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تعلیقات مكتب التقییم المستقل على سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین 

  وتمكین المرأة

  ضمیمة

توجهات الرحب مكتب التقییم المستقل بسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة ودعم -1

ماشیة مع استنتاجات وتوصیات التقییم والتي تعتبر باإلجمال مت،المطروحة في هذه الوثیقةالعریضة 

المؤسسي ألداء الصندوق فیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة الذي جرى في دیسمبر/كانون 

بها هذا التقییم.ى خرج تنفسها كان توصیة من التوصیات الالسیاسة. وبالفعل فإن إعداد هذه 2010األول 

جیدة اإلعداد وشاملة. فالسیاسة مرتبطة بشكل جید باإلطار االستراتیجي تعد هذه الوثیقة،على وجه العموم-2

السیاسةغایةقد تمت صیاغتها ضمن إطار متسق منطقیا یحدد بوضوح و 2015-2011للصندوق للفترة 

والمخرجات المتوقعة. وكذلك فإنها تضع ، فیهاالعملومجاالت ،وأهدافها االستراتیجیة،والغرض منها

الصلة. وتتماشى مقدمات هذه السیاسة على وجه االنتائج وخطة التنفیذ وٕاطار المساءلة ذبوضوح إطار 

والتقریر الذي أصدرته منظمة األغذیة والزراعة لألمم 2012عام لالعموم مع تقریر التنمیة العالمي األخیر 

المستقل أنه من الفرص ". ویعتبر مكتب التقییم2012-2010حالة األغذیة والزراعة للفترة المتحدة بعنوان "

التنفیذ واإلبالغ سنویا عن هذه تقدم تشكیل فریق مهام رفیع المستوى الستعراض لالسانحة ما هو مقترح 

فیما 2010فإن السیاسة توفر استجابة مالئمة لنتائج تقییم عام ،السیاسة للمجلس التنفیذي. وبهذه الصورة

."ستراتیجي للصندوق الخاص بالمساواة بین الجنسینلنهج االلفي السابق المجزأةبالطبیعة "یتعلق 

لكلمات بصورة طفیفة، إال أنها لالثالثة للسیاسة نسخة مختلفة في استعمالها تعتبر األهداف االستراتیجیة-3

للفترة بین الجنسین بالتمایزعمل الصندوق الخاصة خطةمن األهداف التي تمت صیاغتها في أوضح

رز نحو تحقیق هذه األهداف قد غدا اآلن قابال للقیاس بفضل بعض التعدیالت فالتقدم المح.2003-2006

لتصمیم المشروعات وكنتیجة لذلك فإن السیاسة توفر توجیها أوضح .في مؤشرات نظام قیاس النتائج واألثر

وصیاغة تقاریر اإلنجاز مقارنة بالجهود السابقة.،واإلشراف علیها،ورصدها وتقییمها

فالمقطع الخاص بالسیاق على وجه الخصوص مطول .قییم المستقل أن السیاسة طویلةالتمكتبالحظ -4

وصف إعطاء مفصل وجید الكتابة. وهو یقع إلى حد ما بین ة، في حین أن االستعراض یبصورة غیر ضرور 

فاف إنتاج الكحالیا هدد یویفتقد إلى اإلشارات إلى التحدیث المتسارع للزراعة الذي ،لهاالسیاسة ومسوغل

ومضامین التمایز بین الجنسین على ؛وأثر تحسین التعلیم وأنماط الهجرة؛الهامشي والنساء نتیجة لذلك

تقلبات أسعار األغذیة.

انفتاح أطلقهاممكن لهذه السیاسة أن تستفید من اهتمام أكبر بالقوى التي من الوبصورة مشابهة فقد كان -5

ألن هذه األمور قد أزاحت بعضا من ،یادة الوصول إلى المعلوماتوز ،والتغیر والتالحم التكنولوجي،التجارة

تتحقق الفائدة هذا التصور لم حسبالمعوقات التي كانت تقف بوجه تحقیق المساواة بین الجنسین. إال أنه 

غالبا ما یتخلفن عن ركب التقدمبدرجة أكبرالمعوقات الموجودة تقیدهن. فالنساء اللواتي لجمیع األطراف

واألمثلة من الزراعة كثیرة. فالمستویات األكثر انخفاضا للتعلیم بین النساء .)2012ریر التنمیة العالمي تق(
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نظرائهن من الرجال في االمتثال تلك التي یعانیها صعوبات أكبر من من یعانینتعني أنهن المنتجات

غیر التقلیدیة. كذلك فإن والتي تحدد الوصول إلى قطاع الصادرات عالیة القیمة المخرجاتلمعاییر 

االختالفات بین الجنسین بالنسبة لمسؤولیات الرعایة تمنع النساء، وبخاصة الشابات اللواتي یسعین للحصول 

في قطاع التصدیر. ویعوق الجدیدةمن اقتناص فرص الحصول على األجور الزراعیة،على الوظائف

.التجارةانفتاحقدرتهن على االستفادة من حصول النساء األضعف على األراضي ومدخالت اإلنتاج من

زید من قیمة السیاسة.تمن شأنها أن كان مضامین هذه التغییرات لمباشرة الالمعالجةومن ثم فإن 

بنتیجة مفادها أن أداء الصندوق في تحقیق أهدافه المؤسسیة كان 2010عام يأجر الذي خرج التقییم -6

التخفیف من عبء العمل والوصول (الهدف االستراتیجي الثالث وأن األداء في تحقیق ما"مرض إلى حد "

كان غیر مرض إلى حد ما. وقد دعا التقییم إلى بذل المزید من الجهود )إلى الخدمات والبنى األساسیة

مع إیالء تركیز خاص على الهدف الثالث، حیث تشتد الحاجة إلى شراكات ،لتحسین األداء بصورة إجمالیة

المقطع الخاص بتجربة ، ال یعترفالحاليیجیة أكثر فعالیة مع وكاالت المعونة. وفي شكلهتشغیلیة واسترات

أو حاجة إلى جهود إضافیة. عالوة على ذلك فإنه ال "لمزید من التحسینات"الالصندوق بأن هنالك مجا

وس ستقي الدر یوالالصندوق،شیر إلى أین ولماذا تستمر حاالت انعدام المساواة بین الجنسین في تدخالت ی

ولذلك فقد خرج مكتب التقییم .كتسبة لتوجیه عمل الصندوق عن كیفیة التحسنالمستفادة من الخبرة الم

خبرة الصندوق ال یعكس بصورة كاملة النتائج التي خرج بها التقییم لالوثیقةالمستقل بنتیجة مفادها أن تحلیل

والحقائق على أرض الواقع.

من بین النتائج التي خرج بها التقییم أن نظم إدارة األداء كانت تفتقر إلى حوافز الموظفین ومساءلتهم مما -7

لمدراء ،سواء كانت سلبیة أو إیجابیة،هو ضروري للترویج للمساواة بین الجنسین. إال أن فكرة الحوافز

م التطرق إلیها بشكل كاف في السیاسة. ولیس البرامج القطریة والمدراء و/أو موظفي دائرة إدارة البرامج لم یت

أو في إطار ،61و58الفقرات ،المهنیة)والمساءلةالرصد و الموارد(5تحت مجال العمل شروطهنالك أي 

لتطبیق السیاسة على تخطیط العمل أو تقییم األداء للموظفین ذوي الصلة.)الملحق الخامسالمساءلة (

وكما هو الحال بالنسبة ألي .ل أن تكالیف تنفیذ السیاسة لم یتم إدراجهاوقد الحظ مكتب التقییم المستق-8

وتكلفة الفرصة البدیلة مما ،ومصدر التمویل،ال بد من اإلشارة إلى الموارد الضروریة للتنفیذ،سیاسة أخرى

سیكون من األمور النافعة.

، 1لخاصة بالسیاسة (الجدول یثني مكتب التقییم المستقل على الجهد المبذول في تطویر المؤشرات ا-9

) ولكنه یالحظ بأنه قد تكون هنالك حاجة للتوضیح حول انسامجها مع السیاسات والوثائق 12الصفحة 

برامج الفرص االستراتیجیة و ،مثل المبادئ التوجیهیة لتعزیز الجودة وضمان الجودة،المؤسسیة الموجودة

وتقاریر اإلنجاز.واإلشراف علیها وتقاریر وضع المشروعات،القطریة

تحلیل التمایز بین الجنسین استرشاد تصمیم المشروعات باستمرار سیكفلالصندوقتشیر السیاسة إلى أن "- 10

ینجم عنأال وضمان،للمساواة بین الجنسینللفقر وسبل العیش وتوجیه عملیة تحدید النتائج المحددة

تقل یجد أن هذه الصیاغة مربكة ویوصي بأن ). إال أن مكتب التقییم المس42المشروع أي ضرر" (الفقرة 

أي ضرر.حدوثیهدف الصندوق إلى ما هو أرقى من مجرد ضمان عدم 
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أوصى التقییم الخاص بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة بإعادة تشكیل المجموعة المواضیعیة الخاصة - 11

. وتذكر السیاسة بأنه سیتم إعادة بالتمایز بین الجنسین وتسییرها من خالل حوافز واضحة وٕاطار للمساءلة

توزیع جهات االتصال الخاصة بالتمایز بین الجنسین وأن المجموعة المواضیعیة الخاصة بالتمایز بین 

الجنسین سوف توفر الدعم التقني لفریق المهام رفیع المستوى. وكان بإمكان هذه السیاسة أن تستفید من 

ن استثمارات سواء بشریة أو مالیة وعن غیر ذلك من عما سیقوم به الصندوق موصف أكثر تفصیالً 

الدور الدقیق لمكتب بما في ذلك ،تتخذ لتعزیز بنیة التمایز بین الجنسین في الصندوقساإلجراءات التي 

التمایز بین الجنسین في شعبة السیاسات والمشورة التقنیة.

ین وتمكین المرأة في التوظیف في تؤكد السیاسة على وجوب أن ینعكس االهتمام بالمساواة بین الجنس- 12

. عملكیفیة ترجمة ذلك إلى توضیح) ولكنها أحجمت عن 44المشروعات وفي ترتیبات تنفیذها (الفقرة 

ویشیر مكتب التقییم المستقل إلى أن موضوع التوظیف المیداني في المشروعات قد ال یكون على الدوام 

تحت سیطرة الصندوق.

وأكثرها مالحظة ،دوق لتغییرات معتبرة على مدى السنوات العشر الماضیةخضع النموذج التشغیلي للصن- 13

واإلشراف المباشر. وشكلت الحاجة إلى ،والمركزیة مدراء البرامج القطریة،هي إدخال الحضور القطري

تقلیص المسافات بین الصندوق وشركائه، وخاصة فقراء الریف، وتمكین الصندوق من تحقیق أهدافه بصورة 

السیاسة هذه التغییرات ولكن لیس من الواضح لماذا لم تبنسببا قویا وراء إدخال هذه التغییرات. ،أفضل

ضمن استراتیجیتها للتنفیذ أو تضع خرائط لدور الهیكلیة الجدیدة وما یمكن أن تلعبه في تیسیر تنفیذ 

السیاسة.

وسیتم تشذیبهما لیتناسبا مع ،برمن السیاسة على أن نهجها ومؤشراتها سیخضعان لتطویر أك5تنص الفقرة - 14

إال أن مكتب التقییم المستقل یالحظ أن مؤشر ،األولویات اإلقلیمیة والمحلیة والحقائق على أرض الواقع

الثالثلقیاس التقدم المحرز في تحقیق الهدف االستراتیجي )12الصحفة ،1في الجدول(إطار النتائج 

اء الریفیات والترویج للتوازن غیر كاف. وكما هو علیه حالیا، فإن على النسالعمل تخفیف أعباءالمتمثل في 

عدد نظم میاه الشرب أو االستخدامات المتعددة :االجتماعیةالتحتیةالبنیةهذا المؤشر یقیس التحسنات في 

. ویمكن للحد من جمع حطب الوقود بسبب إدخال تحسینات على جرى إنشاؤها أو إصالحهاالتي األغراض 

أو الحد من الزمن الضروري للطهو وغیرها من األدوات الزراعیة وأدوات التجهیز الزراعي األكثر المواقد

،. وبصورة مشابهةواألثركفاءة أن تشكل مؤشرات أخرى محتملة للمستوى األول من نظام قیاس النتائج 

میزانیة المشار بأنه سیكون من الهام إیضاح كیف سیتم قیاس مخصصات الالمستقلیالحظ مكتب التقییم

بین الجنسین المدعومة ذات األهداف الخاصة بالتمایز زیادة نسبة القروض والمنح (1-1إلیها تحت المؤشر 

  . ))42(الفقرة المیزانیةفيبمخصصات واضحة 

  


