااادرات المتصاالة بالقضااايا 

 .الجنسانية في األهداف التي تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذها
 

لجنساااني الكاماال لإلطااار االسااتراتيجي الجديااد واألهااداف االسااتراتيجية  ورغاام أن التحلياال ا-  25
يتجاوز ن اش هذا التصديقه فقد استعرضت االستشارية ب يجاز مشاريع خ ا العمل علاى مساتوى 

ورغم أن الخ ا توفر صياغة واسعة للمواضيع التي . اإلدارة العليا لمهداف االستراتيجية الخمسة
ت فر  لزيادة تحديد فحوى تعميم مراعاة المنظاور الجنساانيه وقاد تام هلاك سيتم تناولهاه فقد سنح
فعلى سبيل المثاله عند الحديث عن تأثير وواهر مثل الهجرةه لُفت االنتباه إلاى . في بعض الحاالت

ال رش التي يمكن أن يتأثر بها الرجال والنساء بشكل مختلف بسبب األدوار الجنسانية المحاددة لهام 
ومع هلكه فا ن هاذه األمثلاة المحاددة قليلاة جادا فاي األهاداف (. 32ه الصفحة 4ستراتيجي الهدف اال)

الفاروش باين " بتحدياد"وكاان مان الممكان أن يفياد القياام بشاكل أكثار تكارارا . االستراتيجية الخمساة
الجنسااينه باالعتماااد علااى مخاازون المنظمااة الثااري ماان المعااارف والخبااراته فااي تمكااين مااووفي 

 .كائها من النظر في سبل لدفع المساواة إلى األمام في عملهمالمنظمة وشر
 
" فقاراء الرياف"وباإلضافة إلاى هلاكه هنااا عادة اساتخدامات لمصا لحات عاماة مان قبيال -  26
فااي مختلااف ( والشااعوب األصاالية" )الماارأة والشااباب"ولعبااارات ماان قبياال " أصااحاب المصاالحة"و

فالنسااء ماثلهن مثال الرجااله يمكان أن يتاأثرن . طئةويرسل هذا إشارات خا. األهداف االستراتيجية
بسبب نوع جنسهن بشكل مضاعف إها كن منتميات أيضاا إلاى فئاة الشاعوب األصالية أو الشاباب أو 

ه هااو "الشااباب"فمصاا لح . وبعبااارة أخاارىه ال يمكاان تجميااع الماارأة مااع الشااباب ببساااطة. الفقااراء
إلناادماج االجتماااعي بااين الشااابات مصاا لح محايااد ماان حيااث نااوع الجاانمه يحجااب الفااروش فااي ا

 .والشباب
 
 ((ج) و( أ) 07التوصية )فر البيانات اتو 4-3-7
 

 17اقتباس من تقرير المتابعة، الفقرة -   8اإلطار 

 
وتشااير هااذه . أعاادت خ ااوط توجيهيااة بشااأن إطااار البرمجااة الق ريااة ودورة المشاااريع الجدياادة

 ....حسب نوع الجنم وتحليلها واستخدامهاالخ وط التوجيهية إلى أهمية جمع البيانات المصنفة 
 
. يجاري حاليااا ت بياق نظااام مؤشار المساااواة بااين الجنساين فااي اإلطاار االسااتراتيجي الجديااد-  27

عدد من المجيبين في الشعب الفنية إلي ال ريقة العملية التي سيساعدهم بهاا هاذا المؤشار فاي  وأشار
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قرير بشأن المسائل هات الصالة المتعلقاة بالمسااواة ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتقديم ت
ومع هلكه أشار مووف هو خبرة طويلة في مؤشارات المسااواة باين الجنساين إلاى أن . بين الجنسين

مفتاااح اسااتخدامها يكماان فااي رصااد وتقياايم التنفيااذه وأضاااف أن هااذا يشااكل أحااد أوجااه الضااعف بااين 
 .اة بين الجنسينوكاالت األمم المتحدة التي ت بق مؤشرات المساو

 
 تعليقات على التقييم ورد اإلدارة وتقرير المتابعة -1
 

ويثباات التقرياار ومالحقااه أن فريااق التقياايم كااان مجتهاادا  2.كااان التقياايم ها جااودة عاليااة للغايااة-  22
ودؤوبا ووضع أدوات قيمة لتقييم المجاالت التي كانت تعاني من عدم كفاية البيانات من أجل تاوفير 

بترتيب األولوياته ولكن التقييم  07ووردت توصيات التقييم الـ   9.األدلة لدعم توصياتهما يكفي من 
 9قُسامت  07وعالوة على هلك ه فمن بين التوصيات الـ . نها كلها على نفم القدر من األهميةأيؤكد 

 .توصية فرعية /توصية 41منها إلى توصيات فرعيةه ليصل مجموعها إلى 
 
وترى عملية التصديق أن عدم وضع توصيات استراتيجية وفقا لمعاايير مختاارةه وتمييزهاا -  29

القائماة التفصايلية "مخااطر اتبااع نهاج  ىالتقاارير إلاعن التوصيات الفنية أو التنفيذية يعرض تقديم 
وعلاى النقايض . ويحجب ما يجب على المنظماة القياام باهه دون أن تفشاله لتحقياق التقادم". ال ويلة

ن هلكه اختار تقرير المراجعة التوصيات التي توصاف فقاا بأنهاا توصايات اساتراتيجية بادال مان م
إلاى ثاالث توصايات ُوجهات إلااى  9ه وقسام توصاياته الاـ "توجيهياة"التوصايات التاي توصاف بأنهاا 

أعلى مستويات اتخاه القرار في المنظمةه أما التوصيات السات المتبقياة فموجهاة إلاى  المادير العاام 
 .مساعد إلدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية لدفعها إلى األمامال
 
وتعهااد رد اإلدارة بااأن يسااتعيد علااى الفااوره علااى النحااو الااذي أوصااى بااه كاال ماان التقياايم -  41

ه وأن يخصاص "الموارد المتصلة بالمساواة بين الجنسين فاي المكاتاب اإلقليمياة كافاة"والمراجعةه 
ق التمويل الالزم لوويفتين من الفئة الفنية في شعبة القضايا الجنسانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااط

ه ويتعهد بسلسالة مان االلتزاماات (3الصفحة )الريفية لدعم أنش ة تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
وعرض تقرير المتابعة وصفا دقيقا لوضع المنظمة حاليا مان حياث . األخرى لتنفيذ توصيات التقييم

 .تنفيذ توصيات التقييم
 
ت التقيايم رغام الصاعاب الكبيارةه وترى عملية التصديق أنه قد تم إحراز تقدم بشأن توصايا-  40

وتثني على المووفين لتفانيهم ومثابرتهم في السعي لتحقيق أهاداف المسااواة باين الجنساين فاي بيئاة 
ومع هلكه ف ن مدى ما فقدوه بسبب إعادة الهيكلة يتجلى في ما ال يزال ينبغاي عملاهه . سريعة التغير

. مان تقريار المتابعاة 02الثمانية الواردة فاي الفقارة على النحو المبين في الالئحة الشاملة  للتحديات 
ولن تكون النتائج واضحة بمعنى الكلمةه قبل أن تدخل عملية التنفيذ حيز النفاه ويمكن قياساهاه لكاي 

 .يمكن لالستقرار التنظيمي أن يستمر
 

                                                      

 .3الصفحة ه "لجودة التقييم"أشار تقرير المتابعة إلى أن لجنة البرنامج أعربت عن تقديرها  2

التشاور مع أصحاب المصلحة من خالل مقابالت : استخدم التقييم مجموعة من األدوات واألساليب الكمية والنوعية" 9

جماعيااة وفرديااة شاابه منسااقة باسااتخدام قااوائم مرجعيااة محااددة لمااووفي المنظمااة والاادول األعضاااء ووكاااالت األماام 

والمناااافع العاماااة العالمياااة ووثاااائق الخ اااا  مشااااريعظماااة للالمتحااادة؛ والزياااارات الق رياااة؛ والبحاااث فاااي نظااام المن

؛ ومعاايير تقيايم المشااريع؛ ومصافوفة تقيايم مشااريعوالميزانياته ومصافوفة التقيايم؛ ومخ  اات تقاارير البلادان وال

 مشااريعلواستخدم التقييم مقياسا من ست نقااط لتقيايم   ا. المنافع العامة العالمية باستخدام ستة معايير ومفاتيح وصفية

 .(32الصفحة ." )والمنافع العامة العالمية
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فوائد إال أنها ورغم أن عملية التصديق على تقرير المتابعة لرد اإلدارة والتقييم قد تكون لها -  43
فالموارد المتاحة لعملية التصديق محدودة بقدر أكبر بكثير مان تلاك المتاحاة . تعاني أيضا من القيود

وقاد يكاون هاذا أقال أهمياة . إلجراء تقييم كامله كماا أن القادرة علاى جماع األدلاة مقيادة بشاكل كبيار
كل تحاديا كبيارا لموضاوع  شاامل بالنسبة لموضوع فني أكثر تركيزا مثل المياه أو التغذيةه لكنه يشا

وفااي أحساان األحااواله يمكاان أن تقاادم . علااى مسااتوى المنظمااة مثاال المساااواة والتكااافؤ بااين الجنسااين
عمليااة التصااديق منظااورا جدياادا وتسااعى إلااى طاارح األساائلة التااي ال يمتلااك األشااخا  المعنيااون 

من التقارير إلى لجنة البرنامج  وال يلزمه مع التقدم في العمله تقديم مزيد. باألعمال اليومية طرحها
 .والمؤتمر بخالف تلك المتعلقة بسياسة المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين

 
 المنظمة تدرسها كي استنتاجات -6
 

هناااا مجاااالت رئيسااية يتعااين علااى المنظمااة أن تتحاارا فيهااا بساارعة أكباار بكثياار لتنفيااذ -  42
وهاذا يشامل علاى . المساواة بين الجنسين التي اعتمادتهاتوصيات التقييم التي أقرتهاه وكذلك سياسة 

الذين من المرجح أن يوفد إلاى  وجه الخصو  توويف المووفين الخمسة على المستوى اإلقليميه
ويشامل هاذا . بعاد ماا يزياد علاى عاامين مان الموافقاة علاى التوصاية - الميدان إثنان منهم فقا قريباا

لاى مساتوى اإلدارة العلياا للمسااءلة بشاأن المسااواة باين أيضا ضرورة القيام بسارعة بوضاع آلياة ع
ويمكان أن تشامل آلياة المسااءلة أيضاا اإلشاراف علاى تنفياذ . الجنسينه وفقا لتوصية التقييم المعتمدة

سياسة المساواة بين الجنسين وهلك لتعزياز عمال المنظماة فاي مجاال المسااواة باين الجنساين فضاال 
 .عن التكافؤ بين الجنسين

 
 فاي النظار عناد أنه غير. مقترحات أو توصيات التصديق تقرير يضع أن المتوقع غير ومن-  44

 اقترحات المرتقابه وأثرهاا فعاليتهاا لتعزياز المنظماة عمال فاي الجنساين باين المسااواة تعميم أهمية
 أن المنتظار مان ولايم. المنظماة فيهاا تنظار كاي أدنااه تارد مقترحاات بضاعة التصاديق تقرير ُمعِدة
 .شأنهاب رسمي تقرير أو رد هناا يكون

 
بااالنظر إلااى الشااوط الااذي ال ياازال يتعااين علااى المنظمااة أن تق عااه فااي مجااال المساااواة بااين -  45

ماان هيكاال الشااعبه " القضااايا الجنسااانية"لجنساااني فضااال عاان اختفاااء مصاا لح ؤ االجنسااين والتكاااف
وهاو الهادف االساتراتيجي  - الجنساينوإنهاء الهدف االستراتيجي القائم بذاته المعني بالمساواة باين 

ه فاا ن المنظمااة ستسااتفيد ماان وجااود مسااؤول رفيااع المسااتوى معنااي بتعزيااز المساااواة بااين "كاااف"
الجنساااين يثيااار بشاااكل واضاااح ومنهجاااي مساااألة المسااااواة باااين الجنساااين علاااى الصاااعيد السياساااي 

 .واالستراتيجي والفني والتنفيذي
 
استقصاءات للمووفين في الماضيه فقد ترغاب فاي  على الرغم من أن المنظمة أجرت عدة-  46

إجراء استقصاءات دورية آلراء جميع مووفي المنظمة مع التركياز بصافة خاصاة علاى تصاورات 
المااووفين ومخاااوفهم وتوقعاااتهم وت لعاااتهم بالنساابة لمنظمااة فااي حالااة تحااوله وهلااك بعااد اسااتكمال 

 .عد هلك كأسا  لقيا  التقدمويمكن أن يُستخدم االستقصاء األولي ب. عملية اإلصالح
 
سايكون مان نظرا للنهج الجديد إزاء المساواة بين الجنسين المتبع في اإلطاار االساتراتيجيه -  47

المفيااد إجااراء تقياايم سااريع فااي منتصااف الماادة عاان كيفيااة قيااام األفرقااة الخمسااة المعنيااة باألهااداف 
تنفياذ الموضاوع الشاامل المعناي بالمسااواة االستراتيجية  بمعالجة القضايا الجنسانيةه وكاذلك كيفياة 

وسيكون هذا مفيدا على وجه الخصو  لقادة األفرقة المعنية باألهداف االساتراتيجية . بين الجنسين
ألنهم مسؤولون عن تنفيذ ورصد المبادرات المتصلة بالمسااواة باين الجنساين فاي األهاداف الموكال 

التوجيهااات الراميااة إلااى تعزيااز العماال المتصاال وساايقدم هااذا التقياايم أيضااا بعااض  .إلاايهم تنفيااذها
 .   بالمساواة بين الجنسين في المنظمة التي يمكن تبادلها مع األجهزة الرئاسية للمنظمة
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قد ترغب الدول المانحة في إنشااء صاندوش خاا ه اساتنادا إلاى التحليال القاائم علاى األدلاة -  42

ت الصلة  لمموال الالزماة لادعم عمال المنظماة الذي أجرته شعبة الحماية االجتماعية والوحدات ها
وسايمكن الصاندوش الُشاعب الفنياة والفارش المعنياة . في مجال المساواة بين الجنسين وتمكاين المارأة

باألهداف االستراتيجية والمكاتب الميدانية من تنفيذ عمل محدد يتعلق بالمساواة باين الجنساين لادعم 
وكذلك لتعزيز قادرات الادول األعضااء فاي جهودهاا الرامياة  أهداف المنظمة للمساواة بين الجنسين

وسايمكن . إلى تعزياز المسااواة باين الجنساين فاي مجاال األغذياة والزراعاة والمجااالت هات الصالة
المنظمة من االستفادة من فرصة لم يسبق لها مثيال لتعمايم المسااواة باين الجنساين فاي منظماة يتسام 

 .من الغذائي العالميعملها باألهمية بالنسبة لتحقيق األ
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 قائمة بالوثائق الرئيسية المستعرضة- 1الملحق 
 

 - 3100أيااار  /إعااداد سياسااة منظمااة األغذيااة والزراعااة  بشااأن المساااواة بااين الجنسااينه للفتاارة مااايو
 . ه بدون تاريخ3103كانون الثاني / يناير

 
تقياايم دور منظمااة األغذيااة والزراعااة وعملهااا فااي مجااال المساااواة بااين الجنسااين والتنميااةه التقرياار 

 .3100حزيران / النهائيه يونيو
 

رد اإلدارةه  :تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها في مجال المسااواة باين الجنساين والتنمياة
 .PC 108/5 Sup.1 الوثيقة آبه /أغس م 00
 

 فاي الغاذائي األمان أهاداف تحقياق: األغذياة والزراعاة بشاأن المسااواة باين الجنساينسياسة منظماة 
 .تاريخ بدون الريفيةه والتنمية الزراعة

 
 (.3102 آهار/مار  بتاريخ مسودة) 3103 الجنسين بين المساواة عن للمنظمة مرحلي تقرير

 
مجااال المساااواة بااين الجنسااين والتنميااةه متابعااة تقياايم دور منظمااة األغذيااة والزراعااة وعملهااا فااي 

 (. 3102تموز  /يوليو 00 تنقيح) 3102تشرين الثاني  /المقرر تقديمه إلى لجنة البرنامج في نوفمبر
 

مراجعااة المساااواة بااين الجنسااين فااي منظمااة األغذيااة والزراعااة لمماام المتحاادةه التقرياار النهااائيه 
 .3100شباط  /فبراير

 
بشأن المساهمة في استئصال الجاوع وانعادام األمان الغاذائي وساوء التغذياةه  0الهدف االستراتيجي 

 . 3102تموز  /نسخة يوليو
 

بشااأن زيااادة وتحسااين تااوفير األغذيااة والخاادمات ماان الزراعااة والغابااات  3الهاادف االسااتراتيجي 
 .3102تموز  /يوليو 00ومصايد األسماا على نحو مستدامه نسخة 

 

 .3102تموز  /نسخة يوليوه خفض الفقر في المناطق الريفيةبشأن  2الهدف االستراتيجي 
 

لتمكين من نظم زراعياة أكثار شاموالً وكفااءة علاى المساتويات المحلياة بشأن ا 4الهدف االستراتيجي 
 .  3102تموز  /نسخة يوليو هوالدولية والوطنية

 
 09نساخة ه واألزمات زيادة قدرة سبل المعيشة على مقاومة التهديداتبشأن   5 الهدف االستراتيجي

 .تموز /يوليو
 

 روماا فاي للمارأة المتحادة األمام هيئاة عمال وخ اةعرض لسياساة المنظماة للمسااواة باين الجنساين 
 (.مشاريعأدوات تخ يا ال) 3103أهار  /مار  33 وتمكين المرأةه الجنسين بين المساواة بشأن
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 أثناء عملية التصديققائمة بأصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم - 0الملحق 
 

 منظمة األغذية والزراعة
 

 المووفة المسؤولة عن الشؤون األخالقية ،Maria Abreu السيدة 
 مكتب التقييم هالتقييمكبيرة مووفي  ،Tullia Aiazzi السيدة
 مسؤولة تنمية القدراته مكتب تبادل المعرفة ،Sally Berman السيدة 
 الموارد البشرية رئيسة مكتب ،Claire Billoud السيدة 
 مديرة مكتب االتصال في نيويورا هSharon  Brennen-Haylock السيدة
المووفة المختصة بسياساة المسااواة باين الجنساينه شاعبة الحماياة  ،Ana Paula de la O-Campos  السيدة

 االجتماعية
والتخ ايا وإدارة مسؤولة االساتراتيجية والتخ اياه مكتاب االساتراتيجية ه Chitra Deshpande السيدة
 الموارد
مسااؤول الصااناعات الزراعيااةه شااعبة البنااى األساسااية الريفيااة والصااناعات  ،Jorge Fonseca  السيد

 الزراعية
 استشارية المساواة بين الجنسين والتنميةه شعبة الحماية االجتماعية هValentina Franchi السيدة 
 المساواة بين الجنسينه شعبة الحماية االجتماعيةمتدربة في شؤون   ،Elisa Gazzotti السيدة 
 (المكتب المكلف)نائب المدير العام للعملياته مكتب التقييم  هDan Gustafson السـيد
 مسؤولة االتصال والعملياته شعبة عمليات ال وار  وإعادة التأهيل هMirela Hasibra السيدة 
 الحماية االجتماعيةكبيرة مووفينه شعبة  ،Susan Kaaria السيدة 
شاعبة  همساؤولة صاناعة األسامااه ومساؤولة التنسايق للقضاايا الجنساانية ،Daniela Kalikoski السيدة 

 شعبة استخدام موارد مصايد األسماا وتربية األحياء المائية وصونها /مصايد األسماا
 اقتصادي بشعبة اقتصاديات التنمية الزراعية ،Panagiotis Karfakis السـيد
 كبيرة مووفي االتصاله مكتب االتصال في نيويورا ،Mariann Kovacs السيدة 
 كبيرة المووفينه شعبة الحماية االجتماعية هRegina Laub السيدة 
مسؤولة الخادمات المالياةه مساؤولة التنسايق لقضاايا المسااواة باين الجنساينه  ،Nadia Lawson السيدة 

 شعبة الشؤون المالية
خبياارة اقتصااادية فااي األعمااال التجاريااة الزراعيااةه شااعبة البنااى األساسااية  ،Noma Mhlanga السيدة  

 الريفية والصناعات الزراعية
 شعبة الحماية االجتماعية مسؤولة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسينه ،Kae Mihara السيدة 
مووفاة فنياة معاوناةه شاعبة مسؤولة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسينه  ،Unna Mustalampi السيدة 

 الحماية االجتماعية
 مسؤولة قضايا المساواة بين الجنسينه شعبة الحماية االجتماعية ،Sybil Nelson السيدة 
 المسؤولة األولى عن تنسيق البرامج الميدانيةه مكتب دعم الالمركزية هHilde Niggemann السيدة 
 الجنسانية والتنمية الريفيةه شعبة الحماية االجتماعيةمسؤولة القضايا  هMartha Osorio السيدة
المسااؤول األول عاان حيااازة األراضاايه مسااؤول التنساايق للقضااايا الجنسااانية  هDavid Palmer السـيد 

 لشعبة المناا وال اقة والحيازةه شعبة المناا وال اقة والحيازة
 استشاريةه شعبة الحماية االجتماعية ،Clara Park السيدة 
 مسؤولة التنسيق للقضايا الجنسانية والتنميةه شعبة الحماية االجتماعية هHajnalka Petrics  دةالسي

لشاعبة مركاز للقضاايا الجنساانية عالمة باالجتماع الريفيه مسؤولة التنسايق ه Pamela Pozarny السيدة 
 االستثماره شعبة مركز االستثمار

 البرامج الميدانيةه مووف في مكتب دعم الالمركزيةكبير مسؤولي رصد  ،Diego Ricalde السـيد 
 شعبة الحماية االجتماعية، Alejandra Safa السيدة
 استشارية المساواة بين الجنسين والتنميةه شعبة الحماية االجتماعيةه Gina Seilern السيدة
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 القدرات والتدريبه شعبة الحماية االجتماعية تعزيزمسؤولة  هIliaria Sisto السيدة 
 مسؤول السياساته شعبة الحماية االجتماعية ،Libor Stloukal السـيد 
 كبير مسؤولي السياساته المكتب اإلقليمي ألفريقيا هJames Tefft السـيد 
لمكتاااب للقضاااايا الجنسااانية مسااؤولة الشاااؤون القانونيااةه مساااؤولة التنساايق  ،Margret Vidar السيدة 

 القانونية واألخالقيةالشؤون القانونيةه مكتب الشؤون 
 مديرة مكتب الشراكات والدعوة وبناء القدرات ،Marcela Villarreal السيدة 
 مدير شعبة الحماية االجتماعية ،Rob Vos السـيد 
 متدربة بالفريق المعني بالسياساته شعبة الحماية االجتماعية هSophie Wagner السيدة

 
 شركاء منظمة األغذية والزراعة

 
كبيرة المستشارين الفنيينه شعبة السياسات والمشورة الفنيةه الصندوش الادولي  هClare Bishop السيدة 

 للتنمية الزراعية
 مستشارة السياسات لشؤون التنمية المستدامةه هيئة األمم المتحدة للمرأة هTacko Ndiaye السيدة 
 العالميمديرة الشؤون الجنسانيةه برنامج األغذية  Sonsoles Ruedas السيدة 
بروفيسوره باحاث زمياله عضاو فرياق تقيايم المسااواة باين الجنساين التاابع  ،Roderick Stirrat السـيد 

 لمنظمة األغذية والزراعة
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  01تصديق تفصيلي على رد اإلدارة على توصيات مختارة   -1الملحق 
 

التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 
المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 

 (2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني  /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

إلااااى اإلدارة العليااااا لمنظمااااة : 1التوصييييية 
األغذيااة والزراعااة حااول االلتاازام بالمساااواة 

يعنبين   الجنسو

منظمااااة وضااااع آليّااااة العلااااى يتعااااين ( ب)
على مستوى اإلدارة العلياه بما في  للمساءلة
المنظمااةه ماان  وب وممثّلااعو الُشاا يروهلااك مااد

النتااائج ونظااام  المسااتندة إلااىخااالل اإلدارة 
 ؛تقييم وإدارة األداء

 نبغي للمسااواة باين الجنساين أن تصابحي( ج)
 ؛اإلدارة العليا بنًدا عاديًّا على جدول أعمال

لمنظمااة لعلااى األجهاازة الرئاسااية يتعااين ( د)
أن تحصاااال بشااااكل منااااتظم علااااى التقااااارير 

أن توصااي بمااا ن آليّااة المساااءلة وعاا المنبثقااة
عماال عناادما ال ينبغااي اتخاااهه ماان إجااراءات 
 .يكون االمتثال مرضيًا تماًما

 

 

 

 

 

طاااار المساااااءلة إلالعناصااار المتبقياااة  إعاااداد( ب)
المساااواة بااين الجنسااين فااي أنظمااة إدراج قضااايا و

النتاااائج  المساااتندة إلاااىاإلدارة المنظماااة الخاصاااة بااا
وعملياااات وضاااع البااارامج الق ريّاااة ونظاااام تقيااايم 

ومباادرات التادريب  اريعوإدارة األداء ودورة المش
 ؛هات الصلة

بنااد عااادي علااى جاادول األعمااال فااي وضااع ( ج)
اجتماعااات اإلدارة العليااا ماان أجاال الت ااّرش إلااى 

 ؛في تحقيق النتائج قضايا المساواة بين الجنسين

واسااتخدامها لرفااع التقااارير إلااى وضااع آليّااات ( د)
مباااادرات واتخااااه . لمنظماااةلألجهااازة الرئاساااية ا

أعلاى مساتوى تواصل داخلي واضاحة مان جاناب 
 (.العام يرالمدير العام ونواب المد)إلدارة العليا ل

الهاادف االسااتراتيجي المعنااي بفريااق الساايعرض 
تقارير تجميعيّاة حاول التقاّدم بشاأن تعمايم   "كاف"

. لاى الماؤتمرعمنظماة الالمساواة بين الجنسين في 
شااااعبة القضااااايا الجنسااااانية والتكااااافؤ وسااااتؤدي 

والعمالاااااة فاااااي المنااااااطق الريفياااااة دوًرا تنسااااايقيًّا 
 .شعبساهمات الواردة من مختلف التجمع المسو

  لك أسباب عدم اتخاذ إجراءات التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذ

تحاادد السياسااة العامااة المسااؤوليات المتعلقااة بتنفيااذ المعااايير الاادنيا لتحقيااق ( ب)
المساواة بين الجنسين مان أجال تعمايم قضاايا المسااواة باين الجنساين فاي صاميم 

 اريعونظاااام تقيااايم وإدارة األداء ودورة المشاااعملياااات وضاااع البااارامج الق رياااة 
  ؛التدريب هات الصلة أنش ةو

اجتماعاات  جاداول فاي في ماا يتعلاق با دراج قضاايا المسااواة باين الجنساين( ج)
ه هناا تأخيرات في اتخاه إجراءات بسبب تغييارات مؤسساية علاى اإلدارة العليا

ويتعين على مكتب المادير العاام وعلاى الماديرين العاامين . مستوى اإلدارة العليا
  ؛بالمتابعةالمساعدين القيام 

قدمت أمانة المنظمة تقريرا عن سياسة المساواة بين الجنساين وخ اة العمال ( د)
 /على ن اش منظومة األمم المتحادة إلاى الماؤتمر فاي دورتاه المعقاودة فاي يونياو

 . 3102حزيران 

 شعبة القضايا الجنسانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياةوتض لع بالفعل 
تصاال االمساؤولي لمدخالت مان مختلاف الشاعبه عان طرياق بدور في تجميع ا

 .ه كجزء من مبادرتها للرصدمعنيين بالمسائل الجنسانيةال

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات ( التغييرات)أثر اإلجراءات المتخذة 

  ينبغي للمنظمة أن تقيم  لجنة للرقابة على تنفيذ سياساة تحقياق المسااواة باين
 .الجنسين

  ودائارة دعام الماوارد البشارية تنفياذ  مكتاب االساتراتيجية والتخ اياسيتابع

 .السياسةه بما في هلك إنشاء آلية للمساءلة على مستوى اإلدارة العليا

 ويلزم مزيد من الوقت لتقييم األثر. هذه عملية مستمرة . 

المسائل التي يتعين رصدها في  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذمدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 

                                                      

 . ق المستقلبالنسبة لكل توصية مختارةه الس ر العلوي منقول من تقرير المتابعة الذي أعدته المنظمةه أما الس ر السفلي فهو عبارة عن عملية التصدي 01
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إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و
 "تطبيقها

 2014عام 

التوصاية واضااحة وواقعياة وصااالحة وقابلااة 
 .للت بيق

استحدثت المساءلة عن المسااواة باين الجنساين  -
الماااااااديرين  نظاااااااام تقيااااااايم وإدارة أداءفاااااااي 

ومع هلك ليم ثمة آلية لتقييم مدى . والمووفين
خضاااوع المااااديرين للمسااااءلة والفاااارش الااااذي 

 . يُحدثه هلك في المساواة بين الجنسين

لاايم ثمااة آليااة للمساااءلة علااى مسااتوى اإلدارة  -
ويمكاان أن . العليااا عاان المساااواة بااين الجنسااين

تشمل آلية المسااءلة الرقاباة علاى تنفياذ سياساة 
 .لمساواة بين الجنسينتحقيق ا

 عااديلم تدرج بعد المساواة بين الجنسين كبند  -
 .  على جدول أعمال اإلدارة العليا

تغيااار هيكااال اإلدارة العلياااا أثنااااء عملياااة 
اإلصااالحه وكااذلك اإلطااار االسااتراتيجي 

 . الجديد

مساااااااءلة اإلدارة العليااااااا عاااااان  -
المساواة والتكافؤ بين الجنسينه 

علااى عاان طريااق آليااة للمساااءلة 
نظااام تقياايم المسااتويات العلياااه و

ه وتنفيااذ األهااداف داءاألوإدارة 
 .االستراتيجية الخمسة

ستساااتفيد المنظماااة مااان وجاااود  -
موواااف مساااؤول عااان تعزياااز 
المسااااواة بااااين الجنساااين يقااااوم 
بشااكل واضااح ومنهجااي ب ثااارة 
قضااايا المساااواة بااين الجنسااين 
علاااااااى المساااااااتوى السياساااااااي 
واالسااااااااااااتراتيجي والتقنااااااااااااي 

 .والتشغيلي
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التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 
المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 

 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

منظماااة لل دارة العلياااااإلإلاااى : 2التوصيييية 
سياساة مان أجال المسااواة باين وضع حول 

يعن  الجنسو

 بشااأنسياسااة وضااع منظمااة العلااى يتعااين 
اااايعن  علااااى مسااااتوى المساااااواة بااااين الجنسو

ه كيفيّاة المنظمة  المسااواة باين  تعمايمستوجِّ
يعن  فاي المنظماة وفي مختلف إدارات الجنسو

 ةوترويجيا ةفنياما تقاوم باه مان أنشا ة كل 
وساااااااتمهّد ال رياااااااق لتحقياااااااق الهااااااادف 

نائااب وينبغااي علااى . "كاااف"االسااتراتيجي 
أن يُاااادير عمليّااااة  للمعرفااااةالماااادير العااااام 
فرياق صاغير باالساتعانة بصياغة السياساة 

 العااااااامين يرينُمختااااااار ماااااان بااااااين المااااااد
الشاعبه بماا فاي هلاك  يريوماد المساعدين

جنساااانية والتكاااافؤ شاااعبة القضاااايا المااادير 
 .والعمالة في المناطق الريفية

 

أعاّدت شااعبة القضاايا الجنسااانية والتكاافؤ والعمالااة 
المسااواة لسياساة أولياة في المناطق الريفية مسودةً 

علاى مشاورة واستعراض جرى وست. بين الجنسين
تشارين األول  /مان أكتاوبر ابتاداءمستوى المنظمة 

 3103السياساة فاي عاام هاذه يتوقّع صدور و. 3100

وساتتناول إدراج . الرئاسايةلعرضها على األجهزة 
اإلطااار كاماال  قضااايا المساااواة بااين الجنسااين فااي

وسيشااااارا نائااااب الماااادير العااااام . االسااااتراتيجي
فاااي  (العملياااات)نائاااب المااادير العاااام و (المعرفاااة)

ت بيااااق وساااايحظى . الموافقااااةو اإلعااااداد يتااااعمليّ 
وضااع خ ااة  بمزيااد ماان الاادعم ماان خااالل السياسااة

للمساااواة بااين الجنسااين علااى  عماال واسااتراتيجية
 .لمنظمةا مستوى

 

  التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات 

مسااواة باين الجنساين مان خاالل عملياة تشااورية الضعت سياسة المنظماة المتعلقاة بو  
واعتمادتها باإلجمااع الادول األعضااء فاي  2012آهار  /ماار وأقرها المدير العام في 

 . 2013حزيران  /في يونيوفي مؤتمر المنظمة األمم المتحدة 

وتسعى السياسة إلاى تفعيال تمكاين المارأة وتحقياق المسااواة باين الجنساين فاي عملياة 
وتشامل السياساة ماا . اتخاه القرارات والتحكم في الموارد مان خاالل أهادافها الخمساة

 : يلي

إطار له ن اش زمني للتنفيذه مازود باساتراتيجية قائماة علاى تعمايم المسااواة باين  – 1
 15الجنسااين فااي صااميم األنشاا ة وتاادخالت تسااتهدف النساااء خصيصاااه مااوجزة فااي 

 . معيارا من المعايير الدنيا

إطااار للمساااءلة يحاادد اإلجااراءات التااي يتعااين علااى أصااحاب الشااأن الرئيساايين  – 2
اتخاهها على مختلاف المساتويات فاي المقار والمكاتاب الميدانياةه واآللياات المؤسساية 

 .للتنفيذ والرقابة

وتسااتلزم السياسااة أيضااا خ ااة عماال لتحقيااق المساااواة بااين الجنسااين لجميااع األهااداف 
قضااااايا المساااااواة بااااين الجنسااااين ضاااامن اإلطااااار  االسااااتراتيجية ماااان أجاااال إدراج

 .االستراتيجي المنقح

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)أثر اإلجراءات المتخذة 

  تضع المنظمة حاليا خ ة تفصيلية لتنفيذ سياسة المسااواة باين الجنساينه ونظاماا
أنشاا ة تعماايم  للرصااد يبااين التقاادم المحاارز فااي تنفيااذ السياساااته وتقااوم بتتبااع

 .المساواة بين الجنسين

  تُسااتخدم االسااتراتيجية واألهااداف المتعلقااة بالسياسااة كأسااا  للعماال المبااذول فااي
الموضااااوع الشااااامل المتصاااال بالمساااااواة بااااين الجنسااااين وهلااااك فااااي اإلطااااار 

 .االستراتيجي الجديد للمنظمة
 

  

مدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 
إمكانية "ووكذلك وضوحها وواقعيتها 

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 
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 "تطبيقها

التوصااااااية واضااااااحة وصااااااالحة وقابلااااااة 
وربما تكون طموحاة فاي توقعهاا . للت بيق

قيااااام المااااديرين بقيااااادة عمليااااة صااااياغة 
السياسااات المتعلقااة بسياسااة المساااواة بااين 

 . الجنسين

وحساب . سياسة المساواة بين الجنسين اعتمدت -
رد اإلدارة تااولى قيااادة هلااك نائااب الماادير العااام 

 . وفريق رفيع المستوى رفةللمع

أدى وجااااود الفريااااق المعنااااي بالمساااااواة بااااين  -
الجنسااين فااي المنظمااة المنشااأ بموجااب سياسااة 
المساااااواة بااااين الجنسااااين فااااي شااااعبة الحمايااااة 
االجتماعيااة إلااى تحسااين تعماايم المساااواة بااين 
الجنساااين فاااي صاااميم األهاااداف االساااتراتيجية 
الخمساااةه بماااا فاااي هلاااك المعاااايير الااادنيا الباااالغ 

 .ها السياسةمعيارا التي حددت 15عددها 

 . لم توضع بعد خ ة تفصيلية للتنفيذ -

تغياااار هيكاااال اإلدارة العليااااا أثناااااء عمليااااة 
اإلصاااالحه وكاااذلك اإلطاااار االساااتراتيجي 

 .الجديد

فاي مختلاف  للسياساةفهم الماووفين  -
 .أنحاء المنظمة

 . اإلدارة العليا بتنفيذ السياسة التزام -

 
التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 

مجال المساواة بين الجنسين المنظمة في 
 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

 منظمااةالإلااى اإلدارة العلياا فااي : 3التوصيية 
المساااواة بااين  ماان أجاالالسياسااة  يااةحااول بن

يعن ومحتواها  .الجنسو

منظماة حاول المسااواة باين السياسة ينبغي ل
اااايعن  علااااى اسااااتراتيجية أن تحتااااوي الجنسو

. عبومواد لخ ا العمل علاى مساتوى الُشا
يجااااب أن تتخ ّااااى االسااااتراتيجيّة إدامااااة و
وتحساااين رجااال والمااارأة للالقائماااة  دواراأل

لتحقيااق التمكااين والمساااواة  المعيشااة ُساابل
اايعن فاي صاانع القارار   والحصااولباين الجنسو

يُمكااان أن و. تحكم فيهاااالاااى الماااوارد والاااع
مبادرات التنمية جزًءا من المرأة في تشّكل 

باعتبارهااااا االسااااتراتيجيّة وخ ااااا العماااال 
يعنمن لقا   .لتحقيق المساواة بين الجنسو

إلى الحصول علاى متابعة إعداد السياسة والسعي 
جميع اإلدارات والمكاتاب األخارى من  ساهماتم

 .الميدانيمنظمةه مع التركيز على المستوى في ال
تعماااايم  عااان خ ااااة عمااال واسااااتراتيجية وإعاااداد 

ماااع أصاااحاب بالتعااااون المسااااواة باااين الجنساااين 
 .األساسيّين المصلحة

 التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات

   .2برجاء اإلطالع على التوصية 

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)أثر اإلجراءات المتخذة 

   .2برجاء اإلطالع على التوصية 
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مدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 
إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  المصادفةالعقبات  تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 

وماااع هلاااك . التوصاااية واضاااحة وصاااالحة
كان مان الممكان أن تُساتخلص كجازء مان 

ه وهي توجيهية إلى حاد ماا فاي 2التوصية 
 .مستواها التفصيلي

ومن . خ ة عمللم يجر بعد وضع استراتيجية  و
المقرر وضع خ ة للتنفيذ على ن اش المنظمة 

 .عمل على ن اش الُشعبوليم خ ة 

تغياااار هيكاااال اإلدارة العليااااا أثناااااء عمليااااة 
اإلصاااالحه وكاااذلك اإلطاااار االساااتراتيجي 

 .الجديد

هي المسائل الموصى بها في التوصية 
2. 

 
التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 

المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 
 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

منظماة الإلى اإلدارة العليا فاي : 5التوصية 
 حول ثقافة المنظمة

منظماااة اتخااااه اإلجاااراءات العلاااى يتعاااين 
ثقافة منظّمة تشاّجع المسااواة خلق لالالزمة 

اايعن وتاادعم فااي أوجااه المنظمااة ها بااين الجنسو
 :يشملوهذا . كافة

لمساااواة بااين التوعيااة بلجلسااات تنظاايم ( أ)
ااايعن  مااان جمياااع  لماااووّفينبالنسااابة لالجنسو
 ه بما في هلك عند التوويف؛المستويات

المتنّوعاة اعتراف أكبار بالمسااهمات ( ج)
والمكّملااااة للمااااووّفين كافااااةً فااااي أعمااااال 

 .المنظمة

إعاااااداد مجموعاااااات ماااااواد  تتضااااامن سااااايتم ( أ)
منظماااااة الجااااادد اللممثلاااااي بالنسااااابة معلوماااااات 

 تهممااااان أجااااال تاااااوعي يرينوالماااااووّفين والماااااد
المساااااواة بااااين مراعاااااة هم الخاصااااة بمسااااؤوليّاتب

لرفااع مسااتوى تنظاايم أحااداث وينبغااي  .الجنسااين
أنشاا ة و لقاااءاتشااكل فااي منااتظم بشااكل وعي الاا

 ؛فرشالبناء 

إلاااى  آت والتقااادير ّرش سياساااة المكافاااتسااات( ج)
المساااهمات العاليااة الجااودة ماان جانااب المااووّفين 

قضاايا المسااواة حول عمل المنظمةه بما في هلاك 
 .بين الجنسين

 

 التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات

 القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااةيقاادم مووفااو شااعبة ( أ)
إحاطااات إلااى ممثلااي المنظمااة الجاادد بشااأن سياسااة المنظمااة المتعلقااة بالمساااواة بااين 
الجنسااين ومسااؤولياتهم فااي مااا يتعلااق بتنفيااذهاه وتعماايم المساااواة بااين الجنسااين فااي 

ضايا المساواة بين الجنسين فاي توجيهاات ويجري إدماج ق. صميم برامجها الق رية
. تتاح على شبكة اإلنترنت من أجل مووفي المنظمة الجادده ويجاري إعادادها حالياا

ماان مسااؤولي االتصااال فااي مجااال المساااوة بااين  50ه ُحاادد 2013 أيااار /مااايووفااي 
 ؛الجنسين في المكاتب الق رية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

يجري إعداد سياسة للمكافآت والتقدير في مكتب الموارد البشاريةه ماع رب هاا ( ج)
ه إال إنه لام ياتم النظار فاي الوقات 2013في منتصف  نظام تقييم وإدارة األداءبعملية 

وساايتابع مكتااب المااوارد . الحاالي فااي البُعااد المتعلاق بالمساااواة بااين الجنسااين تحديادا
 .  البشرية هذا الموضوع

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)جراءات المتخذة أثر اإل

  يخضااع ممثلااو المنظمااة للمساااءلة عاان تعيااين مسااؤولي االتصااال عاان المساااواة
باااين الجنساااين وإدراج أهاااداف المسااااواة باااين الجنساااين فاااي االتفاقاااات المعااادة 

المنظماة فاي وقاد يرغاب ممثلاو . نظام تقيايم وإدارة األداءالستخدامها كأسا  ل
النظر فاي إدراج األهاداف المتعلقاة بالمسااواة باين الجنساين فاي جمياع اتفاقاات 

وماااديري المشااااريعه بغياااة  4-ف/5-تقيااايم وإدارة  األداء للماااووفين برتباااة ف
ويمكان أن ي باق هاذا . تشجيع اتباع سلوا تحركه النتائج في المكاتب الميدانياة

 . في مقر المنظمة 5-ف/4-بــة فعلى مديري الشعب بالنسبة للمووــفين برت
  التكاافؤ والمسااواة باين الجنساين "صاغ مكتب الماوارد البشارية سياساته بشاأن
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ودعماا . للتصادي لعادد مان قضاايا تغييار الثقافاة "في القوة العاملة في المنظمة
لهااذه السياسااة وتغيياار ثقافااة المنظمااةه يمكاان االسااتعانة باستشاااريين خااارجيين 

الحياة بالنسابة للماووفين  /إلجراء تحقيقات أعمق في قضايا التوازن بين العمل
 .  من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامةه والمضايقاته والتعيين

التوصية في الوقت الحالي  مدى صالحية
إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 

التوصااااية واضاااااحة وواقعياااااة وصاااااالحة 
 .وقابلة للت بيق

تضاااع هيئاااة األمااام المتحااادة للمااارأة اللمساااات  -
النهائيااااة لاااادورة أساسااااية عاااان المساااااواة بااااين 

 . الجنسين لتنمية مهارات جميع المووفين

سااتقدم منظمااة األغذيااة والزراعااة أيضااا دورة  -
إلكترونياااة تعليمياااة للماااووفين الجااادد وكاااذلك 

 . إحاطات دورية عن المساواة بين الجنسين
كاناااات ثقافااااة  هناااااا ردود متفاوتااااة عمااااا إها -

المنظمة تقترب من تشجيع ودعم المسااواة باين 
 .الجنسين

ال ياازال ينظاار إلااى المنظمااة علااى أنهااا منظمااة  -
تباااين أحااادث أرقاااام " )يهااايمن عليهاااا الاااذكور"

مكتب تخ يا الموارد البشرية أن نسبة النسااء 
فاااي : إلااى الرجاااال فااي المساااتويات العليااا هاااي

؛ 72:37 ه5-؛ وفي الرتبة ف66:24ه 4-الرتبة ف

ه 2-؛ وفااااي الرتبااااة د76:34ه 1-وفااااي الرتبااااة د
74:36 .) 

طااول الماادة المسااتغرقة فااي نشاار حاازم  -
وسياسات التعلمه الاذي يرجاع فاي جازء 

 .منه إلى إعادة الهيكلة

عااادم تاااوافر أدلاااة كافياااة فاااي ماااا يتعلاااق  -
 . بالتقدم المحرز في ثقافة التغيير

نشاار سياسااة التكااافؤ والمساااواة بااين  -
 .الموارد البشريةالجنسين في 

فارغم . أدلة حدوث تغيار فاي الثقافاة -
أن المنظماااااة أجااااارت عاااااددا مااااان 
استقصاااااءات آراء المااااووفين فااااي 
الماضااايه فقاااد ترغاااب فاااي إجاااراء 
استقصااااءات منتظماااة آلراء جمياااع 
مووفي المنظمة تركاز تحديادا علاى 
تصاااااورات الماااااووفين وشاااااواغلهم 
وتوقعاااتهم وطموحاااتهم إزاء تحااول 

ء عملياااااااة المنظماااااااة عناااااااد انتهاااااااا
ويمكاااااااان اسااااااااتخدام . اإلصااااااااالح

االساااااات الع األول كخااااااا أسااااااا  
يجااااري بناااااء عليااااه قيااااا  التقاااادم 

  .المحرز
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التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 
المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 

 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

لبنياااة منظماااةه حاااول االإلاااى : 6التوصيييية 
 .الالزمة لتعميم المساواة بين الجنسين

نيّاااة فاااي فأن يكاااون لكااال شاااعبة نبغاااي ي( أ)
مووااف تقنااي رفيااع المسااتوى يتمتّااع  المقاار
المسااااواة باااين فاااي قضاااايا  ةباااالخبرأيضاااا 
 ونمستشاار)المسائل االجتماعيّة  /الجنسين

فاااي مجاااال المسااااواة باااين الجنساااين علاااى 
سااايختلف تخصااايص و .(الشاااعبمساااتوى 

متوّسااا وساايبلغ فااي الالوقاات بااين الشااعب 
هلااك مااان  يتحققوساا. فااي المائاااة 21 نساابة

توويااف جدياادة عنااد شااغور عمليااات خااالل 
 ؛رفيعة المستوىالمناصب ال

وواااائف الخباااراء فاااي عاااادة نبغاااي إي( ب)
المسااااواة باااين  /التنمياااة االجتماعيّاااةمجاااال 
 ؛في المكاتب االقليميّة كافةً  الجنسين

نبغااااااي علاااااى المساااااتوى الق اااااريه ي( د)
 أن تااادرج الااادعوة إلاااىمنظماااة ال لممثلياااات
اايعن فااي التنميااة ضاامان ا لمساااواة بااين الجنسو
 :مسؤوليّاتها ضمنالريفيّة 

لمسااواة باين ا مجاال تووياف خباراء فاي -
يعن حجام رهنا بكامل  /بدوام جزئي الجنسو
لمشااااريع وتمثيااال ادعم لاااالبلاااد  حافظاااة

المنظّماااة فاااي اآللياااات المشاااتركة بااااين 
 :الوكاالته أو

يكون لادى جمياع ه سا3102مع حلول نهاية عام ( أ)

ة فنياااة رفيعاااة المساااتوى فاااي مجاااال الشاااعب خبااار
لتووياف ه وهلاك مان خاالل االمساواة بين الجنسين

االتصاااال أو مااان خاااالل ت اااوير مهاااارات جهاااات 
لضااامان  المعنياااة بقضاااايا المسااااواة باااين الجنساااين

بدوام المائة من العمل  21نسبة ما يقابل تخصيص 

االتصاال المعنياة تعزيز شبكات جهات ومع . كامل
القائماااةه ساااتدعم مسااااواة باااين الجنساااين البقضاااايا 

شاااعبة القضاااايا الجنساااانية والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي 
المناطق الريفية الوحدات في تحديد نموهج يضامن 

الخباارات التقنيّااة حااول القضااايا االجتماعيّااة تااوافر 
تشاااامل و. اجاتهاااااتيحاويتهااااا والجنسااااانيّة وفااااق بن

جهااات ماان الممارسااات الجيّاادة الحاليّااة مجموعااة 
تنّساااااق وتاااااوّزع  واحااااادة  فاااااي وحااااادة االتصاااااال

إدارة  تقارير إلاىبشكل دوري رفع لمسؤوليّات وتا
 ؛الوحدة

 /خبااراء التنميااة االجتماعيّااةف لاايجااب أن يك( ب)
الحضاور االلزاماي مساواة باين الجنساين بقضايا ال

دور محاااادد بشااااكل واضااااح فااااي المااااؤتمرات بااااو
مراعاااة  المحاارز فااي تقااّدمالاالقليميّااة لالبااالغ عاان 

 وتبااااادلمنظمااااة الفااااي  المساااااواة بااااين الجنسااااين
تحااديات المااع الاادول األعضاااء حااول  المعلومااات

يعن في نجاحاتالو  ؛المساواة بين الجنسو

 /منظماة والمكاتاب االقليمياةال ممثليات تقومس( د)
بعملياااات التووياااف  ياااة فرعالمكاتاااب االقليمياااة ال

 .حسب االقتضاء

  التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات
اتصال معنيون بقضايا المساواة بين الجنسين ومناوبون للقيام بهاذه  يوجد مسؤولو( أ)

فااي ( مكتبااا 57)وفااي المكاتااب الميدانيااة ( مكتبااا /شااعبة 27)المهمااة معينااون فااي المقاار 
أن تكون أن من األفضل ( 60/2011رقم )وتستلزم نشرة المدير العام . 2013أيار  /مايو

أو أعلاىه علاى أن  4 -رتبة مووف االتصال المعني بقضايا المساواة بين الجنسين ف
في المائة من وقت المووف لتعميم جواناب المسااواة باين الجنساين  20تخصص نسبة 
ماووفين معنياين  9ويوجاد حالياا . اإلقليمية الفرعية /مكاتبها اإلقليمية /في عمل شعبها

 ؛في المقر 5-بة فبقضايا المساواة بين الجنسين برت
دور الرياادة  شعبة القضاايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياةوتتولى 

في دعام وتنسايق شابكة الجهاات المعنياة بقضاايا المسااواة باين الجنساينه عان طرياق 
إتاحة فر  لتنمية القدرات وعقد اجتماعات دورية يشارا فيها المووفاون المعنياون 

وفااي عااام . بهااذه القضااايا فااي المكاتااب الميدانيااة عاان طريااق مرافااق التااداول بالفيااديو
تان للجهاااات المعنياااة بقضاااايا المسااااواة باااين الجنساااين ه عقااادت حلقتاااان تااادريبي2013

ووضعت . والجهات المناوبة في هذا الصدد في المقر والمكاتب الميدانية على السواء
كتيباا فاي عاام  شعبة القضاايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياةأيضا 
دا إلااااى ه حااااددت فيااااه ب سااااهاب واجبااااات ومسااااؤوليات هااااذه الجهااااات اسااااتنا2013

وشاركت الموارد البشارية مان غيار الماووفين الادائمين بشاكل مكثاف . اختصاصاتها
 .في تدعيم عمل الجهات المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين

معنيين بقضايا المساواة بين الجنساين ( كبار)تقوم المنظمة حاليا بتعيين مووفين ( ب)
فنياين بشاأن قضاايا المسااواة باين  في كل مكتب إقليمي من أجل تقديم مشورة وتوجياه

الجنسااين فااي اإلقلاايم وقيااادة الشاابكة اإلقليميااة للجهااات المعنيااة بقضااايا المساااواة بااين 
 ؛الجنسين

ه بلغ عدد الماووفين المعنياين بقضاايا المسااواة باين الجنساين 2013أيار  /في مايو( د)
فااي المكاتااب  13و فااي المكاتااب اإلقليميااةه 8)فااي المكاتااب الميدانيااة  71أو مناااوبيهم 

 (.في المكاتب الق رية 50اإلقليمية الفرعيةه و
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 /توويااف خبياار فااي التنميااة االجتماعيااة -
لتقاديم دعام  المساواة بين الجنسينقضايا 

تعماااايم المساااااواة بااااين استشاااااري فااااي 
الق ريّاااة  ةفاااي إطاااار البرمجااا الجنساااين

والمشااااريع المقبلاااةه إها كانااات الماااوارد 
 .محدودة

وعين أيضا المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسايا الوسا ى خباراء ق اريين ودولياين لادعم 
 /تعماايم قضااايا المساااواة بااين الجنسااين فااي صااميم األنشاا ة علااى المسااتوى اإلقليمااي

 . اإلقليمي الفرعيه فضال عن المستوى الق ري

لبلدان واألقاليم التي تعاني من أزمات إنسانيةه ينبغي لممثلياات المنظماة أن وبالنسبة ل
الحصاار الم لااوب للمستشااارين فااي مجااال القاادرات  2013تجااري بحلااول نهايااة عااام 

المعنية بقضاايا المسااواة باين الجنساين الاذين يقادمون خادمات مجانياةه وهاو الحصار 
 . الذي يتولى تمويله المجلم النرويجي لالجئين

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)أثر اإلجراءات المتخذة 

  تتلقااى الجهااات المعنيااة بالمساااواة بااين الجنسااين تحااديثات ومعلومااات فااي حينهااا
بشاااأن عمااال المنظماااة فاااي مجاااال المسااااواة باااين الجنساااين عبااار قاااوائم البرياااد 

 .اإللكتروني واالجتماعات الدورية لهذه الجهات
  شبكة الجهات المعنية بالمساواة بين الجنساين وتعمال كوسايلة فعالاة جرى تنسيق

وتيسار وساائا . لتبادل المعلومات والممارسات الجيادة وتخ اا العمال المشاترا
 .التواصل االجتماعي التواصل الوثيق فيما بينها

  عملياااة تعياااين ماااووفين مختصاااين بالقضاااايا الجنساااانية فاااي المكاتاااب اإلقليمياااة
 . لى اإلنتهاء في بعض المكاتبمستمرةه وأوشكت ع

  ينبغي تقديم معلومات عن اآللية المتعلقة ب بالغ المنسقين ببارامج التعااون التقناي
 .  ومشاريع وسبل التفاعل مع الجهات المعنية بالمساواة بين الجنسين

مدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 
إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة التقدم المحرز في التنفيذتقييم 
2014 

التوصااية واضااحةه إال أنااه بساابب التكلفااة 
فاااا ن التوصااااية ليساااات واقعيااااة أو قابلااااة 

وعاالوة علاى هلاكه ف ناه . للت بيق بأكملهاا
نظارا للهيكال الشااامل الجدياد ف نهااا لام تعااد 
: صالحة على النحو المتاوخي فاي األصال
إه توجاااد حالياااا أفرقاااة معنياااة باألهاااداف 
االساااتراتيجية  تلزمهاااا خبااارة فاااي مجاااال 

وفي الوقات نفساهه . ة بين الجنسينالمساوا
من غير الواضاح ماا هاو ناوع الخبارة فاي 
مجااال المساااواة بااين الجنسااين الااالزم فااي 

ز نظااام  - مساااواة الاالتصااال المعنيااة بجهااات تعاازو
وتشاكل هاذه الجهاات . بين الجنسين في المنظماة

آلية قيماة لتباادل المعلوماات والادعوة فاي مجاال 
وهاااذه الجهاااات بحكااام . واة باااين الجنساااينالمساااا

تعريفها ال توفر خبراء فاي مجاال المسااواة باين 
 .الجنسين قادرين على معالجة العمل الفني

خصصت شعبة الحماية االجتماعية خبيرين فاي  -
مجااال المساااواة بااين الجنسااين لكاال فريااق معنااي 
بهدف استراتيجي لدعم العمل المتصل بالشؤون 

ال تتوافر لدى المنظمة خبرات كافية فاي  -
عمايم هاذا مجال المساواة باين الجنساين لت

 .المفهوم في عمل المنظمة

المنظماااة لاااديها خ اااة طموحاااة وتضااا لع  -
بمساااؤوليات ضااامن برناااامج عملهاااا وماااع 

ويغ ااي كاال هاادف . نظرائهااا فااي المياادان
ناااااواتج فاااااي المتوسااااااه  10اساااااتراتيجي 

ساايجري ت ويرهااا لتمتااد إلااى عاادد أكباار 
وسيسااتلزم . بكثياار ماان األنشاا ة المتعااددة

تااااوافر خمسااااة مااااووفين يجاااب أن ي -
إقليمياااينه وياااؤدون عملهااام بالكامااال 

 .2013بحلول نهاية عام 

قد ترغب البلادان المانحاة فاي إقاماة  -
صندوش خا ه علاى أساا  تحليال 
قااااائم علااااى األدلااااة تجريااااه شااااعبة 
الحماياة االجتماعياة والوحادات هات 
الصلة لمماوال الالزماة لادعم عمال 
المنظماااة فاااي مجاااال المسااااواة باااين 
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 .االستراتيجية الجديدة الجنسانية في األهداف .  الهيكل الحالي للُشعب

عمليااة تعيااين المااووفين الخمسااة علااى الن اااش  -
اإلقليمي جارية؛ ومع هلاكه ف نهاا تساتغرش وقتاا 
طااويال للغايااةه ممااا يتاارا المياادان باادون مااوارد 

 .حاسمة

فاي المائاة مان ميزانياة المنظماة   2تكر  نسابة  -
للعمل المتصل بالمسائل الجنسانيةه وستظل هذه 

الغااارض خاااالل السااانتين  النسااابة مكرساااة لهاااذا
ويغ ااي هاذا تعيااين خباراء فااي مجااال . المقبلتاين

المسااااواة باااين الجنساااين فاااي كااال مكتاااب مااان 
المكاتاااب اإلقليمياااة الخمساااةه وياااوفر قااادرا مااان 
التمويل لتعميم المساواة بين الجنسين فاي صاميم 

 .  األنش ة

بااين  كاال هااذا خباارة فااي مجااال المساااواة
الجنسااين لكااي يمكاان تعماايم المساااواة بااين 

 .الجنسين بشكل فعال في عمل المنظمة

يمكان التصادي للفجاوة فاي الخبارات فاي  -
مجال المساواة بين الجنساين عان طرياق 
خاادمات المشااورة أو عاان طريااق تعيااين 
. خبااراء للعماال فاااي المشاااريع الرئيساااية
وبينماااااا تمكنااااات بعاااااض الُشاااااعب مااااان 

عبةه فتشاااير االساااتفادة مااان ماااوارد الشااا
ُشااعب ومكاتااب إقليميااة أخاارى إلااى أنهااا 
اضااا رت إلاااى تجمياااد أنشااا تها لتعمااايم 
المسااااواة باااين الجنساااين عنااادما نضااابت 

 . األموال

سيخصاااص مبلااااغ تماااويلي لكاااال هاااادف  -
استراتيجيه لكن لم يوضح المقدار الاذي 
ساااايكر  ماااان هااااذا المبلااااغ ماااان أجاااال 
الخبااااارات فاااااي مجاااااال المسااااااواة باااااين 

 .   الجنسين

وساايمكن . الجنسااين وتمكااين الماارأة
الصاااندوش الُشاااعب الفنياااة واألفرقاااة 

االساااااتراتيجية المعنياااااة باألهاااااداف 
والمكاتااب الميدانيااة ماان االضاا الع 
بالعمل المتصل خصيصاا بالمسااواة 
بين الجنساين لادعم أهاداف المنظماة 
فاااي مجاااال المسااااواة باااين الجنساااين 
وكاااااذلك لتعزياااااز قااااادرات الااااادول 
األعضاااء فااي مااا تبذلااه ماان جهااود 
لتعزيز المسااواة فاي مجاال األغذياة 
. والزراعااة والمجاااالت هات الصاالة

المنظماة مان االساتفادة مان وسيمكن 
فرصااة التعماايم غياار المساابوقة فااي 
صميم أعمال المنظمةه  التي يحظى 
عملهاااا بأهمياااة حاسااامة فاااي مجاااال 

 . األمن الغذائي العالمي

 
التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 

المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 
 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

منظماة الإلى اإلدارة العليا فاي  9التوصية 
حاااااول دور شاااااعبة القضاااااايا الجنساااااانية 

في المنااطق الريفياة فاي  والتكافؤ والعمالة
المسااااااواة االجتماعياااااة والمسااااااواة باااااين 

يعن  الجنسو

علااااى شااااعبة القضااااايا الجنسااااانية يتعااااين 
 هوالتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااة

أن  همااةئن القااوة القاطماان مااواباالسااتفادة 
 بشاأنمنظماة التشّكل مجموعة التفكير في 

قضايا المسااواة االجتماعيّاةه بماا فاي هلاك 
الصااافةه وبهاااذه . المسااااواة باااين الجنساااين

مر شعبة القضايا الجنسانية والتكافؤ والعمالاة تستس
 المتعلااق بوضااع فااي العماال فااي المناااطق الريفيااة

قضاااايا القضاااايا االجتماعياااة و فاااي مجاااالر ييامعااا
م أيًضااا بووائفهااا ياااقالمساااواة بااين الجنسااين مااع ال

 .المساواة بين الجنسينتعميم المرتب ة ب

المالياااة علاااى الماااوارد إن القياااود المفروضاااة ( 0)

شعبة القضايا الجنسانية والتكاافؤ ستمكن  البشريةو
والعمالاة فاي المناااطق الريفياةه فااي حااالت محااّددة 

أو أن  الوحادة الفنياة الرائادةأن تكاون من ليم إاله 
 .المشاريعتنفيذ تُساهم بشكل مباشر في 

 التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات

عملهاااا  شاااعبة القضاااايا الجنساااانية والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااةتواصااال 
المعياري والتحليلي بشأن القضايا االجتماعية والجنسانيةه ويعمال فرياق تاابع للشاعبة 
من أجل تعميم المنظورات المتعلقة بالمسااواة باين الجنساين فاي جمياع مجااالت عمال 

 المنظمة وفي اإلطار االستراتيجي الجديد

في شعبة القضاايا والمالية  البشرية على المواردلم تتغير كثيرا القيود المفروضة ( 0)

على الرغم مان القارار الاذي أصادره الجنسانية والتكافؤ والعمالة في المناطق الريفية 
ويحاول . بمضاعفة الموارد المخصصة للمساواة باين الجنساين 2010المؤتمر في عام 

الوحااادة الفنياااة الرائااادة فاااي جمياااع أن تكاااون صاااغر حجااام الشاااعبة دون تمكينهاااا مااان 
دمت مساااهمات فنيااة إلااى المشاااريعه مااع تركيااز قااوى علااى القضااايا وقُاا. المشاااريع
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 :ستكون

تُسااااهم فاااي سو الوحااادة الفنياااة الرائااادة( 0)
المشاااريع مااع التركيااز بشااكل كبياار علااى 

والمساواة باين  قضايا المساواة االجتماعيّة
يعن  .الجنسو

وحاادة منتجااات م إعاادادفااي  ستسااتمر( 3)

المسااااواة إدراج جواناااب دعًماااا لتحساااين 
اايعن فااي  االجتماعيااة والمساااواة بااين الجنسو

 .منظمةالعمل 

 .(2)01التوصية  انظر( 3)
 .االجتماعية وقضايا المساواة بين الجنسينه في حاالت محددة

 شاااعبة القضاااايا الجنساااانية والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااةاعتمااادت  (3)
 علاى سابيل المثااله)ن منتجاات معيارياة جديادة ووالوحدات الفنية والشركاء الخارجي

اآلثاار المتعلقاة بالمسااواة "؛ و"إدارة األراضي لخدماة النسااء والرجاال"الدليل الفني 
بين الجنسين واإلنصاف المترتبة علاى االساتثمارات المتصالة باألراضاي فاي فار  

التوجيهياااة بشاااأن  الخ اااوط؛  و"الحصاااول علاااى األراضاااي والعمااال وإدرار الااادخل
جاااواز مااارور لتعمااايم "؛ و"تحسااين المسااااواة باااين الجنساااين فاااي القضااايا اإلقليمياااة"

فهم وإدماج قضايا المساواة بين الجنساين "؛ و"المساواة بين الجنسين في برامج المياه
 .(2) 01التوصية  انظر أيضا(. ه وغير هلك"في مشاريع وبرامج الثروة الحيوانية

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)المتخذة أثر اإلجراءات 

 هي عملية مستمرةه ومن المبكر جدا تقييم األثر. 

  ه وخاصاة شعبة القضايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياةتنسق
الفريااق المعنااي بقضااايا المساااواة بااين الجنسااينه العماال المبااذول فااي الموضااوع 

. المساااواة بااين الجنسااين ضاامن اإلطااار االسااتراتيجي المراجااعالشااامل المعنااي ب
ومن المحتمل ان يؤدي هذا إلى زيادة مشاركة الشعبة في تصميم وتنفياذ ورصاد 
مراحاال المشاااريع مااع تركيااز قااوي علااى قضااايا المساااواة االجتماعيااة وقضااايا 

 .  المساواة بين الجنسين

 (2) 01التوصية  انظر. 

الوقت الحالي مدى صالحية التوصية في 
إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 

هااذه التوصااية واضااحةه ولكاان تفاصاايلها 
التوجيهية كثيرة وال يمكن تنفيذها بالكامال 
علاااى النحاااو المباااين فاااي تعليقاااات تقريااار 

 . المتابعة المشار إليها أعاله

فااي أعقاااب إعااادة الهيكلااةه  يقااوم حاليااا الفريقااان 
التابعان لشعبة القضايا الجنسانية والتكافؤ والعمالة 

مختصااااان بالمنتجااااات فااااي المناااااطق الريفيااااةه ال
المعرفيااة والتحلياال وتنميااة القاادراته بالتعاااون فااي 
إدارة الموضاااوع الشاااامل المتعلاااق بالمسااااواة باااين 

 . الجنسين من موقعهما في الشعبة

أعاارب عاادد مماان أجرياات مقااابالت معهاام 
القضااايا "عاان قلقهاام ماان اختفاااء مصاا لح 

مااان اسااام الشاااعبة عناااد تغييااار " الجنساااانية
ايا الجنسانية والتكاافؤ اسمها من شعبة القض

والعمالااة فااي المناااطق الريفيااة إلااى شااعبة 
وأعارب أيضاا شاركاء . الحماية االجتماعية

المنظمة عن دهشتهم إزاء عدم وجود وحدة 
رفيعااة المسااتوى معنيااة بالقضااايا الجنسااانية 

نهاا مهماة فاي هاذه أفي المنظمة التي يرون 
المرحلااة ماان مراحاال تعماايم المساااواة بااين 

ي صااميم عماال منظومااة األماام الجنسااين فاا

آليااااة علااااى مسااااتوى اإلدارة العليااااا  -
للمسااااءلة لااادفع المسااااواة والتكاااافؤ 

 .بين الجنسين في المنظمة

التقدم الذي تحارزه األفرقاة المعنياة  -
باألهااداف االسااتراتيجية فااي تعزيااز 
المساااواة بااين الجنسااين فااي عملهاااه 

  .تحت قيادة قادة األفرقة
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 . المتحدة

 
المنبثقة عن تقييم أعمال التوصيات 

المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 
 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءات المتخذة وأثر اإلجراءات
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

إلى شاعبة القضاايا الجنساانية  11التوصية 
والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااة 

تعمااايم المسااااواة باااين دورهاااا فاااي  بشاااأن
 منظمة الفي  الجنسين

علااااى شااااعبة القضااااايا الجنسااااانية يتعااااين 
والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااة 

فااي  تعماايم المساااواة بااين الجنسااينتسااهيل 
إطاااااااار  المنظمااااااة فااااااي سااااااائر إدارات 

لهذه الغاياةه و. دور استشاريب االض الع
 :تعيني

تعياااااين أو تووياااااف مووّاااااف رفياااااع ( 0)

المسااتوى للعماال باادوام كاماال مااع مووّااف 
الهااااادف االساااااتراتيجي  لتحقياااااق مبتاااااد 

الخبااراء مشااورة وتوجيااه  وإسااداء "كاااف"
بخصااو  تعماايم المساااواة بااين الجنسااين 

 تقاااااديم التقااااااريرووالترمياااااز الجنسااااااني 
معياريااااة موحاااادة هات منتجااااات وإنتاااااج 

 .صلة

شبكة تاربا باين مستشااري ب االحتفاو( 3)

الشاااعب فاااي منظماااة األغذياااة والزراعاااة 
القضااايا الجنسااانية والخبااراء ب المختصااين

 الميدانياااةفاااي هاااذا المجاااال فاااي المكاتاااب 
أحااااادث علاااااى  م علاااااى اطاااااالعئهإلبقاااااا

تجاااربهم وخبااراتهم  التمااا والمسااتجدات 
المنتجاات المعياريّاة والعمال المشاترا  في
 .اإلداراتبين 

 ..توويف في منصب رفيع المستوى( 0)

تّمااات وقاااد . 6 فاااي التوصاااية انظااار اإلجاااراء( 3)

االتصاااال جهاااات اختصاصاااات إعاااادة صاااياغة 
بشكل كامال  مساواة بين الجنسينقضايا الب المعنية

نشاااء تااّم إو. مكثّفااةمشاااورات ثاار إوتااّم اعتمادهااا 
االتصااااال شاااابكة ومجتمااااع ممارسااااات لجهااااات 

 .مساواة بين الجنسينالب المعنية

والتكاافؤ مووّفو شعبة القضايا الجنسانية يقدم ( 2)

االتصااال وجهااات  يااةوالعمالااة فااي المناااطق الريف
 وحااداتلل مساااواة بااين الجنسااين التابعااةالب المعنيااة
 حالة األغذية والزراعاةتقريري إلى  ةفني مساعدة
 فاى العاالم يوحالة انعادام األمان الغاذائ 3103 لعام

لبرامج الميدانياة والمنتجاات لبالنسبة و. 3100 لعام

الشاعب الفنياة هات ستضا لع ه األساسية األخارى
حالاااة ه وحالاااة أساااواش السااالع الزراعياااة)الصااالة 

الماااوارد السااامكية وتربياااة األحيااااء المائياااة فاااي 
حالة موارد األراضي والمياه فاي العاالمه وه مالعال
بادور  للبارامج الميدانياة اإلقليمياةوالمكاتاب  (.الخ
 .رائد

 .للرصدأداة سيتم إنشاء ( 4)

 الميدانياااة االتصااالجهااات ساايجري تاادريب ( 5)
 علاى يعراللجنة استعراض البرامج والمشاالتابعة 
قضااايا المساااواة بااين ماان حيااث مشاااريع ال فحااص

ااااايعن المسااااااواة باااااين تحدياااااد مؤشااااارات و. الجنسو
 .الترميز الجنسين ألغراض

 التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات

 (.ب) 6 التوصيةانظر ( 0)

شاعبة القضااايا الجنساانية والتكااافؤ والعمالاة فااي عااززت (. أ) 6 التوصايةانظار ( 3)

. دور النظير داخل الشعبةه فقاد أوكلات مهاام دعام لماووفي الشاعبة المناطق الريفية
وتتولى الجهات النظيرة للشاعبة دورا محاددا فاي تقاديم مشاورة ودعام إلاى المكاتاب 

 .الميدانية في ما يتعلق بأنش تها المتصلة بالمساواة بين الجنسين

تحلايالت  ريفياةشعبة القضايا الجنسانية والتكافؤ والعمالة في المنااطق الوفرت  (2)

حالااة وتقرياار  حالااة األغذيااة والزراعااةومااواد تقنيااة إلااى أفرقتهااا المختصااة بتقرياار 
وشااركت بشاكل وثياق فاي جمياع العملياات المتعلقاة  فى العاالم يانعدام األمن الغذائ

وأدت الشاعبة دورا هاماا فاي تشاكيل محاور التركياز . للتقريارين 2012ب بعتي عاام 
الموضوعي لتقرير حالة األغذية والزراعة من أجل تعزيز نهاج يركاز علاى البشار 

ودعمات الشاعبة إدارة مصاايد األساماا . عند تحليل األدلة وفي صاياغة التوصايات
واألحيااء المائياة  وتربية األحياء المائية في إعداد التقرير عن حالة مصايد األسماا

 .2012في العالم لعام 

ويجااري تناااول منظااورات المساااواة بااين الجنسااين فااي المنشااورات الرئيسااية التاليااة 
 :للمنظمةه من خالل قسم أو رسائل رئيسية عن المساواة بين الجنسين

االساتثمار فاي الزراعاة مان أجال "  2012التقرير عن حالة األغذياة والزراعاة لعاام 
 ". مستقبل أفضل

النماااو االقتصاااادي "ه 2012 فاااى العاااالم يحالاااة انعااادام األمااان الغاااذائالتقريااار عااان 
 ". ضروري إنما ليم كافيا لتسريع عجلة تقلص الجوع وسوء التغذية

وضاع مؤشارات للمسااواة باين الجنسااين ويتعاين إدراجهاا فاي نظاام المعلومااات ( 4)

الالمركزيااااة ومكتااااب اإلداريااااة للباااارامج الميدانيااااةه بالتعاااااون مااااع مكتااااب دعاااام 
نظااااام المعلومااااات اإلداريااااة للباااارامج )االسااااتراتيجية والتخ اااايا وإدارة المااااوارد 
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المساااعدة إلااى مااووّفي منظمااة  قااديمت( 2)

بالمنتجاااات  ناألغذياااة والزراعاااة المعنيّاااي
والبااارامج الميدانيّاااة  األساسااايّةالمعياريّاااة 
أبعااد المسااواة باين  قيامهم ي دماجلضمان 

اايعن فاااي ماادخالتها و هااااه علاااى نواتجالجنسو
 .والعالمي الق ريالمستوى 

منظمااة الالتقاادم الااذي أحرزتااه  رصااد( 4)

فاااي مجاااال إدراج قضاااايا المسااااواة باااين 
معلومااااات النظااااام الجنسااااين ماااان خااااالل 

لبااااارامج الميدانياااااةه وتقاااااارير ل باااااةداراإل
أو ضااااعه التقياااايمه وأي مؤشاااار آخاااار ست

 .تحّدده مع وحدات أخرى في المنظمة

التعاون ماع لجناة اساتعراض البارامج ( 5)
الاااادرو  المسااااتفادة دراج إلوالمشاااااريع 

بخصااو  تعماايم المساااواة بااين الجنسااين 
 .في المشاريع الجديدة

منظمااة بشااكل الالمساااعدة إلااى  تقااديم( 6)

كيفيّااااااة إدراج المعلومااااااات بشااااااأن عااااااام 
ااايعن فاااي المشااااريع  المصااانفة حساااب الجنسو

 .ال لب لىع ه بناءوالمنتجات المعيارية

المسااااااعدة علاااااى المساااااتوى  تاااااوفير( 7)

الق ااري إلااى أطاار البرمجااة الق ريااة فااي 
منظماااةه ضااامن مسااااهمة المنظماااة فاااي ال

إطااار األماام المتحاادة للمساااعدات اإلنمائيااة 
وفااي مبااادرات البرنااامج المشااترا لمماام 
المتحاادة بناااء علااى ال لااب ومااع اسااترداد 

 .كلفةتال

شااعبة خ ااوط توجيهيااة بالتعاااون مااع  إعااداد( 6)

قاعاادة البيانااات / اإلحصاااء الزراعااي /االحصاااء
االحصااااائية الموضااااوعية فااااي المنظمااااة ونظااااام 
المعلوماااااااات االحصاااااااائية الق رياااااااة لمغذياااااااة 

  .توفّر المواردوالزراعة إلى حين 

المساااواة خ ااوط توجيهيّااة إلدراج  تاام إعااداد( 7)

في أطر البرمجة الق ريّاة وفاي آلياة بين الجنسين 
المكاتااااب لااااى عتوزيعهااااا تاااام ضاااامان الجااااودة و

 .الق ريّة

وماان . يااةشااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفو( الميدانيااة
 .3102المتوقع أن تتوافر في النظام من أجل جميع المشاريع بحلول نهاية عام 

المسااواة  تمعينة من مشاريع ال وار ه أصبح اساتخدام مؤشاراوبالنسبة لمشاريع 
بين الجنساين التاي وضاعتها اللجناة الدائماة المشاتركة باين الوكااالت إلزامياا بالفعال 

 . لتجميع األمواله مثل الصندوش المركزي لمواجهة حاالت ال وار 

وضااع دلياال المنظمااة الجديااد لاادورة المشاااريع ويضاام منظااورا للمساااواة بااين ( 5)
 . الجنسين

 شاااعبة القضاااايا الجنساااانية والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااةوستضااا لع 
بالمسؤولية الرئيسية عن إعاداد محتاوى ماواد الاتعلم اإللكترونياة عان المسااواة باين 

ة ودائارة دعام الماوارد البشارية تنسايق بينما سيكفل مكتب دعم الالمركزي. الجنسين
 .مواد التعلم المتعلقة بمباد  األمم المتحدة المشتركة الخمسة

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للمنظمة ألوروبا وآسايا الوسا ىه أساهمت شاعبة ( 6)
اإلحصاء في الكتيب الذي أعدته شاعبة األمام المتحادة لإلحصااءات عان إحصااءات 

 األراضااي والمااوارد اإلنتاجيااة فااي الزراعااةه و (0): عاان الجنسااينه وهلااك بقساامين

 . األمن الغذائي (3)

وأدرجاات شااعبة اإلحصاااء توصاايات متصاالة بالمساااواة بااين الجنسااين فااي الكتيااب 
التي تضم وحادات برمجياة عان األمان العاذائيه  -  ADePT FSMالمتعلق ببرمجيات 

 .البنك الدوليوهي برمجيات مجانية قائمة بذاتها أُعدت بالتعاون مع 

فر البياناات واالهتماام الق اريه يجاري رفاع اوفي بعاض البلادانه وعلاى أساا  تاو
البيانات المصنفة حسب ناوع الجانم إلاى نظاام اإلحصااءات الق رياة ونشارها مان 

 .خالله

وتقوم دائرة اإلحصاءات والمعلومات التابعاة لشاعبة سياساات واقتصااديات مصاايد 
ئية بجمع بيانات مصنفة حساب ناوع الجانم فاي مجاال األسماا وتربية األحياء الما

 . العمالة في مصايد األسماا واألنش ة الالحقة للصيد في المصايد

ووضاااع المكتاااب اإلقليماااي ألوروباااا وآسااايا الوسااا ى مجموعاااة مؤشااارات إقليمياااة 
وأعاد المكتاب ورقاة . أساسية عن المساواة بين الجنساين للق ااع الزراعاي والريفاي

علاى سابيل )حلقات العمال الدولياة واإلقليمياة  /عدد من المؤتمرات تقنية وقدمها في
ه في البرازيل؛ وماؤتمر 2011المثاله االجتماع الرابع لمجموعة واي سيتي في عام 

اللجناة االقتصاادية واالجتماعياة لغرباي آسايا عان إحصااءات الجنساين المعقاود فاي 
االجتماااعي واالقتصااادي ويفيااد هااذا العماال ويوجااه التحلياال (. ه فااي لبنااان2011عااام 

للق اااع الريفاايه وياادعم تنميااة القاادرات فااي مجااال جمااع وتحلياال البيانااات المصاانفة 
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حسب نوع الجنمه وتصميم اإلحصااءات الزراعياةه والتحلايالت التاي تجارى بعاد 
 . اإلحصاء في هذا اإلقليم

باساتمرار  شعبة القضايا الجنساانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياةوتشارا 
في جماعة العمل المشتركة بين الوكاالت وتسهم في استراتيجيات إنتاج إحصااءات 

عبة وتواصال شا. مصنفة حسب نوع الجنم في مختلف الوحدات الفنية في المنظماة
دعام شاعبة اإلحصااء فاي  القضايا الجنسانية والتكاافؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياة

نوع الجنم في النواتج اإلحصاائية للمنظماةه  ضمان إدماج البيانات المصنفة حسب
وفاااي األنشااا ة المتصاااالة باالساااتراتيجية الجديااادة التااااي ساااي لقها رئااايم مكتااااب 
اإلحصاءه وتشمل المساهمات فاي جماعاة العمال الفنياةه وجولاة اإلحصااء العاالمي 

ه والكتاب السنوي اإلحصائي العالميه وفي موقاع شابكي جدياده 2020للزراعة لعام 
 .  إجراءاتوفي وضع 

تقاادم جهااات االتصااال الميدانيااة المعنيااة بالمساااواة بااين الجنسااين مساااعدة علااى ( 7)
 أياار /وفاي الفتارة باين ماايو. المستوى الق ري فاي صاياغة أطار البرمجاة الق رياة

شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة استعرضاات  3102 آهار /وماار   3103

من أطر البرمجة الق رياةه واقترحات عناد االقتضااء  إطارا 43 في المناطق الريفية
 . إدراج قضايا متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

وجهااات  شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااةوتقاادم 
االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين فاي جمياع المساتويات مسااعدة فاي صاياغة 

ويقااوم مكتااب المنظمااة فااي . وتنفيااذ باارامج األماام المتحاادة المشااتركة عنااد ال لااب
قيرغيزساااتان بالتعااااون ماااع المكتاااب اإلقليماااي ألوروباااا وآسااايا الوسااا ىه ومكتاااب 

يااا بالتعاااون مااع المكتااب اإلقليمااي المنظمااة فااي النيجااره ومكتااب المنظمااة فااي إثيوب
الفرعااي ألفريقيااا الشاارقية بتنفيااذ برنااامج األماام المتحاادة المشااترا المعنااي بتعجياال 

تعاااون مااع الصااندوش الاادولي للتنميااة بالالتمكااين االقتصااادي للماارأة الريفيااة وهلااك 
 . الزراعية وبرنامج األغذية العالمي وهيئة األمم المتحدة للمرأة

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)متخذة أثر اإلجراءات ال
  تحساان االتصااال والتعاااون بقاادر كبياار بااين المقاار وعاادد ماان المكاتااب الميدانيااةه

شعبة القضايا الجنسانية والتكافؤ والعمالة في بفضل ووائف الدعم التي تقوم بها 
 .المناطق الريفية

  من المهم تعزيز نظام وشابكات توجياه المسااواة باين الجنساين داخال المنظماةه
على النحو الذي تدعو إلياه السياساة الجديادة المتعلقاة بالمسااواة باين الجنساينه 
ماان أجاال تعزيااز قاادرات المااووفين وتغيياار الثقافااة والنهااوض بتمكااين الماارأة 

ذا ماان خااالل ويمكاان تشااجيع هاا. والمساااواة بااين الجنسااين فااي عماال المنظمااة
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 . القنوات الرسمية وغير الرسمية على السواء في المنظمة

  اسااتخدم كثياار ماان الشااركاء الخااارجيين النتااائج المستخلصااة فااي تقرياار حالااة
ه علااى ن اااش "الماارأة فااي الزراعااة" 2011 – 2010األغذيااة والزراعااة للفتاارة 
فعلااى ساابيل المثاااله جعلاات الوكالااة األمريكيااة . واسااع  فااي أغااراض متعااددة

للتنميااة الدوليااة المساااواة بااين الجنسااين محااور تركيااز رئيسااي فااي برنامجهااا 
الجدياد للتنمياة الزراعياةه والتغذياة فاي المسااتقبله مساتندة فاي هلاك جزئياا إلااى 

عةه ومستخدمةً النتائج فاي الادعوة علاى الصاعيدين تقرير حالة األغذية والزرا
المحلااي والاادولي وهلااك لتوضاايح جاادوى تعماايم المساااواة بااين الجنسااين فااي 
أنش تها الزراعيةه واستخدام األدلة كمواد للتدريب وتوجياه تصاميم المشااريع 

 . وتنفيذها

   مساهمة المنظمة في جهد مشترا بين الوكاالت بقيادة شاعبة اإلحصااءات فاي
 .ألمم المتحدةا

  التاااأثير علااااى المساااتعملين الااااراغبين فاااي الرجااااوع إلاااى الاااادليل السااااتخراج
إحصااااءات مصااانفة حساااب ناااوع الجااانم بشاااأن األراضاااي واألمااان الغاااذائي 

 .واألصول اإلنتاجية في المناطق الريفية

  التااأثير علااى جميااع المسااتعملين الااراغبين فااي إعااداد إحصاااءات عاان األماان
التاي  -  ADePT FSMلجانم باساتخدام برمجياات الغاذائي مصانفة حساب ناوع ا

 .تضم وحدات برمجية عن األمن العذائي

  ولذلك ف ن جمياع . العالمية لإلحصاءات الزراعية 2020التوصيات مهمة لجولة
ستساااتفيد مااان  2020البلااادان التاااي ساااتجري إحصااااءات للزراعاااة فاااي جولاااة 

الجانم بشاأن التوجيهات الواضحة عن كيفية جمع بيانات مصانفة حساب ناوع 
 .ملكية األراضي وإدارتها

 أو اسااتعراض األطاار  /مواصالة دعاام صااياغة أطار جدياادة للبرمجااة الق رياة و
المقبلااة للبرمجااة الق ريااة وباارامج األماام المتحاادة المشااتركةه وتشااجيع وتنميااة 
القدرات عن استخدام المبدأين التاوجيهيين بشاأن إدمااج القضاايا الجنساانية فاي 

 .    ة والبرامج المشتركة لممم المتحدةإطر البرمجة الق ري

مدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 
إمكانية "وكذلك وضوحها وواقعيتها و

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 

التوصية لم تعد صالحة بالكامل بعد إعاادة 
وتتضمن توجيهات كثيارة  هيكلة المنظمةه

للغاياااة تجعلهاااا غيااار واقعياااة وغيااار قابلاااة 

جية وموضااااوع أهااااداف اسااااتراتي 5يتاااايح تحديااااد 

شامل متعلق بالمساواة بين الجنساين فرصاة غيار 
مسااابوقة للنهاااوض بالمسااااواة باااين الجنساااين مااان 

أشااار المووفااون المختصااون بالشااؤون  -
الجنسااانية إلااى أن تعماايم المساااواة بااين 
الجنسااين علااى مسااتوى النااواتج صااادف 

لاان يمكاان إال بعااد باادء التنفيااذ إجااراء  -
تقيايم لفعاليااة العماال الاذي يبذلااه قااادة 
األفرقاااااااااة المعنياااااااااة باألهاااااااااداف 
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. للتنفياااذ فاااي منظماااة تمااار بمرحلاااة تغيااار
بعمليااة تحااول  ةوحتااى لااو لاام تماار المنظماا

شامل من هاذا القبيال علاى أساا  دوريه 
ف نهاااا تتغيااار وتت اااور ويتعاااين أن تكاااون 

 . قادرة على االستجابة لتغير الظروف

وال يااازال العمااال جارياااا . خاااالل عمااال المنظماااة
للنهاااوض بالمساااااواة باااين الجنسااااين مااان خااااالل 

وأجاااااارى . األهااااااداف االسااااااتراتيجية الخمسااااااة
المووفون المختصون بالشؤون الجنساانية تحلايال 

جنسااانية لتحديااد المااواطن التااي تعتباار للقضااايا ال
فيهااا المسااائل الجنسااانية هات أهميااة اسااتراتيجية 
داخاال كاال هاادف اسااتراتيجيه تماشاايا مااع أهااداف 

وُحاددت بعاد هلاك . سياسة المسااواة باين الجنساين
مجاااالت عماال قليلااة فااي كاال هاادف اسااتراتيجي 
وجرت عملية تفاوض مع الفريق المعني بالهادف 

دها إعااااداد ماااازيج ماااان االسااااتراتيجي جاااارى بعاااا
ويجااااري حاليااااا وضااااع . المنتجااااات والخاااادمات

مؤشاارات لكاال هاادف ماان األهااداف االسااتراتيجية 
الخمساااةه مااان المتاااوخى أن تراعاااي االعتباااارات 
الجنساااانية عناااد االقتضااااءه وأدرجااات مؤشااارات 
محاااددة فاااي خ اااة العمااال المتعلقاااة بالموضاااوع 

ويجاااري . الشااامل بشااأن المساااواة بااين الجنسااين
خ ا عمل تنفيذيةه ومن المارجح أن حاليا وضع 

تجاااري هناااا بلاااورة تفصااايلية بقااادر أكبااار لتعمااايم 
 .   المساواة بين الجنسين

 

صعوبات وجرى التركيز بدال مان هلاك 
علااااى المنتجااااات والخاااادمات المتصاااالة 

التااي تركاااز  44بااالنواتج البااالغ عااددها 

 .على المجاالت االستراتيجية

ورغاااااام أن خ ااااااا العماااااال الرفيعااااااة  -
تتاايح إطااارا عامااا للمواضاايع المسااتوى 

التاااي يتعاااين تناولهااااه فثماااة فااار  ألن 
يكااون محااددا بقاادر أكباار بشااأن فحااوى 

وتحقااق . تعماايم المساااواة بااين الجنسااين
هذا في بعض الحاالت؛ لكن هناا أمثلة 
محددة كان اإلطار فيها إما أقال أو أكثار 

" التحدياااد الااادقيق"ومااان شاااأن . تحديااادا
 المتكاااااارر للفااااااروش بااااااين الجنسااااااينه
باالعتمااااااد علاااااى مخااااازون المعاااااارف 
والخبرات الثري للمنظمة أن يساعد في 
تمكااين مااووفي وشااركاء المنظمااة ماان 
النظاار فااي ساابل لاادفع هلااك لممااام فااي 

 .عملهم

هناااا اسااتخدامات مختلفااة لمصاا لحات  -
" فقاااااراء الرياااااف"عاماااااة مااااان قبيااااال 

ولعبااارات ماان " أصااحاب المصاالحة"و
والشااااعوب " )الماااارأة والشااااباب"قبياااال 

فااااااي مختلااااااف األهااااااداف ( يةاألصاااااال
ويرساااال هااااذا إشااااارات . االسااااتراتيجية

فالنسااااء ماااثلهن مثااال الرجااااله . خاطئاااة
يمكااان أن يتاااأثرن بسااابب ناااوع جنساااهن 
بشاكل مضااعف إها كاان منتمياات أيضااا 
إلى فئة الشعوب األصالية أو الشاباب أو 

وبعباااااارة أخااااارىه ال يمكااااان . الفقاااااراء
. تجميااااع الماااارأة مااااع الشااااباب ببساااااطة

ه هااااو مصاااا لح "ابالشااااب"فمصاااا لح 
محايااد ماان حيااث نااوع الجاانم يحجااب 
الفااروش فااي اإلناادماج االجتماااعي بااين 

 .   الشابات والشباب

االساااتراتيجية وأفااارقتهم مااان أجااال 
تعزيااز المساااواة بااين الجنسااين ماان 

اتجهمه وتعلم الدرو  التاي خالل نو
 .توجه العمل في المستقبل

سيكون من المفيد إجراء تقييم سريع  -
فااي منتصااف الماادة عاان كيفيااة قيااام 
األفرقااة الخمسااة المعنيااة باألهااداف 
االساااااتراتيجية  بمعالجاااااة القضاااااايا 
الجنساااااانيةه وكاااااذلك كيفياااااة تنفياااااذ 
الموضوع الشامل المعناي بالمسااواة 

ا مفياادا وساايكون هااذ. بااين الجنسااين
على وجه الخصاو  لقاادة األفرقاة 
المعنياااااة باألهاااااداف االساااااتراتيجية 
ألنهاام مسااؤولون عاان تنفيااذ ورصااد 
المبااادرات المتصاالة بالمساااواة بااين 
الجنسين فاي األهاداف الموكال إلايهم 

وساايقدم هااذا التقياايم أيضااا . تنفيااذها
بعض التوجيهات الرامية إلى تعزيز 
العمااااال المتصااااال بالمسااااااواة باااااين 

ين في المنظمة ويمكان تبادلهاا الجنس
 .   مع األجهزة الرئاسية للمنظمة
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التوصيات المنبثقة عن تقييم أعمال 

المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين 
 ( 2011حزيران  /يونيو)

 اإلجراءات المتفق عليها في رد اإلدارة         
 (2011تشرين األول / أكتوبر)

 اإلجراءاتاإلجراءات المتخذة وأثر 
 (2013تشرين الثاني   /تقرير المتابعة المقرر إصداره في نوفمبر)

منظماااة حاااول تفعيااال الإلاااى  11التوصيييية 
  تعميم المساواة بين الجنسين

أن تاادرج  بشااكل علااى المنظمااة يجااب ( أ)
 الخاصة برفع التقااريرمنهجي في أنظمتها 
الجنم حول بحسب نوع معلومات موّزعة 
نجازات ع وحول اإليراالمشاركين في المش

يعن في مجال  ؛المساواة بين الجنسو

شااعبة القضااايا الجنسااانية يتعااين علااى ( ج)
والتكاااافؤ والعمالاااة فاااي المنااااطق الريفياااة 
ووحدة تنسايق البارامج الميدانياة والرصاد 

إعداد مؤشارات تتعلاق  المستند إلى النتائج
منظماة اللمشااريع بالمساواة باين الجنساين 

 اتنظااااام مؤشاااار تتماشااااى مااااععلااااى أن 
التااااي أصاااابحت المسااااواة بااااين الجنساااين 

ملزمةً من جانب اللجناة الدائماة المشاتركة 
عمليااات ال ااوار  بااين الوكاااالت لق اااع 

ة التأهيااال وخ اااوط توجيهياااة هات دإعااااو
صااالة الساااتخدامها فاااي أنظماااة معلوماااات 

ة المعلومااات قااالمنظّمااة ماان أجاال تعزيااز د
توزيااااع الخ ااااوط وينبغااااي . ومصااااداقيّتها

جيهيّااة عباار المنظمااةه باادعم ماان نظااام التو
لجناة  آلياة دراجنبغاي إيو. ةدمكتب المساع

الجديااادة  مشااااريعاساااتعراض البااارامج وال
المساااواة فااي عمليّااة تخصاايص مؤشاارات 

 .لمشاريع التي تُراجعهابين الجنسين ل

ع ودلياال التااادريب ارييُشااير دلياال دورة المشااا( أ)
الميداني وإطار عمل البرامج الق رية إلاى أهميّاة 

الجااانم بحساااب ناااوع جماااع البياناااات الموّزعاااة 
 ؛وتحليلها واستخدامها

 اتة لتفعيل مؤشردسيتّم تأسيم مكتب مساع( ج)
تحدياد مساؤوليّات وينبغاي  .المساواة بين الجنسين

هاااااذا النظاااااام وتقيااااايم جااااادواه ضااااامن الماااااوارد 
تؤّمن شااعبة القضااايا وساا. والمسااؤوليات المتااوفّرة

افؤ والعمالاة فاي المنااطق الريفياة كاالجنساانية والت
ه (االساااتراتيجي العاااام ياااهوالتوج)الااادعم األولاااي 

تشايكله مكتب المساعدة وولكن سيتعين االحتفاو ب
رة العلياااا فاااي اإلداوساااتنظر . مااان جهاااات أخااارى

المساااااواة بااااين الجنسااااين إمكانيااااة جعاااال مؤشاااار 
 .منظمةالبالنسبة إلى برنامج عمل  اإلزاميًّ 

 

 التعليقات على اإلجراءات المتخذة، بما في ذلك أسباب عدم اتخاذ إجراءات

أعاادت خ ااوط توجيهيااة بشااأن إطااار البرمجااة الق ريااة ودورة المشاااريع الجدياادة ( أ)
وتشاااير هااذه الخ اااوط التوجيهيااة إلااى أهمياااة جمااع البياناااات (. 04أنظاار التوصااية )

 ؛المصنفة حسب نوع الجنم وتحليلها واستخدامها

وباإلضافة إلى هلكه أُدرجت المساواة بين الجنسين كمعيار فرعي على االستدامة في 
نماهج تقييم األداء في دليل دورة مشاريع المنظماة الجديادة لإلباالغ علاى أساساها فاي 

تقاديم التقاارير فاي منتصاف المادة وعناد اإلنتهااء )مختلفة لتنفياذ المشااريع المراحل ال
 (.وما بعد اإلنتهاء

وأعدت شعبة مركز االستثمار بالتعاون مع الصندوش الادولي للتنمياة الزراعياة دلايال 
بارامج االساتثمار فاي البحاث والت اوير فاي المجاال  /للتحليل االجتماعي في مشااريع

تنفيذ  /ومنهجية تفصيليين لتحليل المساواة بين الجنسين وصياغةالزراعيه يقدم نهجا 
وتتااوافر حاليااا علااى . ورصاد وتقياايم االسااتراتيجيات المتعلقااة بالمساااواة بااين الجنسااين

تتايح خياارا يمكان مان التركياز ( درساا 14)اإلنترنت دورة مجانية للاتعلم اإللكتروناي 
وهو أمار مفياد ومهام ألي ناوع مان ه "درو  متعلقة بالقضايا الجنسانية تحديدا"على 

 . البرامج /المشاريع

. لالطااالع علااى مؤشاارات المساااواة بااين الجنسااين (4) 01 أنظاار التوصااية( ج)

ومكتااب  شااعبة القضااايا الجنسااانية والتكااافؤ والعمالااة فااي المناااطق الريفيااةوسااتتولى 
 . دعم الالمركزية تنسيق استعراض مسؤوليات وووائف مكتب المساعدة

 في البرامج أو السياسات أو اإلجراءات( التغييرات)اإلجراءات المتخذة أثر 

 وماان المتوقااعه أن . يجااري حاليااا اختبااار دورة المشاااريع الجدياادة فااي المياادان
مكنه من خالل إدراج معايير المسااواة باين الجنساين ضامن بناود كون من المي

المنظماة علاى المسااواة اإلبالغه القيام بشكل منهجي بجمع وقيا  أثر مشاريع 
 .بين الجنسين

  أدى تحسين التوعياة بالقضاايا الجنساانية إلاى االساتخدام المتاأني للمصا لحات
 .والصور المتعلقة بالجنسين في منشورات المنظمة
 .  وهذه عملية مستمرةه ومن المبكر للغاية معرفة أثرها
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مدى صالحية التوصية في الوقت الحالي 
إمكانية "وواقعيتها ووكذلك وضوحها 

 "تطبيقها

المسائل التي يتعين رصدها في عام  العقبات المصادفة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ
2014 

التوصااااية صاااااالحة وواضاااااحة وواقعياااااة 
 . وقابلة للتنفيذ

تعااااااد الخ ااااااوط التوجيهيااااااة الجدياااااادة ودورة  -
 . المشاريع خ وة هامة إلى األمام

لمؤشارات المسااواة يجري حاليا استحداث نظام  -
بااااين الجنسااااين ضاااامن اإلطااااار االسااااتراتيجي 
الجديااااده وياااارى عاااادد ماااان المجيبااااين أن هااااذا 
سيساااااعد فااااي ضاااامان تعماااايم المساااااواة بااااين 

 .الجنسين

أشااااار مووااااف هو خباااارة طويلااااة فااااي  -
مؤشرات المسااواة باين الجنساين إلاى أن 
مفتاح استخدامها يكمن فاي رصاد وتقيايم 

حد أوجاه التنفيذه وأضاف أن هذا يشكل أ
الضعف بين وكاالت األمم المتحادة التاي 

 .ت بق مؤشرات المساواة بين الجنسين

رصااد وتقياايم تنفيااذ مؤشاارات المساااواة 
 .  بين الجنسين

 


