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  موجز تنفیذي

فیها من حیث الفرص بین الجنسینمساواةالتظهر الشواهد أن االقتصادات التي تتسم بارتفاع مستوى -1

اع مستوى النمو االقتصادي بل وبتحسن جودة الحیاة فیها أیضًا. فیمثل التصدي والفوائد ال تتمیز فقط بارتف

وتمكین المرأة عنصرًا حیویًا لمواجهة التحدي المتمثل في تحسین األمن الغذائي بین الجنسینمساواةاللعدم 

ند تمكین النساء الفقراء من التغلب على الفقر. ویتعزز النمو الزراعي عیینسكان الریفالوالتغذوي، وتمكین 

والرجال على حد سواء من المشاركة بشكل كامل باعتبارهم فاعلین اقتصادیین وٕاعرابهم عن احتیاجاتهم 

وأولویاتهم في محافل صنع القرار. وتصبح برامج التنمیة أكثر مالءمة واستدامة عندما یستطیع كل من 

فعلى الرغم من تزاید البراهین على أن تحسن النساء والرجال من المشاركة في المؤسسات الریفیة. ومع ذلك،

مثل انخفاض معدل وفیات –ًا وثیقًا بحدوث تحسن في الحد من الفقر رتباطارتبطقدرات النساء ورفاهیتهن ی

فادحًا في العالم النامي. وفي الوقت بین الجنسینمساواةالفال یزال عدم –الرّضع وسوء تغذیة األطفال 

الریفیات درجة أسوأ من الرجال الریفیین، والنساء والرجال الحضریین، على مؤشر الحاضر، تسجل النساء 

. فتشیر تقدیرات منظمة ، مع وجود استثناءات قلیلةالذي یتوفر بیانات بشأنهلأللفیةاألهداف اإلنمائیة 

رة متساویة، األغذیة والزراعة لألمم المتحدة إلى أنه لو كانت النساء یحصلن على المدخالت اإلنتاجیة بصو 

في 4.0-2.5في المائة وازداد الناتج الزراعي اإلجمالي بنسبة 30- 20الزدادت غلة مزارع النساء  بنسبة 

المائة في البلدان النامیة. وعملیًا، فإن ذلك من شأنه أن یخفض عدد الجوعى على مستوى العالم بنسبة 

  ملیون شخص.150ملیون إلى 100من في المائة، أو 17- 12

المساواة بین الجنسین وتمكین ، إلى وضع موضوع عدم 1978في عام هد عمد الصندوق، منذ تأسیسوق-2

على نحو متزاید في صلب أعماله الرامیة للحد من الفقر الریفي وانعدام األمن الغذائي. ویمثل المرأة

ر االستراتیجیة في عنصرًا محوریًا في تنفیذ جمیع السیاسات واألطالتمایز بین الجنسینالتصدي لقضایا 

التمایز بین الجنسینالصندوق. ونتیجة لذلك، یأتي عمل الصندوق في صدارة األعمال المجراة بشأن قضایا 

في سیاق التنمیة الزراعیة والریفیة. ومع ذلك، تطرح العولمة واألسواق الناشئة وعدم استقرار أسعار الغذاء 

لسكان لللقرن الحادي والعشرین، فرصًا وتحدیات جدیدة ىوتغیر المناخ ونمو السكان، في السنوات األول

  الفقراء، وال سیما السكان الذین ال یمتلكون الكثیر من األصول، وخصوصًا النساء.یینالریف

عامًال محوریًا لبلوغ الهدف العام لإلطار المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبشأن سیاسة الوستمثل -3

من النساء الفقراء السكان الریفیین، الذي یتمثل في تمكین 2015- 2011فترة االستراتیجي في الصندوق لل

من تحسین أمنهم الغذائي وتغذیتهم وزیادة دخولهم وتعزیز صمودهم. وستعمل السیاسة على تقویة والرجال 

لریفیة. في مجال التنمیة الزراعیة واالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةمركز الصندوق الریادي في تعزیز 

إذ تبني على خبرات الصندوق وٕانجازاته في العملیات المیدانیة وفي مجال السیاسات األوسع على مستوى 

. وستوفر هذه السیاسة اإلرشاد االستراتیجي للصندوق في تنظیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتعزیز 

نطاقها وتحسین الوضع االقتصادي جهوده الرامیة إلى سد الفجوات بین الجنسین وتكثیفها وتوسیع 

لعام واالجتماعي للنساء في البیئات الریفیة سریعة التغیر. وقد أوصى التقییم المؤسسي ألداء الصندوق 

.المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبإعداد سیاسة للمساواة بین الجنسین فیما یتعلق ب2010
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نمائیة المدعومة من الصندوق وتعزیز استدامتها. ویتمثل وتهدف هذه السیاسة إلى تعمیق أثر المبادرات اإل-4

وتعزیز تمكین المرأة في المناطق الریفیة الفقیرة. التمایز بین الجنسینغرضها في زیادة أثر الصندوق على 

وسیتحقق ذلك من خالل أهداف استراتیجیة ثالثة، وهي:

 یفین والریفیات من الحصول على فرصة : تعزیز التمكین االقتصادي لتمكین الر 1الهدف االستراتیجي

متساویة للمشاركة في األنشطة االقتصادیة المربحة واالستفادة منها.

 في المؤسسات وتأثیر متساوتمثیلبالتمتع: تمكین النساء والرجال من 2الهدف االستراتیجي

والمنظمات الریفیة.

 أعباء العمل وفي تقاسم الفوائد : إقامة توازن أكثر إنصافًا في تقسیم 3الهدف االستراتیجي

االقتصادیة واالجتماعیة بین النساء والرجال.

من هذا التقریر. وسیجري تنفیذ األهداف االستراتیجیة من خالل خمسة 1ویرد إطار النتائج في الجدول -5

5و4باألنشطة الرئیسیة للصندوق، في حین یتعلق المجاالن 3إلى 1مجاالت عمل: فتتعلق المجاالت من 

بالهیاكل والموارد المؤسسیة لتنفیذ السیاسات. وثمة خمسة ُمخرجات أساسیة متوقعة، وتم وضع مجموعة 

(الملحق الرابع). وسیتواصل تطویر الُنُهج والمؤشرات وضبطهما وفقا یة من المؤشرات لكل ُمخرجئمبد

لألولویات والوقائع المحلیة واإلقلیمیة القائمة على األرض.

 الُمخرج: التصدي لقضایا : البرامج والمشروعات الُقْطریة المدعومة من الصندوق.1مجال العمل

بصورة منهجیة في إطار البرامج  والمشروعات الُقْطریة المدعومة المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

  من الصندوق.

  المؤشرات:

لجنسین على حدة مدعومة زیادة في نسبة القروض والمنح التي تتضمن أهدافا خاصة بكل من ا  1- 1

  بمخصصات واضحة في المیزانیة

  تحّسن تصنیفات االعتبارات الجنسانیة بالنسبة لتصمیم القروض والمنح  2- 1

 زاً الصندوق : 2مجال العمل . وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتاستقطاب التأییدلجهود باعتباره محف

والتعاون وٕارساء الشراكات على المستوى التأییداستقطابالُمخرج: تحّسن مساهمات الصندوق في جهود 

  .التمایز بین الجنسیناالستراتیجي، وتحسن إدارة المعرفة بشأن 

المؤشرات:

  في المحافل والمطبوعات الدولیةالتمایز بین الجنسینزیادة مدخالت الصندوق بشأن قضایا   1- 2

في وثائق السیاسات ومنتجات لمرأةالمساواة بین الجنسین وتمكین اإدراج إحاالت لموضوع   2- 2

المعرفة الرئیسیة للصندوق

في حوار السیاسات وتوسیع النطاقالتمایز بین الجنسینزیادة التركیز على قضایا 3- 2
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التمایز بین زیادة المبادرات المشتركة مع الوكاالت اإلنمائیة األخرى بشأن األنشطة ذات الصلة ب  4- 2

الجنسین

 الُمخرج: تعزیز قدرات الشركاء ء قدرات الشركاء المنفذین والمؤسسات الحكومیة. : بنا3مجال العمل

  في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة.التمایز بین الجنسینعلى التصدي لقضایا 

  المؤشرات:

تحّسن تصنیفات االعتبارات الجنسانیة بالنسبة لحافظة القروض والمنح عند اإلنجاز  1- 3

التي تجریها المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةدة المبادرات الرامیة إلى دعم زیادة عدد وجو   2- 3

  المؤسسات الحكومیة

 الُمخرج: تصمیم نهج بین الجنسین والتنوع في الصندوقبشأن التمایز التوازن :4مجال العمل .

  بین الجنسین والتنوع.بشأن التمایز وٕاجراءات مؤسسیة داعمة للتوازن 

المؤشرات: 

  أو أعلى5- فزیادة عدد النساء الموظفات في الصندوق على الدرجة الوظیفیة   1- 4

التمایز تحّسن درجات النساء والرجال على حد سواء في أسئلة استقصاء الموظفین ذات الصلة ب  2- 4

  (مثل التوازن بین الحیاة العملیة واالجتماعیة)بین الجنسین

 الُمخرج: دعم الموارد البشریة والمالیة المؤسسیة ة المهنیة.الموارد والرصد والمساءل:5مجال العمل

  دعمًا كامًال.المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةونظم الرصد والمساءلة في الصندوق لمسألة 

  المؤشرات:

المساواة زیادة الموارد البشریة والمالیة المتاحة في المیزانیة األساسیة للصندوق والمستثمرة لدعم   1- 5

  ین الجنسین وتمكین المرأةب

في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة التمایز بین الجنسینزیادة عدد اإلحاالت الموضوعیة لقضایا   2- 5

  في المحافل العامة ووسائط اإلعالم.صندوقإدارة المن جانب

  ندوقفي االستعراض السنوي ألداء الصالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةزیادة درجة   3- 5

وبمجرد الموافقة على سیاسة الصندوق، .2في الجدول 2015-2012وترد خطة تنفیذ السیاسة للفترة -6

سیجري إعداد استراتیجیة لالتصال والتشاور، وتحسین الخطة  بالتعاون مع دوائر وُشعب الصندوق ذات 

  الصلة.

–رأسه أحد أعضاء اإلدارة ی–التمایز بین الجنسینوسیجري إنشاء فریق عامل رفیع المستوى معني ب-7

استیفاءوسیتولى أیضا رصد التقدم الذي یحرزه الصندوق في .راض اإلرشاد المؤسسي والمساءلةألغ

مجلس الرؤساء التنفیذیین في منظومة األمم التابعة لةالقادمخطة العمل الشاملة لألمم المتحدة متطلبات 

. وسیوفر بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةلتنفیذ سیاسة األمم المتحدة (CEB-SWAP)المتحدة 
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لهذا الفریق العامل. ویرد إطار المساءلة في تقني الدعم الالتمایز بین الجنسینالفریق المواضیعي المعني ب

الملحق الخامس.

استعراض التقدم المحرز في المعني بالتمایز بین الجنسین وسیتولى الفریق العامل الرفیع المستوى -8

یذ السیاسة وٕابالغ المجلس التنفیذي به سنویًا. وسیجرى استعراض منتصف المدة للسیاسة في تنف

التابعة لمنظمة بین الجنسینمساواةال، إلى جانب العملیة التشاركیة للتحقق من حالة 2014نهایة عام 

العمل الدولیة، أو ما یعادلها، وٕابالغ المجلس التنفیذي بها في السنة التالیة.
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  وصیة بالموافقةت

المحددة في المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةسیاسة الصندوق بشأن المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على 

  هذه الوثیقة.

  

  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةسیاسة الصندوق بشأن 

  السیاق-أوال

  مقدمة-ألف

من حیث الفرص والفوائد ال التمایز بین الجنسینستوى تظهر الشواهد أن االقتصادات التي یزید فیها م-1

تتمیز بمستوى أعلى من النمو االقتصادي وحسب بل وبتحسن جودة الحیاة فیها أیضًا. فیمثل التصدي لعدم 

عنصرًا حیویًا لمواجهة التحدي المتمثل في تحسین األمن الغذائي المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

الفقراء من التغلب على الفقر. ویتعزز النمو الزراعي عند تمكین النساء السكان الریفیینوتمكین والتغذوي، 

وال سیما وقت –والرجال على حد سواء من المشاركة بشكل كامل كفاعلین اقتصادیین، إذا ما ُحرر وقتهم 

من الفوائد الناشئة من أداء المهام المرهقة والمتكررة، وٕاذا ما جرى تحفیزهم بمنحهم حصة عادلة –النساء

عن ما یبذلونه من عمل. وتصبح برامج التنمیة أكثر مالءمة واستدامة عندما یستطیع كل من النساء 

والرجال من المشاركة في المؤسسات الریفیة واإلعراب عن احتیاجاتهم وأولویاتهم في محافل صنع القرار. 

حسن قدرات النساء ورفاهیتهن یرتبط ارتباطًا وثیقًا تومع ذلك، فعلى الرغم من تزاید البراهین الدالة على أن 

فال یزال –مثل انخفاض معدل وفیات الرضع وسوء تغذیة األطفال –بالحد من الفقر وتحّسن جودة الحیاة 

.فادحًا في العالم الناميعدم المساواة بین الجنسین

موضوع القضاء على عدم ، إلى وضع1978وقد عمد الصندوق على نحو متزاید، منذ تأسیسه في عام -2

في صلب أعماله الرامیة إلى الحد من الفقر الریفي وانعدام األمن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

عنصرًا محوریًا في تنفیذ السیاسات واألطر التمایز بین الجنسینالغذائي. ویمثل التصدي لقضایا 

صندوق في صدارة األعمال المبذولة بشأن قضایا االستراتیجیة في الصندوق. ونتیجة لذلك، یأتي عمل ال

عدم في سیاق التنمیة الزراعیة والریفیة. ومع ذلك، تطرح العولمة واألسواق الناشئة و التمایز بین الجنسین

للقرن الحادي والعشرین، فرصًا األولىاستقرار أسعار الغذاء وتغیر المناخ ونمو السكان، في السنوات 

الفقراء، وال سیما السكان الذین ال یمتلكون الكثیر من األصول، وخصوصًا یینالریفسكانلوتحدیات جدیدة ل

النساء. ویتعین على الصندوق، استجابة لذلك، شحذ استراتیجیاته وأدواته لتعظیم وزیادة األثر المستدام 

1لعملیاته.
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  .2015- 2011اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة
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لبلوغ الهدف العام لإلطار عامًال محوریًا المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةبشأن سیاسة الوستمثل -3

من النساء الفقراء السكان الریفیین، الذي یتمثل في تمكین 2015-2011االستراتیجي للصندوق للفترة 

من تحسین أمنهم الغذائي وتغذیتهم وزیادة دخولهم وتعزیز صمودهم. وستعمل السیاسة على تقویة والرجال 

في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة. جنسین وتمكین المرأةالمساواة بین المركز الصندوق الریادي في تعزیز 

إذ تبني على خبرات الصندوق وٕانجازاته في العملیات المیدانیة وفي مجال السیاسات األوسع على مستوى 

. وستوفر هذه السیاسة اإلرشاد االستراتیجي للصندوق في تنظیم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتعزیز 

میة إلى سد الفجوات بین الجنسین وتكثیفها وتوسیع نطاقها وتحسین الوضع االقتصادي جهوده الرا

البرامج –واالجتماعي للنساء في البیئات الریفیة سریعة التغیر. وستسترشد جمیع جوانب عمل الصندوق 

نظیمیة وٕادارة والمشروعات القطریة، وحوار السیاسات، واالتصال والتعلم، بهذه السیاسة. وستعمل الثقافة الت

الموارد البشریة في الصندوق على دعم أهداف السیاسة واالتساق معها. وقد أوصى التقییم المؤسسي ألداء 

المساواة بین الجنسین وتمكین الجنسین فیما یتعلق بالتمایز بین بشأنبإعداد سیاسة 2010لعام الصندوق

  في الملحق األول.الجنسینللتمایز بین ویرد مسرد بالمصطلحات الرئیسیة 2.المرأة

  في مجال التنمیة الزراعیة والریفیةعدم المساواة بین الجنسین  - باء

وزیادة اإلنتاج الزراعي عدم المساواة بین الجنسینتجّدد فهم الدوائر المهنیة األوسع للعالقة بین االتصدي ل-4

، في معرض 3صادر عن الصندوقال2011وتعزیز النمو االقتصادي الریفي. ویسّلم تقریر الفقر الریفي 

استكشافه ألبعاد الفقر الریفي، بأن بعض المجموعات غالبًا ما تتعرض للتعویق بصورة غیر متناسبة في 

بالتمایز المقترن تفاوت القوىسعیها لإلفالت من قبضة الفقر بسبب أوجه الحرمان واإلقصاء المتجذرة في 

تمتد لتشمل ألفراد وأسرهم، بل ذلك بتكلفة ال تقتصر على اوالعمر والهویة العرقیة. ویأتيینالجنسبین

والعالمي أیضًا.ياالقتصاد الوطن

فاعلة رئیسیة في القطاع الزراعي وفي مجال األمن الغذائي والتغذوي لألسر وٕادارة اً وتمثل النساء أطراف-5

اعیة في جمیع البلدان النامیة في المائة من القوى العاملة الزر 43إذ یشكلن ما نسبته 4الموارد الطبیعیة.

ویعملن في جمیع مراحل سلسلة القیمة سواء 5في المائة في شرق آسیا وأفریقیا جنوب الصحراء.50ونحو 

في مشروعاتهن الخاصة أو في األنشطة األسریة أو كموظفات، ویقمن بطائفة واسعة من األنشطة، وغالبًا 

كن كذلك في مزیج من األنشطة غیر الزراعیة، كجزء من نظم المعرفة الخاصة بهن. ویشار یستخدمن ما 

                                                     
2

المساواة بین الجنسین وتمكین )، التقییم المؤسسي ألداء الصندوق فیما یتعلق ب2010ییم المستقل في الصندوق (مكتب التق

  .EB 2010/101/R.9، الوثیقةالمرأة

http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/corporate/gender.pdf.  
3

  ). تقریر الفقر الریفي، حقائق جدیدة، تحدیات جدیدة: فرص جدیدة لجیل الغد.2011الصندوق (

4
  في القطاع الزراعي.مایز بین الجنسینالت). دلیل 2009البنك الدولي ومنظمة األغذیة والزراعة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (

5
، النساء في قطاع الزراعة، سد الفجوة بین الجنسین ألغراض 2011-2010). حالة األغذیة والزراعة 2011منظمة األغذیة والزراعة (

  التنمیة.
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، وتسند إلیهن معظم المهام المنزلیة. وتستخدم النساء 6استراتیجیتهن لتنویع الخیارات المتعلقة بسبل عیشهن

ویستخدمن المنتجات الطبیعیة ألغراض –كمصدر للمیاه والحطب –البیئة الطبیعیة على أساس یومي 

ذلك، تستفید النساء بدرجة أقل بكثیر مقارنة بالرجال من األصول والخدمات التي من اقتصادیة وطبیة. ومع

شأنها أن تمكنهن من زیادة إنتاجیتهن، ویعانین من نقص تمثیلهن في لجان إدارة الموارد الطبیعیة 

ومجموعات المستخدمین.

2011-2010وتفید نشرة حالة األغذیة والزراعة لعام -6
ألغذیة والزراعة لألمم المتحدة الصادرة عن منظمة ا7

في المائة، 30-20بأن متوسط تفاوت المردود بین المزارع التي یدیرها رجال وتلك التي تدیرها نساء یبلغ 

وتعزو جانبًا كبیرًا من هذا التفاوت إلى عدم المساواة في االستفادة من الموارد اإلنتاجیة ولیس إلى القدرات. 

بین الجنسین في حصول النساء على المدخالت اإلنتاجیة أثرًا كبیرًا على وقد ثبت أن لتضییق الفجوة 

الُمخرجات الزراعیة، وال سیما في البلدان التي یزداد فیها انخراط النساء في اإلنتاج الزراعي، فیما یتعلق 

ا تقوم به بالمنتجات التي تتولى النساء زراعتها بصورة أساسیة، وحیثما تكون الفجوة بالغة االتساع بین م

النساء وما یحتجنه من مدخالت وأصول.

2012وال یزال تقریر التنمیة في العالم لعام -7
یمثل أحد الموضوعات األولى التي تناولها البنك الدولي، حیث 8

تصب في إطار االقتصادیات الذكیة، وتعمل على تعزیز اإلنتاجیة وتحسین المساواة بین الجنسینینادي بأن 

من القرن األخیرالمتأتیة من التنمیة، بما في ذلك فتح آفاق للجیل الجدید. وشهد الربع الدخول األخرى 

في فرص التعلیم والصحة وسوق العمل. –تضییق العدید من الفجوات بین الجنسین على نحو غیر مسبوق 

اهیتهن، بل ومع ذلك، ال یزال ثمة تفاوت ساطع بین الجنسین، ال یقتصر أثره على تقیید حقوق النساء ورف

یمتد لتقیید النمو االقتصادي العالمي والتنمیة البشریة، وهو األهم. ویذهب التقریر إلى أن النمو االقتصادي 

: فهناك حاجة لتطبیق سیاسات وبرامج محددة للتصدي عدم المساواة بین الجنسینوحده ال یكفي للحد من 

دان.لهذه الفجوات التي تظل قائمة حتى مع ازدیاد ثراء البل

جانبًا أساسیًا من الحل لبعض التحدیات العالمیة الخطیرة في عالم یمثل تمكین النساء والفتیات الریفیات و -8

المساواة بین ثمة إقرار حالیًا بأن قضیة و 9الیوم، ومنها األمن الغذائي والحد من الفقر والتنمیة المستدامة.

ولیس فقط –لتحقیق جمیع األهداف اإلنمائیة لأللفیة تأتي في موضع القلب بالنسبة الجنسین وتمكین المرأة

وفي ضوء األدوار التي تضطلع بها المرأة كمدیرة 10.المساواة بین الجنسینالهدف الثالث المتعلق ب

المساواة بین الجنسین ومستخدمة للموارد الطبیعیة والدور الذي تضطلع به في اإلنتاج الزراعي، فإن مسألة 

التنوع البیولوجي واالستدامة البیئیة، ومن ثم تخفیف تغیر صونعنصرًا محوریًا في تمثل وتمكین المرأة

                                                     
6

د الجنسانیة للوظائف الزراعیة ). األبعا2010منظمة األغذیة والزراعة، والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ومكتب العمل الدولي (

  والریفیة: مسارات متمایزة لإلفالت من قبضة الفقر، الحالة واالتجاهات والفجوات.

7
  ). المرجع المذكور.2011منظمة األغذیة والزراعة (

8
  الجنسین والتنمیة.مساواة، ال2012). تقریر التنمیة في العالم 2011البنك الدولي (

). تمكین النساء الریفیات ودورهن في استئصال الفقر والجوع، والتنمیة، 2011(واالجتماعیة لألمم المتحدةاللجنة االقتصادیة 9

  ، نیویورك. 2012ذار آ/مارس9–فبرایر/شباط 27والتحدیات الحالیة. الدورة السادسة والخمسین للجنة وضع المرأة، 
10

  .2010ف اإلنمائیة لأللفیة ). تقریر األهدا2010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
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تسجل النساء الریفیات درجة أقل من الرجال فعلى المستوى العالمي، ومع ذلك، 11المناخ والتكیف مع آثاره.

تتوفر بیانات الریفیین ومن النساء والرجال في الحضر، على كل مؤشرات األهداف اإلنمائیة لأللفیة التي

12.، مع وجود بعض االستثناءاتعنها

فكما هو 13.والسنونوع الجنسكانتتمثل في المالتيثالثیةالمثلبة الوتواجه الفتیات المراهقات في الریف -9

الحال مع الفتیان المراهقین في المناطق الریفیة، تعاني الفتیات من عدم استفادتهن من البنیة األساسیة 

ال سیما، الوصول إلى األراضي واألسواق والحصول على التمویل والتعلیم والتدریب والرعایة و –والخدمات 

المعاییر االجتماعیة والثقافیة التي تؤثر على أدوار الجنسین نظرًا لتجذرومع ذلك، و –الصحیة األساسیة 

ظین بفرص أقل الستكمال ، فغالبا ما تتحمل الفتیات عبء عمل ثقیًال، ویحبصورة أكبرفي المناطق الریفیة

دراستهن، ویواجهن احتماالت الزواج المبكر، وما یصاحب ذلك من أخطار ضعف الصحة اإلنجابیة وتعدد 

وتدفع هذه الظروف القاسیة، ورغبة الشابات الریفیات في تحسین حیاتهم، مرات الوالدة والعنف الجنساني. 

بدون التدریب المناسب الحضریة أو خارج الحدود. و إلى هجر الكثیرات منهن لقراهن والهجرة إلى المناطق

والمهارات المالئمة، یتعرضن بشدة لمخاطر استغاللهن واالتجار فیهن. وتتعرض الشابات بصورة غیر 

وكثیرًا ما تضیع فرصة اتخاذ إجراءات من متناسبة أیضًا لإلصابة بعدوى فیروس نقص المناعة البشریة. 

ناهیك عن ضیاع فرصة –مراهقات في الوقت الحالي، بل وفي األجیال القادمة شأنها تغییر حیاة الفتیات ال

حفز النمو االقتصادي.

وال یتعلق الخطاب دائمًا بتضییق الفجوات بالنسبة للنساء. إذ تحول المعاییر والتوقعات المجتمعیة أیضًا دون -10

الضعف خاصة بجنسهم كما یمكن استغالل الرجال طاقاتهم. ویمكن أن یواجه الرجال والفتیان أشكال من 

أن یتعرضوا للتأثیر السلبي الناجم عن القولبة النمطیة الجنسانیة. وقد یجد بعض الرجال أنه من الصعب 

التوافق مع األفكار النمطیة عن الرجولة ومن ثم یشعرون بالتهمیش. فعلى سبیل المثال، قد تمنع المعاییر 

محو أمیة الكبار، أو أنشطة رعایة األطفال، أو أعمال الطهي االجتماعیة الرجال من المشاركة في فصول

في المنزل. وفي بعض أنحاء العالم، ینقلب اتجاه الفجوات بین الجنسین، فیعاني الصبیان من انخفاض 

معدالت المشاركة في المدارس مقارنة بالفتیات. ویمكن أن ینجم العنف الجنساني في بعض األحیان عن 

ساء بتجریدهم من قدرتهم على أداء دورهم التقلیدي كمعیلین ألسرهم. وقد تتسبب إحساس الرجال والن

التغییرات االجتماعیة واالقتصادیة في بعض المناطق إلى تعریض الرجال أكثر من النساء إلى مخاطر 

فقدان وظائفهم أو نقص الوظائف المتاحة لهم. وفي مناطق أخرى، یضیع على الرجال فرص التنمیة، 

من الضروري إجراء مبادرات موجهة، تشمل اتخاذ إجراءات تهدف إلى التصدي للقوالب النمطیة ویصبح 

التقلیدیة عن الرجال والرجولة، وتعزیز األدوار اإلیجابیة للجنسین وهویاتهم.

                                                     
اتفاقیة التنوع البیولوجي، واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقیة األمم المتحدة –في واقع األمر، تتعاون اتفاقیات ریو الثالث 11

بین الجنسین من أجل تحسین اإلدارة مع مرفق البیئة العالمیة على مواءمة ُنُهجها إزاء تعمیم منظور التمایز –اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

  .2012المقرر عقده في عام 20البیئیة العالمیة. وسیجري تناول هذا األمر في مؤتمر ریو+

12
). النساء الریفیات واألهداف اإلنمائیة 2012، (المساواة بین الجنسینشبكة األمم المتحدة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالمرأة و

  .2012قائع. نیویورك، فبرایر/شباط لأللفیة. صحیفة و 

13
Bertini, C. (2011). Girls Grow: A Vital Force in Rural Economies. A Girls count report on Adolescent 

Girls. United States: The Chicago Council on Global Affairs.  
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ومن الممكن أن تتغیر أدوار الجنسین والعالقات بینهم، بل وتتغیر بالفعل، داخل األسر وبین المجتمعات -11

یة وبمرور الوقت. قد یحدث ذلك نتیجة للتطورات التكنولوجیة، أو إتاحة فرصة اقتصادیة جدیدة، أو المحل

حدوث تغیر في عقلیة أفراد األسرة. وتمثل التغیرات في أدوار الرجال والنساء وعالقاتهم شرطًا أساسیًا 

تیان في عملیة التنمیة أمرًا بالغ للمساواة بین الجنسین. ومن ثم، یشكل انخراط النساء والرجال والفتیات والف

األهمیة. ویتمثل التحدي في ضمان توفر فرص متساویة للنساء والرجال لالنخراط في األنشطة اإلنمائیة، 

من حیث فرص المشاركة في الفوائد وتقاسمها. ومع ذلك، تتعرض النساء لقدر كبیر من عدم المساواة وهو 

نشطة لتمهید أرض سواء لهم.ما یستلزم إجراء مجموعة مختارة من األ

فاض اإلنتاجیة وفشل التنمیة خباعتباره سببًا رئیسیًا النعدم المساواة بین الجنسین- جیم

  الریفیة

اإلنتاجیة تستفید النساء الریفیات عمومًا من المدخالت والخدمات والمنظمات الریفیة والبنیة األساسیة -12

قتران األعراف االجتماعیة والثقافیة بهیكل البنیة األساسیة . ونتیجة الوالتكنولوجیات بقدر أقل من الرجال

للخدمات، تواجه النساء في جمیع المجتمعات الریفیة تقریبًا تحدیات محددة تتمثل في نقص حصولهن على 

الموارد الطبیعیة والتكنولوجیات ووصولهن إلى أسواق و المدخالت اإلنتاجیة واستفادتهن من موارد األراضي 

في . ویعانین من نقص تمثیلهن في عضویة وقیادة المنظمات الریفیة. وغالبًا ما یكون ثمة تحیزالمنتجات

توصیل الخدمات لصالح الرجال، من خدمات اإلرشاد الزراعي والبحوث إلى التنمیة التكنولوجیة والتدریب 

–وال سیما األراضي–إلى الخدمات المالیة ومشورة األعمال. ویؤدي انعدام األمن فیما یتعلق باألصول 

یؤدي غیاب الوضوح كثیرا ما إلى عزوف النساء عن المجازفة واالبتكار، وضعف قدرتهن على ذلك. و غالبًا 

–فیما یتعلق بحقوق الملكیة والمیراث إلى فتور اهتمامهن باالستثمارات التي تحقق منافع في األجل الطویل 

واشتداد ضعف األیامى. وعلى الرغم من –اصیل الشجریة والمیاه أو زراعة المحصون التربةمثل تدابیر 

یؤثر تأثیرًا –مثل إمدادات المیاه، والطاقة، والطرق، واألسواق –أن نقص الخدمات والبنیة التحتیة األساسیة 

شدیدًا على جمیع قاطني الریف، فإن أثره السلبي یزداد على النساء والفتیات الالئي عادة ما یتحملن 

ب المیاه والحطب. ونظرُا العتماد النساء بصورة أكبر على الزراعة البعلیة والبیئة الطبیعیة، مسؤولیة جل

ونقص حصولهن على األراضي القابلة للزراعة واألسواق وموارد الدخل اآلمنة مقارنة بالرجال، تصیر سبل 

عیشهن أكثر عرضة للصدمات الخارجیة، مثل آثار تغیر المناخ وغالء أسعار الغذاء.

. وغالبا ما تفتر همة النساء الریفیات نظرًا لعدم تقاسمهن المنافع المتحققة من أعمالهن بصورة كاملة-13

ففي العدید من المجتمعات، یتحكم الرجال في أغلب العائدات المتأتیة من المحاصیل النقدیة وٕانتاج الماشیة، 

أن یضطلع الرجال بدور أكبر في حتى وٕان كانت النساء یقمن بقدر كبیر من العمل. فیجرى العرف على

إنتاج المحاصیل والماشیة الموجهة لألسواق، والتفاوض بشأن األسعار، ونقل الكمیات الكبیرة من 

المحاصیل، وٕاجراء المبیعات النقدیة، حتى في المشروعات التي تنشئها النساء. ویرجع ضعف دمج النساء 

المتاح لهن وصعوبة تنقلهن. فعند تحویل أحد في سالسل القیمة إلى القیود المفروضة على الوقت

المشروعات ألغراض تجاریة، قد تجد النساء أنهن یتحملن عبئا غیر متناسب من األعمال اإلضافیة، دون 

تقاسم المنافع اإلضافیة المتحققة، أو أن یسیطر الرجال على المشروعات التي كان ینظر إلیها من قبل على 
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نساء. وفي المقابل، یمكن أن یأتي تمتع النساء بتدفقات دخل مستقلة على أنها تقع في نطاق أعمال ال

حساب وضع الرجل في بیته.

. فتؤدي األعراف والممارسات الثقافیة، ونقص وتعاني النساء من نقص تمثیلهن في عملیة صنع القرار-14

ة في صنع القرار على التعلیم والثقة بالنفس، ونقص الوقت المتاح، إلى تثبیط قدرة النساء على المساهم

مركز تفاوضي یكون للمرأة من المستوى األسري إلى المجتمعي إلى الوطني. وكثیرًا ما –جمیع المستویات 

ضعیف في عملیة صنع القرار داخل األسرة، مما یضر برفاهیة أفراد األسرة جمیعًا. وتوّزع الكثیر من المهام 

، مما یؤدي إلى اختالف األولویات تعلق بالتمایز بین الجنسینتالمرتبطة بالمعیشة الریفیة وفقا العتبارات 

والحوافز والفرص والمعارف بین النساء والرجال. ومن ثم، یؤدي ضعف تمثیل النساء الریفیات في الشؤون 

مراعاة األولویات والقیود المحددة لنصف السكان في االستثمارات والسیاسات، وهو ما نقصالعامة إلى

لى العجز عن تحقیق النتائج اإلنمائیة المرجوة إلى حد بعید. وقد تفضي هذه االستثمارات یؤدي بدوره إ

بالنسبة للتمایز والسیاسات بالفعل إلى حدوث آثار سلبیة على النساء، وٕان بدت هذه االستثمارات محایدة 

.بین الجنسین

عمل النساء الریفیات أطول من أیام فعادة ما تكون أیام وتتحمل النساء أعباء مفرطة من األعمال الیومیة. -15

عمل الرجال. فیقمن بأداء مهام متعددة للجمع بین طائفة واسعة من المهام اإلنتاجیة واألسریة، بما في ذلك 

رعایة الصغار وكبار السن وذوي اإلعاقات والمصابین بأمراض مزمنة. وغالبا ما تقضي النساء الریفیات 

وهي المهام التي تتزاید مشقتها –الحطب لتلبیة االحتیاجات المنزلیة ساعات طویلة في جمع المیاه وحصاد

ومیاه الشرب في مرتبة اإلصحاحبسبب تغیر المناخ ونفاد موارد الغابات وُشح المیاه. وغالبًا ما تأتي عملیة 

مما تعود أقل على سلم األولویات في مخصصات المیزانیة المحلیة والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، على الرغم 

به من منافع هائلة على الصحة العامة واإلنصاف بین الجنسین والنمو االقتصادي والحد من الفقر.
وتتضرر صحة النساء الریفیات ورفاهیتهن أیضًا من جراء ضعف التغذیة وضعف الرعایة الصحیة 14

هن لمخاطر اإلصابة مما یؤدي إلى تعرض–بیولوجیًا واجتماعیًا واقتصادیًا –لألمهات وزیادة ضعفهن 

بعدوى فیروس نقص المناعة البشریة وتُأثیرات عدوى اإلیدز.

  بغیة تعزیز أثر األنشطة اإلنمائیة وفعالیتهاعدم المساواة بین الجنسینالتصدي ل–دال 

یسهم تضییق الفجوة بین الجنسین إسهامًا كبیرًا في تحسین األمن الغذائي والتغذوي وخفض سوء التغذیة -16

فتشیر تقدیرات منظمة األغذیة والزراعة إلى أنه لو استفادت النساء من المدخالت اإلنتاجیة طفال.بین األ

- 2.5في المائة والزداد إجمالي الناتج الزراعي بنسبة 30- 20بصورة متساویة الزدادت مزارع النساء بنسبة 

نه أن یؤدي إلى خفض عدد في المائة في البلدان النامیة. ومن الناحیة العملیة، فإن ذلك من شأ4.0

. 15ملیون شخص150ملیون إلى 100في المائة، أو ما یعادل 17- 12الجوعى على مستوى العالم بنسبة 

                                                     
14

  ). المرجع المذكور.2010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
15

  ). المرجع المذكور.2011منظمة األغذیة والزراعة (
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إذ تقوم النساء 16وقد ثبت أن تمكین المرأة یعد أحد أنجع السبل لخفض سوء التغذیة المزمن بین األطفال.

الصغار في األلف یوم األولى في حیاتهم. ویترك بدور حیوي سواًء في إنتاج أو إعداد الغذاء لألطفال

إضافة إلى تمتعها بوضع متساو في عملیة صنع القرار –التعلیمي لألم وصحتها وحالتها التغذویة المستوى

أثرًا كبیرًا على صحة أطفالها وحالتهم التغذویة. وفضًال عن ذلك، یساعد انخفاض معدل - داخل األسرة 

ذیة لدى األطفال إلى تهیئة الظروف المناسبة لإلفالت من دائرة الحرمان الخبیثة وفیات الرضع وسوء التغ

الناجمة عن سوء التغذیة وعلى التغلب على انتقال الفقر بین األجیال.

وتتجاوز ویسهم تعزیز المساواة بین الجنسین في النمو االقتصادي وانتشال السكان من دائرة الفقر.-17

المساواة بین الجنسین في التنمیة الریفیة مجرد الحد من الفقر. فیتیح تجدد المنافع المشتقة من تعزیز 

وال یمثل قطاع 17االهتمام الدولي بالقطاع الزراعي فرصة لزیادة اإلقرار بالنساء والفتیات الریفیات ودعمهن.

والنمو زراعة الحیازات الصغیرة مصدرًا لتغذیة األسر الریفیة ودخلها فحسب، بل ومحركًا لالقتصاد 

ویؤدي تعزیز استفادة النساء من الموارد والخدمات في المجالین االقتصادي واالجتماعي، 18الریفیین.

فیسهم تحسن مستوى التعلیم والمهارات وتحكمهن فیها، إلى إطالق القدرات اإلنتاجیة لنصف السكان. 

الستثمارات في مجال المساواة والمعرفة والمستوى الصحي لدى القوى العاملة في زیادة اإلنتاج. وتفضي ا

للجیل الحالي واألجیال القادمة 19بین الجنسین إلى تحقیق أعلى المردودات بین جمیع االستثمارات اإلنمائیة

على حد سواء.

الجنسین في تحسین أهمیة البرامج والمشروعات وفعالیتها التمایز بین ویسهم التصدي لقضایا -18

وتمكین المساواة بین الجنسینفتظهر الشواهد أن تحسین سرة بأسرها. واستدامتها، ویعود بالنفع على األ

النساء الریفیات یفضي إلى ما یلي:

.فعند تمكین النساء اقتصادیًا، تزداد تدفقات الدخل. وعند تعزیز مشاركة زیادة دخل األسر وأصولها

ة األصول الكلیة لألسرة النساء في عملیة صنع القرار األسري، فإن األثر ال یقتصر على زیادة قاعد

وحسب، بل ویسهم في تغییر تركیبتها أیضًا. ومقارنة بالرجال، عادة ما تنفق النساء نسبة أكبر من 

دخلهن النقدي على الغذاء وبنود أخرى لتلبیة االحتیاجات اآلنیة ألسرهن. وعندما یزداد انخراط الرجال 

  .نساء، یزداد األمن الغذائي لألسرن مع الفي وضع خطط األمن الغذائي والتغذوي لألسر، بالتعاو 

.فتسهم تنمیة قاعدة مهارات أفـراد المجتمعـات المحلیـة الریفیـة تعزیز رأس المال البشري واالجتماعي–

فـي –، أو تعّلـم األساسـیات المالیـة والقانونیـة الحسـابة والكتابة ومهارات ءعلى القراالتدریبمن خالل 

                                                     
16  Smith L., Ramakrishnan, U., Ndiaye, A.,  Haddad, L. and Martorell, R. (2003). The importance of women’s 

status for child nutrition in developing countries, Research report 131- Washington, D.C.: International Food Policy 

Research Institute; and World Bank (2011). Op. cit.  
17

  ). المرجع المذكور.2011المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة (

18
لثالثین التجدید التاسع لموارد الصندوق، الدورة الخامسة واالخاصة بمشاورات ال). تقریر هیئة 2012الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (

  .2012فبرایر/شباط 23- 22لمجلس المحافظین، روما 

19
). تسریع وتیرة التقدم نحو تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة من خالل النمو 2010االقتصادي (منظمة التعاون والتنمیة في المیدان 

حد من الفقر. باریس: منظمة التعاون والتنمیة في المناصر للفقراء: رسائل السیاسات الصادرة عن شبكة لجنة المساعدة اإلنمائیة بشأن ال

  المیدان االقتصادي.
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أكثــر اســتنارة. ویــؤدي تــدریب النســاء علــى عضــویة وقیــادة قــراراتن اتخــاذ تمكــین الــریفیین والریفیــات مــ

المنظمات إلى تعزیز رأس المال االجتمـاعي، ویضـمن زیـادة مالئمـة األنشـطة اإلنمائیـة، ویمّكـن النسـاء 

من التفاوض بطریقة أكثر نجاعة داخل أسرهن.  

مثـل المواقــد التـي تتمیـز بكفـاءة اســتخدام فتســهم التكنولوجیـات المـوّفرة للعمالـةالبیئـة الطبیعیـة.صـون)

الوقود) وزراعة القطع الحرجیة في خفض أعباء العمل على النساء وخفض العبء علـى قاعـدة المـوارد 

الطبیعیــة. وتــؤدي مســاهمة النســاء فــي البنیــة التحتیــة االجتماعیــة ولجــان المــوارد الطبیعیــة إلــى تحســین 

.ي ذلك المیاه، بما فوصونهاإدارة الموارد الطبیعیة 

.فعندما تشـارك النسـاء فـي تصـمیم المشـروعات وتنفیـذها، تتحسـن اسـتدامة تعزیز استدامة المشروعات

20المشروعات.

  خبرة الصندوق- هاء

یحظى الصندوق بفرصة فریدة لزیادة مساهمته في الحد من الفقر الریفي وتحسین األمن الغذائي والتغذوي -19

ین أصحاب الحیازات الصغیرة، وكثیر منهم من النساء، وتركیزه على نتیجة لخصوصیة عمله مع المزارع

یبني الصندوق على خبرته التي تمتد لعدة عقود في بذلك،المستوى المیداني باعتباره مجال عمله الرئیسي. و 

في التمایز بین الجنسینفي المناطق الریفیة، ودمج شواغل المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتعزیز 

لیاته.عم

وسعى الصندوق، منذ نشأته، إلى كفالة استفادة النساء من استثماراته، على النحو الوارد في شروطه العامة -20

لتمویل التنمیة الزراعیة. واستنادًا إلى هذه الخبرة، وتمشیًا مع المجتمع اإلنمائي ككل، تطور نهج الصندوق 

منذ مطلع –اصة بالمرأة إلى إیالء مزید من االهتمام تطورًا تدریجیًا من التركیز على أنشطة المشروعات الخ

لألدوار والمسؤولیات بین النساء والرجال فیما یتعلق بسبل العیش الریفیة، –تسعینات القرن الماضي 

والتصدي ألوجه عدم المساواة ذات الصلة، ودمج النساء بصورة أكثر منهجیة باعتبارهن مستفیدات 

وصاحبات مصلحة. 

وق إلى تعبئة قدر كبیر من األموال ألغراض القروض والمنح، إضافة إلى موارده اإلداریة، وعمد الصند-21

سواًء على مستوى العملیات المیدانیة أو داخل المساواة بین الجنسینلمباشرة المبادرات الرامیة إلى تعزیز 

مبادرات محددة لبناء المقر. وجرى تكمیل هذه األموال بأموال متممة من المانحین قّدمت من أجل إجراء 

21القدرات والتجریب والتعّلم التي لم ُیتمكن من تمویلها في حینها في إطار المیزانیة العادیة للصندوق.

                                                     
20

مشروعًا من مشروعات البنك الدولي أنه عند استشارة 271أثبت استعراض أجراه المعهد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة لما عدده 

). المرأة: السبیل 2000الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة (في المائة. ورد في تقریر المعهد 16النساء تزداد استدامة المشروعات بنسبة 

  إلى األمن الغذائي، توجیه النظر داخل األسرة.

21
أنه في تلك السنة استثمر الصندوق 2010یظهر تتبع بیانات النشاط واإلنفاق على االعتبارات الخاصة بالتمایز بین الجنسین منذ عام 

المساواة بین لدائرة إدارة البرامج على الوقت المخصص للموظفین واالستشاریین من أجل تعزیز في المائة من المیزانیة اإلجمالیة13

األرقام في المائة إضافیة من المیزانیة على األنشطة المتعلقة بالجنسین (ویستثنى من هذه14، واستثمر الجنسین وتمكین المرأة

في المائة 16وفي المائة من منح الصندوق 40وفي المائة من المیزانیة اإلداریة، 44المیداني)، مولت المستوىاالستثمارات المجراة على
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ونفذت الُشعب اإلقلیمیة الخمس، منذ أواخر تسعینات القرن الماضي، برامج ممولة من خالل منح الصندوق -22

القدرات، وزیادة الموارد والمساعدة التقنیة، وٕارساء شراكات واألموال المتممة. وأسهمت هذه البرامج في بناء

وحوار السیاسات، وأكسبت برامج الصندوق وما بعدها تعلمًا قیمًا، كما استقطاب التأییدجدیدة، ودعم أعمال 

ة محددة بشأن الجنسین. وأجري عدد من یإلى إعداد استراتیجیات إقلیم–في بعض الُشعب –أدت 

خالص الدروس من البرامج وتبادل التعّلم معها ألغراض تحسین أثر الصندوق على أرض المبادرات الست

الواقع.

وبمرور الوقت، عمل الصندوق بالتعاون مع الوكالتین اللتین تتخذا من روما مقرًا لهما (منظمة األغذیة -23

لجنسین وتمكین المرأة، والزراعة وبرنامج األغذیة العالمي)، إلى جانب هیئة األمم المتحدة للمساواة بین ا

والمؤسسات المالیة الدولیة األخرى، والمنظمات غیر الحكومیة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، 

في التمایز بین الجنسینوالتعلم وبناء القدرات المتعلقة بالستقطاب التأییدبهدف إجراء مبادرات مشتركة 

أیضًا في شبكات عالمیة، مثل شبكة األمم المتحدة مجال التنمیة الزراعیة والریفیة. ویشارك الصندوق

ولجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة المساواة بین الجنسینالمشتركة بین الوكاالت المعنیة بالمرأة و 

التمایز بین وفریق العمل المعني بالمساواة بین الجنسینالتعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، وشبكة 

المساواة بین الجنسین المصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف. ویسترشد عمل الصندوق بشأن في الجنسین

، وبالهدف الثالث من األهداف اإلنمائیة المساواة بین الجنسینبااللتزامات العالمیة لبلوغ هدف وتمكین المرأة

.لأللفیة على وجه التحدید، وبلجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

أرست استراتیجیات الصندوق الرامیة إلى النهوض االقتصادي بالریفیات األدوات السیاساتیة والتشغیلیة.-24

، مسألة تحسین دخل النساء وتحكمهن في أصولهن باعتبارها نقطة 1992الفقیرات، التي اعُتمدت في عام 

التمایز بین ى اعتبارات البدء لتحسین الوضع الكلي للمرأة. وینطوي الكثیر من سیاسات الصندوق عل

2006مضمّنة في مبادئها وُنُهجها، وال سیما سیاسة االستهداف في الصندوق لعام الجنسین
وسیاسة 22

المساواة بین الجنسین وتمكین وتمثل مسألة 2009.23النخراط مع الشعوب األصلیة لعام ابشأنالصندوق

صممت على مدار السنین، لمتعلقة بانخراط الصندوق. و أحد المبادئ الثمانیة في اإلطار االستراتیجي االمرأة

وعممت 24أدوات تشغیلیة لدمج الشواغل الجنسانیة بصورة منهجیة في دورة مشروعات وبرامج الصندوق.

                                                                                                                                                           

في المائة من وقتهم على األنشطة المتعلقة بالجنسین (ویستثنى من هذه 10من األموال المتممة. وعمومًا، یبذل موظفو الصندوق نحو 

  المتعلقة بالجنسین). النسبة الموظفون االختصاصیون الذین یعملون حصریًا على األنشطة 

22
أن الصندوق سوف "یتصدى للفروق بین الجنسین ویولي تركیزًا خاصًا ") على: 2006تنص استراتیجیة االستهداف في الصندوق (

مع  إیالء اهتمام خاص بالنساء –ألسباب تتعلق باإلنصاف والفعالیة واألثر –للنساء داخل جمیع المجموعات المستهدفة المحددة 

  ت ألسرهن، الالتي غالبًا ما یكن محرومات للغایة".العائال
http://www.ifad.org/pub/policy/target/targeting_e.pdf.  

23
یواصل دمج تركیز على الجنسین في ) على أن: "الصندوق س2009تنص سیاسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلیة (

  برامجه، مع قطع التزام خاص بتحسین رفاهیة نساء الشعوب األصلیة...".
http://www.ifad.org/english/indigenous/documents/ip_policy_e.pdf  

24
قوائم مرجعیة لتصمیم البرامج والمشروعات، –في األسرالتمایز بین الجنسینل الرئیسیة ما یلي: األمن الغذائي وتشمل المراح

1999)http://www.ifad.org/gender/approach/gender/mem.htmالجنسین، تعمیم منظور التمایز التمایز بینخطة العمل بشأن)؛

وٕاطار عمل تعمیم منظور ؛)ction.pdfhttp://www.ifad.org/gender/policy/a. (2006-2003بین الجنسین في عملیات الصندوق، 

  ).//:www.ifad.org/gender/framework/framework.pdfhttp(2008التمایز بین الجنسین في عملیات الصندوق، 
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اآلن في جمیع اإلجراءات التشغیلیة، من إعداد برامج الفرص االستراتیجیة اعتبارات التمایز بین الجنسین

النتائج إلى تصمیم المشروعات، مرورًا بعملیتي التنفیذ والرصد، وصوًال إلى التقییم الُقْطریة المستندة إلى

النهائي (انظر الملحق الثاني). وفي الوقت ذاته، تتخذ تدابیر محددة في المشروعات المدعومة من 

الصندوق لرأب الفجوات التقلیدیة بین الجنسین.

باستحداث تدابیر استباقیة لتحسین التوازن بین الجنسینبین مساواةالوداخلیًا، عمد الصندوق إلى دعم -25

الحیاة العملیة واالجتماعیة، مثل ترتیبات العمل البدیلة، واإلجازات الوالدیة، والرعایة النهاریة لألطفال. 

وتتضمن مدونة سلوك الصندوق معظم العناصر الالزمة لنشر ثقافة داعمة للتنوع.

المساواة تقییم أداء الصندوق من حیث 2010لمستقل في الصندوق في عام تولى مكتب التقییم ااإلنجازات. -26

في المائة من المشاركین في 50. وفي ذلك الحین، كانت النساء تمثل نحو بین الجنسین وتمكین المرأة

من متوسط إلى مرتفع من في المائة من المشروعات88المشروعات المدعومة من الصندوق، وُصنف أداء 

وسجل التوازن بین الجنسین في الفئات المهنیة في الصندوق أداء 25عند اإلنجاز.یز بین الجنسینالتماحیث 

أفضل من المتوسط في وكاالت األمم المتحدة األخرى، وٕان كان من الضروري تحقیق مزید من التقدم على 

وأعلى.5- فالدرجة الوظیفیة 

مؤسسات المالیة الدولیة األخرى في تحسین العملیات ووجد التقییم أیضًا أن أداء الصندوق جاء أفضل من ال-27

. ویرجع ذلك إلى المبادرات الرامیة إلى تعمیم التمایز بین الجنسینالتشغیلیة من أجل تعزیز عمله المتعلق ب

في دورة مشروعات الصندوق وٕاجراءاته. ونتیجة لذلك، وجد التقییم أن التمایز بین الجنسیناعتبارات 

ج مهمة میدانیًا من حیث بناء قدرات النساء وتمكینهن اقتصادیًا وتعزیز أدوارهن في الصندوق حقق نتائ

، حیث وجه استقطاب التأییدعملیة صنع القرار. وأقر أیضًا بالدور البارز الذي اضطلع به الصندوق في 

لریفیات. ومع اهتمام صناع القرار على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة إلى ما تسهم به النساء ا

ذلك، أوصى التقییم بتحسین االتساق في جمیع عملیات الحافظة، وزیادة المساءلة على جمیع المستویات، 

وممارستها. واستجابت إدارة التمایز بین الجنسینوزیادة فعالیة التعلم وتعزیز ثقافة مؤسسیة داعمة لمبدأ 

الجنسین.مایز بین التالصندوق للتقییم بقطعها التزام بإعداد سیاسة بشأن 

أسهمت خبرة الصندوق المیدانیة وفعالیات التعلم وعملیات التقییم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.-28

على المستوى اإلقلیمي، على مدار السنوات، والتقییم المؤسسي للمساواة التمایز بین الجنسینالذاتي لبرامج 

كبیر من المعرفة بشأن الُنُهج الناجحة على مستوى بین الجنسین، في اآلونة األخیرة، في إنتاج كم

المشروعات. ودرج الصندوق بصورة متزایدة على استخالص الدروس من خبراته الخاصة وخبرات المنظمات 

في دورة المشروعات نالجنسیالتمایز بین األخرى بشأن العوامل التي تحدد جودة األداء في تعمیم منظور 

وعات ذات األداء األفضل تتمیز بما یلي: تطبیق استراتیجیة جیدة التحدید بشأن والبرامج. ووجد أن المشر 

الجنسین تستند إلى تحلیل جنساني واجتماعي اقتصادي؛ وتوفُّر موارد بشریة ومالیة كافیة لتنفیذ التمایز بین 

؛ ووضع ایز بین الجنسینالتماالستراتیجیة، بما في ذلك توفُّر الخبرة العملیة بین أفراد فریق اإلدارة في مجال 

بین التمایزأهداف تقدمیة ولكن واقعیة لمشاركة النساء في أنشطة المشاریع؛ وٕاعداد نظم رصد وتقییم تراعي 

والتزامهم في تهیئة الشركاء المنفذینالجنسین. ویسهم فهم المؤسسات الحكومیة وموظفي إدارة المشروع و 

                                                     
  ). تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق. 2010ندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (الص25
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. وجرى تجمیع المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةت في تعزیز البیئة التمكینیة الضروریة لنجاح المشروعا

عتبارات الراعي للتصمیم والتنفیذ الملنجاح في وثیقة "المالمح الرئیسیة اهذه اللبنات األساسیة لتحقیق 

"، التي تشكل مجموعة من المعاییر المشتركة الدنیا المستخدمة في إرشاد عملیتي التمایز بین الجنسین

التمایز بین الجنسینالممارسات لتعمیم منظور بیانات بأفضلوترد في الملحق الثالث26والتنفیذ.التصمیم 

  وموضّحة بالخبرات المیدانیة للصندوق.–مقّسمة حسب المجال المواضیعي 

  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةاألساس المنطقي لسیاسة –واو 

أن تسهم في تعزیز وضعه باعتباره منظمة رائدة في الجنسینالمساواة بینمن شأن سیاسة الصندوق بشأن -29

في التنمیة الزراعیة والریفیة. وتبني هذه السیاسة على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةمجال تشجیع 

المساواة بین ، وفي تعزیز لسیاسات األوسعخبرة الصندوق وٕانجازاته في العملیات المیدانیة وفي مضمار ا

. وستعمل على إرشاد الصندوق في زیادة ُنُهجه الناجحة وتوسیع نطاقها بصورة وتمكین المرأةالجنسین 

منهجیة، والتصدي للتحدیات الجدیدة التي تواجه الریفیین والریفیات في ظل االقتصاد العالمي اآلخذ في 

التمایز بین جال التطور. وتستجیب السیاسة أیضًا للتوصیات الواردة في التقییم المؤسسي لألداء في م

. ومن ثم، تسعى السیاسة إلى تحقیق ما یلي: الجنسین

 بما في ذلك وضع إطار للنتائج وخطة للتنفیذ –طرح أهداف واضحة، وتوجیهات سیاساتیة شاملة–

ألغراض الفعالیة اإلنمائیة في التمایز بین الجنسینوٕایالء تركیز للنتائج (ولیس العملیات) المتعلقة ب

میة الزراعیة والریفیة؛مجال التن

 وممارستها، التمایز بین الجنسینزیادة قدرات قیادات الصندوق وٕادارته وموظفیه على االلتزام بمبادئ

الممولة من الصندوق؛والمشروعات وتحّمل المسؤولیة عنها، سواًء داخل المنظمة أو في البرامج 

 من خالل مراعاة قضایا –ها واستدامتها من حیث ربحیت–تعمیق أثر العملیات الممولة من الصندوق

بین الجنسین بصورة منهجیة في جمیع مراحل دورة البرامج والمشروعات الُقْطریة، عن طریق التمایز

سد الفجوة بین التصمیم والتنفیذ، وضمان استواء األداء داخل األقالیم وفیما بینها؛

صنع القرار في اإلدارة من أجل تحسین أداء تحسین فعالیة نظم التعلم واإلبالغ، سواء لخدمة عملیة

  وحوار السیاسات.استقطاب التأییدالصندوق أو إرشاد عملیة 

  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةسیاسة –اثانی

السكان لإلطار االستراتیجي والمتمثل في تمكین األعمعنصرًا محوریًا في بلوغ الهدف الجنسینتمثل سیاسة -30

من تحسین أمنهم الغذائي وتغذیتهم، وزیادة الدخول وتعزیز صمودهم. من الرجال والنساء اء الفقر الریفیین

بالفعل في أهداف اإلطار واألهداف الرئیسیة لالنخراط على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةوترد مسألة 

حد سواء.

                                                     
26

http://www.ifad.org/gender/framework/framework.pdf.  
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هدف السیاسة وغرضها  -ألف

ادرات اإلنمائیة المدعومة من الصندوق وتعزیزها. ویتمثل تهدف السیاسة إلى تعمیق أثر استدامة المب-31

في المناطق الریفیة.  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةالغرض في زیادة أثر الصندوق من حیث 

وسیتحقق ذلك من خالل ثالثة أهداف استراتیجیة، وخمسة ُمخرجات أساسیة، وخمسة مجاالت عمل للتنفیذ 

(انظر الشكل).

  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةلرئیسیة لسیاسة العناصر ا

  

وترتكز السیاسة على ثالثة مبادئ رئیسیة، وهي:-32

من  المدعومة باعتبارها وسیلة لتعزیز الفعالیة اإلنمائیة لجمیع العملیات بین الجنسین مساواةال

  الصندوق؛

باعتبارها قیمة للصندوق كمنظمة؛ بین الجنسین مساواةال

باعتبارها مسألة عدالة. بین الجنسین مساواةال

  األهداف االستراتیجیة - باء

: تعزیز التمكین االقتصادي للریفیین والریفیات لتمكینهم من الحصول على فرصة 1الهدف االستراتیجي -33

متساویة للمشاركة في األنشطة االقتصادیة المربحة واالستفادة منها.

إلنتاجیة بفعالیة وكفاءة ما یلي: الحصول على أصول والتحكم یتطلب إشراك الرجال والنساء في األنشطة ا

مدخالت وتكنولوجیات وأموال؛ والحصول على حقوق حیازة أراضي أكثر أمنًا في إطار النظم  –فیها 

 –القانوینة والُعرفیة؛ وتعزیز الصالت باألسواق المجزیة. وینبغي كذلك حصولهم على خدمات اقتصادیة 

وتوفیر فرصة المشاركة في "عمل كریم". واألهم من ذلك،  –والتدریب وتنمیة األعمال  مثل اإلرشاد الزراعي
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یة أن یستفیدوا من المنافع الناشئة دیتطلب الحفاظ على اهتمامهم وحماستهم للمشاركة في األنشطة االقتصا

  التحدید. عن أنشطتهم، بأن یحصلوا على دخول وٕایرادات منصفة نظیر ما یقومون به من أعمال على وجه

تمثیل وتأثیر متساو في المؤسسات والمنظمات بتمكین النساء والرجال من التمتع:2الهدف االستراتیجي -34

  الریفیة

نتتمتع النساء الریفیات بتمثیل أوسع وأن یكون لهأن یتطلب تحقیق الفعالیة واالستدامة لنتائج التنمیة الریفیة 

. فغالبًا ما یكون للنساء والرجال أدوار مختلفة في االقتصاد نحیاتهتأثیر أكبر على القرارات التي تؤثر على

والمجتمع، وهو ما قد یؤدي إلى اختالف أولویاتهم واحتیاجاتهم واهتماماتهم. وینبغي إسماع صوت النساء 

متها، ولهذا الغرض یعد تمثیل المرأة أمرًا ضروریًا. وینبغي إزالة ءفي عملیة صنع السیاسات لضمان مال

سواء –لعوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في منظمات المنتجین والتعاونیات والمنظمات األهلیة الریفیة ا

على جمیع المستویات بدءًا من المستوى المحلي  إلى المستوى الوطني. –في عضویتها أو في قیادتها 

یسمح بإقامة شبكات لتبادل وبالمثل، ینبغي دعم المجموعات النسائیة ومنظمات المنتجین الریفیة بما

ر داخل األسرة مثلها ا. وینبغي أیضًا تقییم مساهمات المرأة في عملیة صنع القر استقطاب التأییدالخبرات و 

  مثل الرجل. 

: تحقیق توازن أكثر مساواة في تقسیم أعباء العمل وفي تقاسم المنافع االقتصادیة 3الهدف االستراتیجي -35

لرجالواالجتماعیة بین النساء وا

وال سیما بین النساء الالتي یضطلعن –یقتضي تیسیر األعمال المنزلیة وأعباء العمل الیومیة للحیاة الریفیة 

من البنیة التحتیة سكان الریفتحسین استفادة –بدور مزدوج یتمثل في القیام باألعمال المنزلیة واإلنتاجیة 

لطرق والنقل. ومن شأن االستعمال المنزلي والمتعدد األساسیة، مثل إمدادات المیاه والطاقة واوالخدمات

الذي ال یزال الصندوق یوجه فیه استثمارات مباشرة بل ویعمل على تعبئة أموال –األغراض لموارد المیاه 

وكذلك توفر تكنولوجیات موفرة للعمالة ومیسورة التكلفة تحریر الوقت –متممة من مصادر أخرى ألغراضه 

لمهام الشاقة والمتكررة مثل تحضیر الغذاء، وتیسیر تبادل األدوار والمسؤولیات بین باالمستهلك في القیام

وٕاتاحة سكان الریفالنساء والرجال على نحو أكبر. ویفضي توفیر الوقت والطاقة إلى تحسین رفاهیة 

لجنسین في الفرصة لهم للمشاركة في األنشطة االقتصادیة. ومن المهم أیضًا السعي لتعزیز اإلنصاف بین ا

  توزیع العمل بین أفراد األسرة الواحدة وفي اقتسام المنافع االقتصادیة واالجتماعیة المتصلة به.

  إطار النتائج- جیم

ومؤشرات نتائج 2015-2013مع إطار قیاس النتائج للفترة 1یتمشى إطار النتائج الوارد في الجدول -36

وتستند المؤشرات إلى مصادر 27في الصندوقلنتائج واألثرالمستویین األول والثالث المحددة في نظام إدارة ا

المعلومات المتاحة القائمة. ومن المتوقع أن تتطور هذه المؤشرات مع نظم الرصد والتقییم في الصندوق، 

مما یؤدي إلى استبانة المؤشرات المحسنة التي تتمیز بقدر أكبر من الدقة في تقدیر التقدم المحرز نحو 

المحددة والتي یمكن توثیقها على نحو أكثر منهجیة.تحقیق النتائج 

                                                     
27

  ). دلیل نتائج المستوى األول والثاني لنظام إدارة النتائج واألثر.2011الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (
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یا ئوسیكون مؤشر االرتكاز الرئیسي هو سوء التغذیة المزمن لدى األطفال، الذي سیستخدم كمؤشر بدیل مبد-37

نظرًا الرتباطه القوي بمسألة تمكین المرأة. وسیستثمر الصندوق في تصمیم قیاسات لألثر تتمیز بمراعاتها 

، بغیة دمجها في إطار النتائج خالل مرحلة تنفیذ السیاسات. ویمكن أن ز بین الجنسینالتمایالعتبارات 

وال سیما األراضي؛ وتكوین قاعدة أصول –تتضمن هذه المؤشرات ما یلي: مؤشر ملكیة أصول األسر 

لمرأة األسر؛ وتدفقات الدخل أو اإلنفاق. وسیواصل الصندوق العمل مع وكالتي روما وهیئة األمم المتحدة ل

والبنك الدولي والمؤسسات المالیة الدولیة اإلقلیمیة والمؤسسات البحثیة والمنظمات غیر الحكومیة والشركاء 

اآلخرین لتحسین اإلحصاءات المتعلقة بالوضع االقتصادي للنساء الریفیات ورفاهیتهن ورصد السیاسات 

واالستثمارات ذات الصلة.

، فقد تكون المساواة بین الجنسینالمؤشرات الرئیسیة لسیاسة 1جدول وفي حین تمثل المؤشرات الواردة في ال-38

ثمة حاجة لمؤشرات إضافیة لألقالیم المختلفة، حسب االقتضاء. فعلى سبیل المثال، یمكن أن تتضمن 

زیادة عدد النساء في منطقة المشروع الالتي لدیهن بطاقات هویة أو زیادة 2مؤشرات الهدف االستراتیجي 

اء المنتَخبات لعضویة الحكومة المحلیة في منطقة المشروع.نسبة النس
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: إطار النتائج1الجدول 

  المصدر  العامالهدف

الفقراء من تحسین أمنهم الغذائي وتغذیتهم وزیادة دخلهم وتعزیز صمودهم الریفیینالریفیات و تمكین 

  (اإلطار االستراتیجي للصندوق)

بیانات إطار قیاس النتائج 

  واألثر

  المصدر  المؤشرات  ألثرا  غرضال

تنفیذ سیاسة الصندوق 

المساواة بین بشأن 

  الجنسین وتمكین المرأة

زیادة أثر الصندوق على 

المساواة بین الجنسین وتمكین 

  المرأة

 ،انخفاض مؤشر سوء تغذیة األطفال

مقسما حسب الجنس

نظام قیاس النتائج واألثر 

أو االستقصاءات 3المستوى 

  الوطنیة

إعداد مؤشر ألصول األسر المملوكة للنساءدة أصول األسرزیا

في نظام قیاس النتائج واألثر 

  مقسما حسب الجنس 

  المصدر  المؤشرات  النتائج  األهداف االستراتیجیة

تعزیز التمكین - 1

االقتصادي للریفیین 

  والریفیات

مشاركة الریفیین والریفیات في 

األنشطة االقتصادیة المربحة 

الزراعة وٕادارة في مجاالت

الموارد الطبیعیة والتنمیة 

  الریفیة، واالستفادة منها.

 فیما یتعلق درجة تقریر إنجاز المشروع

لتمكین االقتصادي للمرأةبا

تقریر إنجاز المشروع 

عملیات التحقق التابعة (

  مكتب التقییم المستقل)*ل

 نسبة النساء إلى الرجال الذین یحصلون

الدخار على خدمات المشورة وا

واالقتراض 

نظام قیاس النتائج واألثر 

  1المستوى 

 نسبة النساء إلى الرجال األعضاء في

مجموعات تتعلق بأنشطة اقتصادیة 

(إنتاج المحاصیل/الماشیة، والمدخرات 

واالئتمان، والتسویق)

نظام قیاس النتائج واألثر 

1المستوى 

 نسبة النساء إلى الرجال الذین یحصلون

ألموال الموجهة ألغراض التنمیةعلى ا

نظام قیاس النتائج واألثر 

1المستوى 

 دخل/إنفاق النساء الریفیات مقارنة

بالرجال

تصمم ألغراض دراسات خط 

  األساس

زیادة قوة وتمثیل - 2

النساء الریفیات في 

  عملیة صنع القرار

زیادة تمثیل وتأثیر النساء في 

  المؤسسات الریفیة

ز المشروع بالنسبة درجة تقریر إنجا

لتمثیل النساء في عملیة صنع القرار

تقریر إنجاز المشروع 

عملیات التحقق التابعة (

  مكتب التقییم المستقل)*ل

نسبة النساء إلى الرجال في عضویة 

مجموعات غیر اقتصادیة (إدارة البنیة 

التحتیة، وٕادارة الموارد الطبیعیة، والبنیة 

تماعیة)التحتیة المجتمعیة واالج

  نظام قیاس النتائج واألثر 

1المستوى 
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 نسبة النساء الالتي یشغلن مناصب

قیادیة في المجموعات االقتصادیة في 

المشروعات المدعومة من الصندوق

  قیاس النتائج واألثر نظام

1المستوى 

 نسبة النساء القائدات في المنظمات

الرائدة المرتبطة ببرامج الصندوق الُقْطریة

  بیانات منتدى المزارعین

 منتدىنسبة النساء المشاركات في

كل سنتین)ُیعقد المزارعین (

  بیانتات منتدى المزارعین

تحقیق توازن - 3

منصف في تقسیم أعباء 

  العمل

تخفیف أعباء العمل وتحقیق 

توازن أكثر إنصافا في تحمل 

المسؤولیات اإلنتاجیة 

واألسریة بین النساء والرجال 

قاسم المنافع االقتصادیة وفي ت

  واالجتماعیة

 درجة تقریر إنجاز المشروع بالنسبة

لخفض أعباء العمل وتحقیق التوازن في 

تحملها 

تقریر إنجاز المشروع 

عملیات التحقق التابعة (

  مكتب التقیم المستقل)* ل

 :التحسینات المجراة في البنیة التحتیة

عدد نظم میاه الشرب واالستعماالت 

ددة األغراض التي جرى إنشاؤها أو المتع

إصالحها

  نظام قیاس النتائج واألثر 

1المستوى 

بالنسبة لتمكین المرأة وصنع القرار –* سیجري استكشاف إمكانیة تقسیم الدرجة المجمعة لتقریر إنجاز المشروع 

  وتخفیف أعباء العمل.

  الُنُهج التشغیلیة- دال

لبرامج والمشروعات التي یدعمها، على تحقیق ما یلي:سیعمل الصندوق، داخل المنظمة وفي ا-39

 باعتباره موضوعا شامًال، بما في ذلك في سیاسات الصندوق.المساواة بین الجنسینتناول موضوع

 من حیث العمر والجنسیة والعرقیة والشریحة االجتماعیة –مراعاة االختالفات القائمة بین النساء

ائمة في أدوار الجنسین وعالقاتهما؛والدینامیات الق–واالقتصادیة 

 لفهم األدوار واالهتمامات واألولویات المختلفة للنساء والرجال، نالجنسیالتمایز بین استخدام تحلیل

ومن ثم تصمیم سیاسات ومشروعات وبرامج مخصصة؛

لفرص تنفیذ أنشطة تركز على المرأة، بالتوازي، من أجل التصدي لالختالالت القائمة (على مستوى ا

االقتصادیة والمهنیة وعملیة صنع القرار وأعباء العمل)، حسب الحاجة؛

 زیادة تركیز الجهود الرامیة إلى تزوید الشابات الریفیات بفرص التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة خالل

مرحلتي تحدید المشروع وتصمیمه؛

لمیدانیة لتصمیم ُنُهج أكثر فعالیة وٕانتاج تطبیق التعّلم المستمر وٕاجراء التحلیالت استنادًا إلى الخبرات ا

القائمة على األدلة وحوار السیاسات.الستقطاب التأییدمعلومات 

وسیقوم الصندوق، وتحدیدًا في البرامج والمشروعات التي یدعمها، بما یلي:-40

 اب الرجال والنساء والشب–السكان الریفییناستخدام نهج تشاركیة لضمان تمثیل شرائح مختلفة من

وتقدیرهم بصورة متساویة؛–والسكان األصلیین والفقراء واألغنیاء 
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 العمل مع األسرة بأسرها، عن طریق زیادة الجوانب التكمیلیة اإلیجابیة بین الرجال والنساء، والشباب

- بما في ذلك التصدي لقضایا اإلنصاف بین األجیال –وكبار السن، لتحدید أدوار وعالقات جدیدة

ألمن الغذائي ودخل األسرة، وتقاسم المنافع بصورة عادلة؛لتحسین ا

 تمكین الریفیین والریفیات عن طریق نقل سلطة صنع القرار فیما یتعلق باستخدام األموال (مثل

صنادیق التنمیة المجتمعیة) واختیار مقدمي خدمات لهم؛

 وبناء معرفتهن ومهاراتهن (التقنیة االستثمار في بناء ثقة النساء والفتیات بأنفسهن واعتزازهن بذاتهن

والقیادیة واإلداریة)، وال سیما عندما یقترن ذلك بمحو األمیة الوظیفیة والقانونیة بشأن حقوق المرأة، من 

، والتدریب المهني، ینالجنسالتمایز بین خالل خدمات إرشاد ومشورة أعمال تتسم بمراعاتها العتبارات 

، مثل تعلم األقران وتبادل الزیارات ومسارات التعلم واالقتداء؛ومن خالل وسائل غیر رسمیة أیضاً 

 كطریقة لتشجیع –للنساء والرجال والشباب، حسب الحاجة –استخدام نظام الحصص بصورة انتقائیة

التغییر (مثل حجز أماكن في هیئات صنع القرار المتعلقة بالمشروع)، على أن یكون مصحوبًا دائمًا 

القدرات أساسًا)؛بتدابیر أخرى (بناء

 االنخراط مع الرجال والقادة بوصفهم شركاء على مستویي المشروع والمجتمع المحلي في تعزیز

وتغییر المواقف السلوكیة؛المساواة بین الجنسین

 المساواة بین العمل مع المؤسسات الحكومیة على تهیئة بیئة سیاساتیة ومؤسسیة وثقافیة تمكینیة لدعم

وٕادامة األثر؛ المرأةالجنسین وتمكین 

 على سبیل المثال من خالل بعثات لدعم التصمیم والتنفیذ تتسم بالتوازن المساواة بین الجنسینإظهار ،

بین الجنسین.

  استراتیجیة التنفیذ-ثالثا

3إلى 1سیجري تنفیذ األهداف االستراتیجیة من خالل خمسة مجاالت عمل. فتتناول مجاالت العمل من -41

بالهیاكل والموارد المؤسسیة لتنفیذ السیاسات. 5إلى 4وق الرئیسیة، في حین تتعلق المجاالت أنشطة الصند

وُحدِّدت مجموعة أولیة من مؤشرات الُمخرجات (الملحق الرابع). وثمة الكثیر من مجاالت التآزر بین 

الحقائق المحلیة المنجزات الرئیسیة. وسیجري مواصلة تصمیم النهج والمؤشرات وضبطهما مع األولویات و 

واإلقلیمیة على أرض الواقع.

مجاالت العمل والمخرجات  -ألف

  : البرامج والمشروعات الُقْطریة المدعومة من الصندوق1مجال العمل 

  

  

  

  

بصورة منهجیة في البرامج والمشروعات الُقْطریةالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة: التصدي لقضایا 1الُمخرج 
.المدعومة من الصندوق

المؤشرات:

الجنسین مدعومة بمخصصات واضحة في بالتمایز بین زیادة نسبة القروض والمنح ذات األهداف الخاصة 1-1
المیزانیة
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للفقر وسبل العیش، ینجنستمایز بین السیكفل الصندوق استمرار استرشاد تصمیم المشروعات بتحلیل ال-42

ئج المحددة للمساواة بین الجنسین، وضمان أال ینجم عن المشروع "أي ضرر". وتوجیه عملیة تحدید النتا

جنسین بصورة منهجیة خالل دورة برامج ومشروعات القروض والمنح، أي تمایز بین الوستُتناول قضایا ال

وعات خالل مراحل إعداد برامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریة المستندة إلى النتائج، وتصمیم البرامج والمشر 

وتنفیذها ودعمها واإلشراف علیها، والرصد والتقییم. وسیتواصل استخدام "المالمح الرئیسیة للتصمیم والتنفیذ 

إلى جانب استخدامها في –" كأداة لتقویة عملیتي التصمیم والتنفیذ نجنسیتمایز بین الالمراعیین العتبارات ال

ان مع التوجیهات التشغیلیة للصندوق بشأن وباالقتر   –عملیات تحسین وضمان الجودة في الصندوق 

االستهداف. وسیمثل بناء قدرات الموظفین عنصرا حاسمًا لضمان بقاء الصندوق منظمة دولیة رائدة في 

على المستوى المیداني. وستراعي برامج التدریب تطور المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةمجال دعم 

المساواة بین الجنسینمركزیة الموظفین وزیادة التركیز على نموذج أعمال الصندوق من حیث إلغاء 

والتمكین االقتصادي.

التي تتناول األهداف االستراتیجیة الثالثة المتمثلة في نجنسیتمایز بین الوسیجري تحدید استراتیجیات ال-43

طْ  ریة. وغالبا ما التمكین االقتصادي والتمثیل وتخفیف أعباء العمل وتطبیقها في البرامج والمشروعات الُق

تكون التدابیر االستباقیة الرامیة إلى ضمان ودعم مشاركة النساء باعتبارهن مستفیدات مباشرات وعضوات 

عدم نشطات وقائدات في هیئات صنع القرار المتعلقة بالمشروع ضروریة للتغلب على األوجه المتجذرة ل

.المساواة بین الجنسین

في اختیار موظفي المشروع المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةوینبغي أن ینعكس االهتمام بموضوع -44

وترتیبات التنفیذ إضافة إلى تخصیص الموارد. ومن الضروري تطبیق نظم للرصد والتقییم والتعلم لمواصلة 

حبذا –جمع وتحلیل وتفسیر البیانات المقّسمة حسب الجنس، وتصمیم مؤشرات محددة حسب الحاجة 

وتوثیق الخبرات بغیة تقییم األثر وتحسین األداء. وتسهم الدروس المستفادة أیضًا –یفیین بمشاركة ریفیات ور 

). وینبغي أال ینظر 2في إدارة المعرفة والمشاركة في حوار السیاسات المستند إلى األدلة (مجال العمل 

ن وتمكین المرأةالمساواة بین الجنسیاستعراض وتقییم منتصف المدة في مدى مساهمة المشروع في تعزیز 

في تعزیز أداء المساواة بین الجنسینفحسب بل وفي مدى نجاح التحسینات التي أجریت في مجال 

المنفذین ء) وبناء قدرات الشركا2المشروع. وتمثل المساعدة التقنیة وتحّسن إدارة المعرفة (مجال العمل 

ة.) عناصر تكمیلیة ضروریة لهذه التدابیر اإلجرائی3(مجال العمل 

وتتضمن المنجزات الرئیسیة للبرامج والمشروعات الُقْطریة ما یلي:-45

في جمیع مراحل برامج نجنسیتمایز بین الوضع مبادئ توجیهیة وٕاجراءات شاملة لتعمیم شواغل ال  1- 1

ودورة البرامج والمشروعات الجاریة؛المستندة إلى النتائجالفرص االستراتیجیة الُقْطریة

على تناول مسألة –سواء داخل المقر أو في المیدان –إدارة الصندوق وموظفیه تنمیة قدرات  2- 1

من أجل تحسین أداء المشروعات وتعزیز حوار السیاسات على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

المستوى الُقْطري؛

  لبعثات دعم التصمیم والتنفیذ؛الخبرة التقنیة المتخصصة توفیر ما یكفي من   3- 1



EB 2012/105/R.2/Rev.1

19

وكذلك أثر المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتحسین المؤشرات الخاصة بقیاس أثر المشروع على   4- 1

  على أداء المشروع واستدامة األثر؛المساواة بین الجنسین

تحسین قدرات المشروعات على إنتاج الخبرات واستخالص الدروس والعمل بها.  5- 1

زاً : الصندوق 2مجال العمل      وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتالستقطاب التأییدباعتباره محف

واستقطاب التأییدالمتزاید للصندوق على المستوى العالمي فرصًا متزایدة لحوار السیاسات یتیح الحضور-46

شراكات وٕادارة المعرفة. وتظهر الشواهد أن تحقیق اإلجماع وٕارساء المعاییر على المستوى العالمي لوٕارساء ا

نه أن یساعد في تهیئة ظروف أكثر مواتاة للجهود المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة من أجل تمكین المرأة. من شأ

وفي المقابل، یمكن أن تؤثر الخبرات والنجاحات على المستوى الُقْطري على العملیات اإلقلیمیة والعالمیة 

األوسع وأن تكون حافزًا لتحقیق تغییر أوسع نطاقًا.

في شراكات وتحالفات استراتیجیة إلرشاد السیاسات والتأثیر فیها، باالعتماد على خبراته وسینخرط الصندوق-47

التي اكتسبها من العملیات التي یدعمها. وسیواصل الصندوق إرساء آلیات لتبادل المعرفة التي هومعارف

مثل مسارات –ات تساعد على تحدید القضایا الرئیسیة وتسریع وتیرة االبتكار وتوسیع نطاق أفضل الممارس

واإلسهام في قاعدة األدلة من أجل زیادة فعالیة السیاسات والممارسات. وسیعمل على تعزیز قدرته –التعلم 

على واستقطاب التأییدجنسین وحوار السیاسات تمایز بین العلى تصمیم وتنفیذ استراتیجیات لتعزیز قضایا ال

ل ذلك استخدامه نظم االتصاالت الخارجیة الخاصة به في نقل الُصُعد الُقْطریة واإلقلیمیة والدولیة. وسیشم

الرسائل والمعلومات االستراتیجیة لجمهوره الرئیسي، ودعم التواصل والحوار على المستویین اإلقلیمي 

  والُقْطري بین المزارعات الریفیات.

ئج. وسیعمل الصندوق أیضًا ویكتسي استخدام وسائل فعالة لتبادل وتطبیق المعرفة بأهمیة حیویة لتعزیز النتا-48

عن طریق –التمایز بین الجنسینبما في ذلك الفریق المواضیعي المعني ب–على تعزیز قدراته المؤسسیة 

في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة. المساواة بین الجنسیناعتماد نهج أكثر تركیزًا إزاء إدارة المعرفة بشأن 

تاحة إلنتاج معارف عملیة ومیدانیة من خالل بعثات اإلشراف وسیستغل الصندوق الفرص الجدیدة الم

المباشر ودعم التنفیذ. وسیجري تعزیز النظم الداخلیة لرصد وتبادل الرؤى والدروس المستفادة عن طریق 

ربط فعالیات المعرفة بالعملیات المیدانیة للتعلم من إنجازات الصندوق وضمان استرشاد برامج الفرص 

ُقْطریة المستندة إلى النتائج بهذه الخبرات، وتصمیم المشروعات وتنفیذها. وبالمثل، سیجري االستراتیجیة ال

تبادل المعرفة في جمیع المنظمات اإلنمائیة والمؤسسات المالیة الدولیة عن طریق إقامة صالت بشبكات 

للمعرفة الخارجیة والمساهمة فیها.

التمایز بین وٕارساء الشركات وٕادارة المعرفة بشأن استقطاب التأیید: تحسین مساهمات الصندوق في 2ُمخرج ال

.الجنسین

المؤشرات:

في المحافل والمطبوعات الدولیةالتمایز بین الجنسینزیادة مساهمات الصندوق بشأن قضایا 2-1

في وثائق السیاسات الرئیسیة للصندوق ومنتجات مرأةالمساواة بین الجنسین وتمكین الإدراج إحاالت إلى 2-2

المعرفة 

في حوار السیاسات وتوسیع النطاقالتمایز بین الجنسینزیادة التركیز على قضایا 2-3

زیادة المبادرات المشتركة بشأن األنشطة المتعلقة بالتمایز بین الجنسین مع الوكاالت اإلنمائیة األخرى2-4



EB 2012/105/R.2/Rev.1

20

والتعلم، سیسعى الصندوق إلى زیادة األثر على أنشطته استقطاب التأییدوباإلضافة إلى التعاون في جهود -49

من خالل التحالفات مع الوكاالت التي لها والیات تكمیلیة ومن خالل التمویل المشترك للبرامج األكبر. 

وسیعمل الشركاء على إشراك المؤسسات المالیة الدولیة، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، ومنظمات المجتمع 

ع الخاص والدوائر األكادیمیة والمؤسسات البحثیة ومنظمات المنتجین الرائدة.المدني والقطا

زاً وتشمل المنجزات الرئیسیة للصندوق -50 ما یلي:باعتباره محف

الرامیة إلى تعزیز التمكین االقتصادي واستقطاب التأییدتصمیم وتنفیذ استراتیجیة االتصاالت   1- 2

في استقطاب التأییدفي جهود نجنسیتمایز بین الالللنساء الریفیات، بما في ذلك دمج منظور

مجاالت األولویة المواضیعیة التي یجریها الصندوق؛ 

تحري المنهجیة في إنتاج وتوثیق وتقاسم األدلة المستندة إلى النتائج المستمدة من البرامج المیدانیة   2- 2

اء وتوسیع النطاق؛وبناء قدرات الشركاستقطاب التأییدواألنشطة التجریبیة ألغراض 

تحسین المساهمات في منابر السیاسات على المستوى الوطني والمنتدیات العالمیة المعنیة بقضایا   3- 2

  في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة؛المساواة بین الجنسین

ل في االستثمارات الممولة على أساس مشترك في مجاالمساواة بین الجنسینزیادة التركیز على   4- 2

  التنمیة الزراعیة والریفیة.

  والمؤسسات الحكومیةالشركاء المنفذین: بناء قدرات 3مجال العمل 

  

  

  

  

  

  

. وال التمایز بین الجنسینوتمثل تهیئة بیئة مؤسسیة تمكینیة عنصرًا جوهریًا للتنفیذ المستدام الستراتیجیات -51

ولها، بل یعمل من خالل شركاء على یضطلع الصندوق بالتنفیذ المباشر للمشروعات والبرامج التي یم

على الشركاء المنفذینمستویات مختلفة. ویتراوح الشركاء بین وحدات إدارة المشروع/وحدات التنسیق، و 

، ومنظمات القطاع الخاص، واألجهزة الحكومیة على المستویات الوسطى إلى المحلیة، و المستوى المیداني

دة، والمؤسسات األكادیمیة، والجهات المانحة األخرى.المجتمع المدني، ومنظمات المنتجین الرائ

وسیسعى الصندوق إلى التعاون مع مؤسسات حكومیة رئیسیة والجهات المانحة لبناء فهم مشترك ألهمیة -52

للتنمیة الزراعیة والریفیة، عن طریق اإلسهام بخبراته والدروس التي المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

). وسیجري تنمیة المهارات التقنیة على ثالثة مستویات: أوًال: 2المیداني (مجال العمل استخلصها من العمل

في مبادرات التنمیة الزراعیة والریفیة؛ وثانیًا، الوفاء بالجوانب المتعلقة التمایز بین الجنسینتعمیم شواغل 

في مجال التنمیة الزراعیة والریفیةالتمایز بین الجنسینقدرات الشركاء على التصدي لقضایا : تعزیز3الُمخرج 

المؤشرات:

بالنسبة لحافظة القروض والمنح عند اإلنجازالتمایز بین الجنسینتحّسن تصنیفات 3-1

التي تجریها المؤسسات ةالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأزیادة عدد وجودة المبادرات الرامیة إلى دعم 3-2

الحكومیة (على سبیل المثال، السیاسات الداعمة لحق النساء في تملك األراضي واألصول األخرى، ووزارات 

و/أو التي بها وحدة معنیة التمایز بین الجنسینالزراعة والتنمیة الریفیة ذات الخبرات الكبرى في مجال 

، واالستثمار العام في إمدادات المیاه لتمایز بین الجنسینا، واستراتیجیة التمایز بین الجنسینبمسألة 

المنزلیة.
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، ودراسات خط ز بین الجنسینالتمایبتصمیم وتنفیذ المشروع، مثل التعبئة المجتمعیة المراعیة العتبارات 

المستندة استقطاب التأییداألساس، وتقییمات األثر؛ وثالثًا، االعتماد على هذه الخبرات للمشاركة في جهود 

إلى األدلة وحوار السیاسات.

وسیعمل الصندوق على المشاركة في المبادرات التعاونیة وتشجیعها التي ترمي إلى تدریب المدربین وتطویر -53

الوطني الذین یمكنهم المستویین اإلقلیمي و على المساواة بین الجنسینالخبراء المعنیین بمسائل كادر من

تقدیم تدریبات ومساعدة تقنیة عالیة الجودة وقائمة على االحتیاجات في سیاق برامج ومشروعات التنمیة 

موظفین من المؤسسات ق). وسیتألف الخبراء من و الریفیة والزراعیة (لیس فقط تلك التي یمولها الصند

مثل الوزارات ووحدات إدارة المشروعات ومنظمات المزارعین والمنظمات غیر الحكومیة –الشریكة الوطنیة 

ومستشارین مستقلین من األقالیم. وسیدعم الصندوق أیضًا عملیة تعلم األقران وٕاقامة شبكات للتواصل بین –

أن یوفر أساسًا صلبًا لتحقیق نتائج ناجحة في 3العمل هؤالء المتدربین والخبراء. ومن شأن تنفیذ مجال

وسیمول جزء كبیر من هذه األنشطة من خالل أموال المنح. وفضًال عن ذلك، ستقوم - 2و1مجالي العمل 

المشروعات الممولة بقروض بتخصیص أموال على نحو منتظم  لتدریب الموظفین في وحدات إدارة 

  .المساواة بین الجنسینا المشروع/وحدات التنسیق على قضای

وتتضمن المنجزات الرئیسیة لبناء القدرات ما یلي:-54

في مجال المساواة بین الجنسینزیادة القدرات في المؤسسات الحكومیة الرئیسیة على تناول قضیة   1- 3

التنمیة الزراعیة والریفیة؛

، من أجل التصدي لقضایا ، بما في ذلك وحدات إدارة المشروعلشركاء المنفذینتعزیز مهارات ا  2- 3

في عملیة التصمیم والمجاالت المواضیعیة الرئیسیة، وتنفیذ مبادرات التنمیة بین الجنسینتمایزال

الزراعیة والریفیة؛

من أجل دعم تصمیم بین الجنسینیزماتالالمعنیین بمسائل للخبراءتنمیة القدرات اإلقلیمیة والوطنیة   3- 3

.التمایز بین الجنسینراعیة والریفیة المراعیة العتبارات وتنفیذ برامج التنمیة الز 

  بین الجنسین والتنوع في الصندوقبشأن التمایز : تحقیق التوازن 4مجال العمل 

  

  

  

  

  

–إلى جانب التنوع في جوانب أخرى مثل العمر والجنسیة –التمایز بین الجنسینیعد التنوع من حیث -55

لمنظمات. فمن شأن حسن إدارة التنوع أن یوسع الرؤى ویزید من روح االبتكار مطلبًا ضروریًا لزیادة فعالیة ا

ویحسن االستجابة الحتیاجات العمالء ویكتسب قوة، على المدى األطول، في التصدي للتحدیات التي 

والتنوع من حیث نوع الجنس التمایز بین الجنسینتواجهها المنظمات. ویسهم تنفیذ استراتیجیات حیویة بشأن 

بشأن التمایز بین الجنسین والتنوع: إعداد نُھُج وإجراءات مؤسسیة لدعم التوازن4الُمخرج 

المؤشرات:

وأعلى5-زیادة عدد النساء الموظفات في الصندوق في الدرجة المهنیة ف4-1

للنساء والرجال على حد سواء لتمایز بین الجنسینلة استقصاء الموظفین فیما یتعلق باتحّسن الدرجات في أسئ4-2

(أي التوازن بین الحیاة العملیة واالجتماعیة)



EB 2012/105/R.2/Rev.1

22

داخل المنظمات إلى تعزیز النمو واستخدام قدرات جمیع الموظفین، وتعزیز الثقة بین المدیرین والموظفین، 

وتعزیز ثقافة االحترام والكرامة. وفي حالة الصندوق تحدیدًا، یدل تطبیق تدابیر داخلیة للمساواة بین الجنسین 

نشطة الجاریة في المقر وتلك التي یجري على التماهي مع قیم األمم المتحدة؛ وبإظهار االتساق بین األ

استقطاب التأییدتشجیعها في المیدان، یكتسب الصندوق مزیدًا من المصداقیة أیضا في جهوده الرامیة إلى 

في إطار عالقاته مع الحكومات والشركاء اآلخرین.

اعمة للتنوع، وستُبذل وتتضمن مدونة سلوك الصندوق بالفعل معظم العناصر الرئیسیة المطلوبة لنشر ثقافة د-56

مزید من الجهود لدمجها دمجًا تامًا في األعمال الیومیة وٕاجراءات الموارد البشریة. وستستخدم آلیات للتعلم 

ن زخم یاإلبداعي من أجل توسیع فهم كیفیة تأثیر التنوع على العملیات والسلوكیات داخل المنظمة، وتكو 

لمطلوبة. وسیجري تحقیق المنجزات الرئیسیة المحددة أدناه داخلي إلحداث التغییر، وتحدید اإلجراءات ا

تدریجیًا مع تطور جدول أعمال التغییر واإلصالح الجاري في الصندوق. وتتمشى المنجزات بوجه عام مع 

-CEB)التابعة لمجلس الرؤساء التنفیذیین المعني بالتنسیق خطة العمل الشاملة لمنظومة األمم المتحدة 

SWAP)28.المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةیذ سیاسة األمم المتحدة بشأن من أجل تنف

والتنوع من حیث الجنس ما یلي:التمایز بین الجنسینوتشمل المنجزات الرئیسیة بشأن -57

؛بهاالموظفین والمدیرین اقتناع و على الصندوق بین الجنسین والتنوع للتمایززیادة فهم اآلثار العملیة   1- 4

في برامج التدریب التي تقودها شعبة الموارد البشریة؛التمایز بین الجنسینمنظور تعمیم   2- 4

والتنوع في نظم اإلبالغ القائمة تحسنًا مطردًا؛التمایز بین الجنسینتحسن األبعاد الخاصة ب  3- 4

ا في ذلك والتنوع بصورة مطردة في لوائح شعبة الموارد البشریة، بمالتمایز بین الجنسیندمج شواغل   4- 4

  تقییمات األداء.

: الموارد والرصد والمساءلة المهنیة5مجال العمل 

  

  

  

  

  

، سیسعى الصندوق إلى استثمار موارد بشریة ومالیة كافیة لدعم المساواة بین الجنسینولتنفیذ سیاسة -58

وتمویل ، لیس فقط بالحفاظ على المستوى الحالي للموظفین التمایز بین الجنسیناإلجراءات المتعلقة ب

الصندوق في هذا المجال، بل والسعي لزیادتها بمرور الوقت أیضًا. وسیجري تحدید المسؤولیات المؤسسیة 

                                                     
28

بین الجنسین على مجلس الرؤساء التنفیذیین لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسیق في مساواةبشأن الةالعمل الشاملخطةعرض تس

  .2012أبریل/نیسان 

: دعم الموارد البشریة والمالیة المؤسسیة للصندوق ونظم الرصد والمساءلة بشكل تام للمساواة بین الجنسین 5الُمخرج 

وتمكین المرأة.

المؤشرات:

المساواة بین الجنسین وتمكین زیادة الموارد البشریة والمالیة في المیزانیة الرئیسیة للصندوق المستثمرة لدعم 5-1
المرأة

في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة عن طریق التمایز بین الجنسینضوعیة إلى قضایا زیادة عدد اإلحاالت المو 5-2

ووسائط اإلعالمالمنتدیات العامةفيالصندوق إدارة 
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من اإلدارة العلیا إلى –على جمیع المستویات المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةالخاصة بموضوع 

ي إنشاء فریق عامل رفیع المستوى وسیجر ورصدها لضمان التنفیذ الناجح للسیاسات.–الموظفین التقنیین 

ألغراض اإلرشاد والمساءلة على –یقوده أحد أعضاء اإلدارة العلیا –التمایز بین الجنسینمعني بمسألة 

المساواة بین الجنسینمستوى المؤسسة، بما في ذلك تنفیذ متطلبات خطة العمل الشاملة لألمم المتحدة بشأن 

الدعم التقني التمایز بین الجنسین. وسیوفر الفریق المواضیعي المعني بنالتابعة لمجلس الرؤساء التنفیذیی

للفریق العامل الرفیع المستوى. وستعاد صیاغة أدوار الفریق المواضیعي والجهات المرجعیة المعنیة بمسألة 

یز بین التماالتابعة للُشعب. وستحدد الفرص لنشر مستشارین منتدبین معنیین بمسألة التمایز بین الجنسین

اإلقلیمي أو الُقْطري التي تتمیز بحافظة أعمال ضخمة.شبهفي جمیع األقالیم، أو على المستوى الجنسین

وتم جمع بیانات خط األساس المتعلقة بتوزیع الموظفین وتخصیص المصروفات من المیزانیة اإلداریة -59

استنادا إلى هذه الخبرة، وبالتشاور و -2011في عام التمایز بین الجنسینللصندوق إلى األنشطة المتعلقة ب

مع المؤسسات األخرى التي تجري تقییمات مماثلة، سیجري إعداد نظم لجمع هذه المعلومات بأسلوب موحد 

ودوري في جمیع إدارات الصندوق وسیجري إبالغ النتائج لتقدیر االتجاهات. وتمشیًا مع سیاسة تمویل المنح 

المساواة بین ألغراض بناء القدرات وٕاجراء البحوث ذات الصلة بفي الصندوق، سیقدم الصندوق دعم منح

). وسیجري أیضًا تعبئة موارد متممة، لیس ألغراض األنشطة 3و2(مجاال العمل الجنسین وتمكین المرأة

الرئیسیة بل لصالح المبادرات الجدیدة التي تتمیز بإمكانیة توسیع نطاقها وتكرارها، أو لصالح أي نشاط ال 

بصورة مباشرة من خالل المیزانیة اإلداریة العادیة.–في ذلك الحین –تمویله یمكن 

وستسترشد اإلدارة في عملیة صنع القرار من أجل تحسین األداء بعملیة التعلم واإلبالغ المنهجیة من خالل -60

للصندوق أداة السنوي عن الفعالیة اإلنمائیةالتقریرنظم الرصد واإلبالغ المؤسسیة وٕاطار النتائج. وسیمثل 

، ویقوم التمایز بین الجنسیناإلبالغ األساسیة في الصندوق، حیث یتضمن هذا التقریر قسمًا خاصًا عن 

باإلبالغ على أساس إطار قیاس النتائج في الصندوق. ویحتوي إطار قیاس النتائج على عدد من مؤشرات 

، وسیتضمن التقریر نسین وتمكین المرأةالمساواة بین الجنظام قیاس النتائج واألثر ذات الصلة بموضوع 

سیجري استعراض السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق استعراضًا عامًا للنتائج والدروس المستفادة. و 

ألقالیم في ااالستعراض السنوي ألداء الحافظة، وستوفر إرشادات المشمول في نجنسیتمایز بین المنظور ال

المحرز.إجراء تقییماتها الذاتیة للتقدم

بالموارد والرصد والمساءلة ما یلي:المتعلقةوتشمل المنجزات الرئیسیة -61

المحددة على جمیع المستویات، بما في ذلك بین الجنسینمساواةالمسؤولیات المؤسسات بشأن   1- 5

؛التمایز بین الجنسینتشكیل فریق عامل رفیع المستوى معني ب

شبهعلى المستوى اإلقلیمي/التمایز بین الجنسینین بمسألة تعزیز دور وقدرات الخبراء المعنی  2- 5

اإلقلیمي/الُقْطري، ومخصصات المیزانیة المقترنة بها؛

؛المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةضمان المسؤولیة المؤسسیة للصندوق بشأن   3- 5

یر الفعالیة اإلنمائیة اإلبالغ عن تنفیذ السیاسات ونتائجها من خالل نظم اإلبالغ المؤسسیة (تقر   4- 5

  تقریر أداء الحافظة)؛للصندوق و 



EB 2012/105/R.2/Rev.1

24

بین یزماتالتصمیم نظم للتتبع الدوري لتخصیص وقت وأنشطة الموظفین المكرسْین لمسائل   5- 5

؛الجنسین

لمجلس ةالتابعبین الجنسینالمساواة لألمم المتحدة بشأن ةالعمل الشاملخطةاستیفاء متطلبات   6- 5

  .نالرؤساء التنفیذیی

  2015- 2012خطة التنفیذ للفترة   - باء

وبمجرد .إطار المساءلة في الملحق الخامسویرد2في الجدول 2015- 2012ترد خطة التنفیذ للفترة -62

الموافقة على السیاسة، سیجري إعداد استراتیجیة اتصال وتشاور، وسیجري تحسین الخطة بالتعاون مع 

یجري إنشاء بیانات خط األساس لجمیع المؤشرات في إطار الدوائر والشعب ذات الصلة في الصندوق. وس

  )، متى أمكن.1النتائج (الجدول 

وتتضمن المخاطر الرئیسیة المصاحبة للتنفیذ الفعال لهذه السیاسة المعارضة السلبیة من جانب الموظفین -63

ملة اتصال بشأن سیاسة الرئیسیین، والقیود المفروضة على الموارد البشریة والمالیة. وسیجري إعداد وتنفیذ ح

، تحدد غرض السیاسة وأهدافها المحددة التي تأتي في صلب تعزیز أعمال الصندوق المساواة بین الجنسین

الرئیسیة بمجرد الموافقة على السیاسة. وسیقّفى ذلك بإنشاء مراكز تعلم وٕاجراء أنشطة لتدریب الموظفین على 

برامج والمشروعات، ونشر الخبرات المستندة إلى األدلة في دورة الالتمایز بین الجنسینتعمیم مسألة 

والدروس المستفادة.

  اإلبالغ- جیم

سیجري رصد عدد من المؤشرات المختارة التي جرى تحدیدها في إطار النتائج، إلى جانب مؤشرات -64

دم القائمة ختالُمخرجات الرئیسیة، واإلبالغ بها سنویًا من خالل تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق. وستس

الكاملة ألغراض اإلبالغ الداخلي من خالل تقریر أداء الحافظة. وسیتولى الفریق العامل الرفیع المستوى 

للتقدم المحرز بشأن تنفیذ السیاسة، وٕابالغ المجلس التنفیذي موجزاستعراض المعني بالتمایز بین الجنسین 

، إلى جانب العملیة التشاركیة 2014هایة عام به سنویًا. وسیجرى استعراض منتصف المدة للسیاسة قرب ن

التابعة لمنظمة العمل الدولیة، أو ما یعادلها، وٕابالغها إلى المجلس من حالة المساواة بین الجنسینللتحقق 

  التنفیذي في السنة التالیة.

  



E
B

 2
0

1
2

/1
0

5
/R

.2
/R

e
v.1

.

2
5

  2الجدول 

  2015-2012خطة التنفیذ، 

  مسؤولیة القیادة  اإلطار الزمنينشطةاأل   مجال العمل والمنجزات الرئیسیة

  البرامج والمشروعات المدعومة من الصندوق- 1

تطبیق مبادئ توجیهیة وٕاجراءات شاملة 1-1

  التمایز بین الجنسینلتعمیم منظور 

تعزیز المبادئ التوجیهیة واإلجراءات الحالیة المتعلقة بالمنح والقروض (مثل برنامج الفرص االستراتیجیة 1-1-1

  النتائج، تقریر تصمیم المشروع، تقریر وضع المشروع، تقریر إنجاز المشروع)القطریة المستند إلى 

  إعداد مبادئ توجیهیة حسب الحاجة1-1-2

شعبة السیاسات   جاري التنفیذ

والمشورة التقنیة، 

المكتب األمامي 

  لدائرة إدارة البرامج

زیادة قدرات إدارة الصندوق وموظفیه 1-2

في نسینالتمایز بین الجللتصدي لقضایا 

  مجال التنمیة الزراعیة والریفیة

  تقدیر القدرات ووضع خطة تدریب1-2-1

  تدریب الموظفین واإلدارة العلیا على أساس إلزامي1-2-2

  تحسین الطرائق واألدوات العملیة وتطویرها1-2-3

في أدوات ومصادر التدریب األخرى لدى الصندوق (مثل المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةدمج 1-2-4

  التمویل الریفي، تنمیة سالسل القیمة، إدارة الموارد الطبیعیة)

  في مجاالت مواضیعیةالمتعلقة بالتمایز بین الجنسینتنمیة الخبرات 1-2-5

الشعب اإلقلیمیة،   جاري التنفیذ

وشعبة السیاسات 

والمشورة التقنیة، 

والمكتب األمامي

لدائرة إدارة البرامج، 

وشعبة الموارد 

  البشریة

الخبرة التقنیة تقدیم ما یكفي من 1-3

  لتصمیم ودعم تنفیذ البعثاتالمتخصصة 

  في بعثات التصمیمالمتعلقة بالتمایز بین الجنسینضمان توفر الخبرات 1-3-1

  ذفي بعثات دعم التنفیالمتعلقة بالتمایز بین الجنسینضمان الخبرات 1-3-2

في تقاریر اإلشراف المباشر المتعلقة بالتمایز بین الجنسینجودة عملیة اإلبالغ بالجوانب تعزیز1-3-3

  قهاواتسا

الشعب اإلقلیمیة 2012البدء في 

وشعبةللنشر، 

السیاسات والمشورة 

التقنیة للتحدید 

  واإلحاطة 

  ت لألهداف االستراتیجیة الثالثةإرساء شراكات لتصمیم وتعزیز مؤشرا1-4-1تحسین مؤشرات األثر1-4

3الجنسین في نظام إدارة النتائج واألثر لمؤشرات المستویین بالتمایز بین تحسین المعلومات المتعلقة 1-4-2

شعبة السیاسات 2012البدء في 

والمشورة التقنیة، 
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  الرئیسیة2و

المساواة ات المقسمة حسب الجنس وٕانتاج معلومات عن نتعزیز نظم الرصد والتقییم لجمع وتحلیل البیا1-4-3

  كین المرأةبین الجنسین وتم

فریق عمل نظام 

  إدارة النتائج واألثر

تحسین قدرات المشروعات على إنتاج 1-5

  خبرات ودروس مستفادة والعمل بها

  توثیق النهج االبتكاریة والدروس المستفادة على مستوى البرامج/المشروعات1-5-1

جنسین لتحدید مدى جودة أنشطة تمایز بین الت لرضاء العمالء  تركز على التجریب استقصاءا1-5-2

  المشروعات بالنسبة للنساء والرجال، والمجاالت التي ینبغي تحسینها

تبادل الدروس في حلقات العمل اإلقلیمیة وفي فعالیات إدارة المعرفة األخرى ألغراض توجیه التنفیذ 1-5-3

  توسیع النطاق وحوار السیاساتالحالي والتصمیم المستقبلي و 

جاري التنفیذ،  ومن 

  المقرر تعزیزه

ةالشعب اإلقلیمی

بدعم من شعبة 

السیاسات والمشورة 

  التقنیة

وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتستقطاب التأییدالاً حفز مالصندوق باعتباره -2

تصمیم وتنفیذ استراتیجیة لالتصال 2-1

  استقطاب التأییدو

  راض الخبرات المیدانیة لتحدید قیود السیاسات واألولویاتاستع2-1-1

  استقطاب التأییدتصمیم استراتیجیة لالتصال و2-1-2

  استعراض االستراتیجیة وتحدیثها بصفة دوریة2-1-3

شعبة االتصاالت،   2012البدء في 

مكتب االستراتیجیة و 

، وٕادارة المعرفة

والفریق المواضیعي 

التمایز المعني ب

، سینبین الجن

ومكتب الشراكات 

وتعبئة الموارد، 

ومكتب االتصال 

  في أمریكا الشمالیة

إنتاج أدلة مستندة إلى النتائج من 2-2

البرامج المیدانیة المنتظمة واألنشطة التجریبیة 

  وتوثیقها وتقاسمها

  توثیق النتائج المتحققة من البرامج المیدانیة واألنشطة التجریبیة2-2-1

  األموال وٕاقامة الصالت ببرامج البحوث ألغراض بحوث العمل المنهجيوتعبئةات التعلم تشكیل شراك2-2-2

  للتمایز بین الجنسینتجریب وتحلیل الُنهج االبتكاریة والبحوث المراعیة 2-2-3

جاري التنفیذ، ومن 

  المقرر تعزیزها

الشعب اإلقلیمیة، 

وشعبة السیاسات 

والمشورة التقنیة، 
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منالمستعرضةنشر المعلومات من خالل منتجات وسائط اإلعالم الرسمیة واالجتماعیة، والمطبوعات 2-2-4

  ان، وشبكات إدارة المعرفة، وجماعات الممارسةاألقر قبل

  بصفة منتظمةالتمایز بین الجنسینتحسین وتحدیث الموقع الشبكي للصندوق المعني بمسائل 2-2-5

مكتب االستراتیجیة و 

، وٕادارة المعرفة

تصاالت، وشعبة اال

شعبة البیئة وتغیر 

  المناخ

المساهمات في منابر السیاسات تحسین 2-3

التمایز بین بشأن استقطاب التأییدو

  في مجال التنمیة الزراعیة والریفیةالجنسین

  المشاركة بنشاط في المنابر2-3-1

ي منابر السیاسات إرساء شراكات استراتیجیة مع المنظمات التي لدیها القدرة على المشاركة ف2-3-2

  استقطاب التأییدو 

  إعداد ونشر الموجزات والمطبوعات المتعلقة بالسیاسات2-3-3

  دعم التواصل والحوار على المستویین اإلقلیمي والقطري بین النساء الریفیات2-3-4

جاري التنفیذ، ومن 

  المقرر تعزیزه

مكتب االستراتیجیة 

بدعم وٕادارة المعرفة

من المكتب األمامي 

دائرة إدارة البرامج ل

ومكتب الشراكات 

وتعبئة 

الموارد/مكتب 

االتصال في أمریكا 

الشمالیة

إیالء مزید من التركیز للمساواة بین 2-4

الجنسین في االستثمارات الممولة على أساس 

  مشترك في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة

  تشكیل شراكات ألغراض التمویل المشترك2-4-1

  كة في البعثات وأنشطة التعلم المشتركةالمشار 2-4-2

المكتب األمامي   جاري التنفیذ

لدائرة إدارة البرامج، 

ومكتب الشراكات 

  وتعبئة الموارد

  بناء قدرات الشركاء المنفذین والمؤسسات الحكومیة- 3

زیادة القدرات في المؤسسات الحكومیة 3-1

بین التمایزالرئیسیة من أجل تناول مسائل 

  في مجال التنمیة الزراعیة والریفیةالجنسین 

  إجراء حلقات عمل لزیادة الوعي والتدریب3-1-1

  نشر التقاریر الموجزة للسیاسات ودراسات الحالة3-1-2

المكتب األمامي   2013البدء في 

لدائرة إدارة البرامج 

مكتب بدعم من 

االستراتیجیة وٕادارة 
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  المعرفة

ن تعزیز مهارات الشركاء المنفذین م3-2

بین الجنسین مایزتالأجل التصدي لمسائل 

في تصمیم وتنفیذ مبادرات التنمیة الزراعیة 

  والریفیة

  في البرامج المنتظمة وحلقات العمل اإلقلیمیة للصندوقالتمایز بین الجنسینبدمج الفعالیات الخاصة 3-2-1

  تنظیم حلقات عمل وطنیة وفعالیات للتدریب3-2-2

  التمایز بین الجنسینم یجري فیها تعمیم منظور تنظیم مسارات تعل3-2-3

  الجنوببلداندعم التواصل والتبادل بین األقران ومبادرات التعاون بین 3-2-4

الشعب اإلقلیمیة جاري التنفیذ

بدعم من شعبة 

السیاسات والمشورة 

  التقنیة

تنمیة القدرات اإلقلیمیة والوطنیة للخبراء 3-3

  ین الجنسینالتمایز بالمعنیین بمسائل 

التمایز بین اإلقلیمي للخبراء المعنیین بمسائل وشبهإجراء تدریب للمدربین على المستویین اإلقلیمي 3-3-1

  الجنسین

  المشاركة في إنشاء قائمة بأسماء الخبراء اإلقلیمیین والوطنیین3-3-2

شعبة السیاسات   2013البدء في 

  والمشورة التقنیة

  بین الجنسین والتنوع في الصندوقبشأن التمایزالتوازن- 4

زیادة فهم اآلثار العملیة العتبارات 4-1

والتنوع على الصندوق التمایز بین الجنسین

  بهاالموظفین والمدیریناقتناعو 

إجراء أنشطة تعلم عملیة ومناقشات لمجموعات تركیز لتحدید منافع التوازن بین الجنسین والتنوع بالنسبة 4-1-1

  ل في الصندوق واحتیاجات بناء القدرات والحلول المالئمة.ألداء األعما

  بین الجنسین والتنوع التمایزتصمیم وتنفیذ وحدات تدریبیة تراعي 4-1-2

شعبة الموارد   2012البدء في 

  البشریة

في التمایز بین الجنسینتعمیم منظور 4-2

برامج التدریب التي تقودها شعبة الموارد 

  البشریة

في التدریب الذي تقوده شعبة في مجال التنمیة الزراعیة والریفیةلتمایز بین الجنسینلمنظور إدراج 4-2-1

  ، مثل تدریب التعریف االستهاللي بالعملالموارد البشریة، حسب االقتضاء

شعبة الموارد   2012البدء في 

  البشریة

تحسین أبعاد التوازن والتنوع بین 4-3

  یةالجنسین في أنظمة اإلبالغ الحال

شعبة الموارد   2012البدء في   تنقیح االستقصاء السنوي للموظفین لتحسین دمج التوازن بین الجنسین والتنوع 4-3-1

بدعم من البشریة

شعبة السیاسات 

  والمشورة التقنیة

جاري التنفیذ، ومن   في الصندوقبین الجنسین والتنوعلتمایزعن اإعداد تقریر سنوي 4-3-2

  المقرر تعزیزه

یق العمل الرفیع فر 

المستوى المعني 

التمایز بمسائل 
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مع بین الجنسین

شعبة الموارد 

  البشریة

، أو ما ةالعمل الدولیلمنظمةالتابعة من حالة المساواة بین الجنسینإجراء العملیة التشاركیة للتحقق 4-3-3

  یعادلها، مرة كل خمس سنوات على األقل

السیاسات شعبة  2014

  ةوالمشورة التقنی

بین الجنسین التمایزدمج شواغل 4-4

الموارد البشریة، بما شعبة في لوائح والتنوع 

  في ذلك تقییمات األداء

  تعزیز إجراءات التوظیف4-4-1

  في تقییم أداء الموظفینالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةدمج تقدیر 4-4-2

  تعزیز فرص اإلثراء والتقدم الوظیفي4-4-3

  التنفیذ والقبول المؤسسي ألحكام التوازن بین الحیاة العملیة واالجتماعیةتعزیز 4-4-4

شعبة الموارد   جاري التنفیذ

  البشریة

  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة- 5

تحدید المسؤولیات المؤسسیة عن 5-1

على جمیع المساواة بین الجنسینتحقیق 

المستویات، بما في ذلك تشكیل فریق عامل 

التمایز بین مستوى معني بمسائل رفیع ال

  الجنسین

  في االختصاصات الوظیفیة على جمیع المستویاتالتمایز بین الجنسینتعمیم المسؤولیات حیال 5-1-1

لتمایز بین الجنسینباإنشاء فریق عامل رفیع المستوى وٕاعادة تشكیل الفریق المواضیعي المعني 5-1-2

، بحزمة من االختصاصات التمایز بین الجنسینعیة المعنیة بمسائل إعادة تشكیل دور الجهات المرج5-1-3

  وبناء القدرات والتبادل بین األقران وٕایالء االهتمام للتوازن في تقسیم أعباء العمل مع المسؤولیات الحالیة

  خصصات كافیة ومبندة لإلیفاء بهذه الوظائفمتوفیر 5-1-4

  المقر والموظفین المیدانیین والمشروعات والشعباستحداث جوائز ألفضل أداء بین موظفي 5-1-5

لجنة إدارة   2012البدء في 

العملیات، وشعبة 

  الموارد البشریة

تعزیز دور وقدرات المستشارین 5-2

على التمایز بین الجنسینالمعنیین بمسائل 

ي، ــــــــــاإلقلیمشبـهي/ـــــــــــوى اإلقلیمــالمست

  بمخصصات المیزانیة 

شبهعلى المستوى اإلقلیمي/التمایز بین الجنسینشر مستشارین منتدبین معنیین بمسألة ن5-2-1

  اإلقلیمي/القطري

  المعرفة ألغراض تنمیة القدراتوتقاسمتنظیم فعالیات للتدریب 5-2-2

الشعب اإلقلیمیة،   2012البدء في 

وشعبة السیاسات 

والمشورة التقنیة، 

وشعبة الموارد 

  البشریة

رة الجنة إدضمن األولویات في اإلطار االستراتیجي المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةضمان أن تبقى مسألة 1-3-5على المسؤولیة المؤسسیة عن الحفاظ5-3
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المساواة بین الجنسین وتمكین تحقیق 

  المرأة

مكتب العملیات، و   وانعكاسها في النتائج والمؤشرات

االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةضمان إیالء نظام إدارة النتائج واألثر تركیزا محددا لمسائل 5-3-2

  وتقسم جمیع البیانات حسب الجنس حسب االقتضاء

فریق عمل نظام 

  إدارة النتائح واألثر

تحسین اإلبالغ بتنفیذ السیاسات 5-4

  والنتائج من خالل نظم اإلبالغ المؤسسیة

ومجاالت العمل ألغراض التمایز بین الجنسینیز المبادئ التوجیهیة بما یتمشى مع أهداف سیاسة تعز 5-4-1

المشروع وتقریر إنجاز المشروع، والتقییمات القطریة، وتقریر الفعالیة اإلنمائیة أداءاألقسام ذات الصلة في تقریر 

  القروض والمنحللصندوق، والتقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لكل من 

المكتب األمامي   2012البدء في 

  لدائرة إدارة البرامج

تمایز مواءمة اإلبالغ السنوي من الشعب التابعة لدائرة إدارة البرامج بشأن األنشطة المتصلة بقضایا ال5-4-2

  جنسین من خالل تقریر أداء الحافظة مع المبادئ التوجیهیة المنقحةبین ال

اإلقلیمیة، الشعب 2013البدء في

وشعبة السیاسات 

  والمشورة التقنیة

الفریق العامل   2014  ، وتحدیث خطة التنفیذالتنفیذيإجراء استعراض منتصف المدة للسیاسة، وٕابالغ المجلس5-4-3

الرفیع المستوى 

المعني بمسائل 

التمایز بین 

مع الفریق الجنسین

المواضیعي المعني 

بین بالتمایز

، وشعبة الجنسین

اسات والمشورة السی

  التقنیة

مكتب التقییم جاري التنفیذ، ومن   بین الجنسین على نحو منهجي من خالل التقییمات بالتمایزاإلبالغ بالمؤشرات الخاصة 5-4-4
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المقرر تعزیز 

  األنشطة

  المستقل

والممارسات 2011ستنادًا إلى الخبرات المتحققة في عام تحسین نظم تتبع المیزانیة اإلداریة للصندوق، ا1-5-5  تصمیم نظم لتتبع الموارد المالیة5-5

  المتبعة في أماكن أخرى

  إنشاء خط أساس وٕاجراء االستعراض واإلبالغ بصفة دوریة5-5-2

جاري التنفیذ، ومن 

المقرر تعزیز 

  األنشطة

شعبة السیاسات 

والمشورة التقنیة، 

بدعم من دائرة 

  العملیات المالیة

شعبة السیاسات   2014  على مستوى المشروعاتالمساواة بین الجنسینع الموارد من أجل دعم تصمیم نظام لتتب5-5-3

والمشورة التقنیة، 

والشعب اإلقلیمیة، 

بدعم من دائرة 

  العملیات المالیة

استیفاء متطلبات خطة العمل الشاملة 5-6

التابعة بین الجنسینمساواةالبشأن 

لمجلس الرؤساء التنفیذیین في منظومة 

  األمم المتحدة

للتقریر السنوي بشأن التمایز بین الجنسیناستعراض الفریق العامل الرفیع المستوى المعني بمسائل 5-6-1

  التقدم المحرز في التنفیذ وٕابالغه للمجلس

الفریق المواضیعي   2012البدء في 

المعني بمسائل 

التمایز بین 

الجنسین

شعبة السیاسات   جاري التنفیذ  یق المشتركة بین الوكاالتالمشاركة المنهجیة في آلیات التنس5-6-2

  والمشورة التقنیة

المساواة بین لألمم المتحدة بشأن ةالعمل الشاملخطةالمشاركة في عملیة استعراض األقران في إطار 5-6-3

  الجنسین

شعبة السیاسات   2012البدء في 

  والمشورة التقنیة
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  ین الجنسینالخاصة بالتمایز بالمصطلحاتمسرد 

  

  التمایز بین الجنسین

یشـــیر هـــذا المصـــطلح إلـــى التوقعـــات الثقافیـــة ألدوار النســـاء والرجـــال وســـلوكیاتهم. ویمیـــز المصـــطلح بـــین 

الجوانب المصاغة اجتماعًیا وتلـك التـي تحـددها الطبیعـة البیولوجیـة لكـل مـن األنثـى والـذكر. فعلـى خـالف 

، فـإن األدوار والسـلوكیات والعالقـات بـین النسـاء والرجـال فـي الحال السائد من المنظور البیولوجي للجـنس

تتسم بالدینامیة والحركة. حیـث یمكـن أن تتغیـر مـع الوقـت وتتبـاین بشـدة داخـل التمایز بین الجنسینإطار 

الثقافـة الواحـدة أو فیمـا بـین الثقافــات المختلفـة، حتـى وٕان كانـت جوانـب هــذه األدوار ترجـع فـي نشـأتها إلــى 

  فات البیولوجیة بین الجنسین.االختال

الجنسین التمایز بین 

  والتنوع 

، والعمر، والجنسـیة، التمایز بین الجنسینهو مفهوم تنظیمي مؤسسي یقصد به نهج یضم التنوع من حیث 

  والثقافة، والمعتقدات، والسلوكیات، واللغة، والظروف االجتماعیة.

بــــــــــــــــــین المســــــــــــــــــاواة

  الجنسین

اء والرجال في الحقوق، والحریات، والظـروف، والفـرص المتاحـة للحصـول علـى یقصد بها أن یتساوى النس

الســلع والوصــول إلــى المــوارد الثمینــة مــن حیــث قیمتهــا االجتماعیــة والــتحكم فیهــا وكــذلك االســتمتاع بــذات 

داخــل المجتمــع. ولــیس المقصــود مــن هــذا المصــطلح أن تصــبح النســاء والرجــال متمــاثلین، ولكــن الوضــع

یحظیا بفرص متساویة وخیارات متساویة في الحیاة. وال یقتصر هـذا األمـر علـى المسـاواة فـي باألحرى أن

الفـــــرص فحســـــب ولكـــــن یغطـــــي أیًضـــــا المســـــاواة فـــــي األثـــــر والمزایـــــا الناشـــــئة عـــــن التنمیـــــة االقتصـــــادیة، 

  واالجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیة.

اإلنصـــــــــــــــاف بـــــــــــــــین 

  الجنسین

مــن المــرأة والرجــل طبًقــا الحتیاجــات كــل منهمــا علــى حــدة. وغالًبــا مــا یقصــد بــه العدالــة فــي المعاملــة لكــل 

یقتضـــي تحقیـــق هـــدف اإلنصـــاف بـــین الجنســـین إلـــى اتخـــاذ تـــدابیر مـــن أجـــل تصـــحیح أوجـــه الخلـــل بـــین 

الجنســین، والســیما للتعــویض عــن األضــرار التاریخیــة واالجتماعیــة التــي لحقــت بــالمرأة. ویمكــن فهــم العــدل 

  غایة وهي المساواة. فالعدل یؤدي إلى المساواة.على أنه وسیلة لتحقیق

یشیر المصطلح إلى عملیـة زیـادة الفرصـة المتاحـة لألشـخاص بمـا یمكـنهم مـن الـتحكم فـي حیـاتهم وتوجیـه التمكین

مسارها. فیقصد بهذا المصطلح أن یحیا األشخاص طبًقا لما یعتنقونه من قیم وأن یتمكنوا من التعبیـر عـن 

فـــي القـــرارات التـــي تـــؤثر فـــي حیـــاتهم. وینطـــوي –فـــرادى وجماعـــات –اراتهم، والتـــأثیر تفضـــیالتهم، واختیـــ

تمكــــین النســــاء أو الرجــــال علــــى تنمیــــة اعتمــــادهم علــــى الــــذات، واكتســــاب المهــــارات، أو إدراك المهــــارات 

اوض والمعرفــة الموجــودة بالفعــل، وزیــادة القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، والقــدرة علــى إســماع أصــواتهم، والتفــ

  بشأن المعاییر والعادات المجتمعیة وتحدیها.

تعمــــــــــــــــیم منظــــــــــــــــور 

  التمایز بین الجنسین

، بالنسـبة الصـندوق كمؤسسـة، بمثابـة عملیـة تسـعى إلـى تقلـیص التمـایز بـین الجنسـینتعمـیم منظـور یعد 

اة الفجـوات بــین المـرأة والرجــل مـن حیــث فـرص التنمیــة المطروحـة لكلیهمــا؛ والعمـل علــى أن تصـبح المســاو 

التمـایز بینهما جزًءا ال یتجزأ من استراتیجیة المنظمة، وسیاساتها، وعملیاتها. وعلیه، ینعكس تعمیم منظور 

بصــورة تامــة، إلــى جانــب أولویــات أساســیة أخــرى، فــي ذهــن قیــادة الصــندوق والعــاملین بــه، بــین الجنســین

اســــات األداء، وعملیــــات إضــــافة إلــــى قیمــــه، وتخصــــیص مــــوارده، ومعــــاییر وٕاجــــراءات التشــــغیل فیــــه، وقی

  ، وعملیات التعلم.والكفاءاتالمساءلة، 
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تقیـیم آثـار أي عمـل مخطـط التمـایز بـین الجنسـینمنظـور وفي أنشطة الصندوق اإلنمائیة، یتضمن تعمـیم 

لــه، بمــا فــي ذلــك التشــریعات، علــى كــل مــن النســاء والرجــال، والتأكــد مــن مراعــاة شــواغل كــل مــن النســاء 

جـــاربهم عنـــد تصـــمیم كافـــة األنشـــطة اإلنمائیـــة، وتنفیـــذها ورصـــدها وتقییمهـــا. ویتمثـــل والرجـــال وخبـــراتهم وت

الهدف في تصمیم أنشطة تتجاوز المعوقات التي تمنع الرجال والنساء مـن الحصـول علـى فـرص متسـاویة 

  لالستفادة من الموارد والخدمات التي یحتاجون إلیها لتحسین سبل عیشهم.
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فـي إطـار بـرامج الفـرص االسـتراتیجیة القطریـة المسـتندة إلـى لجنسینالتمایز بین امنظور تعمیم 

  النتائج ودورة البرامج والمشروعات واإلجراءات في الصندوق

  

  دورة المشروع

  التمایز بین الجنسینجوانب/متطلبات   الوثیقة  اإلجراء

رنـــــــــــــامج الفـــــــــــــرص ب

ةاالستراتیجیة القطری

  المستند إلى النتائج

بــــادئ النســــخة المحدثــــة مــــن الم

ــــــــدلیل المرجعــــــــي  التوجیهیــــــــة وال

إلعــــداد وتنفیــــذ برنــــامج الفــــرص 

ـــــة المســـــتند االســـــتراتی جیة القطری

ــــــــى النتــــــــائج ــــــــد األول: إل . المجل

المبادئ التوجیهیة (ینایر/كـانون 

  )2011الثاني 

فــــي برنــــامج الفــــرص االســــتراتیجیة القطریــــةالتمــــایز بــــین الجنســــیندمــــج تحلیــــل 

قة قسًما خاًصا معني باالستهداف، یتنـاول أیًضـا وتضم الوثیالمستند إلى النتائج.

التمـــایز بــــین . ویجــــدر أن ُیعمـــم االهتمـــام بقضـــایا التمـــایز بـــین الجنســـینقضـــایا 

فـــي التقریـــر وكافـــة االســـتراتیجیات الخاصـــة الرامیـــة إلـــى تمكـــین النســـاء الجنســـین

امج ومنظمات النساء الوارد بیانها. ویمكن أن تتضمن األهـداف االسـتراتیجیة لبرنـ

المســاواة بــین الجنســین وتمكــین الفــرص االســتراتیجیة القطریــة إشــارة خاصــة إلــى 

في إطار برنامج الفـرص التمایز بین الجنسین. وترد قائمة مرجعیة بقضایا المرأة

  االستراتیجیة القطریة في الذیل السادس للمبادئ التوجیهیة.
http://www.ifad.org/operations/policy/cosop/guidelines/sourcebook/coso

p.pdf

تقریـــــــــــــــــر تصـــــــــــــــــمیم 

عالمشرو 

المبــادئ التوجیهیــة لتقریــر تصــمیم 

المشــــــــروع (ینایر/كــــــــانون الثــــــــاني 

2011(  

االهتمــــــام بقضــــــایاإطــــــار تعمــــــیم 

فـي عملیـات التمایز بین الجنسـین

  )2008الصندوق (

الشـــروط المســـبقة لتصـــمیم یراعـــي 

للمســـــاواة بـــــین الجنســـــین: القائمـــــة 

2001المرجعیـــــة للتصـــــمیم (لعـــــام 

  والنسخة المعدلة)

إجـــــــــــــــــراءات التقیـــــــــــــــــیم البیئـــــــــــــــــي 

  )2009واالجتماعي (

للمجموعـــة المســـتهدفة مـــن التمـــایز بـــین الجنســـینویعــد التصـــنیف علـــى أســـاس 

، لتمـــــایز بـــــین الجنســـــینامتطلبـــــات التصـــــمیم. ویعـــــد كـــــل مـــــن االســـــتهداف، و 

الصــــندوق الــــدولي مــــن مدعومــــةاللیــــاتوالمشــــاركة مــــن الســــمات الرئیســــة للعم

للتنمیــــة الزراعیــــة، ویجــــب تضــــمینها فــــي األقســــام المعنیــــة بوصــــف المشــــروع، 

المعنـــي بـــالفقر، الثـــانيوتنفیـــذه وكـــذلك نظـــام الرصـــد والتقیـــیم. ویرصـــد الملحـــق 

تفصــیلًیا الســتراتیجیة المشــروع فــي وصــًفاالتمــایز بــین الجنســینواالســتهداف، و 

التمایز بین یستند إلى إطار تعمیم االهتمام بقضایا التمایز بین الجنسینمجال 

فــي عملیــات الصــندوق. وتســتخدم القائمــة المرجعیــة الخاصــة بقضــایا الجنســین

. وتقتضـي التمایز بـین الجنسـینلتوجیه تشكیل استراتیجیة التمایز بین الجنسین

قیـــیم البیئـــي واالجتمـــاعي أن یـــتم التصـــدي للفـــروق بـــین الجنســـین، إجـــراءات الت

والســـیما دور المـــرأة، عنـــد تحدیـــد الفـــرص المطروحـــة لتعزیـــز االســـتدامة البیئیـــة 

واالجتماعیـــة، مـــع التأكیـــد علـــى مشـــاركة المـــرأة فـــي اإلدارة المجتمعیـــة للمـــوارد 

  الطبیعیة، واسترداد التكالیف، ونظم التسلیم.
www.ifad.org/gender/framework/framework.pdfhttp://

7.pdf-R-96-2009-.org/gbdocs/eb/96/e/EBhttp://www.ifad

المبـــــادئ التوجیهیـــــة لالســـــتعراض   تعزیز الجودة

الداخلي للمشاریع (دیسمبر/كانون 

  )2007األول 

المشـــاریع بنــاًء علیهـــا مجموعــًة مـــن تقیــیمتتضــمن معــاییر الجـــودة التــي یجـــري 

عوامــل النجــاح الرئیســة واألســئلة االسترشــادیة الخاصــة بكــل مــن هــذه العوامــل، 

علــى وجــه الخصــوص إلــى االســتهداف، 2ي رقــم ویشــیر عامــل النجــاح الرئیســ

  ، والمشاركة.التمایز بین الجنسینو 
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pdfhttp://www.ifad.org/actionplan/deliverables/qe.

المبادئ التوجیهیة المعنیة بوظیفـة   ضمان الجودة

وعملیــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــمان الجــــــــــــــــــودة 

  )2007(دیسمبر/كانون األول 

ینظــر االســتعراض فیمــا إذا كــان تصــمیم المشــروع قــد تنــاول وعكــس علــى نحــو 

علــى ســبیل المثــال مالئــم الوثــائق السیاســاتیة والتوجیهیــة الخاصــة بالصــندوق،

، التمــــایز بــــین الجنســــیناإلطــــار االســــتراتیجي، وسیاســــة االســــتهداف، وسیاســــة 

  وسیاسة التمویل الریفي.

fhttp://www.ifad.org/actionplan/deliverables/qa.pd

اإلشــــــــراف المباشــــــــر 

  ودعم التنفیذ

إلشــراف علــى المبـادئ التوجیهیــة ل

ودعــم تنفیــذ المشــروعات والبــرامج 

الممولــة بقــروض ومــنح الصــندوق 

  )2007(سبتمبر/أیلول 

االهتمــــــام بقضــــــایا إطــــــار تعمــــــیم

فـي عملیـات التمایز بین الجنسـین

  )2008الصندوق (

یجب تضمین استعراض ألداء المشروع مـن حیـث اإلنصـاف بـین الجنسـین فـي 

تعریــف المهــام؛ كمــا یجــب أن یتــوافر وقــت كــاٍف إلجــراء مشــاورات متوازنــة بــین 

مزایــا الجنســین مــع المســتفیدین؛ وكــذلك إجــراء تقیــیم للمشــاركة فــي المشــروع وال

فــي التقریــر النهــائي. التمــایز بــین الجنســینالناشــئة عنــه والمتمــایزة علــى أســاس 

فـــي التمـــایز بـــین الجنســـینومـــن بـــین متطلبـــات التنفیـــذ مـــا یلـــي: مناقشـــة حـــول 

العمـــــل االســـــتهاللیة؛ ومشـــــاركة المـــــرأة فـــــي األنشـــــطة وصـــــنع القـــــرار؛ حلقـــــات

العمـــل والموازنـــة فـــي خطـــةالتمـــایز بـــین الجنســـینوتخصـــیص المـــوارد لتعمـــیم 

الســنویتین؛ باإلضــافة إلــى الرصــد المنــتظم للبیانــات المصــنفة بحســب الجــنس. 

لإلشــراف/دعم التنفیــذ التمــایز بــین الجنســینوتــرد قائمــة مرجعیــة تفصــیلیة حــول 

  .التاسعفي الملحق 
g/operations/projects/supervision/guidelines.pdfhttp://www.ifad.or
www.ifad.org/gender/framework/framework.pdf

ـــــــــــــــــــر إنجـــــــــــــــــــاز  تقری

  المشروع

المبـــــــــــادئ التوجیهیـــــــــــة الخاصـــــــــــة 

بإنجـــــاز المشـــــروع (یونیـــــو/حزیران 

2006(  

رض مــــن تقریــــر إنجــــاز المشــــروع فــــي تقیــــیم مــــدى فعالیــــة وكفــــاءة یتمثــــل الغــــ

التــي تبناهـــا المشــروع وأثـــر أنشــطة المشـــروع التمـــایز بــین الجنســـیناســتراتیجیة 

  ، من حیث الكم والكیف.المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةعلى 

.md/Sites/ifad_md/Uploads/Project%20Completion%20http://www.ifad
Guidelines.8899726BD0E34908848FE6FF76372229.pdf

دلیـــــــل لرصـــــــد وتقیـــــــیم المشـــــــاریع الرصد والتقییم

)2000(  

یعـــرض هـــذا الـــدلیل إرشـــادات وأمثلـــة عملیـــة حـــول كیفیـــة وضـــع نظـــام للرصـــد 

قــیم  قــدرة المشــروع علــى والتقیــیم یتتبــع الفــروق المصــنفة علــى أســاس الجــنس وی

  إحداث أثر متوازن بین الجنسین.

evaluation/guide/index.htmhttp://www.ifad.org/

نظـــــــــــــــــــــــــــــــام إدارة 

  النتائج واألثر

نظــــام إدارة النتــــائج واألثــــر: دلیــــل 

ــــــا ني نتــــــائج المســــــتویین األول والث

  )2011(فبرایر/شباط 

نظــــام إدارة النتــــائج واألثــــر: دلیــــل 

ــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــي  لمســــــــــــــــــــوح األث عمل

  )2005(ینایر/كانون الثاني 

ُتجمــع البیانــات المصــنفة علــى أســاس الجــنس لعــدٍد مــن المؤشــرات عنــد نتــائج 

المســـتوى األول (المخرجـــات). وُتصـــنف البیانـــات المعنیـــة بمحـــو األمیـــة وســـوء 

  جنس في مؤشرات نتائج المستوى الثالث (األثر).تغذیة األطفال على أساس ال

ttp://www.ifad.org/operations/rims/handbook/e.pdfh

.ifad.org/operations/rims/guide/e/part1_e.pdfhttp://www
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دلیــل التقیــیم: المنهجیــة والعملیــات   التقییم

  )2009(أبریل/نیسان 

خطــــــــة العمــــــــل الخاصــــــــة بتنفیــــــــذ 

اســـتنتاجات وتوصـــیات اســـتعراض 

األقــــــران لنظــــــام تقیــــــیم الصــــــندوق 

  )2010(نوفمبر/تشرین الثاني 

حیـــث یعـــد تعزیـــز العـــدل بـــین یوصـــى بقـــوة بمشـــاركة المـــرأة فـــي فـــرق التقیـــیم. 

الجنسین بمثابة بعد أصیل وجزء ال یتجزأ من مختلف معاییر التقییم لتقدیر كـل 

المالءمة، والفعالیة، والكفاءة) وأثره (أي أثـره علـى الفقـر من أداء المشروع (أي 

الریفـــــي؛ ودخـــــل األســـــر؛ ورأس المـــــال البشـــــري/االجتماعي والتمكـــــین؛ واألمـــــن 

نتاجیــة الزراعیــة؛ والمــوارد الطبیعیــة والبیئــة؛ والمؤسســات الغــذائي األســري؛ واإل

والسیاسات). كما یهدف التقییم إلـى تقـدیر مـا إذا كانـت المـرأة قـد اسـتفادت مـن 

المشـــروع وتعیـــین األســـباب الرئیســـة الســـتبعادها. ویتضـــمن كـــل تقریـــر تقییمـــي 

  .التمایز بین الجنسینقسًما خاصأ، یعرض تصنیًفا ودروًسا شاملة حول 
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual.pdf

6.pdf-P-W-65-2010-org/gbdocs/eb/ec/e/65/EChttp://www.ifad.

اإلجراءات

ـــــــــر الســـــــــنوي  التقری

ــــــر  ــــــائج وأث عــــــن نت

  عملیات الصندوق

دلیـــــــــــــــل التقیـــــــــــــــیم: المنهجیـــــــــــــــة 

  )2009والعملیات (أبریل/نیسان 

خطـــــة عمـــــل لتنفیـــــذ اســـــتنتاجات 

وتوصــــــیات اســــــتعراض األقــــــران 

لنظــــــــــــــــام تقیـــــــــــــــــیم الصـــــــــــــــــندوق 

  )2010(نوفمبر/تشرین الثاني 

دوق الضوء على نتـائج وأثـر یلقي التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصن

العملیــات الممولــة مــن الصــندوق، ویلفــت االنتبــاه إلــى القضــایا العامــة والــدروس 

المستفادة، مع مراعاة العمل على مزید من تعزیـز الفعالیـة اإلنمائیـة للصـندوق. 

ویؤســــس دلیــــل تقیــــیم الصــــندوق لإلنصــــاف بــــین الجنســــین كبعــــد متضــــمن فــــي 

مة لـدى مكتـب التقیـیم بالصـندوق. ومـن المقـرر مختلف معـاییر التقیـیم المسـتخد

  في التقریر السنوي القادم.التمایز بین الجنسینأن یتم إدخال قسم خاص ب
nual.pdfhttp://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/ma

6.pdf-P-W-65-2010-http://www.ifad.org/gbdocs/eb/ec/e/65/EC

استعراض 

  الحافظة

المبــــادئ التوجیهیــــة الســــتعراض 

  )2010الحافظة (أبریل/نیسان 

ر الرامیــــة إلــــى ضــــمان توجــــه مزایــــا یضــــم اســــتعراض الحافظــــة وصــــًفا للتــــدابی

المشــاریع مباشــرًة إلــى الرجــال والنســاء الفقــراء وكیفیــة تضــمین الجوانــب المعنیــة 

بـــین الجنســـین فـــي أثنـــاء تنفیـــذ المشـــروع. ویقـــدر القســـم المعنـــي بـــأداء بالتمـــایز

المســــاواة بــــین بالمشــــاریع مــــدى قــــدرة المشــــروع علــــى تنــــاول القضــــایا المعنیــــة 

، طبًقا لتوجیه وٕارشادات إطـار الصـندوق المعنـي بتعمـیم مرأةالجنسین وتمكین ال

  .التمایز بین الجنسیناالهتمام بقضایا 

http://xdesk/sites/pd/portfolioreview/Guidelines/Portfolio%

.pdf202010Guidelines%20Review%20

الیــــــــــــة تقریــــــــــــر الفع

  اإلنمائیة للصندوق

المبــــادئ التوجیهیــــة الســــتعراض 

  )2010الحافظة (أبریل/نیسان 

االســــتعراض المســــبق یعتمــــد تقریــــر الفعالیــــة اإلنمائیــــة للصــــندوق علــــى عملیــــة 

للحافظـــة. ویعـــرض تقـــدیًرا عاًمـــا ألداء المشـــروع، بمـــا فـــي ذلـــك كیفیـــة تضـــمین 

  ریع.في أثناء تنفیذ المشاالتمایز بین الجنسینجوانب 

http://xdesk/sites/pd/portfolioreview/Guidelines/Portfolio%20Review%

20Guidelines%202010.pdf
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حسب المجال التمایز بین الجنسینبأفضل الممارسات في الصندوق وأمثلة على تعمیم بیانات

  المواضیعي 

فـي المجـاالت التمـایز بـین الجنسـیناعتبـاراتعرض هذا الملحق بیانات بأفضل الممارسـات التـي تبـین كیفیـة تعمـیم ی

ذلك مالئمًا.، متى كان یةالمواضیعیة األساسیة. وترد أمثلة لخبرات الصندوق المیدان

ــوع البیولــوجي.يضــااألر –المــوارد الطبیعیــة  ــاه والطاقــة والتن ) حقــوق النســاء فــي األراضــي 1دعــم وتعزیــز: (والمی

فحسب، بل وفي الحد من الفقـر أیضـا، نظـرا لتحمـل النسـاء مسـؤولیة التمایز بین الجنسینللمساهمة لیس في تحقیق 

عن طریق حمالت التوعیة، والتدریب، والـدعم القـانوني، وٕاصـدار سـندات التملـك 29اإلنتاج الكفافي لألسر ورفاهیتها،

) اعتــــراف الحكومــــة بحقــــوق النســــاء فــــي 2)؛ (1لحــــوار السیاســــاتي (انظــــر اإلطــــار المشــــترك لألراضــــي،  وأنشــــطة ا

) فهـم اإلدارة المسـتدامة للمـوارد الطبیعیـة فـي سـیاقها المحلـي وكیفیـة 3االستفادة مـن المـوارد الطبیعیـة والـتحكم فیهـا؛ (

كأسـاس لتحدیـد المشـروع مـع الرجـالتأثیرها على الفئات المختلفة من السكان الریفیین الفقراء. وعلى النساء بالمقارنة

بغیـــة االئتمانیـــة) والوصـــول المتســـاوي إلـــى التكنولوجیـــات الجدیـــدة، والتـــدریب، والتســـهیالت 4(30؛وتصـــمیمه وتنفیـــذه

تحســین المحافظــة علــى المــوارد الجینیــة الحیوانیــة/ النباتیــة واســتخدامها وٕانتــاج الغــذاء لــدى كــل مــن النســاء والرجــال

) نظــم معلومــات ُتمــایز بــین الجنســین (بمــن فــیهم الســكان األصــلیین) 5؛ (روع وتصــمیمه وتنفیــذهكأســاس لتحدیــد المشــ

) تقویــة القــدرة 6لتعزیــز الــتعلم بشــأن االســتخدامات المســتدامة للمــوارد الطبیعیــة وٕادارتهــا وصــونها ورفــع الــوعي بهــا؛ (

ملة مثل رسم الخرائط وصنع القـرار والتسـییر علـى باتباع ُنُهج شاعلى التسییر في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة

) الحــد 8) الـتعلم مـن إدارة المــوارد الطبیعیـة القائمـة علـى التمـایز بــین الجنسـینن ورفـع الـوعي بهـا؛ (7نحـو تشـاركي؛ (

) التـدابیر 9من أوجه عدم المساواة في مجموعات المسـتخدمین المجتمعیـة عـن طریـق التـدریب واألعمـال اإلیجابیـة؛ (

  رامیة لتعزیز صوت النساء، جنبا إلى جنب مع الرجال، في التخطیط ومباشرة خطط المیاه المجتمعیة. ال

  تحسین حصول النساء على حقوق الملكیة والمیراث :1اإلطار 

البسـتنة فـي غامبیـا الـذي اإلنتـاج الحیـواني ومحاصـیلالحوار مع السلطات الحكومیـة، فـي إطـار مشـروع تنمیـة ساهم

، فـي تمهیـد الطریـق أمـام النسـاء لوراثـة األراضـي. ونتیجـة ألنشـطة التوعیـة 2010لتنفیـذ منـذ مـارس/ آذار دخل حیز ا

ورفـــع الـــوعي التـــي أجریـــت مـــع المســـؤولین الحكـــومیین علـــى المســـتوى المیـــداني، حققـــت النســـاء معـــدالت أكبـــر فـــي 

، واكتسـبن القـدرة علـى نقـل حیـازة الحصول على األراضي، وأصبح معظمهن یتمتع حالیًا بحقوق فـي ملكیـة األراضـي

هــذه األراضــي إلــى أقــاربهن. وعلــى الــرغم مــن عــدم تــأمیم هــذه الممارســات بعــد، فهــي متبعــة علــى نطــاق واســع علــى 

مستوى القرى حیث دارت المناقشات. 

بـــین مســـاواةالعلـــى تشـــجیع مـــن الصـــندوق بمنحـــةالممـــول) 2011–2008(ویعمـــل برنـــامج التمكـــین القـــانوني للنســـاء 

وخفض أوجه هشاشة النساء عن طریق التمكین االقتصادي والقانوني. وفي بوروندي، جرى تدریب مـا یزیـد الجنسین

فـي موضـوعات مثـل حقـوق المـرأة، والقـوانین، والحقـوق فـي المیـراث، وحــل امـرأة علـى المسـاعدة القضـائیة 500علـى 

الـدعاوى المقدمـة بالتوصـل إلـى اتفاقـات ودیـة، في المائة مـن20النزاعات. وتمكنت المساعدات القضائیات من حل 

باالســتعانة فــي أغلــب األحــوال بوســاطة القــادة المحلیــین. وفــي الهنــد، أعــد البرنــامج معلومــات قانونیــة خاصــة تتعلــق 

                                                     
  .www.ifad.org/pub/policy/land/a.pdf، 2008سیاسة الصندوق بشأن تحسین الوصول إلى األراضي وتأمین حیازتها، 29

30
  .www.ifad.org/gbdocs/eb/102/a/EB-2011-102-R-9.pdf، 2011سیاسة الصندوق إلدارة البیئة والموراد الطبیعیة، 
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بالقبائل لمن یقومون بالتعبئة من المجتمـع المحلـي العـاملین فـي مشـروعات قبلیـة. وفـي لیبریـا، انصـب االهتمـام علـى 

لعقبـــات التـــي تواجـــه النســـاء فـــي الحصـــول علـــى األراضـــي والوصـــول إلـــى المـــوارد اإلنتاجیـــة، وبنـــاء قـــدرات تحدیـــد ا

  السلطات والمجتمعات لتهیئة الظروف المالئمة للتغییر. 

) تصمیم المشروعات وتنفیذها استنادًا إلـى فهـم كیفیـة تـأثیر 1دعم وتعزیز: (التكیف مع تغیر المناخ وتخفیف آثاره.

) تقدیم التدریب للنسـاء 2(31الفقراء وعلى النساء مقارنة بالرجال؛السكان الریفیینلمناخ على فئات مختلفة من تغیر ا

والرجال حول الموضوعات األساسـیة فـي التكیـف، بمـا فـي ذلـك تكییـف أنمـاط المحاصـیل وفقـا لتقلـب المنـاخ، والـنظم 

یمـة مضـافة عالیـة، واإلدارة المسـتدامة لألراضـي، ونظـم الزراعیة المستدامة ألغراض التغذیـة وٕانتـاج محاصـیل ذات ق

فـــي الحصـــول علـــى األمـــوال المخصصـــة بـــین الجنســـینمســـاواةال) 3اإلنـــذار المبكـــر، والحـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث؛ (

الجنسین والتـي قضایا التمایز بینتراعي) زیادة األبحاث بشأن التكنولوجیات التي 4لتخفیف حدة أثر تغیر المناخ؛ (

بالكفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـة والمیـاه، وتعـزز مــن القـدرة علـى التكیـف مـع الظـواهر المناخیـة المتغیـرة والمخــاطر تتسـم

حـوار السیاســات) تـوفیر حلـول للتحـدیات المحـددة التـي تواجههــا النسـاء، ویواجههـا الرجـال واألطفـال فـي 5األخـرى؛ (

  السیاسات والبرامج والمشروعات. المتعلق بتغیر المناخ، وتعمیم االستجابات الفعالة في 

) ممارسـات وتكنولوجیـات إنتـاج المحاصـیل التـي تحـد مـن 1دعـم وتعزیـز: (التكنولوجیات الزراعیة وخدمات اإلنتاج.

احتیاجــات العمالــة (مــن حیــث الوقــت والكثافــة)، خاصــة تلــك المتعلقــة بعمالــة النســاء، بمــا فــي ذلــك المیكنــة المهیئــة 

التمایز بـین احتیاجات تراعي) البرامج التعلیمیة والتثقیفیة التي 2النقل، وتجهیز الغلة؛ (حسب الظروف، والحصاد، و 

الجنسین بهدف تحسین قدرات النساء والرجال على صنع القرار وٕانتاج ابتكارات تكییفیة عند اختیار أنواع المحاصیل 

) 3والمزرعــــــة؛ (هوالتربــــــة، والمیــــــاومــــــدخالت اإلنتــــــاج، وفــــــي ممارســــــات اإلدارة المتكاملــــــة للمحصــــــول، واآلفــــــات، 

التكنولوجیات المعززة والمعرفة التي تمكن النساء مـن إدارة المـوارد المائیـة لـري المحاصـیل واالسـتهالك المنزلـي علـى 

) مؤسسات األعمال التي تناسب االحتیاجـات المحـددة للجنسـین، التـي یمكـن أن تتضـمن علـى سـبیل 4نحو أفضل؛ (

وٕادارة المشاتل والعدید من أنشـطة مـا بعـد الحصـاد، وٕاضـافة القیمـة، والنقـل والتسـویق مـن أجـل المثال، إنتاج البذور،

) 6) إدماج احتیاجات النسـاء والرجـال فـي مشـروعات البنیـة األساسـیة، بمـا فـي ذلـك الطـرق ونظـم الـري؛ (5النساء؛ (

واإلصـــحاح، لتخفیـــف أعبـــاء العمـــل التـــي ، مثـــل إمـــدادات المیـــاه للمنـــازل ارات فـــي البنیـــة التحتیـــة األساســـیةواالســـتثم

  ).2تتحملها النساء وتیسیر األنشطة اإلنتاجیة التي یقمن بها (انظر اإلطار 

  تحسین وصول النساء إلى المیاه:2اإلطار 

فــي إطــار مشــروع تنمیــة الخــدمات لصــالح أصــحاب الحیــازات الصــغیرة والمجتمعــات المحلیــة فــي المنطقــة الجافــة فــي 

)، وفـــرت النســـاء مـــا یصـــل إلـــى خمـــس ســـاعات یومیـــًا عنـــد جمـــع المیـــاه مـــن میـــاه منقولـــة 2010–2000وســـط كینیـــا (

باألنابیب داخل المسكن أو من صنبور قریب یأخذ المیاه مـن المنبـع، عوضـًا عـن المصـادر التقلیدیـة. قضـت النسـاء 

أو سـقایة الماشـیة، أو الوقت المتوفر فـي أنشـطة أخـرى، منهـا العمـل بشـكل مؤقـت، أو العمـل فـي حقـولهن الخاصـة،

ري حــدائقهن التــي یخصــص إنتاجهــا ألغــراض الطهــو، أو بــدء مشــروعات صــغیرة، أو الحفــاظ علــى نظافــة منــازلهن 

إحــدى الفوائــد هوالمنــاطق المحیطــة. وشــكل خفــض التــوترات االجتماعیــة التــي تنشــأ بــین النســاء علــى إمــدادات المیــا

األخرى. 

                                                     
  .www.ifad.org/climate/strategy/a.pdf، 2010بشأن تغیر المناخ، استراتیجیة الصندوق31
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وتمكـــین المـــرأة والنظـــر فـــي إدارة المـــوارد الطبیعیـــة بـــین الجنســـینالمســـاواة) تعمـــیم 1دعـــم وتعزیـــز: (الخـــدمات المالیـــة.

اللوائح التي تمكن مؤسسات التمویل الریفي) 2(32بوصفها جزءا ال یتجزأ من النهج الفعالة إزاء خدمات التمویل الریفي؛

) تطبیـق نظـام إشـراف 3ویـل الریفـي؛ (من زیـادة الوصـول إلـى القـرى، وٕارسـاء األسـاس لرقابـة مـدى سـالمة مؤسسـات التم

فعال قادر على حمایة العمالء الفقراء من النساء والرجـال ومسـاعدة مؤسسـات التمویـل الریفـي فـي الحفـاظ علـى السـالمة 

) بناء القدرات وتدریب مـدراء مؤسسـة التمویـل الریفـي والعـاملین فیهـا علـى التوعیـة 4والمسؤولیة االجتماعیة أو تحقیقها؛ (

) إقامة صالت أعمال بین البنوك ومؤسسات التمویـل الریفـي مـن غیـر البنـوك، أو 5بین الجنسین بدرجة أكبر؛ (ایزبالتم

مؤسســات التمویــل الریفــي العاملــة علــى مختلــف المســتویات اإلقلیمیــة لتمكــین النســاء والرجــال الفقــراء مــن الوصــول إلــى 

وخــدمات مالیــة مفصــلة لتلبیــة االحتیاجــات المحــددة للنســاء ) تطــویر منتجــات6؛ (الخــدمات المالیــةمتوالیــة مــن مجموعــة 

  .)3والرجال (انظر اإلطار 

  : تحسین حصول النساء على التمویل3اإلطار 

)، تمثـل أحـد اآلثـار المتحققـة 2012–2004في إطار مشروع التنمیة الریفیة القائمـة علـى المشـاركة فـي ذمـار بـالیمن (

امـرأة تـدریب 5006رة النقدیة بین الشابات والنساء، حیـث أكملـت مـا یزیـد عـن في انتشار محو األمیة ومهارات اإلدا

ادخاریـةمجموعـة 140عامهن الثاني. وبناًء على هذا اإلنجاز، تشكلت 0003محو األمیة االبتدائیة ودخلت حوالي 

میـة. واكتسـبت الشـابات وٕائتمانیة، غالبیتها العظمى من المجموعات النسائیة التي شكلتها النساء مـن فصـول محـو األ

انعـــدام األمـــن مـــعمهـــارات جدیـــدة مكنـــتهن مـــن زیـــادة دخـــولهن، وتعزیـــز أمـــن ســـبل عیشـــهن وقـــدرتهن علـــى التكیـــف 

االدخاریــةالغـذائي، ونیــل احتــرام جیــرانهن، وتــولي مناصــب مســؤولیة فـي مجتمعــاتهن. وتــم تكــرار نمــوذج المجموعــات 

تبر المشروع مشروعًا ریادیًا للتنمیة المجتمعیة على الصعید الوطني. النسائیة في محافظات أخرى، ویعواالئتمانیة

  

فـي سالسـل القیمـة القائمـة والمحتملـة بغیـة التمـایز بـین الجنسـینتحلیـل) 1دعم وتعزیز: (سالسل القیمة والتسویق. 

نساء أو تنطوي على قیمة ذات صلة بالتنمیة سالسل) 2تحدید االختالفات بین الجنسین في أنشطة سلسلة القیمة؛ (

) قــدرة النســاء علــى تحــدي األدوار التقلیدیــة للجنســین 3)؛ (4إمكانیــة تولیــد فــرص عمــل جدیــدة للنســاء (انظــر اإلطــار 

) التـدریب وأنشـطة 4؛ (سـوقفـي تطـویر سلسـلة القیمـة باعتبـارهن منتجـات وفـاعالت فـي الةواالضطالع بأدوار جدیـد

ة النســاء مــن حیــث تســییر سلســلة القیمــة عــن طریــق المشــاركة فــي مجموعــات بنــاء القــدرات الرامیــة إلــى تقویــة فاعلیــ

بــین مســاواةال) 5المــزارعین وهیئــات التســویق، أو تشــكیل مجموعــات تتكــون مــن النســاء فقــط متــى كــان ذلــك مالئمــًا؛ (

، الئتمــانواوالمــوارد الطبیعیــة يضــاالجنســین فــي الوصــول إلــى المــوارد ذات الصــلة بتطــویر سلســلة القیمــة مثــل األر 

) وصول الجنسین بشكل متساو لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامها ألغـراض 6وامتالكها، والتحكم فیها؛ (

) التدابیر المتخذة لالنخراط مع الرجال في تطویر سلسلة قیمة توازن بین الجنسین تدعم 7تبادل معلومات األسواق؛ (

لســلة القیمــة وتتفــادى خطــر اســتحواذ الرجــال أو النخبــة علیهــا (انظــر األنشــطة النســائیة فــي كــل حلقــة مــن حلقــات س

عــن طریــق التوعیــة 33فــي ســیاق تنمیــة القطــاع الخــاصبــین الجنســیناإلنصــاف) الــدعوة إلــى تعزیــز 8)؛ (5اإلطــار 

م ) اعتمــاد نظــا9بــین الجنســین لتــوقي التهمــیش أو عــدم االعتــراف بــدور النســاء فــي سالســل قیمــة بعینهــا؛ (بالتمــایز

                                                     
  .www.ifad.org/pub/basic/finance/arabic.pdf، 2009سیاسة التمویل الریفي في الصندوق، 32
  استراتیجیة القطاع الخاص في الصندوق: تعمیق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص، 33
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الرصد والتقییم التشاركي لتقییم الموقع وتقییم نسبة النساء إلى الرجال في سالسل قیمة بعینها وما إذا كـان هنـاك ثمـة 

استحواذ من الذكور أو النخبة. 

  قیمة خاصة بالنساءتنمیة سالسل: 4اإلطار 

التقنــيل الصــغیر والــدعم قیمــة للــدواجن تركــز علــى النســاء، فــي إطــار مشــروع التمویــتنمیــة سالســلدعــم الصــندوق 

) في بنغالدیش. فأنشأ المشروع سلسلة قیمة قائمة في المجتمـع المحلـي وذات نطـاق جغرافـي محـدود، 2010–2003(

ومن ثم تتجـاوز القیـود المفروضـة علـى تنقـل النسـاء. وُدربـت النسـاء علـى أن یكـن فـاعالت متخصصـات فـي حلقـات 

ات دواجـن نموذجیـات، وصـاحبات مفـارخ بـیض متناهیـة الصـغر، ومربیـات محددة تحدیدًا جیدًا في السلسلة (أي مربی

كتاكیـــت، ومربیـــات طیـــور) وأضـــیفت القیمـــة عـــن طریـــق تحـــدیث التـــدفق الجینـــي وٕادارتـــه (دواجـــن محســـنة). وتمیـــز 

مـــة نظـــرًا لســـهولة إنشـــاء مفـــارخ البـــیض متناهیـــة الصـــغر وٕادارتهـــا. وارتفـــع الـــدخل العـــام ءالمســـتوى التكنولـــوجي بالمال

لألسرة، وأصبحت األدوار والعالقات فیها أكثر مساواة، وارتقى وضع النساء في القریة.

  لجنسینالتمایز بین ااحتیاجات تراعي: تطویر سلسلة قیمة 5اإلطار 

) الـذي یدعمـه الصـندوق تعزیــز 2011–2001شـجع برنـامج التنمیـة الریفیـة فـي منطقـة الس فیراباســس فـي غواتیمـاال (

التمـایز لساللة من المحاصیل (خضروات، وتوابـل، وقهـوة، وكاكـاو) عـن طریـق تنفیـذ اسـتراتیجیة بشـأن سلسلة القیمة 

الحتیاجـات الجنســین؛ بمـا یكفــل تضـمین المناقشــات التــي بمراعاتــهالجنســین مـدارة علــى نحـو جیــد. واتسـم الــنهج بـین 

ارد بیـنهم علـى نحـو عـادل. وقـدم البرنـامج دارت في روابط المـزارعین للنسـاء إلـى جانـب الرجـال، وتوزیـع العمـل والمـو 

خـــدمات أخـــرى خاصـــة بالنســـاء، شـــملت محـــو األمیـــة، والتـــدریب علـــى المحاســـبة، وٕادارة المجموعـــة ومهـــارات تقنیـــة. 

وأفضــى هــذا البرنــامج إلــى إدمــاج النســاء فــي اإلنتــاج الزراعــي عــالي القیمــة وأنشــطة التجهیــز، التــي عــادة مــا تقتصــر 

  من التمتع بالمزایا المتأتیة عن األنشطة التي یتحكمن فیها. على الرجال، وتمكینهن

التـي تركـز ) أطـر السیاسـات المناسـبة 1دعم وتعزیـز: (تطویر المشروعات الریفیة وفرص التوظیف خارج المزرعة. 

افر ) اســـتمرار تـــو 2(34؛الصـــغیرةالمتوســـطة و علـــى إزالـــة أي عقبـــات أمـــام قیـــام المـــرأة الریفیـــة بأنشـــطة المشـــروعات 

خــدمات التــدریب وغیرهــا مــن خــدمات دعــم المشــروعات التجاریــة الصــغیرة أمــام المــرأة، مــع مراعــاة ضــیق وقتهــا وقلــة 

الوصول إلى تكنولوجیات محسنة لكسـب سـبل العـیش وزیـادة تقاسـم العمـل المنزلـي ) 3()؛ 6(انظر اإلطار 35تعلیمها

) أنشــــطة 4اط فــــي أنشــــطة المشــــروعات الصــــغیرة؛ (بــــین البــــالغین مــــن أعضــــاء األســــرة لتفریــــغ وقــــت للنســــاء لالنخــــر 

) المشــــروعات الزراعیــــة 5المشــــروعات الصــــغیرة ذات الصــــلة باحتیاجــــات النســــاء، واالبتعــــاد عــــن الــــنهج المقولبــــة؛ (

والمشروعات الریفیة خارج المزرعة التي توفر فرصًا مربحة لتولید الثروة وفرص عمل عادلة لفقراء الریف من النسـاء 

) رصــد تحكــم النســاء فــي المزایــا التــي ولــدتها المشــروعات الصــغیرة التــي یــدرنها لضــمان عــدم اســتحواذ 6والرجــال؛ (

الذكور أو النخبة على نشاط األعمال عندما یصبح أكثر ربحیة.   

                                                     
  .www.ifad.org/pub/policy/RE-arabic.pdf، 2006عات الریفیة، سیاسة الصندوق للمشرو 34
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  في بیروConcursoمنهجیة :6اإلطار 

التـــي تتضـــمن تنظـــیم األســـطوریةPacha Mama Raymiعلـــى احتفالیـــة األرض األم  Concursoتعتمـــد منهجیـــة 

مسابقات جماهیریة تتقدم فیها المجتمعات المحلیة والمجموعـات بمقترحـات مشـروعاتها للمنافسـة علـى الحصـول علـى 

والحكومــة المحلیــة باختیــار المجتمــع المحلــي تمویــل مــن القطــاع العــام. وتقــوم لجنــة مؤلفــة مــن ممثلــین مــن كــل مــن 

وُتحــول األمــوال العامــة مباشــرة، عبــر هــذه اآللیــة، إلــى المــزارعین الفقــراء المقترحــات التــي تتــوفر فیهــا شــروط األهلیــة.

قبـل تشـارك النسـاء فـي زیـارات تبادلیـة، الذین یستطیعون استخدام هذه الموارد للتعاقد للحصول على مساعدة تقنیـة. و 

حـاتهن باسـتخدام صـیغ تثار فیها أفكار بأنشطة أعمال جدیدة ویتعلمن كیفیة صیاغة مقتر ، Concursoتطبیق منهجیة 

وتتعاقـــد النســـاء مـــع مقـــدمي خدمـــة مـــن اختیـــارهن عنـــد حصـــولهن علـــى .ة ألنشـــطة األعمـــال مناصـــرة للفقـــراءبســـیط

التمویل. وتسهم هذه الخبرة في تمكین النساء حیث یستطعن اختیار الخبراء الذین یلبون احتیاجـاتهن الخاصـة بكسـب 

الثقافیـة التـي یردنهـا علـى أفضـل نحـو ممكـن. ویقـوم مقـدمو الخدمـة سبل العیش بالتوافق مع الخصـائص االجتماعیـة 

بزیارة النساء في المنازل وتـدریب جمیـع أعضـاء األسـرة، وهـو مـا یمكـن النسـاء الحاصـالت علـى مسـتویات أدنـى مـن 

اســتقطابالتعلــیم مــن تلقــي المســاعدة مــن أبنــائهن وأزواجهــن. وشــجع هــذا النظــام علــى إقامــة ســوق لتقــدیم الخــدمات 

، وأسفر عنه إیجاد نهج أسري للزراعة أكثر تكامًال. ندیزألاللنساء في إقلیم استقطاب التأییدللفقراء و التأیید

اتوالمهـار تـدریبالمـن) مشـاركة النسـاء فـي تحدیـد احتیاجـاتهن 1دعـم وتشـجیع: (تنمیة المهارات التقنیة والمهنیة.

وُنهــج تدریبیــة تراعــي القیــود المحــددة لكــال الجنســین، بمــا فــي ذلــك ) تطــویر حــزم 2أثنــاء تصــمیم المشــروع وتنفیــذه؛ (

) توســیع نطــاق ُنهــج 3نقــص محــو األمیــة الوظیفیــة وانعــدام تقــدیر الــذات، وهمــا العنصــران الحاســمان فــي التمكــین؛ (

كثـر فعالیـة على المسـتوى األسـري واألعدم المساواة بین الجنسیناإلرشاد المرتكزة على األسرة التي تتعامل مع أوجه 

المدربات والمروجات المقیمـات فـي ) 4)؛ (7في زیادة اإلنتاج الزراعي والدخل، وتعزیز األمن الغذائي (انظر اإلطار 

الحـد مـن قـدرة النسـاء علـى التفاعـل مـع الرجـال فـيالقریة، وخاصة في السیاقات التي تتسـبب فیهـا األعـراف الثقافیـة 

وتبـادل الزیـارات بـین مسـارات الـتعلمعلم بالممارسة القائمة على المشـاركة مثـل ) منهجیات الت5الغرباء على األسرة؛ (

) التـدریب علـى مهـارات القیـادة، سـیما بـین الشـابات الریفیـات، 6المزارعین التي تستهدف النساء إلى جانـب الرجـال؛ (

یــیم والمتابعــة ال یتتبــع عــدد ) نظــام للتق7للتشــجیع علــى مشــاركة أكثــر توازنــًا بــین الجنســین فــي أجهــزة صــنع القــرار؛ (

التمایز النساء والرجال المشاركین في األنشطة التدریبیة فحسب، بل یتتبع أیضًا األثر الذي خلفته هذه األنشطة على 

وتمكین النساء. بین الجنسین

: توجیه األسر7اإلطار

منهجیة إرشاد ابتكاریة ) في أوغندا2014-2007اعتمد برنامج مساندة موارد الرزق على مستوى األقسام (

للعمل مع األسر األكثر فقرًا. وفي إطار نهج توجیه األسر،  یجتمع أفراد األسر البالغون مع مدرب متمرس 

ُینتقى من المجتمع المحلي. وخالل هذه الزیارات، ُیقدَّم العون للرجال والنساء في األسر المعیشیة لتخطیط 

ین أمنهم الغذائي (باستخدام منح بسیطة لشراء المستلزمات موارد رزقهم، والعمل سویًا من أجل تحس

الزراعیة األساسیة)، وتنمیة قاعدة أصولهم، وٕانشاء صالت بالخدمات المتاحة لهم في المجتمع المحلي 

وتقاسم المنافع بصورة متساویة. وقد حققت هذه المنهجیة آثارًا عمیقة على مستوى األسر المعیشیة، لیس 

ین األسر التي عادة ما تتعرض لإلقصاء من الخدمات االقتصادیة من تعزیز قدرتها فقط من خالل تمك
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على االعتماد على ذاتها، وتقویة اعتزازها بذاتها، والوصول إلى الخدمات الخارجیة، واالنضمام إلى 

تمیز . ویتمثلالتمایز بین الجنسینمجموعات المزارعین، ولكن أیضًا عن طریق زیادة تلبیتها للحاجة إلى 

هذا النهج في أن التغییرات التي یحدثها في العالقات بین الجنسین تنبع "من الداخل"، وال تفرض "من 

الخارج".

عدم ) استخدام أدوات لتحدید قضایا 1دعم وتشجیع: (منظمات المنتجین الریفیین والمنظمات المجتمعیة.

) 2ل مرحلتي تصمیم المشروع وتنفیذه؛ (والتصدي لها في التحلیل المؤسسي خالالمساواة بین الجنسین

والتطویر التنظیمي الذي یلبي احتیاجات الجنسین لكل من المنظمات المختلطة والمنظمات المخصصة 

للنساء من خالل توفیر الحوافز، وتطبیق نظام الحصص، وتنفیذ التدابیر المتعلقة بالتدریب وبناء القدرات 

) وتشكیل وتعزیز جماعات مخصصة للنساء أو 3رات التقنیة كذلك؛ (على مستوى القیادة واإلدارة، والمها

لجان فرعیة أو منابر نسائیة داخل المنظمات المختلطة في السیاقات االجتماعیة الثقافیة حیثما یكون ثمة 

) والمشاركة التي یراعى فیها التوازن بین 4حاجة لها من أجل تعزیز ثقة النساء وقدرتهن على المشاركة؛ (

نسین في منظمات المنتجین والمزارعین الریفیة، سواء الرسمیة أو غیر الرسمیة، مع إیالء تركیز خاص الج

) وعملیة الرصد والتقییم التشاركیة لقیاس ورصد أثر البرامج من الناحیتین الكمیة 5للشابات الریفیات؛ (

) والتواصل فیما بین 6ة؛ (والكیفیة على اإلنصاف بین الجنسین وتمكین المرأة داخل المنظمات الریفی

المنظمات واألفراد والقادة من النساء في المنظمات المختلطة؛ وٕانشاء مجموعات ومنظمات رائدة من 

).8المجموعات القاعدیة (انظر اإلطار 

  :  تعزیز صوت المزارعات 8اإلطار

  

التـي یؤدیهـا كـل مـن النسـاء والرجـال فـي ) فهم األدوار المختلفـة 1دعم وتعزیز: (.اكسممصاید األالثروة الحیوانیة و 

) صــیاغة التــدابیر 2(؛إدارة الثــروة الحیوانیــة والرقابــة علیهــا عنــد تصــمیم البــرامج المتعلقــة بــالثروة الحیوانیــة وسیاســاتها

لمنِتجات ومنظمات لنساء الارعین ُخصص أثناء انعقاده یوم منتدى عالمًیا للمز 2010نظم الصندوق سنة 

عملیات صنع المزارعات فيفي صفوف دمج القائدات إلى الحكومات دعوالمرأة. وأصدرت النساء بیاًنا ی

نظام روعات والبرامج، كما طالبن بتأسیس العالمي وفي تصمیم المشالقطري و یینالسیاسات على المستو 

. التمایز بین الجنسینلى رفع قدرات منظمات المزارعین على التصدي لقضایا إإضافةلمشاركة، احصص 

2010/تشرین الثانيالهند في شهر نوفمبربفي مدینة میرا اعیاتلر للنساء اانعقد االجتماع العالمي األول و 

من المشاركة  الراعیاتوتمثل الهدف من ذلك االجتماع في تمكین وق. ندالصمن مشتركوتنظیمتمویلب

الحكومات واألجهزة التابعة دعواتبنى المشاركون إعالن میرا و و في عملیة اتخاذ القرار. على أساس منصف

الرعاة بدعم دور ینعرفیالادةوالمؤسسات البحثیة والقلألمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة

الضروري في تحقیق االستدامة البیئیة العالمیة واالعتراف به، كما طالبوا بضمان تحقیق حقوق متساویة 

دورهن األساسي في المجتمع.بقرار اإلللراعیات مع 
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؛التي تهدف إلى تحسین قدرات النساء على اتخاذ القرار وتحكمهن في الدخل من خالل تدعیم إنتاج الثروة الحیوانیـة

) تصــمیم خــدمات بیطریــة وخــدمات أخــرى ذات صــلة بــالثروة الحیوانیــة تأخــذ بعــین االعتبــار المعــاییر االجتماعیــة 3(

والثقافیــة (مثــل قــدرة النســاء المحــدودة علــى الحركــة وشــروط الســالمة) التــي تقیــد قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى تلــك 

ات بــین النســاء والرجــال بغیــة ضــمان عــدم شــعور ) المفاوضــ4(؛الخــدمات أو علــى العمــل فــي مجــال تقــدیم الخــدمات

) تكـوین كیانـات إلدارة المـوارد 5(؛الرجال بالخطر من جراء سیطرة النسـاء علـى إنتـاج الثـروة الحیوانیـة وزیـادة الـدخل

علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي لضـمان وصـول النسـاء إلـى المـوارد البحریـة التمایز بین الجنسـینتستجیب العتبارات 

) العمـــل علـــى تمكـــین الفئـــات المهمشـــة مـــن الصـــیادین مـــن الرجـــال والنســـاء 6(؛ة لتطـــویر تربیـــة األســـماكالضـــروری

) تحدید موارد بدیلة للرزق للحد من اعتماد 7(؛)9والمصنعین والتجار من الوصول إلى أسواق جدیدة (انظر اإلطار 

  الهشة والمتناقصة وعلى النظم اإلیكولوجیة. الصیادین الفقراء على أنشطة الصید التي تضغط على الموارد البحریة 

  : دعم تاجرات األسماك9اإلطار

  

  

  

  

  

) سیاســات ومشــروعات إلدارة الغابــات المســتدامة والتوزیــع المنصــف للمنــافع علــى النســاء 1دعــم وتعزیــز: (الحراجــة: 

ر فــي مجــال الحراجــة عنــد بــین الجنســین فــي مجــال المعرفــة واألدوااالختالفــات) أنشــطة تتنــاول مســائل 2(؛والرجــال

) آلیـات ترمـي إلـى تجنـب التضـارب المحتمـل بـین االسـتخدامات التنافسـیة للغابـات 3(؛تصمیم برامج إنمائیة وتنفیذها

ومنتجاتهـا الثانویـة، وٕالـى ضـمان حمایــة الحقـوق التقلیدیـة للنسـاء والرجـال وحقــوق السـكان األصـلیین فـي الغابـات مــن 

) مشــاركة النســاء وتعــاونهن مــن خــالل مجموعــات مجتمعیــة أو 4(؛سیاســات جدیــدةالتالشــي مــع تنفیــذ مشــروعات و 

) تدریب مرشدات زراعیات في مجال الغابات ورفـع 5(؛لجان إلدارة موارد الغابات مكونة ألغراض إدارة المشروعات

ء والقیـود المفروضـة بین الجنسین بالنسبة السـتخدام مـوارد الغابـات بمـا فـي ذلـك احتیاجـات النسـاباالختالفاتوعیهن 

  علیهن بصفة خاصة. 

  

مجموعة نسائیة 50إنشاء) في بنن 2011-2003لتنمیة التشاركیة لمصاید األسماك الحرفیة (اساند برنامج دعم 

من خالل التدریب وتبادل الخبرات. كما دعم البرنامج أنشطة یةبسحامة والیاإلدار ن تعزیز قدراتهو األسماكلتاجرات 

وتجهیز ةر اجتالنسائیة العاملة في مجال منظمات البركة بغیة تمكین 500النساء التسویقیة والتصنیعیة من خالل شراء 

بمعدل ثابت، وذلك من خالل تمویل إنشاءالتجهیزجهاتاألسماك وذلك لضمان تورید األسماك إلى األسواق و 

تحسین جودة المنتجات السمكیة. علىتدریبساحات لألسواق ومن خالل توفیر 
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  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةمؤشرات المخرجات الخاصة بسیاسة الصندوق بشأن 

  مصادر المعلومات  المؤشرات  المخرجات

المســاواة التصـدي لقضـایا -1

بـــین الجنســـین وتمكـــین المـــرأة

بشــــــكل منهجــــــي مــــــن خــــــالل 

بــــــــرامج ومشــــــــروعات قطریــــــــة 

  لصندوق.مدعومة من ا

زیـــادة نســـبة القـــروض والمـــنح التـــي تهـــدف إلـــى   1-1

والمدعومـــة بمخصصـــات التمــایز بـــین الجنســین

  واضحة في المیزانیة 

  

  

تحســـــین تصـــــنیف النســـــاء عنـــــد تصـــــمیم المـــــنح   1-2

  والقروض 

تقریــــــــــــر تصــــــــــــمیم المشــــــــــــروع 

  الجودةتعزیزواستعراض 

  

  

الجودة وضـمان درجات تعزیز

  الجودة 

ندوق تحســــن جهــــود الصــــ-2

اســــتقطاب التأییــــدفــــي مجــــال 

وٕارســـــــــــــــاء الشـــــــــــــــراكات وٕادارة 

ـــــین المعرفـــــة بشـــــأن  التمـــــایز ب

  .الجنسین

التمــایز زیــادة إســهامات الصــندوق بشــأن قضــایا   2-1

  المنتدیات والمطبوعات الدولیةفيبین الجنسین

  شعبة االتصاالت

المســـــــاواة بـــــــین الجنســـــــین إدراج إحـــــــاالت إلـــــــى   2-2

ق السیاســـات األساســـیة فـــي وثـــائوتمكـــین المـــرأة

  للصندوق وفي منتجاته المعرفیة 

  

ســــــــــــتراتیجیة وٕادارة المكتــــــــــــب ا

  المعرفة

التمـــایز بـــین زیـــادة التركیـــز الموجـــه إلـــى قضـــایا   2-3

  في حوار السیاسات وتوسیع النطاقالجنسین

التقریـــــــــــر الســـــــــــنوي للفعالیــــــــــــة 

  اإلنمائیة للصندوق

إنمائیـــة زیـــادة المبـــادرات المشـــتركة مـــع وكـــاالت  2-4

التمــــایز بــــین أخــــرى بشــــأن األنشــــطة المتعلقــــة ب

  الجنسین

تقریر أنشـطة شـعبة السیاسـات 

  والمشورة التقنیة

خطـــــــــــــة العمـــــــــــــل المشـــــــــــــتركة 

  للوكاالت التي مقرها روما

تعزیز قدرات الشركاء فـي -3

التمــایز بــین التصــدي لقضــایا 

فــــي مجــــال التنمیــــة الجنســــین

  الزراعیة والریفیة

التمــــــایز بــــــین الجنســــــینف تحســــــن فــــــي تصــــــنی  3-1

  بالنسبة لحافظة القروض والمنح عند اإلنجاز 

التقریـــر تقریـــر أداء الحافظـــة، و 

الســـــــــنوي عـــــــــن نتـــــــــائج وأثـــــــــر 

عملیــــات الصــــندوق، والتقریــــر 

ـــــــــة  ـــــــــة اإلنمائی الســـــــــنوي للفعالی

  للصندوق

المســـاواة بـــین زیــادة عـــدد المبـــادرات التــي تـــدعم   3-2

المؤسسـات التـي تتبناهـاالجنسین وتمكین المـرأة

المكاتــــــب القطریــــــة للصــــــندوق 

(مســـــــــــح دوري كـــــــــــل خمـــــــــــس 
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ســــنوات) أو أثنــــاء تقیــــیم نظــــام   الحكومیة ورفع جودتها 

تخصیص الموارد على أسـاس 

  األداء 

وضـــــــع إجـــــــراءات ونهـــــــج -4

بشـــأن دعم التـــوازن تـــةمؤسســـی

  بین الجنسین والتنوعالتمایز 

زیــادة عــدد النســاء الالتــي یشــغلن وظــائف علــى   4-1

  أو أعلى تعملن لدى الصندوق.  5-فدرجة 

  شعبة الموارد البشریة

األسـئلة تحسن درجات النساء والرجال رًدا علـى   4-2

فـــي استقصـــاء التمـــایز بـــین الجنســـینبالمتعلقـــة

المـــــوظفین (مثـــــل التـــــوازن بـــــین الحیـــــاة العملیـــــة 

  واالجتماعیة). 

  الموارد البشریةشعبة

دعـــــــــم المـــــــــوارد البشـــــــــریة -5

سســـیة للصـــندوق والمالیـــة المؤ 

ونظــــــــــم الرصــــــــــد والمســــــــــاءلة 

المساواة بین الجنسـین مسائل ل

  دعمًا تاماً وتمكین المرأة

زیـــادة فـــي المـــوارد البشـــریة والمالیـــة مـــن میزانیـــة   5-1

المسـاواة الصندوق األساسیة المستثمرة في دعـم 

  بین الجنسین وتمكین المرأة

  العملیات المالیة دائرة

لموضـــــــوعیة بالنســـــــبة زیـــــــادة عـــــــدد اإلحـــــــاالت ا  5-2

میــة فـي مجــال التنالتمــایز بـین الجنســینلقضـایا 

فـي الصـندوق إدارة الزراعیة والریفیة مـن جانـب 

  اإلعالموسائط المنتدیات العامة و 

  شعبة االتصاالت 

زیــــــــــادة درجــــــــــات االســــــــــتعراض الســــــــــنوي ألداء   5-3

المســاواة بــین الجنســین وتمكــین الصــندوق حــول 

  المرأة

المشــــــــورة اســــــــات و شــــــــعبة السی

العمــل خطــةالتقنیــة (مصــفوفة 

لمجلـــــــــــس ةالتابعـــــــــــةالشـــــــــــامل

الرؤســــــــــــاء التنفیـــــــــــــذیین فـــــــــــــي 

  )منظومة األمم المتحدة
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  إطار المساءلة 

  المخرجات األساسیة   مجال العمل   الشعبة 

ستقطاب الصندوق باعتباره محفزا ال-2  شعبة االتصاالت 

  وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتالتأیید

د اســــــــــتراتیجیة االتصــــــــــاالت إعــــــــــدا2-1

  وتنفیذهاواستقطاب التأیید

إنتــــــاج أدلــــــة مســــــتندة إلــــــى النتــــــائج 2-2

مستقاة مـن بـرامج میدانیـة منتظمـة وتولیـد 

  أنشطة نموذجیة وتوثیقها وتبادلها 

ستقطاب الصندوق باعتباره محفزا ال-2  شعبة البیئة وتغیر المناخ

  وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتالتأیید

إنتـــاج أدلـــة تســـتند إلـــى النتـــائج مـــن 2-2

بـــــرامج میدانیـــــة منتظمـــــة وتولیـــــد أنشـــــطة 

  نموذجیة وتوثیقها وتبادلها 

ـــــــى مســـــــتوى المـــــــوارد -5  دائرة العملیات المالیة  المســـــــاءلة عل

  والرصد والمساءلة المهنیة 

  تطویر نظم تتبع الموارد المالیة 5-5

ــــــــق العامــــــــل الرفیــــــــع المســــــــتوى  الفری

  مایز بین الجنسینالتالمعني ب

بــین الجنســین بشــأن التمــایز التــوازن -4

  في الصندوقوالتنوع 

التمــایز بــین الجنســینتحســن بعــدي 4-3

  والتنوع في نظم اإلبالغ القائمة

ـــــــــــذ 4-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5 تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

مـــــن خـــــالل الـــــنظم ونتائجهـــــاالسیاســـــات 

  المؤسسیة لإلبالغ

المشــــــــــروعات والبــــــــــرامج القطریــــــــــة -1  عبة الموارد البشریةش

  المدعومة من الصندوق

زیــــــــــــادة قــــــــــــدرات إدارة الصــــــــــــندوق 1-2

التمـایز والموظفین على التصـدي لقضـایا 

فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة بــین الجنســین

  والریفیة

بــین الجنســین بشــأن التمــایز التــوازن -4

  الصندوقفيوالتنوع 

ــــادة فهــــم اآل4-1 ــــة زی ــــار العملی للتمــــایزث

ـــــى الصـــــندوق  ـــــین الجنســـــین والتنـــــوع عل ب

  واقتناع الموظفین والمدیرین بها

والتنــوع التمــایز بــین الجنســینتعمــیم 4-2

شــعبة فــي البــرامج التدریبیــة التــي تنظمهــا 

  الموارد البشریة

التمــایز بــین الجنســینتحســن بعــدي 4-3

  والتنوع داخل نظم اإلبالغ القائمة

التمــــــایز بــــــین ضــــــمین اهتمامــــــات ت4-4
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المــوارد شــعبةوالتنــوع فــي قواعــد الجنسـین

  البشریة وٕاجراءاتها 

التعبیــر عــن المســؤولیات المؤسســیة 1-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5  

ـــــین الجنســـــینالخاصـــــة ب علـــــى التمـــــایز ب

جمیــــع المســــتویات بمــــا فــــي ذلــــك تكــــوین 

یز التمـافریق عامل رفیع المستوى معنـي ب

  بین الجنسین

تعزیــز دور المستشــارین اإلقلیمیــین/ 5-2

ــــــــین  شــــــــبه اإلقلیمیــــــــین/ القطــــــــریین المعنی

وفقـــــا وقـــــدراتهم، التمـــــایز بـــــین الجنســـــینب

  المیزانیة المرصودة في مخصصات لل

ـــــــــــذ 4-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5  مكتب التقییم المستقل تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

مـــــن خـــــالل الـــــنظم تائجهـــــاونالسیاســـــات 

  المؤسسیة لإلبالغ

ستقطاب الصندوق باعتباره محفزا ال-2  مكتب االتصال في أمریكا الشمالیة

  وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتالتأیید

اســــــــتراتیجیة االتصــــــــاالت صــــــــمیمت2-1

  وتنفیذهاستقطاب التأییدوا

اإلســــــــهامات فــــــــي منــــــــابر تحســــــــین 2-3  

یید بشأن التمایز السیاسات واستقطاب التأ

بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة 

  والریفیة 

المســـــــــــؤولیات المؤسســـــــــــیة تحدیـــــــــــد1-5  المهنیة المساءلة الموارد والرصد و -5  لجنة إدارة العملیات

ـــــین الجنســـــین علـــــى  الخاصـــــة بالتمـــــایز ب

جمیــــع المســــتویات بمــــا فــــي ذلــــك تكــــوین 

ـــــــي  فریـــــــق مهمـــــــات رفیـــــــع المســـــــتوى معن

  ین الجنسین بالتمایز ب

الحفـــاظ علـــى المســـؤولیة المؤسســـیة 3-5  والمساءلة المهنیة الموارد والرصد-5  

نجنســـــیتمـــــایز بـــــین البشـــــأن اعتبـــــارات ال

  والمساواة وتمكین المرأة 

وضــــع مبـــــادئ توجیهیــــة وٕاجـــــراءات 1-1    المكتب األمامي/دائرة إدارة البرامج

  شاملة بغیة تعمیم التمایز بین الجنسین 
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لمشــــــــــروعات والبــــــــــرامج القطریــــــــــة ا-1  

  المدعومة من الصندوق

  

زیــــــــــــادة قــــــــــــدرات إدارة الصــــــــــــندوق 1-2

التمـایز والموظفین على التصـدي لقضـایا 

فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة بــین الجنســین

  والریفیة

اإلســــــــهامات فــــــــي منــــــــابر تحســــــــین2-3

التمایز بشأن استقطاب التأییدالسیاسات و 

ة الزراعیــة فــي مجــال التنمیــبــین الجنســین

  والریفیة 

ستقطاب الصندوق باعتباره محفزا ال-2  

  وٕادارة المعرفةوٕارساء الشراكاتالتأیید

ـــــى ال2-4 تمـــــایز بـــــین زیـــــادة التركیـــــز عل

المشـترك التمویـلستثماراتجنسین في اال

  في مجال التنمیة الریفیة والزراعیة

ــــــــذین -3   ــــــــدرات الشــــــــركاء المنف بنــــــــاء ق

  والمؤسسات الحكومیة

زیـــــادة القــــــدرات داخـــــل المؤسســــــات 3-1

الحكومیـــــــــة األساســـــــــیة علـــــــــى التصـــــــــدي 

للمســاواة بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة 

  الزراعیة والریفیة

ـــــــــــذ 4-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5   تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

مـــــن خـــــالل الـــــنظم ونتائجهـــــاالسیاســـــات 

  المؤسسیة لإلبالغ

المشــــــــــروعات والبــــــــــرامج القطریــــــــــة -1  اإلقلیمیة دائرة إدارة البرامج/الشعب

  المدعومة من الصندوق

  

زیــــــــــــادة قــــــــــــدرات إدارة الصــــــــــــندوق 1-2

والموظفین على التصـدي لقضـایا التمـایز 

بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة 

  والریفیة

ةمتخصصـــــــــةتقنیـــــــــخبـــــــــرةتـــــــــوفیر 1-3

  لبعثات دعم التصمیم والتنفیذ ةمناسب

درات المشــروع علــى تولیــد تحســین قــ1-5  

ـــــــدروس المســـــــتفادة والعمـــــــل  الخبـــــــرات وال

  بموجبها 

سـتقطاب الصندوق باعتباره محفـزا ال-2

وٕادارة والـــتعلم وٕارســـاء الشــــراكاتالتأییـــد

  المعرفة

إنتاج أدلة تستند إلى النتائج مسـتقاة 2-2

من بـرامج میدانیـة منتظمـة وتولیـد أنشـطة 

  نموذجیة وتوثیقها وتبادلها 

ــــــــذین -3 ــــــــدرات الشــــــــركاء المنف تعزیـــــز مهـــــارات الشـــــركاء المنفـــــذین 2-3بنــــــــاء ق

للتصـــدي لمســــائل التمـــایز بــــین الجنســــین 
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في مجال تصمیم وتقـدیم مبـادرات التنمیـة   والمؤسسات الحكومیة

  الزراعیة والریفیة

  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5

  

  

تعزیــز دور المستشــارین اإلقلیمیــین/ 5-2

ــــــــین شــــــــبه اإل قلیمیــــــــین/ القطــــــــریین المعنی

وفقـــــا بالتمـــــایز بـــــین الجنســـــین وقـــــدراتهم، 

  بالمیزانیة المرصودة مخصصات لل

ـــــــــــذ 5-4 تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

السیاســـــات ونتائجهـــــا مـــــن خـــــالل الـــــنظم 

  المؤسسیة لإلبالغ

  تطویر نظم تتبع الموارد المالیة 5-5

دائــــرة إدارة البرامج/شــــعبة السیاســــات 

  التقنیة والمشورة

المشــــــــــروعات والبــــــــــرامج القطریــــــــــة -1

  المدعومة من الصندوق

  

وضــــع مبـــــادئ توجیهیــــة وٕاجـــــراءات 1-1

تمـــایز بـــین شـــاملة بغیـــة تعمـــیم منظـــور ال

  نجنسیال

زیــــــــــــادة قــــــــــــدرات إدارة الصــــــــــــندوق 1-2

والموظفین على التصـدي لقضـایا التمـایز 

بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة 

  والریفیة

ةمتخصصـــــــــةتقنیـــــــــخبـــــــــرةفیر تـــــــــو 1-3

  إلى بعثات دعم التصمیم والتنفیذ ةمناسب

  تحسن مؤشرات األثر1-4

تحســین قــدرات المشــروع علــى تولیــد 1-5

ـــــــدروس المســـــــتفادة والعمـــــــل  الخبـــــــرات وال

  بموجبها 

الصندوق باعتباره محفزا الستقطاب -2

  وٕادارة المعرفةالتأیید وٕارساء الشراكات

تیجیة االتصــــــــاالت تصــــــــمیم اســــــــترا2-1

  واستقطاب التأیید وتنفیذها

إنتاج أدلة تستند إلى النتائج مسـتقاة 2-2

من بـرامج میدانیـة منتظمـة وتولیـد أنشـطة 

  نموذجیة وتوثیقها وتبادلها
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ــــــــذین -3 ــــــــدرات الشــــــــركاء المنف بنــــــــاء ق

  والمؤسسات الحكومیة

  

  

  

  

تعزیـــــز مهـــــارات الشـــــركاء المنفـــــذین 3-2

بـین الجنسـین فـي مجـال للتصدي للتمایز

تصــمیم وتقــدیم مبــادرات التنمیــة الزراعیــة 

  والریفیة

تطـــویر القـــدرات اإلقلیمیـــة والوطنیـــة 3-3

  للخبراء في مجال التمایز بین الجنسین

بــین الجنســین بشــأن التمــایز التــوازن -4

  والتنوع داخل الصندوق

تعمـــــیم التمـــــایز بـــــین الجنســـــین فـــــي 4-2

هـا شـعبة المـوارد برامج التدریب التـي تقود

  البشریة

تحســن بعــدي التمــایز بــین الجنســین 4-3

  والتنوع داخل نظم اإلبالغ القائمة

  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5

  

تعزیــز دور المستشــارین اإلقلیمیــین/ 5-2

ــــــــین  شــــــــبه اإلقلیمیــــــــین/ القطــــــــریین المعنی

وفقـــــا بالتمـــــایز بـــــین الجنســـــین وقـــــدراتهم، 

  بالمیزانیة المرصودة مخصصات لل

ـــــــــــذ 5-4 تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

مـــــن خـــــالل الـــــنظم ونتائجهـــــاالسیاســـــات 

  المؤسسیة لإلبالغ

  تطویر نظم تتبع الموارد المالیة 5-5

ةالعمـل الشـاملخطةتلبیة متطلبات 5-6

ةالتابعــــــبــــــین الجنســــــینبشــــــأن المســــــاواة

لمجلــس الرؤســـاء التنفیــذیین فـــي منظومـــة 

  األمم المتحدة

الصندوق باعتباره محفزا الستقطاب -2  تب الشراكات وتعبئة المواردمك

  وٕادارة المعرفةالتأیید وٕارساء الشراكات

تطـــــــــویر اســـــــــتراتیجیة االتصـــــــــاالت 2-1

  واستقطاب التأیید وتنفیذها

اإلســــــــهامات فــــــــي منــــــــابر تحســــــــین 2-3

السیاسات واستقطاب التأیید بشأن التمایز 

زراعیــة بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة ال

  والریفیة
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التمویــــــل ســــــتثمارات زیــــــادة تركیــــــز ا2-4

المشـــــــترك فـــــــي مجـــــــال التنمیـــــــة الریفیـــــــة 

  التمایز بین الجنسینعلىوالزراعیة 

نظـــــام إدارة النتـــــائج مجموعـــــة عمـــــل 

  واألثر

المشـــــــــــروعات والبـــــــــــرامج القطریـــــــــــة -1

المدعومة من الصندوق 

  تحسن مؤشرات األثر1-4

الحفـــاظ علـــى المســـؤولیة المؤسســـیة 3-5  ءلة المهنیةالموارد والرصد والمسا-5

نجنســـــیتمـــــایز بـــــین البشـــــأن اعتبـــــارات ال

  والمساواة وتمكین المرأة

الصـــــــندوق باعتبـــــــاره محفـــــــزًا علـــــــى -2  مكتب االستراتیجیة وٕادارة المعرفة

وٕادارة اســــــــــتقطاب التأییــــــــــد والشــــــــــراكات

  المعرفة

اســــــــتراتیجیة االتصــــــــاالت صــــــــمیمت2-1

  د وتنفیذهاواستقطاب التأیی

ـــة المســـتندة إلـــى النتـــائج 2-2 إنتـــاج األدل

المســتمدة مــن البــرامج المیدانیــة المنتظمــة 

  وتولید أنشطة نموذجیة وتوثیقها وتبادلها

اإلســــــــهامات فــــــــي منــــــــابر تحســــــــین2-3

التمـایز علـىالسیاسات واستقطاب التأیید 

بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة الزراعیــة 

  والریفیة

ــــــــذین بنــــــــاء -3 ــــــــدرات الشــــــــركاء المنف ق

  والمؤسسات الحكومیة

زیـــــادة القــــــدرات داخـــــل المؤسســــــات 3-1

الحكومیـــــــــة األساســـــــــیة علـــــــــى التصـــــــــدي 

للمســاواة بــین الجنســین فــي مجــال التنمیــة 

  الزراعیة والریفیة

ظ علـــى المســـؤولیة المؤسســـیة الحفـــا3-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5

نجنســـــیالتمـــــایز بـــــینعتبـــــارات البشـــــأن ا

  والمساواة وتمكین المرأة 

الفریـــق المواضـــیعي المعنـــي بالتمـــایز 

  بین الجنسین

الصـــــــندوق باعتبـــــــاره محفـــــــزا علـــــــى -2

ـــــــد وٕارســـــــاء الشـــــــراكات اســـــــتقطاب التأیی

  وٕادارة المعرفة

  

تصــــــــمیم اســــــــتراتیجیة االتصــــــــاالت 2-1

  واستقطاب التأیید وتنفیذها

ـــــــــــذ 4-5  الموارد والرصد والمساءلة المهنیة -5 تحســـــــــــن اإلبـــــــــــالغ بشـــــــــــأن تنفی

السیاســــــات ونتائجهــــــا مـــــــن خــــــالل نظـــــــم 
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  المؤسسیةاإلبالغ 

تلبیة متطلبات خطة العمـل الشـاملة 5-6    

التابعــــــة بــــــین الجنســــــینمســــــاواةبشــــــأن ال

لمجلــس الرؤســـاء التنفیــذیین فـــي منظومـــة 

  األمم المتحدة

  

  


