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  الشرح
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ـُعرض على المجلس التنفيذي رد اإلدارة الكتابي على شكل . وتمكين المرأة لهذه الوثيقة قبل أن ينظر ضميمة وسي
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  ين وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسب أداء الصندوق 

  التقييم المؤسسي

   تنفيذيموجز

، قررت هيئة مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق أن يضطلع 2008في عام . خلفية التقييم وأهدافه -1

مكتب التقييم في الصندوق بهذا التقييم المؤسسي ألداء الصندوق من حيث المساواة بين الجنسين وتمكين 

تقدير صلة استراتيجية الصندوق في الترويج للمساواة بين ) 1: (قييم فيما يليوتتمثل أهداف الت. المرأة

التعلم من خبرات المنظمات اإلنمائية األخرى ومن ممارساتها الجيدة؛ ) 2(الجنسين وتمكين المرأة بالواقع؛ 

مرأة في برامجه تقدير نتائج األنشطة التي يمولها الصندوق والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين ال) 3(

الخلوص إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات تساعد المجلس ) 4(القطرية وعملياته المؤسسية؛ 

 .التنفيذي للصندوق وإدارته على توجيه أنشطة الصندوق المقبلة في هذا المجال

اإلنمائية المتصلة تحليل لتطور المفاهيم والنهج ) 1: (هناك أربع دعائم تشكل أساس التقييم. عملية التقييم -2

بين الجنسين، واستعراض وثائقي شامل للوثائق الخاصة بالسياسة العامة والتقييم والتي أعدتها تمايز بال

تقدير لوثائق الصندوق الرئيسية في مجال السياسة المؤسسية واستراتيجية ) 2(منظمات إنمائية أخرى؛ 

ستناداً إلى الدالئل التقييمية القائمة، واستعراض برامج تقييم لنتائج تقييم العمليات السابقة ا) 3(المنظمة؛ 

 الجارية حالياً، وخمس زيارات والمشروعاتالفرص االستراتيجية القطرية المنفذة في اآلونة األخيرة 

قطرية لالطالع على النتائج المستخلصة من المنظورات التي يأخذ بها الشركاء في تلك البلدان ولجمع 

) 4(حول النهج الناشئة والنتائج المستخلصة من المشروعات التي يمولها الصندوق؛ الدالئل الميدانية 

استعراض لعمليات مؤسسية مختارة في سياق سير األعمال المؤسسية لها آثارها بالنسبة ألداء الصندوق 

 الفصل ويعطي القسم جيم من. في مجال الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البلدان الشريكة

 . األول من التقرير الرئيسي عرضاً أكثر تفصيالً لألهداف والعمليات المتصلة بدعائم التقييم األربع

. هناك تطور على الصعيد العالمي في نُهج تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. النتائج الرئيسية -3

صفهم منتجين ومع النساء بوصفهن ، كانت الجهود تتعامل مع الرجال بو1975ففي فترة ما قبل عام 

وقد طرأ بعد ذلك تغير نحو . ربات منزل، األمر الذي يتجاهل دور المرأة الهام كمزارعة ومنتجة لألغذية

وفي اآلونة األخيرة، . نُهج تركز على المرأة ونحو نُهج نركز على تغيير العالقات بين النساء والرجال

جنسين على الترويج للتكامل بين النساء والرجال في اإلنتاج األسري يعمل نهج واعد إزاء المساواة بين ال

 ). من التقرير الرئيسي19-11الفقرات انظر (وفي منظمات المزارعين 

ويظهر من استعراض ألدبيات هذا الموضوع أن التطبيق الفعال للدروس المستقاة من العمليات السابقة  -4

 بين الجنسين كمبدأ رئيسي لتنظيم المجتمع، التمايزمسألة التردد في معاملة : يواجه عقبتين رئيسيتين
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فجميع الوكاالت اإلنمائية التي أجرت تقييمات في .  في هذا المجالالكفايةوالقعود عن االستثمار بما فيه 

اآلونة األخيرة كشفت النقاب عن أن ما تحقق من نجاح في تنفيذ تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين هو، 

ـُعزى . ن حال، نجاح مختلطفي أحس وهناك بين الشركاء اإلنمائيين توافق آراء عريض على أن ذلك ي

القيادة المتسقة والمتابعة المتماسكة من جانب اإلدارة ) 2(التوجه نحو النتائج؛ ) 1: (لغياب العناصر التالية

الفهم الواضح ) 4(رة األداء؛ حوافز الموظفين ومساءلتهم من خالل نظم إدا) 3(العليا والمجالس التنفيذية؛ 

االستثمار الكافي في توفير الخبرات الخاصة ) 5(للسبيل األفضل لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين؛ 

توفر ثقافة ) 7(االهتمام بالتوازن بين الجنسين في التوظيف؛ ) 6(بالمساواة بين الجنسين في العمليات؛ 

 ).29-20الفقرات انظر (ائج هذه التقييمات على الصندوق وينطبق جانب من نت. تنظيمية شاملة للجميع

الصندوق، بسبب إنشائه في وقت اتجه فيه االهتمام العالمي بقوة نحو ضرورة إدماج المرأة في عملية دأب  -5

، كان 1992فخالل الفترة بين تأسيسه وعام . التنمية، على االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

م يركز أساساً على إدراج عناصر خاصة بالمرأة في المشروعات؛ ومنذ ذلك الحين، يدرج هذا االهتما

القسمين ألف انظر (الصندوق المرأة في مشروعاته، بصورة أكثر منهجية، كجهة مستفيدة منها وفاعلة فيها 

 ).وباء من الفصل الثالث

مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ال" تعميم"وشهدت األلفية الجديدة زيادة في الجهود الرامية إلى  -6

األولى وجرى ذلك بالدرجة .  وفي تنفيذها واإلشراف عليها وتقييمهاالصندوقتصميم العمليات التي يمولها 

 2008، وبعد ذلك في سياق إطار عام 2006-2003في سياق خطة عمل الصندوق للمساواة بين الجنسين 

والوثيقتان المذكورتان اثنتان من الوثائق . في عمليات الصندوقبين الجنسين االهتمام بالتمايز لتعميم 

األساسية التي تمثل النهج االستراتيجي المؤسسي الذي يأخذ به الصندوق في الترويج للمساواة بين الجنسين 

 ).48-40الفقرات انظر (وتمكين المرأة 

سين وثيق الصلة بالواقع ومتسقاً إلى ين الجنتمايز بويعتبر النهج المؤسسي الذي يأخذ به الصندوق إزاء ال -7

حد كبير، غير أنه مجزأ بين العديد من الوثائق، ومنها خطة عمل الصندوق للمساواة بين الجنسين وإطار 

أضف إلى ذلك أن أوجه التآزر بين سياسات واستراتيجيات الصندوق المواضيعية . تعميم المساواة

 تفسيرات مصطلحات الموضوع وفهمه تتباين كثيراً كما أن. بوضوحوالمؤسسية األخرى غير معروضة 

مما أدى إلى انتهاج نُهج بديلة في برامج الفرص االستراتيجية القطرية وفي تصميم المشروعات وتنفيذها 

 ). 76- 63الفقرات انظر (

حقيق ولم يعثر التقييم على أية دالئل تفيد بوجود رصد منهجي أو إبالغ منتظم يتعلق بالتقدم المحرز في ت -8

فاإلبالغ . المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سواء من جانب اإلدارة العليا أو من جانب المجلس التنفيذي

كما أنه مجزأ في العديد من الوثائق، مما يمنع . يقتصر في الواقع على األنشطة على مستوى المشروعات

ومع ذلك، . ة المرتبطة بالموضوعمن التوصل إلى صورة موحدة للنتائج والفرص والتحديات الرئيسي

وبالمقارنة مع الوكاالت المماثلة، فإن الصندوق في حالة أفضل من حيث تكريس التوجه نحو النتائج في 

 ).78و 74- 73الفقرات انظر (الجنسين تمايز بين عمله الخاص بال
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قييمات لبرامج  مشروعات يمولها الصندوق حديثة التصميم وأخرى أقدم، وخمسة تالتقييموقد استعرض  -9

وعموماً، يعتبر . قطرية وخمسة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي وضعت خالل العام الماضي

أداء المشروعات الماضية التي مولها الصندوق مرضياً بصورة معتدلة، غير أن هذه الدرجة المتوسطة 

ن تمايز بي بأبعاد التصميم والتنفيذ المتصلة بالتخفي تبايناً كبيراً بين المشروعات والبلدان من حيث االهتمام

وقد وجد . فاألداء من حيث كفاءة االبتكار وتوسيع نطاق المشروعات وتعزيزهما يعتبر غير كاف. الجنسين

التقييمات تؤكده وإنجازات المشروع عموماً، وهو استنتاج تمايز بين الجنسين الإنجاز التقييم عالقة بين 

على أن التحليل لم يخلص إلى وجود عالقة سببية في أي من . نظمات األخرىالمضطلع بها في الم

وبالمقارنة مع برامج الفرص االستراتيجية القطرية األقدم، يوجه تصميم برامج الفرص . االتجاهين

وعلى وجه العموم، . وتصميم المشروعات عناية أكبر إلى مسائل التمايز بين الجنسين في المنظمة ككل

ييم إلى أن أداء الصندوق مرض بصورة معتدلة من حيث تحقيقه لهدفيه المؤسسيين األولين يخلص التق

انظر  (1ين الجنسين، غير أنه غير مرض بصورة معتدلة في تحقيق الهدف الثالثتمايز بالمتصلين بال

 ).هاء من الفصل الرابع-األقسام باء

 عمل الصندوق في مجال المساواة بين الجنسين ووجد استعراض العمليات المؤسسية أن العوامل التي تساند -10

في اإلدارة وفي المجلس (االعتراف بأهمية المسألة على أعلى المستويات : وتمكين المرأة تشمل ما يلي

؛ وتوفر نظام منفذ فعالً لتعزيز النوعية ولضمان الجودة؛ وتوفير الدعم المباشر لإلشراف والتنفيذ؛ )التنفيذي

وقد وضع الصندوق إطاراً متقدماً لقياس النتائج يشمل المؤشرات التمايز بين . سعوالحضور القطري األو

. الجنسين للتصميم والتنفيذ، على أن هذا اإلطار يتألف من عدة طبقات ونظم وهو بحاجة إلى التبسيط

من قبيل (ة وتجري التقييمات المستقلة تقديرها للمسألة التمايز بين الجنسين كجزء من معايير التقييم المطبق

أو أسئلة مختصة بالشؤون التمايز بين /، ولكن ال تتوفر لها مؤشرات و)الصلة بالواقع والفعالية، وغير ذلك

 ).183-181و 166و) 1( 48الفقرات انظر (الجنسين يمكن تطبيقها في كل تقييم 

ة متسقة، سواء على أما من حيث إدارة المعرفة، لم يضطلع إال بما قّل من الجهود لتجميع النتائج بصور -11

التمايز بين المستوى اإلقليمي أو على المستوى المؤسسي، كما أن تعلم الدروس وتبادل الخبرات في مجال 

وعلى غرار بعض الوكاالت المماثلة، ال يستثمر الصندوق على نحو كاف في . محدود ومجتزأالجنسين 

ببعض المبادرات للتكفل بالتعلم وبإدارة ويجري االضطالع . التعلم من تجاربه واالستفادة من نجاحاته

وهناك حاجة إلى تعزيز تحليل الصندوق . المعرفة، غير أنها ال تحظى بالموارد بصورة منتظمة أو كافية

للعوامل التي أسهمت في تحقيق تقدم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو منعت تحقيق ذلك 

ز عمل الصندوق في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فهو أما دور التواصل في إبرا. التقدم

 ). 190- 189 و185-184 و176الفقرات انظر (ايجابي عموماً 

وهناك أمثلة جيدة على حوار السياسات الذي يضطلع به الصندوق حول مسائل التمايز بين الجنسين في  -12

داء حوار السياسات عموماً على المستوى ، بل على الرغم من ذلك، فإن أذلكومع . البلدان الشريكة
                                                      

. في التقرير الرئيسي األهداف المؤسسية الثالثة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة5يتضمن اإلطار   1  
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القطري متباين، وهو عموماً غير منهجي، إذ ال يشمل إال القليل من التدعيم التحليلي وال تسانده الموارد 

ومن جهة أخرى، لعب الصندوق دوراً مفيداً في أطر عالمية مختارة للسياسة . البشرية والمالية الالزمة

، وذلك بتوجيه األنظار إلى محنة نساء الريف ودورهن المركزي )مزارعينمن قبيل رابطات ال(وللتوعية 

 ).187-186 ينالفقرتانظر (في زراعة الحيازات الصغيرة وفي عمليات التنمية الريفية 

التمايز وتعتبر شراكات الصندوق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان  -13

 وقد عثر التقييم أيضاً على بعض األمثلة الجيدة على العالقات مع وكاالت عموماًة إيجابيبين الجنسين 

الحكومات المقترضة التي تتناول مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ويختلف ذلك اختالفاً كبيراً 

ى المستوى المؤسسي، والشراكات مع البلدان المانحة جيدة من حيث تعبئة األموال التكميلية عل. بين البلدان

. غير أنها محدودة من حيث مناقشة مسائل المضمون مع وكاالت المعونة الثنائية المشاركة في العمليات

 التابعة لألمم المتحدة التمايز بين الجنسينغير أن ممثلي الصندوق يشاركون بنشاط في شبكات عمل 

ويبدو أنه ليس هناك أية شراكات . ساعدة اإلنمائيةلجنة الم/ولمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

هامة مع القطاع الخاص مخصصة لمسائل التمايز بين الجنسين، ما عدا بضعة مبادرات على مستوى 

 ).188الفقرة انظر (المشروعات ومع منتدى المزارعين 

جنسين ضمن شعبة ، يقود مكتب شؤون المساواة بين الي للتمايز بين الجنسينومن حيث الهيكل التنظيم -14

المشورة التقنية عملية التكفل باالهتمام بمسائل التمايز بين الجنسين في تصميم المشروعات السياسات 

وقد قدم المكتب، في . وتنفيذها وهو يساند العمليات المؤسسية األخرى من قبيل االتصاالت وتعبئة األموال

وق، الدعم للتعلم وإدارة المعرفة غير أن توفر الدعم األقاليم الجغرافية الخمسة التي تغطيها عمليات الصند

بين تمايز بين  المواضيعية المعنية بالالمجموعةوقد كانت مساهمات . لهذه المهمة لم يكن متسقاً أو كافياً

، غير أن هناك في اآلونة تمايز بين الجنسينلاولى من خطة عمل الجنسين قوية التأثير خالل السنوات األ

ات تدل على وجود حاجة إلى تنشيط هذه المجموعة من خالل وضع أهداف وخطط عمل األخيرة مؤشر

ايز بين الجنسين ال يتسم بالوضوح، جهة االتصال المعنية بالتمودور . أكثر وضوحاً موجهة نحو النتائج

 ).178-177و 170ـ168 الفقراتانظر (كما أن مساءلتهم وعالقات عملهم بحاجة إلى استعراض 

ل بأن التحدي األكبر الذي يواجه عمل الصندوق في ميدان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويمكن القو -15

وتكشف البيانات التاريخية النقاب عن أن نسبة . يتعلق بإدارة الموارد البشرية وفي الثقافة المؤسسية السائدة

في وظائف الدعم في حين ال تعمل النساء إلى الرجال في المنظمة تقليدية نوعاً ما، حيث يكثر عدد النساء 

 بتعيين أول نائبة لرئيسه وأول مديرة لمكتب 2010إال قلة منهن في مهام قيادية، مع أن الصندوق قام في 

ومع . وهناك نسبة عالية مشجعة من النساء في فئة الوظائف الفنية األدنى. رئيس الصندوق ونائب رئيسه

 الصندوق في وضع جيد من حيث التوازن بين الجنسين في أن هناك مجاالً للمزيد من التحسين، فإن

ومع أن . التوظيف إذا ما قورن بمنظمات مختارة في منظومة األمم المتحدة وبالمؤسسات المالية الدولية

سياسة الموارد البشرية في الصندوق تشير صراحة إلى ضمان التوازن بين الجنسين في قوة عمل 

والواقع أن التقييم وجد . ة الخاصة بتعيين االستشاريين ال تنص على ذلكالصندوق، فإن الخطوط التوجيهي
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أن قلة من النساء والخبيرات في شؤون التمايز بين الجنسين يعيـن كخبيرات استشاريات في األفرقة 

المسؤولة عن وضع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وفي المراحل األساسية في دورة حياة 

 ).200-193الفقرات انظر ) (قبيل التصميم وبعثات اإلشراف، بما في ذلك التقييممن (المشروعات 

وتتضمن سياسة الموارد البشرية في الصندوق أحكاماً ضد التحرش وجملة من السياسات الخاصة بالتوازن  -16

اسات وقد وجد التقييم ضعفاً في استخدام الخيارات المنصوص عليها في السي. بين الحياة العملية والخاصة

فالثقافة غير الرسمية الشائعة في الصندوق لم تكن تقليدياً ).  بدون مرتبالخاصةمن قبيل اإلجازة (الرسمية 

لتشجع على إدراج منظورات العمل وطرائقه التي يسهل على النساء أو األسر استخدامها، مع أن لها 

 ).204- 202الفقرات انظر (كين المرأة أهميتها في بناء منظمة قادرة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتم

وعلى الشاكلة نفسها، ليس هناك من مبادرات محددة تهتم بالمساواة بين الجنسين في أداء الموظفين أو  -17

وال تشير خطط . االستشاريين أو الشعب، وليس هناك من مساءلة أو تبعات سلبية تترتب على عدم االهتمام

وبعبارة أخرى، فإن . مجال، فهي تميل أساساً إلى االرتكاز على األنشطةالعمل الفردية إلى األداء في هذا ال

ـّق بالدرجة نفسها على الصندوقالتوجه نحو النتائج الذي يدعو إليه   في العمليات التي يمولها ال يطب

 ).179و 176الفقرتين انظر (تخطيط العمل الفردي وعلى إدارة الموارد البشرية 

أن الصندوق ال يستطيع أن يتتبع في وثائق قروضه المبالغ المخصصة وهناك مثلب آخر يتمثل في  -18

للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وال يوجد ما يدّل على اتخاذه أية خطوات ملموسة لمعالجة 

 وعلى الشاكلة نفسها، ال يوجد ما يشير إلى األموال التي خصصت سابقاً لهذه الغاية في وثيقة. هذه المشكلة

كما وجد التقييم أن هناك درجة . الصندوق الخاصة ببرنامج العمل والميزانية السنوية المستندة إلى النتائج

عالية غير متناسبة من االعتماد على األموال التكميلية والمنح لتغطية األنشطة المحورية الخاصة بشؤون 

يد، وهناك حاجة إلى بذل جهود محددة،  باألكليسوالوصول إلى مصادر التمويل هذه . التمايز بين الجنسين

والمجلس التنفيذي، . فيما يتعلق باألموال التكميلية، تتعلق بتقديم تقارير دورية إضافية للجهة المانحة المعنية

من جهته، لم يطلب من الصندوق أن يقدم معلومات عن حجم الموارد التي تستثمرها المنظمة في الترويج 

 ).192-191 و172و 165الفقرات انظر (كين المرأة للمساواة بين الجنسين وتم

وثيق الصلة في مجال التمايز بين الجنسين  الذي يأخذ به الصندوق  االستراتيجيإن النهج. االستنتاج -19

وفعالية الصندوق في تحقيق أحد أهدافه االستراتيجية الثالثة . بالواقع غير أنه مجزأ في عدة وثائق مؤسسية

 من خالل تيسير حصولها على الخدمات والهياكل الريفية عملهاتخفيف عبء تحسين رفاه المرأة و(

إضافة لذلك، فإن نتائج العمليات التي يمولها الصندوق مرضية . غير مرضية بصورة معتدلة) األساسية

ويستمر الضعف في عدد من . بصورة معتدلة عموماً مع أن هناك تبايناً كبيراً بين المشروعات وبين البلدان

عمليات المؤسسية الرئيسية لتسيير أعمال الصندوق التي لها أهمية أساسية في مساندة عمل الصندوق في ال

وخالصة األمر، فيما يتعلق بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، . بين الجنسينتمايز بين مجال ال

ينفذ فعالً ما يقول "ا إذا كان الصندوق يبدو أن هناك ثغرة بين الخطابة والممارسة، مما يثير تساؤالً حول م

 ."به
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 : التاليةالتوصياتيطرح التقييم . التوصيات -20

ينبغي أن يضع . تستند إلى األدلة والنتائج وضع سياسة مؤسسية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -21

 يقدمها إلى الصندوق سياسته المؤسسية الشاملة في ميدان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن

وستكون هذه السياسة بمثابة وثيقة مرجعية رئيسية للصندوق في ميدان . 2011المجلس التنفيذي في عام 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فهي ستشمل تحت مظلة واحدة أهداف الصندوق االستراتيجية 

ه التوصية أن تبين ما يتعين إدخاله وينبغي للسياسة التي تطلبها هذ. وأولوياته الرئيسية في هذا المضمار

من التعديالت في عمليات الصندوق المؤسسية الرئيسية عمالً على بلوغ نتائج أفضل على المستوى 

 .العملي

الجنسين قسماً يحدد الجهة المسؤولة ضمن إدارة الصندوق عن التنفيذ تمايز بين وينبغي أن تتضمن سياسة ال -22

عد الصندوق تقريراً سنوياً موحداً يغطي النتائج المنجزة في تنفيذ السياسة وينبغي أن ي. والرقابة واإلبالغ

الجديدة والدروس المستفادة والتعديالت المدخلة في العمليات المؤسسية الرئيسية، والتي تؤثر على أداء 

س نتائج كما ينبغي أن تتضمن السياسة إطاراً شامالً لقيا. تمايز بين الجنسيناألنشطة المتصلة بموضوع ال

عمل الصندوق في هذا المجال، وأن تحدد كيفية قيام المجلس التنفيذي بدوره في توفير التوجيه والدعم، 

 .فضالً عن الرقابة على النتائج

الصندوق بحاجة إلى االستثمار في بناء فهم مشترك بين موظفيه، . إدارة المعرفة والتعلم والعمل التحليلي -23

وينبغي أن .  وتمكين المرأة وللمصطلحات المتصلة بهاالجنسينمساواة بين يستند إلى األدلة، لنظرية ال

تمام للتوثيق المنهجي للدروس المستفادة والممارسات هيتضمن ذلك، إلى جانب مسائل أخرى، توجيه اال

  .، وعلى مستوى المقر فضالً عن المستوى الميدانيمالجيدة ولتبادلها بين المشروعات وبين البلدان واألقالي

أوصى التقييم المؤسسي الخاص باالبتكار بأن يضع . االبتكار وتوسيع النطاق كمبدأين أساسيين للعمل -24

الصندوق جدول أعمال لالبتكار يعم الصندوق كله على المستوى المؤسسي ويتألف من بضعة موضوعات 

الرهانات "تارة، وينبغي أن ينصب االهتمام في هذه الموضوعات أو المجاالت المخ. أو مجاالت مختارة

، على ميادين الزراعة والقطاع الريفي التي لديها حاجة ثابتة للحلول المبتكرة والتي تحققت "الكبيرة

ميزة مقارنة في الترويج الناجح البتكارات مناصرة للفقراء يمكن ) أو يمكن أن تتحقق(للصندوق فيها 

بين الجنسين وتمكين المرأة كواحد من تمايز لوفي هذا الصدد، يوصي هذا التقييم بإدراج ا. توسيع نطاقها

بيد أن على . 2015في جدول األعمال المؤسسي لالبتكار في الصندوق حتى عام " الرهانات الكبيرة"

الصندوق أن يبقى منفتحاً أمام الترويج لالبتكارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستوى القطري 

وينبغي لتصميم برامج الفرص . ي تستجيب لتحديات محددة بالسياقأو على مستوى المشروعات، والت

االستراتيجية القطرية ولتصميم المشروعات أن يحدد الجهود الالزمة للتكفل بالتوسيع الفعلي لنطاق 

 .االبتكارات الناجحة توخياً لتحقيق أثر أوسع في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المختارة، " الرهانات الكبيرة"التركيز في حوار السياسات وأعمال التوعية على ينبغي . حوار السياسات -25

. وكذلك على المجاالت المواضيعية المحددة التي يمكن أن تتطلب االهتمام بها في سياق قطري معين
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إضافة لذلك، يتعين النهوض بقدرات الموظفين ومهاراتهم توخياً للمشاركة الفعالة في عمليات السياسة، 

األمر الذي يتطلب كذلك مواصلة االهتمام بالشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين ألغراض التوعية 

 .على المستوى العالمي والمستوى الفطري

يوصي التقييم بأن تجري اإلدارة استعراضاً شامالً . في الصندوق لتمايز بين الجنسينلالهيكل التنظيمي  -26

العام في الصندوق بغية ضمان توفر الموارد البشرية   الجنسينلتمايز بينلمكرساً للهيكل التنظيمي 

وينبغي أال . واألموال الالزمة لتحقيق المنظمة للنتائج المطلوبة على الصعيد العملي في البلدان المقترضة

.  األخرى في المنظمةالدوائريشمل االستعراض دائرة إدارة البرامج وحدها بل أن يمتد كذلك إلى جميع 

، ويمكن االطالع عليها في للتمايز بين الجنسينلتقييم توصيات محددة تتعلق بالهيكل التنظيمي ويقدم ا

 .الفصل السادس من التقرير

يوصى بأن تجري اإلدارة تحليالً لإلنفاق على المساواة بين الجنسين . تتبع االستثمارات والميزانيات -27

تي حققت نتائج جيدة في ميدان المساواة بين وتمكين المرأة، وذلك في عينة إقليمية من المشروعات ال

وسيتيح هذا التحليل لإلدارة أن تحدد مستوى التكاليف المتكبدة في الماضي ويوفر لها بالتالي . الجنسين

إضافة لذلك، ينبغي بذل الجهود إلظهار مبلغ الميزانية اإلدارية . دليالً لتصميم المشروعات في المستقبل

 . بين الجنسينتمايز  المتصلة بالالمخصصة سنوياً لألنشطة

بين الجنسين، تمايز في حين أن هناك حاجة إلى التدريب والتوعية المتعلقين بالمفاهيم األساسية لل. التدريب -28

فإنه يوصى أيضاً بإدراج منظورات التمايز بين الجنسين في األنشطة التدريبية التي تنظمها دائرة إدارة 

ة وتلك التي تنفذها شعبة الموارد البشرية حول الكفاءات األساسية وفي برامج البرامج حول الجوانب التنفيذي

أسرع وقت  في التمايز بين الجنسينخاص بوينبغي إعداد برنامج للتدريب . تدريب الموظفين اإلعدادي

 .2011ممكن وتنفيذه اعتباراً من بداية عام 

يوصى بأن يقوم مكتب التقييم في . التقييماتالتقدير الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في  -29

 لتقدير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تقييمات أساسيةالصندوق بوضع مؤشرات محددة وأسئلة 

 إضافة لذلك، ينبغي أن تتضمن جميع تقارير التقييم قسماً مكرساً لهذا 2.البرامج والمشروعات القطرية

داء هذا المؤشر ويبرز األسباب المباشرة لحسن األداء أو للنقص في حسن التقدير يتضمن عرضاً عاماً أل

 .وتنطبق هذه التوصية نفسها أيضاً على مختلف عناصر نظام التقييم الذاتي في الصندوق. األداء

  

                                                      
  . إقرار تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات أداء المشروعاتسياقأي في  2
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  أداء الصندوق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  التقييم المؤسسي

   التقرير الرئيسي 

   مقدمة-أوالً

 خلفية التقييم - ألف 

 أن يجري مكتب التقييم في 1، تقرر في سياق مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق2008في عام  -1

واستناداً إلى نتائج هذا . تقييماً ألداء الصندوق من حيث المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"الصندوق 

 سياسة مؤسسية للمساواة بين الجنسين التقييم، سيقرر المجلس التنفيذي االحتياجات المتعلقة بوضع

تمايز بين كما سلمت بالحاجة إلى إجراء هذا النوع من التقييم خطةُ عمل الصندوق لل." واستراتيجية لتنفيذها

في إطار تقريره المرحلي عن  2003نيسان /التي كان المجلس التنفيذي قد نظر فيها في أبريلالجنسين 

 2.حافظة مشروعاته

  األهداف- باء 

تقدير صلة استراتيجية الصندوق في الترويج للمساواة بين الجنسين ) 1: (تتمثل أهداف التقييم فيما يلي -2

) 3(التعلم من خبرات المنظمات اإلنمائية األخرى ومن ممارساتها الجيدة؛ ) 2(وتمكين المرأة بالواقع؛ 

لجنسين وتمكين المرأة في برامجه تقدير نتائج األنشطة التي يمولها الصندوق والمتعلقة بالمساواة بين ا

 من االستنتاجات والتوصيات تساعد إدارة مجموعةالخلوص إلى ) 4(القطرية وعملياته المؤسسية؛ 

 .الصندوق ومجلسه التنفيذي على توجيه أنشطة الصندوق المقبلة في هذا المجال

                                                      
 :وهي متاحة على الموقع، GC 32/L.5لصندوق، الوثيقة الثامن لموارد ا أنظر الملحق الثاني في تقرير هيئة مشاورات التجديد 1

http://www.ifad.org/gbdocs/gc/32/e/GC-32-L-5.pdf  
: وهي متاحة على الموقع،  R/78//2003EB.16أنظر الملحق الخامس من التقرير المرحلي عن حافظة المشروعات، الوثيقة  2

pdf.16-R-78-2003-EB/e/78/eb/gbdocs/org.ifad.www://http . وقد أدمج التقرير المرحلي هذا بعد ذلك في التقرير
  .السنوي عن كفاءة الصندوق اإلنمائية
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  منهجية التقييم وعمليته- جيم 

 وفي دليل 3)2003(رئيسية الواردة في سياسة التقييم في الصندوق  األحكام ال2010اتبع التقييم المنفذ عام  -3

شملت ما )  أدناه5الفقرة انظر ( التقييم إلى أربع دعائم متعاضدة استند ولتحقيق أهدافه، 4).2009(التقييم 

مل تحليل لتطور المفاهيم والنهج اإلنمائية المتصلة بالمساواة بين الجنسين، واستعراض وثائقي شا) 1: (يلي

أي استعراض معايير (للوثائق الخاصة بالسياسة العامة والتقييم والتي أعدتها منظمات إنمائية أخرى 

) 3(تقدير لوثائق الصندوق الرئيسية في مجال السياسة المؤسسية واستراتيجية المنظمة؛ ) 2(؛ )المقارنة

لى الدالئل التقييمية القائمة، باإلضافة إلى  التي مولها الصندوق استناداً إ5تقييم لنتائج تقييم العمليات السابقة

ستراتيجيات القطرية وتصميمات المشروعات في اآلونة األخيرة، وخمس زيارات قطرية استعراض اال

لالطالع على النتائج المستخلصة من المنظورات التي يأخذ بها الشركاء في تلك البلدان ولجمع الدالئل 

استعراض ) 4(ائج المستخلصة من المشروعات التي يمولها الصندوق؛ الميدانية حول النهج الناشئة والنت

لعمليات مؤسسية مختارة لها آثارها بالنسبة ألداء الصندوق في مجال الترويج للمساواة بين الجنسين 

وقد جمعت طرائق التحقيق جملة من االستعراضات الوثائقية . وتمكين المرأة في البلدان الشريكة

ية والنوعية والمقابالت ومناقشات مجموعات التركيز التي تضم موظفي الصندوق في واالستقصاءات الكم

 .المقر وموظفي الشركاء في البلدان المقترضة، باإلضافة إلى زيارات أنشطة المشروعات في أماكنها

ومع أن التقييم يتتبع بصورة مقتضبة، في الفصل الثالث منه، تاريخ جهود الصندوق وأنشطته الرئيسية  -4

الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ إنشائه، فقد انصب تركيزه الرئيسي على األنشطة 

وقد اختيرت هذه الفترة تحديداً ألن الصندوق كان . 2009إلى عام  2003المضطلع بها خالل الفترة من عام 

يعني أن بوسع التقييم أن يقدر جهود بين الجنسين، مما تمايز ل ا، وألول مرة، خطة عمل2003قد اعتمد في 

ولتمكين فريق التقييم من استخالص االستنتاجات . الصندوق لتنفيذ الخطة خالل السنوات التي تلت اعتمادها

حول ما أحرز من نتائج في هذا الميدان، كان من األهمية بمكان أن يجري اختيار بعض المشروعات التي 

 .مع أن معظمها كان قد صمم في التسعينياتحان موعد إنجازها خالل هذه الفترة 

 :هناك أربع دعائم متعاضدة تشكل أساس التقييم، وهي -5

تحليل لتطور المفاهيم الرئيسية والنهج الناشئة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وتحديد معايير   )أ (

ية والنهج الناشئة تقديم تلخيص للمفاهيم الرئيس) 1: (يتمثل الهدف من هذه الدعامة فيما يلي. المقارنة

بين الجنسين تمايز إجراء مقارنة بين عمل الصندوق في مجال ال) 2(المتصلة بالمساواة بين الجنسين؛ 

                                                      
: ، وهي متاحة على الموقع2003نيسان /وافق المجلس التنفيذي على سياسة التقييم في أبريل 3

http://www.ifad.org/evaluation/policy/new_policy.htm  
: ، وهو متاح على الموقع2008كانون األول /ناقشت لجنة التقييم دليل التقييم في ديسمبر 4

http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/index.htm  
 مسرد المصطلحات الرئيسية المستخدمة في –يستخدم هذا المصطلح ألغراض التقييمات المصممة لتجميع نتائج مجموعة من التقييمات  5

  .لجنة المساعدة اإلنمائية/ي الميدان االقتصاديالتقييم واإلدارة المستندة إلى النتائج، إعداد منظمة التعاون والتنمية ف
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وعمل المنظمات األخرى، وذلك لتحديد أوجه التشابه واالختالف وبالتالي استخالص الممارسات 

نظمات التي يمكن إجراء المقارنة أما معايير االختيار الرئيسية لتحديد الم. الجيدة ومؤشرات التعلم

وجود تقييمات مؤسسية سابقة للعمل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين ) 1: (معها فهي كما يلي

سهولة الوصول إلى المنظمة ألغراض جمع البيانات ) 3(تنوع الخلفية المؤسسية؛ ) 2(المرأة؛ 

وقد وقع االختيار على . ين الجنسينبتمايز والمعلومات والدروس الخاصة بجهودها المتصلة بال

بنك التنمية اآلسيوي؛ والوكالة الكندية للتنمية الدولية؛ ومنظمة التعاون والتنمية في : المنظمات التالية

الميدان االقتصادي؛ والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والبنك 

واستندت طرائق المقارنة أساساً إلى استعراض وثائقي لألدبيات . الميالدولي؛ وبرنامج األغذية الع

وأعدت ورقة عمل مكرسة لعملية تحديد معايير المقارنة في . المتوفرة من المنظمات موضع البحث

 .) لالطالع على قائمة الوثائق المدروسة4الذيل انظر . (سياق التقييم

شمل هذا التقدير . اة بين الجنسين وتمكين المرأةتقدير لعمل الصندوق في مجال الترويج للمساو  )ب (

استعراضاً للوثائق العديدة المتعلقة بالسياسة واالستراتيجية المؤسسية والخطوط التوجيهية التي 

وقد تمثلت غايتا هذه . كما نُظر في بعض الوثائق األقدم عهداً. 2003وضعها الصندوق منذ عام 

قدير أهمية األهداف والنهج المعروضة ونوعية إطار النتائج، إن ت) 1: (الدعامة الرئيسيتان فيما يلي

تحديد ما إذا كانت الوثائق المدروسة تعطي توجيهات متسقة لموظفي الصندوق للترويج ) 2(وجد؛ 

ولهذه الغاية األخيرة أهمية خاصة نظراً لعدم وجود وثيقة . للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .لمؤسسية في هذا الموضوعوحيدة شاملة للسياسة ا

تقييم لنتائج تقييمات األداء السابقة وجمع الدالئل الميدانية حول أداء ومنظورات الشركاء في   )ج (

تتألف . البلدان المقترضة، واستعراض االستراتيجيات والعمليات القطرية المنفذة في اآلونة األخيرة

لنتائج التقييمات السابقة يستند إلى تقارير تقييم ) 1: (هذه الدعامة من ثالثة عناصر محددة كما يلي

باستخدام منهجية  2003من المشروعات كان قد أعدها مكتب التقييم في الصندوق منذ عام  50تقييم 

مشتركة، باإلضافة إلى استعراض تقارير تقييم خمسة برامج قطرية وجميع ما تم إعداده حتى اآلن 

ـّنت هذه العملية 6.ندوق والتقارير المؤسسية األخيرةعمل الص من التقارير السنوية لنتائج وأثر  ومك

فريق التقييم من تقدير النتائج على أساس العمليات السابقة وتحديد األسباب المباشرة لحسن األداء أو 

في بنغالديش ومصر وغواتيماال (تقدير لنتائج عشرة مشروعات إضافية ) 2(للنقص في حسن األداء؛ 

                                                      
والتقييم المشترك مع مصرف التنمية األفريقي للزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا ) 2009/2010(يشمل ذلك التقييم الخاص باالبتكار   6
والبرنامج التجريبي ) 2006/2007(اني والبرنامج التجريبي للحضور الميد) 2006/2007(وتقييمات سياسة التمويل الريفي ) 2008/2009(

  ).2004/2005(لإلشراف المباشر 



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

4 

استعراض ) 3( وتجميع تصورات أصحاب المصلحة على المستوى القطري؛ 7)وموريتانيا وزامبيا

 مشروعاً جارياً من المشروعات التي تمت الموافقة عليها بعد اعتماد خطة 22عينة مختارة تضم 

العمل للمساواة بين الجنسين، وخمسة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج 

اختيرت المشروعات االثنين والعشرين من خالل تجميع عينة عشوائية تضمن وقد . 2009أعدت في 

أما الغاية الرئيسية . وجود توازن كاف بين األقاليم الجغرافية الخمسة التي تغطيها عمليات الصندوق

لهذا العنصر فقد تمثلت في تقدير مدى إدراج الدروس المستفادة وتجارب العمليات السابقة في تصميم 

 المشروعات وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وفي إعطاء فكرة عن النتائج الناشئة، وتنفيذ

يمكن . (خصوصاً نتائج المشروعات التي تمت الموافقة عليها في أعقاب اعتماد خطة العمل مباشرة

ه وقد نتج عن هذ) الثالثاالطالع على الوثائق األساسية المستعرضة ألغراض الدعامة هذه في الذيل 

 للمكونفضالً عن خمس ورقات عمل قطرية فردية ) 3(و) 1 (للمكونينالدعامة ورقات عمل مكرسة 

)2.( 

تشمل هذه الدعامة استعراض العمليات الرئيسية . تقدير لعمليات مؤسسية مختارة في الصندوق   )د (

واة بين التنفيذية والمؤسسية في الصندوق والتي تؤثر على أنشطة الصندوق الخاصة بالترويج للمسا

العمليات التنفيذية، بما فيها عمليات تعزيز النوعية وضمان ) 1: (الجنسين وتمكين المرأة، وهي تحديداً

الجودة، واإلشراف المباشر ودعم التنفيذ، والحضور القطري، والتقييم، وإطار قياس النتائج، 

خرى من قبيل إدارة العمليات المؤسسية األ) 2(والشراكات، وحوار السياسات، وإدارة المعرفة؛ 

الموارد البشرية، وعمليات الميزانية، والتواصل، وعمليات صنع القرار اإلداري فيما يتعلق بالمساواة 

ـُظر في صالحية الهيكل التنظيمي . بين الجنسين وتمكين المرأة الداخلي  لتمايز بين الجنسينلكما ن

جنسين في شعبة السياسات والمشورة ين التمايز بفي الصندوق، والسيما سير عمل مكتب شؤون ال

يز بين الجنسين على مستوى الشعب، جهة االتصال المعنية بالتماالتقنية بدائرة إدارة البرامج، ودور 

 كما استعرض التقييم دور .تمايز بين الجنسينوخبرات المجموعة المواضيعية المؤسسية المعنية بال

مجموع جهود الصندوق للترويج المعنية بالمساواة بين المجلس التنفيذي نظراً لما له من أهميته في 

الجنسين وتمكين المرأة، مع أن دوره يقتصر على الحوكمة وال يشكل عملية مؤسسية داخلية من 

وقد أجري التحليل الخاص بهذه الدعامة من خالل دراسة الوثائق والجمع بين . عمليات الصندوق

ارة الصندوق وموظفيه، فضالً عن أعضاء مختارين في المقابلة الفردية والجماعية مع ممثلي إد

نترنت لألعضاء الحاليين والسابقين في إضافة لذلك، أجري استقصاء على اإل. المجلس التنفيذي

ز بين الجنسين على جهة االتصال المعنية بالتماي بين الجنسين وتمايزالمجموعة المواضيعية المعنية بال

 .حددة حول الدعامة الرئيسية هذهوأعدت ورقة عمل م. مستوى الشعب

                                                      
بلد واحد من كل إقليم؛ تنوع البلدان من حيث درجة تقدمها في المساواة بين الجنسين :   اختيرت البلدان على أساس المعايير التالية7

كتمال وفي سياقات مختلفة، إن أمكن؛ وعدم وجودها وتمكين المرأة؛ ووجود ما ال يقل عن مشروعين فيها على مراحل مختلفة من اال
  .وسط عملية استعراض أو تقييم كبيرة



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

5 

مرحلة البدء، وفيها أجريت عمليات تدقيق الطرائق والعملية، ) 1: (وقد نظم التقييم في أربع مراحل رئيسية -6

ـُكملت مع مراعاة فريقوالتعاقد مع أعضاء   التقييم واالستشاريين، وأعدت فيها ورقة نهج التقييم ثم است

؛ مرحلة العمل المكتبي، وشملت استعراض الوثائق ) أدناه8الفقرة انظر (تعليقات شراكة التعلم األساسية 

وإجراء المقابالت ومناقشات مجموعات التركيز مع ممثلي ) أعاله) د (5الفقرة انظر (وإجراء االستقصاء 

ويدرج قسم مالحق هذه الوثيقة في جدول المحتويات مختلف ورقات العمل . إلدارة الصندوق وموظفيه

كتابة ) 4(زيارة عشرة مشروعات يمولها الصندوق في خمسة بلدان؛ ) 3( خالل هذه المرحلة؛ التي أعدت

 .تقرير التقييم هذا، بما في ذلك إعداد رد إدارة الصندوق على التقييم

وخالل مرحلة كتابة مسودة التقرير النهائي، اختبر مكتب التقييم في الصندوق نهجاً جديداً بتقديمه لعروض  -7

أمام لجنة التقييم التابعة للمجلس التنفيذي في " باور بوينت"لتقييم األولية تستخدم برنامج عن نتائج ا

أما الهدف من . أيلول، وأمام رئيس الصندوق/ في سبتمبراألساسية، وأمام شراكة التعلم 2010تموز /يوليو

ة لإلعراب عن آرائهم ذلك فهو إتاحة فرصة مبكرة للجنة التقييم ورئيس الصندوق وشراكة التعلم األساسي

 .حول نتائج التقييم الرئيسية

الجنسين، تمايز بين  ألغراض تقييم ال8وتمشياً مع سياسة التقييم في الصندوق، أنشئت شراكة للتعلم األساسي -8

كما . بهدف توفير المساهمات واستعراض النواتج الرئيسية، بما في ذلك ورقة النهج ومسودة هذا التقرير

ـُبر أعضاء ا إضافة .  عن تقاسم جميع المعلومات والوثائق مع اآلخرين في شعبهممسؤولينلمجموعة اعت

 وقد روعيت في إعداد الصيغة 9.لذلك، خضع التقييم إلى استعراض أقران داخلي ضمن مكتب التقييم

 استعراض النهائية لتقرير التقييم هذا تعليقات شراكة التعلم األساسية ولجنة التقييم واألقران المشاركين في

 .األقران الداخلي في مكتب التقييم

وأخيراً، وبموجب سياسة التقييم، وجهت دعوات منتظمة لكل من شارك في وضع استراتيجيات وعمليات  -9

ومن المفيد في . الصندوق وفي تنفيذها إلجراء تقدير ذاتي أثناء اضطالع مكتب التقييم بالتقييمات المستقلة

ارة الصندوق كانت قد أجرت بالفعل عملية تقدير ذاتي مفصلة تتعلق بخطة هذا الصدد التشديد على أن إد

ويرد ملخص . 2006- 2005 الخاصة بهذا الموضوع في اإلقليمية بين الجنسين والبرامج تمايزعمل ال

ويعتبر مكتب التقييم في الصندوق أن هذه الجهود . النتائج الرئيسية لهذه التقديرات الذاتية في الفصل الثالث

 بين الجنسين معلومات تمايزافية، على ضوء أن اإلدارة قدمت للمكتب في سياق هذا التقييم الخاص بالك

 .ها التقديرات الذاتية على نحو وافوبيانات إضافية محدثة حول المسائل والمجاالت التي لم تغطّ

                                                      
شملت عضوية شراكة التعلم األساسية األشخاص التاليين نائب الرئيس المزامل، دائرة إدارة البرامج؛ كبير االستراتجيين اإلنمائيين؛  8 

 الصندوق؛ جميع المديرين في الشعب اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج؛ مدير شعبة المالية واإلدارة؛ مدير مكتب التقييم في كبير مسؤولي
 المساواة بين الجنسين –الموارد البشرية؛ االقتصاديون اإلقليميون في الشعب اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج؛ كبير المستشارين التقنيين 

البرامج، خبير التقييم الرئيسي المعني بتقييم المساواة بين الجنسين في مكتب التقييم؛ واستهداف الفقر؛ كبير مديري الحافظة، دائرة إدارة 
  منسقو الشؤون الجنسانية في الشعب اإلقليمية؛ ممثل عن المجموعة المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين، وغيرهم

  .زءاً من عملية استعراض األقران الداخليكان مدير مكتب التقييم في الصندوق، وعدد كبير من موظفي التقييم، ج 9
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  هيكل التقرير–دال 

ويعطي الفصل الثاني لمحة .  خمسة فصولهذا، يشتمل تقرير التقييم على" المقدمة"باإلضافة إلى فصل  -10

عامة مقتضبة عن المفاهيم والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويتضمن ملخصاً لما 

ـّمه من عملية تحديد معايير  ويعرض الفصل الثالث تطور النهج االستراتيجي الذي يأخذ . المقارنةتم تعل

. ن الجنسين وتمكين المرأة، ويقارن جهود الصندوق بجهود المنظمات األخرىبه الصندوق إزاء المساواة بي

أما الفصل الرابع، فيقدم لمحة عامة عن أداء العمليات الماضية وتطور النُهج في برامج الفرص 

وأما الفصل الخامس، فهو يصف . االستراتيجية القطرية التي وضعت مؤخراً وفي المشروعات الجارية

 .عمليات الصندوق المؤسسية، في حين أن الفصل السادس يتضمن استنتاجات التقييم وتوصياتهنتائج تحليل 

  النقاط الرئيسية

، قررت هيئة مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق أن يضطلع مكتب التقييم في الصندوق بهذا 2008في عام  

 .اجة إلى إجراء مكتب التقييم لهذا النوع من التقييمكما سلمت خطة عمل الصندوق للمساواة بين الجنسين بالح. التقييم

تقدير أهمية استراتيجية الصندوق في الترويج للمساواة بين الجنسين ) 1: (تتمثل أهداف التقييم فيما يلي 

تقدير نتائج ) 3(التعلم من خبرات المنظمات اإلنمائية األخرى ومن ممارساتها الجيدة؛ ) 2(وتمكين المرأة؛ 

تي يمولها الصندوق والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في برامجه القطرية وعملياته األنشطة ال

الخلوص إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات تساعد إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي ) 4(المؤسسية؛ 

 .على توجيه أنشطة الصندوق المقبلة في هذا المجال

تحليل لتطور المفاهيم والنهج اإلنمائية المتصلة ) 1: (شكل أساس التقييم، وهيهناك أربع دعائم متعاضدة ت 

بالمساواة بين الجنسين، واستعراض وثائقي شامل للوثائق الخاصة بالسياسة العامة والتقييم والتي أعدتها 

جال تقدير لوثائق الصندوق الرئيسية في م) 2(؛ )أي استعراض معايير القياس(منظمات إنمائية أخرى 

التي مولها الصندوق استناداً  تقييم لنتائج تقييم العمليات السابقة) 3(السياسة المؤسسية واستراتيجية المنظمة؛ 

إلى الدالئل التقييمية القائمة، باإلضافة إلى استعراض االستراتيجيات القطرية وتصميمات المشروعات في 

ائج المستخلصة من المنظورات التي يأخذ بها اآلونة األخيرة، وخمس زيارات قطرية لالطالع على النت

الشركاء في تلك البلدان ولجمع الدالئل الميدانية حول النهج الناشئة والنتائج المستخلصة من المشروعات التي 

استعراض لعمليات مختارة في سياق سير األعمال المؤسسية لها آثارها بالنسبة ألداء ) 4(يمولها الصندوق؛ 

 .الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البلدان الشريكةالصندوق في مجال 

تبعت عملية التقييم سياسات التقييم المعمول بها في الصندوق، بما في ذلك إنشاء شراكة تعلم أساسي وتقييم  

 وشملت المنهجية استعراض الوثائق وإجراء. ذاتي أجرته اإلدارة واستعراض أقران داخلي في مكتب التقييم

المقابالت وتنظيم مناقشات مجموعات التركيز وإجراء استقصاء استبياني موجه والمالحظة المباشرة لألنشطة 

  .الميدانية وفي المقر
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  بين الجنسين تمايز  تطور المفاهيم والنُهج اإلنمائية المتصلة بال–ثانياً 

 ونتائج عملية استعراض تحديد معايير المقارنة

 بين الجنسين تمايز والنُهج اإلنمائية المتصلة بال تطور المفاهيم- ألف 

وتنتج المرأة، في كثير من البلدان التي . تتمثل والية الصندوق في المساهمة في التنمية الزراعية والريفية -11

وقد حسبت إحدى الدراسات أن . يعمل فيها الصندوق، الجانب األعظم من األغذية التي تستهلك محلياً

في المائة إذا كان للمرأة  20ة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمكن أن ترتفع بنسبة اإلنتاجية الزراعي

 وخلص تقرير أعده البنك 10.أن تحصل، على قدم المساواة مع الرجل، على األرض والبذور واألسمدة

  إلى أن تخفيف أوجه الالمساواة بين الجنسين يؤدي إلى انخفاض في وفيات الرضع واألطفال11الدولي

وعلى مستوى المجتمع العالمي أيضاً، تشكل . وتحسين التغذية وارتفاع اإلنتاجية االقتصادية وتسريع النمو

المساواة بين الجنسين التزاماً مكرساً في االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان وفي األهداف اإلنمائية لأللفية 

اع المرأة في المجتمعات المحلية الريفية، والصندوق بحاجة إلى مواجهة أوض. التي حددتها األمم المتحدة

 .وذلك إلنهاء الفقر الريفي ولزيادة الثروة

 "2008الزراعة والتنمية لعام : التنمية في العالم" اقتباس من تقرير البنك الدولي المعنون - 1 اإلطار

على أن القعود عن . رف بهتلعب المرأة دوراً رئيسياً في الزراعة في معظم بلدان العالم، ولكنه دور قلما يعت"
فهو يؤدي إلى سياسات وبرامج خاطئة وإلى فقدان الناتج الزراعي وما . االعتراف بأدوار النساء أمر باهظ التكلفة

  ."يتصل بذلك من إضاعة تدفق الدخل وإلى ارتفاع مستويات الفقر وإلى انعدام األمن الغذائي والتغذوي

تشبه إلى حد بعيد الحجج التي توصلت إليها بعد كثير من كونها لمقتبسة إن أكثر ما يدهش في هذه العبارة ا -12

، وهي حجج أدت في البداية إلى تنشيط جهود الوكاالت اإلنمائية 1970البحث إستر بوزيروب عام 

لالهتمام باألدوار المختلفة بين النساء والرجال وللوضع المتباين لكل من الجنسين في نظم اإلنتاج وفي 

فقد قامت، هي وغيرها من الباحثين، . وبكيفية نشوء الالمساواة بين النساء والرجال واستمرارهااألسرة، 

بتوثيق واقع أن العامل الجنساني، وبصورة أكثر شموالً من عوامل العرق أو اإلثنية أو الطبقة، يشكل مبدأ 

ئية، لم تشهد أوضاع المرأة وعلى الرغم من الجهود اإلنما.  وفي الالمساواة–أساسياً في تنظيم المجتمع 

ويرتبط ذلك بصعوبة التغيير في هذه المجاالت . الريفية في البلدان النامية إال تحسناً طفيفاً منذ ذلك الوقت

 .وبحساسيته، وكذلك بتردد قيادات الوكاالت اإلنمائية في التعامل مع هذه المسائل بصورة جادة

                                                      
اجتماع خبراء لجنة األمم المتحدة االقتصادية / سودهارشان كاناغاراجاه لصاح البنك الدولي. مارك بالكدين و ر. ورقة من إعداد سب 10

  .2003حزيران /يونيو 24-23ألفريقيا المعني بالنمو المناصر للفقراء، في كمباال، أوغندا، 
  .2010بين الجنسين والتنمية، التمايز ، 2008-2002ك الدولي، تقييم لما قدمه البنك الدولي من دعم في الفترة  أنظر البن11
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ما كانت تتعامل مع النساء كمجموعة مستهدفة منفصلة تقدم لها فالوكاالت اإلنمائية، قبل بوزيروب، كثيراً  -13

التعليم التغذوي والنظافة الصحية والعناية باألطفال ( عملهن كربات منزل ألغراضالمساعدة، في معظمها، 

أمن حيازة األراضي والبذور المحسنة (أما استثمارات اإلنتاج الزراعي ). وحدائق المطبخ وتربية الدواجن

ويميل هذا النهج إلى زيادة . فقد كانت توجه نحو الرجال) ات الجديدة في الممارسات اإلنتاجيةوالمهار

عبء عمل المرأة وتوسيع الالمساواة بينها وبين الرجل، في حين أن الرجال ينفقون الدخل اإلضافي دون 

 .تشاور مع زوجاتهم في كثير من األحيان

بدأ ممارسو العمل اإلنمائي القلقون إزاء الالمساواة بين الجنسين واستجابة إلى تزايد الوعي بهذه المشاكل،  -14

ويتمثل أحد النُهج الرئيسية، وهو .  صنع القرار والقوة االقتصادية لدى النساءلتعزيزفي استنباط نُهج جديدة 

على ، في مساعدة النساء ")المرأة في التنمية"والذي تطور من نهج (ما يسمى اليوم بنهج تمكين المرأة 

تشكيل مجموعات يمكنها االضطالع باألنشطة االقتصادية والعمل كمحفل تتعلم فيه النساء مهارات جديدة 

وفي . وكان الهدف الرئيسي من هذه المجموعات هو زيادة إنتاجية النساء. وتكتسب ثقة جديدة بالنفس

كثر نجاحاً، تمكنت النساء المشروعات، أو عناصر المشروعات، المتعلقة بتمكين المرأة، والتي كانت األ

من قبيل الحصول على أماكن عرض (أيضاً من زيادة قدرتهن على التفاوض على مصالح أوسع نطاقاً 

آمنة في األسواق بأسعار معقولة، أو المزيد من التأثير على قرارات األسرة، أو إعطاء األولوية في 

نساء المستفيدات من نهج التمكين هذا بميزة إضافية وتتمتع ال). االستثمار العام للرعاية الصحية أو للتعليم

تتمثل في حيازة رأس مال المجموعة العامل وأرباحها وفي التحكم بهما والحفاظ عليهما سالمين إلى أن 

تحتاج إليهما النساء، نظراً ألن األزواج أو األقرباء من الرجال يمكن، بغير ذلك، أن يستولوا إما على 

وقد شهدت استراتيجية تمكين المرأة هذه نجاحاً كبيراً في جنوب آسيا وفي . رباحالمنتجات أو على األ

على أنها . مناطق كثيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عندما يكون اإلنتاج مرتبطاً بأسواق متغيرة

ء على القت فشالً ذريعاً في الحاالت التي ال تتوفر فيها ضمانات تمنع الرجال أو النخب من االستيال

ويحتاج هذا النهج إلى التفاوض مع النساء والرجال في . األنشطة المربحة أو على الدخل الذي تدره

وتشكل هذه األنشطة على األغلب عنصراً من . المجتمعات المحلية إلقناعهم بجدوى فكرة مساندة المرأة

 .عناصر المشروع

جنسين، فهو يأخذ شكلين مختلفين، ثانيهما هو أما النهج الثاني، ما يسمى عموماً بنهج المساواة بين ال -15

فبدالً من الفصل بين النساء والرجال، يقوم نهج المساواة بين الجنسين على إتاحة فرص . األحدث عهداً

وهو يعامل . أفضل للنساء والرجال لتحقيق زيادة اإلنتاجية ولمضاعفة التأثير على عمليات صنع القرار

وهذا النهج هو الذي تعتمده األمم المتحدة . مواطنة بل كذلك بصفتها المرأة ال بصفتها منتجة فحسب

 .ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي رسمياً

وفي عدد من البرامج اإلنمائية، دخل نهج المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية من خالل أنشطة من  -16

؛ وتدريب )عمال شق الطرق ومشروعات الصيانة، مثالًفي أ(قبيل توظيف نساء ورجال ال قرابة بينهما 

النساء والرجال، سواء بسواء، على اإلنتاج الزراعي المحسن وعلى المشاركة الجماعية والقيادة؛ 
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. لصالح النساء فضالً عن الرجال) األرض والمعدات اإلنتاجية والنقل، وغير ذلك(واالستثمار في األصول 

توعية النساء والرجال عمالً على زيادة احتمال السماح للمرأة ) 1: ( ما يليوكثيراً ما يتطلب هذا النهج

بالمشاركة، والسيما عندما تكون األنشطة المقترحة ال تضطلع بها المرأة تقليدياً؛ ) وسماح المرأة لنفسها(

 المشاركة التدريب على المهارات أو بناء الثقة بالنفس أو أشكال الدعم األخرى لمساعدة المرأة على) 2(

من ذلك مثالً أن مشاركة أسر على رأسها نساء في نشاط يرمي إلى تحسين (على قدم المساواة مع الرجل 

 ).اإلنتاج الزراعي يمكن أن يتطلب استئجار خدمات للحراثة

وهناك نهج أحدث عهداً، وهو شكل جديد من أشكال نهج المساواة بين الجنسين في الزراعة والمنشآت  -17

مساعدة األزواج والزوجات على : كز على تعزيز التكامل في اإلنتاج المستند إلى األسرةالصغيرة، ير

االنخراط في عملية تحسين اإلنتاج الزراعي، مع االعتراف بأنه عندما تحظى مشاركة الجميع بالتقدير 

رة خاصة على وقد كان لهذا النهج تأثيره القوي بصو. اإلنتاجيةوعندما يستفيد الجميع، فإن ذلك يحسن من 

تحسن النوعية في سالسل القيمة الزراعية، حيث تعتبر المرأة تقليدياً في كثير من األحيان هي المسؤولة 

عن أعمال ما بعد الحصاد، وهي التي تتمتع، وفق ما يقوله أعضاء منظمات المزارعين، بميزة مقارنة في 

له بعض األسر، تتمثل في إعادة توزيع العمل ولهذا النهج ميزة إضافية، وفق ما تقو. هذا النوع من العمل

المنزلي حسب الحاجة لتمكين كل من النساء والرجال من االستفادة من التدريب ومن فرص العمل، مما 

ـّد اإلنتاجية المحسنة كثيراً من األرباح، فإنها تسهم في . يزيد من قدرة األسرة على التكيف وعندما تول

مزرعة بصورة موسمية أو دائمة، وبذلك تتحسن قدرة المجتمع المحلي على التقليل من نزوح الرجال عن ال

، "اللحاق"وهذا الشكل من المساواة بين الجنسين يرجح أن يتطلب أيضاً دعماً لتمكين المرأة من . االستمرار

 12 .فضالً عن توعية النساء والرجال معاً

الهما، يمكن أن يتكلال بالنجاح، فإن قلة فقط  وفي حين أن نهجي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ك -18

وتالحظ لجنة المساعدة . من الوكاالت تطبقهما بصورة منهجية، ومعظم الوكاالت تقعد عن االستثمار فيهما

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

وبعبارة أخرى، فإن األمر ال . مسألة تتصل بالمساءلة وليس كمسألة من مسائل التوعيةينبغي أن يعامال ك

فإذا لم يأخذوا الموضوع : مبرمجي التنمية أو مديريها بأهمية المساواة بين الجنسين" إقناع"يكمن في 

االعتقاد وقد أدى هذا . بصورة جادة، هم والمنظمة، فإن عملهم سيتضرر وال بد من مساءلتهم عن أدائهم

 أي ضمان مراعاة اآلثار –منظور التمايز بين الجنسين" تعميم"إلى وضع سياسات تنظيمية وإلى الرغبة في 

ومع ذلك، فإن نسبة . المتعلقة باالعتبارات التمايز بين الجنسين في عمل المنظمة والعمل بهذه االعتبارات

في المائة، كما أن  10مكين المرأة تقل عن جميع الموارد اإلنمائية المخصصة للمساواة بين الجنسين وت

 .ضعيفة عموماًتمايز بين الجنسين المساءلة عن إتباع السياسات المتعلقة بال

                                                      
في أوغندا، وبرامج الوكالة " نوفييب"أنظر على سبيل المثال مشروع الس فيراباتشيس في غواتيماال، وعمل ليندا مايو وأوكسفام  12

ويستحق هذا النهج قدراً من التحليل والتوثيق المنهجي أكبر مما . التعاون الخاصة بالزراعة في كوباالسويسرية للتنمية والتعاون للتنمية و
  .كان ممكناً في سياق هذا التقييم
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إطاراً نظرياً عاماً يشرح أبعاد وديناميات التغيير الالزم لبلوغ المساواة بين الجنسين  1ويعرض الشكل  -19

خاصة باألبعاد االجتماعية األخرى من قبيل العرق أو واإلطار هذا مماثل ألطر التغيير ال. وتمكين المرأة

. ويمكن وضع نهجي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كالهما، ضمن هذا اإلطار. الطبقة أو اإلثنية

فقد وجه الصندوق اهتمامه، في األماكن التي حالف فيها النجاح برامجه في المساهمة في بلوغ المساواة 

ـّـل بأن تضطلع  (1، لألنشطة في كل من الجوانب األربعة في الشكل المرأةن بين الجنسين وتمكي أو تكف

أما االختيار بين استخدام نهج . وخصص موارد كافية لهذه الجهود) جهات فاعلة أخرى بأنشطة تكميلية

ين وعلى المساواة بين الجنسين أو نهج تمكين المرأة فهو يعتمد على السياق وعلى تقسيم العمل بين الجنس

  .طبيعة االستثمار اإلنمائي الزراعي أو الريفي وعلى مدى استجابة الحكومات الشريكة

 

  ما يتعين تغييره لبلوغ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة– 1الشكل 

  

  استعراض معايير المقارنة- باء 

ين الجنسين مع العمل بتمايز أجري استعراض معايير المقارنة بهدف مقارنة عمل الصندوق في مجال ال -20

المقابل في المنظمات األخرى، مع تحديد أوجه التشابه والفروق، للخلوص بممارسات جيدة ومؤشرات 

وبحدود ما يتاح من المعلومات بسهولة ودون تجاوز لتلك الحدود، بذلت الجهود لجمع بيانات أداء . للتعلم

 .العمليات التي تمولها المنظمات األخرى المستعرضة
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عرضت الوثائق وتقارير التقييم الحديثة المتعلقة بسياسة التمايز بين الجنسين التي تأخذ بها المنظمات واست -21

أعاله، شملت عملية تحديد معايير المقارنة بنك التنمية اآلسيوي؛ والوكالة  5وكما ورد في الفقرة . المقارنة

ة للتنمين االقتصادي؛ والوكالة السويسرية  في الميداوالتنميةالكندية للتنمية الدولية؛ ومنظمة التعاون 

واستندت طرائق . والتعاون؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والبنك الدولي؛ وبرنامج األغذية العالمي

المقارنة أساساً إلى استعراض وثائقي لألدبيات الموجودة، باإلضافة إلى إجراء المناقشات مع مقدمي 

 .مات التي شملتها العمليةالمعلومات الرئيسيين في المنظ

 تبين من التقارير أن الوكاالت ما هي طبيعة سياسات التمايز بين الجنسين لدى الوكاالت المقارنة؟ -22

جميعها، وبصورة متماثلة إلى حد بعيد، بذلت كثيراً من الجهود لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

وحظت فوارق بين الوكاالت من حيث كونها تركز هذه على أنه ل. من خالل وضع سياسات مخصصة لذلك

بنك التنمية اآلسيوي؛ (الجهود على المساواة بين الجنسين في األنشطة اإلنمائية التي تضطلع بها الوكالة 

أو أن تركيزها ينصب بصورة أكثر شموالً على الوكالة ) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والبنك الدولي

وأدرجت اثنتان من الوكاالت االهتمام ). كندية للتنمية الدولية؛ وبرنامج األغذية العالميالوكالة ال(كلها 

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ (بالمساواة بين الجنسين في التوظيف وخلق ثقافة شاملة تشرك الجميع 

ويمكن أن . لى المستوى العمليباعتبار ذلك بعداً هاماً من أبعاد توليد النتائج ع) وبرنامج األغذية العالمي

تتوفر لدى الوكاالت األخرى سياسات في الموارد البشرية تتصل بالمساواة والشمول على أساس نوع 

واألساس . الجنس أو العرق أو أية أبعاد أخرى، ولكن هذه لم تخضع لالستعراض في سياق التقييمات

لقة بالفعالية اإلنمائية وتلك الخاصة بحقوق المنطقي لجميع السياسات متماثل يجمع بين األسباب المتع

كما ). مع أن وثائق البنك الدولي األخيرة تبرز األساس المنطقي المتعلق بالفعالية اإلنمائية (13اإلنسان

بما في ذلك الخدمات (تتماثل أهداف تلك السياسات، إذ تجمع بين الحصول على الموارد والتحكم فيها 

 .اذ القرارات والتأثير عليهاوالمقدرة على اتخ) األساسية

ففي بعض . التمايز بين الجنسينة وتتباين الوكاالت في جهودها المتعلقة بالتواصل وفي نشر سياس -23

الوكاالت، تعتبر أنشطة الدعوة ضعيفة على الصعيد الميداني، وقد أفادت التقييمات أن الوثائق األساسية 

ـُقرأ  ـُترجم أو ال ت وتعلق أهمية على االلتزام ).  المتحدة اإلنمائياألممبرنامج (غير متوفرة أو أنها ال ت

برنامج األغذية العالمي، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (والتواصل الثابت من جانب قادة الوكاالت 

 ، مع أن معظم التقييمات الحظت التباين)فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التوظيف وفي الثقافة السائدة

وقد خصصت الوكالة الكندية للتنمية الدولية . الواسع في تفسير السياسات وتطبيقها على المستوى الميداني

التمايز بين  والتسعينيات، لتدريب جميع مديريها وموظفيها على تحليل الثمانينياتاستثماراً كبيراً، في 

على الرغم من حجم التعاقب بين أجيال  غير أنها لم تفعل الكثير في هذا المجال منذ ذلك الحين الجنسين،

 .الموظفين

                                                      
  .2006األمر الذي تؤآده دراسة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام  13
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وتختلف الوكاالت فيما بينها من حيث الجهود المخصصة لوضع أطر وأدوات للبرمجة تستند إلى النتائج  -24

بنك التنمية اآلسيوي؛ (وينصب التركيز األشد . ومن حيث تعميمها على الجميع وتنفيذها في الوكالة ككل

على التكفل بمراعاة أقوى لمسائل المساواة ) الدوليلدولية للتنمية الدولية؛ والبنك والوكالة الكندية للتنمية ا

على أن البنك الدولي يفيد بأن نسبة مشروعاته اإلنمائية . بين الجنسين وتمكين المرأة في مرحلة التصميم

 في 59م ال تزيد عن الزراعية والريفية التي تتناول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مرحلة التصمي

 وتتطلب الوكالة الكندية للتنمية الدولية أن تتضمن مشروعاتها جميعاً تحليالً لعوامل التمايز بين 14.المائة

، في حين أن البنك الدولي يقصر ذلك على مشروعات القطاعات التمايز بين الجنسينالجنسين واستراتيجية 

 2 اإلطارويعطي . راض مقدار النجاح في ذلك مع الوقتوليس هناك من تتبع الستع. المتصفة باألولوية

أمثلة على بعض المبادرات الرامية إلى الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي تعتبر 

  .ممارسات جيدة تعمل بها المنظمات األخرى

  أمثلة على الممارسات الجيدة في الدراسة المقارنة– 2 اإلطار

يشكل حوار السياسات والتوعية الخاصة بالمساواة بين الجنسين عنصراً هاماً من : تنمية الدوليةالوكالة الكندية لل

  .عناصر عمل المنظمة

  .تمثل زيادة عدد البنات في المدارس هدفاً رئيسياً من أهداف البنك الدولي: البنك الدولي

في عمل الوكالة على زيادة نسبة النساء في ينصب أحد أوجه التركيز الهامة : الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

  . جميع مستويات المنظمة واتخاذ الخطوات لخلق ثقافة شاملة تشرك الجميع

  .أسهمت القيادة القوية في تعزيز الدعم الذي يحظى به االهتمام بالمساواة بين الجنسين: برنامج األغذية العالمي

؟ ال تتناول ين وتمكين المرأة في الوكاالت المقارنةما هو مستوى االستثمار في المساواة بين الجنس -25

التقييمات التي أجرتها المنظمات التي يغطيها االستعراض المقارن هذا المجال على نحو ناجح، مما يرجح 

بين تمايز  الدقيقة المخصصة للمبادرات المتصلة بالالمواردأن يعود لتعقيد عملية تحديد واستخالص كمية 

ـُناقش بصورة أكثر – بما فيها الصندوق – هذا الوضع تحدياً للوكاالت جميعها ويطرح. الجنسين  وسي

 .تفصيالً فيما بعد في هذا التقرير

األول . وهناك نوعان رئيسيان من الموارد التي تخصص للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -26

وفي العادة، تصف ). ليف إدارية أو ثابتةوهي ما توصف أحياناً بأنها تكا(يتعلق بالتكاليف التنظيمية 

 المسائل التمايز بين الجنسين في المنظمات علىالتقييمات عدد الموظفين الثابتين المخصصين للعمل 

بيد أن أحد التحديات التي سبيل التوصل إلى صورة واضحة يكمن في ). 3 اإلطارانظر (المختلفة المغطاة 

. مختلفة وفي وضعها لهؤالء الموظفين في وحدات تنظيمية مختلفةاستخدام المنظمات المغطاة لتسميات 

                                                      
، أعد ألغراض استعراض 2009تشرين األول / تحديث حالة التنفيذ، أكتوبر: خطة عمل مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين14

  .منتصف المدة في المؤسسة الدولية للتنمية



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

13 

وفي جميع التقييمات المستعرضة، ال تتسم بالوضوح الموارد المنفقة على تعبئة الخبراء االستشاريين للعمل 

 ).حيث كثيراً ما يجري استخدام هؤالء الخبراء(في ميدان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 ومستويات مالك الموظفين المتصلة به وفقاً لتقارير التقييم لتمايز بين الجنسينللهيكل التنظيمي  ا– 3 اإلطار

برنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي

اإلنمائي ، عمل في وحدة الشؤون التمايز بين الجنسين في برنامج األمم المتحدة 2005في عام 
برنامج وقت إجراء التقييم مستشار إلى جانب ذلك، كان في ال. أربعة من الموظفين الفنيين

  .لشؤون التمايز بين الجنسين في كل من مراكز الخدمة اإلقليمية الستة
  10: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين

الوكالة 
السويسرية 

  للتنمية والتعاون

ـَين اثنين غير متفرغين )2008(كانت الوكالة قد خصصت، وقت إجراء التقييم  ، موظف
في شعبة الحوكمة في إدارة الخدمات الفنية، لدعم تنفيذ سياسة )  في المائة80يفتان بنسبة وظ(

التمايز بين الجنسين في جهة االتصال المعنية بكما كان هناك منسقون ل. المساواة بين الجنسين
زيادة وقد أدى التقييم إلى . الوحدات اإلقليمية وفي إدارات المقر األخرى وفي المكاتب الميدانية

  . الوقت الذي يخصصونه لهذه المسائل
  1.6: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين في الوحدة المركزية

برنامج األغذية 
  العالمي

   .ال يوفر التقرير أية معلومات حول ذلك
  غير متوفر: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين

الوكالة الكندية 
  للتنمية الدولية

ال (ت وحدة سياسات التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين اثني عشر موظفاً فنياً تضمن
، كما كان لدى الوكالة مستشار لشؤون التمايز )يعملون جميعاً على شؤون التمايز بين الجنسين

بين الجنسين لكل إقليم ولكل إدارة في المقر، فضالً عن مستشارين متفرغين لشؤون التمايز 
  . ين يعملون محلياً في كثير من المكاتب القطريةبين الجنس

  غير متوفر: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين
بنك التنمية 

  اآلسيوي
، ثالثة مختصين في شؤون التمايز بين الجنسين )2009(كان في البنك، وقت إجراء التقييم 

لذلك، عين ستة استشاريين إضافة . يعملون في مانيال، باإلضافة إلى وظيفة شاغرة واحدة
ندونيسيا إلشؤون التمايز بين الجنسين واإلنمائية للعمل في البعثات المقيمة في بنغالديش و

  .ونيبال وباكستان وأوزبكستان وفييت نام
   باإلضافة إلى وظيفة شاغرة9: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين

موظفاً عينوا رسمياً كموظفين  16، 2009أيار /هناك، في مايوعلى المستوى المؤسسي، كان   البنك الدولي
أبعد من ذلك، يصعب الحصول على أية بيانات تتعلق  على أنه،. لشؤون التمايز بين الجنسين

أضف إلى ذلك أن هناك موظفين . بعدد أخصائيي شؤون التمايز بين الجنسين في البنك الدولي
سين يقضون جانباً من الوقت في التعامل مع هذا من غير أخصائيي شؤون التمايز بين الجن

  .الموضوع، األمر الذي يصعب كثيراً من عملية التقدير الكمي
  )على المستوى المؤسسي( 16: مجموع عدد موظفي شؤون التمايز بين الجنسين

ال تحدد أية و. أما النوع الثاني الرئيسي للنفقات فهو اإلنفاق ضمن المشروعات التي تساندها تلك الوكاالت -27

مما (منظمة من المنظمات المغطاة هذا اإلنفاق بصورة منهجية، إذ ال يوجد تعريف صارم لما ينبغي حسابه 

من ذلك مثالً أنه إذا كان المشروع يقوم بتحسين طريق ريفي، هل ). يعتبر أساسياً للترميز في النظام المالي

بين الجنسين وتمكين المرأة على أساس أن النساء يتعين ترميز نصف تكلفة الطريق كإنفاق على المساواة 
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يستخدمن الطريق هن أيضاً ويشكلن نصف عدد السكان؟ أو، في دائرة لالتصاالت، هل ينبغي احتساب 

أو احتساب الرسائل العامة التي تشير إلى  الرسائل الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحدها،

 هذه الحالة، ما هي النسبة التي يتعين تطبيقها؟ وقد علق موظفو الوكاالت  وفي–الرجال والنساء معاً 

أمام القائمين بالتقييم بأن من النادر أن ) الوكالة الكندية للتنمية الدولية؛ والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون(

عات والبرامج، تواجه الصعوبات في وضع ميزانية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المشرو

فنقص . وذلك ألنه في حال وجود حاجة إلى مبرر في التصميم، فإن اإلنفاق يحظى بالموافقة عليه عموماً

 .التمويل ال يعتبر إذن سبباً في عدم كفاية األداء في هذا المجال

ز بين  في المائة منه هي متصلة بشؤون التماي50كل إنفاق بصورة آلية على أن نسبة  أما إذا لم يحسب -28

الجنسين على أساس أن النساء يشكلن نصف السكان، بل حسب المستوى اإلضافي للجهد الالزم إلشراك 

من قبيل التكفل بذهاب البنات إلى المدرسة، أو توفير بطاقات الهوية للنساء، أو بناء قدراتهن على (المرأة 

في دراسات منظمة التعاون والتنمية في ، فقد أمكن التوصل )القيادة ومساندتهن في ذلك، إلى آخر ما هنالك

 في 10 تقريبي يفيد بأن الوكاالت تخصص أقل من تقديرالميدان االقتصادي وغير ذلك من التحليالت إلى 

 في المائة 5بل إن كثيراً منها يخصص أقل من (المائة ألغراض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

ئج، فإن من الواضح الجلي أن مستوى االستثمار هذا ليس بالمستوى ونظراً للضعف الشديد في النتا). لذلك

 .الكافي

نظراً ألن التركيز القطاعي أضيق لدى الصندوق مما هو لدى الوكاالت المقارنة، فإن قدرته على . النتائج -29

 من  من خالل آليات–تطوير النتائج واإلبالغ عنها على أرض واقع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

قبيل نظام الصندوق إلدارة النتائج واألثر والتقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير فعالية 

كما تتوفر لدى الصندوق مؤشرات لقياس النتائج في .  تضعه بين أقوى تلك الوكاالت–الصندوق اإلنمائية 

 تجمع وال تحلل بصورة منفصلة، بل مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع أن هذه المؤشرات ال

وفي حين أن . إنها كثيراً ما تختفي نظراً إلجمالها مع غيرها من المؤشرات االجتماعية في التقارير

التقييمات كلها استطاعت أن تشير إلى بعض النتائج الميدانية االيجابية، فإن معظمها وجد أن تنفيذ سياسات 

أما أسباب هذا األداء غير المرضي فهي . ير لإلحباط وأن نتائجه محدودةالمساواة بين الجنسين متفاوت ومث

واستناداً إلى عملية استعراض معايير . متماثلة نسبياً، مع أن هناك اختالفاً بين المنظمات في التشديد

 :المقارنة، تسلط التوصيات التالية األضواء على المجاالت الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين فيها

ن قدرة الهياكل اإلدارية العليا ودورها في قيادة العمل المتعلق بالمساواة بين الجنسين تحسي •

في  يناقش دور الهياكل اإلدارية العليا في التعميم الناجح لمنظور التمايز بين الجنسين. واإلشراف عليه

نمائي المناقشة جيداً ويلخص تقرير تقييم برنامج األمم المتحدة اإل. أربعة من التقارير الستة المستعرضة

إن لإلدارة أهمية حاسمة في تعزيز وتحقيق التقدم الفعلي في تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين "بقوله 

فإذا لم يتوفر التوجيه والرؤية والمعرفة بصورة واضحة وبقدر كاف من المستوى ." في المنظمة
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وهذه المالحظة ال تقتصر على . ف بالفعاليةاإلداري، فإن المنظمة تجازف بجعل هذا التعميم ال يتص

 .شؤون التمايز بين الجنسين وحدها، فهي تنطبق على كل عملية تعميم

أبرزت تقارير التقييم الستة . وضع وتنفيذ برامج لتدريب الموظفين على المساواة بين الجنسين •

 الجنسين باعتبار ذلك يشكل جميعها انعدام التدريب والمعرفة بين الموظفين فيما يتعلق بالمساواة بين

اإلنمائي أن هناك قدراً كبيراً من الخلط حول معنى عبارة برنامج األمم المتحدة فقد وجد . مسألة أساسية

وتبين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن عدم وجود نظرية . تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين

النتائج يترك الموظفين بال نُهج تستند إلى األدلة كأساس للتغيير أو فرضية حول عالقات األسباب و

ويشير برنامج األغذية العالمي إلى أن الموظفين جمعوا بعض بيانات الرصد المصنفة على . للعمل

وليس هناك . أساس جنساني، غير أنهم لم يتمكنوا من استخدام تلك البيانات إلعطاء منحى جديد للبرامج

ميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين، إلى أن يكون الجميع من الخبراء، غير أن من حاجة، للنجاح في تع

اختبار النُهج إلزالة الحواجز االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعترض سبيل المساواة بين الجنسين 

وال، أو، في فبدون ذلك، يصبح التنفيذ مجرد أق. وتمكين المرأة يتطلب فهماً ذكياً لماهية تلك النُهج

 .الحالة األفضل، مجرد تخمينات

تشير األدلة المأخوذة من . تشجيع التوازن بين الجنسين على جميع مستويات التوظيف في الوكالة •

دراسات القطاع الخاص أن السياسات التي تروج للمساواة بين الجنسين في التوظيف ولبناء ثقافات 

تصل بحسن األداء على المستوى المؤسسي وبمستوى أعلى قادرة على االستمرار في تنفيذ ذلك، إنما ت

 وقد قامت اثنتان من الوكاالت 15.من رضا الموظفين وبالقدرة على اجتذاب أفضل المواهب واستبقائها

بإدخال التوازن بين ) الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج األغذية العالمي(الست المستعرضة 

 الترقيات كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الجنسين في التوظيف وفي

وقد كانت الوكالتان على قناعة تامة بأن ذلك سيسهم في إنجاح جهودهما لتعميم االهتمام بالتمايز . المرأة

ة مع بين الجنسين، ليس هذا فحسب بل إنهما شعرتا كذلك أن مما له أهميته أن ينفذ األمر بصورة متسق

ووجد التقييمان أن السياسات والنظم الداخلية الرامية إلى تحقيق . متلقي المنح والشركاء ما تشترطاه في

فقد تطلبت بذل جهود أخرى لبناء : المساواة بين الجنسين على مستوى الموظفين لم تكن كافية لوحدها

األغذية العالمي وصفوا ثقافة من ذلك مثالً أن موظفي برنامج . ثقافة للشمول ترحب بجميع الموظفين

البرنامج بأنها ثقافة تتوقع من النساء والرجال، سواء وجدت التزامات عائلية أم ال، أن يستجيبوا على 

وفي .  وهم يستجيبون لها على هذا األساس فعالً–الفور لألزمات، خصوصاً الكوارث الطبيعية 

ـُتوقع عموماً أن ينظم المو ظفون عملهم بصورة توازن بين العمل الحاالت غير الطارئة، ي

والمسؤوليات العائلية، باستخدام العمل من المنزل وساعات العمل المرنة وأخذ اإلجازات مقابل ساعات 

وقد اعتادت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على التكفل بإتاحة الفرص . العمل اإلضافي المتراكمة

                                                      
15  http://www.twiinc.com/twi-philosophy.html  
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ء مؤهالتهم العامة ولتعزيز فهمهم لألمور، مع تمكين األفراد في للمهنيين الشباب لتداول الوظائف لبنا

 .الوقت نفسه من استيعاب أوضاعهم الشخصية والعائلية

التكفل ببذل قدر مالئم من الجهود إلدماج المساواة بين الجنسين، مع تحديد واضح لالختصاصات  •

مستخدمة لضمان تعميم االهتمام يتمثل أحد النُهج المشتركة ال. ولإلطار الزمني ولمسائل التنسيق

في ) باإلضافة لتوافر وحدة مخصصة لسياسات أو برامج المساواة بين الجنسين(بالتمايز بين الجنسين 

وترمي هذه . التمايز بين الجنسين في وحدات العملجهة االتصال المعنية بتحديد منسق مسؤول عن 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الوحدات الوظائف أساساً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق

التي توجد هذه الوظائف فيها، وكذلك للتعرف على الجهود التي تبذلها الوحدات األخرى في الوكالة 

جهة االتصال وفي الوكاالت التي تأخذ بهذه الممارسة، وجدت التقييمات أن دور . وللتنسيق معها

 به المشاكل، مما يعزى أساساً لعدم تخصيص الوقت الكافي لهم التمايز بين الجنسين تحفّالمعنية ب

؛ ولعدم وضوح ما يكلفون به من والية واختصاصات؛ ولعدم )في المائة هي األكثر شيوعاً 10نسبة (

التمايز بين جهة االتصال المعنية بفلكي يحالف النجاح . الدقة في عالقات المساءلة الخاصة بهذه المهام

ويتعين أن تحدد لهم صالحيات . ن أن تتوفر لهم األدوات والوقت والموارد والسلطةالجنسين، يتعي

فإذا كانوا . واضحة أو توصيفات وظيفية تبين مسؤولياتهم الخاصة بتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين

 فإن مسؤولين أمام مدير إقليمي وكانوا يعملون مع مجموعة عمل معنية بشؤون التمايز بين الجنسين،

جهة االتصال وينبغي أال تكون مسؤولية . آليات المساءلة وحل المشاكل ينبغي أن تكون محددة بوضوح

التمايز بين الجنسين بمثابة مهمة تضاف إلى مهامهم وتخضع لضغوط أوجه عملهم األخرى، المعنية ب

 .كما ينبغي أال تفوض هذه المهمة للمرأة األدنى مرتبة في الوحدة المعنية

تمثل استراتيجية أخرى لتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين بصورة فعالة في زيادة عدد خبراء شؤون وت

أو /وهو استثمار في الموظفين و(ويرمي هذا االستثمار . التمايز بين الجنسين المتوفرين في الوكاالت

فالبرمجة، إذا لم تتوفر . إلى دعم قدرة الموظفين على تحسين التصميم والتنفيذ) الخبراء االستشاريين

لها المعرفة الخبيرة، يرجح أال تفي بمعايير الممارسة الجيدة بل يمكن لها أن تكون، بصورة غير 

 .مقصودة، غير فعالة أو حتى ضارة بالنسبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

اعتبرت جميع .  النتائجتحسين التوجه نحو النتائج وعمليات الرصد واإلبالغ والتقييم بهدف تقدير •

تقارير التقييم المستعرضة أن عدم وجود إطار للنتائج يقيس المساواة بين الجنسين بصورة منهجية 

وأبرزت بعض التقارير أهمية التركيز على الحصيلة النهائية وليس على النواتج، . يشكل شاغالً أساسياً

وهناك حاجة أيضاً إلى تعديل أدوات . نسينمع وضع أهداف واضحة لتعميم االهتمام بالتمايز بين الج

ـّن هذه التدابير، والسيما تلك التي تركز على أهداف محددة . التقييم بحيث تضمن إبرازها للنتائج وتمك

يمكن رصدها، الحفاظ على مسألة التمايز بين الجنسين كمحرك أو كمسألة شاملة؛ ويؤدي غيابها إلى 

 .ال تدخل في إطار عمل أحد" مخفية"لجنسين المجازفة بجعل مسألة التمايز بين ا
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صادفت التقييمات جميعها صعوبات في العثور . توفير الموارد المالية الكافية للمساواة بين الجنسين •

ويعزى جانب من هذا الوضع . على معلومات موثوق بها عن حجم االستثمار في المساواة بين الجنسين

البرامج وفي الميزانيات اإلدارية، وال يوجد نظام متفق عليه لكون االستثمارات مطلوبة في ميزانيات 

ومع ذلك، اعتبرت معظم التقييمات أن االستثمار غير كاف، خصوصاً في الميزانيات اإلدارية . للترميز

هما حالة الوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة (مع أن الموظفين الذين سئلوا عن ذلك في حالتين 

 .شعروا أنه ليس هناك من قيود على توفر االستثمارات في البرامج) لتنمية والتعاونالسويسرية ل

وجدت التقييمات أن نظم المساءلة عن المساواة بين الجنسين . معالجة موضوع مساءلة الموظفين •

وال يوجد نظام لتقييم تخطيط العمل وأداء الموظفين يشمل االهتمام . وتمكين المرأة يشوبها الضعف

وفي الحاالت التي يتوفر فيها مستشارون لشؤون التمايز بين الجنسين، ال تتسم . ساواة بين الجنسينبالم

). برنامج األمم المتحدة للتنمية والتعاون(مسؤولياتهم بالوضوح، على خالف مسؤوليات مديري البرامج 

 –كونوا من المختصين  الذين يندر أن ي–التمايز بين الجنسين منسقي جهة االتصال المعنية بأما دور 

 ).الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج األغذية العالمي(فهو غير واضح في عدد من الوكاالت 

  النقاط الرئيسية

، تعاملت 1975فالجهود التي سبقت عام : أجري تقييم لنُهج النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
تجين ومع النساء باعتبارهن ربات منزل، األمر الذي يتجاهل دور المرأة الهام أساساً مع الرجال باعتبارهم من

 .في العمل الزراعي وإنتاج األغذية
ونُهج تركز على تغيير ) ما يسمى اليوم عادة بنُهج تمكين المرأة(أدى ذلك إلى اعتماد نُهج تركز على المرأة  

 ). بنُهج المساواة بين الجنسينما يسمى اليوم عادة(العالقات بين النساء والرجال 
يروج نهج حديث واعد إزاء المساواة بين الجنسين للتكامل بين النساء والرجال في اإلنتاج األسري ولتنظيمات  

 .المزارعين
هناك عقبتان رئيسيتان تعترضان التطبيق الفعال للدروس المستقاة من العمليات السابقة، وهما التردد في  

 .يز بين الجنسين كمبدأ تنظيمي رئيسي للمجتمع، والقعود عن االستثمار بصورة كافيةمعالجة مسألة التما
لقيت الوكاالت اإلنمائية التي توفرت لديها تقييمات حديثة نجاحاً مختلطاً، في أفضل األحوال، في تنفيذ تعميم  

 ذلك يعزى لعدم توفر وكان هناك توافق آراء عريض بين الوكاالت على أن. االهتمام بالتمايز بين الجنسين
 :العناصر التالية

 ؛)من حيث األثر أو في العملية التنظيمية(التوجه نحو النتائج  •
 القيادة المتسقة والمتابعة المتماسكة من جانب اإلدارة العليا؛ •
 مساءلة الموظفين من خالل نظم إدارة األداء؛ •
 ين؛الفهم الواضح للسبيل األفضل لمواجهة عدم المساواة بين الجنس •
االستثمار الكافي في توفير الخبرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في شعب الصندوق اإلقليمية وكذلك  •

 في المشروعات التي يمولها الصندوق؛ 
  .االهتمام بالتوازن بين الجنسين في التوظيف، وعدم توفر ثقافة شاملة في المنظمات •
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دوق إزاء المساواة بين الجنسين  النهج االستراتيجي الذي يأخذ به الصن–ثالثاً 

 وتمكين المرأة

يتضمن هذا الفصل تحليالً للنهج االستراتيجي الذي يأخذ به الصندوق إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين  -30

تقدير مدى صلة األهداف والنُهج المعروضة ) 1: ( بما يليللقياموهو يهدف، بصورة خاصة، . المرأة

استعراض ما إذا كانت الوثائق المدروسة توفر توجيهات متسقة ) 2(ج، إن وجد؛ بالواقع ونوعية إطار النتائ

ويبدأ الفصل بعرض لجهود . لموظفي الصندوق فيما يتعلق بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ويستعرض بعد ذلك جهود الصندوق في العقد . 2000الصندوق في هذا المجال منذ إنشائه وحتى عام 

أما الجزء األخير منه، فهو يقارن النهج االستراتيجي الذي يأخذ به الصندوق . ل من األلفية الجديدةاألو

 .بالنُهج المستخدمة لدى الوكاالت التي يقاس عليها

 2000-1978:  خبرة الصندوق في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة–ألف 

 وفي ذلك الحين، كان هناك إدراك متزايد 16.لدولي للمرأة، مع بداية العقد ا1978بدأ الصندوق عملياته عام  -31

على مستوى العالم بأن المرأة تلعب دوراً شديد األهمية في اإلنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية 

واألمن الغذائي المنزلي في البلدان النامية، وأنها، مع ذلك، تحظى بقدر أقل من الرجال من األصول 

وباستمرار، كان أحد نصوص الصندوق القانونية األساسية، وهو وثيقة .  اتخاذ القراروالخدمات ومن سلطة

 وما تبعه من تحديثات مختلفة أدخلت عليه عبر السنين، يتضمن تعليمات 17سياسات اإلقراض ومعاييره،

تقضي بأن تستفيد النساء والرجال، على قدم المساواة، من قروض الصندوق المقدمة لمشروعات 

وتعني هذه السياسة أنه، حتى في أوائل الثمانينيات، كان العديد من وثائق الصندوق الرئيسية . ماراالستث

وعلى الشاكلة نفسها، تضمنت المشروعات التي يمولها الصندوق . يشدد على أهمية المرأة في الزراعة

 .عناصر فرعية موجهة خصيصاً نحو تحسين رفاه النساء وسبل رزقهن/أنشطة

 فإن الصندوق بدأ في التركيز على حالة المرأة الريفية بعد إنشائه بقليل، ووجه مع الزمن وعلى هذا، -32

اجتماع قمة رئيسي  1992شباط / أنه نظم في فبرايرمثالًمن ذلك . اهتمامه المتزايد للمسائل التي تؤثر عليها

القمة ذاك في الترويج  وتمثل الهدف من اجتماع 18.في جنيف يعنى بالتنمية االقتصادية للمرأة الريفية

                                                      
وعقد المؤتمر العالمي الذي توج . ليالً على أهمية المرأة في التعاون اإلنمائي الدوليسنة دولية للمرأة تد 1975 أعلنت األمم المتحدة سنة 16

عقداً دولياً  1985-1975هذه السنة في مكسيكو بالمكسيك، وفيه قررت األمم المتحدة أن المسألة على درجة من األهمية تجعلها تعلن العقد 
في بيجين  1995 في نيروبي بكينيا، وعام 1985عام : خرين الستعراض التقدمكما عقدت األمم المتحدة مؤتمرين عالميين آ. للمرأة
  .بالصين

وعدل مجلس المحافظين . 1978كانون األول /ديسمبر 14  اعتمد مجلس المحافظين سياسات اإلقراض ومعاييره في دورته الثانية في 17
ودورته الثامنة عشرة بتاريخ ، )XVII/83 القرار( 1994 ون الثانيكان/ يناير28هذه السياسات والمعايير في دورته السابعة عشرة بتاريخ 

ودورته ، )XIX/94 القرار( 1996كانون الثاني /يناير 18ودورته التاسعة عشرة بتاريخ ، )XVIII/89 القرار( 1994 كانون الثاني/يناير 26
  ).XXI/106القرار ( 1998شباط /فبراير 12رين بتاريخ ودورته الحادية والعش، )XX/101 القرار( 1997شباط / فبراير21العشرين بتاريخ 

زوجة من زوجات رؤساء الدول أو الحكومات؛ وممثلي رؤساء الدول أو الحكومات من  64جمعت قمة جنيف، فيمن جمعت بينه، بين  18
وكالة أخرى؛ وستة من  12  من البلدان األخرى؛ واألمين العام لألمم المتحدة؛ وعشرة من رؤساء وكاالت األمم المتحدة؛ وممثلي47
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ومن النتائج . لاللتزام السياسي على أعلى المستويات وتوعية الجمهور وحشد الدعم العالمي للمرأة الريفية

ال تتصف بالفعالية " المرأة في التنمية"التي خلص إليها أن عناصر المشروعات المستقلة الموجهة لموضوع 

لها بنظم اإلنتاج المدرة للربح وألنها ال تتناول العالقات عموماً نظراً لحجمها الصغير عادة وعدم اتصا

القائمة على عدم المساواة بين النساء والرجال وال مسألة استبعاد المرأة من نظم وخدمات مثل ملكية 

 ال يوجدون منعزلين وبأن –والرجال  –ونظراً لتزايد االعتراف بأن النساء . األرض واإلرشاد الزراعي

العثور على طرق لمعالجة عالقات عدم المساواة بين النساء والرجال، بدأ الصندوق في هناك حاجة إلى 

ومع ذلك، استمر وجود عناصر . أوائل التسعينيات بتصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف النساء والرجال معاً

 .في بعض المشروعات تركز على تمكين المرأة

 إطار الجتماع قمة جنيف، أصدر الصندوق وثيقة  إيجادعلى، وعمالً 1992كانون الثاني /وفي يناير -33

استراتيجيات للنهوض االقتصادي بالمرأة الريفية "تاريخية عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هي 

وتركز الوثيقة هذه بقوة على النساء كمنتجات وعلى عقبات التمايز بين الجنسين التي كثيراً ما ". الفقيرة

وانطلقت الوثيقة من واقع أن من األساسي أن نفهم التمايز . نجابية واالجتماعية والثقافيةترتبط بأدوارهن اإل

المحدد اجتماعياً بين مسؤوليات وأنشطة النساء والرجال في اإلنتاج إذا أردنا أن نخصص الموارد 

حول عن وأوصت الوثيقة بالت. والخدمات لمن هو أكثر حاجة إليها ولمن هو أقدر على االستفادة منها

إلى إدماج المرأة في جميع جوانب العمليات " المرأة في التنمية"عناصر المشروعات المستقلة التي تعالج 

 .التي يمولها الصندوق

وهناك دليل آخر على األهمية التي كان الصندوق يوليها للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -34

التمايز بين الجنسين في شعبة المشورة التقنية يعمل فيه موظف ، لمكتب شؤون 1991يتمثل في إنشائه، عام 

وتمثل الغرض .  مخصصاً من جهات مانحةتمويلياًيتلقى دعماً ) ينتقنيين المستشاركبير الهو (فني واحد 

الرئيسي من المكتب، في البداية، في توفير مساهمات تقنية في تصميم المشروعات، على أنه تولى مع 

 – كبير المستشارين التقنيين"والمكتب يعمل اليوم برئاسة . عة تماماً من األنشطةالوقت جملة موس

، ويسانده موظفان فنيان وموظف إداري واحد "لالستهداف المعني بشؤون التمايز بين الجنسين والفقر

ويتضمن الفصل الخامس مناقشة تفصيلية للدور اآلخذ في التطور والذي يضطلع به . ويموله الصندوق

 .شؤون التمايز بين الجنسين وللمسؤوليات الملقاة على عاتقه والموارد المتاحة له تبمك

 لم تحدد للصندوق أهدافاً يتعين عليه بلوغها، غير أنها عرضت 1992أن وثيقة استراتيجيات عام رغم  -35

اة بين نهجاً يمكن للصندوق أن يأخذ به، وهو نهج يتمشى مع التفكير الدولي في ذلك الحين حول المساو

 على تلبية احتياجاتها المتصلة باإلنتاج الصندوقوينطوي النهج على تمكين المرأة وبناء قدرة . الجنسين

ومثلت هذه المبادئ نقطة . وحقوقها في تقرير مصيرها ومشاركتها بصورة فعلية في جميع جوانب المجتمع

، 2003وفي . ين خالل العقدين التالييناالنطالق لجهود الصندوق الرامية إلى وضع نهج للمساواة بين الجنس

                                                                                                                                                              
ولإلطالع على مزيد من المعلومات عن القمة، أنظر . الضيوف الخاصين من بلدان العالم النامي

www.ifad.org/events/past/anniv/mile92.htm.  
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، وهي تتفق مع التعاريف المطبقة في منظومة األمم المتحدة 4 اإلطاراعتمد الصندوق التعاريف المبينة في 

 .ككل

 19 التعاريف التي يستخدمها الصندوق للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة– 4 اإلطار

  التمايز بين الجنسين

. ين الجنسين بالتوقعات ذات األساس الثقافي لألدوار وأوجه السلوك لدى النساء والرجاليتصل مصطلح التمايز ب
وعلى خالف بيولوجيا الجنس، . ويميز المصطلح الجوانب المبنية اجتماعياً وتلك المحددة بيولوجياً للذكور واإلناث

أن تتغير ) العالقات بين الجنسين(رجال يمكن لألدوار وأوجه السلوك التمايز بين الجنسين وللعالقات بين النساء وال
  .مع الوقت، حتى إذا كانت أوجه هذه األدوار ناشئة عن االختالفات الجنسية بين الجنسين

  المساواة بين الجنسين

بالمعنى المصطلحي لدى الصندوق، تعني المساواة بين الجنسين أن للنساء والرجال فرصاً متساوية، أو فرصاً في 
وليس المقصود بذلك أن تصبح النساء . لى السلع والموارد المقـيمة اجتماعياً والسيطرة عليهاالحياة، للحصول ع

ولتحقيق ذلك، فإن من . والرجال متماثلين، فالصندوق يعمل نحو توفير فرص متساوية في الحياة لكال الجنسين
 ومثال ذلك توفير –محدوداً الضروري أحياناً تمكين أو تعزيز المجموعات التي يعتبر وصولها إلى الموارد 

الرعاية النهارية لألطفال وتمكين المرأة من المشاركة إلى جانب الرجل في حلقات العمل التدريبية وتقديم القروض 
للمرأة الريفية التي تواجه القيود في حصولها على الموارد اإلنتاجية أو، كما كان عليه الحال في أمريكا الالتينية، 

  .يان نظراً ألن حضورهم في المدرسة كان ضعيفاً بالمقارنة بحضور البناتإنشاء برامج للصب

  تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين

بالنسبة للصندوق كمؤسسة، يمثل تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين العملية التي تمكن من جعل تخفيف الثغرات 
تحقيق المساواة بين الجنسين جزءاً أساسياً من استراتيجية في الفرص اإلنمائية بين النساء والرجال والعمل نحو 

وعلى هذا األساس، ينعكس تعميم . المنظمة وسياساتها وعملياتها ومركزاً للجهود المتواصلة لبلوغ درجة االمتياز
دوق االهتمام بالتمايز بين الجنسين بصورة كاملة، إلى جانب األولويات المحورية األخرى، في عقلية قيادة الصن

وموظفيه، وفي قيمه وتخصيصه للموارد ومعايير وإجراءات عمله، وفي مقاييس األداء والمساءلة والكفاءات، وفي 
وفي أنشطة الصندوق اإلنمائية، يعني تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين تقدير . عمليات التعلم والتحسين فيه

ـّط له، بما في ذلك التشريعات، والتكفل بأن شواغل اآلثار المترتبة على النساء والرجال نتيجة ألي عمل  يخط
. الجنسين وخبراتهما تحظى بالمراعاة الكاملة في سياق تصميم جميع األنشطة اإلنمائية وتنفيذها ورصدها وتقييمها

ويتمثل الهدف في صياغة تدخالت تتغلب على الحواجز التي تمنع النساء والرجال من التمتع بالحصول، على قدم 
  .لمساواة، على الموارد والخدمات التي يحتاجون إليها لتحسين سبل عيشهما

  التمكين

وهو يعني أن يستطيعوا متابعة أهدافهم والعيش وفق قيمهم . يعني التمكين أن يستطيع الناس التحكم بحياتهم
. ات التي تمس حياتهم على القرار- كأفراد وكجماعات –وتطوير اعتمادهم على الذات والقيام بخياراتهم والتأثير 

ولتمكين النساء والرجال، يتعين خلق الظروف لكي يستطيعوا . والتمكين عملية يمكن أن تكون طويلة ومعقدة
  .الحصول على ما يلزم من الموارد والمعارف والصوت السياسي والقدرة التنظيمية

                                                      
  .2003نيسان /لمساواة بين الجنسين التي ناقشها المجلس التنفيذي في أبريل وردت هذه التعاريف في وثيقة خطة العمل ل 19
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وسائل التي تمكن من تنفيذ وخالل النصف الثاني من التسعينيات، سعى الصندوق إلى تحديد الطرق وال -36

من ذلك أنه أقام رابطاً استراتيجياً بين األمن الغذائي . 1992وثيقة عام  األحكام الرئيسية الواردة في

االستراتيجي، الذي كان قد بدأ يظهر، وبصورة متزايدة، كهدف رئيسي من أهداف المشروعات التي 

ومن . اة بين الجنسين في الزراعة والتنمية الريفيةيساندها الصندوق، وبين مسائل تمكين المرأة والمساو

نقاط مرجعية للتذكر " من إعداد وتنفيذ الوثيقة المعنونة 1999المعالم الرئيسية على ذاك الطريق ما تم عام 

 والتي 20، " األمن الغذائي المنزلي وشؤون التمايز بين الجنسين–في تصميم البرامج والمشروعات 

ئلة المتعلقة باألمن الغذائي المنزلي وشؤون التمايز بين الجنسين التي يتعين تضمنت مجموعة من األس

واستخدم الصندوق هذه القائمة المرجعية إلضفاء الصفة . تناولها عند تصميم أي مشروع يموله الصندوق

ق الرسمية على استراتيجياته القائمة لشؤون التمايز بين الجنسين في دورة المشروعات ولزيادة االتسا

 .والشفافية والمساءلة في القرارات المتصلة بأبعاد التمايز بين الجنسين في عملياته

وكما ذكرنا أعاله، بذلت جهود أخرى إلدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الوثائق الرئيسية في  -37

تنص على ما ) 1998(ومن األمثلة على ذلك أن وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق . المنظمة

في إطار تركيز الصندوق في السياسة والبرامج على استهداف الفقر، فإن مجموعة الفقر التي تستحق : "يلي

 د األكثر أهمية لليد العاملة األسرية وهنورالم أكثر العناية الخاصة هي النساء الريفيات الفقيرات، فهن

 سياق تعاونه الوثيق مع الوكاالت فيتعين على الصندوق، وي. المدير األكثر كفاءة لألمن الغذائي المنزلي

األخرى، أن يتابع حوار السياسات مع الحكومات األعضاء حول المسائل المتعلقة بمشاركة النساء الريفيات 

الفقيرات في االقتصاد، على ضوء خبرته الميدانية ووفقاً لإلعالن بشأن النهوض االقتصادي بالمرأة الريفية 

ويتعين أن يعزز .  الذي اعتمدته قمة جنيف المعنية بالنهوض االقتصادي بالمرأة الريفية الفقيرةالفقيرة ،

الصندوق تركيزه على المرأة الريفية الفقيرة بإنشائه وشحذه ألدوات محددة للتدخل من خالل تبادل الخبرات 

ق الفهم النظري للقضايا مع الجهات األخرى العاملة على المستوى الميداني، ومن خالل المضي في تعمي

 ).4، الفقرة 23صفحة " (المعقدة التي ينطوي عليها هذا الموضوع

ويمكن العثور على مثال آخر لجهود تطبيق االستراتيجية تلك في شروط الصندوق العامة للتمويل الزراعي  -38

: ا يلي من الوثيقة على م13- 7 وتنص المادة 21).2009، صدرت الصيغة المنقحة في 1999(اإلنمائي 

تتكفل أطراف القرض وأطراف المشروع بأن تخصص موارد المشروع والفوائد المتأتية عنه، إلى أقصى "

 ".للتمايز بين الجنسينحد ممكن عملياً، للسكان المستهدفين باستخدام طرائق التصنيف التفصيلي 

 الجنسين أو المرأة، فإن ، لم يشر صراحة إلى مسائل التمايز بين1995 لعام رؤية الصندوقومع أن بيان  -39

يبرز أهمية ) وهو اإلطار األول من نوعه في الصندوق (2000-1998اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

                                                      
  .www.ifad.org/gender/approach/gender/mem.htm: في" النقاط المرجعية للتذكر"يمكن اإلطالع على  20
أنظر ( 2009نيسان /لصيغة المنقحة من شروط الصندوق العامة للتمويل الزراعي اإلنمائي في أبريلوافق المجلس التنفيذي على ا  21

www.ifad.org/gbdocs/eb/96/e/EB-2009-96-R-3-Rev-1.pdf.(  



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

22 

ويتعلق أحد محاور اإلطار االستراتيجي الخمسة . المرأة الريفية للزراعة والتنمية الريفية المستدامة

ضمان التوازن بين الجنسين بدعم إنشاء " على الحاجة إلى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو يشدد

وبتوحيد الدروس والخبرات  المنظمات غير الحكومية وباألنشطة التي تستهدف البعد التمايز بين الجنسين

 ".ذات الصلة والمستقاة من مشروعات الصندوق، والعمل عند اإلمكان على تكرارها وتوسيع نطاقها

 2010 و 2000لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الفترة بين  الجهود الخاصة با–باء 

بأن الحد من الفقر الريفي ) 2006-2002(في أوائل العقد الحالي، اعترف اإلطار االستراتيجي للصندوق  -40

وألول مرة بالنسبة للصندوق، أورد اإلطار . يرتبط من حيث األساس بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

وسلم اإلطار بأن العجز بعد من أبعاد . المحليةفي مجتمعاتهن " عناصر للتغيير"ساء باعتبارهن دور الن

ودعا إلى معالجة مسائل التمايز بين الجنسين . الفقر وأن عدم المساواة بين الجنسين مظهر من مظاهر الفقر

 المرأة والمساواة بين تمكين" تعميم" وبعبارة أخرى، إلى –كشاغل شامل في جميع جوانب عمل الصندوق 

 الترويج للمساواة بين –والحظ اإلطار الصلة بين الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية . الجنسين

 وبين تحقيق جميع األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية تقريباً، والسيما األهداف –الجنسين وتمكين المرأة 

وقد أسهم هذا التوجيه العام . ف األول من األهداف اإلنمائية لأللفيةالمتعلقة بالجوع والفقر والواردة في الهد

الخاص بالتعميم في تشكيل استراتيجيات الصندوق والعمليات التي يمولها، وكما يرد بالتفصيل في الفصل 

 .الخامس، في عمليات الصندوق المؤسسية األساسية

 22دوق خطة العمل للمساواة بين الجنسين، وضع الصن2006- 2002ولتفعيل إطاره االستراتيجي للفترة  -41

 رسمية إلى المجلس التنفيذي للموافقة بصورةولم تقدم خطة العمل هذه . 2006و 2003للتنفيذ بين عامي 

 في سياق عرض تقرير تلك الفترة المرحلي عن 2003نيسان /عليها، غير أن المجلس ناقشها في أبريل

أعرب أعضاء المجلس عن االهتمام : "س العبارة التالية ويورد محضر جلسة المجل23.حافظة المشروعات

كما أحاطوا علماً بأن تقارير . بخطة العمل للمساواة بين الجنسين، التي يجري العمل على إطالق تنفيذها

 ."الحافظة في المستقبل ستقدم معلومات عن تجربة تنفيذ الخطة

ايز بين الجنسين في دورة المشروعات من وترمي خطة العمل بالدرجة األولى إلى استيعاب مسائل التم -42

تصميم مسائل التمايز بين الجنسين ومن خالل تحديد التدابير المطلوبة وتوفير ما  خالل التكفل بأن يراعي

 من 25وحددت الخطة . يقترن بذلك من مؤشرات لألداء على مختلف مراحل دورة حياة المشروعات

والتدابير هذه إجرائية . مكن التحقق منها، ألغراض رصد التقدمالتدابير وربطتها بمؤشرات محددة زمنياً ي

وقد صنفت في . وتتصل بدورة المشروعات وبالسياسات والشراكات والتعلم واالبتكار والمساءلة والرصد

 السياسة –الصندوق كعنصر حافز ) 2(تحقيق األثر في دورة المشروع؛ ) 1: (ثالث مجموعات هي

                                                      
22 http://www.ifad.org/gender/policy/action.htm#poa.  
  .http://www.ifad.org/gbdocs/eb/78/e/EB-2003-78-R-16.pdfمتاح على  23
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وألغراض الرصد، أجري استقصاء أساسي عام . المساءلة والرصد) 3(كار؛ والشراكات والتعلم واالبت

 24.، حدد أوضاع ما قبل الخطة فيما يتعلق بالمؤشرات المنصوص عليها2003

وقد قامت شعبة المشورة التقنية بتنسيق إعداد خطة العمل للمساواة بين الجنسين وشاركت في وضعها  -43

كل والمعنية بشؤون التمايز بين الجنسين في المشروعات المجموعة العاملة على مستوى الصندوق ك

الوظائف داخل دائرة إدارة البرامج / كما حددت الخطة مسؤوليات التنفيذ الواقعة على الوحدات25.والبرامج

ـُبرت إدارة الصندوق العليا في ذلك الحين هي المسؤولة عن تنفيذ . وخارجها وعلى المستوى األعلى، اعت

ـُلب . لهذه األغراض ن تخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمةالخطة ورصدها وع إضافة لذلك، ط

أن تدرج التقدم في تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين كبند على جدول أعمال "إلى اإلدارة العليا 

 وبالفعل، .والواقع أن هذه االجتماعات لم تنعقد بصورة منتظمة." اجتماعات اإلدارة العليا مرتين في السنة

على النحو الوارد في خطة عمل " (مسؤوليات التنفيذ"لم يتحقق كثير من االلتزامات المقطوعة تحت عنوان 

كما ). المساواة، ويمكن االطالع عليها في الملحق الخامس من التقرير المرحلي عن حافظة المشروعات

 .من هذه الوثيقة 6قائمة مسؤوليات التنفيذ في الذيل  يعاد إيراد

ولم تتطلب خطة العمل للمساواة بين الجنسين موارد إضافية من ميزانية الصندوق اإلدارية، مما شكل عقبة  -44

وتوفر . فقد كان ينبغي أن تتضمن على األقل الموارد الالزمة لتوعية الموظفين وتدريبهم. في وجه التنفيذ

ية ومن التمويل المعبأ من مظروف تمويل الخطة في نهاية األمر من موارد مخصصة من الحسابات التكميل

وفي هذا الصدد، طوال العقد الماضي، نفذت جميع الشعب اإلقليمية التابعة لدائرة إدارة . منح الصندوق

 ممولة من المنح ألغراض بناء القدرات والمساعدة التقنية  للتمايز بين الجنسينالبرامج برامج إقليمية

ووضعت الشعب اإلقليمية . بين الجنسين والتوعية بهامايز التوالبحوث والدعم فيما يتعلق بسياسة 

استراتيجيات محددة لهذا الموضوع أو نفذت برامج إقليمية ومحددة قطرياً ممولة من المنح ترمي إلى تعميم 

 تقدير داخلي لنتائج هذه الجهود 2006وقد أجري عام . االهتمام بالتمايز بين الجنسين وإلى تمكين المرأة

 ).أدناه 50 و49قرتين الفانظر (

التمايز بين الجنسين في منظور وتمثل الغرض العام من الخطة في التنظيم المنهجي للجهود الجارية لتعميم  -45

مختلف جوانب عمل الصندوق وفي االمتثال لاللتزامات الكثيرة التي تتطلبها األمم المتحدة، وخصوصاً 

والخاصة  1997/2002 االقتصادي واالجتماعي للفترة االستنتاجات المتفق عليها في مجلس األمم المتحدة

بتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين على مستوى األمم المتحدة والمستوى الحكومي الدولي، وأحدثها قرار 

االهتمام بالتمايز بين الجنسين في منظور تعميم "بـ المعنون E/2002/L.14المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ولم يكن المقصود من الخطة أن تكون وثيقة للسياسة العامة ". رامج منظومة األمم المتحدةجميع سياسات وب

بل أداة لتعميم االهتمام بمسائل التمايز بين الجنسين في المشروعات التي يمولها الصندوق وفي غيرها من 

ـّرت بالمبدأ المعروض في سياسات اإلقراض ومعاييره، وهو . عملياته المؤسسية مبدأ الحصول وقد ذك

                                                      
  . الواقع أن هذه آانت المرة األولى التي يجري فيها الصندوق استقصاء أساسيًا آامًال لسياسة أو خطة عمل مؤسسية 24
  .نسين ما أصبح يعرف فيما بعد باسم المجموعة المواضيعية المعنية بالمساواة بين الج 25
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كما استنبطت الخطة من النهج الذي يأخذ به الصندوق . على الفوائد والخدمات على أساس منصف للجنسين

 ).5 اإلطارانظر (ومن خبراته الميدانية ثالثة أغراض شاملة ترمي الخطة إلى المساهمة في تحقيقها 

 2003كين المرأة،  أهداف الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتم– 5 اإلطار

 رأس المال واألرض والمعرفة والتكنولوجيات، –التوسع في حصول المرأة على األصول األساسية  

 وسيطرتها عليها؛

 قدرتها على اتخاذ القرار في الشؤون المجتمعية المحلية وتمثيلها في المؤسسات –تعزيز الوكاالت النسائية  

 المحلية؛

لعمل الواقع عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل الريفية تحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء ا 

  .األساسية

بين الجنسين معايير دنيا ووضعت إطاراً مشتركاً تعمل ضمنه شعب الصندوق التمايز وحددت خطة عمل  -46

ـُلب إ. اإلقليمية على وضع استراتيجيات ونُهج محددة مالئمة لسياقاتها اإلقليمية والقطرية لى كل شعبة وط

أن تقرر الطرق التي ستمكنها من تحقيق األهداف المحددة لها والموارد التي ستستخدمها واإلطار الزمني 

كما تقرر أن يجري إبالغ المجلس . لذلك، وأن تدرج هذه التدابير في خطة عملها وميزانيتها كشعبة

 التقرير المرحلي عن حافظة التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة سنوياً، وذلك في سياق

على ). وهو ما سمي الحقاً تقرير أداء الحافظة ثم أدرج في تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية(المشروعات 

 26.التمايز بين الجنسين كان محدوداًقضايا أن الحيز واالهتمام المخصص في تقرير أداء الحافظة لتغطية 

أكثر شموالً عن هذا الموضوع إلى أن طلب أن يجري مكتب ولم يطلب المجلس، من جهته، تقارير سنوية 

 .التقييم في الصندوق هذا التقييم

 بين الجنسين كعنصر في نهجه الستهداف الفقر، المساواةقضايا وأعاد الصندوق التأكيد على االهتمام ب -47

وتنص . 2006أيلول /وذلك في سياسته لالستهداف، وهي السياسة التي وافق عليها المجلس في سبتمبر

في أي سياق كان، سيعمل الصندوق مع شركائه على تحديد المجموعات : "السياسة هذه على ما يلي

مع التركيز بصورة  منظور التمايز بين الجنسين المستهدفة من خالل تحليل للفقر وسبل العيش يراعي

اف والفعالية  ألسباب تتصل باإلنص–خاصة على المرأة ضمن جميع المجموعات المستهدفة المحددة 

 ." مع االهتمام بصورة خاصة بالنساء الالتي يترأسن أسرهن ويتعرضن كثيراً للحرمان الشديد–واألثر 

بين الجنسين، أدخل الصندوق مؤشرات الخاصة بالتمايز وخالل العقد الماضي، وبعد اعتماد خطة العمل  -48

 لتصميم استراتيجياته والمشروعات التي  الداخليةالتوجيهيةفي خطوطه  تتعلق بمنظور التمايز بين الجنسين

                                                      
وأضيف ملحق في تقرير أداء الحافظة . 2005و 2004من ذلك مثالً إدراج قسم خاص عن مسائل التمايز بين الجنسين في إصداري  26

 مناقشة المجلس التنفيذي لإلصدار األخير من 2007وشهد عام (لم تتضمن قسماً عن المسائل الجنسانية  2007، غير أن وثيقة 2006لعام 
  ).ظةتقرير أداء الحاف
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كما أدرج مؤشرات التمايز بين الجنسين في أطر قياس نتائجه . يدعمها ولتنفيذها واإلشراف عليها وتقييمها

 :المؤسسية، مما يشمل ما يلي

 والمتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج 2006كانون األول /في الخطوط التوجيهية الصادرة في ديسمبر  )أ (

ـُصص الذيل السابع بأكمله 27تراتيجية القطريةالفرص االس للقائمة " المستندة إلى النتائج، خ

 ".التمايز بين الجنسين في صياغة برامج الفرص االستراتيجية القطريةقضايا المرجعية إلدراج 
 والمتعلقة بتصميم المشروعات، 2007كانون األول /في الخطوط التوجيهية الصادرة في ديسمبر  )ب (

ـَب مصمم و المشروعات بالتكفل بمعاملة مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في يطال

الجزء المخصص للفقر والتنمية االجتماعية واالستهداف في الصيغة المخصصة لتقدير االستحقاق 

القائمة المرجعية للتصميم "إضافة لذلك، وضع الصندوق . وفي أماكن أخرى تحددها تلك الصيغة

بغية مساندة الموظفين واالستشاريين أثناء مرحلة " التمايز بين الجنسينر الذي يراعي منظو

 .التصميم
وهو إطار وافق عليه (بموجب إطار نظام إدارة النتائج واألثر للمشروعات التي يدعمها الصندوق   )ج (

، يجري تفصيل جميع مؤشرات النتائج واألثر )2003كانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر

شروط ) الناتج(وعلى الصعيد العملي، تتوفر لمؤشرات المستوى األول . نس حيثما أمكنبحسب الج

الوحيد الذي يفصل ) الحصيلة(إلدراج التفصيل حسب الجنس؛ غير أن مؤشر المستوى الثاني 

، ال تقدم التفاصيل حسب )األثر(حسب الجنس هو مؤشر القيادة النسائية؛ أما على المستوى الثالث 

التغير في (وال في المؤشر اإلضافي ) التغير في سوء التغذية(في المؤشر الرئيسي الجنس ال 

وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون هناك مؤشر واحد في نظام إدارة النتائج واألثر لكل ). األصول

 .بين الجنسينتمايز بين من األغراض المؤسسية المتعلقة بال
 في المشروعات والبرامج التي تمولها قروض 28يذتنص الخطوط التوجيهية لدعم إلشراف والتنف  )د (

يشكالن إحدى المسائل الخاصة  الصندوق ومنحه، على أن االستهداف ومنظور التمايز بين الجنسين

 من الوثيقة اآلنفة الذكر خطوطاً توجيهية 9ويقدم الملحق . التي يتعين معالجتها في عملية اإلشراف

أثناء دعم اإلشراف والتنفيذ، وهو يورد  مايز بين الجنسيناالستهداف ومنظور التقضايا الستعراض 

 .أسئلة إضافية لطرحها ومعلومات يتعين الحصول عليها
التركيز "تتضمن صيغة تقارير حالة المشروعات مكاناً إلدراج عالمة التقدير وحيزاً للتعليق على   )ه (

 .في المسألة المطروحة" على التمايز بين الجنسين
، تنص في القسم 2006حزيران /تقارير إنجاز المشروعات، الصادرة في يونيوالخطوط التوجيهية ل  )و (

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "الخاص بتقدير األثر على وجوب إبراز الدليل على تحسن 

                                                      
  .2006أيلول / اعتمد المجلس التنفيذي اإلطار المنقح إلعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج في سبتمبر27
 2006كانون األول / في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي في ديسمبر2007كانون األول / أعدت الخطوط التوجيهية الصادرة في ديسمبر28

  .شراف في الصندوقعلى سياسة اإل
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على أنه ال يوجد مؤشر مخصص للمساواة بين . في مختلف مجاالت األثر" لدى فقراء الريف

 . الجنسين وتمكين المرأة
يدرج إطار قياس النتائج لإلبالغ الخاص بالتقدم المحرز في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة   )ز (

اإلنصاف بين "، 2006كانون األول /، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر2007-2010

 كمؤشر لألثر على الفقر ضمن المجموعة المستهدفة عند نقطة البدء بالمشروعات التي" الجنسين

 .يمولها الصندوق وأثناء تنفيذها وعند إنجازها
الذي وافق عليه ) 2012-2010(يتضمن إطار قياس النتائج لفترة التجديد الثامن لموارد الصندوق   )ح (

في حصيلة البرامج " المساواة بين الجنسين"، مؤشراً لقياس 2009أيلول /المجلس التنفيذي في سبتمبر

على أنه ال يتوفر مؤشر واضح . 2012للمقارنة وهدفاً لعام والمشروعات القطرية، ويحدد أساساً 

مخصص في برنامج العمل السنوي والميزانية المستندين إلى النتائج للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 .المرأة في برنامج العمل السنوي والميزانية المستندين إلى النتائج
ـَج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأ  )ط ( ة أيضاً في التقييمات التي يجريها مكتب التقييم أخيراً، تعال

وبدالً عن ذلك، ينظر في المساواة بين . في الصندوق، مع أن هذا الموضوع ال يقيم حالياً لوحده

من (الجنسين وتمكين المرأة كبعدين أساسيين ضمن معايير التقييم المختلفة التي اعتمدها المكتب 

أما المبرر المنطقي لذلك فهو أن التمايز بين الجنسين تعتبر  ).غيرهاقبيل الصلة بالواقع والفعالية، و

على أن المكتب قرر التوسع في نطاق .موضوعاً شامالً معمماً في العمليات التي يمولها الصندوق

أسئلة مخصصة تعطي تقديراً عاماً للمساواة بين الجنسين وتمكين /تقييمه السنوي بوضع مؤشرات

 وسيكون من المطلوب في جميع التقييمات أن تتضمن 2010المهمة بنهاية عام وستنجز هذه . المرأة

وبانتظار ذلك، أدخل المكتب مؤخراً قسماً محدداً . تحليالً لهذا الموضوع وإبالغاً عنه أكثر شموالً

 .يعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تقارير تقييماته السنوية

، استعراضاً للتقدم المحرز وتقديراً ذاتياً يقيم مختلف 2006-2005مج، في وقد أجرت دائرة إدارة البرا -49

 :وشمل ذلك التقدير الذاتي ما يلي.  منهاالدروستجارب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والستقاء 

 بين الجنسين؛التمايز استعراض منتصف المدة لخطة عمل   )أ (
لمؤسسات المتعاونة واالستشاريين فيما يتعلق استقصاءات للمشروعات التي يدعمها الصندوق ول  )ب (

  التمايز بين الجنسين في عمليات الصندوق؛قضاياب
 تقدير ذاتي للبرامج اإلقليمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛  )ج (
 2007.29عقد حلقة عمل عالمية لتجميع نتائج التقدير في عملية تطلعية، في روما في عام   )د (

على تحسين وصول  عموماً ساعد دعم التمايز بين الجنسين) 1: (يليوخلص التقدير الذاتي إلى ما  -50

التمايز قضايا  واألسر المشاركة أكثر معرفة بالمشروعاتالمشروعات إلى المرأة الريفية وجعل موظفي 

                                                      
: تقرير حلقة العمل متاح على". تعميم المنظور الجنساني وتمكين المرأة: البحث عن توجهات جديدة" 29

www.ifad.org/gender/workshop/report.pdf.  
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جرى تعميم بعض األنشطة التجريبية الرامية إلى تمكين المرأة على ) 2(بين الجنسين والخاصة بالتعميم؛ 

وفرت المعارف الناتجة واألنشطة المتعلقة بنشرها تعلماً هاماً ) 3( التي يدعمها البرنامج؛ المشروعات

من حيث (كان لبرامج المساواة بين الجنسين أثرها األقوى عموماً على موظفي المشروعات ) 4(للصندوق؛ 

جماالً على المستفيدين ، كما كان لها أثر واعد إ)التمايز بين الجنسين ومعرفتهم لها، مثالًقضايا فهمهم ل

مما يعود أساساً (، على أن أثرها العام على موظفي الصندوق كان معتدالً )النساء الفقيرات(النهائيين 

معظم ) 5(؛ )للمشاركة المباشرة المحدودة لكثير من مديري البرامج القطرية في أنشطة المشروعات

ي من حيث ممارسة التأثير أو القيام بدور في البرامج كانت أقل فعالية على مستوى السياسة العامة، أ

 .التوعية الخاصة بمسائل المساواة بين الجنسين

لكي تكون األنشطة : " التأكيد على ما يلي2010- 2007ويعيد اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -51

كز الصندوق في مايز بين الجنسين؛ وسيرتاإلنمائية فعالة، ينبغي مراعاة الفوارق في أدوار ومسؤوليات ال

على النساء بصورة خاصة ال لمجرد أنهن ال يتمتعن إال بقدر أدنى ) المستهدفة(جميع تلك المجموعات 

 وبصوت أقل في عمليات اتخاذ القرار العام، بل –بكثير من إمكانية الحصول على األصول والخدمات 

ة نساء الريف على أداء دورهن كذلك ألن التصدي ألوجه عدم المساواة التي يتعرضن لها، وتعزيز قدر

 ."اإلنتاجي بصورة أكثر فعالية، يؤثر بصورة أساسية على الحد من الفقر وعلى األمن الغذائي األسري

بين التمايز كانت خطة عمل . إطار جديد لتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين في عمليات الصندوق -52

 ترمي في المقام األول إلى توجيه االهتمام إلى )2006 إلى 2003من (الجنسين مبادرة محددة الزمن 

على أنه في أعقاب التقدير . 2006- 2002العالقات بين الجنسين، في سياق اإلطار االستراتيجي للفترة 

اإلداري الذاتي، وعلى سبيل متابعة خطة العمل، أصدر نائب الرئيس المزامل، دائرة إدارة البرامج، في 

يدة هي إطار النتائج لتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين في عمليات ، وثيقة جد2008تموز /يوليو

 .وكانت هذه الوثيقة وثيقة إدارية داخلية ولم يناقشها المجلس التنفيذي. الصندوق

 والتعاريف والمسؤوليات الرئيسية الواردة في خطة عمل المبادئهذا  ويكرر إطار التمايز بين الجنسين -53

التمايز بين الجنسين صفة دائمة في عمليات الصندوق قضايا وهو يؤكد أن االهتمام ب. المساواة بين الجنسين

المؤسسية المتصلة بدورة حياة المشروعات التي يمولها، كما يضع البارامترات والمؤشرات األساسية التي 

غ والرصد ستستخدم في رصد أداء العمليات التي يمولها الصندوق في هذا المجال، في سياق نظامه لإلبال

ويمكن االطالع على مؤشرات النتائج المحددة في ). أي من خالل تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية(المنتظم 

 . في هذا التقرير7 كما ترد في الذيل 30. من وثيقة اإلطار الجنساني1الجدول 

 الذي يصدر سنوياً منذ ومن حيث إبالغ اإلدارة والمجلس التنفيذي، يتعامل تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية، -54

وقد وجد . التمايز بين الجنسين على غرار تعامل تقرير أداء الحافظة معها عموماًقضايا ، مع 2007عام 

ـُذكر عموماً في مختلف التقارير اإلدارية المؤسسية، بما في ذلك قضاياالتقييم أن   التمايز بين الجنسين ت

                                                      
  .www.ifad.org/gender/framework/index.htm: اإلطار الجنساني الجديد متاح على 30
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لسنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق والتقرير السنوي عن تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية والتقرير ا

ضمان جودة مشروعات الصندوق وبرامجه والتقرير المرحلي الخاص بإصالح الموارد البشرية والتقرير 

على أنه يصعب حالياً إعطاء لمحة شاملة أو . المرحلي عن تنفيذ استراتيجية الصندوق إلدارة المعارف

 . في الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمتعمقة إلنجازات المنظمة

إلى تعميم االهتمام  وعلى خالف خطة العمل للمساواة بين الجنسين، ال يشير إطار التمايز بين الجنسين -55

بالتمايز بين الجنسين وتمكين المرأة إال في سياق العمليات التي يمولها الصندوق، وهو بالتالي يقتصر على 

ويشدد اإلطار على أن االهتمام بالمساواة . ع مباشرة ضمن مسؤولية دائرة إدارة البرامجاألنشطة التي تق

أما النتائج المستندة إلى جميع .  األداء الرئيسيةمؤشراتبين الجنسين سيعالج في إطار نتائج اإلدارات وفي 

ـَّغ عنها في تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية و  .لكن ذلك ال يجري حالياًالمؤشرات فقد كان مقرراً أن يبل

انظر (ذكر األهداف الثالثة الواردة في خطة العمل للمساواة بين الجنسين  ويكرر إطار التمايز بين الجنسين -56

 الصندوق في إدراج تدابير وأنشطة استباقية في النهج يستمروفي متابعته لهذه األهداف، ).  أعاله5الفقرة 

 .ة بين الجنسين وتمكين المرأةالذي يأخذ به، موجهة تحديداً للمساوا

تشرين /قدمت إدارة الصندوق وثيقة خاصة بالموضوع في دورة أكتوبر. التجديد الثامن لموارد الصندوق -57

 واستناداً إلى هذه الوثيقة، تضمن التقرير 31.لهيئة مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق 2008األول 

 خمسة 2010شباط /عتمده مجلس محافظي الصندوق في فبراير الذي ا32الختامي لمشاورات التجديد الثامن

 سواء في روما أو في –بناء قدرات قوة عمل الصندوق ) 1: (تدابير يتعين على الصندوق أن يتخذها

 أفضل، ولمعالجة بصورة للتمكن من تحليل أسباب أوجه عدم المساواة بين الجنسين –المكاتب القطرية 

في برامج الصندوق القطرية والمشروعات التي يمولها، وفي حوار السياسات التمايز بين الجنسين قضايا 

التكفل بأن يشارك ) 2(وفي مجاالت من قبيل االبتكار وإدارة المعارف والتواصل، بصورة أكثر فعالية؛ 

أو ممثلو المنظمات النسائية في تصميم برامج الفرص /المختصون في شؤون التمايز بين الجنسين و

جية القطرية والمشروعات، وبأن تشدد المشروعات بصورة خاصة على التدريب وبناء القدرات االستراتي

تعزيز القدرة على جمع البيانات المفصلة على أساس الجنس على ) 3(كوسيلة لتمكين المرأة والفتاة؛ 

النضمام إلى ا) 4(التمايز بين الجنسين؛ قضايا مستوى المشروعات واإلبالغ سنوياً عن أداء العمليات في 

التمايز بين الجنسين، وتقديم بيانات مفصلة قضايا المصارف اإلنمائية متعددة األطراف المعني ب فريق عمل

استعراض إطار النتائج الذي ) 5(حسب الجنس من خالل تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية، عند االقتضاء؛ 

لجنسين، وكذلك أحدث المؤشرات، والتشاور مع يستخدمه الصندوق حالياً لتعميم االهتمام بالتمايز بين ا

مصرف التنمية األفريقي وغيره من الشركاء لتحديد مؤشرات تعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين األكثر 

كما طلب التقرير الختامي من مكتب التقييم . فائدة واألصلح إلدراجها في إطار قياس النتائج للتجديد الثامن

 .ا التقييم ألداء الصندوق في المسائل التمايز بين الجنسينفي الصندوق إجراء هذ

                                                      
  .www.ifad.org/gbdocs/repl/8/iv/e/REPL-VIII-4-R-8.pdf: ة علىيمكن االطالع على هذه الوثيق 31
  .www.ifad.org/gbdocs/gc/32/e/GC-32-L-5.pdf: هذا التقرير متاح على 32
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من . ، في حين أن بعضها اآلخر لم ينقذ بعد بصورة كاملةأعالهوقد تم الوفاء ببعض االلتزامات الواردة  -58

، غير أنه لم يكن هناك )مثالً التدريب األمني للنساء المسافرات(ذلك أنه أجريت بعض أنشطة التدريب 

وانضم الصندوق إلى فريق عمل المصارف . التمايز بين الجنسينقضايا صندوق على تدريب يعم ال

اإلنمائية متعددة األطراف المعني بمسائل التمايز بين الجنسين وشارك في ثالثة من اجتماعات الفريق حتى 

ة ويتزايد ما تقوم به المشروعات من تجميع البيانات المفصلة على أساس الجنس لضمان مشارك. اآلن

وينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان . المرأة فضالً عن الرجل، غير أن هذا يتباين بين مشروع وآخر

مشاركة المختصين في شؤون التمايز بين الجنسين في تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 .والمشروعات، وهو ما سيناقشه الفصل الخامس

، أصدر الصندوق، باالشتراك مع منظمة 2008في عام . نسينالكتاب المرجعي لشؤون التمايز بين الج -59

. الكتاب المرجعي لشؤون التمايز بين الجنسين في الزراعةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة والبنك الدولي، 

ويشكل ذلك إنجازاً هاماً وأداة مفيدة تسترشد بها عملية وضع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم 

 والدولية في االستثمار في الزراعة القطريةويجمع الكتاب بين العروض الوصفية للتجارب . تالمشروعا

وبين التوجيهات التنفيذية العملية حول كيفية تصميم استراتيجيات ومشروعات زراعية بمشاركة النساء 

 أو بالمياه أو والتوجيهات منظمة بحسب طبيعة التدخل، كأن تعنى مثالً بالتمويل الريفي. والرجال معاً

 .بسالسل القيمة

التمايز بين الجنسين قضايا ويقدم الكتاب التوجيهات للممارسين وللموظفين التقنيين فيما يتعلق بمعالجة  -60

في تصميم المشروعات والبرامج الزراعية وفي  وإدماج التدابير التي تراعي منظور التمايز بين الجنسين

ختصين في شؤون التمايز بين الجنسين على االرتقاء بمهاراتهم، بل وهو ال يهدف إلى مساعدة الم. تنفيذها

. إلى توجيه الخبراء التقنيين للعثور على طرق تمكنهم من إدماج أبعاد التمايز بين الجنسين في عملياتهم

فهو يقدم المشورة العملية والخطوط التوجيهية والمبادئ ووصف النُهج وشرحها، مما حالفه النجاح حتى 

في العمليات الزراعية التي تضطلع بها   في تحقيق هدف التعميم الفعال لمنظور التمايز بين الجنسيناآلن

: 2008تقرير التنمية العالمية لعام وهو يعرض الرسائل الرئيسية التي وردت في . الوكاالت اإلنمائية
فعيل مبادئ التقرير الرئيسية ، ويتوسع فيها، ويعتبر الكتاب أداة هامة في تيسير تالزراعة من أجل التنمية

 .للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتنفيذها

 4وافق رئيس الصندوق في . للهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية مشعل التمايز بين الجنسين -61

اف الذي يدعم الهدف الثالث من األهد( على استالم مشعل التمايز بين الجنسين2009تشرين األول /أكتوبر

 الدانمركي، والتزم بذلك، باسم الصندوق، اإلنمائيمن وزير التعاون ) 6 اإلطارانظر اإلنمائية لأللفية، 

 . للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يقوم بشيء ما إضافي"بأن

 التي تتخذ من وتمثل أحد النتائج المبكرة لهذا االلتزام في القيام بجهد للتوعية مشترك مع الوكاالت األخرى -62

روما مقراً لها، وهو جهد أسهم في اعتماد إعالن، باإلجماع، في الجزء رفيع المستوى من دورة المجلس 

 قاطعة على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة، يعيد التأكيد 2010االقتصادي واالجتماعي عام 
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القتصادية واالجتماعية ولبلوغ األهداف اإلنمائية  كعامل أساسي لتحقيق التنمية ا– السيما المرأة الريفية –

وفي ذلك دليل آخر على التزام الصندوق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القرن الحادي . لأللفية

 .والعشرين

  الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:  الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية– 6 اإلطار

بين الجنسين في التفاوت  الغرض الرئيسي من الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية في القضاء على يتمثل

ـّل أن يتم ذلك بحلول عام  ، وفي جميع مراحل التعليم في موعد أقصاه عام 2005التعليم االبتدائي والثانوي، ويفض

نسبة البنات إلى الصبيان في التعليم ) 1: (مجال هيوالمؤشرات الرئيسية الثالثة لتتبع التقدم في هذا ال. 2015

نسبة ) 3(حصة النساء في العمل المأجور في القطاع غير الزراعي؛ ) 2(االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي؛ 

  .المقاعد التي تحتلها نساء في البرلمانات الوطنية

 ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحليل النهج االستراتيجي الذي يأخذ به الصندوق إزاء الم–جيم 

وإطار النتائج لتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين في ) 2003(بين الجنسين التمايز وضعت خطة عمل  -63

أهداف الصندوق التنفيذية الرئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين ) 2008(عمليات الصندوق 

التوسع في حصول المرأة على األصول ) 1: (هداف ما يليوعلى سبيل التذكير، تشمل هذه األ. المرأة

تعزيز الوكاالت النسائية ) 2( رأس المال واألرض والمعرفة والتكنولوجيات، وسيطرتها عليها؛ –األساسية 

تحسين ) 3( قدرتها على اتخاذ القرار في الشؤون المجتمعية المحلية وتمثيلها في المؤسسات المحلية؛ –

يف عبء العمل الواقع عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل الريفية رفاه المرأة وتخف

وال تتعارض مع هذه األهداف السياسات المؤسسية العديدة األخرى في مختلف الموضوعات . األساسية

تتباين ، مع أنها )مثالً االستهداف والتمويل الريفي والمؤسسات الريفية(والتي استًعرضت في سياق التقييم 

 .من حيث اهتمامها بأبعاد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإدراجها لهذه األبعاد

شؤون التمايز بين الجنسين متصلة بواقع احتياجات علقة بوعموماً، وجد التقييم أن أهداف الصندوق المت -64

 من خالل الزراعة فقراء الريف ومتماشية مع والية الصندوق العامة المتمثلة بمعالجة الفقر الريفي

 الزراعة وفي األنشطة فيوتسلم األهداف بالدور المحوري الذي تؤديه المرأة . المستدامة والتنمية الريفية

غير الزراعية؛ وبأهمية االستثمار في المرأة بصورة استباقية للتمكن من تحسين رفاهها وسبل عيشها وأمن 

مرأة في صنع القرار على مستوى األسرة وعلى مستوى أسرتها الغذائي؛ وبالحاجة إلى التوسع في دور ال

 . المجتمع المحلي؛ وبالحاجة إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للنساء والرجال في المناطق الريفية

وتتفق األغراض مع التزامات المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية  -65

، مع أنه يرجح أال يكون للصندوق، نظراً لطبيعة األنشطة التي يمولها، أثر ) أعاله6 اإلطارانظر (لأللفية 

خارج نطاق  مباشر إال على المؤشر الثاني المحدد في الهدف الثالث، وهو خلق فرص لعمل المرأة
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على أن أنشطة الصندوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يرجح أن يكون لها . الزراعة

 . غير المباشر في مجالي مؤشري الهدف الثالث اآلخرين أيضاًاامهإسه

) المحددة في خطة العمل للمساواة بين الجنسين واإلطار الجنساني(وتتصل أغراض الصندوق الثالثة  -66

وال يمكن معالجة . بتمكين المرأة، غير أنها ال تذكر ما الذي يجعل المساورة بين الجنسين تتصف باألهمية

 في ذلك تقسيم العمل والموارد والسلطة بما(أة دون النظر في العالقة بين النساء والرجال تمكين المر

ويجد التقييم، على . ولغياب هذا التفسير كمقدمة أو سياق لهذه األغراض آثار برنامجية هامة). والنفوذ

لنساء والرجال معاً  اكالصعيد العملي، أن المشروعات التي يمولها الصندوق والتي تتميز بأكبر نجاح تشر

في إعادة التفاوض على األدوار والعالقات التقليدية لمصلحة الطرفين وتحقيقاً لرفاه أسرهما ومجتمعاتهما 

ـُعرض كمبرر منطقي لألغراض مما يؤدي .  فهي حالة يستفيد منها الجميع–المحلية  على أن ذلك ال ي

اج النساء والرجال في التنمية الزراعية والريفية، ببعض المشروعات إلى عدم تحقيق إمكاناتها الخاصة بإدم

 .وهو ما سيبرزه الفصل الرابع من هذا التقرير

ـُعتبر 33واستناداً إلى استعراض للسياسات الجنسانية لدى المنظمات اإلنمائية األخرى، -67  هناك أربعة أبعاد ت

 أن تحدد األهداف المنشودة فهذه السياسة ينبغي. في السياسة الجنسانية لدى المنظماتإيجابية خصائص 

ـُترك شؤون اإلستراتيجية )عنصر المساءلة(وكيفية قياس التقدم المحرز ) عنصر ما هو( ، على أن ت

ويتضمن هذا القسم تحليالً ألعمال الصندوق المؤسسية في المجال الجنساني . ليضعها المديرون والموظفون

 :في تلك األبعاد الستة المحددة على الشكل التالي

وجود وثيقة معيارية شاملة واحدة تحدث قراءها عكا هو ضروري وعن سبب كونه ضرورياً ومكانه  •

 ؛.المالئم في السياسات واألولويات المؤسسية األخرى

تحدد الوثيقة تلك األهداف أو األغراض والمؤشرات الخاصة بإنجاز تقدم فيها، وخصوصاً من حيث  •

 النتائج بالنسبة للبرامج وللمنظمة؛

 د الوثيقة من هو المسؤول عن ضمان االمتثال للسياسة؛تحد •

تحدد الوثيقة من يخضع للمساءلة عن تنفيذ السياسة، بما في ذلك عن وضع إستراتيجية للتنفيذ وتحديد  •

 كيفية تقدير المساءلة؛

 وجود آليات الستعراض التقدم، تنظر فيها اإلدارة العليا في المنظمة والهيئات الرئاسية فيها؛ •

ن أن توضع إستراتيجيات وخطوط توجيهية فرعية من حين إلى آخر وتعطي تفاصيل اآلليات  يمك •

 .لضمان بلوغ أهداف السياسة في الوقت المناسب

ويالحظ التقييم أن لدى الصندوق سياسة تنفيذية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي محددة في  -68

ويعني ذلك أنه في .  شاملة تعنى بهذا الموضوعتنظيميةسية مختلف الوثائق المؤسسية، بدالً من سياسة مؤس
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حين أن الوثائق المختلفة تقدم توجيهات مفيدة للموظفين المسؤولين في دائرة إدارة البرامج عن تصميم 

برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية ومشروعات االستثمار واألنشطة الممولة من المنح، وتنفيذها 

من قبيل الموارد (ا ال تبرز التعديالت المطلوبة في العمليات المؤسسية األساسية واإلشراف عليها، فإنه

للتكفل بالتنفيذ الفعال للسياسة وببلوغ النتائج على األرض ) البشرية والميزنة والتواصل، إلى آخر ما هنالك

لشؤون الجنسانية، ولهذا، ونظراً لعدم وجود سياسة مؤسسية شاملة في المنظمة تعنى با. في الوقت المناسب

على سبيل المثال وثيقة رؤية (عند وضع سياسات أو إستراتيجيات مؤسسية جديدة في مختلف الموضوعات 

، فإنه ال )الصندوق، أو األطر اإلستراتيجية، أو سياسة الموارد البشرية أو غير ذلك من سياسات الصندوق

لصندوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين تتوفر آلية تضمن اتساق هذه الوثائق األساسية مع أغراض ا

 .وتمكين المرأة، وال تتضمن النظر في هذه االعتبارات على النحو الواجب

فهناك . ويثير التقييم شاغالً آخر يتمثل في الطابع المجزأ لنهج الصندوق إزاء المساواة بين الجنسين -69

ائق مختلفة وضعت في فترات زمنية عناصر من النهج والتوجيه اإلستراتيجي الذي يأخذ به توجد في وث

متباينة، ولذا فإنه ليس من السهل تقدير حالة التوجيهات والصكوك المختلفة المستخدمة في التنفيذ، أو 

من ذلك مثالً، وكما ورد سابقاً، فإن خطة العمل للمساواة بين . التوصل إلى رؤية عامة للنتائج المتحققة

فاً ومبررات منطقية واضحة وثيقة الصلة بالتنمية تتعلق بالمساواة  تضع أهدا2003الجنسين الصادرة عام 

أما اإلطار . بين الجنسين وتمكين المرأة، غير أنها تهتم أساساً بالعمليات التنظيمية والمؤشرات ذات الصلة

 ، فقد اهتم بالنتائج والمؤشرات المتصلة بالتنمية وحافظ على عمليات دورة البرامج2008الجنساني لعام 

وتدابيرها، غير أنه قلل من التركيز على األهداف والمبررات المنطقية وأسقط ذكر القضايا التي ال تتعلق 

ويمكن تفسير جانب من ذلك بقلة الدعم الذي كانت توجهه اإلدارة للمساءلة حول . بدائرة إدارة البرامج

وارد واألطر اإلستراتيجية شملت تجديد الم) أو وثائق(كما أن وثيقة . خطة عمل المساواة في ذلك الوقت

هي أيضاً أهدافاً وبيانات بل وتدابير ينبغي للصندوق اتخاذها للمساهمة في المساواة بين الجنسين وتمكين 

وهذا كله يجعل من الصعب أن يعثر الموظفون على كامل التوجيهات المتاحة وأن تضمن اإلدارة . المرأة

الفرص اإلستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات وتنفيذها وفي إجراء المتابعة الالزمة في وضع برامج 

والواقع أنه ال يوجد ما يدل على وجود رصد منهجي ال للعمليات وال للنتائج، ال من . الرصد واإلبالغ

 .جانب اإلدارة العليا وال من جانب المجلس التنفيذي

كين المرأة طوال دورة حياة برامج الفرص وقد تكفل الصندوق بأن تعالج مسائل المساواة بين الجنسين وتم -70

اإلستراتيجية القطرية والمشروعات، وذلك من خالل مجموعة من القوائم المرجعية والخطوط التوجيهية 

انظر (التي استخدمها في تصميم المشروعات " النقاط المرجعية للتذكر"والمثال على ذلك . المحددة جيداً

كما .  المخصصة المشمولة في عمليات تعزيز النوعية وضمان الجودة، ثم، مؤخراً، المؤشرات)36الفقرة 

 والمثال على ذلك –تتوفر مؤشرات محددة مدرجة في أدوات التقييم الذاتي وهي تستخدم أثناء التنفيذ 

استخدامها في إعداد تقارير أوضاع المشروعات وتقارير إنجاز المشروعات، مع أن التقييم وجد أن هناك 

كما تتعامل التقييمات ). 48الفقرة انظر (فة تستخدم في عمليات التقييم الذاتي المختلفة مؤشرات مختل
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المستقلة في منهجياتها مع مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويعكف مكتب التقييم في الصندوق 

ل عملية تقييم من حالياً على إعداد مؤشرات محددة عن هذه المسائل ستوضع التقديرات على أساسها في ك

 .اآلن فصاعداً

وفي حين أن الصندوق يستخدم التعاريف الموحدة على نطاق األمم المتحدة، فإن هناك تبايناً في فهم  -71

. المفاهيم الخاصة بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني وتمكين المرأة

 بمعنى واحد، مما يعود لعدم وجود شرح جميعهاحات تستخدم وكثيراً ما يظهر من الوثائق أن المصطل

ويؤدي ذلك إلى . بين المفاهيم والتعاريف وصلتها بالجوانب األخرى من البرمجة اإلنمائية لالتساق فيما

وبذلك، تصعب . تصعيب األمر على غير الخبراء في فهم وتطبيق التعاريف واإلستراتيجيات بصورة هادفة

 كانت االفتراضات التي يقوم عليها النهج اإلستراتيجي الذي اعتمده الصندوق إزاء أيضاً رؤية ما إذا

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مطبقة بصورة متسقة في تصميم برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية 

 .والمشروعات

ارات هامة في بناء قيمة ومن األمثلة على اختالف التفسيرات برنامج غواتيماال القطري الذي يتضمن استثم -72

المنتجات الزراعية وتنظيم األنشطة الخاصة بالبن والمحاصيل والمنتجات األخرى وتيسير االجتماعات 

والمفاوضات مع المشترين على مختلف مستويات سلسلة القيمة وبناء القدرة على تصنيف المنتجات حسب 

ويعمل ). القهوة" فناجين"منها مثالً مسابقات  (ويقوالتسنوعيتها وتوفير الدعم لعمليات العالمات التجارية 

البرنامج على التأكد من أن تناقش رابطات المزارعين الفرص مع النساء والرجال على حد سواء وهو 

وفي سري النكا، تشمل األنشطة المقترحة . يقسم العمل والموارد بين المنتجين من النساء والرجال بإنصاف

وفي األماكن األخرى، في المشروعات التي . جات التي تصنعها أو تعدها النساءلسلسلة القيمة بعض المنت

وبذلك تضيع الفرص وتتعرض . تهتم بسالسل القيمة، ال يرد أي ذكر للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

دة ففي بنغالديش، اعتبر أحد الموظفين أن األولوية هي زيا. النساء لزيادة تهميشهن بصورة غير مقصودة

في كيفية إنفاق ذلك  إنتاجية المرأة وليس التأكد من أن النساء يحصلن على منافع زيادة الدخل أو لهن كلمة

 .الدخل اإلضافي

وفي موضوع آخر، ال يتوفر إال القليل من اإلبالغ المنتظم على المستوى اإلقليمي وغيره حول ما يحرزه  -73

التقرير  المرأة، مع أن هناك بعض التغطية في وتمكينالصندوق من تقدم في مجال المساواة بين الجنسين 

على أن األكثر شيوعاً هو أن .  وتقرير فعالية الصندوق اإلنمائيةالسنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق

وهناك معلومات يجري . يجري اإلبالغ على مستوى المشروع وإلى حد ما على مستوى البرنامج القطري

في مواقع قيادية في الرابطات أو المجتمع المحلي، مما يعتبر من مؤشرات مثالها عدد النساء (جمعها 

 حول امرأة ما –غير أنها توجه لرواية القصص اإلعالمية ) نظام إدارة النتائج واألثرالدرجة الثانية في 

أو  ال ألغراض تحليل االتجاهات أو المشاكل –نجحت في الترشيح لمنصب في البلدية في موريتانيا، مثالً 

ونتيجة لذلك، ال يتوفر لدى اإلدارة أساس كاف لتعديل منجزاتها في ميدان الترويج . الدروس المستفادة
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بل ال يتوفر للمجلس التنفيذي إال أقل من ذلك ليستند إليه في تقدير ما 

 .بطة بذلكإذا كان الصندوق ينجز أغراضه وما هي الفرص والتحديات المرت

وكما ذكرنا سابقاً، ليس هناك ما يدل على وجود رصد منهجي للتقدم المحرز، ال من جانب المجلس  -74

ـُعزى ذلك، وإن جزئياً، لصعوبة العثور على تقارير . التنفيذي وال من جانب اإلدارة العليا ويمكن أن ي

امية إلى تخفيف عبء العمل عن في البحوث الخاصة بالجهود الر(الرصد والبحوث، في حال وجودها فعالً 

) واإلبالغ(ويزداد شأن الرصد . ، وكثيراً ما ال تصاغ هذه التقارير بشكل يسهـل االستناد إليها)المرأة

كما تغيب أساساً نظم ). 48الفقرة انظر (تعقيداً بكون الصندوق يستخدم أكثر من إطار ولحد لقياس النتائج 

 . فيما يتعلق برصد النتائج واإلبالغ عنها) عدم االمتثالأي آثار (الحوافز وآليات للمساءلة 

أي (كما ال يوجد إال ما ندر من الدالئل على كيفية اتساق أهداف الصندوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين  -75

مع السياسات واألولويات ) أو اإلطار الجنساني/على النحو الوارد في سياسة العمل للمساواة بين الجنسين و

وتكمن .  على المستوى التنظيمي والتنفيذيبالمضمونعية أو القطاعية أو التنفيذية األخرى المتصلة المواضي

مخاطرة بإتباع أولويات كثيرة في أنها تعطي الموظفين الحرية الكاملة لتجاهل األولويات المواضيعية 

ت أو التعليمات الجديدة وال يوجد نظام رسمي الستعراض السياسا. المؤسسية التي يشعرون أنها أقل أهمية

أما من حيث التوجيه . لضمان أنها تعالج المسائل المتصلة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المواضيعي، وفي حيت أنه تتوفر توجيهات خاصة القروض الصغرى والمنظور الجنساني، مثالً، ليس 

وعلى الشاكلة نفسها، يمكن . ؤون المرأةهناك إال ما ندر من التوجيه الخاص بإدارة الموارد الطبيعية وش

أن يتضمن الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق لتسجيل األراضي تعليمات تكفل إدراج المرأة كمالكة لألرض 

ويعتبر ذلك، في جانب منه، ). مثالً، في إستراتيجيات التواصل أو في حوار السياسات(في نظام التسجيل 

فبالتأكد من إدراج هذه المسألة في جميع العمليات والنظم ": التعميم"إحدى المعضالت التي تشوب مفهوم 

ذات الصلة، يصبح من الصعب الحفاظ على نفس نوع االستعراض المتسق الممكن في إطار سياسة 

 .مستقلة، من قبيل سياسة التمويل الريفي

 ودرايته في مجال وفي موضوع آخر أيضاً، وجد التقييم أن اآلليات المتاحة لبناء معارف الصندوق -76

ونظراً لضعف في العمليات الشاملة . المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة غير موجودة من حيث األساس

لجمع البيانات وتحليلها، فإن من الصعوبة تماماً التوصل إلى رؤية عامة منهجية لمدى كون المساواة بين 

على أن هناك عدداً كبيراً من مطبوعات . دوقالجنسين وتمكين المرأة جزءاً أساسياً من عمليات الصن

الصندوق التي توثق خبرات البلدان واألقاليم المختلفة، غير أنها توضع بالدرجة اآلولى بصورة مخصصة 

إذ ال تتوفر عملية منهجية لتحديد جداول األعمال واألولويات المؤسسية للمنشورات الخاصة  .غير منهجية

التي إيجابية ف إلى ذلك أن معظم المطبوعات ال تعكس التجارب األقل أض. بمسائل المنظور الجنساني

يمكنها هي أيضاً أن تعطي دروساً قيمة للمستقبل، فالمطبوعات تمل إلى البناء على أساس األمثلة ودراسات 

 .الحاالت الناجحة
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  وضع الصندوق بالمقارنة بالوكاالت األخرى من حيث التوجيه اإلستراتيجي–دال 

فأهداف إستراتيجية الصندوق . ندوق بالمقارنة بالوكاالت األخرى جيد في عدد من المجاالتوضع الص -77

كما أن الصندوق، .  إستراتيجيات الوكاالت األخرىألهدافمماثلة  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .على غرار الوكالة الكندية، يورد هذه األهداف بصورة تمكن من قياس التقدم المحرز

 أكبر نقاط القوة لدى الصندوق، بالمقارنة بالوكاالت األخرى، فهي تكمن في توجهه الواضح نحو النتائج أما -78

 لمؤشرات ألغراض النتائج المتصلة بالشؤون الجنسانية على واعتماده) مع أن هناك بعض الحدود لذلك(

ات القروض التي تتضمن إشارة من ذلك مثالً عدد اتفاقي(المستوى الميداني وألغراض نتائج النظام الداخلي 

صريحة لتعميم المنظور الجنساني وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال 

من حيث المفهوم والتطبيق والفائدة من   هو األقوى نظام إدارة النتائج واألثرويعتبر). اإلشراف، وغير ذلك

 سواء من حيث المساواة بين الجنسين أو في أبعاد النتائج –مقارنة معظم النظم المستخدمة في الوكاالت ال

فمعظمها . ويمكن أن يعود ذلك لكون عمل الصندوق أكثر تركيزاً من عمل الوكاالت األخرى. األخرى

تقصر استثمارها في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مرحلة التصميم أو التقييم وال تتضمن 

 .اإلشراف اهتماماً بالتنفيذنظمها للرصد و

ولم يضع الصندوق، وال الوكاالت المقارنة، عرضاً واضحاً لفهم كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين  -79

ويساهم هذا الوضع في عدم الوضوح وفي غياب الثقة لدى . وتمكين المرأة في السياقات القطرية المختلفة

ألقوال وحدها ولمستويات محبطة من تقبل السياسة ومن موظفي البرمجة، بل ويمكن أن يروج لالكتفاء با

وفي موضوع آخر، يتشابه الصندوق مع الوكاالت التي جرى تقييمها في انعدام المساءلة والحوافز . النتائج

 .في أداء الموظفين المتعلق بالشؤون الجنسانية

يحشد ما يكفي من الدراية وبالمقارنة مع المنظمات األخرى التي جرت دراستها، ال يبدو أن الصندوق  -80

 اإلستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات، وألغراض الفرصبالشؤون الجنسانية ألغراض وضع برامج 

ومثال ذلك أن االستشاريين الذين تتوفر . وسنتعرض لذلك بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس. التقييم

 كثيراً ما يتم التعاقد معهم لمهام معينة أو في عقود لديهم الدراية في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ويجهد هذا األسلوب قدرة الصندوق على التعلم من الميدان بصورة . محدودة المدة لتلبية احتياج معين

 .منهجية وعلى البناء على تجربته

 

  النقاط الرئيسية

اج المرأة في التنمية، فقد اهتم دائماً نظراً ألن الصندوق أنشئ في وقت شهد اهتماماً كبيراً بالحاجة إلى إدم •
، كان ذلك يتحقق من خالل عناصر 1992ومنذ تأسيسه وحتى عام . بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

مخصصة للمرأة في المشروعات، ثم بعد ذلك، من خالل إدراج المرأة في مشروعاته بصورة أكثر منهجية 
 . كجهة مستفيدة وفاعلة
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تصميم " تعميم"لجديدة زيادة في الجهود الرامية إلى شهدت األلفية ا •
وقد جرى ذلك أساساً برعاية خطة . العمليات التي يمولها الصندوق وفي تنفيذها واإلشراف عليها وتقييمها

ى النتائج في السنوات وينعكس تحول دائرة إدارة البرامج إل. 2006-2003العمل للمساواة بين الجنسين، 
 لتعميم المنظور الجنساني في 2008األخيرة في مؤشرات النتائج التي وضعت في إطار نتائج عام 

 ةوتسمح أهداف الصندوق المتصلة بالشؤون الجنسانية للمبرمجين بإتباع إستراتيجي. عمليات الصندوق
ويتعين على المبرمجين في كل من . سياقالمساواة بين الجنسين أو إستراتيجية تمكين المرأة، رهناً بال

اإلستراتيجيتين أن يحققوا توعية النساء والرجال ورضا الطرفين، فضالً عن توعية ورضا السلطات 
 .المجتمعية المحلية المعنية

يعتبر النهج اإلستراتيجي المؤسسي الذي يأخذ به الصندوق في الشؤون الجنسانية على صلة وثيقة بالواقع  •
إضافة لذلك، ال يوجد تحديد واضح ألوجه . إلى حد كبير، غير أنه مجزأ في العديد من الوثائقوهو متسق 

وهناك كذلك تفسيرات مختلفة . التآزر مع السياسات واإلستراتيجيات المواضيعية والمؤسسية األخرى
اتيجية للمصطلحات ولفهم الموضوع، مما يؤدي إلى إتباع نُهج بديلة في تصميم برامج الفرص اإلستر

 .القطرية والمشروعات

ال يوجد ما يدل على وجود رصد منهجي للتقدم المحرز في المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة ، ال من  •
جانب المجلس التنفيذي وال من جانب اإلدارة العليا، أما اإلبالغ فهو يقتصر أساساً على األنشطة على 

 العديد من الوثائق، مما يمنع تشكيل صورة موحدة للنتائج كما أن اإلبالغ مجزأ في. مستوى المشروعات
على أن الصندوق، بالمقارنة مع الوكاالت المماثلة، كان . والفرص والتحديات الرئيسية في هذا الموضوع

على أنه يوجد مجال . أكثر نجاحاً في التوجه نحو النتائج وفي الرصد طوال دورة حياة المشروعات
 .ات المتصلة بالشؤون الجنسانية في نظام التقييم الذاتي العاملمواصلة تعميم المؤشر

لم يبذل إال ما قل من الجهود لتجميع النتائج بصورة متسقة، سواء على المستوى اإلقليمي أو المؤسسي،  •
كما أن االستفادة من الدروس والتخصيب المتبادل بالخبرات في المسائل الجنسانية محدود و مخصص غير 

 غرار بعض الوكاالت المقارنة، ال يستثمر الصندوق بشكل كاف في التعلم من تجربته وفي وعلى. منهجي
 .البناء على نجاحاته

ال تتوفر آلية للحوافز وال إطار للمساءلة فيما يتعلق بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في  •
، وستعالج هذه المسائل، بما فيها .  الصندوقبرامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي العمليات التي يمولها

  .مسألة إدارة التعلم، في الفصل الخامس بالتفصيل
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   نتائج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والنهج المتطورة إزاءها–رابعاً 

   نظرة عامة–ألف 

 السابقة ودراسات الحاالت يعرض هذا الفصل نتائج دعائم التقييم الثالث، وهي تحديداً تقييم نتائج التقييمات -81

واستعراض برامج الفرص اإلستراتيجية ) بنغالديش ومصر وغواتيماال وموريتانيا وزامبيا(القطرية الخمس 

تقديم عرض للنتائج التي حققها ) 1: (أما غرضا الفصل العامان فهما. القطرية األخيرة والبرامج الجارية

 الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الماضي والعمليات الصندوق على األرض في الترويج للمساواة بين

التعليق على مدى نجاح الصندوق في إدراج الدروس المستفادة من عمليات الماضي الممولة ) 2(الجارية؛ 

من الصندوق، والنتائج الناشئة عن األنشطة الجارية، في برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية 

 . والمشروعات األحدث

يمكن العثور على . (فصل بإلقاء نظرة عامة مقتضبة على نطاق ومنهجية كل من الدعائم الثالثويبدأ ال -82

المزيد من التفاصيل في ورقات العمل المقابلة التي أعدها مكتب التقييم في الصندوق أثناء عملية التقييم، 

ويتضمن . ييمات السابقةويعرض القسم باء نتائج تقييم التق.) وهي مدرجة في قائمة محتويات هذا التقرير

أما القسم دال فيناقش نتائج استعراض برامج الفرص . القسم جيم نتائج دراسات الحاالت القطرية الخمس

وأخيراً، يلخص القسم هاء النتائج الخاصة بالفعالية . اإلستراتيجية القطرية األخيرة والمشروعات الجارية

بين الجنسين وتمكين المرأة، والمحددة في خطة العمل في كل من األهداف الثالثة الرئيسية للمساواة 

 لإلطالع على قائمة كاملة بالمشروعات والبلدان 3الذيل انظر . للمساواة بين الجنسين واإلطار الجنساني

 .)المغطاة في الدعائم الثالث

شروعات التي أعدها  من تقييمات الم50استند تقييم التقييمات السابقة إلى تقارير . تقييم التقييمات السابقة -83

 من تقييمات 31وأجري .  باستخدام منهجية مشتركة2002مكتب التقييم في الصندوق منذ عام 

 14ويغطي . 2009 و 2006 تقييماً بين عامي 19و، 2005 و2002المشروعات في الفترة بين عامي 

 في الشرق األدنى 9 في غربي ووسط أفريقيا، و12من التقييمات مشروعات في آسيا والمحيط الهادي، و

وقد .  في شرق أفريقيا والجنوب األفريقي7 في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، و8وشمال أفريقيا، و

 في 48وتمت الموافقة على . 2001 و1987تمت الموافقة على المشروعات الخمسين جميعها بين عامي 

، 2001 و1998ئة بين عامي  في الما30، و1997 و1995المائة من عينة المشروعات بين عامي 

 1998 من المشروعات الخمسين بين عامي 26وأغلق . 1994 و1987 في المائة بين عامي 22و

وهناك مشروعان . 2008 و2007، وستة في كل من عامي 2006 و2005، وخمسة في 2001و

 عدة ، فإن2001 و1987ويعني ذلك أنه حتى إذا كانت المشروعات مصممة بين عامي . جاريان منها

 .منها كانت ال تزال قيد التنفيذ في النصف الثاني من هذا العقد، وهي بالتالي ال تنتمي للماضي البعيد
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 التي أعدت حتى اآلن،  لنتائج وأثر عمليات الصندوقةرير السنوياالتقإضافة لذلك، استعرض فريق التقييم  -84

 ويتيح ذلك لفريق التقييم 34.ت مؤخراًوتقارير تقييم خمسة برامج قطرية، وتقييمات مؤسسية مختارة أجري

 األسباب المباشرة لحسن األداء أو للنقص في حسن يميزتقدير النتائج على أساس العمليات الماضية وأن 

 .األداء

ووضع مكتب التقييم في الصندوق . وقد درست تقارير تقييم المشروعات الخمسين بأكملها واحداً تلو اآلخر -85

 سؤاالً 50وشمل اإلطار أكثر من .  التقارير نفس التقدير المتأنيمننال كل إطاراً موحداً لضمان أن ي

وجرى تجميع األسئلة وفقاً لمعايير التقييم . محدداً على أساس أهداف الصندوق المتعلقة بالشؤون الجنسانية

 36 والتي تشكل أساس دليل التقييم، األمر الذي يتيح للمقيمين إعطاء درجات35المعترف بها دولياً

وقد يسر إخضاع جميع تقارير التقييم إلطار موحد من . للمشروعات من حيث أدائها في المجال الجنساني

 لنتائج ةرير السنوياالتقوأجري استعراض . تجميع النتائج المتأتية عن المشروعات الخمسين المستعرضة

يد المسائل العامة والدروس  وتقييمات البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية لتحدوأثر عمليات الصندوق

 .المستقاة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 وهي تشمل زيارات ميدانية 37تتمثل أهداف دراسات الحاالت القطرية الخمس،. دراسات الحاالت القطرية -86

مشاهدة ) 2(تجميع منظورات الشركاء المتنوعين في البلدان المعنية؛ ) 1: (إلى البلدان المعنية، فيما يلي

 باستخدام منهجية مكتب التقييم في الصندوق الموحدة –تقدير األداء ) 3(أنشطة المشروعات على األرض؛ 

  لما مجموعه عشرة مشروعات–) على النحو المستخدم في تقييم التقييمات السابقة(لتقييم المشروعات 

نت الموافقة قد تمت على وكا. من حيث المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) اثنان في كل بلد(

. ال تزال جارية) في زامبيا(، وجميعها، ما عدا أحدها 2006 و1999المشروعات العشرة بين عامي 

ولذاـ يمكن . 2016 وواحد في 2006 واثنان في 2013 و2011وستغلق ستة من العشرة بين عامي 

لصندوق العالمية، بالمقارنة مع ألقول إن مجموعة المشروعات هذه هي مشروعات حديثة نسبياً في حافظة ا

واستخدمت نتائج دراسات الحاالت القطرية . المشروعات التي درست في إطار تقييم التقييمات السابقة

 . لتكميل نتائج تقييم التقييمات السابقة وإلبراز الفوارق في األداء بين المشروعات، بحسب دعائم التقييم

نظر المجلس في ما مجموعه . طرية والمشروعات األخيرةاستعراض برامج الفرص اإلستراتيجية الق -87

 مشروعاً 22وهناك . 2009 تستند إلى النتائج في عام 38خمسة من برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية

                                                      
وسياسة ) 2008/2009(والتقييم المشترك مع مصرف التنمية األفريقي عن الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا ) 2009/2010( الخاص باالبتكار  يشمل ذلك التقييم 34

  ).2004/2005(والبرنامج التجريبي لإلشراف المباشر ) 2006/2007(والبرنامج التجريبي للحضور الميداني ) 2006/2007(التمويل الريفي 
وذلك بسبب قلة ) الصندوق والحكومة(ولم تمنح درجات ألداء الشرآاء . توسيع النطاق واإلنجاز العام/صلة بالواقع والفعالية والكفاءة واألثر واالستدامة واالبتكار ال 35

  ).يم تلك لالطالع على تعاريف التقي2أنظر الذيل (المعلومات في تقارير األداء مما منع إجراء تقدير صارم لمعايير التقييم 
 غير ُمرضية بصورة - 3 ُمرضية بصورة معتدلة؛ - 4 ُمرضية؛ -  5 ُمرضية تمامًا؛ - 6 ::  وفقًا للممارسة المعتادة، استخدم سلـّم درجات يشمل جميع معايير التقييم 36

   غير ُمرضية إطالقًا- 1 غير ُمرضية؛ - 2معتدلة؛ 
  .االنتهاء من الزيارة القطرية أعدت ورقات عمل لفرادى البلدان في آل حالة بعد  37
  . الكونغو ومالوي وباآستان وبيرو والسودان 38



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

39 

وتمت الموافقة على هذه .  أساس هذه الدعامةتشكل 39 2009 و2003تمت الموافقة عليها بين عامي 

، وهي 2003 العمل للمساواة بين الجنسين في أبريل نيسان المشروعات جميعها بعد اعتماد خطة

وقد اختيرت المشروعات من خالل .  وقت إجراء هذا التقييم2009مشروعات كانت ال تزال جارية في 

تجميع عينة عشوائية تضمن وجود توازن كاف بين األقاليم الجغرافية الخمسة التي تغطيها عمليات 

 .الصندوق

 لهذا العنصر في تقدير النُهج المتطورة إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في وتمثل الهدف الرئيسي -88

 22واستخدمت في تقدير المشروعات الـ . برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية والمشروعات األخيرة

 كان هناك فارق والختبار ما إذا. األسئلة األساسية نفسها التي كانت قد استخدمت في تقييم التقييمات السابقة

بين المشروعات القدم والمشروعات األحدث، صنف التقييم المشروعات في ثالث فئات متساوية تقريباً 

؛ )سبعة مشروعات (2007-2006؛ )ستة مشروعات (2005-2003: تغطي ثالث فترات زمنية

قييم تقارير وإضافة إلى تحليل تقارير تقييم المشروعات، استعرض الت). تسعة مشروعات (2008-2009

كما استعرض التقييم برامج . اإلشراف وتقارير وضع المشروعات، عند توفرها، لتفهم النتائج الناشئة

الفرص اإلستراتيجية القطرية الخمسة، وذلك ألسباب منها تقدير مدى شمولها لألهداف والنُهج والمؤشرات 

 .الجنسانية المستندة إلى النتائج

 ت السابقة نتائج تقييم التقييما–باء 

في إطار هذا المؤشر، قدر التقييم ما إذا كانت أهداف المشروعات الخمسين التي خضعت . الصلة بالواقع -89

للتحليل تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وما إذا كانت األهداف المتصلة بالشؤون الجنسانية 

إضافة لذلك، قدر . من رجال ونساءمتوائمة مع سياسات وأولويات الحكومة والصندوق وفقراء الريف 

 أي ما إذا كانت ترتيبات التصميم كافية لتحقيق األهداف – مشروع ةالتقييم االتساق في كل إستراتيجي

 في المائة من المشروعات حصلت على درجة مرضية بصورة معتدلة 88 أن 1ويبين الجدول . المحددة

مائة من المشروعات كانت درجته مرضية بصورة  في ال44على أن . أو أفضل من حيث الصلة بالواقع

 . في المائة فقط من المشروعات حظيت بدرجة مرضية تماما4ًمعتدلة ال غير في حين أن 

                                                      
 وعلى اثنين 2005 وعلى واحد في 2006 وعلى سبعة في 2008 وعلى واحد في 2009 تمت الموافقة على ثمانية مشروعات في  39

  .2003 وعلى ثالثة في 2004في 
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   الدرجات الممنوحة للصلة بالواقع- 1الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  الدرجة
     مرضية

 4 2   مرضية تماما6ً
 40 20   مرضية5
 44 22  ة بصورة معتدلة مرضي4

    غير مرضية
 10 5   غير مرضية بصورة معتدلة3
 0 0   غير مرضية2
 2 1   غير مرضية إطالقا1ً

 100 50  المجموع

 

باعتبارها من )  في المائة33(@  مشروعا15ومن أصل المشروعات الخمسين، صنف الصندوق  -90

فمع أنها لم تحدد عادة أهدافاً خاصة : بالمرأةووجد أن هذه صلتها قوية . مشروعات التنمية الريفية

مشروع من ذلك مثالً أن . بالمنظور الجنساني، فإنها كثيراً ما أنتجت فوائد مادية كبيرة للنساء وللرجال معاً

 لم يحدد تمكين المرأة كهدف محدد له لبنان في إنعاش اإلنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

غير أنه، بسبب نجاح التعاونيات التي يساندها، أدى إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها . مفي وثيقة التقيي

وقد ارتفع اآلن عدد النساء الالتي يمكنهن العمل خارج المنزل وأصبحن أكثر اعتماداً على . االجتماعية

 .الذات، كما تحسن دورهن في صنع القرار ضمن األسرة ألنهن أصبحن يكتسبن دخالً

وفي .  في المائة من المشروعات28 لدى النساء إال في القياديةتوفر خطة صريحة لزيادة المهارات ولم ت -91

 في المائة، كان هناك بعض اإلشارة إلى أن النهوض بدور المرأة القيادي يعتبر أحد نواتج المشروع، 61

 .تصل بسياق المشروع تحقيق هذا الهدف إما لم تُذكر بوضوح أو لم تُنفذ بصورة تتغير أن إستراتيجيا

 تخضع لقوالب نمطية معينة، وأبدت النساء المشاركات عدم النساءوفي بعض الحاالت، كانت أنشطة  -92

من ذلك مثالً، في . رضاهن عن أنواع األنشطة التي يروج لها المشروع باعتبارها ال تتعلق باحتياجاتهن

، كانت أنواع األنشطة المعطاة للنساء هي يةمشروع إدارة الزراعة والموارد القائمة على المبادرات المحل

ووجد التقييم أن النساء، وإن احتفظن بآالت الخياطة، فإنهن لم يستخدمنها إال . الخياطة والعناية بالماشية

وأبدت النساء اهتماماً أكبر باإلنتاج الزراعي وأنشطة القروض، غير أن المشروع لم يحاول تحقيق . نادراً

مشروع وعلى الشاكلة نفسها، في . فيما يقدمه من برامج التدريب الزراعي أو االئتمانتوازن بين الجنسين 

في لبنان، كانت أنشطة النساء تدور بصورة شبه دائمة حول المصنوعات الحرفية وتجهيز الحيواني 

ويندر أن ترد آليات تسويق المنتجات . األغذية وتربية الحيوانات الصغيرة وليس حول تربية القطعان

النسائية كعنصر في تصميم المشروعات، األمر الذي يقيد ما يحتمل من تعزيز لسبل الرزق الخاصة 

 .بالنساء
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وتبدو حالة ملكية األرض كحالة واضحة يمكن فيها أن تشكل المساواة بين النساء والرجال في الحقوق هدفاً  -93

حلة التصميم في العمليات الماضية ومع ذلك، يبدو أنه لم يستثمر من الجهود إال القليل في مر. ذي صلة

 أو الجماعية، مثالً، في المجموعات القبلية، أو ما إذا كان الفرديةلتحديد ما إذا وجدت الرغبة في الملكية 

 . كل من النساء والرجال يعتبرون أن ملكية النساء لألرض تشكل استثماراً هاماً

مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المشروعات يتصل تقدير الفعالية بمدى تحقيق أهداف ال. الفعالية -94

 في المائة من 76 بصورة معتدلة أو أفضل لنحو مرضيةومنحت درجة . الخاضعة لالستعراض

 في المائة منها لم تتجاوز درجة مرضية بصورة معتدلة، كما لم يحصل 40المشروعات، مع أن ما يقارب 

 ).2الجدول انظر (الفعالية أي مشروع على درجة مرضية تماماً من حيث 

  الدرجات الممنوحة للفعالية- 2الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  الدرجة

      مرضية

 0 0   مرضية تماما6ً

 38 19   مرضية5

 38 19   مرضية بصورة معتدلة4

    غير مرضية

 12 6   غير مرضية بصورة معتدلة3

 10 5   غير مرضية2

 2 1  القاً غير مرضية إط1

 100 50  المجموع

ويبدو أن النشاط األكثر فعالية هو استهداف النساء ، فضالً عن الرجال، في ألغراض بناء القدرات  -95

مصنفة حسب   فهو يتعلق بإدراج مؤشرات لألداء واألثرفعاليةأما النشاط األقل ).  في المائة90(والتدريب 

 في 32 واضحاً على استخدامه لمؤشرات مفصلة؛ و في المائة من المشروعات دليال10أبدى : الجنس

  في المائة منها كان لديه قدر محدود من البيانات58المائة لم تعط أي دليل على ذلك؛ في حين أن 

 فنظام الرصد المتين الذي يعطي بيانات النتائج. المصنفة حسب الجنس ألغراض بضعة مؤشرات ال غير

وقد أثيرت . المشروع له أهمية كبرى لفعالية المساواة بين الجنسينمصنفة حسب الجنس لتنظر فيها إدارة 

 .هذه المسألة باستمرار كمجال يتسم بالضعف في معظم المشروعات وفي تقييم التقييمات السابقة

وعند تحقيق فوائد عملية في القدرة االقتصادية والبشرية، تفيد بعض التقييمات عن تحقق مزيد من الفعالية  -96

والسبب في ذلك أن النساء المستفيدات من المشروع .  التأثيرعلىسين وضع المرأة وقدرتها كذلك في تح

يصبحن أكثر ثقة بالنفس وأكثر استقالالً من الناحية المالية بل وكثيراً ما تزداد مشاركتهن في اتخاذ القرار 
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حسن وضع النساء في من ذلك مثالً، في مشروع المرتفعات الجنوبية في بيرو، ت. على المستوى المحلي

ونظراً . األسرة والمجتمع المحلي نتيجة للتدريب الذي دعمه المشروع وزاد من قدرتهن على إدارة األموال

ن وزيادة مساهمتهن في رفاه األسرة، فقد تضاعف احترامهنوعلى الشكل نفسه، في . لبروزهن وقدره

ـّدت األنشطة الرامية إلى  تعزيز المهارات اإلدارية لدى النساء، والسيما مشروع والية سليانة بتونس، ول

ومع ذلك، فإن الربط بين الفائدة العملية . الفتيات، مصادر جديدة لإليرادات وبيئة تمكينية لتحرير الفتيات

وقد ساعد مشروع التنمية . والتمكين ليس باألمر المفروغ منهوالبد من رعايته من خالل أنشطة المشروع

ين على إحداث تحسن كبير في األمن الغذائي، األمر الذي قدرته النساء، غير أنه لم يقم الريفية في األرجنت

ومع أن دخل األسرة شهد تحسناً فإن قلة . أي دليل على أن تحسن األمن الغذائي أدى إلى مزيد من تمكينهن

 واسعاً في من النساء حصلن على القروض على الرغم من أن موظفي المشروع كانوا قد تلقوا تدريباً

 .الشؤون الجنسانية

في معظم الظروف، مع أنه ال يمكن إيجابية وعموماً، أظهرت أنشطة القروض الصغرى فوائد جنسانية  -97

مصنفة حسب الجنس في المشروعات الماضية الممولة   بياناتوجوددائماً تمييز النتائج بسهولة، نظراً لعدم 

ثيوبيا، وجدت دراسة تقارن النساء بين الزبائن في أربعة وفي مشروع التمويل الريفي في أ. من الصندوق

مؤسسات للقروض الصغرى مع غير الزبائن أن خدمات القروض الصغرى حققت تغييرات في اتخاذ 

القرار وفي مشاركة النساء، وساعدتهن على االنخراط في مجموعة أوسع من األنشطة المدرة للدخل، 

فت من تقديرهن للذات ومن المشاركة في مناصب اإلدارات وأعطتهن سيطرة أكبر على األرض، وضاع

إضافة لذلك، وبسبب انخراطهن في مناقشات جماعية، أصبحت النساء أكثر معرفة لمسائل فيروس . المحلية

 .نقص المناعة المكتسبة وااليدز وتنظيم األسرة

وال يعني ذلك أنها . اتاًوفي حاالت أخرى، كان خطوات المضي قدماً نحو المساواة بين الجنسين أقل ثب -98

مشروع تطوير الغابات ففي . كانت أقل فاعلية، فقد اتسمت بالواقعية نظراً للسياق العام في منطقة المشروع

 في نيبال، مثالً، كانت المجموعات المختلطة تميل في البداية إلى أال تشمل إال واحدة أو وزراعة األعالف

ريق التقييم أن عمال الغابات بدأوا، بعد التدريب واإلرشاد ووجد ف. اثنتين من النساء بين أعضائها

وقد أعتبر هذا المشروع في النهاية . الجنساني، في إشراك عدد أكبر من النساء في المجموعات الجديدة

 ".بمشاركة النساء"مثاالً جيداً على تمكين المرأة وتطوير الغابات 

ة لما يمكن أن يتحقق ضمن تصميم المشروع وعلى ما ويعتمد تحقيق تقدم فعال على وجود توقعات واقعي -99

إن استخدام نظام : "من ذلك مثالً أن مشروع تهامة في اليمن خلص إلى ما يلي. يتوفر له من الموارد

الحصص في االستهداف الذي براعي الشؤون الجنسانية في ضمن البنية االجتماعية الريفية المحددة 

يث توجد ثغرات كبرى في التعليم والتمثيل مع عدم وجود خبرة سابقة الدرجات إلى حد بعيد في ريماح، ح

في التعبئة المجتمعية المحلية ومع كون الشركاء غير مهيأين لقبول مبادئ المشاركة، يمكن أن يعتبر خارج 

ومع ذلك، فإن تحسين الوصول إلى المياه نتيجة للمشروع أسهم تدريجياً في ." نطاق التوقعات المنطقية

ـّـل ذلك على أن من الممكن، حتى في الحاالت . ن مشاركة المرأة في األنشطة المدرة للدخلتحسي ويدل
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على أن . الصعبة، اتخاذ بعض الخطوات للتقدم، من خالل وضع أهداف طموحة وواقعية في الوقت نفسه

 .هذه الخطوات يمكن أن تكون أكثر بطئا وأصغر حجماً مما يمكن حالياً في األماكن األخرى

وقد تمثل أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الفعالية في تعيين مختصين في الشؤون الجنسانية ونساء  -100

 في غانا وظف مسؤوالً في مشروع اإلقليم الشرقي األعلىمن ذلك مثالً أن . مسؤوالت، حيثما يمكن

 وهي إستراتيجية الشؤون الجنسانية على أساس عقد لضمان الوفاء باألهداف المحددة في تقرير التقييم،

فالنساء في هذا اإلقليم لسن من مالكات األراضي غير أن المشروع أعطاهن إمكانية . اتسمت بالفعالية

مباشرة لري األرض، مما أدى إلى جعل النساء يلعبن دوراً أكبر في إدارة الري وأصبحن أكثر بروزاً في 

 . االجتماعات حيث يتكلمن لعرض آرائهن

ويظهر من خبرات . ات كبرى في الفعالية في عينة المشروعات الخاضعة للتقييمومع ذلك، شوهدت ثغر -101

فالمشروع كان له أثر :  في منغوليا أن هناك جانباً النعدام الكفاءة يثير مزيداً من القلقمشروع أرهنغاي

هن دون  بسبب الجفاف، خلفوا النساء بعدالهجرةسلبي عملياً على النساء ألن الرجال، عندما اضطروا إلى 

 .أي قدرة على تسديد القروض إال باستخدام مدفوعات الضمان االجتماعي الخاصة بهن

ومن الصعب تقدير الكفاءة في المبادرات . المدخالت إلى نتائج/هي مقياس لكيفية تحويل الموارد. الكفاءة -102

التي يغطيها تقييم  المتاحة في التقارير المعلوماتالمتصلة بالشؤون الجنسانية، وذلك ألسباب منها قلة 

ومع ذلك، هناك بعض الدالئل حول ما إذا كانت استثمارات المشروعات تساند المبادرات . التقييمات السابقة

الجنسانية وما إذا كانت الموارد المخصصة كافية لبلوغ أهداف وأرقام النواتج الخاصة بالشؤون 

على درجة مرضية بصورة معتدلة أو أفضل،  في المائة 62ومن أصل التقييمات الخمسين، حاز .الجنسانية

 ). 3الجدول انظر (ولم يحز أي من المشروعات على درجة مرضية تماماً 

   الدرجات الممنوحة للكفاءة- 3الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  الدرجة

      مرضية

 0 0   مرضية تماما6ً
 30 15   مرضية5
 32 16   مرضية بصورة معتدلة4

     مرضيةغير
 22 11   غير مرضية بصورة معتدلة3
 10 5   غير مرضية2
 6 3   غير مرضية إطالقا1ً

 100 50  المجموع

وخلص تقييم التقييمات السابقة إلى أن معظم المشروعات خصص بالفعل موارد كافية للمبادرات المتصلة  -103

دة نظراً لقلة االهتمام بمدى لألنشطة على أن الموارد لم تستخدم دائماً بصورة جي. بالشؤون الجنسانية

ففي كل من مشروع التنمية الريفية في الشمال الشرقي في األرجنتين ومشروع التمويل الريفي . المطلوبة
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ـُدم التدريب على الشؤون الجنسانية غير أنه لم يحقق أية نتائج ايجابية واستناداً إلى هذا . في أثيوبيا، ق

مية تعزيز الروابط بين تصميم المشروعات وإستراتيجيات التنفيذ وكيفية توزيع االستنتاج، الحظ التقييم أه

 .فرصد النواتج المصنفة حسب الجنس ال يكفي لوحده. الموارد

ففي . وكان هناك عدد من األمثلة أوجد فيها غياب االستثمار حواجز في وجه تحقيق النواتج المستهدفة -104

 الرغم من أن تمكين المرأة كان عنصراً معلناً من وعلىمثالُ،  في غانا، مشروع اإلقليم الغربي األعلى

مؤهلين بصورة (عناصر المشروع وخصصت له ميزانية محددة، فقد أخفق المشروع تعيين موظفين 

ولم توضع األنشطة الموجهة للمرأة . محددين على مستوى المناطق أو على مستوى النواحي) كافية

وخلص تقرير التقييم إلى أنه، في حالة أنشطة تربية الحيوانات، . لم تتحققبصيغتها األمثل كما أن األهداف 

وحتى في الحاالت التي كان االستثمار فيها كافياً، كما في مشروع تهامة في ".كانت النساء آخر من يستفيد"

يداً مق"اليمن، وهو مشروع خصصت فيه ميزانية لتوظيف النساء ووظفهن بالفعل، وجد أن عمل النساء كان 

بسبب انعدام اإلمدادات والمعدات والنقل، وانعدام القيادة على المستوى المركزي وانخفاض الحوافز المالية 

 ".المقدمة إليهن بالمقارنة مع الرجال من زمالئهن

كان هناك قدر غير كاف من المعلومات المصنفة بحسب الجنس، في جميع . األثر على الفقر الريفي -105

فيها مكتب التقييم في الصندوق األثر على الفقر، للتأكد من أن المشروعات تركت أثراً المجاالت التي يقدر 

 في المائة من المشروعات أدت إلى زيادة دخل 39من ذلك مثالً أنه مع أن . ملموساً على النساء والرجال

ول المالية أو أن األص)  األرض مثالًملكية(األسرة وأصولها، فإن ذلك يمكن أن يتحقق للرجال وحدهم 

ويمكن ). المحاريث(أو الرجال ) تجميع مياه المطر ألغراض حدائق المطابخ(يمكن أن تساعد النساء 

للدخل أن ينفقه الرجال أو النساء أو أن يجري اإلنفاق بصورة مشتركة بينهما، غير أن المعلومات المتوفرة 

 المياه فهي تفيد األسرة بأكملها، غير أن أما تحسينات إمدادات. عن ذلك في التقييمات كانت قليلة تماماً

الفائدة المتأتية للنساء والفتيات منها أعظم لنظراً للتخفيف من عبء عملهن في جلب المياه وحملها إلى 

 .المنزل

   الدرجات الممنوحة لألثر على الفقر الريفي- 4الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  الدرجة
        مرضية

 0 0  ماً مرضية تما6
 16 8   مرضية5
 54 27   مرضية بصورة معتدلة4

    غير مرضية
 24 12   غير مرضية بصورة معتدلة3
 6 3   غير مرضية2
 0 0   غير مرضية إطالقا1ً

 100 50  المجموع
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ومن حيث بناء رأس المال البشري واالجتماعي، تضررت درجات األداء الناجح لكثير من المشروعات  -106

ي الكبير في درجات تسعة من المشروعات الخمسين الخاضعة للتقييم، كانت قد تجنبت استهداف بالتدن

 في المائة من مشروعات العينة على 78وبالنسبة لألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية، حصل . الناس كلياً

الغذائي الذي ظهر أن بالنسبة لألمن  تماماًإيجابية وكانت النتائج . درجة مرضية بصورة معتدلة أو أفضل

 لتحسن األمن الغذائي وقع يتجاوز فوائد تحسين التغذية يوقد كان لألثر اإليجاب. للنساء اهتماماً خاصاً به

فقد تمكنت النساء من قضاء وقت أقل في إنتاج األغذية وبالتالي توفر لديهن مزيد من الوقت : والصحة

زلية ساعد على تخفيف عبء العمل النسائي واسهم في األمن كما أن توفير المياه المن. ألنشطة مدرة للدخل

. أما بالنسبة لإلنتاجية الزراعية، فقد أمكن تحقيق تحسينات كبيرة من خالل زيادة االهتمام بالمرأة. الغذائي

 .االستدامة

حسب وتعاملت قلة قليلة جداً في العينة مع إدارة الموارد الطبيعية ولم يقدم أي منها معلومات مصنفة  -107

وبالنسبة للمؤسسات والسياسات، كان أداء .  لهذا البعددرجاتالجنس، ولذا فقد كان من غير الممكن إعطاء 

ومع أنه لم يكن من الممكن العثور إال على ما ندر من . المجموعة بأكملها مرضياً بصورة معتدلة عموماً

ين الجنسين وتمكين المرأة، فإن عدداً من الدالئل فيما يتعلق بالمشاركة على مستوى السياسة في المساواة ب

المشروعات أشرك موظفي المشروع ومقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية في التوعية حول أهمية 

ففي الهند، مثالً، كان هناك اعتراف بمجموعات المساعدة الذاتية . المسائل الجنسانية هذه وطرق مراعاتها

على أن هذه االنجازات . الريفي في المخططات الممولة وطنياًالنسائية كأدوات تمكن من تخفيف الفقر 

كثيراً ما تعود لمبادرات وجهود فردية من جانب مديري البرامج القطرية وليست نتيجة لنهج إستراتيجي 

 .متسق

وهي تتصل باحتمال أن تستمر خطوط الفوائد المرتبطة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي يولدها  -108

 في المائة من المشروعات الخمسين المغطاة في تقييم 70 نحو أعتبروقد . تثمار، بعد انتهاء المشروعاالس

 ).5الجدول انظر (التقييمات السابقة مرضية بصورة معتدلة أو أفضل من حيث االستدامة 
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   الدرجات الممنوحة لالستدامة- 5الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  الدرجة
        مرضية

 2 1   مرضية تماما6ً
 14 7   مرضية5
 54 27   مرضية بصورة معتدلة4

    غير مرضية
 12 6   غير مرضية بصورة معتدلة3
 12 6   غير مرضية2
 6 3   غير مرضية إطالقا1ً

 100 50  المجموع

على أن .  النساء التي يحصل عليها الجنسان معاً، وخصوصاًالفوائديرجح أن تستنر  وعموماً على ما يبدو، -109

المشروعات التي يبدو أنها األرجح لتلعب دوراً ايجابياً حافزاً للتغير الدائم هي تلك التي تشارك فيها النساء 

ومن شأن تحسين التعلم والمساهمة في بناء المعارف الوطنية حول إشراك المرأة في . في صنع القرار

ر السياسات األوسع ولتصميم المشروعات األوثق صلة التنمية الزراعية والريفية أن يكوم منطلقاً لحوا

 .بالشؤون الجنسانية ولتحقيق تغيير هيكلي مستدام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في البلدان المعنية

ـُظهر التغييرات التي أحدثتها المساواة  -110 .  الجنسين وتمكين المرأة دالئل جيدة نسبية على االستدامةبينوت

إال (ن النساء، بعد تمكينهن، ال يرجح أن يعدن إلى الوضع السابق المتصف بانعدام القدرة ومن الطبيعي أ

إذا كانت األبعاد االقتصادية للتمكين الذي يحققه المشروع تعتمد على استمرار اإلعانات الخارجية والدعم 

ى المرافق المادية ويتمثل أحد العوامل الحاسمة في توفير ما يلزم ضمن المشروع للحفاظ عل). الخارجي

ويشمل ذلك القدرة على الصيانة . التي تفيد المرأة لكي تتمكن من مواصلة االستفادة منها على األمد البعيد

 .والتصليح، مع القدرة على تحمل تكلفة التصليحات

، فقد حصل على درجة غير مرضية بصورة معتدلة أو أدنى من ذلك االبتكار وتوسيع النطاقأما معيار  -111

ولذا ). 6الجدول انظر ( في المائة من المشروعات الخمسين المستعرضة في تقييم التقييمات السابقة 70في 

فإن األداء من حيث االبتكار أدنى بكثير، بالمقارنة بنتائج االبتكار العامة في المشروعات التي يمولها 

 .الصندوق

   الدرجات الممنوحة لالبتكار ولتوسيع النطاق- 6الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المشروعات  جةالدر
        مرضية

 0 0   مرضية تماما6ً
 4 2   مرضية5
 26 13   مرضية بصورة معتدلة4

    غير مرضية
 46 23   غير مرضية بصورة معتدلة3
 14 7   غير مرضية2
 10 5   غير مرضية إطالقا1ً

 100 50  المجموع
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 الجنسين وتمكين المرأة متماثلة عموماً بين مختلف األقاليم وأنواع كانت النُهج إزاء المساواة بين. االبتكار -112

فقد ركزت األنشطة الموجهة للنساء على تربية الحيوانات وتوفير المرافق العامة من قبيل . المشروعات

وأساساً، نفذت األنشطة المتعلقة بالمساواة بين . المدارس والمراكز الصحية وإمدادات المياه المنزلية

وهناك قلة قليلة من الدالئل على إيصال المعلومات المتعلقة بأي . سين من خالل التخطيط التشاركيالجن

واالستثناء من ذلك هو مشروع تنمية محافظة هاغيانغ في فييت نام، الذي . ابتكار إلى خارج المشروعات

الري الصغيرة في  من النساء كررته المقاطعة ألغراض مخططات نإنشاء مجموعات المستعملي"أبلغ أن 

 ."جميع أنحاء المقاطعة

في مشروع مساندة المشروعات الريفية الصغيرة فقد أدخل . المشروعاتوال يبرز االبتكار إال في قلة من  -113

صندوق للدعم التقني؛ واتفاقية للدعم التجاري تمكن المشروع من تحمل بعض : السنغال أداتين مبتكرتين

التي يقترحها المشاركون من نساء ) في المعدات أو التغليف(المخاطرة المرتبطة باالبتكارات التكنولوجية 

ويظهر من البحوث أن النساء أكثر ميالً من الرجال إلى تجنب المخاطرة، األمر الذي يجعل . ورجال

مشروع النهوض بأحوال وفي مثال آخر، حقق . دوات التي تعالج المخاطر ابتكارات شديدة الصلة بهناأل

، نجاحاً كبيراً في تنفيذه 1989 الذي يموله الصندوق والذي تمت الموافقة عليه عام النساء في تاميل نادو

ش الخاصة بالنساء وزاد من إزاء التمكين، مما حسن سبل العي" مجموعة المساعدة الذاتية"الطليعي لنهج 

ومن العوامل الحاسمة في إنجاح المشروع، وفقاً لتقرير التقييم الذي أجراه مكتب التقييم في . دخلهن

الصندوق، عملية التيسير التي مكنت المرأة من الحصول بصورة مباشرة على القروض من المصارف 

اماً أن من الممكن تقديم القروض المصرفية  ع20وهكذا، فإن المشروع أدرك منذ نحو . التجارية الخاصة

 . بثقة للنساء الريفيات الفقيرات

وعلى الرغم من وجود بعض األمثلة على النجاح في االبتكارات وفي تحسين النتائج، فإن الترويج لالبتكار  -114

ويؤكد . جياً المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لم يكن منهعلىعموماً، بما في ذلك االبتكار الذي يؤثر 

تقييم التقييمات السابقة النتائج التي خلص إليها تقييم مؤسسي أجري مؤخراً لمسألة االبتكار، حيث أورد هذا 

أو (التقييم أن نهج الصندوق إزاء رحلة االبتكارات، والذي يشمل الخطوات الحاسمة المتمثلة في البحث 

، لم يصبح بعد )توسيع النطاق(والتحسين ) تجريبيكمشروع ( وااللتزام والتحقيق فواالستكشا) االستطالع

ويترك الكثير جداً للمبادرة ولمهارات . على الدرجة التي ينبغي أن يكون عليها من المنهجية والفعالية

 ."األفراد التجارية على مستوى مديري المكاتب القطرية الذين يعملون دون أية حوافز أو مساءلة

ـُلتقط وتوثق لكي يتحقق توسي. توسيع النطاق -115 ع النطاق، يتعين للدروس المستقاة من تنفيذ المشروعات أن ت

، تشير التقييمات إلى بذل الجهود على ) في المائة من العينة6(وفي حاالت قليلة جداً . وتعمم بصورة فعالة

ل نفسه، وعلى الشك. المستوى اإلستراتيجي لتعلم الدروس ثم الستثمار قدر أكبر من الموارد لتوسيع نطاقها

وجد التقييم المؤسسي األخير المعني باالبتكار أن السبل التي تتكفل بتوسيع النطاق غير محددة جيداً في 

 في المائة من 56ويظهر نحو . تصميم برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية والمشروعات األخيرة

هذه الدروس وتوسيع نطاقها المشروعات بعض الجهود الرامية إلى استقاء الدروس، غير أن نطاق تعميم 
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 في 2يقتصر على (في األنشطة التالية أو استخدامها في تيسير حوار السياسات، يبقى ضعيفاً بصفة عامة 

من ذلك مثالً أنه في فييت نام، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على ). المائة من المشروعات

دات ملكية األرض والمسكن للزوجين بصورة التشريعات في السنوات األخيرة، يمكن اآلن إصدار سن

ولذا فإن مشروع محافظة ها غيانغ كانت أمامه فرصة جيدة يمكن اغتنامها للترويج لهذه . مشتركة

المعلومات واختبار العملية في منطقة المشروع، ثم، في حال نجاح هذه المبادرة، التوصية بتوسيع نطاقها 

ومع ذلك، فإن النساء . المشروعات في فييت نام صندوق وغيرها منفي المشروعات المقبلة التي يمولها ال

 المشاركات في المشروع، حتى الموظفات في االتحاد النسائي في القرى التي زارها فريق التقييم، لم يكن

 .على علم بهذه التغييرات

كار ال يمكنه وحده أن وعلى غرار التقييم المؤسسي لالبتكار، يشدد تقييم التقييمات السابقة على أن االبت -116

فلتحقيق أثر أوسع، البد لالبتكار على المستوى المحلي . يحقق تخفيضاً حاسماً في الفقر الريفي بين النساء

ولذا فإن االهتمام بتوسيع النطاق أساسي للتكفل بمضاعفة األثر . من أن يصبح أداة للتغيير على نطاق أوسع

ويمكن إيراد . لريفيات الفقيرات الالتي يتم الوصول إليهن، مثالًعلى الفقر الريفي، من حيث عدد النساء ا

أمثلة عن ابتكارات تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جرى توسيع نطاقها بنجاح على يد 

الحكومات والجهات المانحة األخرى، غير أن التقييم يخلص إلى أن هذه أصبحت ممكنة أساساً بسبب 

ويطرح هذا مسألة هامة تتعلق . ات الفردية وليس بسبب عمليات الصندوق المنهجيةالمبادرات وااللتزام

بالفائدة النهائية لالبتكارات المتصلة بالشؤون الجنسانية والتي أدخلتها عمليات يمولها الصندوق، نظراً ألن 

الموارد أضف إلى ذلك قلة االهتمام وشحة . توسيع النطاق أساسي لمضاعفة األثر على الفقر الريفي

الموجهة لتوسيع النطاق في صياغة برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي تصميم المشروعات وتنفيذها 

ومع أن هذه الجوانب متداخلة ومتعاضدة فإنها . بالمقارنة باالستطالع والتنفيذ التجريبي الخاص باالبتكار

ـُهج و  .االهتمام ما هو خاص بهامتميزة في سياق رحلة االبتكار وتتطلب من الموارد والن

 40تعكس الدرجات الممنوحة لالنجاز العام في المجال الجنساني .االنجاز العام في المجال الجنساني -117

 يوجد تحسن هامشي جداً تحقق مع أنهالمأخوذ من تقييم التقييمات السابقة تباين أداء المشروعات، مع 

درجات الممنوحة في تقييم التقييمات السابقة أن ويكشف تحليل جميع ال). 1الرسم البياني انظر (الوقت 

االنجاز الجنساني العام في جميع مشروعات الماضي المدروسة متماثل عموماً في األقاليم الجغرافية 

 . الخمسة التي تغطيها عمليات الصندوق، مع أنه أقل مقبولية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

                                                      
 مرآبة من معايير التقييم المختلفة، وهي الصلة بالواقع والفعالية والكفاءة واألثر  معايير تقييم اإلنجاز العام في المجال الجنساني 40

  .واالستدامة واالبتكار وتوسيع النطاق
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   المجال الجنساني حسب تاريخ الموافقة على المشروعاإلنجاز العام في: 1الرسم البياني 
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  تاريخ الموافقة على المشروع
 2010بيانات التقييم : المصدر

أجرى التقييم تحليالً لتبين ما إذا كان . العالقة بين إنجاز المشروعات العام وإنجازها في المجال الجنساني -118

، استناداً إلى الجنسانيوإنجازه في المجال  41من الممكن تمييز أي عالقة بين إنجاز المشروع العام

 ).2الرسم البياني انظر (المشروعات الخمسين التي يغطيها تقييم التقييمات السابقة 

وكشف التحليل عما يبدو من وجود عالقة بين المشروعات ذات األداء الجيد عموماً وتلك ذات األداء الجيد  -119

مع أن انجازات المساواة بين الجنسين أدنى بعض ( المرأة أيضاً في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين

على أن هذه العالقة ليست بالضرورة عالقة سببية في أي من ). الشيء من إنجاز المشروعات العام

 وتثبت هذه االستنتاجات النتائج التي خلصت إليها تقييمات مماثلة أجريت في الوكاالت 42.االتجاهين

وبصورة )). الدولية" كير"منظمة (تعاونية المساعدة واإلغاثة في كل مكان منها من الجدير بالذكر (األخرى 

أكثر تحديداً، تتمثل الفرضية المستنتجة من هذا التحليل في أنه عندما يهتم تصميم المشروع وتنفيذه 

عوامل، ويعود هذا، في جملة . بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن المشروع يرجح أن يكلل بالنجاح

الدور المركزي الذي تؤديه النساء في الترويج للتنمية الزراعية المستدامة في البلدان ) 1: (إلى ما يلي
                                                      

 االنجاز العام في المشروع هو أحد معايير التقييم الشد أهمية، وهو آعيار مرآب يشمل درجات المعطاة للمشروع من حيث الصلة  41
  .ءة واألثر واالستدامة واالبتكاربالواقع والفعالية والكفا

 زيادة صرامة العملية التي يتبعها الصندوق في تقدير المساواة بين 2006-2004 يعكس هبوط االنجاز في المجال الجنساني في فترة  42
  .2003الجنسين وتمكين المرأة، بعد بدء خطى العمل للمساواة بين الجنسين عي عام 
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أهمية مراعاة ديناميات المجتمع العام، بما في ذلك العالقات ) 2(النامية، خصوصاً في المناطق الريفية؛ 

 .سعالمتشابكة بين الرجال والنساء في التدخالت اإلنمائية األو

  إنجاز المشروعات في المجال الجنساني وإنجاز المشروعات العام، حسب السنة- 2الرسم البياني 

  

  

  

  

  

 
 2010بيانات التقييم : المصدر

 

  دراسات الحاالت القطرية–جيم 

ومن حيث سياق العمل، تضمنت الدراسات . 86يرد تحديد أهداف دراسات الحاالت القطرية في الفقرة  -120

البرامج الفرص اإلستراتيجية القطرية المتاحة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بمشروعين هذه استعراض 

وإضافة إلى جمع منظورات الشركاء في الميدان، قيم فريق التقييم األداء في المجال . اثنين في كل بلد

ييم التقييمات  في تقالمستخدمةالجنساني استناداً إلى معايير مكتب التقييم في الصندوق، وهي المعايير 

على أن بعض المشروعات لم يكن من الممكن أن تقييم بشكل كامل، إما ألنها لم تبلغ درجة من . السابقة

إضافة لذلك، لم . النضج لتقييمها في هذا الوقت أو آلن المعلومات المتاحة لم تكن كافية لتوليد تقييم موثوق

 نظراً لعدم وجود المعلومات ذات الصلة بهذا يتمكن الفريق من تقدير كفاءة المشروعات التي زارها

المعيار، األمر الذي اقترن بصعوبات منهجية، مما جعل في حكم المستحيل التوصل إلى تقدير سليم لألداء 

 .في هذا المعيار من معايير التقييم

ائج تقييم  العشرة المستعرضة ويقارنها بنتالمشروعات النتائج االجمالية استناداً إلى 7ويبين الجدول  -121

ومن الجدير بالذكر أن المشروعات المستعرضة في الزيارات القطرية هي أحدث من . التقييمات السابقة

 .المشروعات المدرجة في تقييم التقييمات السابقة
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 األداء الجنساني في المشروعات العشرة المستعرضة أثناء الزيارات القطرية، بالمقارنة بنتائج – 7الجدول 

 )نسبة المشروعات التي أعتبرت مرضية بصورة معتدلة أو أفضل(ييمات السابقة تقييم التق

: حجم العينة(تقييم التقييمات السابقة   المعيار
  ) مشروعا50ً

المشروعات المقدرة من خالل الزيارات 
  القطرية

  ) مشروعات10: حجم العينة (
 90 88  الصلة بالواقع

 90 76  الفعالية
 - 62  الكفاءة
 88 70  لى الفقر الريفياألثر ع
 75 70  االستدامة

 100 30  االبتكار وتوسيع النطاق
 100 76  43اإلنجاز العام في المجال الجنساني

 

، فإن المشروعات المغطاة في الزيارات القطرية تتفوق من حيث األداء على 7وكما يبين الجدول  -122

ه، كما في تقييم التقييمات السابقة، فإن خمسة على أن. مشروعات تقييم التقييمات السابقة في جميع المعايير

من المشروعات العشرة لم تتجاوز درجة مرضية بصورة معتدلة في اإلنجاز العام في المجال الجنساني 

 من حيث المساواة بين الجنسين العشرةأما أفضل المشروعات . كما أن ثالثة منها كانت درجتها مرضية

 في غواتيماال، وهو المشروع الوحيد في منطقة الس فيراباسسمية الريفية وتمكين المرأة فهو برنامج التن

وخالف هذا المشروع، لم يحقق أي من المشروعات درجة مرضية . الذي حاز على درجة مرضية تماماً

والواقع أن كثيراً من المشروعات . تماماً في أي من معايير التقييم السبعة التي جرى التقدير على أساسها

 .سعة المتبقية كانت في نطاق درجة مرضية بصورة معتدلةالت

ـّتت -123 أن أداء المشروعات األحدث أفضل من أداء المشروعات األقدم  وعلى هذا، فإن الزيارات القطرية ثب

 ذلك، فإن األهمية المعطاة للشواغل الجنسانية والنُهج ومع. في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .تساق اإلستراتيجية المعتمدة، كلها بقيت على ما هي عليه من تباين كبيرالمستخدمة وا

وعلى سبيل الشرح، من حيث تباين األولويات، يعتبر مشروعا غواتيماال وموريتانيا، كالهما، أن إدراج  -124

 وفي.  يشكل جزءاً محورياً من اإلستراتيجيةوالزراعيالنساء والرجال كقادة وكفاعلين في القطاع الريفي 

من سياسة الحكومة الجديدة، في حين أنه يعتبر في غواتيماال كجزء  موريتانيا، يتلقى هذا الدعم القوي

 . مقبول في النهج الذي يأخذ به الصندوق، مع أن الوكاالت الحكومية ال تفهمه جيداً وال تأخذ به بالضرورة

) د المشروعات في بنغالديشمثالً في أح(ومن حيث تباين النُهج، يبدو أن بعض موظفي المشروعات  -125

يعتبرون أن زيادة نشاط المرأة في االقتصاد هي هدف بحد ذاتها، بغض النظر عما إذا كان ذلك يحقق 

، ال تزال )مثالً في موريتانيا وفي أحد المشروعات في غواتيماال(وفي سياقات أخرى . الفوائد للنساء أم ال

                                                      
  .ت المعطاة لكل من الصلة بالواقع والفعالية والكفاءة واألثر واالستدامة واالبتكار وتوسيع النطاق هذا المعيار مرآب من الدرجا 43
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ـّبع بغض النظر عن إمكانيتها التجارية التقليدية تةأنشطة الصناعة الحرفية النسائي وفي المقابل، . ـُت

 في غواتيماال أحدث إستراتيجية وأنشطة يدار تنفيذها جيداً في مجال منطقة الس فيراباسسيستخدم برنامج 

وقد أسهم . المساواة بين الجنسين في مشروع ناجح للخضروات والتوابل والبن والكاكاو يعزز سلسلة القيمة

 كثيراً في إدراج مسألة منطقة الس فيراباسسار متفرغ للشؤون الجنسانية في برنامج توظيف مستش

وتعمل موريتانيا على رسم إستراتيجيتها لتمكين المرأة بدعم قوي من . النهوض بالمرأة في صلب المشروع

ومن . رالوزارة المسؤولة عن المرأة هي تتكفل بمشاركتها في عمليات المركزية للتخطيط واتخاذ القرا

تتضمن إمكانات كبيرة للتعلم وتوسيع النطاق  المنتظر أن تكون هذه اإلستراتيجية إستراتيجية متقدمة أخرى

 .الخاص بالسياسة

، قدم )وغواتيماال فضالً عن بلدات أخرى استعرضت في سياق عوامل أخرى في هذا التقييم(وفي مصر  -126

ي الحصول على بطاقات هوية، األمر الذي موظفو مشروع من مشروعات الصندوق المساعدة للنساء ف

يعتبر شرطاً مسبقاً للحصول على الخدمات الحكومية أو فتح الحسابات المصرفية أو االستفادة من الخدمات 

وقدمت إلى النساء في غواتيماال وموريتانيا خدمات محو . التجارية األخرى من قبيل الهواتف الخلوية

، "اللحاق بالركب"المجموعات والمهارات التقنية وغير ذلك من خدمات األمية ومفاهيم المحاسبة وإدارة 

على أن .  إلى حد ماوبنغالديشوذلك كجزء أساسي من خدمات المشروع، وجرى ذلك أيضاً في مصر 

تخفيف عبء العمل الواقع على المرأة في مصر وبنغالديش لم يلق إال ما ندر من االهتمام، وهناك ما يدل 

لمشروعات أدت إلى زيادة عبء عمل المرأة فعلياً أو إلى تحويل هذا العبء إلى نساء على أن أنشطة ا

 .أخريات

ولم يعرض أي من المشروعات التي زارها الفريق، وال إستراتيجياتها القطرية، مجموعة من األهداف أو  -127

كن القول بوجود وإذا أم. اإلستراتيجيات التي تحدد مساهمتها في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

، فقد كانت ضمنية وبالتالي جرى تجاهلها أو حتى )واألقوى هي في غواتيماال وموريتانيا(إستراتيجية كهذه 

كما كان عليه الحال في غواتيماال حيث اعتبر بعض الموظفين أن من األهمية بمكان (االعتراض عليها 

 44).قدمه الصندوق ال يصلح الحتياجاتهنمساعدة النساء الشديدات الفقر حتى وإن كان الدعم الذي ي

  استعراض برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية األخيرة والمشروعات الجارية–دال 

تولي برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية األخيرة المستعرضة . برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية -128

 لمسائل المساواة بين الجنسين وتمكين  اهتماماً كبيرا45ً)الكونغو ومالوي وباكستان وبيرو والسودان(

المرأة، تمشياً مع الخطوط التوجيهية للتصميم، كما أن أبعادها الخاصة بالمساواة بين الجنسين موجهة نحو 

ويظهر تحليل األبعاد المتصلة بالشؤون الجنسانية في التخلف الريفي تحسناً بالمقارنة مع برامج  .النتائج

 في مالوي القطريةمن ذلك مثالً أن برنامج الفرص اإلستراتيجية . طرية األقدمالفرص اإلستراتيجية الق

                                                      
  . هناك معلومات أآثر تفصيًال بكثير في تقارير دراسات الحاالت القطرية الخمس، وهي متاحة لطلبها من مكتب التقييم في الصندوق 44
  .2009يجية القطرية في  نظر المجلس في جميع برامج الفرص اإلسترات 45
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يعترف بأن المشكلة ال تكمن في أن النساء ال يعرفن العمل الزراعي بل في أنهن يفتقرن إلى سلطة اتخاذ 

ـُظهر .ولذا فإن البرنامج يذكر أن على المشروعات التي يمولها الصندوق أن تعالج هذه المسألة. القرار  وي

معظم برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية الحالية منطقاً أكثر صراحة ومنهجية وتقدماً فيما يتعلق بما 

وفي حين أن الدالئل قليلة حول تنفيذ . يمكن للصندوق أن يساهم به في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

توى العالي، فإن بعض المشروعات التي مولها هذا المنطق في برامج الفرص، نظراً لكونها من وثائق المس

إيجابية االستناد بصورة :  جيدة عن الشؤون الجنسانيةةتصلح كأمثل) القسم التاليانظر (الصندوق مؤخراً 

؛ والسماح بإنشاء مجموعات ال تضم إال النساء بهدف )غامبيا(إلى الحقوق التقليدية وإلى وضع المرأة 

؛ واستخدام التعزيز االيجابي لقدرة النساء المحسنة في )باكستان(تهن ضمان بقاء الفوائد تحت سيطر

 ).بنغالديش(التواصل بغية الترويج لمشاركة النساء األخريات وللدعم من جانب الرجال 

. وبصورة متزايدة، يضع موظفو الصندوق برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية في سياق فعالية المعونة -129

كما أن إطار النتائج الخاص ببرامج الفرص .  تحليل كاف لما يقوم به اآلخرونويفرض ذلك عليهم إجراء

ويصف . اإلستراتيجية القطرية يتطلب من الموظفين أن يتعاونوا مع الوزارات أو اإلدارات المعنية بالمرأة

ابط  مع تلك الوزارات، وهي روالصندوقبرنامجا الفرص في بيرو والسودان الروابط التي يقيمها موظفو 

 . والتي استعرضها فريق التقييم2009تتضح أيضاً في بعض المشروعات التي تمت الموافقة عليها عام 

وتتضمن عدة برامج من برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية المنفذة مؤخراً نتائج ومؤشرات وموارد  -130

برامج (أطرها محددة صراحة في أطرها تتصل بموضوع المساواة بين الجنسين وهي محددة صراحة في 

ويوفر ذلك معياراً قوياً لقياس ما إذا كان هناك متابعة ). الفرص في مالوي وباكستان والسودان، مثالً

وأخيراً، تتصف برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية بأنها أكثر تركيزاً . للتحقق من تنفيذ هذه األهداف

؛ وهي تبين العالقات بين العمليات المختلفة؛ كما وأهدافه أقل عدداً وكثيراً ما تكون أكثر وضوحاً وواقعية

ويسهل هذا كله من النظر . يبدو أن روابطها باألولويات والمؤسسات القطرية أصبحت أقوى من الماضي

 .إلى األبعاد الجنسانية في كل تدخل، ويجعل تجاهلها أشد صعوبة

ن حيث اهتمامها بالجنسانية في  مشروعاً جارياً م22 استعراضوعلى سبيل التذكير، تم . المشروعات -131

 2003 جميعها بعد اعتماد خطة عام 22وقد وافق المجلس التنفيذي على هذه المشروعات الـ . التصميم

 .للمساواة بين الجنسين

وعموماً، فإن تصميمات المشروعات . وهناك تباين كبير في األبعاد الجنسانية في تصميمات المشروعات -132

كانت أكثر اهتماماً بكثير باألبعاد ) 2009 و2008 في عليهاالتسعة الموافق مثالً المشروعات (األحدث 

وقد فهم بعض مصممي المشروعات الصيغة الجنسانية لتقاسم العمل الزراعي بمنتهى . الجنسانية للمشروع

 ما هي األعمال التي تقوم بها النساء واألعمال التي يقوم بها الرجال في مختلف أنواع –تفاصيلها 

ـُتخذ القرارات الخاصة بالدخل الم  وصمموا –) 7 اإلطارانظر (حاصيل ومن الذي يتخذ القرارات وكيف ت

 .مشروعاتهم بحيث تفي بأهداف الحد من الفقر بصورة تزيد في الوقت نفسه من المساواة بين الجنسين
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 محفظة مشتركة مع محفظات منفصلة:  االقتصاد المنزلي في غامبيا- 7 اإلطار

وهو يدل . 2009لي مأخوذ من تحليل أولي لمشروع يموله الصندوق في غامبيا تمت الموافقة عليه عام النص التا

  :على االهتمام الكبير الذي يوليه بعض مصممي المشروعات للمسائل الجنسانية

 يتعين على رأس األسرة، وهو عادة الرجل، أن يقدم قاعدة الحبوب، ويحمل هذا معه الحق في عمل جميع أفراد

ـُتوقع منهن أن يقدموا مكونات الصلصة . األسرة ) الخضروات والتوابل والبروتين الحيواني(فالزوجات الالتي ي

ويتيح تقسيم المسؤوليات األساسي هذا مجاالً واسعاً جداً . يحصلن على المساعدة من األوالد، وخصوصاً من البنات

ـُنتظر من أفراد األسرة أ. للمرونة استجابةً للظروف ن يتعاونوا جميعاً لتحقيق الرفاه المشترك، وهو ما يتم عادة وي

كما يحق لكل منهم أن يضطلع بنشاط شخصي وأن . التي يديرها رأس األسرة" حقول األسرة"من خالل العمل في 

على أن المتوقع منهم جميعاً أن يتنازلوا عن ذلك الدخل الخاص في . يحتفظ لنفسه بالدخل المتأتي عن ذلك النشاط

  .أوقات الشدة

وقد نشأ وتطور مع الوقت هذا النظام المتداخل الذي يسمح بوجود محفظات منفصلة ضمن إطار محفظة مشتركة 

وكما في أي مجتمع بشري، يمكن للنظرية أال تدخل ساحة الممارسة، . على أن المبدأ األساسي بقي مطبقاً. واحدة

) االبن الكبر واالبن األصغر(والسن ) الزوجات الضرائرالزوجة اآلولى، (كما أن عوامل من قبيل األسبقية 

وتدل خبرة معظم المنظمات غير الحكومية والمشروعات، . والمحسوبية والميول الشخصية، كلها تؤثر على النظام

بما فيها المشروعات التي يمولها الصندوق، على أن األهالي المحليين وحدهم هم القادرون على تحديد من هو 

اً ومن ال يتصف بالضعف فعالً، وأن الوصول إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص يمكن أن يتحسن بجعل ضعيف حق

  .المجتمع المحلي يحدد هذه الفئات ويضمن في الوقت نفسه أن تستفيد هي أيضاً من األنشطة المدعومة

ء والرجال في العمل  لم يقوموا بأي تحليل للمسؤوليات المختلفة للنساللمشروعاتعلى أن مصممين آخرين  -133

وقد اكتفوا في بعض األحيان . زراعية لهذا التوزيع للمسؤولياتلالزراعي أو للتبعات االجتماعية وا

إال في ليبريا حيث (باإلشارة إلى أن األسر التي على رأسها نساء أفقر حاالً من األسر التي يترأسها رجال 

غياب أي تحليل جنساني لنظم االنتاج الزراعي، ال وفي ). كانت األسر التي يترأسنها نساء أفضل حاالً

 .يوجد أي أساس للقول بأن التصميم أخذ المساواة بين الجنسين في اعتباره

 وصفت اإلستراتيجيات والمؤسسات المعنية 22وهناك سبعة مشروعات فقط بين المشروعات الـ  -134

وأربعة من .  أثناء مرحلة التصميمفي الحكومة المقترضة وتواصلت مع هذه المؤسسات بالشؤون الجنسانية

وهناك لدى معظم الحكومات وزارات أو . 2009-2008هذه المشروعات هي بين تلك الموافق عليها في 

 لديها الدراية في التنمية الزراعية أو الفقر تتوفرومع أنها قد ال . إدارات مسؤولة عن النهوض بالمرأة

دارات األخرى بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفي، فإنها في موقع يمكنها من اقناع اإل

إضافة لذلك، فإن هذه الوزارات أو اإلدارات تعرف حق المعرفة المنظمات النسائية الناشطة . والنهوض بها

في منطقة المشروع ويمكنها أن تتوفر لديها اقتراحات مفيدة حول الطرق الفعالة المالئمة إلشراك النساء 

وفيما يتعلق بذلك العنصر األخير، وجد التقييم أن تصميمات المشروعات تهتم .  وفي اتخاذ القرارفي القيادة

 .3الرسم البياني انظر  –بصورة متزايدة بتعزيز دور المرأة في مجال اتخاذ القرار 
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  االهتمام بتزايد مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في تصميم المشروعات– 3الرسم البياني 
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 2010بيانات التقييم : المصدر

ـُستشار في بأن المرأة استشيرت فيما يتعلق بتصميم المشروع ويندر أن تفيد وثائق التصميم -135  أو أنها ست

 هذه االستشارة، في حين أن مشروعاً 2005-2003ولم يذكر أي من مشروعات . سياق تخطيط التنفيذ

 أوردت أن 2009-2008غير أن ثالثة من مشروعات .  ذكرها2007- 2005واحداً من مجموعة 

ن وأفكارهن، أو أنهم مصمميها التقوا مع النساء المستهدفات كمستفيدات من المشروع لمناقشة مصالحه

، أفادت أربعة 22فمن تصميمات المشروعات الـ . يخططون للقيام بذلك في سياق البدء بالمشروع

 . أو مصالحهن أو أفكارهننمشروعات فقط بوجود مشاورات مع النساء حول احتياجاته

وفي قلة . ولم تتضمن عشرة من المشروعات نتائج أو مؤشرات مصنفة حسب الجنس في إطارها المنطقي -136

من الحاالت، لم يتوفر ذلك حتى عندما كان النص يشير صراحة إلى مشاركة النساء في أنشطة 

ويمكن لعدم وجود نتائج أو مؤشرات . المشروعات ويقدم تحليالً جنسانياً للزراعة في منطقة المشروع

لة النساء الريفيات مصنفة حسب الجنس أن يؤثر على إنجازات المشروع بل يحتمل أن يؤدي إلى تدهور حا

وفي حاالت أخرى، كان الضعف . الفقيرات الذين يرجح تمتماً أن يقمن بدور بارز في اإلنتاج الزراعي

هنا أيضاً، لم تكن المؤشرات متمايزة ) 1: (يشوب األطر المنطقية، من المنظور الجنساني، للسببين التاليين

المؤشرات المتمايزة بحسب ) 2(؛ أو )مستفيداتعلى الرغم من الذكر الصريح للنساء ال(بحسب الجنس 

إن التوجه نحو النتائج يفرض على وثائق المشروعات . الجنس كانت مرتبطة بالنواتج وحدها وليس بالنتائج

وقد . أن تكون أكثر تحديداً فيما يتعلق باإلستراتيجيات واألنشطة التي من شأنها أن تحقق النتائج المطلوبة

 النتائج في المشروعات األحدث، حيث تتكفل هذه المشروعات بجمع بيانات متمايزة تحسن هذا التوجه نحو

من حيث رصد " ثغرة بين التصميم والتنفيذ"على أنه ال تزال هناك ). 4الرسم البياني انظر (بحسب الجنس 

 منها ويعود هذا ألسباب شتى،.  بصورة متمايزة بحسب الجنس–النتائج المتعلقة بالفقر واإلبالغ عنها 
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الضعف النسبي في إطار المساءلة والحوافز مما ال يمكن مديري البرامج القطرية من المتابعة الفعلية أثناء 

 .التنفيذ

  الدرجات الممنوحة للمشروعات ذات النتائج والمؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس– 4الرسم البياني 
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 2010بيانات التقييم : المصدر

 

ذكر إستراتيجية أو خطة لكيفية تحقيق أهدافها   في المائة من المشروعات20وقد ورد في أقل من  -137

األهداف وضعت بصورة ميكانيكية استجابة لمتطلبات الصندوق الداخلية : ينويعني ذلك أحد أمر. الجنسانية

ـُشترط للموافقة على المشروع عرض أية  دون أي تحليل واضح أو إستراتيجية لتحقيقها؛ أو أنه لم ي

 من 13وذكر . إستراتيجية تتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولو بشكل مقتضب إلى أقصى حد ممكن

للموظفات وتدريب النساء ودعم شركاء :  موارد للمساواة بين الجنسينصعرضة تخصيالمشروعات المست

وتالحظ عملية تعزيز النوعية وجود هذه النواقص غير أن . التنفيذ لمعالجة مسائل المساواة بين الجنسين

 ".البعيدة عن المتناول"قدرتها محدودة لمتابعة توصياتها خالل عملية ضمان الجودة 

عبء العمل الواقع على النساء هو الجانب األقل بروزاً بين الجوانب الجنسانية في تصميم وكان تخفيف  -138

، كان عبء عمل المرأة أساساً أحد )2005-2003(وفي مجموعة المشروعات األقدم . المشروعات

على أن وثيقة التصميم األحدث . االعتبارات في العناصر الخاصة بجلب المياه وفي تدريب محو األمية

حد مشروعات الري الحظت أن المخطط السابق لزراعة الحدائق كان يتطلب كثيراً من العمل لجلب أل

كما أن عبء عمل . المياه محمولة باأليدي، واقترحت الوثيقة وضع الخزانات في موقع أقرب إلى الحدائق

ا لم يتوفر المرأة كان موضع النظر في أحد عناصر مشروع يتطلب حراثة الحقول التابعة لألسرة إذ

على أن األغلب هو أن . الرجال كيد عاملة، وتتضمن المشروع مخصصاً الستئجار من يقوم بهذه المهمة

العمل اإلضافي الالزم لزيادة اإلنتاج لم يعتبر تكاليف إضافية جانبية، على افتراض أن النساء لديهن الوقت 

ـُنظر في التكاليف ولعل من. الكافي لذلك أو يمكنهن تكليف أخريات بهذه المهام  األهمية بمكان أن ي
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ـُقل العمل إلى الفتيات أو األطفال فإن ذلك يحد من  اإلضافية الجانبية بصورة صريحة، نظراً ألنه إذا ن

، يذكر التصميم )2009- 2008ستة منها في مجموعة (وفي ثمانية من المشروعات . فرصهن التعليمية

للتمكن من " عمالً للنساء"أو " عمالً للرجال"اوض على ما يعتبر بصراحة الحاجة إلى الترويج إلعادة التف

 .تحقيق أهداف المشروع

ما يوجه من اهتمام للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  وهناك تباين كبير بين األقاليم في مستوى ونوعية -139

العمل للمساواة بين وقد لوحظ هذا التباين في التقدير الذاتي لخطة . في وثائق تصميم مشروعات الصندوق

 وهو باق على حاله اليوم، مع أن تقييم التقييمات السابقة لم يجد إال القليل من التباين 2006الجنسين في 

 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين 46وتدل على هذا التباين الدرجات الممنوحة لضمان الجودة. في النتائج

والواقع أن . 8 وهي معروضة في الجدول 2010،47ر آذا/في المشروعات الجديدة المصممة حتى مارس

كانون األول / في ديسمبر48التقرير السنوي الموحد الثاني لضمان الجودة المقدم إلى المجلس التنفيذي

، أن االستهداف، بما في 2009-2008 إلى المشروعات المصممة في ة، الحظ، في إشار2009

 التي تحتاج إلى عناية قبل 49المجاالت المواضيعية الخمسةاالستهداف الخاص بالمنظور الجنساني، هو أحد 

 .أن تعتبر اإلدارة أن المشروع مؤهل لمفاوضات القرض ولتقديمه إلى المجلس التنفيذي

  الدرجات الممنوحة لتصميم المشروعات الجديدة ألغراض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة– 8الجدول 

 ووسط غرب  تقدير المساواة بين الجنسين
  أفريقيا

شرق أفريقيا والجنوب 
  األفريقي

أمريكا الالتينية والبحر   آسيا والمحيط الهادي
  الكاريبي

الشرق األدنى وشمال 
  أفريقيا

 11 11 18 13 16  عدد المشروعات المستعرضة
نسبة المشروعات الممنوحة 

 64 100 83 100 94   أو أفضل4درجة 
نسبة المشروعات الممنوحة 

 0 91 39 62 63  فضل أو أ5درجة 
 3.8 5.4 4.3 4.8 4.9  متوسط الدرجات
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 2010بيانات التقييم : المصدر

ة النوعية من حيث تعاملها مع الشؤون الجنسانية في تشاد وفي حين أن هناك بعض المشروعات الجيد -140

درجة الالمساواة بين الجنسين، فإن المشروعات في أوروبا الشرقية، حيث  والسودان، حيث ترتفع كثيراً

الالمساواة منخفضة نسبياً ولكنها على درجة مهمة في المناطق الريفية، ال تعطي إال ما قل من االهتمام 

االلتزام واألهمية التي يعطيها مديرو   بأن درجةالقائلةويدعم ذلك النتائج . لى ما يبدولهذه المسألة ع

لمسألة الالمساواة بين الجنسين تشكل أحد العناصر الحاسمة في  البرامج القطرية ومدراء الشعب اإلقليمية

 الشركاء وقد قال الموظفون الذين أجريت معهم مقابالت إن بعض. أداء الصندوق في هذا المجال

                                                      
في مكتب رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق، وذلك آجزء " فريق ضمان الجودة" منح هذه الدرجات مقيمون مستقلون تعاقد معهم  46

  .من آلية الصندوق المعززة لضمان الجودة
  .2008 يشمل ذلك بيانات وردت منذ أن بدأ فريق ضمان الجودة أنشطته في  47
  http://www.ifad.org/gbdocs/eb/98/e/EB-2009-98-R-57.pdfقة  أنظر الوثي 48
  . المجاالت األربعة األخرى هي ترتيبات التنفيذ، والرصد والتقييم، والترتيبات المؤسسية والتحليل المؤسسي، والمسائل التقنية 49
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الحكوميين أصبحوا أكثر تقبالً لفكرة وجود عناصر تعنى بالمساواة بين الجنسين في المشروعات، عندما 

وعندما يكون الشركاء الحكوميون مقاومين للفكرة، يستخدم . رأوا أن من الممكن تمويلها بمنحة بنجاح

للتدليل على إمكانات االستثمار في بعض مديري البرامج القطرية العرض التجريبي لجهود التمويل بالمنح 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبذلك يحالفهم النجاح في اكتساب الشركاء الحكوميين إلى صالح 

ويبدو أن العامل الحاسم هو ما إذا مدير البرنامج القطري أو مدير الشعبة اإلقليمية في دائرة إدارة . الفكرة

لجنسين وتمكين المرأة كأولوية ويحشد المشورة التقنية لدعم جهود الدعوة إلى البرامج يحدد المساواة بين ا

كما أن لنائب الرئيس المزامل في دائرة إدارة البرامج دوراً هاماً يؤديه . عقبول هذه الجوانب في المشرو

صة بالمساواة في جهود الدعوة وكذلك في جهود الرقابة للتكفل، مثالً، بوجود متابعة للمسائل المشتركة الخا

 50.والتي يتم تحديدها في سياق عملية تعزيز النوعية

 أن يفهم النتائج الناشئة 51)من خالل استعراض تقارير اإلشراف وتقارير حالة المشروعات(وحاول التقييم  -141

 تمت الموافقة عليها إما 22على أنه ينبغي أن نالحظ أن تسعة من أصل الـ . 22عن المشروعات الـ 

، األمر الذي يعني أن معظم المشروعات المستعرضة لم 2006 وثمانية منها في 2009 أو 2008في 

تقطع إال شوطاً قصيراً نسبياً في تنفيذها، وبعضها، وقت إجراء التقييم، لم يكن قد أعلن أنه دخل حيز النفاذ 

 . بعد

 تقل عن بضعة سنوات،  التي كانت قيد التنفيذ لمدة ال22 من المشروعات الـ 12واستناداً إلى استعراض  -142

 المعطاة للشؤون الجنسانية في تقارير حالة الدرجةوجد التقييم أن خمسة منها فقط تضمنت أي تعليق يدعم 

ـُطلب إلى مديري البرامج القطرية أن يقدروا البعاد الجنسانية في األنشطة . المشروع الخاصة بكل منها وي

ومن المشروعات الخمسة تلك، علق أحدها . ركيز الجنسانيوترتيبات الرصد والنتائج المحرزة من حيث الت

على النتائج الخاصة بالمساواة ) هو مشروع إنعاش موارد الرزق المستدامة في القاش في السودان(فقط 

وفي هذه الحالة، (بين الجنسين وتمكين المرأة وعما سيلزم اعتماده من إستراتيجيات لتحسين هذه النتائج 

 فقد ىأما لمشروعات الربعة األخر).  يترأسن أسرهني األرض باسم النساء الالتإصدار سندات ملكية

وفيما عدا سنة البدء بالمشروع، .  إلى األنشطة المضطلع بها المتصلة بالمساواةةاقتصرت على اإلشار

أي مشروع التنمية الريفية على أساس مجتمعي (غيرت أربعة مشروعات فقط تقديرها لألبعاد الجنسانية 

حلي في بوركينا فاسو ومشروع تنمية المجتمعات المحلية في جنوب نيانزا في كينيا ومشروع القاش في م

). السودان والبرنامج الالمركزي للحد من الفقر الريفي في محافظتي ها غيانغ وكوانغ بنه في فييت نام

أما في . يء مع الوقتوفي الحاالت هذه جميعها ما عدا بوركينا فاسو، تحسنت درجات التقدير بعض الش

 هذا الموضوع درجة غير مرضية بصورة 2009بوركينا فاسو، فقد أعطى تقرير حالة المشروع في 

وعلق التقرير على .  قد أعطت درجة مرضية بصورة معتدلةةمعتدلة، بعد أن كانت جميع التقارير السابق

                                                      
التي يقودها مكتب " البعيدة عن المتناول"ن الجودة  عملية تعزيز النوعية عملية داخلية في دائرة إدارة البرامج، وهي تسبق عملية ضما 50

  .رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق
ويتوقع منها أن ). وفي بعض الحاالت يعّد مرتين(مرة في السنة )  يموله الصندوقعلكل مشرو( في العادة، تعد تقارير حالة المشروعات  51

  .يذتحّدث بعد آل عملية بعثة لإلشراف المباشر ولدعم التنف
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ومن الجدير بالذكر أن .  الجنسينالحاجة إلى تحسين االتصاالت، خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة بين

) وهو مشروع القاش في السودان(المشروع الوحيد الذي علق على النتائج الخاصة بالمساواة بين الجنسين 

أعطى نفسه درجة أدنى مما أعطاه تقرير حالة المشروع الذي كان ينظر إلى المؤشرات على مستوى 

مكان مراجعة ومقارنة هذه الدرجات للتأكد من االتساق وتدل هذه النتيجة على أن من األهمية ب. األنشطة

بينها، وكذلك للتكفل بأن المشروعات األكثر فعالية من حيث التوجه نحو النتائج تحظى باالعتراف االيجابي 

وإذا لم تكن . بها، حتى وإن كانت الدرجات الممنوحة لها أقل من تلك التي ال تقيس إال األنشطة أو النواتج

بير محددة ومعموالً بها، فإن الصندوق يخاطر بمكافأة التنفيذ الخالي من المشاكل وليس المساهمة هذه التدا

 .في النتائج، كما يخاطر برفع التوقعات الواعدة في مرحلة التصميم

  فعالية أهداف الصندوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- هاء

أن نوضح أن التحليل المعروض أدناه يختلف عن تحليل فعالية من األهمية بمكان، في المقام األول،  -143

فالتحليل األول ال يستند إال إلى استعراض مكتبي لتقارير ). 94الفقرة انظر (المشروعات لمعروض سابقاً 

 كجزء من عملية تقييم الصندوقتقييم المشروعات الخمسين، وهي تقييمات أجراها مكتب التقييم في 

أما تحليل الفعالية على أساس أهداف الصندوق المؤسسية الثالثة المتعلقة بالمساواة بين . التقييمات السابقة

فهو أكثر شموالً ألنه يستند إلى ) 253- 244الفقرات (الجنسين وتمكين المرأة والواردة في الفقرات التالية 

ات العشر الذي أجراه فريق نتائج تقييم المشروع نتائج تقييم التقييمات السابقة للمشروعات الخمسين، وإلى

 إلى التغذية ةالتقييم ة في البلدان الخمسة التي زارها، وإلى استعراض العمليات الجارية، باإلضاف

االرتجاعية مقدمي المعلومات الرئيسيين في الصندوق، ومنهم مديرو البرامج القطرية، ومكتب الشؤون 

 .الجنسانية، ومدراء دائرة إدارة البرامج

التوسع في وصول النساء إلى األصول "ول أهداف الصندوق المتصلة بالشؤون الجنسانية، وقد حظي أ -144

، بأكثر االهتمام في جميع " وسيطرتها عليها– رأس المال واألرض والمعرفة والتكنولوجيات – ةاألساسي

دياً في في مرحلة التصميم وكذلك من حيث النتائج، واألرجح أن هذا يعود ألن للصندوق تقلي المشروعات

وفيما يتعلق بالمساواة .  المقارنةوالميزةهذين الجانبين التجربة األكبر وهما بالتالي من مجاالت التخصص 

بين الجنسين وتمكين المرأة، شمل ذلك الحصول على القروض الصغرى والوصول إلى الفرص المدرة 

 التجارية األساسية تب والمهارامن قبيل محو األمة وتعلم الحسا" خدمات اللحاق بالركب"للدخل وتوفير 

ومع الوقت، . لزيادة احتمال تمكن النساء من االستفادة من الفرص اإلنمائية التي تتيحها برامج الصندوق

ارتفع عدد المشروعات التي تركز على تحسين إنتاجية النساء عن طريق تحسين جهود بناء القدرات 

اعة ألغراض األنشطة المدرة للدخل وألغراض أنشطة والوصول إلى الخدمات المالية الريفية في الزر

كما في بوركينا . (األمن الغذائي، خصوصاً من خالل مشروعات البساتين والحدائق ذات التوجه السوقي

وقد قامت بعض ). الماعز والدجاج(واالستثمار في التربية الحيوانات الصغيرة ) فاسو وموريتانيا وزامبيا

إلى ) في مجال تجهيز المنتجات الزراعية من فاكهة وخضروات(فذة مؤخراً أعمال سالسل القيمة المن
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التخطيط بصورة مقصودة إشراك المرأة في أنشطة اإلنتاج والتجهيز الزراعي العالية القيمة التي تقتصر 

 ).الحالة في غواتيماال(عادة على الرجال 

الخزف (طة باألدوار النسائية التقليدية وقد تركز مستوى كبير من النشاط في المصنوعات الحرفية المرتب -145

على أن هذه الجهود، في معظم الحاالت ).  الشعر، وغيرهاوتصفيفوالخياطة والتطريز والحياكة والخبز 

ويمكن أال تغطي أكثر من  تدر دخالً كافياً كما يتبين من الدراسات القطرية في غواتيماال وموريتانيا، ال

ونظراً لما تتطلبه هذه الجهود من جهد كبير، يتعين أن .  تكلفة اليد العاملةتكلفة المواد، وحتى أال تغطي

ويتمثل جانب من أسباب ذلك في أنها قد تكون مألوفة للمستفيدات . نسأل عن السبب في بقائها واستمرارها

رية ويمكن من الناحية النظ. ولمصممي المشروعات، وهي ال تثير أي نزاع، كما أن من السهل البدء فيها

ـُعثر على ما  أن تكون المصنوعات الحرفية منطلقاً ألنشطة أخرى غير تقليدية مدرة للدخل، غير أنه لم ي

 .يشير لذلك في المشروعات المستعرضة في هذا التقييم

ـُمنح  -146 وقد بذل الصندوق جهداً خاصاً لضمان توفير القروض الصغرى للنساء، وأغلب قروضه الصغرى ت

فالدراسة القطرية الخاصة بزامبيا، مثالً ، تقول إن . ك أوجه تأثير متضاربةعلى أن لذل. لمقترضات

الرجال يحصلون على القروض من خالل زوجاتهم نظراً ألن القروض المقدمة للنساء لديها شروط أقل 

، أبلغت بعض النساء فريق التقييم انه، بنغالديشوعلى الشاكلة نفسها، في . صرامة من تلك المقدمة للرجال

مع أن أزواجهن يستخدمون القروض، فإن كونها باسم الزوجات يعطينهن كلمة مسموعة حول أسلوب 

على أنه إذا أسيء استخدام القرض أو في حال العجز عن سداده، فإن ذلك يوقع النساء في . استخدامها

مات أنه والحظت عدة تقيي. وضع مالي أسوأ من وضعهن السابق، ويمكن أن يؤدي إلى نزاع ضمن األسرة

في حين أن النساء يمكن الحصول بصورة أسهل على القروض الصغرى، فإن قدرتهن على الحصول على 

ولذا فإن إمكانية المرأة : قروض أكبر تبقى محدودة، حتى إذا كان سجلهن الخاص بتسديد القرض ممتازاً

ـُعثر على ما يدل على أن . من القروض الصغرى تبقى محدودة" أن تتخرج" الجهود الرامية إلى ولم ي

 . تقديم قروض تجارية في المناطق الريفية تعالج هذه المسألة تحديداً

وعلى الرغم من األهمية المعلقة على زيادة الحصول على الموارد واألصول، ليس هناك إال قليل من  -147

وإلى حد . هاالتركيز على سيطرة المرأة على الدخل الناتج عن تلك االستثمارات أو حتى على الموارد نفس

وهو نهج شائع ( تديرها الجماعات النسائية نفسها التيما، تتحقق هذه السيطرة من خالل المشروعات 

وتقول . ، مع أن هذه المشروعات تعمل عموماً في مجاالت أقل ربحاً)االستخدام في أفريقيا وجنوب آسيا

وإذا شهد مستوى . سرة ولتعليم األطفالالنساء إنهن يستخدمن الفوائد التي يتحكمن فيها لتحسين تغذية األ

 ). في غواتيماال مثالً(الدخل ارتفاعاً كبيراً، فإنهن يشرن إلى إحداث تحسينات في السكن 

ففي غواتيماال، . وفيما يتعلق بخدمات اإلرشاد الزراعي، فإن حصول النساء عليها كثيراً ما يكون إشكالياً -148

وفي بنغالديش . أنواعاً محسنة  مزارع نموذجية تستخدملمشاهدةمثالً، يسهل عموماً على الرجل أن يسافر 

وموريتانيا، ال تحاول بعض إدارات اإلرشاد الزراعي الوصول إلى النساء، ويتعين تحديد جهات أخرى 

وفي حاالت كثيرة، .  الخدماتهبديلة تقدم الخدمات إلى النساء والتعاقد معها على ذلك، أو تدريبها على هذ
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وقد أدت هذه الصعوبات إلى الحد من قدرة المرأة على . دريب في أوقات وأماكن مناسبة للمرأةال يقدم الت

تحسين إنتاجيتها في المجاالت المتصلة بالزراعة والتي تتيح إمكانية الحصول على دخل أكبر مما تتيحه 

 . مشروعات الصناعات الحرفية

رات التجارية لضمان بقاء نصيب أكبر من والصندوق يستثمر بصورة متزايدة في التدريب على المها -149

وال تذكر المشروعات المستعرضة لبذل أية جهود لضمان توفر هذا . سلسلة القيمة في يد المنتجين األولين

 المهارات التجارية أهمية خاصة بالنسبة علىويمكن أن يكون للتدريب . التدريب للنساء إلى جانب الرجال

" عين"وتوحي تجربة غواتيماال بأن لدى النساء . اق خارج بيئتهن المحليةللنساءنظراً لقلة تعرضهن لألسو

تصلح لمراقبة الجودة واالتساق في المنتجات والتغليف، وهو ما يؤكده الرجال الذين أجريت معهم 

وفي الختام، يعطي التقييم أداء الصندوق من حيث الفعالية عموماً درجة مرضية بصورة معتدلة . المقابالت

 رأس المال واألرض والمعرفة – ة يتعلق بالتوسع في وصول النساء إلى األصول األساسيفيما

 . وسيطرتها عليها–والتكنولوجيات 

 قدرتها على اتخاذ القرار في الشؤون –تعزيز دور المرأة القيادي: "أما هدف الصندوق الثاني فهو -150

 المشروعات األقدم المستعرضة ال تولي وقد كانت". المجتمعية المحلية وتمثيلها في المؤسسات المحلية

لهذا الهدف إال القليل من االهتمام، أو أي اهتمام على اإلطالق، ولكن مع تزايد التركيز في عمل الصندوق 

على تعزيز رابطات المنتجين والمستعملين، ومع تضمين إدراج مؤشر في نظام إدارة النتائج واألثر يقدر 

المنظمات، فقد أصبح هذا الهدف أكثر بروزاً سواء في وثائق التصميم أو على الدور القيادي للمرأة في هذه 

 في المائة من المشروعات بأنها مرضية من حيث 16وقد قدر تقييم التقييمات السابقة . الصعيد الميداني

وفي بعض .  في المائة منها بأنها مرضية بصورة معتدلة58زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار و

ـُعتمد بصورة رمزية على سبيل االستجابة لشروط ا لحاالت، يبدو أن هدف تعزيز دور المرأة القيادي ي

في غواتيماال وهناك بعض (فرضها الصندوق على استثمارات المشروعات، غير أنه في حاالت أخرى، 

تها وحده بل وفي هناك زيادة كبيرة ال في عدد النساء في عضوية المنظمات وقيادا) األمثلة في موريتانيا

من . قدرتهن على التعبير عن مصالحهن ومنظوراتهن، وفي إضافة قيمة لعملية اتخاذ القرار في منظمتهن

ذلك أـن الرجال في المنظمات الغواتيمالية يقولون إن اهتمام النساء بكيفية إدارة الرابطة ألموالها يشبه 

على التوافه كما يتعين أن تؤول فوائدها على الجميع فهذه األموال يتعين أال تنفق : عنايتهن بدخل األسرة

ـّق نجاحاته في هذا المجال . بصورة منصفة ، فإن المعلومات )في بيرو مثالً(وفي حين أن الصندوق قد وث

 وهي معلومات لها أهمية حيوية بالنسبة لمديري –المتاحة قليلة حول طرق تحقيق هذه النجاحات 

 . المشروعات ولمنفذيها

 تقييم التقييمات السابقة أن تعزيز مشاركة المرأة في الرابطات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح المشروع، ويبين -151

وفي حين أن مؤشر . وهو، باإلضافة إلى ذلك، مجال يمكن للصندوق فيه أن يحقق تحسيناً كبيراً في أدائه

ي لرصد التقدم العام، فإن بوسع كتيبات دور المرأة القيادي في الرابطات، في نظام إدارة النتائج واألثر، يكف

تنفيذ المشروعات أن تكون أكثر تفصيالً فيما يتعلق بكيفية تعزيز مشاركة المرأة وتعزيز الرابطات ككل في 
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 ومنعها وحلها؛ أو تحديد النزاعات من حيث بناء قدرات النساء والرجال على معالجة –الوقت نفسه 

ويمكن . وض وبناء الشراكات المفيدة سواء داخل الرابطة أو خارجهاالمشاكل وتحليلها وحلها؛ أو التفا

للكتيبات هذه أن تتناول مالذي يمكن فعله بصورة مفيدة لالنتقال بمشاركة المرأة من صيغتها الرمزية إلى 

 ويعتبر فهم كيفية بناء هذه األنواع من القدرات بكفاءة وبفعالية وتحديد الوقت. المشاركة الهادفة القيمة

األنسب لذلك مجاالً يمكن للصندوق أن يستفيد فيه من توثق التجارب وتبادلها، بدالً من ترك المجال مفتوحاً 

وقد أظهرت الزيارات القطرية أن هناك تزايداً في االهتمام بذلك، . أمام كل مشروع إلجراء تجاربه لوحده

وال . خلف أهمية ذلك وكيفية تناولهليس هذا فحسب بل كذلك زيادة في درجة تعقد تحليل السبب الكامن 

ـُضطلع إال بالقليل وقد . من العمل للربط بين االتحادات النسائية اإلقليمية والوطنية والمجموعات المحلية ي

أما الدرجة التي حازت عليها فعالية تعزيز ). كما في الهند(اعتبر ذلك مفيداً في الحاالت التي يجري فيها 

 . مثل الدرجة التي حاز عليها الهدف المؤسسي األول، مرضية بصورة معتدلةدور المرأة القيادي فهي،

تحسين رفاه المرأة وتخفيف "وأما الهدف المؤسسي الثالث للصندوق فيما يتصل بالشؤون الجنسانية فهو  -152

وقد شمل ". عبء العمل الواقع عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل الريفية األساسية

مل في هذا المجال توفير الماء ألغراض االستخدام المنزلي، بهدف عدم تعريض النساء والفتيات للمشي الع

كما اعتبر أن بناء مراكز صحية يسهم هو أيضاً في هذا الهدف، مع أن .لمسافات طويلة لجلب الماء

ين ، وحول إمكانية المعلومات أقل توفراً حول ما إذا كانت المراكز الصحية مجهزة بعدد كاف من الموظف

وفي حالة واحدة على األقل، قدم موظفو المشروع معلومات حول الصحة اإلنجابية . تحمل تكلفة الخدمات

وقدم بعض . في سياق اجتماع النساء ألغراض التدريب أو محو األمية) غواتيماال(وخدمات متصلة بذلك 

ئد صحية لألسرة جميعها وتستخدم كمية أقل مواقد محسنة تحقق فوا) غرب أفريقيا وغواتيماال(المشروعات 

وفي اآلونة . من الحطب كما أنها تقلل من الوقت الذي تنفقه النساء أو ينفقه الرجال في البحث عن الحطب

األخيرة، نظر عدد قليل جداً من المشروعات في الهياكل األساسية الزراعية من حيث كفاءة بيئة العمل 

أو أن تتاح ) غامبيا(النساء على التعامل مع ارتفاع أو وزن وسائل نقل الماء  للتأكد من قدرة –الخاصة بها 

ولم تتضمن الوثائق المستعرضة ألغراض هذا التقييم أية إشارة . خدمات الحراثة لألسر التي ترأسها نساء

عليها، مع إلى الجهود األكثر سهولة أو استخداماً أو فائدة لتحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء العمل الواقع 

 وفي بضعة أمثلة، وردت تقارير حول مناقشات 52.أن الصندوق أصدر دراسة حديثة حول هذا الموضوع

، )في غواتيماال، مثالً(جرت مع الرجال حول تقاسم العمل المنزلي، مع زيادة قدرة المرأة على االكتساب 

 .غير أن المعلومات لم تتوفر حول درجة ما حالف هذه الجهود من نجاح

) غواتيماال(ذكرت بعض النساء استئجار أناس إضافيين للمساعدة في األعمال المنزلية عند زيادة دخلهن و -153

كما أن عمل الصندوق على شق الطرقات الريفية سهل حصول المرأة على الخدمات ونقلها في بعض . 

في (النساء وفي عدد قليل من الحاالت، هناك ما يدل على استشارة . األحيان للبضائع والمحاصيل

ومن شأت تحسن الطرقات أن ييسر من تنقل المرأة، . حول تصميم الطرقات وصيانتها) بنغالديش وبيرو

                                                      
  http://www.ifad.org/gender/pub/load.pdf، "تخفيف العبء" أنظر  52
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ـًن من القول بأن سفر النساء أصبح أكثر أماناً، على أنه ال يكفي لزيادة حرية حركتهن في  فهو يمك

سنت ولكنها ال تزال بدرجة غير مرضية وأخيراً، خلص التقييم إلى أن الفعالية تح. المناطق المحافظة ثقافياً

 وصولهابصورة معتدلة من حيث تحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء العمل الواقع عليها من خالل تيسير 

وقد لقي هذا الهدف اهتماماً أقل نسبياً من الهدفين اآلخرين نظراً . إلى الخدمات والهياكل الريفية األساسية

أساساً (وألن الجانب المتعلق بالرفاه يتصل بالوصول إلى خدمات ألنه معروض بصورة أقل وضوحاً، 

ـُعتبر مركزية بالنسبة لوالية الصندوق) الصحة والتعليم  .ال ت

  النقاط الرئيسية
 مشروعاً وتقييمات خمسة برامج قطرية وخمسة من برامج الفرص اإلستراتيجية 82غطى االستعراض  

 لألداء مرضية بصورة معتدلة فقط، غير أن متوسط الدرجات وعموماً كانت الدرجات الممنوحة. القطرية
يحجب تبايناً كبيراً بين المشروعات والمناطق من حيث االهتمام باألبعاد الجنسانية في التصميم والتنفيذ، وفي 

 .النهج والمتابعة أثناء التنفيذ
حة االستثمار في التحليل الشامل كان األداء األضعف في االبتكار وتوسيع النطاق، مما يعزى إلى حد كبير لش 

 .المنهجي وفي التعلم والتغذية االرتجاعية المتعلقة باألداء
ال يوجد إال ما قل من الدالئل على قيام حوار بين السياسات في موضوع نوعية المساواة بين الجنسين وتمكين  

اماً جاداً، بغض النظر عن المرحلة المرأة، غير أن هذا الحوار كان له أهميته في الحاالت التي لقي فيها اهتم
 .من دورة حياة المشروع

ينصب التركيز األكبر في العمليات التي يمولها الصندوق على زيادة حصول المرأة على الموارد، غير أن  
 .الصندوق يخصص اهتماماً أقل منهجية لمسألة من يستفيد من زيادة إنتاجية المرأة ومهاراتها

وق على تعزيز منظمات المزارعين والمستعملين والمجموعات المحلية، هناك دالئل ، إلى جانب تشديد الصند 
 .على تشديده ايضاً على زيادة مشاركة المرأة في الرابطات وقيادتها لها

تعالج مسألة عبء العمل الواقع على المرأة ورفاهها من خالل الهياكل األساسية للمشروعات، وذلك لضمان  
.  من خالل بناء مراكز للصحة، ومن خالل إدخال أصناف من قبيل المواقد المحسنةتأمين الماء لألسرة أو

وعبء عمل النساء جانباً يحظى باهتمام أقل في العمل الزراعي، مع أن هناك ما يدل على النظر في مسألة 
 .إمكانية التعامل مع المعدات في عدد صغير من المشروعات

دو عالقة بين اإلنجاز في المجال الجنساني واإلنجازات العامة النتيجة العامة هي أن هناك على ما يب 
على أن التحليل ال يكشف عن وجود عالقة . للمشروع، وهي نتيجة أكدتها تقييمات أجرتها منظمات أخرى

 .سببية في أي من االتجاهين
القطرية ومدراء الشعب ومع ذلك، فإن التباين في درجة األهمية التي يمنحها للمسائل الجنسانية مديرو البرامج  

ويؤكد هذا النتيجة .  مما يعتبر ثغرة خطيرة في المساءلة–يترك أثراً في مستويات النجاح في هذا المجال 
المتأتية عن تجربة تقييم أوسع لدى المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف، والقائلة بأن توفر القيادة أمر له 

ويعني ذلك أن األمور تميل إلى التحرك بصورة أفضل .  على األرضأهمية أساسية بالنسبة لتحقيق النتائج
 .عندما يظهر المديرون أنهم يولون األهمية للمسألة وعندما يقدمون القدوة الحسنة

تتضمن برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وتصميمات المشروعات األحدث اهتماماً أكثر اتساقاً وتفصيالً  
واة بين الجنسين وتمكين المرأة، واهتماماً بالشراكات المتصلة باألمور الجنسانية، كما وتعمقاً فيما يتعلق بالمسا

في  على أنه يوجد مجال لمواصلة توحيد النظام العام للنتائج واإلبالغ. تبين فوائد التوجه القوي نحو النتائج
  .الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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  لعمليات المؤسسيةخامساً تقدير ا

  نظرة عامة–ألف 

يستعرض هذا الفصل العديد من العمليات المؤسسية التي تؤثر على جهود الصندوق التي تروج للمساواة  -154

بعض ) 1: (وهناك سببان أساسيان يعطيان أهمية لتقدير العمليات المؤسسية. بين الجنسين وتمكين المرأة

لمنظمة على المساهمة بصورة فعالة في المساواة بين الجنسين العمليات والوظائف التي تؤثر على قدرة ا

وتمكين المرأة من خالل مشروعاتها تقع خارج نطاق اختصاص هذه العمليات، ومن األمثلة الهامة على 

النتائج المتحققة على األرض ال يمكن فهمها تماماً إال عند دراسة ) 2(ذلك الوارد البشرية واالتصاالت؛ 

 .التي تشكل ما هو ممكن في الميدان) سمية وغير الرسميةالر(العمليات 

وعلى وجه التحديد، استعرض التقييم عمليات الصندوق ووظائفه التالية من حيث اتساقها والترابط بينها  -155

العمليات المؤسسية التي ) 1: (وتأثيرها على عمل الصندوق في مجا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

عمليات، بما في ذلك عمليتا تعزيز النوعية وضمان الجودة، واإلشراف المباشر ودعم تتصل مباشرة بال

، وحوار السياسات، والشراكات؛ المعرفةالتنفيذ، والحضور القطري، والتقييم، وإطار قياس النتائج، وإدارة 

رة العامة، العمليات المؤسسية األخرى من قبيل إدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية واإلدا) 2(

كما درس التقييم مدى مالءمة الهيكل الجنساني الداخلي في الصندوق، وخصوصاً عمل مكتب . والتواصل

الشؤون الجنسانية التابع لشعبة السياسات والمشورة التقنية، ودور منسقي الشؤون الجنسانية في الشعب، 

 . المستوى المؤسسيوخبرات المجموعة المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين على

كما شعر فريق التقييم أن من األهمية بمكان إجراء تحليل لدور كل من المجلس التنفيذي واإلدارة لعليا في  -156

والمجلس، ضمن مسؤولياته الكثيرة، يحدد المجاالت التي يتعين أن يعطيها الصندوق األولوية . الصندوق

أما اإلدارة ).  وتمكين المرأة أحد مجاالت األولويةينالجنسوهو الذي قرر بالفعل أن تكون المساواة بين (

فهي المسؤولة عن التكفل بتوفير الموارد والنظم والعمليات الكافية بحيث يمكن تحقيق النتائج المستصوبة 

ولذا فإن للجهتين دوراً هاماً تؤديانه في تحديد طبيعة أنشطة الصندوق في مجال المساواة . على األرض

 2ويبين الشكل . ي التكفل باالضطالع باألنشطة تلك بصورة فعالة وفي الوقت المناسببين الجنسين وف
 .مسؤوليات المجلس التنفيذي واإلدارة العليا واإلدارة المتوسطة في عمل الصندوق في المجال الجنساني
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   نظم الصندوق للشؤون الجنسانية والمسؤوليات الخاصة بها فيه-2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشمل هذا التقدير إجراء استعراض للوثائق وتنظيم مقابالت فردية وجماعية مع ممثلي إدارة الصندوق  -157

وقبل البدء باستعراض عمل كل وحدة أو شعبة أو دائرة، عمم فريق التقييم مجموعة من األسئلة . وموظفيه

لموظفين المعنيين المواد المرجعية واألفراد المفتوحة التي ستطرحها المقابالت وحدد بالتعاون مع كبار ا

 مقابلة 40وأجرى الفريق أكثر من . األساسيين الذين يمكنهم اإلجابة على النحو األفضل على تلك األسئلة

 
 المجلس التنفيذي

 يطلب وضع السياسة ويوافق عليها •
 المتوقعة والمؤشرات، وإطار المساءلة ، وعمليات الرصد واالستعراض، واألولويات جيحدد ماهية األشياء واألسباب، والنتائ •

 سات األخرى واالتساق مع السيا
 مسؤول عن نوعية السياسة •
 يستعرض التقارير المرحلية ويكلف بإجراء التقييمات المستقلة أو المقارنات •

 تضع خطط التنفيذ •
 تتكفل بتخصيص الموارد الكافية •

 ترصد التقدم المنجز وتبلغ المجلس عنه •
 ت الجيدة في مجال تنفيذ السياسات تبحث بنشاط عن الممارسا •
 توصي بإدخال تعديالت على السياسة حسب االقتضاء •
 تعدل في التنفيذ حسب االقتضاء لتحقيق النتائج المتوقعة •
 تضمن مساءلة جميع مديري الدوائر عن أدوات وعمليات التنفيذ •

بما في ذلك الموارد (التنفيذ، وتنسقها وتشرف عليها، على مستوى الدوائر والشعب تضع األدوات والعمليات للتنفيذ ورصد  •

 )البشرية والتواصل والتمويل واإلدارة
  التنفيذ، مع ما يلزمها من دعمنتتكفل بتوفير النظم الخاصة بمساءلة الموظفين ع •
 تجمع التقارير المرحلية •

 لمقارنةتتكفل بالجودة في التقارير المرحلية وصالحيتها ل •
 توصي بتنفيذ التعديالت حسب االقتضاء •

 :مسؤولون عما يلي •
o التكفل بجودة تصميم المشروعات من حيث صلتها بالسياسة 
o التكفل بنوعية اإلشراف من حيث صلته بالسياسة 
o سياسةالتكفل بنوعية الرصد وتحليل البيانات من حيث صلتهما بال 
o التفاوض على العقود واالتفاقيات لتنفيذ السياسة 
o توصيل السياسة إلى نقاط االتصال والشرآاء 
o ضمان جودة برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية من حيث صلتها بالسياسة 

•  quality of COSOP in relation to policy 

 

 المتوسطةاإلدارة 

 
 الموظفون

 

 اإلدارة العليا
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كما نظم سلسلة من . وتسع مقابالت مع أعضاء في المجلس التنفيذي فردية مع اإلدارة العليا والموظفين

وأجريت أكثر من . المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين ا فيها المجموعةمناقشات أفرقة التركيز، بم

. مقابلة واحدة مع بعض مقدمي المعلومات أو جمعت منهم معلومات أخرى عن طريق المتابعة بالمراسلة

المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وعمل  كما أجري استقصاء على االنترنت حول عمل المجموعة

 .منسقي الشؤون الجنسانية، مع إشراك أعضاء المجموعة الحاليين والسابقين

  النتائج الرئيسية–باء 

شدد المجلس التنفيذي، طوال سنوات، على الحاجة إلى اهتمام الصندوق على النحو . يالمجلس التنفيذ -158

 المقابالت معهم أن واعتبر أعضاء المجلس الذين أجريت. الواجب بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

وأكدوا أن المجلس يعلق . هذه األهداف ليست محل اعتراض وهي ال تثير انقساماً حولها داخل المجلس

 لوأشير على سبيل المثال إلى بعض النساء بين ممثلي الدو. أهمية كبرى على الشواغل الجنسانية

راً لها شكلن مجموعة غير رسمية األعضاء لدى وكاالت األمم المتحدة الثالث التي تتخذ من روما مق

لمناقشة المسائل المتعلقة بالجنسانية ولتحسين قدرتهن التمثيلية ولتبادل اآلراء حول الجهود الرامية إلى 

 .تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ونتائج ذلك في وكاالت األمم المتحدة حيث يعملن

القتراح الذي يدعو الصندوق إلى االنتقال من التركيز الضيق ، قد ساند ا1992وكان المجلس التنفيذي، في  -159

على المرأة في العمليات التي يمولها إلى نهج أكثر تكامالً يتعامل مع المسائل الجنسانية في سياق األهداف 

 ذلك، بدأت المشروعات التي يدعمها أعقابوفي . اإلنمائية العامة التي يعمل الصندوق على تحقيقها

جه االهتمام الحتياجات النساء والرجال معاً ولمصالحهما وللعالقة المتبادلة بين هذه الصندوق تو

، قدم المجلس دعمه العام لخطة العمل للمساواة بين الجنسين، مما مكن 2003وفي . االحتياجات والمصالح

حياة االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل جزء من دورة " تضمين"الصندوق من 

على أن المجلس لم يخصص كثيراً من . المشروعات، بدءاً من التصميم إلى اإلشراف والرصد والتقييم

الوقت للنظر في استعراض منتصف المدة لخطة العمل، مما يمكن أن يعزى، وإن جزئياً، لكون ذلك 

ـُقدم إال على شكل تذييل للجزء الثاني من تقرير أداء الحافظة لعا  .2006م االستعراض لم ي

وبدعم من المجلس التنفيذي، خصصت الجهات المانحة قدراً كبيراً من األموال التكميلية المخصصة  -160

الغرض لألنشطة في المجال الجنساني، حتى مع كون المجلس لم يشارك بصورة مباشرة في التفاوض على 

قنيين من الفئة الفنية وتمكن هذه األموال الصندوق من توظيف موظفين ت, اتفاقيات األموال التكميلية

 في تمويل العمليات، والمشاركة، )في البداية على أساس مدة محددة (53مختصين بالمسائل الجنسانية

كما أن . واالضطالع بالدراسات وببناء القدرات، وتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل حول هذا الموضوع

. ختلف أنشطة تعميم المنظور الجنسانيالمجلس أذن باستخدام الموارد من مظروف منح الصندوق لدعم م

                                                      
أما .  في البداية، آانت وظيفة المستشار التقني األقدم للشؤون الجنسانية في شعبة السياسات والمشورة التقنية تمول من األموال التكميلية 53

  .  فإن الوظيفتين المخصصتين للشؤون الجنسانية في الشعبة تشكالن جزءًا من ميزانية الصندوق اإلداريةاآلن
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ويمكن العثور في هذا الفصل، أدناه، على المزيد من مناقشة استخدام األموال التكميلية والمنح في األنشطة 

 .الخاصة بالمجال الجنساني

 التقييم في الصندوق، كلف المجلس المكتب لمكتب، بالموافقة على برنامج العمل السنوي 2009وفي  -161

. ا التقييم المؤسسي، األمر الذي يدلل مرة أخرى على األهمية التي يوليها المجلس لهذا الموضوعبإجراء هذ

كما أن لجنة التقييم التابعة للمجلس لعبت دوراً هاماً في توجيه االهتمام إلى المسائل الجنسانية في العديد من 

من ذلك مثالً أثناء نظرها في . قالمناسبات في سياق التقييمات التي يجريها مكتب التقييم في الصندو

 . في التقييم المشترك بين الصندوق ومصرف التنمية األفريقي للزراعة في أفريقيا2009

على أنه ال يوجد استعراض منهجي أجراه المجلس للوثائق المؤسسية الرئيسية التي قدمتها اإلدارة، من  -162

.  إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةحيث اتساقها مع النهج اإلستراتيجي الذي يأخذ به الصندوق

يمكن أن تختلف )  الجديدةاإلستراتيجياتمن قبيل وثائق السياسات أو (ونتيجة لذلك، فإن الوثاق الرئيسية 

  54.إلى حد كبير في اهتمامها بهذه المسألة

الجنسين وتمكين وقد اعتبر جميع أعضاء المجلس الذين أجريت المقابالت معهم أن موضوع المساواة بين  -163

على أنهم اعتبروا أنهم يفتقرون إلى العرض العام الجيد . المرأة مركزي للتقدم في تنفيذ والية الصندوق

التقرير فباستثناء . وإلى المعلومات المنهجية حول جودة تعامل الصندوق مع هذه المسائل في عملياته

وق اإلنمائية، ليس هناك من عملية محددة يمكن  وتقرير فعالية الصندالسنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق

للمجلس من خاللها أن يستعرض التقدم المحرز في عمل الصندوق الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

ونبه عدة أعضاء من أعضاء المجلس أن هذه الثغرة في ). سنوياً أو مرة كل سنتين( المرأة بصورة منتظمة

فالمجلس يواجه عقبات مماثلة عند تعامله مع المسائل : ئل الجنسانيةالمعلومات ال تقتصر على المسا

 .والموضوعات األخرى

على أن من اإلنصاف أن نالحظ أن دور المجلس، فيما عدا قراره بالتكليف بإجراء هذا التقييم المؤسسي،  -164

فهو لم . جنسانيكان يستند إلى االستجابة وليس إلى االستباق فيما يتعلق بأنشطة الصندوق في المجال ال

 تقارير سنوية شاملة ومنهجية تقدميمارس دوراً قيادياً في هذا المجال بأن يتطلب من إدارة الصندوق أن 

بما في ذلك (كما أنه لم يخصص موارد إدارية مركزية . عن النتائج الخاصة بالمساواة بين الجنسين

ة لذلك، لم يطلب المجلس ال إلى مكتب التقييم إضاف. للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)الموارد البشرية

التقرير السنوي لنتائج وأثر في الصندوق وال إلى اإلدارة معاملة الجنسانية كموضوع مركزي للتعلم في 

 وتقرير فعالية الصندوق اإلنمائية، األمر الذي كان يمكن أن يتيح الفرصة لفهم متعمق عمليات الصندوق

ومع أن المجلس . داء أو للنقص في حين األداء في هذا المجال المواضيعيلألسباب المباشرة لحسن األ

                                                      
 تضمنت إشارات 2009نيسان / من ذلك مثًال أن مع أن سياسة الصندوق الجديدة للتمويل الريفي التي حصلت على الموافقة في أبريل 54

وفي المقابل، فإن سياسة . اة بين الجنسين وتمكين المرأة إال مرتين إحداهما في إحدى الحواشيمختلفة لدور المرأة، فإنها لم تشر إلى المساو
، تتعامل بصورة شاملة مع مسائل المساواة 2009أيلول /الصندوق للعمل مع الشعوب األصلية، والتي أقرها المجلس التنفيذي في سبتمبر

  .بين الجنسين وتمكين المرأة
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أصدر في سياق النظر ببنود مختلفة على جدول األعمال بيانات عامة حول أهمية المسائل الجنسانية، فإنه 

لم يطلب صراحة اتساقاً في السياسة على مستوى المنظمة ككل في مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين 

وأخيراً، كان المجلس يميل في . رأة، كما أنه لم يحدد أولوياته بالنسبة لعمل الصندوق في هذا المضمارالم

من ذلك مثالً تحديد (بعض الحيان إلى تركيز موارده الشحيحة وجهوده على المدخالت والتفاصيل 

 .والدروس المستفادةوليس على النتائج ) المؤشرات ألغراض تقدير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 وهي الهيئة الداخلية العليا التخاذ القرار اإلداري في 2009أنشئت هذه اللجنة عام . لجنة اإلدارة التنفيذية -165

ويرأس اللجنة رئيس الصندوق وتضم عضويتها نائب رئيس الصندوق والرئيس المزامل . الصندوق

ويقوم مدير مكتب . ي األول والمستشار القانونيللبرامج وكبير اإلستراتيجيين اإلنمائيين والمسؤول المال

وتجتمع اللجنة عادة مرة في األسبوع وتوضع . رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق بدور أمين اللجنة

 .وقائع جلساتها على الشبكة الداخلية ضماناً للشفافية

قييم آراء مماثلة آلراء أعضاء وقد كان لدى أعضاء اللجنة الذين قوبلوا في مقابالت منفصلة أثناء عملية الت -166

 منها قبول رئيس الصندوق للمشعل أموروتبدى ذلك في . المجلس التنفيذي حول أهمية تمكين المرأة

كما أن كلمة رئيس . الجنساني للهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية ودعمه لهذا التقييم المستقل

 يؤكد هو أيضاً على األهمية المعطاة 2010ندوق في الصندوق في االجتماع السنوي لمجلس محافظي الص

 55.لهذا الموضوع

على أنه ال يوجد حالياً في لجنة اإلدارة التنفيذية أي شخص مكلف تحديداً بضمان إدماج المساواة بين  -167

 التي تعرض على المجلس التنفيذي، الصندوقالجنسين وتمكين المرأة بصورة مالئمة في وثائق سياسات 

أن يخصص الصندوق الموارد الكافية للنهوض بتنفيذ تلك األهداف، وبتطبيق المساءلة والحوافز وبالتكفل ب

 .الخاصة بذلك

فقد كانت نقطة . تشكل دائرة إدارة البرامج عنصراً رئيسياً من عناصر هذا التقييم. دائرة إدارة البرامج -168

رة التقنية، وهي الشعبة المسؤولة االنطالق في التحليل تقوم على استعراض عمل شعبة السياسات والمشو

ويتألف حالياً مكتب .عن القيادة والتنسيق في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الصندوق

ـَين اثنين من الفئة الفنية،  أحدهما مسؤول أيضاً عن استهداف 56الشؤون الجنسانية التابع للشعبة من موظف

ولدعم قدرته الحالية، يستخدم المكتب المتدربين واالستشاريين . دوقالفقر في العمليات التي يمولها الصن

ويساند عمل المكتب موظف واحد من فئة .  عندما يستطيع الحصول على خدماتهم–وكذلك المتطوعين 

والوظيفة األدنى بين الوظيفتين الفنيتين حديثة نسبياً، وقد كانت تمول في البداية، على . الخدمات العامة

                                                      
تشرين األول الماضي المشعل الجنساني للهدف /أول لبرامجنا ومشروعاتنا القطرية، وقد قبلت بكل سرور في أآتوبرتبقى النساء هدفًا  " 55

وفي الصندوق، على . الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية من الوزيرة أوال تورنايس الدانمرآية والتزمت بأن أقوم بفعل شيء إضافي
 في المائة من الموظفين الجدد في 75 فالنساء يشكلن –واة بين الجنسين في مكان العمل مجرد آلمات المستوى الداخلي، ال تـُعتبر المسا

  ."الفئة الفنية في مكتب رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق، ويشكل ذلك نائبة الرئيس ومديرة المكتب
  .4- واآلخر برتبة ف5- أحدهما برتبة ف 56
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أما اآلن، فالوظيفتان تموالن . فة المستشار التقني األقدم، من تمويل تكميلي تقدمه جهات مانحةغرار وظي

 .من ميزانية الصندوق اإلدارية

 في تصميم وتنفيذ النهج اإلستراتيجي الذي مفيداًوقد لعب مكتب الشؤون الجنسانية، طوال سنوات، دوراً  -169

لجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك خطة العمل للمساواة يأخذ به الصندوق إزاء الصندوق المساواة بين ا

وقد قدم المكتب المدخالت والمشورة لوضع برامج الفرص اإلستراتيجية . بين الجنسين واإلطار الجنساني

القطرية ولتصميم المشروعات في سياق عملية تعزيز النوعية، عمالً على ضمان تضمنها للمسائل 

 وبذل الجهود القتسام 57كما أجرى المكتب العديد من التقديرات الذاتية. الجنسانية على النحو السليم

على أنه كان من الممكن تحقيق أكثر من ذلك في هذا . المعلومات والدروس والخبرات فيما بين الشعب

وعلى الصعيد الخارجي، نظم . المجال لو توفرت الموارد ولو كلفت إدارة دائرة إدارة البرامج المكتب بذلك

، مما "تعميم المنظور الجنساني وتمكين المرأة" حول 2007مكتب حلقة عمل للتعلم الدولي في روما عام ال

ـُهج المتقدمة األحدث إزاء  أتاح فرصة للتخصيب المتبادل بالممارسات الجيدة ووجه األنظار إلى الن

ن تقديرهم لما قدمه وخالل المقابالت، أعرب كثير من موظفي العمليات ع. معالجة الشواغل الجنسانية

على أن الموظفين، في بعض الحاالت، اعتبروا أن هذه المدخالت ال . المكتب من مدخالت ومشورة

اإلدارية الداخلية في إعداد برامج الفرص اإلستراتيجية  ضرورة لها إال لتلبية المتطلبات واإلجراءات

 .القطرية أو في تصميم المشروعات وتنفيذها

، )الذين يعينون في معظم شعب الصندوق(قى الدعم من منسقي الشؤون الجنسانية وقد دعم المكتب وتل -170

الذين كانوا يعينون دورياً ثم توقفوا ثم أعيد تعيينهم في الشعب اإلقليمية (ومستشاري الشؤون الجنسانية 

لمعنية وللمنسقين دور أساسي في تشكيل مجموعة الصندوق المواضيعية ا). الخمس في دائرة إدارة البرامج

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي اشتد نشاطها في أوائل هذا القرن وأعطت الطاقة والدوافع 

ـُند إليها في خطة العمل للمساواة بين الجنسين وفي تنفيذها ويرى بعض أعضاء . الفكرية التي است

جموعة باتت اآلن أقل أهمية ، أن الم1998المجموعة، وهي األقدم من نوعها في الصندوق إذ أنشئت عان 

وهي تعمل حالياً كشبكة لتقاسم . خصوصاً في السنتين األخيرتين وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها

. المعلومات ولمساهمة للمناسبات التي تعم الصندوق ككل حول المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين

ة؛ والمشاركة فيها طوعية، وتجري، في حالة وليس للمجموعة والية محددة وال خطة عمل وال ميزاني

وال يتعرض . باالتصاالت االلكترونية وحدها مستشاري الشؤون الجنسانية العاملين في مناطق ال مركزية،

مديرو الشعب اإلقليمية إال لما قل من الضغط لدعم التنسيق أو التعلم على مستوى الصندوق فيما يتعلق 

 . المرأةبالمساواة بين الجنسين وتمكين

منها مثالً تعيين االستشاريين ألغراض (وال تخصص أية موارد لتكاليف المكتب غير المتعلقة بالموظفين  -171

، غير أن هذا الوضع يصدق أيضاً على المكاتب )إدارة المعرفة والدراسات الخاصة وحلقات العمل

                                                      
 واستعراض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حافظة الصندوق في 2005-2004قليمية في  يشمل ذلك، مثًال، خمسة تقديرات إ 57

  .، وغير ذلك من أنشطة2000عام 
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لتمويل الريفي أو مكتب الموارد من قبيل مكتب ا(المواضيعية األخرى في شعبة السياسات والمشورة التقنية 

ـُطلب من المكاتب المواضيعية أن ). الطبيعية والبيئة إلى مدير الشعبة للحصول " تتقدم بطلب"والواقع أنه ي

ونظراً لقلة الموارد  .على موارد للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين، مشفوعاً بخطة عمل تفصيلية تدعمه

، فإن مكتب الشؤون الجنسانية كان يميل إلى "أول الطالبين أوالً "وألن ما يتوفر منها يمنح على أساس

االعتماد بالدرجة اآلولى على تعبئة موارد منح الصندوق واألموال التكميلية واستخدامها إلجراء أعماله 

 .ويبعث هذا الوضع على القلق، خاصة وأن الحصول على هذه الموارد ليس مضموناً. األساسية

 مليون دوالر أمريكي كأموال تكميلية لمتابعة 14.8، من تأمين نحو 1996، منذ عام وقد تمكن الصندوق -172

الرسم البياني انظر (واليابان والنرويج هما أكبر الجهات المانحة . األنشطة المتصلة بالمساواة بين الجنسين

وق لهذا  ماليين من الدوالرات األمريكية من موارد منح الصند6.2إضافة لذلك، تم حشد نحو ). 5

 تم حشدها ألغراض المساواة بين الجنسين يويعني هذا أن الموارد الخارجة عن الميزانية الت. الغرض

ولسوء . 1996 عام مليون دوالر أمريكي منذ 21نحو) من األموال التكميلية والمحن(بلغت في مجموعها 

 في أواخر التسعينيات، مما الحظ، لم تكن هذه الموارد موزعة بالتساوي على السنين، حيث ورد معظمها

وقد بلغت الموارد . أدى إلى البدء بأنشطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ثم وقفها في بعض المناطق

 في المائة 18أو  (1996 مليون دوالر أمريكي منذ عام 3.7الممنوحة خصيصاً لمكتب الشؤون الجنسانية 

أما األموال الباقية فقد كانت مخصصة الستخدام ). ميزانيةمن مجموع ما حشد من األموال الخارجة عن ال

الشعب اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج، وكذلك لدائرة الشؤون الخارجية التي كانت قائمة في تلك الفترة، 

 أن نذكر أن مكتب الشؤون الجنسانية لعب دوراً هاماً فيحشد اإلنصافومن . ولوحدات تنظيمية أخرى

يلية من الجهات المانحة ألغراض الشؤون الجنسانية، وهي أموال جرى تقاسمها بين شعب األموال التكم

 . الصندوق اإلقليمية
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  األموال التكميلية المجموعة ألغراض األنشطة الخاصة بالشؤون الجنسانية– 5الرسم البياني 
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 الرئيسية في مكتب الشؤون أو أوجه القوة/وعلى سبيل التلخيص، تشكل النقاط التالية بعض اإلنجازات و -173

 :الجنسانية

وضع خطة العمل المساواة بين الجنسين واإلطار الجنساني والتقديرات الذاتية، وصياغة اإلجراءات  •

والقوائم المرجعية والخطوط التوجيهية المتسقة لمعالجة الشواغل الجنسانية في جميع أجزاء دورة البرامج، 

 وضمان اعتمادها؛
ويشمل ذلك . صندوق األخرى على مساندة أنشطة المساواة بين الجنسين في تلك الشعبالتعاون مع شعب ال •

توصيف عمل الصندوق الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتوصيله داخلياً وإلى وكاالت األمم 

 المتحدة األخرى في روما وغير ذلك من المحافل الرئيسية الثنائية والمتعددة األطراف؛
مثل منتدى المزارعين المنعقد (بالتوعية في كثير من المحافل الرئيسية داخل الصندوق وخارجه القيام  •

، وقد شمل هذا جلسة خاصة عن القيادة النسائية في 2010 مجلس محافظي الصندوق في ةباالقتران بدور

 2010عي في رابطات المزارعين، أو في الجزء الرفيع المستوى من اجتماع المجلس االقتصادي واالجتما

بغية التكفل بالترويج للمساواة بين ) كبدعم مكتب االتصال ألمريكا الشمالية التابع للصندوق في نيويور

 .الجنسين وتمكين المرأة في الزراعة والتنمية الريفية على النحو الواجب
 :أما المجاالت التي اتسم فيها أداء مكتب الشؤون الجنسانية بالضعف فهي -174
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طط عمل سنوية تستند إلى النتائج لتوجيه اختياراته وأولوياته وتخصيصه للوقت بصورة االفتقار إلى خ •

 أكثر فعالية؛
في توزيعه للموارد في الصندوق ككل مع أنه كان من األجدى في بعض " الذي يسوي بين الجميع"نهجه  •

اق أو لقطاعات أو مجاالت الحاالت تقديم الدعم بصورة أكثر انتقائية ألمثلة اإلتقان واالبتكار وتوسيع النط

 تشكو من الضعف في العمل الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
دوره كميسر للتخصيب المتبادل بالدروس المستفادة والممارسات والخبرات الجيدة في المشروعات والبلدان  •

ويعود هذا .  قصص الفشلوالمناطق، بما في ذلك تركيزه على نشر قصص النجاح بدالً من التعلم أيضاً من

ألن المعلومات تأتيه أساساً من تقارير الشعب اإلقليمية وليس من جدول أعمال يختص بالتعلم ويوضع 

 .بصورة مشتركة مع شعبة السياسات والمشورة التقنية والشعب اإلقليمية
من اهتمام للمساواة تختلف هذه الشعب فيما توجهه من انتباه و. الشعب اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج -175

على أن التقييم وجد أن توفر القيادة على مستوى إدارة الدائرة والشعب معاً . بين الجنسين وتمكين المرأة

 أداء المشروعات التي يمولها الصندوق في الترويج للمساواة ويعتبر. عامل شديد األهمية لتحقيق النجاح

 األقاليم التي يخصص مدراء شعبها اهتماماً كبيراً بين الجنسين وتمكين المرأة أفضل عموماً في تلك

مثل شعبة آسيا والمحيط الهادي وشعبة أمريكا الالتينية والبحر (وبصورة مستمرة لهذا الموضوع 

 . والعمليات التنفيذية ذات الصلة2002، ومثال ذلك في إستراتيجيات الصندوق اإلقليمية لعام )الكاريبي

ر أن ينتقل التعلم الحقيقي على مستوى المشروع أو المستوى القطري إلى ومن حيث تقاسم المعرفة، يند -176

البلدان أو األقاليم األخرى، مما يعود في جزء منه إلى عدم تكليف أي شخص بهذه المهمة على أساس 

 58 خصوصاً إنتاج ثروة من منشورات حول الشؤون الجنسانية،–وهناك بعض المبادرات الجيدة . مستمر

على أن هذه الجهود، عموماً، . برات وتعممها انطالقاً من دراسات وبحوث حاالت إفراديةوهي توثق الخ

ولذا فإن من اإلنصاف . تجري لمرة واحدة وتترك للمبادرات الفردية بدالً من أن تتابع بصورة منهجية

رفة عموماً التشديد على أن أوجه الضعف في تخصيب المتبادل بالدروس المستفادة والممارسات وإدارة المع

من ذلك مثالً أن . هي شواغل منهجية عامة داخل الصندوق وال تقتصر على عمله في المجال الجنساني

تقارير استعراض الحافظة السنوية يمكن أن تتضمن قسماً مفصالً عن التقدم المحرز في الشعب اإلقليمية 

 .المعنية في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 وال يتاح لهم 59 يعمل منسقو الشؤون الجنسانية في الشعب اإلقليمية بصورة متفرغة على هذا الموضوعوال -177

ومن حيث اإلمكان، بمقدورهم أن يقوموا بدور أساسي في تقاسم المعرفة .  وقتٌ محدود لذلكبالتالي إال

لذاتي التي تعدها شعبهم؛ وضمان جودة وثائق المشروعات وبرامج الفرص اإلستراتيجية القطرية والتقييم ا

واستقاء الدروس من خارج الصندوق وإبقاء المنظمة على اطالع كامل حول أحدث وسائل المساواة بين 

                                                      
58  Gender and Water (2007), Gender and Non-Timber Forest Products (2008), Polishing the Stone: A Journey through 

the Promotion of Gender Equality in Development Project (2007), Lightening the Load; Labour-saving Technologies and 
Practices for Rural Women (2010),وآثير غيرها .  

  . من ذلك مثًال أن بعض منسقي الشؤون الجنسانية هم مديرو برامج قطرية أو اقتصاديون إقليميون أو مسؤولون عن إدارة المعرفة 59
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 في المائة من 20غير أن ثالثة أرباع المنسقين يقولون أنهم يقضون أقل من . الجنسين وتمكين المرأة

 في المائة على 10كثر من ربعهم يقضي أقل من يل إن أ وقتهم في أعمال لها عالقة باألمور الجنسانية،

مثل مديري البرامج (وقد ال يتوفر لهم ال الوقت وال الصفة للتأثير على زمالئهم اإلقليميين  .هذا األمور

كما أن والية منسقي .  معظمهمرتبةخصوصاً لتدني ) القطرية واالقتصاديين اإلقليميين ومستشاري الحافظة

وال تتوفر خطط عمل أو اختصاصات محددة لعملهم في المجال الجنساني  واضحةالشؤون الجنسانية غير 

وال يتاح لهم الوقت للتعاون بصورة كافية مع مكتب  . في المائة منهم14متفق عليها مع رؤسائهم إال لدى 

 وقد أوردنا أعاله. الشؤون الجنسانية في شعبة السياسات والمشورة التقنية أو مع غيرهم من المنسقين

بعض أسباب ذلك، غير أن السبب الرئيسي يكمن في أن األنشطة الجنسانية في دائرة إدارة البرامج غير 

مثالً من خالل األموال (مدمجة في خطة متسقة تغطي الدائرة كلها، كما أن التمويل الذي يتم حشده 

ستخدامه في الشعب يخصص عادة بصورة محددة ال) التكميلية أو المنح، وكذلك من الميزانية اإلدارية

ومن المسائل األخرى أن ذلك قيد من التعلم وتقاسم الخبرات وحد من الفرص في تجميع النتائج . اإلقليمية

 .واإلبالغ بصورة تتجاوز المستوى اإلقليمي

وقد بذلت المحاوالت في الماضي لدعوة الشعب اإلقليمية للعمل مع مكتب الشؤون الجنسانية لبناء  -178

فيذ الجنساني للصندوق ككل، ولالتفاق على معايير مشتركة الستخدام األموال التي يتم إستراتيجية للتن

على أن هذه المحاوالت لم تكلل بالنجاح مما يعود . جمعها ثم إدارتها على المستوى اإلقليمي بعد توزيعها

نظراً للتنوع في ويمكن فهم ذلك إلى حد ما . ألسباب منها أن الشعب اإلقليمية أميل للعمل بصورة منعزلة

على أنه يمكن العثور على الطرق والوسائل لمتابعة جدول أعمال يكون . السياقات بين األقاليم وداخلها

 .محدداً حسب األقاليم وعلى مستوى الدائرة في آن واحد

ـُبنى عليها كما يجب -179 و على أنه يبد. وتتمثل إحدى نتائج هذا كله في أن األخطاء تتكرر وأن النجاحات ال ي

أن انعدام االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل الشعب اإلقليمية أو فيما بينها، أو سوء األداء 

ـُذكر ويمكن أن يكون سبب ذلك هو أن نظم تخطيط العمل الفردي . في هذا المجال، ال يؤدي إلى عواقب ت

ـُعتبر ملزمة  .وإدارة األداء ال تستند إلى النتائج وال ت

 موضوع ذي صلة، في حين أن عدداً من المشروعات كان لديها خبراء في الشؤون الجنسانية، إما وفي -180

على أن الشعب . كاستشاريين أو كموظفين، فإن هذا ليس صفة عامة في حافظة المشروعات المدروسة

 التقنية، اإلقليمية، في اآلونة األخيرة وبدعم من مكتب الشؤون الجنسانية في شعبة السياسات والمشورة

ويتم تمويل هؤالء بأموال تكميلية .  ذلت الصلةاألقاليمعينت خبراء إلقليميين للشؤون الجنسانية يعملون في 

ويعتبر هذا خطوة في االتجاه السليم، ولعل من المفيد التفكير ). سنة واحدة(وهم يعملون بعقود محددة المدة 

 التي ة خاصة وأن هذه هي المرة الثاني–ي المستقبل بالحاجة إلى إضفاء صفة مؤسسية على هذه الوظائف ف

المرة اآلولى (تقدم فيها الجهات المانحة استثماراً في هؤالء المستشارين بتخصيص األموال التكميلية لهم 

 كجزء من تنفيذ خطة العمل للمساواة بين الجنسين، غير أن تلك الوظائف لم 2006-2003كانت في 

 ).تتحول إلى وظائف ثابتة
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ومن حيث العمليات التنفيذية، وكما ورد في الفصل الثالث، تقدر المؤشرات المحددة حسب نوع الجنس عند  -181

نقطة البدء أثناء عملية تصميم المشروع ويبلغ عنها في قالب تقدير نضج المشروع المستخدم ألغراض 

 اعتبروا أن التركيز على أن مختلف الموظفين في دائرة إدارة البرامج. تعزيز النوعية وضمان الجودة

ينصب أكثر مما يجب على التصميم في سياقات غالباً ما تتغير فيها المشروعات تغيراً كبيراً بين التصميم 

عملية التصميم، على ما يرى هؤالء، أن يحرر الموارد الستخدامها في " تخفيف حجم" ومن شأن 60.والتنفيذ

وتستحق هذه . عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق األثرتحسين دعم التنفيذ، األمر الذي يعتبر هو أيضاً 

شعبة السياسات والمشورة التقنية يدرك  ومع أن مكتب الشؤون الجنسانية في. المسألة مزيداً من النظر فيها

أهمية دعم مديري البرامج القطرية أثناء تنفيذ المشروعات، فإن هؤالء لم يتمكنوا تاريخياً من المشاركة 

ويعود ذلك أساساً إلى قلة الوقت المتوفر تحت تصرفهم . ي بعثات اإلشراف ودعم التنفيذبصورة كافية ف

 .بالمقارنة بعدد المشروعات الجارية في أي وقت من األوقات

وهناك اتفاق عام بين الذين أجريت معهم المقابالت على أن االنتقال إلى اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ  -182

ومن شأن إدخال .لتنفيذ عموماً وفي وبتغطية المسائل الجنسانية بشكل خاصيزيد من االهتمام بنوعية ا

 االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في وإدراجخبراء في الشؤون الجنسانية في بعثات اإلشراف 

ثر الخاصة ويبدو أن مؤشرات نظام إدارة النتائج واأل. التقارير الناتجة عنها أن يزيد من تعزيز هذا االتجاه

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عند استخدامها، تؤثر على تحسين االهتمام الموجه للمساواة بين 

وإدراج مؤشرات الشؤون الجنسانية في الخطوط التوجيهية ألطر النتائج المؤسسية وتقارير حالة . الجنسين

هتمام بالجوانب الجنسانية أثناء تنفيذ المشروعات وتقارير إنجاز المشروعات دليل آخر على تنامي اال

على أن التحدي يتمثل في ضمان أن المؤشرات الجنسانية ضمن العمليات المختلفة هي . المشروعات

والواقع أن الطبقات المتعددة ألطر ومؤشرات . متعاضدة فيما بينها وتيسر تجميع البيانات واإلبالغ عنها

للتقييم الذاتي يشكل شاغالً أعم يتعين أن يجري تناوله في قياس النتائج ضمن نظام الصندوق العام 

 .المستقبل

. كما أن الحضور القطري يساعد على النهوض بجدول أعمال الصندوق في المجال الجنساني على األرض -183

موظفين تقنيين لديهم الخبرة في المجال الجنساني كمسؤولين ) مثل الهند(وقد عينت بعض المكاتب القطرية 

م المنظور الجنساني في الحافظة كلها وعن تقديم المساهمات التقنية لموظفي المشروعات وعن عن تعمي

 .تيسير إدارة المعرفة في هذا الموضوع، وما شابه ذلك

 وبصورة أقل –يتوفر لدى الصندوق الكثير من الخبرة القيمة في المساهمة بنجاح . التعلم وإدارة المعرفة -184

 في برامجه من خالل مجموعة واسعة من النُهج المرأةلجنسين وتمكين  في المساواة بين ا–نجاحاً 

زكما ورد سابقاً، كان بوسع مكتب . ولسوء الحظ، ال تتوفر هذه المعرفة بسهولة للموظفين. واإلستراتيجيات

على أن من اإلنصاف أن نالحظ أن المكتب، عندما . الشؤون الجنسانية أن يؤدي دوراً أكبر في العملية

                                                      
د تقييم التقييمات السابقة ودراسات الحاالت القطرية الخمس المنفذة في إطار هذا التقييم دالئل تساند هذا القول، بما في ذلك التغييرات  وج 60

  . الرئيسية في فئات اإلنفاق
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أن يجمع أطراف هذا التعلم في كٍل واحد، لم يتوفر له إال القليل جداً من الموارد لجعل العملية هذه حاول 

كما أن . عملية تشاركية يمكن أن تعيد التفكير الجماعي والتعلم المشترك إلى العمليات والشركاء في الميدان

أضف إلى ذلك . جة تجعلها عديمة الفائدةالمعلومات الواردة في التقارير الحالية كثيراً ما تكون سطحية لدر

أن كثيراً من مواد التواصل تحكي قصص النتائج الناجحة؛ وهي ال تتناول إال قليالً اإلستراتيجيات 

واألنشطة والمواقف التي مكنت من الوصول إلى تلك النتائج، وتكاد ال تتناول إطالقاً الترتيبات المؤسسية 

كما أنه ال يوجد إال ما ندر من الدالئل على إخضاع الممارسات . إلستراتيجياتأو الهيكلية التي تستند إليها ا

األقل جودة والتجارب السلبية للتوثيق والمناقشة، مع أن األفكار الثاقبة التي يمكن أن تنتج عن تلك 

 . الممارسات والتجارب حول ما ال ينجح والسبب في عدم نجاحه يمكن أن تكون قيمة بنفس الدرجة

الجير بالذكر مجدداً أن ضعف إدارة المعرفة يشكل مسألة أوسع ال يقتصر تأثيرها على عمل ومن  -185

 نفسها في تقييم مؤسسي أجري مؤخراً عن النتيجةوقد ظهرت . الصندوق في المجال الجنساني وحده

وق أهمية وقد أدرك الصند. االبتكار وفي التقييم المشترك مع مصرف التنمية األفريقي للزراعة في أفريقيا

أنشاء وظيفة قوية إلدارة المعرفة في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وبالتالي فقد خصص كثيراً من الوقت 

وشمل ذلك اعتماد إستراتيجية إلدارة . واالهتمام في اآلونة األخيرة إلدارة المعرفة في جميع جوانبه

ارسي إدارة المعرفة الذي يشمل ممثلين عن المعرفة؛ وإنشاء فريق أساسي إدارة المعرفة يدعمه مجتمع مم

جميع شعب الصندوق؛ وتسمية اإلستراتيجي اإلنمائي األول بطالً للمعرفة واالبتكار؛ وإعادة تشكيل مكتب 

اإلستراتيجي اإلنمائي األول ليصبح مكتباً إدارة اإلستراتيجيات والمعارف؛ وتنظيم معرض للمعرفة حول 

وفي حين أن هذه خطوات في االتجاه السليم وأن نتائجها بدأت في . المحلي المجتمعي سالتنمية ذات األسا

الظهور، وإن ببطء، ال يزال ينبغي فعل الكثير لتحصيل المعرفة وتخزينها وتعليبها ونشرها استناداً إلى 

 . تجربة الصندوق الميدانية الغنية، بما فيها معرفته الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

هناك بعض األمثلة الجيدة عن حوار السياسات الذي يشارك فيه الصندوق جول القضايا . حوار السياسات -186

ففي البرازيل، مثالً، واستناداً إلى خبرات مشروع دوم هيلدر كامارا الذي . الجنسانية في البلدان الشريكة

طنية لتزيد النساء في الريف  حملة ولشنيموله الصندوق، وافقت وزارة التنمية الزراعية على الترويج 

 .ببطاقات الهوية، مما يعتبر أساسياً للحصول على القروض واألرض والموارد األخرى

وفي الهند، وبناء على تجربة العديد من المشروعات التي يمولها الصندوق، تدرج الحكومة اآلن مجموعات  -187

 الريفي في المخططات اإلنمائية الريفية المساعدة الذاتية النسائية كأدوات تساعد على تخفيف وطأة الفقر

على أن أداء حوار السياسات عموماً على المستوى القطري، وكما ورد . الممولة عن طريق موارد وطنية

متباين غير أنه في العادة غير منهجي وال . في الفصل الرابع وعلى الرغم من وجود بعض األمثلة الجيدة

وهذه االستنتاج . ي وال يحصل على ما يلزمه من الموارد البشرية والماليةيدعمه إال القليل من العمل التحليل

 على الدخول في حوار الصندوقليس بالجديد، فقد سلطت األضواء مراراً على جوانب الضعف في قدرة 

 وفي غيره من التقرير السنوي عن نتائج عمليات الصندوق وأثرهاالسياسات في البلدان الشريكة، وذلك في 

ومن ناحية أخرى، وكما ورد ). من قبيل التقييم الخاص باالبتكار(ييمات المؤسسية التي أجريت مؤخراً التق
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من قبيل منتدى (في الفصل الثالث، لعب الصندوق دوراً مفيداً في محافل مختارة للسياسة العالمية 

 إلى محنة نساء الريف فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بتحويله النظار) المزارعين

  .ودورهن المحوري في زراعة الحيازات الصغيرة وعمليات التنمية الريفية

 أي مع –كانت شراكات الصندوق األكثر اتساقاً في عمله في المجال الجنساني مع أقرانه . الشراكات -188

 ويساندها مكتب –شبكات المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها 

 عضو نشط في شبكة وكاالت األمم الشعبةكما أن . الشؤون الجنسانية في شعبة السياسات والمشورة التقنية

المتحدة المعنية بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، شبكة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للجان 

لجنسين، وهي تلعب دوراً مع منظمة األغذية والزراعة في الدعوة المساعدة اإلنمائية المعنية بالمساواة بين ا

ويقدم الصندوق تقاريره عن مسائل الموارد البشرية الخاصة . للنساء الريفيات والزراعة في تلك الهيئات

، وهي الهيئة الجديدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين "نساء األمم المتحدة"بالشؤون الجنسانية إلى 

مرأة في األمم المتحدة؛ كما أن لمكتب الشؤون الجنسانية عالقاته مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ال

على أن هذه الصالت لم تترجم بالضرورة إلى ". نساء األمم المتحدة"أصبح اآلن جزءاً من إلى  للمرأة الذي

ض مديري البرامج القطرية إقامة إضافة لذلك، يساند بع. عالقات ميدانية موازية تقيمها الشعب اإلقليمية

وقد ساندت ) كما في األرجنتين وغواتيماال(صالت بالمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان الجنساني 

من قبيل المندوبات في منتدى (دائرة إدارة البرامج بعض العالقات مع زعيمات منظمات المزارعين 

موماً مصادر التمويل الهامة، على أن الشراكات معها والحكومات المانحة هي ع). 2010المزارعين في 

والعالقات مع الحكومات المانحة فيما يتعلق بالمسائل . لم تنشأ إال على أساس موضوعات المضمون

وال يوجد إال عدد ضئيل من األمثلة البارزة التي يمكن إيرادها عن مديري برامج قطرية . الجنسانية ضعيفة

 للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سواء ةت الحكومات المقترضيقيمون عالقات مع إدارا

على أنه ال . كمسألة مبدأ أو إلظهار الصلة بين النهوض بالمرأة والنجاح في التنمية الريفية والزراعية

تموا بإقامة يوجد إال القليل من الدالئل على أن المدراء اإلقليميين عموماً أو اإلدارة العليا في الصندوق اه

 . عالقات كهذه

تعمل شعبة االتصاالت في الصندوق ومكتبه لالتصال في واشنطن العاصمة بصورة وثيقة مع . التواصل -189

مكتب الشؤون الجنسانية، وبصورة استباقية، على إبراز أبعاد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

ـُعتبر . داخلي للمعلومات ودعم التوعيةوالترويج لها في عمل الصندوق، وعلى مساندة التقاسم ال وي

التوصل إلى توافق آراء موسع حول األعراف الدولية المتعلقة بحقوق المرأة واحداً من العوامل في 

ويشعر مكتب االتصال أن تعميم السياسة . النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم ككل

لق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كان بين الجوانب األكثر نجاحاً الدولية، والمشاركة فيها، فيما يتع

وقد اتصفت أنشطة التواصل بكونها إستراتيجية ومنهجية وعلى ارتباط . في جهوده الدولية للتوعية عموماً

وثيق بخبرة البرامج ومنظوراتها؛ وخلقت الفرص إلسماع صوت المرأة المزارعة واستفادت من الجهود 

أن  ويمكن للشعب األخرى التي تعمل على تعميم المنظور الجنساني. ي قادها الصندوق إلقامة التحالفاتالت
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تدرس النتائج العالية الجودة التي تمخضت عن أشكال التعاون هذه، وأن تأخذ بها كنموذج لكيفية تعميم 

هام التوعية العالمية التي كما يتسع نطاق هذا التعاون ليشمل م. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

يضطلع بها مكتب االتصال، وهي مهام منسقة جيداً مع شعبة االتصاالت ومكتب الشؤون الجنسانية بحيث 

 .يمكنها اغتنام الفرص المتاحة للتوعية على الصعيد العالمي

 األخبار ويعرض الموقع االلكتروني للصندوق، وهو موقع يدخل في مسؤولية شعبة االتصاالت، الكثير من -190

والمعلومات ذات البعد الجنساني في صفحته اآلولى، كما يتضمن في أقسامه المختلفة معلومات جنسانية 

على أن معلومات أقسام الموقع ليست بارزة . مسهبة، سواء عن البرمجة أو عن عمليات الصندوق ونظمه

فة أحياناً في العثور على المواد تماماً ويتعين البحث عنها باستخدام محرك البحث، مما يدخل عنصر الصد

كما تندر عمليات تنظيف الموقع من المعلومات القديمة أو من النسخ القديمة من المواد . الخاصة بالتمويل

 .نفسها

. تتصل عملية مؤسسية أخرى استعرضت في سياق التقييم بعمل شعبة الخدمات المالية. التمويل والميزنة -191

ديدها في هذا الموضوع هي أن نظام القروض والمنح الذي تتعهده الشعبة ال  الرئيسية التي تم تحةوالمشكل

نفقات المشروعات االستثمارية التي يمولها الصندوق من حيث اإلنفاق على المساواة بين الجنسين  يتتبع

ويعني ذلك أن الصندوق ال يمكنه أن يعرف كم ينفق على مجموع العمل في المجال . وتمكين المرأة

لم ) 1: (وهناك سببان رئيسيان لذلك. ني وما إذا كان مستوى االستثمار يكفي بأي حال من األحوالالجنسا

حيث أن المنظور " المرأة في التنمية"تعد المشروعات التي يمولها الصندوق عناصر مكرسة لموضوع 

جزء من أموال الجنساني معمم على جميع العناصر واألنشطة، مما يجعل من الصعب للغاية احتساب ذلك ال

ال يسجل نظام القروض والمنح إنفاق كل من عناصر ) 2(القرض المخصص لتصميم العمل الجنساني؛ 

مثل المركبات واألشغال المدنية " (فئات اإلنفاق"المشروعات أو أنشطتها على حدة بل يجمعها تحت 

فالصندوق ال . لمذكور آثاراً أعموالواقع أن للسبب الثاني ا). وتكاليف التشغيل الجزئية والمساعدة التقنية

يستطيع أن يعرف عند إنجاز المشروع كم صرف من األموال فعالً على أي مجال مواضيعي، بما في ذلك 

والوضع هذا مشابه لوضع الوكاالت األخرى المستعرضة في . على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

كن تحليل النفقات المتصلة بالجنسانية في عينة من وكبديل عن التتبع، فإن من المم. عملية المقارنة

المشروعات التي حازت على درجات عالية من حيث نتائج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحديد 

مستوى معقول لإلنفاق على تنفيذ االستراتيجيات الجنسانية، ثم تقديم ذلك لمديري البرامج القطرية كتوجيه 

 .تكرار هذه العملية من حين آلخر لتحديث المعلوماتويمكن . خاص بالميزنة

وعلى الشكل نفسه، ال يمكن مسبقاً تحديد كمية األموال المخصصة في الميزانية اإلدارية السنوية لألنشطة  -192

ومثال ذلك األموال المخصصة ألغراض الدراسات وحلقات العمل وأنشطة تقاسم المعرفة . الجنسانية

ـُجمع وال وتدريب قوة العمل والتواص ل وغير ذلك من العمليات الرئيسية، كما أن هذه المعلومات ال ت

والواقع أن الجنسانية ال تشكل جزءاً صريحاً من المؤشرات الواردة في وثيقة برنامج عمل . تحلل فيما بعد
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تج من قبيل النا(الصندوق وميزانيته المستندة إلى النتائج، مع أنها قد تغطى ضمن نتائج مؤسسية أخرى 

 .تحددها تلك الوثيقة) ، اإلدارة األفضل للموارد البشرية5القطري 

استعرض التقييم بالتفصيل بعض المسائل المتصلة بالموارد البشرية وما إذا كانت تسهم . الموارد البشرية -193

 وهناك دالئل قوية في األدبيات اإلنمائية على أن. في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكيفية ذلك

مجرد وجود مزيد من النساء في قوة العمل يؤدي إلى تحسين األداء على األرض في مجال المساواة بين 

وهناك سببان منطقيان مدعمان بالدراسات يفسران أهمية توجيه االهتمام للتوازن . الجنسين وتمكين المرأة

 التدابير الداخلية للمساواة أولهما هو أن المنظمة عندما تضع. بين الجنسين على جميع مستويات التوظيف

بين الجنسين تصبح أكثر مصداقية كداعية أمام الحكومات والشركاء اآلخرين، وتتوفر لديها خبرة وثيقة 

أما الثاني فهو أن المنظمة المتنوعة قادرة على احترام منظورات . الصلة بالموضوع يمكنها أن تقدمها

 .وإدراجها بصورة أكثر قوة وابتكاراً ونجاحاً) تلفةأو المنظورات الثقافية المخ(النساء والرجال 

أيلول / وافق عليها المجلس التنفيذي في سبتمبر61وتتوفر لدى الصندوق سياسة عامة للموارد البشرية -194

ستؤدي عملية توظيف الموظفين الفنيين إلى اختيار أفراد يقدر أنهم : " وهي تنص على ما يلي. 2004

وال ترد أية ." مراعاة معايير التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسيناألفضل للوظيفة المعنية، مع 

إشارة أخرى إلى الموضوع كما ال يرد أي تحديد لألرقام المستهدفة التي يتعين على الصندوق أن يهدف 

 دليل إجراءات 2005وقد أصدرت اإلدارة عام . إليها لضمان التوازن بين الجنسين في مالك موظفيه

وارد البشرية، وهو يعرض أهمية المسائل الجنسانية في عدة إجراءات أساسية، من قبيل عملية التوظيف الم

 .كما يتضمن الدليل قسماً عن التحرش الجنسي. وتحديد االستحقاقات

وتكشف البيانات التي قدمتها شعبة الموارد البشرية ألغراض هذا التقييم أن نسبة النساء إلى الرجال في  -195

أي في مالك الموظفين من فئة الخدمات (فكثير من النساء يشغلن وظائف الدعم :  ال تزال تقليديةالمنظمة

وقد طرا ). وظائف الفئة الفنية والوظائف اإلدارية العالية(، ويقّل عددهن في الوظائف القيادية )العامة

 في 46ي المائة إلى  ف41بعض التحسن في نسبة النساء في جميع الرتب الفنية، إذ تحسنت النسبة من 

وفي هذا الصدد، التزم الصندوق مؤخراً بزيادة نسبة النساء في . 2010 و2003المائة بين عامي 

، بما يتفق مع السياسات التي 2014 في المائة بحلول عام 50لتصبح )  وأعلى1مد (الوظائف اإلدارية 

التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين اعتمدتها هيئتا الصندوق الرئاسيتان مع مراعاة اعتبارات معياري 

 .الجنسين

                                                      
  http://www.ifad.org/gbdocs/eb/82/e/EB-2004-82-R-28-REV-1.pdf:  يمكن االطالع على السياسة على الموقع التالي 61
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 2010- 2003 تمثيل الجنسين في مالك الموظفين العاديين في الصندوق ، – 9الجدول 

  الموظفون من فئة الخدمات العامة

  ، حسب الرتبة والجنس2010-2003 تمقارنة السنوا

  السنة  7ع -خ  6ع -خ  5ع -خ   4ع-خ  3ع -خ  2ع -خ  1ع -خ

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث

بة نس  المجموع

  اإلناث

2010 3 1 78 11 67 12 54 10 14 11 13 6 13 7 300 81 

2009 10 4 13 10 14 10 47 8 67 12 79 11 3 1 289 81 

2008 7 4 9 11 19 6 49 9 65 10 79 13 4 2 287 81 

2007 3 3 11 7 24 6 52 12 67 11 76 12 5 2 291 82 

2006 4 3 16 11 17 7 49 14 68 8 68 13 5 2 285 80 

2005 3 2 16 8 19 8 54 14 67 9 67 11 6 2 286 81 

2004 6 5 15 13 27 8 51 13 70 9 58 12 9 3 299 79 

2003 4 5 21 5 20 9 52 10 66 11 55 10 11 3 282 81 

 

  الموظفون من الفئة الفنية

  ، حسب الرتبة والجنس2010-2003 تة السنوامقارن

  APR  2مد   1مد   5ف   4ف   3ف   2ف   1ف 

  

نائب رئيس 

 مزامل

نائب 

  الرئيس

الر

  ئيس

  السنة

  ذ  ذ  إ  ذ  ذ  إ  ذ      إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ  ذ  إ

نسبة   المجموع

  اإلناث

2010 3 229 19 46 18 28 40 20 59 5 9 2 7 11 1 1 0 1 292 46 

2009 2 326 17 48 19 28 39 21 59 5 9 3 7 11 0 0 0 1 289 46 

2008 3 226 13 42 16 27 44 19 58 6 7 2 8 12 0 0 1 1 278 45 

2007 2 224 13 43 15 24 44 19 55 6 8 1 6 01 0 0 1 1 265 46 

2006 1 124 11 35 15 24 37 17 46 9 8 0 6 00 0 0 0 1 235 47 

2005 1 124 11 36 19 22 33 19 45 9 9 0 6 01 0 0 1 1 238 47 

2004 2 128 9 25 18 22 32 16 46 6 7 1 6 01 0 0 1 1 222 45 

2003 2 421 7 18 15 21 28 14 46 4 6 1 7 01 0 0 1 1 197 41 

 

 70-60من ذلك مثالً أن نحو . ويوجد بين الممثلين الفنيين تمثيل أكبر للنساء في الوظائف الفنية األدنى -196

، من النساء ومن 40 في المائة من الرتبة 40، ونحو 3- وف2- مائة من الموظفين من الرتبتين ففي ال

 خالل الفترة 5- وف2- حيث األرقام المطلقة، وظف الصندوق أكبر عدد من النساء في الرتب بين ف

 .منظمةوهذه أرقام واعدة بالنسبة للمستقبل، شريطة أن تتقدم هذه المجموعة في وظائف ال. 2009-2010

من (ولم يطرأ إال ما قّل من التغيير على النسبة بين النساء والرجال في الوظائف الفنية في الرتب العليا  -197

، مع أن الرئيس الجديد للصندوق عين في العام الماضي أول نائبة للرئيس وأول ) إلى نائب الرئيس1-مد



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

80 

إعالنات لملء خمس وظائف عالية وقد اصدر الصندوق مؤخراً . مديرة لمكتب الرئيس ونائب الرئيس

، مما يتيح له فرصة جديدة لتعزيز تمثيل )ثالث وظائف برتبة أمين عام مساعد واثنتان برتبة مدير(شاغرة 

 .المرأة في المستويات العليا من المنظمة

وظائف وعموماً، فإن النسبة المتوسطة للنساء في ال. ويقارن الصندوق جيداً مع منظومة األمم المتحدة ككل -198

 2009كانون األول / في المائة وفق معطيات شهر ديسمبر39الفنية والوظائف األعلى في المنظومة بلغت 
 2010وقد أخذت هذه البيانات من تقرير األمين العام المقدم عام ).  في الصندوق46بالمقارنة بنسبة  (62

 في منظومة األمم المتحدة  منظمة31 وهو يبين أن الصندوق هو الخامس بين 63إلى الجمعية العامة،

أما الوكالتان األخريان في روما العاملتان في حقل األغذية والزراعة فقد سجلتا نسبة من . يغطيها التحليل

 في 40 في المائة في منظمة األغذية والزراعة و31.8(النساء في الوظائف الفنية أدنى من الصندوق 

 أدناه بيانات منظومة األمم المتحدة كما وردت في 10لجدول ويقدم ا). المائة في برنامج األغذية العالمي

 . عن تحسين وضع المرأة في منظومة األمم المتحدة2010تقرير األمين العام لعام 

 تمثيل المرأة في الفئات الفنية واألعلى من المعينين لمدة سنة واحدة في منظومة األمم المتحدة – 10الجدول 

 200964- 2000خالل الفترة 

كانون / ديسمبر31  تبةالر
  )أ(2000األول 

كانون / ديسمبر31
  )ب(2009األول 

النسبة المئوية للتغيير 
)2000-2009(  

متوسط التغيير السنوي 
-2000(كنسبة مئوية 

2009  
  1.2  10.4  27.8  17.4  رتبة مرفوعة

  0.9  7.8  26.0  18.2  2-مد
  0.9  7.8  29.2  21.4  1-مد
  1.0  8.8  32.3  23.5  5- ف
  0.8  6.8  37.8  31.0  4- ف
  0.3  2.7  44.1  41.4  3- ف
  0.3  2.9  57.4  54.5  2- ف
  )0.9(  )7.8(  54.8  62.6  1- ف

  0.7  6.5  39.9  33.4  المجموع
: متاحة في الموقع. جيم11، الجدول CEB/2002/HLCM/3الوثيقة انظر   )أ(

http://www.unsceb.org/ceb.ststs/hr/ps/years/2000 
   .ها كيانات األمم المتحدةأعد على أساس بيانات قدمت  )ب(

كما يقارن الصندوق جيداً، على سبيل المثال، مع صندوق التنمية اآلسيوي، حيث نسبة النساء في الوظائف  -199

 ومع مصرف التنمية األفريقي حيث تبلغ النسبة فيه 65 في المائة،27.8الفنية والوظائف األعلى فيه تبلغ

                                                      
، "تحسين وضع المرأة في منظومة األمم المتحدة. "، تقرير األمين العام إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةA/334/65 أنظر المرفق األول من الوثيقة  62

pdf.1050050N/PDF/50/500/10N/GEN/UNDOC/doc/org.nu.ny-dds-daccess://http.  
 في المائة، وصندوق 53.1(محكمة العدل الدولية :  أما الوآاالت التي سجلت نسبًا أعلى من الصندوق للنساء في الوظائف الفنية والوظائف األعلى فهي 63

  ). في المائة49.2(، واليونسكو ) في المائة50.2(، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) في المائة51.2(األمم المتحدة للسكان 
تحسين وضع المرأة في منظومة . "، تقرير األمين العام إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةA/65/334 من الوثيقة 5الجدول :  المصدر 64

  .pdf.1050050N/PDF/50/500/10N/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-daccess://http، "األمم المتحدة
  .93. ، ص2009 التقرير السنوي لمصرف التنمية اآلسيوي،  65
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 في المائة في 33 في المائة، وهي 52نساء العامة فيه هي  أما البنك الدولي فنسبة ال66. في المائة26

 ويمكن الخلوص عموماً إلى أن الصندوق يقارن جيداً مع المنظمات األخرى، مع أن 67.الوظائف اإلدارية

 .هناك مجاالً للتحسين، خصوصاً من حيث تمثيل المرأة في الوظائف األعلى

نيسان /في أبريل" توجيهية لتوظيف االستشاريينخطوط "وقد أصدر الصندوق وثيقة جديدة عنوانها  -200

وفي موضوع متصل بذلك، وفي سياق هذا التقييم، قدر . وهي ال تشير إلى التوازن بين الجنسين. 2010

ممن شارك في ) ممن يعمل كاستشاريين(مكتب التقييم في الصندوق نسبة النساء وخبراء الشؤون الجنسانية 

وللتنوع في أفرقة التصميم أهميته، . ة القطرية وتصميم المشروعاتإعداد برامج الفرص اإلستراتيجي

فوجود النساء في الفريق يجعل المرء يتوقع وجود عملية تشاور أوسع مع النساء على مختلف المستويات 

ويستند التحليل إلى البرامج الخمسة للفرص اإلستراتيجية التي استعرضها مكتب . في البلدان المقترضة

ويبين ). 3الذيل انظر  (2009 و2003 المصممة بين عامي 22 الصندوق والمشروعات الـ التقييم في

 :التحليل ما يلي

 في 26( استشارياً، بينهم ست نساء 23شملت البرامج الخمسة للفرص اإلستراتيجية ما مجموعه  •

ؤون  اثنان فقط عمال بصفة خبير في الش23وكان بين االستشاريين الـ ). المائة من المجموع

الجنسانية، أما اآلخرون الذين كانوا جزءاً من عملية وضع برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية، 

 فيمكن أن يكونوا قد غطوا المسائل الجنسانية كجزء من اختصاصهم العام؛

).  في المائة19( امرأة 24 من االستشاريين، بينهم 124 ما مجموعه 22شملت المشروعات الـ  •

.  ستة استشاريين فقط عملوا بصفة خبير في الشؤون الجنسانية124اريين الـ وكان بين االستش

وكما كان عليه الحال في برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية، فإن االستشاريين اآلخرين الذين 

شاركوا في تصميم المشروعات يمكن أن يكونوا قد غطوا المسائل الجنسانية كجزء من اختصاصهم 

 .العام

لق بمسألة أخرى، كانت ميزانية التدريب في الصندوق تميل في الماضي إلى أن تكون صغيرة، وفيما يتع -201

وتستخدم شعبة الموارد البشرية معظم الميزانية ألغراض برامج التدريب المؤسسية . ولكنها ازدادت مؤخراً

 يخصص إال القليل وال. التي تغطي مسائل من قبيل إدارة األداء وتكنولوجيا المعلومات والتواصل واللغة

جداً من األموال للتدريب التقني في المجاالت المواضيعية المختلفة، مع أنه تم منذ سنتين أو ثالث سنوات 

ولم يستثمر . تمويل بعض التدريب من الميزانية المخصصة لخطة العمل لتعزيز فعالية الصندوق اإلنمائية

ج أو االستراتيجيات المتصلة بالجنسانية في برامج الصندوق في تدريب الموظفين على المفاهيم أو النُه

كما ال يوجد حتى اليوم أي تدريب للموظفين . الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي دورة حياة المشروعات

                                                      
  .4.  مصرف التنمية اآلسيوي، إطار قياس النتائج في المجموعة المصرفية، ص 66
  .2010 التقرير السنوي للبنك الدولي،  67
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الجدد على نُهج الصندوق إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق عملية التوجيه األولي أو في 

، كما أن المعرفة والمهارات في هذا المجال )مع أن هذا الموضوع يناقش فيه(القيادة برنامج التدريب على 

على أن الصندوق نظم في السنة . ال تشكل في العادة معياراً لالختيار لوظائف مهنية تتصل بالمشروعات

نساء  المؤسسي، دورة تدريبية لتعزيز الوعي موجهة خصيصاً لليالماضية، وكجزء من برنامجه التدريب

وأخيراً، يساند الصندوق مشاركة موظفتين أو ثالث موظفات في برنامج القيادة . المسافرات إلى الميدان

 .النسائية لدى الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

وكما ورد أعاله، تتوفر لدى الصندوق سياسات رسمية تتعلق بتشجيع النساء والرجال معاً على تقديم أفضل  -202

وتشمل هذه السياسات التوظيف والترقية مع مراعاة المنظور الجنساني، . يهم لعمل الصندوقما لد

على أن ثقة . وسياسات مكافحة التحرش ومختلف السياسات الخاصة بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة

لك مثالً أنه لم من ذ. الموظفين محدودة على ما يبدو في هذه السياسات وهم لذلك ال يستخدمونها إال نادراً

تقدم شكاوي رسمية عن التحرش، غير أن المقيمين أبلغوا بأن الموظفين ال ثقة لديهم بعملية الشكاوي، 

واستناداً إلى بيانات شعبة ). 3-ف(نظراً ألن لجنة الشكاوي، مثالً، يرأسها موظف منخفض الرتبة نسبياً 

 .سياسات التوازن بين العمل والحياة الخاصة في المائة من الموظفين من 3-2الشؤون البشرية يستفيد 
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ـّـل سياسات التطوير المهني والتوازن بين العمل والحياة الشخصية في الصندوق– 11الجدول    تقب

  2009كانون األول / ديسمبر31  2008كانون األول / ديسمبر31  
  68الخيارات المتاحة

  البيانات غير متاحة*
 31عدد المشاركين في 

  2008 األول كانون/ديسمبر
 31عدد المشاركين في   النسبة من مجموع الموظفين

  2009كانون األول /ديسمبر
  النسبة من مجموع الموظفين

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  
ساعات عمل متدرجة 

  )مرنة(
* * * * * * * * 

 * * * * * * * * برنامج عمل مضغوط
انقطاع مقرر مسبقا 
لتعلم ألغراض أنشطة ا

 الممتد
0 0 0 0 0 0 0 0 

العمل بعيداً عن المكتب 
 )العمل من المنزل(

* * * * * * * * 

 0.94 1.04 3 2 0.63 1.55 2 3 إجازة بال راتب
العمل بوقت جزئي 

 )العمل غير المتفرغ(
0 12 0 3.75 0 11 0 3.45 

اإلحالة التدريجة على 
 التقاعد

NA NA NA NA 0 3 0 0.94 

ألمهات دعم مالي ل
 المسافرات مع طفل

NA NA NA NA 0 0 0  

 

ويدرك فريق التقييم أن من شأن دراسة للثقافة والممارسات غير الرسمية أن توفر، على األرجح، بعض  -203

ولذا، فقد طلب الفريق أثناء المقابالت . الفهم ألسباب عدم استفادة الموظفين من هذه السياسات الرسمية

كما استعرض الفريق . عية إلى األشخاص المشاركين فيها أن يفسروا هذه الظاهرةالفردية والمناقشات الجما

ويفيد الشخص الذي كان مسؤوالً باإلنابة عن شعبة . نتائج استقصاءات الموظفين التي أجراها الصندوق

ي يتبعه الشؤون البشرية وقت إجراء التقييم أن جانباً من التفسير يكمن في انعدام المساءلة عن األسلوب الذ

والتوجه نحو النتائج الذي يدعو إليه . المديرون في إدارة موظفيهم على مختلف مستويات المنظمة

. الصندوق بقوة في العمليات التي يمولها ال يطبق بنفس الدرجة في تخطيط العمل وإدارة الموارد البشرية

لصندوق على مختلف المستويات والحظ موظفون آخرون أن كثيراً من الناس الذين يديرون الموظفين في ا

ليس لديهم إال ما قل من التدريب على إدارة الموظفين ولذا فإن ممارساتهم اإلدارية إما غير كافية أو غير 

ولشرح هذا الوجه من أوجه االنفصال، يبين . فعالة، وهي ممارسات أصبحت مترسخة في الصندوق

 .قع الحال آراء الموظفين حول صلة تلك السياسات بوا4 اإلطار

ونظراً لما يوجد من انفصال بين السياسة والممارسة العملية، فإن من األهمية بمكان استكشاف تلك  -204

وهناك عدد من األطر واألدوات . العناصر التي ال تقتصر على الجانب الجنساني وحده في ثقافة المنظمة

وال يدخل في نطاق هذا .  بهاالمتاحة لتشخيص ومعالجة طرق العمل التي تثبط إدماج المرأة والنهوض

                                                      
  .ا يقدم الصندوق إجازة أبوة ولديه في مبنى المقر مرآز للعناية باألطفال آم 68
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التقييم التصدي لهذه المسائل بصورة متعمقة، غير أن المقابالت تدل على مستوى معين من القلق لدى 

 . ولدى النساء في الرتب المتوسطة، وهو قلق كبير) من نساء ورجال(الموظفين الفنيين الشباب 

  2008ندوق في عام  المتأتية عن استقصاء موظفي الصت االستنتاجا– 8 اإلطار

 الصندوق ككل إن مديرهم ال يساند فكرة التوازن ي في المائة من الذين أجابوا على االستقصاء ف16يقول  •

 . في المائة إن مستوى ضغوط العمل غير مقبول35ويقول . بين العمل والحياة الخاصة

 لهم بالعناية بأسرهم  في المائة من الذين أجابوا على االستقصاء أن عملهم ال يسمح30أجاب نحو  •

 .وبمسؤولياتهم الشخصية على الوجه الذي يرغبون به

 في المائة أن فرص المستقبل الوظيفي المتاحة للنساء والرجال ليست 32في المتوسط، يرى ما نسبته  •

 في المائة أن النساء والرجال ال يعاملون على قدم 38وعلى الشكل نفسه، يعتبر . متماثلة في الصندوق

ويبدو أن الفارق بين .  في المائة فقط يقولون إن الصندوق ال يشجع النهوض بالمرأة16على أن . واةالمسا

النسبتين يوحي بأن هذا الدعم موجود من حيث المبدأ، غير أن التدابير العملية الرامية إلى تحقيقه غير 

 موجودة أو غير منفذة جيداً

  .رتاحون لفكرة اإلبالغ عن التمييز أو التحرش في شعبهم في المائة من الموظفين إنهم ال ي22يقول نحو  •
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 النقاط الرئيسية

تشمل العناصر التي تساند عمل الصندوق في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة االعتراف على  

 .بأهمية هذه المسألة) في اإلدارة والمجلس التنفيذي(أعلى مستويات المنظمة 
ـّل باستمرار على التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لديها الشعب التي تتوفر فيه  ا قيادة تدل

 .فرصة أكبر لتحقيق نتائج أفضل على األرض
على أنه ال يتوفر إبالغ منتظم مخصص ألداء الصندوق في هذا المجال على مستوى المجلس التنفيذي  

 عن الشؤون الجنسانية، وإن بصورة محدودة بعض واإلدارة العليا والوثيقتان الوحيدتان اللتان تبلغان

 .الشيء، هما تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية والتقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق
تشمل أوجه القوة في النظم والعمليات التنفيذية أدوات البرمجة الخاصة بالتصميم واإلشراف والحضور  

صندوق إطاراً معقداً لقياس النتائج يتضمن، فيما يتضمنه، المؤشرات وقد أنشأ ال. القطري والرصد والتقييم

وبالمقارنة مع أقرانه، فإن أداء الصندوق أفضل في التوجه نحو النتائج وفي الرصد طوال . الجنسانية

على أن إطار النتائج عموماً يتألف من طبقات ونظم عديدة وهو لذلك شاغل أوسع نطاقاً . دورة البرمجة

 .وق ككلفي الصند
ومن حيث الهيكل التنظيمي الجنساني، فإن العالقة بين منسقي الشؤون الجنسانية والمستشارين اإلقليميين  

للشؤون الجنسانية ومكتب الشؤون الجنسانية التابع لشعبة السياسات والمشورة التقنية غير واضحة 

دخالت مرضية مع إن مساهمته ويقدم مكتب الشؤون الجنسانية في الشعبة م. وتستحق أن يعاد تنشيطها

كما أن مساهمة المجموعة المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين . في إدارة المعرفة لم تكن كافية

 .ومساهمة منسقي الشؤون الجنسانية كانت على درجة من األهمية غير أنها لم تكن متسقة
على أن . مكتب الرئيس ونائب الرئيسعين الصندوق مؤخراً أول نائبة لرئيس الصندوق وأول مديرة ل 

 .عدد النساء ضئيل نسبياً في الوظائف القيادية عموماً
تشمل أوجه الضعف عدم وجود مساءلة للموظفين واالستشاريين عن أدائهم في هذا المجال، وضعف نظم  

 .إدارة األداء، ووجود ثقافة مؤسسية ال تساند طرق العمل التي تراعي المنظور الجنساني
ك بعض المبادرات الجارية للتعلم وإدارة المعرفة، غير أنها غير منهجية وال تحصل على الموارد هنا 

 .ودور التواصل في إبراز عمل الصندوق في المجال الجنساني ايجابي عموماً. الكافية
في ال يستطيع الصندوق أن يعرف مسبقاً أو فيما بعد كم ينفق على األنشطة المتصلة باألمور الجنسانية  

على أن هذا يشكل تحدياً تواجهه المنظمات اإلنمائية . عمليات االستثمار أو عن طريق الميزانية اإلدارية

 .األخرى أيضاً
هناك بعض األمثلة الجيدة على حوار السياسات على المستوى القطري، غير أن حوار السياسات حول  

وهناك جهود جيدة تبذل على صعيد . مهذا الموضوع، عموماً، متروك لمبادرات األفراد والهتماماته

  . السياسة وعمل التوعية العالمي



EB 2010/101/R.9/Rev.1 

86 

   استنتاجات وتوصيات–سادساً 

 69االستنتاجات

تشكل النساء أغلبية ). الفصل الثاني، القسمين ألف وباءانظر  (أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -205

اء اتساعاً خالل السنوات األخيرة، مما يؤدي إلى الفقراء في العالم وقد ازدادت الثغرة بين الرجال والنس

ـُحرمن من الحصول على الموارد األساسية ". تأنيث الفقر"ظاهرة  والنساء الالتي يعشن في فقر كثيراً ما ي

وال . وعملهن يجري دون مكافأة أو اعتراف به. مثل التمويل الريفي والمدخالت واألرض والميراث

ـُعطى األولية لرعايتهن ال فرص الوصول بصورة كافية  كما يفتقرن إلى. صحية والحتياجاتهن التغذويةت

. كما أن مشاركتهن في اتخاذ القرار وفي الشؤون المجتمعية المحلية محدودة. وخدمات الدعم إلى التعليم

.  يقعن في دائرة الفقر ال يحصلن على الموارد والخدمات مما يحتجن إليه لتغيير وضعهنيوالنساء الالت

 على وضع الهدف الثالث من 2000نظراً لخطورة هذه المشكلة، فإن المجتمع الدولي اتفق في عام و

 .  الذي يقتصر التركيز فيه على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةةاألهداف اإلنمائية لأللفي

اة بين الجنسين ويقدم العديد من التقييمات والدراسات دالئل حاسمة على أن لتوجيه األنظار إلى المساو -206

والمساواة بين . وتمكين المرأة أهمية أساسية لتحسين أصول األسرة ودخلها وسبل عيشها وصحتها وتعليمها

الجنسين وتمكين المرأة عامالن متعاضدان نظراً ألن احتياجات الرجال والنساء معاً تخضع للتحليل 

قافية واإلثنية والتقليدية واالقتصادية وسياق الث-ةوالمعالجة في الوقت نفسه، مع مراعاة حالتهم االجتماعي

وتعطي التدابير اإلنمائية التي تروج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نتائج أفضل من حيث . ذلك كله

 .التأثير على الفقر الريفي مما تتيحه التدابير التي تقتصر على النساء أو على الرجال

 األنشطة اإلنمائية التي تتجاهل نصف من يحتمل وجوده في قوة وكما تكشف التقييمات والدراسات، فإن -207

فالمجتمع الذي يتسامح مع الالمساواة يسد الطريق . العمل يبقى تأثيرها محدوداً على الحد من الفقر الريفي

وكما في لعبة كرة القدم، ال يمكنك أن تفوز إذا لعبت بنصف . "أمام تقدمه االجتماعي واالقتصادي نفسه

 جهود الحد من الفقر الريفي وبين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي ن والروابط بي70"ال غيرفريقك 

ـُعترف بها على نطاق واسع وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما يخفق واضعو . روابط حقيقية متأصلة وي

لتصدي للمسائل السياسات ومخططو التنمية ومنفذوها في تخصيص الموارد الكافية واالهتمام المناسب ل

 .المتصلة بانعدام المساواة بين الجنسين وبدور المرأة على وجه التخصيص

كما أن الواقع الفعلي يقول بأن نساء الريف يلعبن دوراً بارزاً في الزراعة والتنمية الريفية في البلدان  -208

ج المحلي النامية، خصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل حيث تمثل الزراعة حصة كبرى في النات

                                                      
 تقود اإلشارة المرجعية في فقرات هذا الفصل القارئ مباشرة إلى النقطة ذات الصلة في متن التقرير حيث يرد التحليل الرئيسي  69

  . للموضوع المقابل ونتائجه
أيلول / اجتماع األمم المتحدة الرفيع المستوى المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية، سبتمبرتيري ديفيز، األمين العام لمجلس أوروبا، في 70

2008.  
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كما تؤدي النساء . فالنساء ينتجن معظم المحاصيل الغذائية المستهلكة محلياً في البلدان النامية. اإلجمالي

وظيفة محورية في األمن الغذائي ومنتجات األلبان وفي إدارة الموارد الطبيعية والبيئة وحفظ المياه وتجهيز 

ولذا، فإن من اإلنصاف . لدخل خارج العمل الزراعيالمنتجات الزراعية وتسويقها وفي األنشطة المدرة ل

 المتنوعة حول هذا الموضوع إن للنساء دوراً أساسياً في النهوض بالزراعة تأن نقول استناداً إلى األدبيا

 .والقطاع الريفي في البلدان النامية

الثالث، القسمين ألف الفصل انظر  (الدور القيادي الذي يؤديه الصندوق والميزة المقارنة التي يتمتع بها -209

الصندوق هو المنظمة المتعددة األطراف الوحيدة التي تقتصر واليتها على محاربة الفقر الريفي من ). وباء

وتشمل عمليات الصندوق . خالل الترويج للزراعة والتنمية الريفية المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة

فرص للتخصيب المتبادل بالدروس المستفادة والممارسات جميع المناطق الجغرافية في العالم، وهي تتيح ال

وعلى أساس هذه الخلفية، ونظراً ألن . الجيدة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية من مختلف السياقات والحاالت

الزراعة هي السبيل الهام للخروج من الفقر في البلدان النامية، فإن بإمكان الصندوق أن يؤدي دوراً قيادياً 

 . في الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةعالمياً

وقد أدرك الصندوق منذ أمد بعيد أن االستثمار في المرأة أساسي لضمان الزراعة والتنمية الريفية  -210

وعلى هذا األساس، نشأت لدى الصندوق ميزة مقارنة وتخصص قوي في . ألصحاب الحيازات الصغيرة

ت، لعب الصندوق دوراً بارزاً في الدعوة لتوجيه اهتمام صناع القرار، ومنذ أوائل التسعينيا. هذا الموضوع

إلى " النساء"وقد حول الصندوق تركيزه من . خصوصاً على المستوى العالمي، إلى محنة المرأة الريفية

خالل التسعينيات، األمر الذي يعني التركيز على السياق االجتماعي ألدوار النساء والرجال " الجنسانية"

وكان هذا التحول منعطفاً شديد األهمية نظراً ألن من الممكن تحقيق نتائج . لى العالقة بين الجنسينوع

أفضل بالتركيز على النساء مع االعتراف في الوقت نفسه بأنهن ال يعشن في فراغ وأن الديناميات المحيطة 

جموعة تدابير إنمائية شاملة، بهن، بما فيها دور الرجال، تحتاج هي أيضاً إلى المراعاة كجزء من أية م

 .وهو ما يظهر من البحوث والدالئل

). ، القسمين جيم ودال3الفصل انظر  (الطبيعة المجزأة والمحدودة للتوجيهات اإلستراتيجية في الصندوق -211

إن النهج الذي يأخذ به الصندوق في المجال الجنساني، والتوجيهات المتصلة به، يعاني من التجزؤ في 

األطر اإلستراتيجية وخطة العمل للمساواة بين (اسات المؤسسية المختلفة وفي غيرها من الوثائق وثائق السي

مثالً للمجلس (مما وضع في أوقات مختلفة ولجمهور مختلف ) الجنسين واإلطار الجنساني، وغيرها

التركيز وفي حين أن األهداف وأوجه ). التنفيذي، وإدارة الصندوق، وموظفيه، وشركائه في الميدان

الرئيسية متسقة في هذه الوثائق جميعها، فإن هذا التجزؤ يجعل من الصعب على الموظفين في المقر وفي 

كما . الميدان، بل على الشركاء في البلدان النامية أيضاً، أن يعرفوا أياً من الوثائق هي المرجع الرئيسي

ـُفسح هذا التجزؤ المجال أمام التفسيرات البديلة  أن التقييم وجد دالئل على أن معظم الموظفين ال والواقع. ي

ـُهج اإلستراتيجية التي ينادي بها الصندوق وعن سبل تحويل هذه  تتوفر لديهم صورة واضحة كاملة عن الن
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وتتمثل إحدى نتائج ذلك في . النُهج إلى أعمال في سياق برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية والعمليات

 .  في حافظة المشروعات التي يساندها الصندوقعدم االتساق بين النُهج

إضافة لذلك، خلص التقييم إلى أن توجيهات الصندوق اإلستراتيجية الخاصة بالجنسانية تقتصر في نطاقها  -212

ـُهج والعمليات لضمان إدراج المنظور الجنساني على –على السياسة التنفيذية   أي أنها تركز على الن

لفرص اإلستراتيجية القطرية وفي دورة حياة المشروعات، ولكنها ال تنظر النحو الواجب في وضع برامج ا

بصورة كافية في التعديالت الالزمة في العمليات المؤسسية الرئيسية، من قبيل إدارة الموارد البشرية 

على أن هذه العمليات المؤسسية أساسية لضمان التنفيذ الفعال للنهج االستراتيجي . والميزنة والتواصل

 .بلوغ النتائج المستهدفة على األرض في الوقت المطلوبول

الفصل الثالث، القسمين جيم ودال، انظر  (صلة أهداف الصندوق المؤسسية اإلستراتيجية بالواقع وفعاليتها -213

، 2003عرضت الخطة اآلولى للصندوق للمساواة بين الجنسين، المعتمدة في ). والفصل الرابع، القسم هاء

، ثالثة أهداف مؤسسية يلتزم الصندوق بمتابعتها في 2008 المتصل بها والمنقح في واإلطار الجنساني

التوسع في حصول المرأة على األصول ) 1:: (جهوده للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي

 تعزيز دور المرأة) 2( رأس المال واألرض والمعرفة والتكنولوجيات، وسيطرتها عليها؛ –األساسية 

) 3( قدرتها على اتخاذ القرار في الشؤون المجتمعية المحلية وتمثيلها في المؤسسات المحلية؛ –القيادي 

تحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء العمل الواقع عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل 

ة بالجنسانية جميعها كانت متصلة وخلص التقييم إلى أن األهداف المؤسسية الثالثة المتصل. الريفية األساسية

 . ، وهي اليوم ال تزال باقية على ذلك2003بالواقع عندما عرضت أول مرة في عام 

حوار (واستناداً إلى استعراض عمليات الصندوق الماضية والجارية، وأنشطتها غير المتصلة باإلقراض  -214

، خلص التقييم إلى أن فعالية الصندوق )السياسات على مختلف المستويات وإدارة المعرفة وبناء الشراكات

 مرضية بصورة معتدلة، في حين أن فعالية أدائه في تحقيق الهدف 2 و1في تحقيق هدفيه االستراتيجيين 

وقد وجه الصندوق اهتمامه بدرجة اقل إلى الهدف الثالث ألن .  غير مرضية بصورة معتدلة3االستراتيجي 

خصوصاً (فيه يشير إلى الحصول على خدمات " الرفاه"ألن عنصر هذا الهدف محدد بصورة أقل وضوحاً و

ـُعتبر أساسية بالنسبة لوالية الصندوق) الصحة والتعليم  .ال ت

أظهرت ). الفصل الرابع، القسم باءانظر  (النتائج المتمخضة عن العمليات الماضية التي مولها الصندوق -215

نظمات اإلنمائية الرئيسية أن نتائجه كانت مشتتة التقييمات األخيرة لتعميم المنظور الجنساني في الم

وقد بذل الصندوق . من ذلكإيجابية على أن تجربة الصندوق كانت أكثر . وصغيرة ومحبطة على األرض

من . كثيراً من الجهود لتحسين عملياته التنفيذية بهدف تعزيز اإلعمال والنتائج المتصلة بالشؤون الجنسانية

يز النوعية وضمان الجودة واإلشراف المباشر ودعم التنفيذ ونظم التقييم الذاتي، ذلك مثالً أن آليات تعز

وهي موحدة نوعاً ما عموماً، والحضور القطري، كلها عمليات لها أهمية كبيرة في تحسين المساواة بين 

 . الجنسين وتمكين المرأة وهي تسهم في تحقيق نتائج أكبر في هذا المضمار
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على أن .  أن أداء العمليات التي مولها الصندوق أفضل من أداء عمليات أقرانهوخلص هذا التقييم إلى -216

. إنجاز الصندوق عموماً في المجال الجنساني في عملياته الماضية لم يتجاوز درجة مرضية بصورة معتدلة

يفاً بشكل وقد كان األداء ضع. وهناك تباين كبير في األداء بين المشروعات ضمن البلدان وفيما بين البلدان

خاص في أنشطة الصندوق الماضية المتعلقة بالجنسانية، من حيث الكفاءة والترويج لالبتكار ولتوسيع 

وهناك العديد من األسباب لذلك، ومنها محدودية الفهم المشترك للمصطلحات الجنسانية في . النطاق

أطر الحوافز والمساءلة؛ ؛ والتركيز على االمتثال وليس على التوجه نحو النتائج؛ وضعف .الصندوق

والتقدير الناقص لدور االلتزام الثابت لدى المديرين بإعطاء القدوة الحسنة؛ وعدم كفاية إدارة المعرفة؛ وقلة 

 .تدريب الموظفين في هذا المجال

يبين استعراض ). الفصل الرابع، القسمين جيم ودالانظر  (العمليات األخيرة تكشف عن تحسن في األداء -217

 والمشروعات األحدث أن 2009ر من برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية التي بدأت عام عدد مختا

وكشف . األداء في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو اآلن أفضل من أداء العمليات األقدم

فهم االستعراض نفسه أن الصندوق يتعلم من الخبرة الماضية وهو يهذب النُهج واألدوات على أساس هذا ال

وهناك اهتمام أقوى بالمسائل الجنسانية في برامج الفرص األحدث كما أن األبعاد الجنسانية فيها . الجديد

وكثيراً ما تتضمن المشروعات األحدث أهدافاً جنسانية محددة؛ وهي تولي اهتماماً . أكثر توجهاً نحو النتائج

 عناصر لزيادة دور المرأة في اتخاذ أكبر لضمان جمع البيانات وتصنيفها على أساس الجنس؛ وتتضمن

القرارات؛ كما أن التحليل المؤسسي فيه أقوى من الماضي، مما يمكنها من إدراج تدابير بناء القدرات 

على أنه ال يوجه . الالزمة لضمان أن تتمكن المنظمات الشريكة الدعم الكافي لألنشطة في المجال الجنساني

المرأة على الموارد ولتخفيف عبء عملها بحيث تستطيع االنخراط ما يكفي من االهتمام لضمان سيطرة 

إضافة لذلك، تفتقر بعض المشروعات الجديدة إلى التحليل الجنساني . بصورة أقوى في األنشطة اإلنمائية

وقلة من المشروعات المستعرضة هي التي لديها إستراتيجية أو خطة صريحة . لنظم اإلنتاج الزراعي

 .ة الطريقة التي ستمكنها من تحقيق أهدافها الجنسانيةتتضمن بصورة مفصل

ال يفسح النهج االستراتيجي ). الفصل الخامس، القسم باء (أهمية العمليات المؤسسية لتحقيق نتائج أفضل -218

الذي يأخذ به الصندوق إزاء األمور الجنسانية المجال أمام إدخال تعديالت في عملياته المؤسسية الرئيسية 

ونتيجة لذلك، يبقى العديد من عمليات الصندوق . ى أدائه في المجال الجنساني على األرضالتي تؤثر عل

المؤسسية الرئيسية يعاني من الضعف، ومنها عمليات إدارة الموارد البشرية والرصد واإلبالغ السنوي 

 ).خصوصاً الشراكة مع القطاع الخاص(وإدارة المعرفة وحوار السياسات والشراكات 

ول إن التحدي األكبر لعمل الصندوق في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتصل ويمكن الق -219

وتكشف البيانات التاريخية عن أن نسبة النساء إلى الرجال . بإدارة الموارد البشرية وبالثقافة المؤسسية فيه

وقليٌل منهن يعملن في في المنظمة تقليدية تماماً من حيث أن كثيراً من النساء يعملن في وظائف الدعم 

ـّف في   أول نائبة لرئيسه وأول مديرة لمكتب الرئيس ونائب 2010وظائف قيادية، مع أن الصندوق وظ

كما أن الصندوق يقارن جيداً . وهناك نسبة عالية واعدة للنساء في الوظائف الدنيا من الفئة الفنية. الرئيس
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بين الجنسين في مالك موظفيه، مع أن من الممكن مع منظمات األمم المتحدة األخرى من حيث التوازن 

ومع أن السياسة المؤسسية للموارد البشرية تشير صراحة إلى ضمان التوازن بين . تحقيق تحسينات أخرى

. الجنسين في قوة عمل الصندوق، فإن الخطوط التوجيهية الخاصة بتعيين االستشاريين ال تنص على ذلك

 يعين إال القليل من النساء وخبراء الشؤون الجنسانية كاستشاريين في األفرقة والواقع أن التقييم وجد أنه لم

المسؤولة عن وضع برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وعن المراحل الرئيسية من دورة حياة 

 ).من قبيل بعثات التصميم واإلشراف، بما في ذلك التقييم(المشروعات 

 أحكاماً لمحاربة التحرش ومجموعة من السياسات الخاصة وتتضمن سياسة الصندوق للموارد البشرية -220

على أن التقييم وجد أن الموظفين ال يتقبلون كثيراً الخيارات التي . بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة

فالثقافة غير الرسمية في الصندوق لم تكن ). من قبيل اإلجازة بدون راتب(تنص عليها السياسات الرسمية 

عة على إدراج منظورات وطرائق العمل المناصرة للنساء أو لألسرة، مع ما لهذه من أهمية في تقليدياً مشج

 .بناء منظمات قادرة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

وعلى الشاكلة نفسها، ال تتوفر حوافز محددة تشجع على االهتمام بالمساواة بين الجنسين في تقييم أداء  -221

أو عواقب سلبية  الستشاريين أو الشعب؛ كما ال تتوفر مساءلة عن عدم وجود هذا االهتمامالموظفين أو ا

واألداء في الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ال يعتبر جزءاً من خطط عمل  .تترتب عليه

ات التي يمولها وبعبارة أخرى، فإن التوجه نحو النتائج الذي ينادي به الصندوق بقوة في العملي. الموظفين

ـُطبق بالدرجة نفسها في تخطيط العمل الفردي وفي إدارة الموارد البشرية من ذلك مثالً أن الشواغل . ال ي

الجنسانية ال تشكل جزءاً من األهداف أو المهارات في نظام تقييم األداء السنوي للموظفين، كما ال يوجد إال 

 .يين في المسائل الجنسانيةما ندر من التدريب الموجه للموظفين واالستشار

وقد أدخل الصندوق العمل بمؤشرات وأهداف تتعلق بالجنسانية في األطر المؤسسية لقياس النتائج خالل  -222

 2010- 2007 وأبرزها أطر قياس النتائج ألغراض اإلطار االستراتيجي للفترة –السنوات األخيرة 

ي نتائج القياس المؤسسية الواردة في برنامج واللتزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق، ولكن ليس ف

التقرير السنوي ويغطي تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية و. العمل والميزانية السنوية على أساس النتائج

.  المسائل الجنسانية ولكن االثنين ال يتضمنان قسماً خاصاً بهذا الموضوعلنتائج وأثر عمليات الصندوق

) 1: ( تستحق تسليط الضوء عليها وهي تتصل بالمؤشرات والرصد واإلبالغوهناك عموماً ثالث مسائل

اإلبالغ عن األمور الجنسانية مجزأ حيث ال تتوفر وثيقة موحدة مخصصة تقدم عرضاً شامالً لسياسة 

من (الصندوق المؤسسية في المجال الجنساني، بما يشمل أداء العمليات وغير ذلك من العمليات المؤسسية 

أدرج الصندوق مؤشرات ) 2(؛ )رة الموارد البشرية وأنشطة التدريب والميزانية والعمليات الماليةقبيل إدا

جنسانية في نظامه العام للتقييم الذاتي، على أن التحدي يكمن في ضمان االتساق بين المؤشرات الجنسانية 

لمؤسسي وفي برامج من قبيل األطر على المستوى ا(الموضوعة ضمن األطر المختلفة لقياس النتائج 

) الفرص اإلستراتيجية القطرية وتقارير اإلشراف وتقارير حالة المشروعات وتقارير إنجاز المشروعات

مع أن التقييمات المستقلة ) 3(وفي التعاضد فيما بينها لتيسير التجميع واإلبالغ على مختلف المستويات؛ 
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ترك، في سياق معايير التقييم في دليل الصندوق تقدر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كموضوع مش

للتقييم، فإنه ال تتوفر مؤشرات خاصة بالمساواة بين الجنسين وال يوجد قسم مختص يلخص أداء المشروع 

 .أو البرنامج القطري ومنجزاته في هذا الموضوع في تقارير التقييم التي يعدها مكتب التقييم في الصندوق

 لم يكن هناك في الماضي ما يكفي من االهتمام الموجه للتحليل المنهجي للخبرات ومن حيث إدارة المعرفة، -223

والممارسات الجيدة واألقل جوداً فيما يتعلق بأداء الصندوق ككل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين 

إدارة ويستثمر في اآلونة األخيرة قدر أكبر من الجهود في . المرأة، ولتوثيق تلك الخبرات وتقاسمها

على أنه ليس هناك من آلية للبناء على النُهج الناجحة المستخدمة في المساواة بين . المعرفة المؤسسية

 ومنها مثالً النُهج التي نجحت في غواتيماال والهند والسنغال في إدخال المرأة –الجنسين وتمكين المرأة 

اصيل عالية القيمة وتيسير وصولها إلى بفعالية في األنشطة االقتصادية العامة بإشراكها في إنتاج مح

 . التمويل الريفي المستدام لألنشطة الزراعية وغير الزراعية

وعموماً، فإن حوار السياسات على المستوى القطري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لم  -224

شواغل الجنسانية جزءاً من وحتى في برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية حيث تشكل ال. يحالفه النجاح

،فإنه يكاد ال يتوفر أي دعم لمديري البرامج )كما في بيرو(جدول أعمال حوار السياسات المخطط له 

كما أن مما يقيد حوار السياسة ضعفُ إدارة المعرفة وعدم . القطرية بالموارد وخطط العمل واألهداف

فيدة في المناقشة بين صناع القرار وممارسي غير أن الصندوق قدم مساهمات م. كفاية العمل التحليلي

 .العمل اإلنمائي حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك في محافل دولية رئيسية

الشراكات المقامة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة يجابية وتتصف عموماً باإل -225

األمثلة الجيدة على العالقة مع وكاالت الحكومات المقترضة التي كما تتوفر بعض . في المضمار الجنساني

على أن ذلك يتباين كثيراً بين بلد وآخر وهو يعتمد . تتعامل مع مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

وقد كانت . على مبادرة فردية من جانب مديري البرامج القطرية وعلى تشجيع مدراء الشعب اإلقليمية

ات مع الحكومات المانحة جيدة من حيث تعبئة األموال التكميلية على المستوى المؤسسي، غير أنها الشراك

على .  المشاركة في العملياتةكانت محدودة من حيث مناقشة مسائل المضمون مع وكاالت المعونة الثنائي

ي لجنة المساعدة أن ممثلي الصندوق يشاركون بنشاط في شبكات العمل الجنساني في األمم المتحدة وف

وال يبدو أن هناك أية شراكات هامة مع . اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

القطاع الخاص مخصصة للشؤون الجنسانية، ماعدا بضعة مبادرات على مستوى المشروعات ومع منتدى 

 .المزارعين

تتبع المبالغ التي يخصصها في قروضه للنهوض ومن النواقص األخرى أن الصندوق غير قادر على  -226

 ملموسة تبالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وليس هناك ما يدل على أن الصندوق قد اتخذ أية خطوا

ولذا، وإلى جانب انعدام المقدرة على اإلبالغ عن كمية األموال التي ينفقها الصندوق، . لمعالجة هذه المشكلة

التمويل أو  م وعالمياً، على العمل الجنساني، فإنه ال يستطيع أن يحدد ما إذا كان حجمحسب البلدان واألقالي

ويدرك التقييم أن هذه مهمة . للبلدان والمشروعات يكفي للتصدي لهذه الشواغل يرصدها المخصصات التي
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ي معمم  وخصوصاً ألن المنظور الجنسان– اإلنمائية األخرى تواجهها كذلك ت والمنظما–صعبة للغاية 

 .على جميع مكونات وأنشطة المشروعات التي يمولها الصندوق

وعلى الشاكلة نفسها، ال يوجد ما يبين األموال المخصصة مسبقاً في الوثيقة السنوية لبرنامج عمل  -227

كما وجد التقييم أن هناك اعتماداً مفرطاً على األموال التكميلية . الصندوق والميزانية على أساس النتائج

والحصول على هذا النوع من مصادر التمويل غير .  ألغراض األنشطة الجنسانية األساسيةوالمنح

كما أن األموال التكميلية تتطلب بذل الجهود في إعداد تقارير دورية محددة تقدم للجهات المانحة . مضمون

 .المعنية

مة غير أنه بحاجة إلى ويعتبر الهيكل التنظيمي للشؤون الجنسانية في نظم الصندوق مالئماً بصورة عا -228

وقد لعب مكتب الشؤون الجنسانية في شعبة . استعراضه بهدف تحقيق المزيد من الوضوح والمساءلة فيه

السياسات والمشورة التقنية دوراً مفيداً في تنسيق وتعميم تنفيذ النهج الذي يأخذ به الصندوق في المجال 

 في إقامة هيكل يوائم بين مسؤوليات المكتب وعالقاته وبين غير أن اإلدارة لم تؤد دوراً استباقياً. الجنساني

الشعب اإلقليمية والشعب األخرى، كما لم تستعرض كفاية الموارد البشرية والمالية المتصلة بالمجال 

وال تتوفر لدى المكتب خطة عمل سنوية تستند إلى النتائج وال تخصص له الموارد مقدماً لتنفيذ  .الجنساني

مجموعة الصندوق المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين فقد تقلصت أهميتها وأصبحت أما . أنشطته

وقد كان . اآلن تعمل أساساً على تقاسم المعلومات بين أعضائها بدون أي خطة عمل أو ميزانية متسقة

ي في هذه بإمكان منسقي الشؤون الجنسانية في الشعب أن يلعبوا دوراً أوسع في تعميم المنظور الجنسان

كما كان يتعين أن يكون . على أن تحقيق ذلك كان يتطلب أن تتوفر لديهم اختصاصات واضحة. الشعب

موظفو الشعب، المكلفون بمهام تنسيق الشؤون الجنسانية، برتب أعلى؛ كما كان يتعين أن يكرس المنسقون 

 .نصيباً أكبر من وقتهم لهذا الموضوع

للمجلس التنفيذي دور مركزي يؤديه ). 164-158 الخامس، الفقرات الفصلانظر  (دور المجلس التنفيذي -229

ومع أن عدداً من . عامة تساعد على الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةإيجابية في رعاية بيئة 

أعضاء المجلس ينادون بقوة بأهمية هذه األهداف، فإن المجلس عموماً لم يتخذ لنفسه نهجاً مؤسسياً متسقاً 

فعلى سبيل المثال، لم يطلب المجلس في أي وقت من األوقات تقارير مرحلية . اء هذا الموضوعإز

، كما لم يطلب أية أدلة 2004مخصصة لتنفيذ الجوانب الجنسانية الواردة في سياسة الموارد البشرية لعام 

 .على استثمار الموارد الكافية في عمل الصندوق الجنساني

خذ به الصندوق إزاء المجال الجنساني له صلة بالواقع غير أن التوجيهات إن النهج الذي يأ. خالصة -230

وفعالية الصندوق في الوفاء بأحد أهدافه اإلستراتيجية الثالثة . الخاصة به مجزأة في عدة وثائق مؤسسية

تحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء العمل الواقع عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل (

أما نتائج العمليات التي يمولها الصندوق فهي مرضية . غير مرضية بصورة معتدلة) ريفية األساسيةال

كما يشوب الضعف عدداً . بصورة معتدلة عموماً، مع أن هناك تبايناً كبيراً فيما بين المشروعات والبلدان

وخالصة القول فيما . نسانيمن عمليات الصندوق المؤسسية التي تعتبر أساسية لدعم عمله في المجال الج
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يتعلق بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يبدو أن هناك ثغرة بين القول والممارسة العملية، مما 

 .يطرح السؤال حول التزام الصندوق بالفعل بالربط بين األقوال والفعال

 71 التوصيات –باء 

وقد . ي الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتهدف التوصيات التالية إلى تعزيز أداء الصندوق ف -231

 .نظمت التوصيات في مجموعتين أساسيتين من التوصيات اإلستراتيجية والتوصيات التنفيذية

  التوصيات اإلستراتيجية 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضع سياسة مؤسسية مستندة إلى الدالئل وإلى النتائج في مجال  -232

ينبغي للصندوق أن يضع سياسته المؤسسية الشاملة اآلولى ). 229-218 و212-211رات الفقانظر (

وستكون . 2011للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أن تقدم إلى المجلس التنفيذي خالل عام 

ستجمع السياسة هذه وثيقة الصندوق المرجعية األساسية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إذ 

ويتعين أن تكون . تحت مظلة واحدة أهداف الصندوق وأولوياته اإلستراتيجية الرئيسية في هذا المضمار

من (السياسة سياسة شاملة للمنظمة ال تغطي الجوانب التنفيذية وحدها بل كذلك العمليات المؤسسية الرئيسية 

ا يمكن أن يسهم في جعل الصندوق منظمة مم)  البشريةدقبيل التمويل والميزانية والتواصل وإدارة الموار

وينبغي أن تحدد السياسة مكانها . إنمائية متعددة األطراف أكثر اتساماً بالفعالية وبمراعاة المنظور الجنساني

 .بين السياسات المؤسسية األخرى وأن تشدد على دورها المحوري في النهوض بوالية الصندوق العامة

ورية المحددة في خطة العمل للمساواة بين الجنسين واإلطار االستراتيجي إن األهداف اإلستراتيجية المح -233

 رأس المال واألرض والمعرفة –التوسع في حصول المرأة على األصول األساسية ) 1: (وهي(

 قدرتها على اتخاذ القرار في الشؤون –تعزيز دور المرأة القيادي ) 2(والتكنولوجيات، وسيطرتها عليها؛ 

تحسين رفاه المرأة وتخفيف عبء العمل الواقع ) 3(حلية وتمثيلها في المؤسسات المحلية؛ المجتمعية الم

باقية على أهميتها ولذا فإنها ينبغي ) عليها من خالل تيسير وصولها إلى الخدمات والهياكل الريفية األساسية

للفترة (اتيجي القادم كما ينبغي أن تنعكس في إطار الصندوق االستر. أن تكون في صميم السياسة الجديدة

واستناداً إلى ما لدى الصندوق من ميزة مقارنة وسجل تاريخي وتخصص، ينبغي أن ). 2011-2015

. تشدد السياسة أيضاً، هي واإلطار االستراتيجي المقبل، على أهمية خلق الثروة للنساء الريفيات الفقيرات

ل الصندوق الخاص بسالسل القيمة وسيتطلب ذلك عناية خاصة بإدخال المرأة كجزء أساسي في عم

وبالوصول إلى األسواق بغية التكفل بإدماج المرأة الكامل كجهة فاعلة على المستوى االقتصادي والتجاري 

 ,ضمن االقتصاد الريفي

                                                      
. في آل توصية تحيل القارئ إلى النص السابق الخاص باالستنتاجاتةأرقام الفقرات المدرجة آإشار  71  
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وينبغي للسياسة الموصى باعتمادها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن تبين كيفية تعديل  -234

وفي هذا الصدد، يقدم التقييم مجموعة . سية األساسية بغية تحقيق نتائج أفضل على األرضالعمليات المؤس

من التوصيات اإلستراتيجية المتصلة بمسائل الموارد البشرية والتقارير السنوية وقياس النتائج وإدارة 

ل الهيكل حو(وهناك بعض التوصيات التنفيذية . المعرفة والتعلم والعمل التحليلي وحوار السياسات

، وهي ترد في ابتداًء من الفقرة )التنظيمي الجنساني في الصندوق وتتبع االستثمارات والميزانيات والتقييم

243. 

 :ويوصي التقييم بأن يقوم الصندوق بما يلي، توخياً لتحقيق نتائج أفضل في ميدان الموارد البشرية -235

دراء في قيادة جهود المساواة بين الجنسين وتمكين تعزيز قدرة ودور المجلس التنفيذي واإلدارة العليا والم •

وهذا أمر أساسي لتعميم المنظور الجنساني في مختلف أنحاء . المرأة في الصندوق، وفي اإلشراف عليها

 .المنظمة وعملها

إدخال األداء الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في توصيفات الوظائف وفي خطط العمل وإدارة  •

وسيتناول ذلك المسائل المتعلقة بالحوافز المقدمة للموظفين وبمساءلتهم، والتي وجد . ميع الموظفينأداء ج

ـّن من االعتراف بالعمل المؤدى وبالمساهمات المقدمة في هذا المجال . التقييم أنها ضعيفة كما أنه سيمك

دث تغييراً تدريجياً في ثقافة كما أنه سيح. ومن دعمهما، ومن تعزيز األداء من خالل التغذية االرتجاعية

الصندوق، من مجرد االمتثال الرسمي بالتعليمات الخاصة بالشؤون الجنسانية إلى التوجه األقوى نحو 

 .النتائج

. الترويج للتوازن بين الجنسين على جميع المستويات في مالك الموظفين، بما في ذلك في المكاتب القطرية •

لتوظيف عدد أكبر من النساء في الوظائف الفنية العليا وفي الوظائف وعلى وجه الخصوص، توفير ما يلزم 

اإلدارية، أو ترقيتهن إليها، وزيادة نسبة النساء العامالت كاستشاريين في مختلف مراحل إعداد برامج 

وعلى مستوى المشروعات، ينبغي بذل الجهود . الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي دورة حياة المشروعات

دد النساء في وظائف مديري المشروعات وتوفير ما يلزم لتعين خبراء في الشؤون الجنسانية أثناء لزيادة ع

 .التنفيذ

التكفل بأن تطبق بصورة مالئمة أحكام السياسة الحالية المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية  •

ين اندفاع الموظفين وسيعزز من وسيسهم ذلك في تحس). ساعات العمل المرنة والعمل من المنزل، وغيرها(

ويمكن أن ينظر في ذلك كواحد من . جهودهم لبناء منظمة قادرة على تحقيق النتائج الخاصة بالجنسانية

المؤشرات األساسية المستخدمة في تقدير نهاية السنة ألداء المدراء المسؤولين عن إقامة بيئة مواتية في 

 . شعبهم
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يحدد الشخص المسؤول في إدارة الصندوق عن التنفيذ واإلشراف وينبغي أن تتضمن السياسة قسماً  -236

وينبغي أن يعد الصندوق تقريراً مرحلياً موحداً سنوياً يقدم إلى المجلس للنظر فيه، على أن يغطي . واإلبالغ

النتائج المحرزة في تنفيذ السياسة الجديدة، والدروس المستفادة، والتعديالت المدخلة على العمليات 

كما ينبغي أيضاً تحديد اآلثار . ية األساسية التي تؤثر على األداء في األنشطة المتصلة بالجنسانيةالمؤسس

 .من حيث التكلفة المتصلة بالتنفيذ الفعال للسياسة الجديدة

. وينبغي للسياسة الجنسانية أن تتضمن إطاراً شامالً لقياس النتائج في عمل الصندوق في المجال الجنساني -237

تعرض أوجه التآزر بين هذا اإلطار واألطر الحالية لقياس النتائج في سياسات الصندوق وينبغي أن 

كما ينبغي النظر في اآلثار المتتالية إلطار . المؤسسية األخرى التي تتضمن مؤشرات للنتائج الجنسانية

 وعلى أطر النتائج نتائج السياسة الجنسانية على برنامج العمل والميزانية السنوية باالستناد إلى النتائج،

المعمول بها في برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي المشروعات، وذلك باالقتران بالتعديالت الالزمة 

في نظام الصندوق العام للتقييم الذاتي، بهدف ضمان جمع البيانات الضرورية وتحليلها واإلبالغ عنها في 

 كيفية أداء المجلس التنفيذي لدوره المتمثل في توفير وأخيراً، ينبغي أن تحدد السياسة. الوقت المناسب

مثالً من خالل االستعراض الدوري للتقرير المرحلي ( وكذلك في اإلشراف على النتائج 72التوجيه والدعم

 ). عن إنجازات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

حاجة إلى االستثمار في بناء فهم الصندوق ب). 223الفقرة  (إدارة المعرفة، والتعلم، والعمل التحليلي -238

مشترك مستند إلى الدالئل لدى الموظفين حول نظرية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وما يتصل بها 

وينبغي أن . وسيكون هناك حاجة إلى تخصيص موارد بشرية ومالية إضافية لهذا الغرض. من مصطلحات

المنهجي والتخصيب المتبادل بالدروس المستفادة يتضمن ذلك، في جملة أمور، االهتمام بالتوثيق 

. ، على صعيد المقر وعلى الصعيد الميدانيموالممارسات الجيدة فيما بين المشروعات والبلدان واألقالي

وهناك حاجة إلى تخصيص المزيد من االهتمام والموارد للعمل التحليلي الخاص بالجنسانية كأساس إلعداد 

وسيضمن هذا أن تكون األهداف واألنشطة أكثر واقعية في . صميم المشروعاتاالستراتيجيات القطرية وت

 .السياق القطري المعني

تمشياً مع التوصية الرئيسية التي تضمنها ). 216الفقرة  (االبتكار وتوسيع النطاق كمبدأين أساسيين للعمل -239

ماضي في هذا المجال، ينبغي التقييم المؤسسي لالبتكار، ونظراً للضعف النسبي في أداء المشروعات في ال

في جدول أعمال الصندوق " الرهانات الكبيرة"إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كواحد من 

، وهي السنة التي سيجتمع فيها المجتمع الدولي لتقييم تنفيذه لألهداف 2015 حتى سنة 73الخاص باالبتكار

" رهان كبير"ج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمثابة ومن شأن إدرا. اإلنمائية لأللفية وما سيلي ذلك

                                                      
  .ميزانية السنوية فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية مثًال، بضمان وجود أحكام واضحة تتعلق بالتدريب في برنامج عمل الصندوق وال 72
 آان تقييم االبتكار قد أوصى بوضع جدول أعمال للصندوق آكل على الصعيد المؤسسي يعنى باالبتكار، على أن يتألف من عدد قليل من  73

أن تكون في تلك المجاالت من  –" الخيارات الكبيرة "–وينبغي لهذه الموضوعات أو المجاالت . الموضوعات أو المجاالت المختارة
أو (الصندوق بميزة مقارنة )أو يمكنه أن يطور فيها (الزراعة والقطاع الريفي التي توجد فيها حاجة ثابتة لحلول مبتكرة والتي يتمتع فيها 

  .تمكنه من النجاح في الترويج البتكارات مناصرة للفقراء يمكن توسيع نطاقها) يمكنه أن يطور فيها ميزة مقارنة
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أن يكون طريقاً لتنفيذ االلتزام الذي قطعه الصندوق على نفسه عندما قبل المشعل الجنساني للهدف الثالث 

 .في هذا المجال" لفعل شيء ما إضافي"من األهداف اإلنمائية لأللفية 

الرهانات " واضحة لحلول مبتكرة يمكن اعتبارها أساساً لتلك والمجاالت التالية مجاالت توجد فيها حاجة -240

األرض (زيادة حصول المرأة على األصول اإلنتاجية والسيطرة عليها ) 1: (المتصلة بالجنسانية" الكبيرة

التقدم عبر سلسلة القيمة من (مساندة تدرج المرأة االقتصادي ) 2(؛ )والمياه ورأس المال والتكنولوجيات

لصغرى إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المؤسسات الصغيرة إلى االقتراض من المؤسسات ا

) 4(النهوض بدور المرأة القيادي في المنظمات الزراعية والريفية المختلطة؛ ) 3(؛ )المؤسسات الرسمية

وة على المرأة وفي هذه المجاالت جميعها، ينبغي التركيز بق. تيسير التغير الثقافي في العالقات بين الجنسين

أن " الرهانات الكبيرة"وينبغي الختيار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كواحد من . الريفية الشابة

على أنه في الوقت نفسه ينبغي أن يبقى الصندوق منفتحاً . ينعكس في اإلطار االستراتيجي المؤسسي الجديد

اني على مستوى المشروعات والمستوى القطري،  لالبتكارات المتصلة بالعمل الجنسجأمام فكرة النروي

  .والتي تستجيب لتحديات محددة في هذا السياق

 في –أن يحدد الصندوق " الرهانات الكبيرة"ويتطلب اختيار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كواحد من  -241

تزم األخذ بها  الطرق التي يع–كل من برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية وفي تصميم المشروعات 

وتدابير الرصد والتعلم التي ستنفذ لتوثيق الخبرات  لمتابعة االبتكارات في هذا المجال والموارد الالزمة

وينبغي أن يحدد تصميم المشروعات وبرامج . ويتعين معاملة توسيع النطاق كعامل حاسم للمهمة. المقابلة

توسيع الفعلي لنطاق االبتكارات الناجحة بحيث الفرص اإلستراتيجية القطرية الجهود الالزمة لضمان ال

وفي هذا الصدد، يتعين تخصيص االهتمام . تحقق أثراً أكبر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

حوار (تحديداً للمبادرات المتصلة بالمساواة في أنشطة الصندوق غير المتصلة بالقروض  والموارد

 .، وهي أنشطة كان األداء فيها غير كاف في الماضي عموماً)معرفةالسياسات وبناء الشراكات وإدارة ال

كما سيسهم تحسين إدارة المعرفة والتعلم والعمل التحليلي في ). 225- 224الفقرتان  (حوار السياسات -242

وينبغي التركيز في حوار . حوار السياسات وجهود التوعية التي يضطلع بها الصندوق في المجال الجنساني

 أعاله، وكذلك على المجاالت 240عمال التوعية على المجاالت المحددة في الفقرة السياسات وأ

إضافة لذلك، يتعين تعزيز كفاءات . المواضيعية المحددة التي قد تتطلب االهتمام في سياق بلد معين

ستمرار الموظفين ومهاراتهم ألغراض المشاركة الفعالة في العمليات السياساتية، األمر الذي يتطلب أيضاً ا

 .االهتمام بالشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين للتوعية على المستوى العالمي والمستويات القطرية

 التوصيات التنفيذية

يوصي التقييم بأن تجري اإلدارة استعراضاً ). 228الفقرة  (الهيكل التنظيمي الجنساني في الصندوق -243

ق يشمل دائرة إدارة البرامج والدوائر األخرى جميعها، شامالً للهيكل التنظيمي الجنساني العام في الصندو

. لضمان توفر الموارد واألموال الالزمة لديه لتحقيق النتائج المستصوبة على األرض في البلدان المقترضة
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ويقدم هذا التقييم بعض التوصيات المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجنساني في الصندوق، وهي ترد في الفقرات 

244-246. 

نبغي أن يضع مكتب الشؤون الجنسانية في شعبة السياسات والمشورة التقنية خطة عمل وميزانية سنوية وي -244

بدالً من أن (ويمكن للمكتب أن يأخذ على أساس تجريبي بتخطيط للعمل يستند إلى النتائج . تستند إلى النتائج

أن تكون خطة العمل مدعومة ويتعين . مع احتمال تعميم تنفيذه في الصندوق ككل) يستند إلى األنشطة

بالموارد الكافية من ميزانية الصندوق اإلدارية ألغراض األنشطة األساسية، باإلضافة إلى دعمها بأية 

أموال تكميلية ومنح يمكن أن تحشد من حين آلخر للدراسات وحلقات العمل واألنشطة األخرى 

  .المخصصة

م المجموعة المواضيعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وينبغي لإلدارة أن تقدر بعناية جدوى إعادة تنظي -245

وما إذا كان ينبغي تشكيلها في هيكل مؤسسي لديه اختصاصات واضحة مع تحديد الجهة المسؤول أمامها 

واستناداً إلى التجربة الماضية، ينبغي أن تنظم مشاركة الموظفين في . وتخصيص ميزانية إدارية سنوية له

 .ار واضح للحوافز والمساءلةفريق عامل كهذا بإط

وينبغي تعزيز دور منسقي الشؤون الجنسانية في كل شعبة إقليمية في المقر وأن يحدد دورهم بوضوح وأن  -246

وفي جملة مهام أخرى، يتعين أن يشارك منسقو . يتاح لديهم ما يكفي من الوقت لتنفيذ العمل المطلوب

رهناً بنتائج التقدير المشار إليه (ية بالمساواة بين الجنسين الشؤون الجنسانية في المجموعة المواضيعية المعن

، والتكفل بتعميم المنظور الجنساني في برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية والمشروعات، وتحمل )أعاله

وينبغي إدراج . مسؤولية تتبع األداء واستقاء الدروس والممارسات الجيدة، وتقاسمها خارج نطاق الشعبة

تخصصها  لشؤون الجنسانية المتمركزين إقليمياً والذين تعتمد وظائفهم على أموال محدودة المدةمستشاري ا

لهم الجهات المانحة، في مالك الموظفين العادي ، مع الجمع بين عملهم في المجال الجنساني وبين 

 .مسؤوليات أخرى، في حال الضرورة

في مجتمع المانحين كله، ظهر أن تتبع اإلنفاق على ). 227-226الفقرتان  (تتبع االستثمارات والميزانيات -247

على جميع فئات اإلنفاق، أمر باهظ التكلفة " معمماً"الشؤون الجنسانية، عندما يكون المنظور الجنساني 

ومع ذلك، يتعين على الصندوق أن يكون أفضل معرفة باستثماراته في هذا . وغير فعال لدرجة تمنع فائدته

أن تضطلع اإلدارة بتحليل لإلنفاق على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عينة ولذا يوصى ب. المجال

وسيمكن هذا من تحديد . من المشروعات تحدد إقليمياً على أن تكون نتائجها من حيث األداء الجنساني جيدة

لمصممي مستوى النفقات المتكبدة في هذه المشروعات ألغراض التحليل الجنساني، وذلك كخط توجيهي 

وينبغي للصندوق أن يكرر عملة العينة هذه مرة كل سنتين أو ثالث سنوات لضمان . المشروعات المقبلة

إضافة لذلك، ينبغي بذل الجهود لتبيان حجم الميزانية . كفاءة رصده للتغييرات في مستويات استثماره

ج عمل الصندوق وميزانيته اإلدارية المخصصة سنوياً ألنشطة المجال الجنساني، وذلك في إطار برنام

 .السنوية المستندة إلى النتائج
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Definition of Evaluation Criteria used by the Office of Evaluation 
a. These definitions have been taken from the Organisation for Economic Co-operation and Development/Development 
Assistance Committee Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management and from the IFAD Evaluation 
Manual (2009). 
b It is important to underline that the new manual also deals with the “lack of intervention”. That is, no specific 
intervention may have been foreseen or intended with respect to one or more of the five impact domains. In spite of this, if 
positive or negative changes are detected and can be attributed in whole or in part to the project, a rating should be assigned 
to the particular impact domain. On the other hand, if no changes are detected and no intervention was foreseen or intended, 
then no rating (or the mention “not applicable”) is assigned.  

Criteria Definitiona 

Project performance  

• Relevance The extent to which the objectives of a development intervention are consistent with 
beneficiaries’ requirements, country needs, institutional priorities and partner and 
donor policies. It also entails an assessment of project coherence in achieving its 
objectives. 

• Effectiveness The extent to which the development intervention’s objectives were achieved, or are 
expected to be achieved, taking into account their relative importance. 

• Efficiency A measure of how economically resources/inputs (funds, expertise, time, etc.) are 
converted into results. 

Rural poverty impactb Impact is defined as the changes that have occurred or are expected to occur in the 
lives of the rural poor (whether positive or negative, direct or indirect, intended or 
unintended) as a result of development interventions.  

• Household income and assets Household income provides a means of assessing the flow of economic benefits 
accruing to an individual or group, whereas assets relate to a stock of accumulated 
items of economic value. 

• Human and social capital and empowerment Human and social capital and empowerment include an assessment of the changes 
that have occurred in the empowerment of individuals, the quality of grass-roots 
organizations and institutions, and the poor’s individual and collective capacity. 

• Food security and agricultural productivity Changes in food security relate to availability, access to food and stability of access, 
whereas changes in agricultural productivity are measured in terms of yields. 

• Natural resources and the environment The focus on NRE involves assessing the extent to which a project contributes to 
changes in the protection, rehabilitation or depletion of NRE. 

• Institutions and policies The criterion relating to institutions and policies is designed to assess changes in the 
quality and performance of institutions, policies and the regulatory framework that 
influence the lives of the poor. 

Other performance criteria  

• Sustainability The likely continuation of net benefits from a development intervention beyond the 
phase of external funding support. It also includes an assessment of the likelihood that 
actual and anticipated results will be resilient to risks beyond the project’s life.  

• Promotion of pro-poor innovation, replication 
and scaling up 

The extent to which IFAD development interventions have: (i) introduced innovative 
approaches to rural poverty reduction; and (ii) the extent to which these interventions 
have been (or are likely to be) replicated and scaled up by government authorities, 
donor organizations, the private sector and others agencies. 

Overall project achievement This provides an overarching assessment of the project, drawing upon the analysis 
made under the various evaluation criteria cited above. 

Performance of partners  
• IFAD 
• Government  
• Cooperating institution 
• NGO/CBO* 

*community-based organization  

This criterion assesses the contribution of partners to project design, execution, 
monitoring and reporting, supervision and implementation support, and evaluation. 
The performance of each partner will be assessed on an individual basis with a view 
to the partner’s expected role and responsibility in the project life cycle.  
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Evaluation Framework 
Objectives Key activities  Key questions  
Assess the relevance and 
adequacy of IFAD’s strategic 
guidance on gender 
mainstreaming, gender 
equality and women 
empowerment (first 
objectives page 7) 

- Benchmarking IFAD’s strategic guidance on Gender 
in relation to comparators (other agencies and other 
IFAD policies) 

- Desk review of IFAD’s strategic guidance on 
gender-all documents related to Gender approved by 
EB, GC and Executive Management Committee, 

- Self assessment of PMD  
- Desk review of other agencies gender 

policies/strategies (World Bank, AfDB ,UNDP, 
WFP,FAO, DfID, SDC, CIDA) 

- Interview with IFAD staff 
- Interviews with other agencies informers  

• Is IFAD’s strategic guidance on Gender relevant for 
IFAD’s rural poverty reduction mandate? 

• Is it relevant to the diverse institutional and cultural 
circumstances of IFAD’s country partners (borrowing 
member countries)? 

• Is it consistent with the practices of other development 
assistance agencies? 

• Is it appropriate to the changing features of IFAD’ 
operational modalities within the new development 
assistance architecture and the emerging global issues in 
agricultural and rural development? 

• What are the experiences of other organizations in terms of 
corporate processes and instruments to support Gender 
objectives? 

• What are the determinants of performance in promoting 
gender objectives in other organizations? 

• What are the good practices and successful approaches of 
other organizations in promoting gender objectives? 

• To what extent does IFAD’s strategic guidance on Gender 
provide the institution with a clear, coherent (along 
corporate policy and guidelines), results focused and well 
resourced framework to promote gender equality and 
women empowerment? 

• What are the recommendations for future IFAD gender 
strategic guidance? 

 
Assess the performance and 
results of IFAD’s efforts to 
promote gender equality and 
women empowerment in its 
country programmes (second 
objectives page 7)  

- Desk review (existing evaluations - selected completion 
reports- COSOPs and design documents of the ongoing 
portfolio )  

- Review specific section on gender n existing OE 
evaluation reports and the sample of ongoing portfolio  

- Identify good practices and constraints faced in promoting 
gender objectives  

- Interview with relevant IFAD staff 
- Review annual division and corporate-level portfolio 

• Is IFAD Strategic guidance on gender well reflected into 
IFAD’s Country Programmes (COSOPs- project design 
and implementation- non lending operations)? 

• Do IFAD projects set monitorable objectives for women and 
men beneficiaries? 

• Does the M&E system include measurable indicators for 
progress in gender objectives?  
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Evaluation Framework 
Objectives Key activities  Key questions  

review reports related to gender  
- Self assessment by PMD 
- Consolidate performance  
- Country visits and structured discussions with key 

policymakers, key partners, government officials, projects 
staff, implementing agencies, NGOs and representatives 
from civil society , in country international donors, 
advocacy groups, IFAD country representatives 

- Preparation of briefing notes /ppp and final report 
including ACP 

• Are baseline gender disaggregated data available through 
RIMS or otherwise?  

• Have the gender objectives (equal access to assets and basic 
services, stronger decision making and representation, 
better knowledge and well being) been achieved or are 
likely to be achieved? 

• Do country partners have a buy- in for gender objectives in 
IFAD supported projects? 

• Has IFAD forged partnerships for gender equality at country 
level? 

• Is policy dialogue used to promote gender objectives in 
IFAD country programmes? 

• What are the factors affecting project performance in 
achieving gender objectives? 

• What is the influence of the regional/country context in 
achieving gender objectives? 

• Have the Regional Gender Programmes been relevant and 
effective? 

• What are the actual results being achieved on the ground 
relating to Gender? 

• Are the achieved Gender results likely to be sustainable? 

• What are the key lessons and insights from IFAD’s efforts in 
Gender pre and post Gender mainstreaming? 

• Based on the above, what are the key recommendations for 
the future of IFAD’s gender efforts? 
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Evaluation Framework 
Objectives Key activities  Key questions  

 
- Assess the performance 
and results of IFAD’s efforts 
to promote gender equality 
and women empowerment 
in business processes 

- Interviews and document review of the following 
departments or units: 

· Board of Directors, 
· Executive Management Committee , 
· Human Resources, 
· External Relations and Communications, 
· Programme Management Department, 
and the 
· IFAD Office of Evaluation 

- To what extent do programmatic and non programmatic systems 
in IFAD effectively promote gender equality and women’s 
empowerment? 

- Are the accountability systems for implementing IFAD’s strategic 
guidance on gender equality adequate? 

- Are gender-equality related results and outcomes adequately 
included and measured in IFAD’s Corporate Management 
Results? 

- Are IFAD’s human resources policy and practices conducive to 
the promotion of gender equality and women’s empowerment? 

- How aware and supportive is IFAD staff of gender policies? 
- Have capacities to mainstream gender been adequately 

developed? Is there encouragement of leadership and excellence 
in promoting gender equality and women’s empowerment within 
IFAD? 

- Does IFAD’s culture promote the achievement of gender-equality 
objectives? 

- Is there appropriate recognition of effort to achieve IFAD’s 
gender-equality goals? 

- Do the resources to achieve IFAD’s gender equality efforts match 
what is needed to achieve the desired results? 

- Are the systems and processes aligned and coherent to achieve 
the desired results? 
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List of Projects and COSOPs Covered by the Building Blocks 
 

1. Meta-evaluation Projects and Country Programme Evaluations 

COUNTRY EVALUATIONS Region Year included in ARRI Project Type 

  PROJECT EVALUATIONS       
Bangladesh Netrakona Integrated Agricultural Production and Water Management  PI 2002 AGRIC 
Chad Ouadis of Kanem Agricultural Development Project PA 2002 RSRCH 
Haiti Small-scale Irrigation Schemes Rehabilitation Project PL 2002 IRRIG 
Mauritania Oasis Development Project-Phase II PA 2002 AGRIC 
Morocco Livestock and Pasture Development Project in the Eastern Region PN 2002 LIVST 
Namibia Northern Regions Livestock Development Project PF 2002 LIVST 
Peru Management of Natural Resources in the Southern Highlands Project (MARENASS) PL 2002 RSRCH 
Philippines Rural Micro-Enterprise Finance Project PI 2002 CREDI 
Tanzania Kagera Agricultural and Environmental Management Project (KAEMP) PF 2002 AGRIC 
Yemen Tihama Environment Protection Project PN 2002 AGRIC 
Benin Income Generating Activities Project (IGAP) PA 2003 RURAL 
Burkina Faso Special Programme for Soil and Water Conservation and Agroforestry in the Central Plateau (Phase I and II) PA 2003 AGRIC 
Ecuador Indigenous and Afro-Ecuadorian People's Development Project PL 2003 RURAL 
Guinea Smallholder Development Project in North Lower Guinea PA 2003 RURAL 
Lebanon Smallholder Livestock Rehabilitation Project PN 2003 LIVST 
Nepal Hills Leasehold Forestry and Forage Development Project PI 2003 RURAL 
Venezuela Support Project for Small Producers in the Semi-Arid Zones of Falcon and Lara States PL 2003 AGRIC 
Ethiopia Special Country Programme Phase II PF 2004 IRRIG 
Gambia Rural Finance and Community Initiatives Project (RFCIP) PA 2004 CREDI 
Jordan Agricultural Resource Management Project Phase II (ARMP) PN 2004 AGRIC 
Lao Northern Sayabouri Rural Development Project  PI 2004 RURAL 

Paraguay Peasant Development Fund Credit Project - Eastern Region (PDF) PL 2004 CREDI 
Senegal Rural Micro-Enterprise Project PA 2004 RURAL 
Tunisia Integrated Agricultural Development Project in the Governorate of Siliana (PDARI) PN 2004 AGRIC 
Vietnam Ha Giang Development Project for Ethnic Minorities PI 2004 RURAL 
China Southwest Anhui Integrated Agricultural Development Project PI 2005 AGRIC 
Ghana Upper East Region Land Conservation and Smallholder Rehabilitation Project II (LACOSREP II) PA 2005 AGRIC 
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1. Meta-evaluation Projects and Country Programme Evaluations 

COUNTRY EVALUATIONS Region Year included in ARRI Project Type 

Ghana Upper West Agricultural Development Project (UWADEP) PA 2005 AGRIC 

India North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas PI 2005 AGRIC 
Mongolia Arhangai Rural Poverty Alleviation Project PI 2005 LIVST 
Mozambique Niassa Agricultural Development Project PF 2005 RURAL 
Georgia Agricultural Development Project PN 2006 CREDI 
Niger Special Country Programme - Phase II PA 2006 AGRIC 
Philippines Cordillera Highland Agricultural Resource Management Project PI 2006 AGRIC 
Romania Apuseni Development Project PN 2006 CREDI 
Tanzania Participatory Irrigation Development Programme PF 2006 IRRIG 
Albania Mountain Areas Development Programme (MADP) PN 2007 AGRIC 
Belize Community-Initiated Agriculture and Resource Management Project (CARD) PL 2007 AGRIC 
Burkina Faso Community Based Rural Development Project PA 2007 RURAL 
Pakistan Dir Area Support Project (DASP) PI 2007 RURAL 
Philippines Western Mindanao Community Innitiatives Project PI 2007 RURAL 
Argentina Rural Development Project for the North-Eastern Provinces (PRODERNEA) PL 2008 RURAL 
China Qinling Mountain Area Poverty Alleviation Project (QMAPAP) PI 2008 AGRIC 
Guatemala Rural Development Programme for Las Verapaces (PRODEVER) PL 2008 RURAL 
Korea DPR Uplands Food Security Project PI 2008 AGRIC 
Madagascar Upper Mandraré Basin Development Project - Phase II PF 2008 RURAL 
Ethiopia Rural Financial Intermediation Programme (RUFIP) PF 2009 CREDI 
Benin Roots and Tubers Development Programme PA 2009 RURAL 
China West Guangxi Poverty Alleviation Project PI 2009 AGRIC 
Yemen Raymah Area Development Project PN 2009 RURAL 
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2. List of Projects Reviewed by the Desk Review Study 

 
 

1. 2009 The Federative Republic Of Brazil, State Of Paraíba Cariri And Seridó Sustainable 
Development Project (Procase) 

2. 2009 The Arab Republic of Egypt On-farm Irrigation Development Project in the Oldlands 
(OFIDO) 

3. 2009 The Republic Of The Gambia Livestock And Horticulture Development Project (LHDP)  
4. 2009 Georgia Agricultural Support Project  
5. 2009 The Republic Of Liberia Agriculture Sector Rehabilitation Project (ASRP) 
6. 2009 Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca)  
7. 2009 Nepal High Value Agriculture Project In Hill And Mountain Areas  
8. 2009 Sri Lanka National Agribusiness Development Programme (NADeP) 
9. 2008 Ethiopia Pastoral Community Development Project II  
10. 2006 Argentina Proyecto De Desarrollo Rural De La Patagonia (PRODERPA) 
11. 2006 Madagascar Projet d’Appui au Développement de Menabe et du Melaky (AD2M)  
12. 2006 Niger Initiative De Réhabilitation Et De Développement Agricole Et Rural (IRDAR)  
13. 2006 Tanzania Rural Micro, Small And Medium Enterprises Support Programme (MUVI)  
14. 2006 Zambia Rural Finance Programme  
15. 2006 Sudan Butana Integrated Rural Development Project  
16. 2006 Vietnam Decentralized Programme For Rural Poverty Reduction In Ha Giang And 

Quang Binh Provinces  
17. 2005 Bangladesh Microfinance For Marginal And Small Farmers Project 
18. 2004 Republic of Kenya Southern Nyanza Community Development Project 
19. 2004 Burkina Faso Programme De Developpement Rural Durable (PDRD) 
20. 2003 Sudan Gash Sustainable Livelihoods Regeneration Project 
21. 2003 Ethiopia Pastoral Community Development Project (PCDP)  
22. 2003 Burkina Faso Programme d’Investissement Communautaire en Fertilité Agricole 

 
3. List of 2009 COSOPs Reviewed by the Desk Review Study 

 
1. Democratic Republic of the Congo  
2. Islamic Republic of Pakistan 
3. Republic of Malawi 
4. Republic of Peru 
5. Republic of the Sudan
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4. List of Projects Reviewed During the Five Country Visits 
 

 
 

 
 

 
 

 

Project Name 
 

Country Approval 
Date 

Effectiveness 
Date 

Closing  
Date 

Previous Evaluations by 
IOE 

1. Las Verapaces Rural Development 
Programme  Guatemala 08 Dec 1999 06 Sep 2001 31 Mar 2012 Interim evaluation  

2. National Rural Development 
Programme Phase 1: Western Region Guatemala 11 Sep 2003 20 Oct 2006 30 Jun 2013  

3. West Nabouria Rural Development 
Project Egypt 23 Apr 2002 09 Apr 2003 31 Dec 2011  

4. Upper Egypt Rural Development 
Project Egypt  14 Dec 2006 24 Sep 2007 31 Mar 2016  

5. Microfinance and Technical 
Support Project Bangladesh 10 Apr 2003 20 Oct 2003 30 Jun 2011 Bangladesh CPE 

6. Sunamganj Community-Based 
resources Management Project Bangladesh 12 Sep 2001 14 Jan 2003 30 Sept 2014 Bangladesh CPE 

7. Maghama Improved Flood 
Recession Farming Project Phase II* Mauritania 05 Sep 2002 23 Jul 2003 31 Jan 2011  

8. Oasis Sustainable Development 
Programme Mauritania 17 Dec 2003 18 Nov 2004 30 Jun 2013  

9. Smallholder Enterprise and 
Marketing Programme Zambia 09 Dec 1999 07 Nov 2000 31 Dec 2008  

10. Rural Finance Programme Zambia 02 Dec 2004 07 Sep 2007 31 Mar 2014  
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Excerpts of the Report of the Chairperson of the Evaluation Committee on the Corporate-level 
Evaluation on IFAD’s Performance with regard to Gender Equality and Women’s 

Empowerment 
 

1. The Evaluation Committee discussed the Corporate-level evaluation on IFAD's performance 
with regard to gender equality and women's empowerment undertaken by IOE. The Committee also 
had the opportunity to discuss the written IFAD Management Response to the document prior to the 
Executive Board’s consideration of the evaluation in December 2010. 
 
2. The Committee welcomed the evaluation. The report was found to be comprehensive, well-
written and cover important operational and organizational aspects of gender equality and women’s 
empowerment. 
 
3. The Committee supported the findings and recommendations of the evaluation and would 
recommend to the Board the development of an evidence-based policy on gender. This policy 
document should be developed based on an IFAD-wide consultation to ensure ownership, including 
during implementation. 
 
4. Concerning the operational aspects, the members noted the importance of measuring the level 
of investments and administrative budgets, as well as tracking and reporting results on gender equality 
and women’s empowerment. 
 
5. The Committee acknowledged that IFAD is doing better than its peers but also took note that 
performance is only moderately satisfactory. In this regard, it was noted that IFAD should take 
advantage of the experiences of bilateral agencies and other development partners on gender equality 
and women’s empowerment. 
 
6. Concerning organizational aspect, the Committee found culture change to be important and 
requested IFAD Management to treat the related areas in the ongoing IFAD human resources reform 
as a priority. 
 
7. Members encouraged IFAD to build on the positive momentum of this evaluation, including the 
development of a system to track results on gender equality from quality assurance to evaluation, 
human resources development and sensitization gender-specific training. On the latter, the Committee 
emphasized the need to allocate the financial resources in a timely fashion to be able to undertake this 
activity at the beginning of next year. This requires Management to adopt a holistic approach and to 
plan from the start. 
 
8. The Committee welcomed the proposal on choosing gender as a big bet for its corporate 
innovation agenda. 
 
9. The Committee welcomed the organization of a stakeholder workshop in collaboration with the 
Food and Agriculture Organization (FAO) in order to discuss the findings and recommendations of 
the evaluation. The Committee also recommended the presentation of the evaluation report together 
with the Management Response at the forthcoming session of the 9th Replenishment of IFAD in order 
to engage a wider group of IFAD member states. 
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RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTING THE PLAN OF ACTION26 
 
 

Unit/Position Implementation Responsibilities 
Senior management • Ensure POA is implemented and monitored by allocating necessary human and 

financial resources. 
• Include progress in gender mainstreaming as agenda item in senior management 

meetings twice a year. 
 

Office of Evaluation and Studies (OE) 
 

• Includes gender equality as impact domain in new evaluation methodology. 
Requires evaluations to disaggregate impact information and analysis by gender. 

 
Office of the General Counsel (OL) 
 

• Fully utilizes Schedule 3A (additional covenants) to describe actions for gender 
mainstreaming within the limitations of project appraisal report. 

• Recalls section 7.13 as actions binding for borrower under Article 3 of loan 
agreement. 

• Ensures that letters of agreement and appointment with CIs specify tasks related 
to gender issues. 

• Monitors POA with reference to above. 
 

External Affairs Department (EAD) 
 

• Catalyses partnerships with other donors and civil-society groups for advocacy 
and policy dialogue of gender issues and women’s empowerment. 

• Advocates gender and development issues and women’s empowerment in global 
and regional policy forums. 

• Contributes to strengthening dissemination of gender-related knowledge. 
• Maintains and expands gender subsite, with technical support of Gender Focal 

Point, Technical Advisory Division (PTGFP) and WGGPP. 
• Mobilizes external resources to support implementation of POA. 
 

Assistant President (AP)/PMD 
 

• Ensures that POA is implemented and monitored by allocating mentioned 
responsibilities, and necessary human and financial resources. 

• Ensures that divisional workplans and budgets incorporate gender-mainstreaming 
responsibilities. 

• Includes progress in implementing POA as agenda item in PMD meetings every 
six months. 

• Recognizes WGGPP as thematic group. 
• Allocates responsibility to PT to review existing IFAD reporting formats 

(including supervision and key files) to ensure adequate and consistent reporting 
on gender mainstreaming. 

• Ensures that letters of agreement with CIs specify tasks related to supervision of 
gender issues. 

 
Regional Division Directors • Ensure that POA is implemented and monitored by allocating the mentioned 

responsibilities, and necessary human and financial resources. 
• Incorporate gender-mainstreaming objectives and activities into divisional 

workplans and budgets and individual staff scorecards. 
• Increase efforts to ensure implementation support is available where needed. 
• Include progress in gender mainstreaming as agenda item in divisional meetings 

every three months. 
• Ensure, in collaboration with OL, that letters of agreement with CIs specify tasks 

related to supervision of gender issues. 
                                                      
26 Mainstreaming a Gender Perspective in IFAD’s Operations, Plan of Action 2003-2006, see Annex V of the 
Progress Report on the Project Portfolio, pages 59-60, EB 2003/78/R.16. 
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Nominate staff members to participate in WGGPP. 
 

Country Portfolio Managers • Ensure that COSOPs include GEM and GDI information (where available) 
Ensure that COSOPs identify gender-related constraints and opportunities. Ensure 
that project design complies with standard design features. 

• Ensure that start-up workshop discusses gender strategy and is substantially 
attended by women. 

• Ensure that AWP/Bs address gender as cross-cutting concern. Ensure that PMU 
monitors gender mainstreaming. 

• Ensure, in collaboration with OL, that letters of appointment specify tasks related 
to the supervision of gender issues. 

• Expand on partnerships and cofinancing arrangements to ensure implementation 
support for gender. 

• Ensure grant funding is used as a catalyst to improve gender-related field impact. 
 

Regional gender focal points/regional 
economists 

• Provide guidance, advice and assistance on policy-related issues in gender 
mainstreaming to regional directors and CPMs. 

• Strengthen knowledge exchange with external sources on gender and 
development. Participate in WGGPP and in external events. 

• Manage time-bound activities in support of gender mainstreaming.  
• Assist in integration of gender issues into regional activities.  
• Represent IFAD on gender issues to external audiences. 
 

Technical Advisory Division (PT) 
Director 

• Ensures that gender concerns are taken into account in all aspects of division’s 
work, specifically TRC, PDT and review of grant proposals. 

• Includes progress in gender mainstreaming as agenda item in division’s meetings 
every three months. 

• Ensures that key files are revised to address gender as cross-cutting concern. 
Incorporates gender-mainstreaming objectives and activities into divisional 
workplan and budget. 

 
PT Gender Focal Point • Advises senior management on issues related to POA implementation. 

• Ensures that project design meets gender-sensitive design prerequisites. 
Undertakes baseline survey to identify benchmarks for POA. 

• Assists in monitoring POA, as requested by AP/PMD. 
• Assists in revision of letters of agreement to specify tasks related to supervision 

of gender issues. 
• Assists in revision of supervision report format to cover gender issues. 
• Establishes, maintains and expands internal and external gender networks, 

including gender subsite. 
• Strengthens its knowledge exchange with external sources on gender and 

development. 
• Chairs WGGPP. 
• Advocates gender and development issues in global and regional policy forums.  
• Represents IFAD on gender issues to external audiences. 
 

Working Group on Gender in Projects 
and Programmes (WG) 

• Provides policy advice related to gender mainstreaming. 
• Maintains and expands internal and external gender networks. 
• Meets regularly for learning and information exchange on gender and 

development. 
• Contributes to gender subsite through collection of dissemination of ‘best 

practices’ across regions and sectors.  
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 Table 1. RESULTS FRAMEWORK FOR GENDER MAINSTREAMING IN IFAD OPERATIONS27  

Narrative Summary  Results Indicators  Data source  

Goal: Improve gender 
equality/women’s empowerment  

Percentage of projects rated 4 or better for (projected) impact 
on gender equality (IFAD Results Management Framework 
2007-2010, Result Indicator 4, sub-indicator 4)  

Annual Portfolio Performance Report (PPR)  

Objectives  

Results-based Country Strategic 
Opportunities Programmes (COSOP) 
integrate gender concerns  

Percentage of COSOPs rated 4 or better on gender under 
Results Based Country Strategic Opportunities Programme (RB-
COSOP) MAT KSF 2  

COSOP MAT KSF 2 - question on gender 2.4
3 

 

Project design fully integrates gender 
concerns according to the Key features of 
gender sensitive design and implementation  

Percentage of project design reports rated 4 and above on 
gender as per ‘Pre-Key features of gender-sensitive design and 
implementation” Maturity Assessment Template (MAT), Key 
Success Factor (KSF) 2 sub-score at QE  

KSF 2 Sub-scores on gender as per QE Panel report Summary 

Assessment Sheet) summarized in PPR
4
7  

Departmental Management Plan, Programme Management 
Department (as a key performance indicators KPI). from 2009  

Grant design fully integrates gender 
concerns according to the Key features of 
gender sensitive design and implementation  

Percentage of grant design documents scored 4 and above and 
for gender focus  

Gender-sensitivity score in grants assessment template 
following grants TRC  

Project implementation ensures gender-
equitable participation in and benefit from 
project activities  

Percentage of projects scoring 4 and above on gender focus in 

implementation
5 

 
Annual Portfolio Performance Report (PPR)  

Grant implementation ensures gender-
equitable participation in and benefit from 
project activities  

Percentage of grants scoring 4 and above on gender focus
6 

 Annual Portfolio Performance Report (PPR)  

Supervision/implementation support gives 
attention to gender mainstreaming and 
women’s empowerment  

Percentage of supervision reports reflecting Guidelines for 
supervision and implementation support of projects and 
programmes funded from IFAD loans and grants (2007)”, 
Annex 4,  

(http://www.ifad.org/operations/projects/supervision/guideline
s.pdf)  

Baseline to set benchmarks (2008)  

Bi-annual reviews  

Project completion reports give attention to 
gender mainstreaming/women’s 
empowerment  

Project completion reports (PCRs) ratings factor in attention to 
gender equality/women’s empowerment7  

Rating by PMD Front Office  

3 A question will be added under KSF 2 “Poverty, Social Development and Targeting” of the COSOP MAT. “to what extent does the COSOP promote gender equality and empowerment of women”; in responding to the 
question reference is to be made to the RB-COSOP policy and RB-COSOP Guidelines which make reference to http://www.ifad.org/operations/policy/cosop.htm)and Guidelines 
http://www.ifad.org/operations/policy/cosop/guidelines/index.htm)Inclusion of gender sensitive Baseline Poverty Analysis in Preparatory studies (Para 35), gender balance in participation (Para. 40) , inclusion of a section on 
gender issues with GEM and GDI data, gender disaggregated data and indicator (Para. 43).  
4 Project design ratings (as per QE or QA) will be modified in line with the PPR. QE scores are expected to be used in PPR 2008, and QA scores for the following years. Pending revision of TRC Panel Report Template, QE 
project scores against the Key features will be derived from RRN gender checklist scores.  
5 PPR Guidelines for 2009 will update guidance for scoring on “gender focus” in line with the “Key features”.  
6 As above  
7 Revision of PCR Guidelines will detail scoring criteria for ge/we  

 
 

                                                      
27  http://www.ifad.org/gender/framework/framework.pdf 
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يوصى أيضاً بإدراج المنظور الجنساني في أنشطة التدريب التي تنظمها ). 216 و211الفقرتان  (التدريب -248

دائر إدارة البرامج فيما يتعلق بالجوانب التنفيذية والتي تنفذها شعبة الموارد البشرية فيما يتعلق بالكفاءات 

ويتطلب ذلك تعزيز مكتب الشؤون الجنسانية، . سية، وكذلك في برامج التدريب األولي للموظفيناألسا

وينبغي لشعبة الموارد البشرية أن تنظر في بناء كفاءات موظفي الصندوق في هذا المجال، وأن تتعاقد في 

وينبغي توجيه . ةحال االقتضاء مع مسؤول للشؤون الجنسانية والتنوع، ينخرط في التخطيط لهذه األنشط

االهتمام في جميع األنشطة التدريبية إلى المسائل الجنسانية في أسرع وقت ممكن، بغية التنفيذ اعتباراً من 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن يستمر الصندوق في . ، حتى قبل إدخال السياسة المؤسسية2011بداية عام 

 الصندوق، التي يمكنها أن تتقدم بالنساء في في Springboardبرامج التطوير الوظيفي، من قبيل برنامج

 .السلم الوظيفي داخل المنظمة

يوصى بأن يضع مكتب التقييم ). 222الفقرة  (تقدير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التقييمات -249

في الصندوق مؤشرات محددة وأسئلة أساسية تستخدم في تقدير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 

 إضافة لذلك، ينبغي إدراج قسم خاص في تقارير التقييمات 74.سياق تقييمات البرامج القطرية والمشروعات

كما . يقدم عرضاً عاماً لألداء ولألسباب المباشرة لحسن األداء أو للنقص في حسن األداء في هذا الموضوع

 .ي الصندوقتنطبق التوصية نفسها على العناصر المختلفة في نظام التقييم الذاتي ف

 

 

  

 

                                                      
  . أي في سياق الموافقات على تقارير إنجاز المشروعات وفي تقديرات أداء المشروعات 74




