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 مقّدمة -1

علــــى الصــــمود أمــــام  ســــبل املعيشــــةزيــــادة قــــدرة  - 5اهلــــدف االســــرتاتيجي ( 5 اهلــــدف االســــرتاتيجيّمت تقيــــيم لقــــد  -1
عـــــام يف  ")5"الربنـــــامج االســـــرتاتيجي  ســـــّمىي ي(الـــــذلـــــه  نـــــامج االســـــرتاتيجي التـــــابعالرب و  )التهديـــــدات واألزمـــــات

للقضـايا اجلنسـانية يف ص ملحـق يخصـبت، طلبـت جلنـة الربنـامج 5 ومع الرتحيب بتقيـيم اهلـدف االسـرتاتيجي.20161
هـــذا  دف هـــذا املــوجز إىل تلبيــةويهــ .5ا فيهـــا اهلــدف االســرتاتيجي األهـــداف االســرتاتيجية مبــ عمليــات تقيــيممجيــع 
 2.الطلب

 
، 2012فــي عــام ف. األغذيــة والزراعــة (املنظمــة) منظمــةواليــة يف  أساســًيايعتــرب الــرتويج للمســاواة بــني اجلنســني و  -2

 ساواةاملبالنهوض  من أجللتوجيه عمل املنظمة  3بشأن املساواة بني اجلنسنينظمة املسياسة وافقة على امل تمتّ 
وكــان مــن . الوصــول إىل املــوارد واخلــدماتإلمســاع صــوهتما وتعزيــز إمكانيــاهتم وقــدرهتم علــى  املــرأة والرجــلبــني 

جمموعـة مـن  ،2015حبلول عام و كجزء من اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني اليت تتبعها   املنظمةاملتوقع أن تنّفذ 
حتقيـق ، واملسـامهة يف املنظـور اجلنسـاينتعمـيم  ضـمانمـن أجـل ) 1(اجلـدول  امعيـارً  15 املعايري الدنيا مؤلفة من

 :اخلمسة التالية بني اجلنسنيأهداف املساواة 
 

يف صــنع القــرارات يف املؤسســات الريفيــة ويف صــياغة القــوانني  املــرأة والرجــل بشــكل متســاوٍ  مشــاركة )1(
 ؛والسياسات والربامج

فـــرص متســـاوية للوصـــول إىل فـــرص العمـــل الالئقـــة والـــدخل ضـــمان حصـــول املـــرأة والرجـــل علـــى  )2(
 ؛والتحكم هبا اإلنتاجموارد غريها من واألراضي و 

ضــــمان حصــــول املــــرأة والرجــــل علــــى فــــرص متســــاوية للوصــــول إىل الســــلع واخلــــدمات واألســــواق  )3(
 ؛الضرورية للتنمية الزراعية

ـــىن  كنولوجيــاتالتاملائــة، مــن خــالل يف  20مبقــدار  املــرأةعمــل عــبء  ختفيــف )4( واخلــدمات والُب
 ؛احملّسنة التحتية

املساواة وقضايا  احتديدً  املرأةاليت تستهدف  للمشاريعاملخصصة الزراعية  املعونة إمجايل حصة زيادة )5(
 املائة.يف  30 ما يعادلإىل  بني اجلنسني

  

                                        
الذي صدر يف أكتوبر/تشـرين  زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات: نظمة األغذية والزراعةمل 5اهلدف االسرتاتيجي تقييم   1

 /e.pdf613bq-/a3http://www.fao.org واملتاح على الرابط التايل: 2016األول 
 متاح على موقع مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة. 5إن النص الكامل مللحق القضايا اجلنسانية التابع لتقييم اهلدف االسرتاتيجي  2
: )، املتاح على الرابط التايل2012سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني ( 3

http://www.fao.org/docrep/017/fe.pd3205e/i3205i 

http://www.fao.org/3/a-bq613e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
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 المنهجية -2

 الغرض والنطاق (أ)

قــيم  ا إحــدىباعتبارهــســاواة بــني اجلنســني امل 5نظمــة يف حتقيــق اهلــدف االســرتاتيجي املتقيــيم مســامهة  تنــاوللقــد  -3
ويستعرض هذا امللحـق  الرتويج هلا وتعميمها.بمهمتها  من ضمنتلتزم منظمة األغذية والزراعة اليت األمم املتحدة 

املعـايري الــدنيا  حتقيـق، ال سـيما نظمـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـنياملسياسـة  بشـكل مفّصـل التقـدم احملـرز يف تنفيـذ
اجلهـود الـيت تبـذهلا يف  أيًضـاهـذا امللحـق  نظـر). وي1(اجلـدول  مهًمـا دورًا 5 الربنـامج االسـرتاتيجيدي فيهـا ؤَ اليت يـُـ

التـابع  اخلـاص باملسـاواة بـني اجلنسـنيلحقاملومبـا يتماشـى مـع  أخـريًا. تحقيق أهداف املساواة بني اجلنسـنيلاملنظمة 
 العمـلمباشـرة هـذا مـن خالهلـا  تمتّـاليت  ساسيةاألوظيفة ال أيًضا، حيّلل هذا امللحق 3لتقييم اهلدف االسرتاتيجي 

يت ّمت اإلبــالغ دخالت الــتــالمســامهات  مــن تســتفيد أكثــر 5اتيجي رت ســربنــامج االربــع للألا تــائجمــن الننتيجــة وأي 
 .عنها

 
 التدخالت التي تستهدف النساء تحديدً لو  المنظور الجنسانيالمعايير الدنيا لتعميم : 1الجدول 

 المعايير الدنيا 
ــــــــــامج  دور البرن

 5االستراتيجي 
عنـد االقتضـاء وحيثمـا يكـون ذلـك  نيبيانـات مصـنفة حبسـب اجلنسـنظمـة املتتضمن مجيع قواعد البيانـات اإلحصـائية الرئيسـية يف  -1

عــن  -املعيشــية ألســراستقصــاءات اســيما  وال –مصــادر البيانــات املوجــودة  يف البحــثوسيشــمل ذلــك، علــى املــدى القصــري،  .امتاًحــ
 .نياجلنس سبحب صنفةبيانات إضافية مستُبذل اجلهود جلمع ونشر ف ،أما على املدى األطول؛ نياإلحصاءات املصنفة حبسب اجلنس

 مرتفع

وحتليلهـا واسـتخدامها يف حتليـل  نيحبسـب اجلنسـ صـنفةامليف تعزيز قدرة البلدان األعضاء على إعـداد البيانـات نظمة املتستثمر  -2
البلــدان   داخــلالــدعم التقــين ألنشــطة مجــع البيانــات ســريّوج ، تحديــدوعلــى وجــه ال وتقييمهــا. واملشــاريعالسياســات وختطــيط الــربامج 

 سـني اإلحصـاءات الزراعيـة والريفيـةاالسـرتاتيجية العامليـة لتحرد يف القضـايا اجلنسـانية كمـا و لتعمـيم  ،واإلحصـاءات كالتعداد الزراعي
 .2010اليت أقرهتا اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة يف عام 

 مرتفع

؛ للقضــايا اجلنســانيةضــع خطــة عمــل وتو مجيــع األهــداف االســرتاتيجية،  بالنســبة إىللمســاواة بــني اجلنســني ل ليــلحتيــتم إجــراء  -3
 مرتفع .ؤسسيةنتائج املالمجيع  بالنسبة إىلسني املساواة بني اجلن حتقيقيف احملرز التقدم  ويقاس

 منخفض .تّم حتقيق هذا اهلدفأن املساواة بني اجلنسني ويبشنظمة امللتخصيص املوارد لسياسة  هدف مايل يتم حتديد -4
 مرتفع يتم إجراء تقييم قطري بشأن املساواة بني اجلنسني كجزء من الربجمة القطرية. -5
ويشـمل ، ينانظـور اجلنسـاملمجيـع اخلـدمات، لتـوفري أسـاس لتحسـني تعمـيم  بالنسـبة إىلاستعراض للمساواة بـني اجلنسـني  ىر جيُ  -6

 منخفض ذلك قياس التقدم احملرز واألداء.

عتبــــار يف يف اإلاجلنســـانية امليدانيـــة، وتؤخـــذ القضـــايا  واملشـــاريعحتليـــل املســـاواة بـــني اجلنســـني يف صـــياغة مجيــــع الـــربامج  يـــدرج -7
 مرتفع عمليات املوافقة على املشاريع وتنفيذها.

حــول اآلثــار املتصــلة  م تقــاريرحتليــل املســاواة بــني اجلنسـني، وتقــدّ  تــامتتضـمن مجيــع عمليــات اســتعراض وتقيــيم الـربامج بشــكل  -8
 منخفض يف اجملاالت اليت تستعرضها. بالقضايا اجلنسانية

سيصمَّم كما  .هذا الربنامج ذوينفّ  ميع املوظفني الفنيني واملدراءجلاملساواة بني اجلنسني و  اتلتنمية القدر  لزاميبرنامج إ يوضع -9
ويف املكاتــب القطريــة واإلقليميــة، وســينّفذه مــدّربون لمنظمــة ليف املقــر الرئيســي  وحــدة 11احملــددة لـــحتياجــات االهــذا الربنــامج وفــق 

 تلك الوحدات.يف املواضيع ذات الصلة بخمتصون 
 منخفض

 منخفض ا.هب االلتزامواملوظفني الفنيني  راءد احلد األدىن من الكفاءات يف حتليل املساواة بني اجلنسني، ويطلب من مجيع املديدتم حتي -10
 منخفضمجيـــع األنشـــطة املعياريـــة والـــربامج واملنتجـــات بالنســـبة إىل  تضـــع كـــل إدارة فنيـــة عمليـــة فـــرز قائمـــة علـــى املســـاواة بـــني اجلنســـني -11
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 املعرفية.
يف نظـام تقيـيم وإدارة  ،املساواة بني اجلنسنيب ما يتعلق املنظمة يفاف يف حتقيق أهدالفنيني يع املوظفني مجمسامهة تقييم  أدرج -12

 منخفض .أدائهم

ذات الصلة مبسألة املساواة بني اجلنسـني مـن املقـر  والتشغيليةتعقب املوارد البشرية واملالية والنتائج املعيارية بصورة منهجية يتم  -13
 منخفض رفع تقرير عنها إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة وإىل منظومة األمم املتحدة.يإىل املستوى القطري و الرئيسي 

علـــى الصـــعيدين القطـــري واإلقليمـــي  التشـــغيليوعملهـــا  منظمـــة األغذيـــة والزراعـــةيف املائـــة مـــن ميزانيـــة  30ختصـــيص نســـبة مت  -14
صول املرأة إىل األغذية دعم املنظمات واألنشطة اليت تعزز و إىل  األولوية املنظمةسُتسند و  ا.للتدخالت اليت تستهدف النساء حتديدً 

ركة املـرأة واضـطالعها األراضي وغريها من املوارد املنتجة والتحكم هبـا؛ وتعزيـز منظمـات وشـبكات املـرأة الريفيـة؛ وزيـادة مشـااملغذية و 
ضــــمان تطــــوير التكنولوجيــــات فضــــالً عــــن ؛ واملشــــاريعبــــدور قيــــادي يف املؤسســــات الريفيــــة؛ وإدخــــال املعرفــــة يف الزراعــــة يف الــــربامج 

 واخلدمات اليت ختفف من عبء عمل املرأة.

 مرتفع

 9املتصـلة مبسـألة املسـاواة بـني اجلنسـني مـن  اريعربنـامج التعـاون التقـين املخصصـة للـربامج واملشـاإلمجاليـة لافظة احلزيادة حصة  -15
 مرتفع يف املائة. 30إىل 

 
 األساليب ومصادر البيانات (ب)

إطــار  ) ضــمن15و 14و 7و 5و 3و 2و 1( 1ددة يف اجلــدول حتقيــق املعــايري الــدنيا احملــ يفمت حتليــل التقــدم احملــرز  -4
مكثّــف ا إىل اســتعراض مكتــيب خطــة تنفيــذ سياســة املنظمــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني. واســتندت األدلــة أساًســ

مــن خــالل  ُمجعــتاملعلومــات الــيت  تقيــيمولقــد ّمت .4املالحظــات امليدانيــة يف البلــدان الــيت زارهــا فريــق التقيــيم وإىل
ثــة توجيــه احلديالوثــائق  داخليــة. كمــا ّمت اســتعراضمــن املصــادر ال مغــريهنظمــة و املت أجريــت مــع مــوظفي مقــابال

لربنــامج لتابعــة لاالقــدرة علــى الصــمود تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني و اخلاصــة بنشــطة األواملنتجــات املعرفيــة وتقــارير 
املنظــور  تعمــيم يــةكيف  حــولمجــع األدلـة هبــدف  جتماعيــة واملؤسسـات الريفيــةوشــعبة السياســات اال 5االسـرتاتيجي 

عــن مؤشــرات للمســامهات احملتملــة يف حتقيــق  ، فضــالً 5مــال ذات الصــلة باهلــدف االســرتاتيجي اجلنســاين يف األع
. ومت حتليــل املســامهات علــى املســتوى القطــري 5إطــار اهلــدف االســرتاتيجي  ضــمنأهــداف املســاواة بــني اجلنســني 

اســتعرض و  .20165و 2015 عــاميبــني املمتــدة يف الفــرتة  اقطريًــ امكتًبــ 111لبيانــات الــيت أبلــغ عنهــا ا إىل ااســتنادً 
 2015 ر/آذامـــارس 15 بـــنيمتـــت املوافقـــة عليهـــا  56 هلـــدف االســـرتاتيجيبا مرتبطـــةوثيقـــة  73 فريـــق التقيـــيم أيًضـــا

 تاختـري لقـد . و انيةاجلنسـ االعتبـارات كانـت مصـممة بطريقـة تراعـيملعرفة ما إذا    20167 /كانون األولديسمربو 
 اسـتحدثتهاالـيت و املنظمـة  مشـاريعيف مجيع  ةاجلنسانياالعتبارات هذه الفرتة ألن التوجيهات احملددة لتعميم مراعاة 

 .20158 آذارمارس/ صدرت يف، كانت قد اجلديدة اريعدورة املش
 

                                        
 كمبوديا ولبنان ومايل وباكستان وأوغندا.   4
 .2016و 2015مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد لعامي  قاعدة بيانات وّفرها  5
بــــ"النتائج خـــالل عمليـــة تصـــميم آليـــة اإلبـــالغ يف الـــربامج االســـرتاتيجية ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، ّمت إدخـــال عالمـــات خاصـــة تـــربط نتـــائج املشـــاريع   6

 التنظيمية" لكل برنامج اسرتاتيجي يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.
ومـا بـني  اإلقليميـة املشـاريعالبلدان واملناطق اليت زارها فريق التقييم (ككمبوديا ولبنان ومايل وباكستان وأوغندا على سبيل املثال)؛ إىل جانب  مشاريع  7

 .5باهلدف االسرتاتيجي  املرتبطةاألقاليم والعاملية 
علـــــــى موقـــــــع املنظمـــــــة علـــــــى الـــــــرابط التـــــــايل:  ةمتاحـــــــ ).2015املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة بشـــــــأن اإلدارة البيئيـــــــة واالجتماعيـــــــة ملنظمـــــــة األغذيـــــــة والزراعـــــــة (  8

e.pdf4413i-/a3http://www.fao.org/ )8EES.( 

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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مواضــيعية  لعمليــات تقيــيمحتليــل منهجــي  يف بشــكل مكثّــفســابقة وحاليــة للمنظمــة تقييمــات  تمخدِ اســتُ  لقــدو  -5
بفضــل هــذه  ولقــد أمكــن). 2016-2010عامليــة أجريــت خــالل فــرتة التقيــيم (قطريــة و  أخــرىمشــاريع و لل تقيــيمو 

 .استعراضها اليت متّ  اريعوثائق املشمن و  ايً ذاتمن بعض البيانات اليت مت اإلبالغ عنها  التحققاملعلومات 
 

 املعوقات (ج)

ن مجيـع التحقـق مـمل يكـن  إذ، اّمت اإلبـالغ عنهـا ذاتيًـ الـيت األحيان على النتـائج أغلباملسامهات يف  حتليلاستند  -6
 النص. سياق وتّتضح مصادر املعلومات أكثر يف .ادائمً  اممكنً بشكل مستقل النتائج 

 
 بيانـات اسـتخدامنظمـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني، املسياسـة مبـا يتماشـى مـع خطـة تنفيـذ  ،اول فريق التقيـيمحو  -7

ختطـيط  يشملإىل أي مدى  ملعرفة 2015/متوز يف يوليواملنظمة  اهتداعتم اليت 9مؤشرات املساواة بني اجلنسنيمن 
 اتسـتهدف النسـاء حتديـدً يت تراعـي القضـايا اجلنسـانية والـيت الـالتدخالت  5 املرتبطة باهلدف االسرتاتيجي اريعاملش
أثبتـت حمدوديـة فائـدهتا  مؤشـرات املسـاواة بـني اجلنسـني قـدإال أن بيانـات  ).مـن املعـايري الـدنيا 15و 14 يارين(املع
  هذه املعايري. يف ضوءتوثيق اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف 

 
 ييمــاتتقال العامليــة أوعمليــة اعتمــاد املنتجــات املعرفيــة مفّصــل لاســتعراض إجــراء عمليــة هتــدف إىل ال مل تكــن هــذهو  -8

الـذي  5 ة باهلـدف االسـرتاتيجيعترب عـدد كبـري مـن املنتجـات واخلـدمات املرتبطـيُ و  .اجلنسنيلمساواة بني قطرية لال
ق أي أثـر قـحتأن قبـل بعـض الوقـت يف عمليـات املنظمـة  تعميمهـاتطلّـب يو  اجديـدً  سـتعراضيف هـذا اال ّمت حتديـده
 ملحوظ.

 

 تعميم المنظور الجنساني في دعم القدرة على الصمود حالة -3

ويكـــون عـــدد  الكوارث الطبيعيـــة والنزاعـــات.بـــيتـــأثرون بشـــكل خمتلـــف قـــد جـــال والنســـاء بـــأن الر  أدلّـــة تظهـــر عـــّدة -9
ر ذلـك ، وغالبـا مـا يفّسـالرجـاللـدى وفيات المن عدد  عادةً أعلى  الكوارث الطبيعية بسببالنساء  لدىالوفيات 

تقريـر حالـة  شـدديو  10.ابقً اسـ موجـودةالـيت تكـون تزيد من حّدة أمناط التمييز بني اجلنسـني أن الكوارث الطبيعية ب
الكــوارث تنــتج جزئيــا عــن عــدم تــأثريات مــن حيــث  فــوارقعلــى أن ال 2010لعــام  العــامل يف ئيالغــذا األمــنانعــدام 

يف األزمات  املعونةتكافؤ فرص حصول الرجال والنساء على املعلومات واألصول والفرص االقتصادية واخلدمات و 
أكــرب إذ قــد يــتّم جتنيــدهم يف  اوالرجــال خطــرً الفتيــان يواجــه ف، حــاالت النزاعــات املســلحةأّمــا يف . اتوصــنع القــرار 

                                        
مشـروعهم عنـد ؤشـراً للمسـاواة بـني اجلنسـني يف إدارة الـربامج امليدانيـة م املشـاريع أن يعّينـوا يف نظـام معلومـات معـدي، طُلب من 2015منذ يوليو/متوز   9

ني املـرأة وإىل أي مـدى إذا كـان املشـروع يهـدف إىل الـرتويج للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـ مؤشـر املسـاواة بـني اجلنسـني مـاتقدمي املذكرة املفاهيمية. ويظهر 
 ال بشكل متساٍو من هذه التدخالت.يضمن استفادة النساء والرج

10  The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy 
، مــن 97:3وهــو عبــارة عــن ســجل ألحــداث رابطــة اجلغــرافيني األمــريكيني، Thomas Plümperو Eric Neumayer، الــذي كتبــه 2002-1981عــامي 

 .566إىل  551الصفحة 
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خطـر هـو لفتيـات خلطـر أكـرب تتعرض النساء وا يف حني قد ،أو قد جيري تشويههم أو قتلهم ،جمموعات عسكرية
جــال والنســاء قــّوة الر مــواطن القــدرة علــى الصــمود النظــر يف تعزيــز الرتكيــز علــى  تطلــب، يأخــريًاو  11.العنــف اجلنســي

تعمــيم  ، قــد يســاعدمــن هــذا املنطلــق. و ز قــدرة اجملتمــع احمللــي علــى الصــموديــاحملتملــة يف تعز  املختلفــة ومســامهاهتم
ل مـن قلّـا مـا يُ غالبًـتعبئة نسـبة كبـرية مـن السـكان الـذين تعزيز القدرة على الصمود من خالل  يفاملنظور اجلنساين 

 .الدائمالنزاعات وبناء السالم  على الصمود وحل قادرةإشراك النساء والفتيات كعناصر فضالً عن  ،شأن قدراهتم
 

 لمساواة بين الجنسينتحقيق ابالتزام منظمة األغذية والزراعة  -4

مــن  عـدد إصـداربعـد  سـبعينات القـرن املاضــيلألغذيـة يف  ةجــنتِ مُ  يـة باعتبارهـاالريف املـرأةعلــى  ترّكـزبـدأت املنظمـة  -10
مجيـع أشـكال التمييـز  اتفاقية القضاء على أوكلت، 1979. ويف عام 12إعالنات األمم املتحدة واالتفاقات الدولية

ريـر عـن التقـدم احملـرز حنـو القضـاء علـى التمييـز رفـع تقمساعدة البلدان األعضاء علـى مهّمة  نظمةاملإىل ضد املرأة 
، أصــدرت منظمــة األغذيــة والزراعــة خطــيت عمــل 2001و 1989 عــاميوخــالل الفــرتة مــا بــني . ةالريفيــ رأةاملــضــد 

املــوارد  لــىع ةالريفيــ رأةاملــ حصــول زيــادة فــرصعلــى  ورّكــزت فيهمــايف التنميــة"  رأةملــا"بشــأن هتما ســت ســنوات مــدّ 
 .غريها من اخلدماتوالتدريب و 

 
من خالل  1996عام بقضايا األمن الغذائي يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف  انيةقضايا اجلنسالنظمة املوربطت  -11

 13.توفري الغذاء للجميع ضمانل أساسًيا اأمرً عترب تل أن املشاركة الكاملة للمرأة والرجب إعال�ا
 

 "اجلنسـني والتنميـةاملسـاواة بـني " بشـأنحددت خطة منظمـة األغذيـة والزراعـة األوىل مـن نوعهـا  ،2002ويف عام  -12
ذلـك لـيس  تقـولقـد طب، بينهما كفئة حمورية للتحليلغري املتكافئة والرجل وعالقات القوة  مرأةلل املختلفةاألدوار 

 اباعتبــاره مرتبطًــعلــى برنــامج العمــل األوســع للمنظمــة،  أيًضــابــل فحســب  "ملــرأةاالــيت تســهدف  اريعشــامل"علــى 
 بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـةالثانيـة وتعّهدت املنظمـة يف خطّـة عملهـا  األهداف اإلمنائية لأللفية. بتحقيق

الطــوارئ وإعــادة  إلغاثــة يف حــاالتاملخصصــة ل هــايف براجم تعمــيم قضــايا املســاواة بــني اجلنســني) ب2008-2013(
: 2011-2010للفـرتة  األغذيـة والزراعـة حالـة" تقريـر أّكـدو  .5الربامج التمهيديـة للهـدف االسـرتاتيجي ، كالتأهيل

                                        
؛ مـــن إحصـــاءات 2000يف يونيـــو/حزيران  Lancetو  Spiegel لكـــل مـــن: شـــهادة وبائيـــة  1999-1998وعـــدد الوفيـــات يف كوســـوفو، احلـــربانظـــر:   11

(امللحـق ألـف: النزاعـات)؛ ورصـد التوجهـات يف املعـارك العامليـة: بيانـات جديـدة حـول  2016الصحة العاملية، صـدر عـن منظمـة الصـحة العامليـة يف عـام 
مـن صـفحة  25الفصـل  2005وبيـة للسـكان يف عـام ر وصـدرت عـن اجمللـة األو  Nils Petter Gleditsch و Bethany Lacina لكـل مـنوفيـات املعـارك، 

 .166إىل  145
األغذية والزراعة) كمستفيدة من الدعم يف جمايل التغذية واالقتصاد املنزيل"وفق ما ورد يف تقييم دور منظمة قبل ذلك، "كانت تُعترب املرأة (يف منظمة   12

 ،2011الــــــذي صــــــدر عــــــن مكتــــــب التقيــــــيم يف يونيــــــو/حزيران  األغذيــــــة والزراعــــــة وعملهــــــا املتعلــــــق باملســــــاواة بــــــني اجلنســــــني والتنميــــــة، التقريــــــر النهــــــائي
 .86الفقرة 

 .2009رير صادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام سّد الفجوة، تق  13
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االعتبـارات مراعـاة الفقـر أو حتقيـق األمـن الغـذائي إال مـن خـالل د مـن بأنـه ال ميكـن احلـ 14"الزراعـةقطاع املرأة يف 
 .وافٍ و  كاملٍ شكل  ب اجلنسانية

 
 توظهـر املساواة بني اجلنسـني والتنميـة. ب املتصلمة وعملها ، قام مكتب التقييم بتحليل دور املنظ2011ويف عام  -13

مــدى تعمــيم  عــنل إىل التســاؤ  اا التنظيميــة، مــا دعــممارســاهتللمنظمــة و  فجــوة كبــرية بــني اخلطــاب العــام يف التقيــيم
باملسـاواة  املتصـلحصل العمل ما يتعلق باملوارد املالية،  يف يف الثقافة املؤسسية للمنظمة. و مراعاة املنظور اجلنساين

يف  13، ومت ختصــيص 2010-2002 فــرتةيف الدات الصــافية للمنظمــة يف املائــة مــن االعتمــا 1علــى بــني اجلنســني 
  بدوره. و املنظور اجلنساين دراجلتلبية احتياجات املرأة أو إلمن جمموع موارد الربنامج امليداين يف املنظمة فقط املائة 

افتقــــار منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة إىل معظــــم املكونــــات  15جــــري بــــالتوازيأُ  القضــــايا اجلنســــانيةتــــدقيق يف  كشــــف
 .ساسية لنجاح تعميم املنظور اجلنسايناأل

 
 إلضـــفاء خطـــوة مهمــة 2012عــام سياســة منظمـــة األغذيــة والزراعـــة بشــأن املســـاواة بــني اجلنســـني يف وميثــل إقـــرار  -14

 .ككلّ   املنظمة نطاقعلى املساواة بني اجلنسني قضايا حول الطابع املؤسسي للمساءلة 
 

، مخســة أهــداف 2013عــام يف  املنظمــة صــدرتهأالــذي  2019-2010املراجــع للفــرتة وعــرض اإلطــار االســرتاتيجي  -15
مبـا يف لـدعم الـدول األعضـاء، عليهـا اليت سرتكز املنظمـة جهودهـا الرئيسية اسرتاتيجية جديدة متثل جماالت العمل 

حيـث عكـس اإلطـار االسـرتاتيجي السـابق علـى و القـدرة علـى الصـمود. تعزيز بشأن  5اهلدف االسرتاتيجي ذلك 
، بـدت املسـاواة بـني اجلنسـني بالتحديد  لتحقيق املساواة بني اجلنسني اخمصصً  )كاف(اهلدف االسرتاتيجي كان 

الربنـــامج نشــرت املنظمــة  نفســه العــام. ويف مجيــع اجملــاالتبــني  امشــرتكً  اموضــوعً  املراجــعاإلطــار االســرتاتيجي يف 
" احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث يف جمـــال األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي – ســـبل معيشـــة قـــادرة علـــى الصـــمود" اإلطـــاري

 وجــاء فيـــه: ،5لهــدف االســرتاتيجي ل"الركائز") ـتســمى و األربــع ( نتــائجال علــى بقــدر أكــرب مــن خاللــهشــددت و 
حتياجـات والقـدرات العتبارات واالا إدخال الذي يضمن قضايا اجلنسانية أولوية شاملة يف إطار العملتشكل ال"

 عتبـاراتالتعمـيم اويشـمل ذلـك ائي والتغـذوي. ن الغـذاألمـيف مبادرة احلد من خماطر الكوارث يف جمال  اجلنسانية
 16."هلذا الربنامج ةربع كل ركيزة من الركائز األاجلنسانية يف

 
"إطـار العمـل بشـأن األمـن الغـذائي والتغذيـة  2015يف أكتوبر/تشـرين األول ن الغـذائي العـاملي جلنة األم اعتمدت -16

ني متكـني النسـاء والفتيـات وتعزيـز املسـاواة بـعلـى "هـذا  من إطار العمل 5املبدأ  وينص. "املمتدةيف ظل األزمات 
القضـــايا اجلنســـانية يف ســـبعة مبـــادئ  إدخـــال " فضـــًال عـــناالعتبـــارات اجلنســـانية ةاجلنســـني والتشـــجيع علـــى مراعـــا

 توجيهية أخرى.
 

                                        
 ية والزراعة.ذ. املرأة يف قطاع الزراعة: سّد الفجوة بني اجلنسني، الصادر عن منظمة األغ2011-2010حالة األغذية والزراعة للفرتة   14
 . 2011، التقرير النهائي الذي صدر يف فرباير/شباط التدقيق يف القضايا اجلنسانّية يف منظمة األغذية والزراعة  15
 يف جمال األمن الغذائي والتغذوي.ربنامج اإلطاري للحد من خماطر الكوارث ال - لصمودسبل معيشة قادرة على ا. 2013ية والزراعة ذمنظمة األغ  16
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يف  اجلنسـانية بالقضـاياالفريـق املعـين  )1(تشـمل: ، و اجلنسـانية قضـايابالمعنيـة  فنيةشبكة  ّمت تعزيز، سنة بعد سنةو  -17
املسـاواة بـني  موضوعبه يف إطار  يتم القيامالذي لعمل كمنّسق لجتماعية واملؤسسات الريفية  شعبة السياسات اال

 بالقضــايا امعنًيــ اإقليمًيــ ا) موظًفــ2( ؛ةســرتاتيجيمــن األهــداف االلكــل هــدف  الــذي مت ختطيطــهو شــرتك امل اجلنســني
 ويـدعم جهـات اإلقلـيميف  األنشـطة املرتبطـة باملسـاواة بـني اجلنسـني يتـوىل تنسـيقيف كـل مكتـب إقليمـي اجلنسانية 

تكـــون  اجلنســـانية تنســـيق معنيـــة بالقضــايا جهــة 120) أكثــر مـــن 3(؛ اجلنســـانية التنســيق القطريـــة املعنيــة بالقضـــايا
مــن جهــات التنســيق املعنيــة  انظريًــطلــب يُ . و املكاتــب امليدانيــةيف  املقــر الرئيســي و يف وحــدات الفنيــةيف ال موجــودة
قــدرة هــذه  ولكــنّ  ،اجلنســانية القضــايايف جمــال لعمــل ل ايف املائــة مــن وقتهــ 20 ختصــيص حــوايلاجلنســانية  بالقضــايا

  بني بلد وآخر أو بني وحدة وأخرى.ختتلف عملًيا اجلهات على حتقيق ذلك 
 

ملنظمـة األغذيـة والزراعـة،  مؤشـرات املسـاواة بـني اجلنسـنياجتاه تعزيز املساءلة يف إدخال بمتثّلت اخلطوة الثانية و -18
 17.املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأةخطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن مبــا يتماشــى مــع 
مؤشـرات املسـاواة بـني نظـام  ملنظمة األغذية والزراعـة علـى أسـاس مؤشرات املساواة بني اجلنسنيولقد ّمت تطوير 

ميـــع جل إلزاميـــة املؤشـــراتهـــذه  تأصـــبحبـــذلك و  18اخلـــاص باللجنـــة الدائمـــة املشـــرتكة بـــني الوكـــاالت اجلنســـني
 .2015متّوز /يوليوشهر منظمة األغذية والزراعة منذ  اريعمش

 
القـــدرة علـــى  تعزيـــز يف براجمهـــا الراميـــة إىل ملســـاواة بـــني اجلنســـنيالتزامهـــا بتحقيـــق ا تأكيـــد احـــديثً نظمـــة املأعـــادت و  -19

)، 2016مايو/أيــار  24و 23عقــد يف إســطنبول يف (الــذي  مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاينالصــمود خــالل 
حــدة مــن تخفيــف العلــى حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني و التزاًمــا منهــا  11التزاًمــا متحــور  51املنظمــة  قطعــتحيــث 
كاملشـــاركني اآلخـــرين يف مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للعمـــل   امتاًمـــ ،يتعـــني علـــى املنظمـــةو ). 2(اجلـــدول  اجلنســـاينالعنـــف 
 .حتقيق هذه االلتزاماترير منتظمة عن التقدم احملرز يف أن تقدم تقا ،اإلنساين

  

                                        
لتنفيذ سياسة املساواة  2012عام اة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف اعتمدت األمم املتحدة خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساو   17

. وبفضـل تيسـري هيئـة األمـم املتحـدة 2006عـام يني يف منظومـة األمـم املتحـدة يف بني اجلنسني اليت أقرها أعلى جملس تنفيذي وهو جملـس الرؤسـاء التنفيـذ
بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة التقـدم الـذي حتـرزه كـّل منظمـة مـن منظمـات األمـم للمرأة تقّيم خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحـدة 

 املتحدة يف ضمان االتساق واملساءلة من خالل استخدام معايري األداء املشرتكة.
 الوكاالت.رئيسية لتنسيق املساعدة اإلنسانية بني العاملية اللية اآلاللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت هي   18
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: التزامــات منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن المســاواة بــين الجنســين فــي مــؤتمر القمــة العــالمي للعمــل 2الجــدول 
 اإلنساني

 االلتزام #

ل الشـباب يف تصـميم وتنفيـذ تشـمو  االعتبـارات اجلنسـانيةإلدراج تـدابري تراعـي  نظـامي نهـج مؤسسـيباعتمـاد تلتزم منظمة األغذية والزراعـة  17
 القسري. نزوحالمسألة الربامج اليت تعاجل 

20 
فـي  بشـكل مجـدٍ  تشجع مشاركة النساء والفتيـاتإلنسانية اليت هج التحويلية يف احلاالت اتلتزم منظمة األغذية والزراعة بتحديد ودعم النُ 

علــى ســبيل الــُنهج التشــاركية اجملتمعيــة األخــرى و للمــزارعني  احلقليــةاملــدارس ، مــن خــالل علــى المســتوى المحلــي اتالعمــل وصــنع القــرار 
 املثال.

21 
والبـرامج إلشـراكهن بصـورة مجديـة فـي تصـميم المشـاريع هـا عـارف النسـاء وقـدراهتن وتعزيز باالستفادة من متلتزم منظمة األغذية والزراعة 

 .بشكل أفضل يف جمال العمل اإلنساين حتياجات النساء والفتياتتلبية اودعم السياسات من أجل ورصدها وتنفيذها  المحددة الهدف

22 
ى إلــصـول المــرأة الريفيـة تيســير و ئية مـن أجـل موعـات النســااجملمـن  لعـدد متزايــدتلتـزم منظمـة األغذيـة والزراعــة بتـوفري دعـم تنميــة القـدرات 

 .2018حبلول عام  الخدمات والمعرفة والفرص االقتصادية

23 
العنـف  لوقايـة مـنمـن الحـل ل اباعتبـارهم جـزءً إلشـراك الرجـال والفتيـان تلتزم منظمة األغذية والزراعة بصياغة وتنفيـذ �ـج واسـرتاتيجيات 

 .2018األزمات حبلول عام  حاالتيف والتصدي له  الجنساني

مايــة يف تصــميم الــربامج حللأخــرى و إدراج تــدابري تراعــي االعتبــارات اجلنســانية حــول تلتــزم منظمــة األغذيــة والزراعــة بزيــادة تــدريب املــوظفني  24
 والتخفيف من حدته. انيالعنف الجنسمن  الوقايةلمساهمة في من أجل اوتنفيذها 

25 
من  األعمار من خمتلفواجهها النساء والرجال تالتي  مختلف جوانب الضعف والتحدياتوحتليل تلتزم منظمة األغذية والزراعة بتحديد 
توسيع نطاق الربامج املراعية للمنظور اجلنساين املستندة إىل األدلـة فضالً عن ، حسب الجنس والعمربخالل استخدام البيانات المصنفة 
 والقدرة على الصمود. ةعيشسبل املمن أجل توليد أثر طويل األجل على 

26 
مـن خـالل تـدريب  التواصـل مـع النسـاء،لتحسـني  النساءمن والموظفات الميدانيات رات نشر الميسّ غذية والزراعة بزيادة تلتزم منظمة األ

شـراكات إرسـاء ، ومـن خـالل راتكموظفـات لإلرشـاد وميّسـو  يف جمـال صـحة احليـوان والعمـل، مـثالً احملليـة  يف جمتمعـاهتن علـى التلقـيحالنساء 
  .ئيةنظمات النسااملمع حملية اسرتاتيجية 

27 
غريهـا مـن إىل األراضـي و األغذيـة املغذيـة و  إىل رأةاملـوصـول اليت تعـزز  لدعم املنظمات واألنشطةاألولوية  سنادبإتلتزم منظمة األغذية والزراعة 

يف املؤسسـات الريفيـة؛  اضطالعها بدور قيـادي؛ وزيادة مشاركة املرأة و ةالريفي مرأةشبكات الوتعزيز منظمات و ا؛ ملنتجة والتحكم هباملوارد ا
 من عبء عمل المرأة. خففت؛ وضمان تطوير التكنولوجيات واخلدمات اليت اريعرفة يف الزراعة يف الربامج واملشاملع خالوإد

28 
والفتيــات لنسـاء والرجـال ل مســاواة فـي الحقـوق والمشــاركةلوالتـرويج ل، واملنظمـات التابعــة هلـابتمكـني املـرأة  تلتـزم منظمـة األغذيـة والزراعــة

إطـار العمـل بشـأن  دة فـيالـوار اتبـاع التوجيهـات  من خـالل، وذلك معاجلة جوانب انعدام املساواة بني اجلنسني، و على حّد سواء والفتيان
 لجنة األمن الغذائي العالمي.الصادرة عن  األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة

 .جنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتللالسياسة الجنسانية صيات استعراض نتائج وتو منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ  تلتزم 29

 
. األرقـام الــواردة يف 2016مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنســاين، منظمـة األغذيـة والزراعـة،  –املصـدر: وثيقـة موقـف منظمـة األغذيـة والزراعــة 

 اجلدول أعاله هي نفسها املستخدمة يف وثيقة املوقف. 
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  5إطار البرنامج االستراتيجي  ضمنالمساواة بين الجنسين  -5

تنميــة "ينصــب تركيــز عمــل املنظمــة علــى ، جيــب أن 201719-2014املتوســطة األجــل للفــرتة كمــا ورد يف اخلطــة  -02
راعـــة والثـــروة ز تعادهتا حـــىت ال يصـــبح نســـيج اجملتمعـــات الـــيت تعتمـــد علـــى الســـاملســـتدامة ومحايتهـــا وا ةعيشـــســـبل امل
مـن  5وّمت تصميم الربنامج االسرتاتيجي  ."باألزمات اغريها من املوارد الطبيعية مهددً واألمساك والغابات و  احليوانية
 ةحـول أربعــكمـا متحـور هـذا الربنـامج   ".واألزمـاتزيـادة قـدرة سـبل املعيشـة علـى الصـمود أمــام التهديـدات أجـل "

 :عن حتقيقها مسؤولةمنظمة األغذية والزراعة  ستكون املخرجاتلكل منها جمموعة من تنظيمية"  نواتج"
 

 ؛)1-5 الناتج( ة إلدارة خماطر الكوارث واألزماتر تنظيميوأطقانونية وسياساتية ومؤسسية نظم اعتماد  )1(
  )؛2-5 الناتج( ناشئةحمتملة ومعروفة و  هتديداتملواجهة توفري املعلومات واإلنذار املبكر  )2(
 )؛3-5 الناتج(واجملتمعي  املخاطر والضعف على املستوى األسري احلد من )3(
 .)4-5 الناتج( االستجابة للكوارث واألزماتتوفري و )4(
 

 هنواجتــاملســاواة بــني اجلنســني بشــكل صــريح يف أي مــن علــى ذكــر  5طــار نتــائج الربنــامج االســرتاتيجي إ يــأيتال و  -21
املســاواة بــني مباشــرة إىل  3-4-5 املخــرجإىل  منســوب) 5040301مؤشــر واحــد فقــط (الرمــز يشــري و  .وخمرجاتــه
والزراعـة "النسـبة املئويـة مـن البلـدان املتـأثرة بأزمـة تلقـي بثقلهـا علـى الزراعـة ووفّـرت فيهـا منظمـة األغذيـة  :اجلنسني

مـــن  اكبـــريً   ا. إال أن عـــددً "اســـتجابة لألزمـــات يف الوقـــت املالئـــم مـــع اإلســـتجابة ملتطلبـــات املســـاواة بـــني اجلنســـني
 ا. ويتعـني علـى املكاتـب القطريـة اإلبـالغ سـنويً املسـاواة بـني اجلنسـني اذكر فيهـتُ  املخرجاتمؤشرات  20ِددات""حمُ 

 .حريةبكّل  مهااليت ستستخد ددات، وحيق هلا اختيار احملاملخرجاتعن مؤشرات 
 

 وفريهتا علــى تــاحّســنت قــدر  عــدد البلــدان الــيت( لِــفأ-2-5، وهــو املؤشــر النــواتجشــرات مؤ أحــد  أن بــدوي، أخــريًاو  -22
لزراعـة يف قطـاع ا ناشـئةهتديدات حمتملة ومعروفـة و ملواجهة  يف الوقت املالئم جراءاتإوإطالق  ،معلومات منتظمة
أدلّــة عــن اســتخدام بيانــات مّتصــلة املســاواة بــني اجلنســني:" فيــه ذكرُ تُــ ا" واحــدً ا"ُحمــِددً  تضــمني) واألغذيــة والتغذيــة

باألخطار ومبواطن الضعف و/أو بالقدرة على الصمود من أجل اختاذ قرارات مستنرية بشأن برامج تراعي املسـاواة 
كــّل ســنتني مــن   النــواتجمؤشــرات  تقــاسجيــب أن و ". يف قطــاع الزراعــة واألغذيــة والتغذيــةبــني اجلنســني وتنفيــذها 

 على مستوى املنظمة. النواتجتقييم خالل 
 
 
 

                                        
متــــاح علــــى:  .ن أعـــدمها املــــدير العـــامااللــــذ 2017-2016(املراجعــــة) وبرنـــامج العمــــل وامليزانيـــة للفــــرتة  2017-2014اخلطـــة املتوســــطة األجـــل للفــــرتة   19

e.pdf710mm-/a3http://www.fao.org/ 
ــــــــة والزراعــــــــة مصــــــــطلحات يف   20 ــــــــالغلتخطــــــــيط واإلاملخصصــــــــة لمنظمــــــــة األغذي ــــــــرب " ب ــــــــد"مؤشــــــــرً دِ احملَ يعت ــــــــاس مت تصــــــــميمه للمســــــــاعدة يف ا ا فرعًي  قي

 املؤشرات النوعية.

http://www.fao.org/3/a-mm710e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm710e.pdf
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 المعايير الدنيا في ضوءالتقدم المحرز  -6

علــى مجيــع  5لتقيــيم التقــدم احملــرز يف إطــار اهلــدف االســرتاتيجي يف هــذا القســم مجــع مصــادر بيانــات متنوعــة ّمت  -23
 .2016إىل العام  2014من العام  الدنيا ذات الصلةاملعايري يف ضوء  املنظمةيف ستويات امل

 
 ينمنظمة بيانات مصنفة بحسب الجنسـالتتضمن جميع قواعد البيانات اإلحصائية الرئيسية في . 1 المعيار األدنى

ــ ــات فــي  البحــثا. وسيشــمل ذلــك، علــى المــدى القصــير، عنــد االقتضــاء وحيثمــا يكــون ذلــك متاًح مصــادر البيان
أمـا علـى المـدى ؛ ينعن اإلحصاءات المصنفة بحسـب الجنسـ -المعيشية سراألُ  مسوحاتسيما  وال –الموجودة 

 .ين ونشرهاتُبذل الجهود لجمع بيانات إضافية مصنفة بحسب الجنسوف سفاألطول 
 

ولقــد . 4 والنــاتج 2 النــاتجمهــا و  5الربنــامج االســرتاتيجي  نــواتجمــن  بنــاجتنيبشــكل خــاص  ايعتــرب هــذا املعيــار مرتبًطــ -24
عدد صـغري مـن املكاتـب  سوى يذكر"، أي نظم اإلنذار املبكر). ومل املراقبة للوقاية(" 2 الناتجتقدم حمدود يف  لجِّ سُ 

القــدرة علــى يف مــا يتعّلــق بوضــع  خاصــة بأحــد اجلنســنيومجــع معلومــات ني اجلنســســب حبصــنفة املبيانــات ال القطريــة
علـــى (التأهـــب واالســتجابة)،  4 النــاتجضــمن إطـــار يشــجع ، 5 التنميــة. غـــري أن الربنــامج االســـرتاتيجي الصــمود أو

مــن أجــل تــوفري األســاس لــربامج تراعــي بصــورة منهجيــة االحتياجــات  ديرالتحليــل اجلنســاين يف عمليــات تقــ خــالإد
ــــذي زلــــزال البعــــد مــــا حصــــل  غــــراراملنظــــور اجلنســــاين، علــــى  ــــر  ديرتقــــو ، 2015 /نيســــانأبريلنيبــــال يف  ضــــربال أث

األضـرار واخلسـائر الواسـع  أو تقـدير ؛)2015تشرين األول /يف ميامنار (أكتوبرعلى الزراعة وسبل املعيشة الفيضانات 
علــى  وثيــق مــع برنــامج األغذيــة العــامليالتعــاون اليف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ب 2016عــام النطــاق الــذي أجــري يف 

كمـا ا،  ضـررً تاألكثـر  تعتـربنسـاء سـر الـيت ترأسـها ألا معيشـةات أن سـبل ذه التقدير مجيع ه أظهرتلقد و . سبيل املثال
العتبــارات املراعيــة ل بفضــل التقــديراتعلــى ســبيل املثــال أمكــن و . احملــددة اهلــدفت أدلــة مهمــة للتــدخالت ر وفّــأ�ــا 

 زراعيـــة تمـــدخال علـــىامـــرأة  23 126 حصـــولتســـجيل د إعصـــار هايـــان يف الفلبـــني، الـــيت أجريـــت بعـــاجلنســـانية 
 .قيام بأنشطة ما بعد احلصاد وإضافة القيمةلمن أجل ا عملالللمباشرة بومواد  املهاراتالكتساب تدريب و 

 
منظمـــة فـــي تعزيـــز قـــدرة البلـــدان األعضـــاء علـــى إعـــداد البيانـــات المصـــنفة بحســـب التســـتثمر . 2 المعيـــار األدنـــى

 وتقييمها.  اريعالسياسات وتخطيط البرامج والمشل وتحليلها واستخدامها في تحلي ينالجنس
 

 ضـمنوذلـك  الـيت تتعلّـق باالسـتجابة إىل األزمـات 4جـزء مـن النتيجـة ك  ملحـوظتقـدم  إحـراز ّمت اإلبـالغ عـنلقد  -25
. ولقـد منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذيـة العـامليشـرتكة بـني املعنية بـاألمن الغـذائي امل العامليةاجملموعة إطار 

أحـد مستشـاري مشـروع القـدرة االحتياطيـة املعنيـة بالقضـايا  متكنت اجملموعـة املعنيـة بـاألمن الغـذائي، بفضـل دعـم
هتـــدف إىل تنميـــة القـــدرات  دوراتسلســـلة اجملموعـــة املعنيـــة بـــاألمن الغـــذائي  أن تـــنظم GenCap(21( اجلنســـانية

اجلــنس  صــنفة حبســباملاحتياجــات األمــن الغــذائي  عــن بيانــاتالحتليــل تعزيــز القــدرة علــى علــى املســتوى القطــري ل

                                        
 مــن مشــروع القــدرة االحتياطيــة املعنيــة بالقضــايا اجلنســانية، وهــو عبــارة عــن جمموعــة مستشــارين يف القــدرات اتــرب منظمــة األغذيــة والزراعــة جــزءً تع  21

طاعـــات املعنيـــة بالقضـــايا اجلنســـانية هتـــدف إىل تقـــدمي القيـــادة الفنيـــة والـــدعم للجهـــات الفاعلـــة اإلنســـانية يف تعمـــيم املنظـــور اجلنســـاين يف خمتلـــف ق
 االستجابة حلاالت الطوارئ.
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يف املائــة مــن اجملموعــة املعنيــة  85كانــت حــوايل مــّدة عمــل املستشــار،  ومــع انتهــاء  .أكثــر بطريقــة منهجيــة والعمــر
، االســتجابة التشــغيليةيف املســاءلة جتــاه الســكان املتضــررين  طريقــة تعزيــزلقــد ناقشــت وخططــت بــاألمن الغــذائي 

اخلصائص املتعلقة باملسائل اجلنسانية والعمر والتنـوع ت الغالبية العظمى من اجملموعة املعنية باألمن الغذائي وأدخل
 وخطط اجملموعة وعمليات الرصد. والتحليالتيف التقديرات السكان املتضررين  لدى 

 
يف دعــم نظــم  1 املعيــار األدىنل ضــمن إطــار جِّ التقــدم احملــدود الــذي ُســ بــدوعــن االســتجابة لألزمــات، ي اوبعيــدً  -26

حيظـى  تعزيـز القـدرة الوطنيـة إال أن. 2 املعيـار األدىن لتقدم امطابقً املعلومات الوطنية املراعية لالعتبارات اجلنسانية 
منهــا  18 غــري أنكجــزء مــن هــذا التحليــل،   امشــروعً  73اســتعراض حــوايل مت ولقــد . باهتمــام أكــرب علــى مــا يبــدو

مـن  ني وحتليلهاسب اجلنسحببدعم البلدان يف مجع البيانات املصنفة  تصًال م اواحدً  انشاطً ا أو هدفً فقط تضمنت 
 القدرة على الصمود.تعزيز ب أجل توجيه السياسات والربامج املرتبطة

 
، وتوضــع جميـع األهــداف االســتراتيجية بالنســبة إلــىتحلــيًال للمســاواة بــين الجنسـين يــتم إجـراء  .3 المعيـار األدنــى

نتـائج الجميع  بالنسبة إلىالمساواة بين الجنسين  تحقيق؛ ويقاس التقدم المحرز في للقضايا الجنسانيةخطة عمل 
 .ؤسسيةالم

 
 حتلـــيًال جتماعيــة واملؤسســـات الريفيــة وشــعبة السياســـات االإدارة التعــاون التقـــين ، أجـــرى كــل مـــن 2013ويف عــام  -27

 22.أهـداف املسـاواة بـني اجلنسـني يف حتقيـق 5اهلدف االسـرتاتيجي  مسامهةية كيف  عرفةملللمسائل اجلنسانية ا سريعً 
انعـدام األمـن  أمـاموالقـدرة علـى الصـمود األغذيـة والزراعـة منظمـة وثيقـة بعنـوان " سـودةم تمَ دَّ ، قَـ2014ويف عام 
املتعّلقــة بالقضــايا لنــوع املنتجــات واألنشــطة  إىل حــد مــا شــامًال  حتلــيًال  23"اجلنســانية قضــايامــا أمهيــة ال –الغــذائي 
). "الركائز" يف الوثيقـةمسيـت بــ( 5 ل نتيجة من نتائج الربنـامج االسـرتاتيجيإطار كميكن تروجيها يف اليت  اجلنسانية

ات علـى يـحمـددة واتفاق معـامل علـى شـكلولويـة األالعمل احملددة الـيت حتظـى ب جماالت ت ترمجةمت ،2016يف عام و 
 .5 جتماعية واملؤسسات الريفية وفريق إدارة الربنامج االسرتاتيجيبني شعبة السياسات االمستوى اخلدمات 

 
 لمساواة بين الجنسين كجزء من البرمجة القطرية.ليتم إجراء تقييم قطري  .5 المعيار األدنى

 
سياسة منظمـة األغذيـة والزراعـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني األنشطة الرئيسية املدرجة يف خطة تنفيذ يتمثل أحد  -28

املنظـور اجلنسـاين  لضـمان إدخـال للمسـاواة بـني اجلنسـنيإجـراء تقييمـات قطريـة يف  عتمـدامل املعيـار األدىنيف إطار 
ـــة للمنظمـــة. و  سلســـلة مـــن  إطـــالق : أال وهـــويف اآلونـــة األخـــرية قـــد مت إحـــراز تقـــدم كبـــريليف أطـــر الربجمـــة القطري

القطريـــة  ألطـــرمعلومـــات لتـــوفري حـــىت اآلن) ل 45 حـــوايلمنهـــا يمـــات القطريـــة للمســـاواة بـــني اجلنســـني (ُأجنـــز التقي
در اإلشــارة إىل أن جتــو باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة.  ةاملتعلقــيــة ل الوطناعمــدعم األلــو  اخلاصــة بكــل منهــا

                                        
 Ebba جتماعيـــــة واملؤسســــات الريفيـــــة،لتعــــاون التقـــــين وشــــعبة السياســــات االنتــــائج تبــــادل األفكـــــار بــــني املــــوظفني واملستشـــــارين الــــدوليني يف إدارة ا  22

Augustin 2013مايو/أيار  22، يف. 
يونيــو/حزيران  24مــا أمهيــة القضــايا اجلنســانية، مســودة،  –وثيقــة عمــل: منظمــة األغذيــة والزراعــة والقــدرة علــى الصــمود أمــام انعــدام األمــن الغــذائي   23

2014. 
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مــن  كـان بعـضلقـد  و . 5برنـامج العمـل االسـرتاتيجي ص ال ختـ املـذكورة القطريـة للمسـاواة بـني اجلنسـني ييمـاتالتق
 24.االتقييمات اليت استعرضها فريق التقييم ذا جودة عالية جدً 

 
وثيقــة جتماعيــة واملؤسســات الريفيــة ومكتــب االســرتاتيجية والتخطــيط وإدارة املــوارد شــعبة السياســات االوأعــدت  -29

 الربجمـة القطريـة، ممـااملسـاواة بـني اجلنسـني يف إطـار  مـن أجـل إدخـال البـارزةعـامل امل بلـورةلعلى نطاق واسع  هاعتوزّ 
نتـائج التقييمـات  بشـكل أفضـل، مـع األخـذ باإلعتبـارمعاجلة األبعاد اجلنسـانية  حول طريقةإرشادات حمددة يوفّر 

جتماعيـة واملؤسسـات اال إدارة املـوارد وشـعبة السياسـاتت مإىل جانب ذلك، نظّ . للمساواة بني اجلنسنيالقطرية 
 علـىلتعزيـز القـدرات  ةقليميـاإلتـب اكمـن املدورات تدريبية حمددة يف كـل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط و الريفية 
 .ربجمة القطريةيف إطار ال املساواة بني اجلنسنيقضايا معاجلة 

 
الميدانيــة، وتؤخــذ  اريعوالمشــ. يــدرج تحليــل المســاواة بــين الجنســين فــي صــياغة جميــع البــرامج 7 المعيــار األدنــى

 عتبار في عمليات الموافقة على المشاريع وتنفيذها.لقة بالمساواة بين الجنسين في االالقضايا المتع
 

بعــض التحســن الــذي  طبِــلقــد رُ ف: 5 املعيــار األدىنمــع التقــدم احملــرز يف  7 املعيــار األدىنيتماشــى التقــدم احملــرز يف  -30
 آذار/مـارسطالقهـا يف اجلديدة اليت مت إ اريعدورة املشيف السيما وعمليات جديدة، و ا بتطوير أدوات مؤخرً  حصل
مراعــاة لالعتبــارات أكثــر  كو�ــاإىل   5هلــدف االســرتاتيجي متيــل املشــاريع امليدانيــة ذات الصــلة با، عموًمــاو . 2015
الــيت  اريعمــن املشــ امشــروعً  73اســتعراض  اّتضــح مــن خــاللقــد و  25.املنظمــةاألخــرى يف شــاريع املمــن  يةاناجلنســ
 تعمـيم املنظـور اجلنسـاين ه متّ اسـتخدام التوجيـه املـنقح، أنـمن خـالل وضعت اليت و  5 االسرتاتيجي بالربنامج ترتبط

 فضـًال  ل اجلنساين،تحليمن أنواع ال امنها تتضمن نوعً  29 ، وأنّ اريعوثائق املشوثيقة من  50بدرجات متفاوتة يف 
للربنـامج القطـري  حـديثا. والحـظ التقيـيم الـذي أجـري للمسـاواة بـني اجلنسـنيسابق قطري  تقييمٍ اإلشارة إىل  عن

 ضـمن النـاتجتلـك الـيت تنـدرج  ة كانتانيعتبارات اجلنساال أدخلت فيهااليت  اريعالعدد األكرب من املشمليامنار أن 
لكـوارث املرتبطـة باهلـدف الطـوارئ واحلـد مـن خمـاطر ا حـاالت اريعميامنـار، أي مشـيف الربجمـة القطريـة من إطـار  4

علــى املــرأة وعلــى العالقــات بــني  اكثــريً ها  بعــض املبــادرات اإلقليميــة الــيت مت استعراضــ رّكــزت. كمــا 5االســرتاتيجي 
ـــة املكاجلنســـني،   ـــادرة اإلقليمي ـــال التابعـــةاحلجـــم لزراعـــة الصـــغرية لب ، لمكتـــب اإلقليمـــي للشـــرق األدىن ومشـــال أفريقي

 .على سبيل املثال أفريقيااجلافة يف  لألراضيواملبادرة اإلقليمية 
 
 
 

علــى  ميزانيتهــا التشــغيليةمنظمــة األغذيــة والزراعــة و  عمــلفــي المائــة مــن  30تخصــيص نســبة  .14 المعيــار األدنــى
 ا.لتدخالت التي تستهدف النساء تحديدً الصعيدين القطري واإلقليمي ل

                                        
و أنـه ال يوجـد سـجل التقييمـات القطريـة للمسـاواة بـني اجلنسـني ألنـه مل يسـتطع الوصـول إليهـا. إذ يبـدمل يتمّكن فريق التقييم مـن تقيـيم جـودة مجيـع   24

 للتقييمات القطرية للمساواة بني اجلنسني يف منظمة األغذية والزراعة، على عكس أطر الربجمة القطرية. مركزي
ييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها املرتبط باملسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة" ولقد أشار "تق :5قبل اهلدف االسرتاتيجي  اكان هذا التوجه موجودً    25
 يف تعميم املنظور اجلنساين يف املنظمة. اا مهمً الطوارئ قد أّدت يف املاضي دورً  ) بأن بعض وحدات التنسيق يف حاالت2011(
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بـأن ، ويقتضـي هـذا املعيـار األدىنيف إطـار  اا رئيسـيً نشاطً نظمة بشأن املساواة بني اجلنسني املسياسة خطة  تشمل -31

ومنـذ  .ؤشرًا خاًصـا باملسـاواة بـني اجلنسـنيم املتاحة يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية اريعمجيع املشتتضمن 
ـــ اريعيف عمليـــة صـــياغة املشـــمؤشـــرات املســـاواة بـــني اجلنســـني  ، ّمت إدخـــال2015يوليو/متـــوز  ـــادرات ع عـــدد لتتّب املب

لمعيـار األدىن ل املعيـار اجلنسـاين وباعتبـاره مؤشـرً ا أنإال واإلبـالغ عنهـا. ورصـدها  26باملساواة بني اجلنسني املرتبطة
فإنـــه ال حيـــدد يف مرحلـــة التخطـــيط، مبـــا أن املعيـــار اجلنســـاين يطّبـــق ) 1(: رئيســـيتني أال ومهـــاتـــني لّ يعـــاين مـــن ع 14

املؤشـر هـذا ) ال ميكـن اسـتخدام 2التنفيـذ؛ (مرحلـة  خـاللتعمـيم املنظـور اجلنسـاين  يفالفعلـي للمـوارد  االستخدام
علــى الصــعيدين  التشــغيليميزانيــة منظمــة األغذيــة والزراعــة وعملهــا مــن "املخصصــة احلصــة اإلمجاليــة بدقــة لتقــدير 

 ".ادخالت اليت تستهدف النساء حتديدً القطري واإلقليمي لغرض الت
 

اســتخدام وتوزيـــع  بدراســة تــواتر 2015يف عــام قامــت جتماعيــة واملؤسســات الريفيــة شــعبة السياســات اال كانــتو  -32
تبــّني . و 2015-2014فـرتة الخـالل  27االـيت متـت املوافقـة عليهــا حـديثً  اريعيف املشــ مؤشـرات املسـاواة بـني اجلنسـني

يف  7ســـوى  صـــلحيومل  يف املائـــة). G1 ()77( "1-زاي"تصـــنيف ال 5ه قـــد طغـــى علـــى الربنـــامج االســـرتاتيجي أنـــ
مــا يعــين أن () G2a(" أ-2-زاي"تصــنيف العلــى  ،الــيت ّمت استعراضــها 5حافظــة الربنــامج االســرتاتيجياملائــة مــن 
، ولكــن ذلــك ال يشــكل أحــد أهدافــه األساســية)، ومل منهجيــةإىل املســاواة بــني اجلنســني بطريقــة يتطــّرق املشــروع 

أن  مـــا يعـــين"() G2b(ب" -2-زايتصـــنيف "العلـــى  5ربنـــامج االســـرتاتيجي ال اريعمشـــأي مشـــروع مـــن  صـــلحي
ح أن تتأهـل يـرجّ و اعتبارمهـا حمـور تركيـزه األساسـي"). املشروع يتطّرق إىل املساواة بني اجلنسـني و/أو متكـني املـرأة ب"

 دخالت الــــيت"التــــيف معظــــم احلــــاالت، يف إطــــار ، ب"-2-زاي" تصــــنيفالالــــيت حصــــلت علــــى  اريعشــــامل فقــــط
 صــصقــد خت أ"-2-زايتصــنيف "الالــيت حصــلت علــى ، كمــا أن العديــد مــن املشــاريع "اتســتهدف النســاء حتديــدً 

 "1-زاي" تصــّنف يفالــيت  اريعأمــا املشــ لــيت تســتهدف النســاء حتديــداً.التــدخالت لمــن مواردهــا  كبــرياً   جــزءاً  أيًضــا
"للتـدخالت الـيت ولـيس  الـيت تقـّدم املسـاعدة للمسـتفيدين النسـاء والرجـال علـى حـد سـواء اريعفقد تشري إىل املشـ

يف �ايـة  ُتسـتوف أن املعايري احملـددة مليعترب ولذلك، . 14 املعيار األدىنما ورد يف  " وفقادف النساء حتديدً تسته
 . 2015 عام

 
الــيت تــرتبط بالربنــامج  اريعمــن املشــ امشــروعً  73 تمشلــنــة عيّ قــام بــه مكتــب التقيــيم لواّتضــح مــن خــالل اســتعراض  -33

 ه، أنــ2016وديســمرب/كانون األول  2015 بــني مــارس/آذارمــا املوافقــة عليهــا خــالل الفــرتة  متــتو  5االســرتاتيجي 
عنــدما  أي، 2015وليو/متــوز يشــهر بعــد  امتــت املوافقــة عليهــوالــيت  امشــروعً  45البــالغ عـــددها  اريعاملشــ بــنيومــن 

 صــفر"-زايتصــنيف "العلــى  يف املائــة منهــا 4,5حصــلت  ز النفــاذ،حيّــمؤشــرات املســاواة بــني اجلنســني دخلــت 
)G0( ـــــة  27و ـــــى يف املائ ـــــة  65و) G1( "1-زايتصـــــنيف "العل ـــــى يف املائ ، )G2a( أ"-2-زايتصـــــنيف "العل

                                        
: يتطّرق املشـروع إىل املسـاواة بـني اجلنسـني يف 1-زايصفر: ال يتطرق املشروع للمساواة بني اجلنسني؛ -زاياملعايري اجلنسانية هي: تصنيف درجات   26

 أ: يتطــــــّرق املشــــــروع إىل املســــــاواة بــــــني اجلنســــــني بطريقــــــة منهجيــــــة، ولكــــــن ذلــــــك ال يشــــــكل أحــــــد أهدافــــــه األساســــــية؛-2-زايبعــــــض األبعــــــاد فقــــــط؛ 
 .اجلنسني و/أو متكني املرأة باعتبارمها حمور تركيزه األساسيب: املشروع يتطّرق إىل املساواة بني -2-زايو 

 .2015-2014تقرير منظمة األغذية والزراعة لعامي  -املعايري الدنيا للمساواة بني اجلنسني  27
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 بتحلـيالت قارنـةً م اا كبـريً تظهر هـذه البيانـات حتسـنً و  .)G2b( ب"-2-زايتصنيف "اليف املائة على  4,5 أخريًاو 
 .2015 لعاملشعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية 

 
عملية ، أظهرت ويف استعراض مكتب التقييم .اإلجيايب اريعمصممي املشّيز حتإال أن البيانات قد تعكس ببساطة  -34

هـذه املصـطلحات  بأن "نيالبيانات املصنفة حبسب اجلنس"نوع اجلنس" و"املرأة" والبحث عن مصطلحات مثل "
 ا يعـين أنـه يفـرتض علـىممـ( "1-زايتصـنيف "ضمن ال امدرجً  ايف ستة مشاريع من أصل اثين عشر مشروعً  مل ترد

ا مشـروعً  29أصـل ") ويف سـبعة مشـاريع مـن فقـطيف بعـض األبعـاد بـني اجلنسـني املسـاواة  يتطـّرق إىلأن "املشروع 
بطريقة "يتطّرق إىل املساواة بني اجلنسني أنه يفرتض على املشروع أن ا يعين مم( أ"-2-زاي"حتت تصنيف  امدرجً 

ا ملـ جتماعيـة واملؤسسـات الريفيـةشـعبة السياسـات اال قامـت بـهأظهر استعراض آخر ، 2016ويف عام  .")منهجية
ا ا واحـــدً أن مشـــروعً  أ"-2-زايب" و"-2-زاي"ضـــمن النشـــطة الـــيت صـــّنفت  اريعمـــن املشـــ امشـــروعً  85 يقـــارب

، يف حـني جيـب للمسـاواة بـني اجلنسـني الصـحيح املؤشـر يَ عِطـأُ  اريعمشـ 4 الـيت تتـألف مـن ضـمن العينـةفقـط مـن 
 .مجيع املشاريع األخرى تصنيف خفض

 
المتصــلة  اريعزيــادة حصــة إجمــالي حافظــة برنــامج التعــاون التقنــي المخصصــة للبــرامج والمشــ .15 المعيــار األدنــى

 في المائة. 30إلى  9بمسألة المساواة بين الجنسين من 
 

يف  9,6، أي مـا يعـادل تقـينبرنامج التعاون الممولة من  ، كانت سبعة منها فقطاستعراضه مت امشروعً  73من بني  -35
برنـامج التعـاون  اريعمشـ حمدوديـة اسـتخدام علـى، ممـا يـدّل 5الـيت تـرتبط بالربنـامج االسـرتاتيجي  اريعاملائة من املشـ

 اريعفقـط مـن مشـمشـروعات  لقد متت املوافقة علـى ثالثـة. و 5املرتبطة باهلدف االسرتاتيجي يف التدخالت  تقينال
 مؤشـرات املسـاواة بـني اجلنسـني حبسـب اريعهـذه املشـ صـّنفت، و 2015شـهر يوليو/متـوزبعد  تقينبرنامج التعاون ال

الـواردة يف نفسـها . وتنطبـق االعتبـارات أ"-2-زاي" ضـمن وواحـد "1-زاي" ضـمن اهان منعلى النحو التايل: اثن
 هذا.املعيار األدىن على  34الفقرة 

 

 المساواة بين الجنسين تحقيقفي المساهمات  -7

املســاواة بــني اجلنســني.  علــى 5والربنــامج االســرتاتيجي  5أثــر اهلــدف االســرتاتيجي  تقيــيميــتمّكن التقيــيم مــن ومل   -36
 رئيسـيةوظـائف اللواسـتخدامها لاألغذيـة والزراعـة منظمـة على دراسـة اجلهـود الـيت تبـذهلا  القسمقتصر هذا لذلك ي
 وأهداف املساواة بني اجلنسني. 5االسرتاتيجي نتائج الربنامج حتقيق ومسامهتها احملتملة يف  28للمنظمة ةاملتنوع

 

                                        
ا الرئاسـية ومنهـا: تنميـة القـدرات من التدخالت اليت تعترب من مسات منظمة األغذية والزراعة ولقد أوكلتها هبا أجهزهت ا"الوظائف الرئيسية" أنواعً  دتع  28

(قائمـة مـوجزة مـن  والـدعوةالسياسـات بشـأن وار احلـوالدعم التقين والشراكات والصكوك املعيارية وتلك اخلاصة بوضع املواصفات والبيانات واملعلومات و 
 الوثيقــــــــــــة أعــــــــــــدمها املــــــــــــدير العــــــــــــامن االلــــــــــــذ 2019-2018وبرنــــــــــــامج العمــــــــــــل وامليزانيــــــــــــة للفــــــــــــرتة  2021-2018اخلطــــــــــــة املتوســــــــــــطة األجــــــــــــل للفــــــــــــرتة 

 C 2017/3 .( 
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 األغذية والزراعة منظمةالوظائف الرئيسية لاستخدام 
 

مـن أجـل مسـاعدة  2014عـام يف  معنيـني بالشـؤون اجلنسـانيةإقليميـني مخسة مـوظفني . ّمت توظيف القدراتتنمية  -37
املـوظفني اإلقليميـني  عظـم عمـلالرتويج للمساواة بني اجلنسـني. وبـالرغم مـن أن م علىاملكاتب اإلقليمية والقطرية 

يف  أيًضـــام يســـامهون إال أ�ـــ، 3املعنيـــني بالشـــؤون اجلنســـانية يرّكـــز علـــى املواضـــيع املرتبطـــة باهلـــدف االســـرتاتيجي 
 .5يت ترتبط باهلدف االسرتاتيجي التدخالت ال

 
النظـراء الـوطنيني والشـركاء  زيـادة قـدرةعـن مـوظفي املنظمـة، جيـب بـذل جهـود علـى نطـاق واسـع مـن أجـل  اوبعيدً  -38

ألخـرية الصـلة ا ،لقـدرة علـى الصـموداهلادفـة إىل تعزيـز اا مـا يشـكلون يف بـرامج املنظمـة الذين غالبًـاملعنيني بالتنفيذ 
لتعزيـز القـدرة علـى خـدمات  إىل تـوفري املراجـعاإلطار االسرتاتيجي . ويدعو الربامج تنفيذواألكثر أمهية يف سلسلة 

ذلــك  مبــا يف – يف املنظمــةحافظــة الطــوارئ  يفيت ّمت توفريهــا حــّىت اآلن لــمــن تلــك اا ر تنوًعــأكثــالصــمود بشــكل 
بطريقـــة أكثـــر اســـتدامة ومراعـــاة  ةعيشـــاملاملشـــورة العاليـــة اجلـــودة علـــى صـــعيد السياســـات إىل جانـــب دعـــم ســـبل 

 .ضرورية أكثر اتالرامية إىل تعزيز القدر املكثّفة جيعل اجلهود مما . لالعتبارات اجلنسانية
 

تنميــة  مــن أجــل انيةاجلنســ قضــاياالبأنشــطة مرتبطــة القيــام بعــن  اا قطريًــمكتًبــ 33 أبلــغ، 2016و 2015ويف عــامي  -39
ومــع ذلــك، مل  .5املرتبطــة باهلــدف االســرتاتيجي  لقضــاياواملســامهة يف ا علــى مســتوى اجملتمعــات احملليــة القــدرات

اهلــــدف احلكــــوميني والتعاونيــــات الريفيــــة بشــــأن مبســــامهات لتعزيــــز قــــدرات املــــوظفني  مكاتــــب ةســــتســــوى  تقــــّدم
األشـــكال توســـيع نطـــاق  ضـــرورةممـــا يســـّلط الضـــوء علـــى  .اجلنســـنياملســـاواة بـــني قضـــايا املـــرتبط ب 5االســـرتاتيجي 

تعّلق يمعظم أنشطة بناء القدرات على املستوى املؤسسي ويتعلق مع الشركاء احلكوميني. املؤسسية لبناء القدرات 
 من املعايري الدنيا. 2و 1املعيارين يف  جبمع البيانات والتحاليل اليت مت استعراضها

 
 صـندوقبدأت منظمة األغذية والزراعة باستخدام أكثر األساليب الواعـدة وهـي ف، احمللي أما على مستوى اجملتمع -40

 حقليـةمـدارس عبـارة عـن  ووهـ )Caisses de Résilience(مـا يسـّمى باللغـة الفرنسـية  القدرة على الصـمود تعزيز
ــنُـ كــان قــد ،  2016. وحبلــول �ايــة عــام االئتمــانخمطــط جمتمعــي لالدخــار و مــع لمــزارعني ل تعزيــز صــندوق ذ �ــج ّف

 نهجالـ يف هـذه عضـاءاأل كثريـةأ تشـّكلالبيانـات امليدانيـة أن املـرأة  ظهـروت 29.يف مثانيـة بلـدان القدرة على الصمود
جملتمعـــات يف حتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني يف ا هم بشـــكل كبـــرياســـتالقـــدرة علـــى الصـــمود ز تعزيـــق اديصـــنأن بـــو 

 التـدريب املتـوفر ممـا يتخطـى املعنيني بالتنفيذمن التدريب للشركاء  زيداملهذا النهج يتطلب  أن نشرإال املستفيدة. 
ـــز القـــدرة علـــى الصـــمود املكـــون الثالـــث إمجـــاًال. وعـــالوة علـــى ذلـــك، مـــا زال  لقضـــايا املخصـــص للصـــندوق تعزي

أن اهتــا بعــد الــيت حتــاول إعــادة بنــاء حياحملليــة الرغم مــن أمهيتــه للمجتمعــات بــجتماعيــة يفتقــر إىل منهجيــة رمسيــة اال
 أو النزاعات. جتارب مؤملة مثل النزوحمّرت يف 

 

                                        
جتماعيــة واإلنتاجيــة واملاليــة لألســر مــن الصــمود مــن خــالل تعزيــز القــدرات االصــندوق تعزيــز القــدرة علــى الصــمود: النهــوض بقــدرة اجملتمعــات علــى   29

 e.pdf5869i-/a3ww.fao.org/http://w خالل �ج متكامل. متاح على:

http://www.fao.org/3/a-i5869e.pdf
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مــذكرة توجيهيــة ممتــازة بشــأن املســاواة  إصــدار امــؤخرً ّمت  .دواتاأل التوجيهيــة وجمموعــة واخلطــوطالصــكوك املعياريــة  -41
كوســـيلة لـــدعم البلـــدان   30األزمـــات املمتـــدةظـــل بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة يف جمـــال األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة يف 

إطــار العمــل بشــأن األمــن الغــذائي والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة الــذي يف تنفيــذ  امليدانيــةاألعضــاء واملكاتــب 
توجيهيـة بشـأن كيفيـة  خطـوط. كمـا وضـعت 2015اعتمدتـه جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي يف أكتوبر/تشـرين األول 

فضـًال  31والتخفيـف مـن حدتـه يف الوقايـة مـن العنـف اجلنسـاين تسـاهموتنفيـذها بطريقـة  اريعتصميم الربامج واملشـ
 32.خماطر الكوارث تعميم املنظور اجلنساين يف اسرتاتيجيات احلد من عن كيفية

 
 بشــأن فنيــة ثــائق. لقــد عملــت منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع معهــد تنميــة مــا وراء البحــار علــى إعــداد و الشــراكات -42

القضـايا  خـالالدراسـات اإلمنائيـة لتحليـل كيفيـة إد مـع معهـدو  ،املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي وبناء السـالم
مشـروع القـدرة اإلحتياطيـة املعنيـة مـع العمـل  قـّدمكمـا ي  33.األزمات املمتـدةواألنشطة يف  السياساتاجلنسانية يف 

آخـر علـى  أعـاله) مثـاالً  2 املعيـار األدىناجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاألمن الغـذائي (انظـر حتليـل و  بالقضايا اجلنسانية
ىل الوقــود املــأمون إالوصــول املعنيــة "ببــادرة املينصــب الرتكيــز يف ، أخــريًا. و الــيت أرســتها املنظمــة الناجحــة اتالشــراك

مـن ىل الوقود والطاقة إالسكان املتأثرين باألزمات وصول ملشرتكة بني الوكاالت على ضمان ا) SAFE(والطاقة" 
اريع للوصول املأمون مثانية مشحىت تارخيه  أن تنّفذاملنظمة  استطاعتولقد . والطاقة نارةئة واإلالطهي والتدف أجل

مواقد الطهي اليت تتسـم  توزيععادة  اريعيتم يف هذه املشو  34.أربعة بلدان يف القرن األفريقييف  إىل الوقود والطاقة
ممـا يقلـل تعرضـهن  عدد الرحالت اليت تقوم هبا النساء والفتيـات جلمـع احلطـب، لتخفيض بفعالية استخدام الوقود

 لعناية باألطفال.وا مدرّة للدخل لقيام بأنشطةنساين ويساعدهن على توفري الوقت من أجل اللعنف اجل
 

عـن األنشـطة  تبلّـغالبلـدان الـيت  وبلـغ عـددأقل مـن غريهـا.  رئيسيةمت هذه الوظيفة الخدِ استُ . والدعوة السياسات -43
 يقـدم مللكـن و  ابلـدً  47 ،2016و 2015 عـامييف  5اهلدف االسرتاتيجي  يف إطاراملرتبطة باملساواة بني اجلنسني 

والـذي يتمحـور بصـورة رئيسـية  يراعـي االعتبـارات اجلنسـانية ذيالـ والـدعوةات ا للسياسـدعًمـمنهـا  ابلـدً  13سـوى 
إطار العمل بشـأن األمـن الغـذائي والتغذيـة يف ظـل األزمـات  شّكللقد لحد من خماطر الكوارث. و ل الرتويج حول

لسياسات علـى منابر اأهم أحد  2015املمتدة الذي اعتمدته جلنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول 
 خــالإد متولقــد واملســاواة بــني اجلنســني،  تمكــني املــرأةلخيصــص أحــد مبادئــه التوجيهيــة فهــو . التقيــيممــدى فــرتة 

                                        
 Unna أعـّدهاالنسـاء والفتيـات كعناصـر القـدرة علـى الصـمود،  -القضايا اجلنسانية واألمن الغذائي والتغذية يف األزمـات املمتـدة  –مذكرة توجيهية   30

Mustalampi  2016عام وأصدرهتا منظمة األغذية والزراعة يف. 
 تدخالت األمن الغذائي: دليل ملنظمة األغذية والزراعة واملوظفني الشركاء (مسودة).احلماية من العنف اجلنساين يف   31
) و�ـج يراعـي 2016( طبقيهـامبـادئ توجيهيـة لصـانعي السياسـات وم –احلد من خماطر الكوارث بطريقـة تراعـي املنظـور اجلنسـاين يف القطـاع الزراعـي   32

ة علـى الصـمود ر فيني يف بنـاء القـديمبـادئ توجيهيـة لـدعم النسـاء والرجـال الـر  –يف القطـاع الزراعـي  املنظور اجلنساين للحد من خماطر الكـوارث التخطـيط
 .2016أمام الكوارث، منظمة األغذية والزراعة 

". مســتقبلي). مشــروع "األمــن الغــذائي واملســاواة بــني اجلنســني وبنــاء الســالم: إطــار عمــل نظــري وجــدول أعمــال 2015معهــد الدراســات اإلمنائيــة (  33
ــــــــــايل:  ــــــــــرابط الت ildingbu-peace-and-equality-gender-security-http://www.ids.ac.uk/project/food-تفاصــــــــــيل املشــــــــــروع متاحــــــــــة علــــــــــى ال

agendas-future-and-framework-theoretical 
 ن) والسودان (ثالثة مشاريع)ا) وجنوب السودان (مشروعواحد ن) وكينيا ( مشروعايف إثيوبيا (مشروع  34

http://www.ids.ac.uk/project/food-security-gender-equality-and-peace-building-theoretical-framework-and-future-agendas
http://www.ids.ac.uk/project/food-security-gender-equality-and-peace-building-theoretical-framework-and-future-agendas
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أصـدرت منظمـة األغذيـة والزراعـة مـذكرة توجيهيـة  ولـذلك،. مـن مبادئـه يف سبعة مبـادئ أخـرى اجلنسانيةقضايا ال
 ذكر أعاله.و ، كما سبق إطار العمل هذا ممتازة لدعم تنفيذ

 
 وصول املرأة إىليف بضعة بلدان أفريقية (بوركينا فاسو وتشاد وكينيا والصومال)  5نامج االسرتاتيجي الرب ولقد عزز  -44

األغذية  منظمةيم يف غرب تشاد حيث ساعدت كانمنطقة  لإلنتاج الزراعي، على سبيل املثال يف  واملياهاألراضي 
ة أســر  650مــا يقــارب األراضـي بــني مــالكي األراضـي و اخلاصــة بقــروض الشــأن ب ااتفاقًـ 65 إبــرام والزراعـة يف تيســري

 35.اليت ترأسها نساءها من األسر معظمو ، امن أضعف األسر اقتصاديً 
 

 5في نتائج البرنامج االستراتيجي  ةمساهمال
 

 ةعيشــقــدرة ســبل امل تعزيــزناجحــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة هتــدف إىل ملبــادرات  ااســتعراض أجريــت حــديثً ويف عمليــة  -45
اجليــدة الــيت مت حتديــدها مرتبطــة معظــم املمارســات  كانــت،  36علــى الصــمود بطريقــة تتســم باإلنصــاف بــني اجلنســني

احلـد أنشـطة (أي  3بالنتيجـة ، و التأهب للطوارئ واالستجابة هلـاكز على تر  تاليت 5 االسرتاتيجيللربنامج  4بالنتيجة 
أي ( 1 إىل النتيجـة أيًضـامـن املمارسـات اجليـدة عـدد قليـل كمـا ُنسـب   .)من املخاطر والضعف على املستوى احمللـي

(إدارة املعلومـات). ومت التحقـق مـن  2) والنتيجة تنظيمية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات قانونية وأطراعتماد نُظُم 
 .اليت مت اختيارها اريعبعض املشاملكاتب القطرية السنوية و  استعراض تقارير يف واملوافقة عليه التوجه عينه

 
 37المساهمة في أهداف المساواة بين الجنسين

 
تراعــي االعتبــارات اجلنســانية الــيت تعــزز القــدرة علــى الصــمود و تــدخالت املنظمــة الرتكيــز بشــكل أساســي يف  ينصــب -46

حصـول (ضـمان  2سـاواة بـني اجلنسـني هدف امل ضمناليت تندرج  ةعيشعلى مشاريع سبل امل، على الصعيد القطري
ويلــي )، واملــوارد املنتجــة والــتحكم هبــااألراضــي الئقــة و العمــل الاملــرأة والرجــل علــى فــرص متســاوية للوصــول إىل فــرص 

ىل الســــلع للوصــــول إحصــــول املــــرأة والرجــــل علــــى فــــرص متســــاوية  ضــــمان( 3 اجلنســــنياملســــاواة بــــني هــــدف  ذلــــك
يف املائـــة مـــن جممـــل األنشـــطة يف جمـــال  75وميثـــل هـــذان اهلـــدفان لتنميـــة الزراعيـــة). الضـــرورية لواخلـــدمات واألســـواق 

.  2016و 2015املســاواة بــني اجلنســني والقــدرة علــى املقاومــة الــيت أفــادت عنهــا املكاتــب القطريــة للمنظمــة يف عــامي 
يف  رأة والرجـل بشـكل متسـاوٍ مشاركة املـ( 1املساواة بني اجلنسني  يفكما ّمت اإلبالغ عن أنشطة معدودة يف إطار هد

ختفيــف عــبء عمــل املــرأة مــن ( 4و انني والسياســات والــربامج) املؤسســات الريفيــة ويف صــياغة القــو يف اتالقــرار  صــنع
  خالل التكنولوجيات احملّسنة واخلدمات والُبىن التحتية).

                                        
  PoulsenLene مـن إعـدادتقيـيم مسـتقل، تقريـر �ـائي  –يف تشـاد  مـن سـوء تغذيـة السـكان األكثـر ضـعًفا.احلـد  /EC905OSRO/CHD/تقريـر :  35
 .2012وُأصدر يف يناير/كانون الثاين  Nanthilde Kamaraو

ملنظمـة األغذيـة  5استعراض املمارسات اجليدة يف اهلدف االسـرتاتيجي  – لتصدي ألوجه التفاوت بني اجلنسنيبناء القدرة على الصمود من خالل ا  36
 .2015والزراعة، ديسمرب/كانون األول 

(زيــادة  5حتقيــق هــدف املســاواة بــني اجلنســني يف باالســتناد إىل التقــارير الســنوية الــيت رفعتهــا املكاتــب القطريــة، مل يكــن مــن املمكــن تقيــيم املســامهات   37
 .)املائة يف 30وقضايا املساواة بني اجلنسني إىل ما يعادل  االيت تستهدف املرأة حتديدً  اريعحصة إمجايل املساعدات الزراعية املخصصة للمش
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املتسـاوية للمـرأة شـاركة املوالـيت تـدعم  5منظمـة األغذيـة والزراعـة املرتبطـة بالربنـامج االسـرتاتيجي  اريعمشـ أما عـدد -47

(الذي مل يُذَكر يف أهـداف  تتطرق إىل العنف اجلنساين أو اليت )1(هدف املساواة بني اجلنسني  صنع القرارات يف
 قومتوســ .ايعتــرب صــغريً ف )األزمــاتأوضــاع بــالغ األمهيــة يف ظــل  أســلوب عمــل ولكنــه يعتــرب اجلنســنياملســاواة بــني 

مــؤمتر القمــة العــاملي يف  امــالــيت تعهــدت هببتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومنــع العنــف اجلنســاين املنظمــة  تتزامــاال
مبـــادئ املســـاواة بـــني اجلنســـني يف إطـــار عمـــل جلنـــة األمـــن الغـــذائي إدخـــال االلتـــزام ب إىل جانـــبللعمـــل اإلنســـاين 

وضع �ج جديدة لتعزيز قدرة املرأة على  أيًضايتم لبلدان األعضاء. و لستقبلي امل السياسايت دعمبتوجيه ال ،العاملي
يف صـــنع القـــرارات بشـــكل أكـــرب علـــى املشـــاركة  حبيـــث تصـــبح قـــادرة وعلـــى االضـــطالع بـــدور قيـــاديالتفـــاوض 

القــدرة علــى صــندوق تعزيــز كو للمــزارعني الصــغار واملــدارس احلياتيــة  امليدانيــةدارس املــكالتخطــيط االســرتاتيجي (و 
 ).على سبيل املثال الصمود

 

 االستنتاجات -8

يبـــذالن جتماعيـــة واملؤسســـات الريفيـــة وشـــعبة السياســـات اال 5أن الربنـــامج االســـرتاتيجي  التقييمـــاتتظهـــر هـــذه  -48
وبأنـه قـد ّمت إحـراز  سياسـة املنظمـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني،الـيت تـنص عليهـا  ا لتنفيذ املعايري الدنياکبريً   اجهدً 
تقيــيم التحــديات والفــرص املتاحــة  متّ  در اإلشــارة إىل أنــه قــدجتــو . 14و 7و 5و 3 املعــايري الــدنيا يف ملحــوظ تقــدم

وإىل جانـب . 2014عـام يف  )3 املعيـار األدىن( بطريقـة شـاملة 5اهلدف االسـرتاتيجي لتعميم املنظور اجلنساين يف 
).  5 املعيــار األدىنيف عــدد كبــري مــن البلــدان ( إجــراء التقييمــات القطريــة للمســاواة بــني اجلنســني ذلــك، يــتّم حاليــا

الســتجابات الرئيســية لبعــد الكــوارث مــا حتياجــات اال تقيــيم يفبطريقــة منهجيــة  حتليــل جنســاينل اخــّمت إدكمــا 
الـــيت  اريععــدد املشــتزايــد إىل  ،2015املعــايري اجلنســانية الـــيت أدخلــت يف عــام بيانــات ). وتشــري 7 املعيــار األدىن(

 تعمــيم املنظــور اجلنســاين يفدد االســتخدام الفعلــي للمــوارد املعيــار اجلنســاين ال حيــ أن الإاملنظــور اجلنســاين.  تعمــم
 .امما تستحق فعليً  على تصنيف أفضل اريعلقد حصلت بعض املشو 

 
هتــدف معظــم أنشــطة . ويف حــني مــن غــريه أطــول اوقتًــ 2 املعيــار األدىنو  1 املعيــار األدىنالتقــدم يف لقــد اســتغرق  -49

إال وحتليلهـا،  نيسـب اجلنسـحبمـع البيانـات املصـنفة جلإىل حتسـني القـدرات تنميـة القـدرات يف املؤسسـات الوطنيـة 
. اتالسياسـات والتقييمـ ياغةاألدلـة يف صـ سـتخدامالتعزيـز القـدرات الوطنيـة  علـى بقـدر أكـربينبغي التشـديد أنه 

ســب اجلنســني علــى نطــاق أوســع ملعــدي التــدخالت حبمعلومــات مصــنفة اســتخدام  حمَ ســسيَ فعلــى ســبيل املثــال، 
ملـرأة  إىل انسـب الـيت تاألدوار النمطية تخطى للمستفيدات منها، مبا ي املهناخلاصة باملرأة اقرتاح جمموعة أوسع من 

 .على سبيل املثال إنتاج اخلضار أو تربية الدجاجك
 

املعنيــة بالوصــول املــأمون إىل الوقــود بــادرة املالقــدرة علــى الصــمود و  ق تعزيــزيداشــَكل صــنتوعلــى املســتوى امليــداين،  -50
زيــد امل عطــاءواعــدة علـى إ ودعــم املسـاواة بــني اجلنسـني واألمــن الغـذائي والتغذيــة يف األزمـات املمتــدة أمثلـةً  والطاقـة

 وضـع فـتمّ ، ؤسسـيعلـى مسـتوى املأمـا القـدرة علـى الصـمود. تعزيـز بـرامج إىل القضايا اجلنسـانية يف من االهتمام 
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علـى املسـتويني اإلقليمـي والقطـري، مبـا يف ذلـك  توجيـه املنظمـة وشـركائهاتوجيهية ومنتجـات معرفيـة ل خطوطعدة 
 ملنظمة.يف اا نسبيً  اجديدً  االذي يعترب موضوعً  اينالعنف اجلنس

 
مع احلكومات واملنظمات  اشراكاهتتعزيز القدرة على الصمود من خالل وتضطلع املنظمة مبعظم أعماهلا يف جمال  -51

. جــودة النتيجــة النهائيـــةإىل حــد كبــري  املعنيــني بالتنفيــذاحملليــة، وحتــدد القــدرات املتنوعــة لشـــركائها  احلكوميــةغــري 
مســــتدامة لتنميــــة  اجهــــودً  ،5امليدانيــــة املرتبطــــة باهلــــدف االســــرتاتيجي الــــربامج  مجيــــع تضــــمنأن ت اوأصــــبح ضــــروريً 

 املساواة بني اجلنسني.قضايا  ويشمل ذلك، املعنيني بالتنفيذالشركاء  موّجهة إىلقدرات ال
 

نفسـه املعتمـد يف مجيـع األهـداف االسـرتاتيجية: اجلنسني النمط  بقضايا املرتبط 5اهلدف االسرتاتيجي ويتبع عمل  -52
النتيجـة ومبسـتوى أقـل يف ) سـتجابة هلـاللطـوارئ واالالتأهب ( 4النتيجة حتقيق يف  اريعواملشفتساهم معظم النتائج 

االعتبـارات اجلنسـانية وأصـوات املـرأة  خـالإد حتسـنيوميكـن ). احلد من املخاطر والضعف على املستوى احمللـي( 3
 (اإلنذار املبكر). 2) وزماتألخاطر وإدارة املتنظيمية للحّد من ا م قانونية وأطرظُ نُ اعتماد ( 1 يجتنييف النت

 
اليت حوايل نصف التدخالت ، ساهم املساواة بني اجلنسني اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعةبأهداف ما يتعلق  ويف -53

احلصــول علــى فــرص ( 2 املســاواة بــني اجلنســني يف حتقيــق هــديف 5 بالربنــامج االســرتاتيجي املرتبطــةو مت استعراضــها 
احلصـــول علـــى فـــرص ( 3) ومتســـاوية للوصـــول إىل فـــرص العمـــل الالئقـــة واألراضـــي واملـــوارد املنتجـــة والـــتحكم هبـــا

تحقيــق ل جهــود أكــربوجيــب بــذل ). متســاوية للوصــول إىل الســلع واخلــدمات واألســواق الضــرورية للتنميــة الزراعيــة
ختفيــــف عــــبء عمــــل املــــرأة مــــن خــــالل التكنولوجيــــات احملّســــنة ( 4) وات(دور املــــرأة يف صــــنع القــــرار  1 نياهلــــدف

 واخلدمات والُبىن التحتية).
 


