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 التوصية  
 تما هو وارد ف: الوثيقة. ،هذه السياسةعو للموافقة على سبل المض: قدما بمدالمجلس التنفيذي 

لسياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين  استعراض منتصف المدة 
 المرأة

 مقدمة -أوال 

جدول أعمال  تنفيذعلى إلحاح اتخاذ إجراءات جريئة بهدف  عالمية المعقدة والمتغيرة باضطرادتؤتد البيئة ال -1
مبادئ ، 2025-2016لفترة لضمن اإلطار الزمن: الموضوع له. ويحدد اإلطار االستراتيج: للصندوق  2030

االنخراط ف: الصندوق وأهدافه االستراتيجية ومخرجاته وأرتان إيصال نتائجه. وخالل التجديد العاشر لموارد 
(، اتسمت الخطة متوسطة األجل لدائرة إدارة البرامج بالحاجة إلى بناء عقلية ترتتز 2018-2016الصندوق )
مليار دوالر أمريت: والوصول إلى  3.2يقل عن يصال برنامج للقرو  والمن  بما ال إلوثقافة  ،على النتائج

  مليون من الستان الريفيين الفقراء. 130

وتوفر  .2012عام  صادق المجلس التنفيذي على سياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين وتمتين المرأة -2
وتوسيع نطاقها  لتوجيه االستراتيج: للصندوق إلضفاء الطابع المنتظم على جهوده، وتتثيفهاهذه السياسة ا

 لسد فجوات التمايز بين الجنسين وتحسين الوضع االقتصادي واالجتماع: للنساء الريفيات.

هو التحليل  -بين الجنسين التمايزتما تان متصورا ف: سياسة  -1والغر  من استعرا  منتصف المدة -3
وسيمتن هذا األمر  .ن المرأةوالتعلم من خبرة الصندوق حتى تاريخه ف: الترويج للمساواة بين الجنسين وتمتي

تحديد المجاالت الت: تتطلب المزيد من األعمال لتعزيز و الصندوق من: تشذيب العمليات وتدابير التنفيذ، 
األثر الذي تخلفه العمليات الت: يدعمها الصندوق، وضمان أن يف: الصندوق بجميع المؤشرات الخمسة 

دة بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة بحلول األمم المتح لخطة العمل على مستوى منظومةعشر 
 .2017عام 

وعلى الرغم من أن العمل على االستهداف لم يتن مدرجا ف: هذا االستعرا ، إال أنه يمثل بعدا ال يتجزأ  -4
التمايز بين الجنسين وعمل المنسقين اإلقليميين. وتعد ب المعن:لمشورة التقنية متتب شعبة السياسات وامن 
ويجعل ترتيز  وهويته. ايا ذات الصلة باالستهداف والتمايز بين الجنسين محورية لمهمة الصندوقالقض

الصندوق الصري  على النساء الريفيات والرجال الريفيين من الصندوق منظمة مختلفة عن غيره من وتاالت 
 األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى. 

                                                      

 55وه: مستشارة خاصة. وخالل استعراضها قامت المستشارة بإجراء  Rieky Stuartيبنى هذا التقرير على المدخالت الت: وفرتها  1
سين ف: الوتالتين األخرتين اللتان تتخذان وأخصائي: التمايز بين الجن ،شعبة 14مجموعات مع موظف: الصندوق من  وضمنمقابلة إفرادية 

ا، من روما مقرا لهتتخذ  الوتاالت الت: لدىوأعضاء مجموعات التمايز بين الجنسين ف: الممثليات الدائمة  ،من روما مقرا لهما
 واستعرضت الوثائق األساسية وأجرت مسحين إلتترونيين لمدراء البرامج القطرية واألشخاص المرجعيين المعنيين بالتمايز بين الجنسين.
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  لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةا .سياسة الصندوق بشأن -ثانيا
 25ويغط: التزامه . بين الجنسين وتمتين المرأةللصندوق تاريخ طويل وراسخ ف: دعم المساواة . الخلفية  -5

يات االقتصادي بالنساء الريفاالستراتيجيات الرامية إلى النهو  "بعنوان  1992عاما منذ إعداد ورقة عام 
يز بين الجنسين ف: عمليات بشأن تعميم منظور التما 2006-2003، إلى خطة عمله للفترة "الفقيرات
لى عملية التقييم المؤسس: و  الصندوق بشأن  2010ييم المستقل ف: الصندوق عام متتب التق اأجراه الت:ا 

بين المساواة وأخيرا سياسة الصندوق بشأن  ،بين الجنسين وتمتين المرأةأداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة 
 . 2012عام  الجنسين وتمتين المرأة

على هذه السياسة المجلس التنفيذي وافق لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. بشأن اسياسة الصندوق  -6
المبادرات  وتعزيز استدامة هذه السياسة ف: تعميق أثر الغاية من وتتمثل. 2012ف: أبريل/نيسان  تهدور  ف:

ف:  النهو  بالنساءلمساواة بين الجنسين وتعزيز ل من خالل الترويجاإلنمائية الت: يدعمها الصندوق 
  ؛بالتمتين االقتصادي (1: )تتعلقأهداف استراتيجية ثالثة ق ذلك من خالل يتحقتم المناطق الريفية. وسي

عطاء الصوتو ( 2)   رتة ف: الفوائد.عبء العمل المتساوي والمشاو ( 3) ؛التمثيل وا 

التعاون و استقطاب التأييد، و  Pت الممولة بمن  وقرو  من الصندوقمشروعاالبرامج و الوتغط: السياسة  -7
رساء الشراتات،  دارة المعرفة واالتصاالتو وا  بناء القدرات. تذلك فه: تروج أيضا للمساواة بين الجنسين و  Pا 

طارا للمساءلة داخل المنظمة )بما ف: ذلك التوظيف والموارد المالية (. وتتضمن السياسة أيضا خطة للتنفيذ وا 
وهناك خمسة مخرجات رئيسية لها وجملة من المؤشرات لتل مخرج )انظر الملحق  <على مستوى الشعب
مؤشرات األداء الخمسة عشرة مع األساسية  ، تمت مواءمة خصائص السياسةإعدادهااألول(. وخالل 

 المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة.الموجودة ف: خطة العمل على نطاق 

بين الجنسين موضوعا شامال ومبدأ  التمايزعتبر . يالروابط مع اإلطار االستراتيجي والتزامات تجديد الموارد -8
، ويبقى أحد 2015-2011أساسيا من مبادئ إرساء الشراتات ف: اإلطار االستراتيج: للصندوق ف: الفترة 

. وقد وضع تل من التجديدين التاسع 2025-2016 للفترة ف: اإلطار االستراتيج: للصندوق مبادئ االنخراط
وتمثيل المرأة  ف:  ،أهدافا تتعلق بجودة االقرو  من منظور التمايز بين الجنسين والعاشر لموارد الصندوق

لعمل على نطاق الصندوق. تذلك يضم التجديد العاشر للموارد التزامات باإليفاء بمؤشرات خطة ا وظائف
 ويشذب منهجية تتبع الموارد المالية. ،ن المرأةيمنظومة األمم المتحدة بشأن التمايز بين الجنسين وتمت

 يضم الموظفون المترسون للعمل على التمايز بين الجنسين ف:. في الصندوق نالجنسي التمايز بين يةهيكل -9
 اثنين، فنيينيضم موظفين  ،ورة التقنيةياسات والمشالجنسين ف: شعبة الس بين للتمايز امتتب الصندوق حاليا:

، ومنسقين إقليميين مندبين لقضايا التمايز بين اواحد امبتدئ امهني اموظف خدمات عامة، وموظف 0.5و
ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية، وأفريقيا الغربية والوسطى. ويضطلع فريق التمايز بين الجنسين  الجنسين
لية عن و ف: حين يضطلع المنسقان اإلقليميان أيضا بالمسؤ  ،سياسة االستهدافلية عن تنفيذ و بالمسؤ 

ق بإدارة ويستفيد متتب التمايز بين الجنسين بانتظام من خبرات المستشارين، وبخاصة فيما يتعلالشباب. 
ين شخصية مرجعية للتمايز بين الجنس 17، ودعم البعثات. إضافة إلى ذلك، هنالك المعرفة، وبناء القدرات

مساهمة جميع الموظفين ف:  ف: المنظمةف: المنظمة بأسرها. ويتطلب تعميم مفهوم التمايز بين الجنسين 
العامة األساسية  الصندوق بتنفيذ سياسة التمايز بين الجنسين عندما يتون ذلك مالئما. وأما المسارات
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الممولة باألموال التتميلية؛ وبناء درات تصميم وتنفيذ المن  والمبا المشروعات؛دعم تصميم وتنفيذ  :فتتضمن
رساء الشراتات؛ القدرات؛ دارة المعرفة وا  والمسؤوليات على نطاق المنظمة بأسرها. وهنالك المزيد من  وا 

التمايز بين الجنسين يمتن الوصول إليها ف: الملحق الثان: والمنتجات المعرفية  هيتليةالتفاصيل حول 
 المدرجة ف: الملحق الثالث. 

تقترح السياسة أن يقوم مدير رفيع المستوى بقيادة فريق عمل رفيع المستوى بشأن التمايز  ف واإلبالغ.اإلشرا -11
 . ومن الناحية العملية، فقد تان من األتثر استدامة االستفادة منالسياسةبين الجنسين باإلشراف على تنفيذ 

عمليات. إضافة إلى ل لجنة إدارة الوالمساءلة من خال اإلشراف المؤسس: يتم توفيرالنظم الموجودة ولذلك 
 ، وهو حاليا نائب الرئيس المساعددارة الصندوق "قائدا للتمايز بين الجنسين" رفيع المستوىذلك فقد عينت إ

سياسة سنويا ف: ملحق مرفق اللدائرة إدارة البرامج. ويتم إبالغ المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز ف: تنفيذ 
  .2016سبتمبر/أيلول  ةوسيعر  التقرير الخامس على المجلس ف: دور  ،اإلنمائية للصندوقبتقرير الفعالية 

 سبل العيش الريفية فيإحداث فرق  –ثالثا

انعتس التزام الصندوق المستمر لتعميم التمايز بين الجنسين ف: عملياته، وتمثيل النساء بين األشخاص  -11
خالل فترة التجديد التاسع لموارد طرأت ا الصندوق بزيادة خدمات من المشروعات الت: يدعمهالالذين يتلقون 

بحلول بداية التجديد العاشر لموارد و  ؛2015مليون عام  56إلى  2011مليون عام  28الصندوق من 
وصل نصيب النساء إلى نصف عدد المستفيدين اإلجماليين. وهيمنت النساء على التدريب ف:  ،الصندوق

النساء حوال: نصف المتدربين على  شّتلتواإلدارة المجتمعية، تما الفردية مواضيع األعمال والمبادرات 
ممارسات اإلنتاج المحصول: والحيوان:. وانخرطت النساء بنشاط أيضا ف: الخدمات المالية الريفية 

األنشطة لم يتن ينظر للنساء بمعزل عن أسرهن تمقترضات ومدخرات ف: آن معا. ومن خالل هذه 
شرطا مسبقا  جالومجتمعاتهن. ويعتبر التغيير ف: األدوار والعالقات الخاصة بتل من النساء والر وعوائلهن 

الصندوق والمستندة إلى ثر خالل فترة التجديد التاسع لموارد لألللمساواة بين الجنسين. وقد وجدت تقديرات 
بأن المستفيدات أظهرن  ،ة للعديد من مؤشرات تمتين النساء المختلفة ف: ثمانية مشروعاتتحاليل وسطي

ف: المائة مقارنة بمجموعة مقارنة مرجعية من المزارعين.  5أعلى بـ  2خاصة بتمتين النساء مخرجات
لترويج لوصول النساء لألنشطة االقتصادية وانخراطهن ف: إدارة مجموعات عوامل المساهمة لوتتضمن 

 خصيصا للنساء.  المستخدمين، أنشطة بناء القدرات وبرامج االئتمان المصممة

ت: يدعمها الصندوق الفرص للتطرق لثالثة أهداف استراتيجية ف: سياسة التمايز بين خلقت االستثمارات ال -12
 الجنسين. وأسهمت المبادرات المخصوصة بما يل::

 من خالل تحسين الوصول إلى التتنولوجيات والخدمات االستشارية والمالية وتعزيز  :التمكين االقتصادي
إلنتاج المحصول: والحيوان:، لالتقنية وقدرات األعمال، طور الريفيون نساء ورجاال مشروعات القدرات 

راض: امآمنة، بما ف: ذلك وانخرطوا ف: األسواق وف: إنشاء أعمال خارج المزرعة. ووفرت حقوق األ
الستثمارات ا ساسعتراف بحقوق النساء ف: اإلرث، أالواية األراض: المشترتة والفردية تملصتوك 

                                                      

ول الوص ؛وعات المجتمعيةاالنخراط ف: المجمتقاس مخرجات التمايز بين الجنسين ف: مجاالت المشارتة ف: األنشطة االقتصادية و  2
واألنشطة االقتصادية  والنفقاتتخاذ القرارات بشأن األعمال اتعليم ومحو األمية والسيطرة على/ومستويات ال ؛إلى/ملتية األراض: والحيوانات

 .األسرةالخاص ب قترا واال
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طويلة األمد ف: األراض: واألساليب الزراعية المستدامة بيئيا، عالوة على تشتيلها لمصدر للضمانات. 
 ،أيضا للقضايا التغذوية االستشاريةتطرقت الخدمات  ،وباإلضافة إلى المشورة على المستوى اإلنتاج:

األغذية. وأسهمت هذه التغييرات بما يتعدى حدائق المطابخ والحد من خسائر ما بعد الحصاد وسالمة 
 ،أتبر. ووفرت التقنيات الزراعية المحسنة بصورة غذائ:المن األاإليجابية ف: زيادة الدخول وتوفير 

وتجميع العمل من خالل اإلجراءات المشترتة لتوفير الوقت تما قللت من العبء. وزادت مشروعات 
عليها النساء والمنبثقة من تصنيع المنتجات  سالسل القيمة وبصورة تبيرة من العائدات الت: تسيطر

 الزراعية وغيرها من أنشطة إضافة القيمة.

 منظمات إدارة الموارد الطبيعية،  ،تروج عضوية وقيادة المنظمات القاعدية مثل :اتخاذ القرارات والتمثيل
جالس ومى المجتمع:، ة على المستو ومنظمات المنتجين، ومجموعات العون الذات:، وهياتل الحوتم

، وفريق خبراء أصحاب المصلحة بسالسل القيمة، عالوة على تمثيل المؤسسات المالية المجتمعية
ضمن أيضا أن صوتهن. وتتعزز من ثقة النساء بأنفسهن و لالمجالس الحتومية، المجتمعات المحلية ف: 

االقتصادية  ينعتس منظور النساء ف: المجاالت الحاسمة ف: اتخاذ القرارات الت: ال تخلق الفرص
أيضا أن يستفدن من  ، يمتن للنساءاالتحادإنما تحسن من نوعية حياتهن. ومن خالل  ،فحسب

ن ذلك النساء م التبير للوصول إلى األسواق واالئتمان، والمدخالت والخدمات. ويمتّ اقتصادات الحج
 أيضا من تعظيم صوتهن ف: صياغة السياسات الت: تؤثر على البيئة وسبل عيشهن. 

 مواقد الطه: الت: تتسم بفعالية استخدام الوقود ونظم  ال تعمل: ويااتقليص عبء العمل وجعله متس
توفير الوقت الالزم  علىالقروية الت: تديرها النساء  واألحراجالهاضمات البيولوجية، والطاقة الشمسية 

توفر متشابهة،  السامة. وبصورة األبخرةمن استنشاق تحد ف: الوقت نفسه فحسب بل جمع الوقود ل
الالزم  الوقتاالستثمارات ف: إدارة المياه والبنى التحتية لتعبئة المياه الستخدامات متعددة ف: المنازل من 

ات الصغيرة لتحسين التغذية . وه: تخلق الفرص أيضا للحدائق المنزلية ولتربية الحيوانلجلب المياه
ألن مهام جلب المياه وجمع حطب  ،ورة متزايدةية وتوليد الدخل. ويعتبر توفير الوقت هاما بصاألسر 

الموائل وزيادة حصول موجات الجفاف. تذلك فإنه يولد فوائد تبيرة  مع تدمير مشقةغدو أتثر تالوقود 
تمام باحتياجات لرفاهية األسر ألن النساء، وهن أتثر موفرات للرعاية، سيتمتعن بمزيد من الوقت لاله

 . امآخرين ضمن أسرهن

ندوق تجارب ف: أنشطة المشروعات التحولية الخاصة بالتمايز بين الجنسين على المستويين ويجري الص -13
المساواة بين الجنسين للتطرق إلى األسباب  انعدام األسري والمجتمع: مما يتعدى التعامل مع عوار 

 :والنظم االجتماعية. وتتضمن هذه المبادرات ،واألوضاع والسلوتيات ،بما ف: ذلك العادات ،الجذرية
 العمل المتساوي؛ وتوازن عبء القرار؛ المنهجية األسرية لخلق وتنفيذ رؤية أسرية مشترتة لتحسين اتخاذ

وتطوير المهارات ف: اإللمام باألولويات  ومحو األمية الوظيفية؛ ائد من أنشطة سبل العيش؛و وتشاطر الف
نما يستخدمون المالية للجميع، بما ف: ذ لك، الزبائن المصرفيين الذين ال يتعاملون مع فروع المصارف وا 

وتحقيق االستدامة  و العمليات المصرفية اإللتترونية؛تطبيقات الهواتف المحمولة وآالت صرف النقود أ
 ال:؛يع نطاق وضع برامج التخرج الموتوس على المدى المتوسط إلى الطويل؛ االدخاريةالمالية من المنتجات 

 ؛ومهارات قيادة العون الذات: سبة لحقوق النساء؛ والخدمات شبه القانونية؛األمية القانونية بالن ومحو
واالنخراط مع الرجال ألغرا  المساواة بين الجنسين. ومن خالل  ؛ومهارات التفاو  لتنمية سالسل القيمة
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والثقافية للمساواة بين الجنسين ذات الصلة هذه اإلجراءات، يتم إيالء االهتمام للتطرق لألبعاد االجتماعية 
 بالشباب والشعوب األصلية. 

شأنه  وتثبت البراهين من الميدان بأن الوصول إلى قدر أتبر من المساواة بين الجنسين وتمتين النساء من -14
 أفرادأن يسهم ف: زيادة اإلنتاج والدخل، وف: الوصول إلى سبل عيش أتثر صمودا وتحسين رفاهية جميع 

 الفوائد على المدى الطويل.  وزيادة استدامةاألداء اإلجمال: للمشروعات  تعزيزألسرة. عالوة على ا

 األداء على خلفية التزامات التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق -رابعا

مع  ،يعتبر التمايز بين الجنسين أتثر األبعاد المرصودة بصورة شاملة ف: نظام رصد نتائج الصندوق -15
قرو  )عند الدخول، والتنفيذ واإلنجاز(، عالوة لمشروعات اغ ف: المراحل الثالثة من دورة بالاإلهداف و األ

التقدم المحرز على خلفية األهداف  ية اإلدارية. ويبلغ هذا القسم عنعلى إدارة الموارد البشرية والميزان
وف: مؤشرات خطة العمل على  3الموضوعة للتمايز بين الجنسين ف: إطار قياس النتائج ف: الصندوق

 المرأة.  نبين الجنسين وتمتي المساواةنطاق المنظومة بشأن 

 التزم الصندوق بما يلي:، خالل التجديد التاسع لموارد الصندوقمن . حافظة القروض -16

  ف: المائة من تصميمات المشروعات ف: الصندوق على أنها مرضية إلى حد  90ضمان أن تصنف
 ؛قضايا التمايز بين الجنسين جزئيا: تعميمها لف ما أو أفضل من ذلك

  ف:  على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلكف: المائة من المشروعات  90أن تصنف ضمان
 تعميمها لقضايا التمايز بين الجنسين جزئيا عند اإلنجاز.

 على أنها منهاالتمايز بين الجنسين، إذ ارتفعت النسبة المصنفة  منظورتحسن تصميم المشروعات من  -17
، صنفت 2012. فمنذ عام 2015ف: المائة عام  94إلى  2013ف: المائة عام  74مرضية إلى حد ما من 

ف: المائة من المشروعات على األقل على أنها مرضية إلى حد ما على األقل عند اإلنجاز )انظر  90
 (.1الشتل 
 : 1الشكل 

 األقل عند التصميم واإلنجاز بشأن قضايا التمايز بين الجنسين  ىالمشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما عل
 )النسبة المئوية للمشروعات(

 

  .2016للصندوق لعام  اإلنمائيةالتقرير السنوي عن التمايز بين الجنسين ف: تقرير الفعالية المصدر:  

                                                      

الجنسين، انظر التقارير السنوية عن سياسة الستعرا  مفصل للتقدم السنوي بشأن مجاالت العمل الخمسة ف: سياسة التمايز بين  3
 رير الفعالية اإلنمائية للصندوق تمالحق.االمساواة بين الجنسين المرفقة بتق
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التمايز بين الجنسين بهدف  قضاياتطلع الصندوق للتحرك بما يتعدى تعميم  ،وخالل التجديد العاشر للموارد -18
ف يتصن ف:الهدف األتثر طموحا  يتمثل ،بالنسبة للتمايز بين الجنسين. وبالتال: :تحقيق أثر تحول

على أنها قامت بتعميم قضايا التمايز بين الجنسين ف: المائة من المشروعات على األقل  90تصميمات 
لقضايا  تامال اف: المائة حققت تعميم 50(، منها ما يساوي على األقل 4جزئيا )مر  إلى حد ما = 

للتمايز بين الجنسين  ياتحول اف: المائة على األقل حققت أثر  15( و5التمايز بين الجنسين )مر  = 
 (. 6)مر  للغاية = 

 2015.4و 2012بيانات حول القرو  الت: صادق عليها المجلس التنفيذي بين عام:  2ويعر  الشتل  -19
قرضا بقيمة إجمالية  38، والت: تغط: 2015ديسمبر/تانون الثان:  -سبتمبر/أيلول)وتشير آخر البيانات 

ف: المائة من قيمة القرو  مصنفة على أنها مرضية إلى حد  86مليون دوالر أمريت:( إلى أن  935قدرها 
قيمة القرو  اإلجمالية المصنفة  ما أو أفضل من ذلك فيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين. وازدادت نسبة

 للقرو  . وأما النسبة2015ف: المائة عام  21على التمايز بين الجنسين من  5على أنها محققة ألثر تحول:
هيمن عليها استثماران ، في2015جزئيا ف: عام  6 التمايز بين الجنسين الت: صنفت على أنها قامت بتعميم

 ف: المائة من إجمال: االستثمارات ف: هذه الفترة. 20تبيران رئيسيان يصل نصيبهما إلى حوال: 

  :2الشكل 
، حسب درجة 2015إلى أبريل/نيسان  2012قيم اإلجمالية للقروض المصادق عليها من سبتمبر/أيلول توزيع التوسيع 

 الممنوحة للتمايز بين الجنسين 
  لقيمة اإلجمالية للقرو ()نسبة ا

 

 .2016للصندوق لعام  اإلنمائيةالمصدر: التقرير السنوي عن التمايز بين الجنسين ف: تقرير الفعالية 

دا لزيادة عدد النساء ف: . مع أن الصندوق قد بذل جهو لصندوقالمساواة بين الجنسين في التوظيف في ا -21
لتجديدين التاسع والعاشر لموارد لحتى امآن باألهداف الموضوعة  رفيعة المستوى، إال أنه لم يف  المناصب 

 5-الفنية فف: المائة من المناصب من رتبة الفئة  35النساء إلى ما يقل عن وصول نسبة الصندوق بشأن 
                                                      

 هاقرضا بقيمة إجمالية قدر  34 :2014-2013وف: الفترة  ؛مليون دوالر أمريت: 825قرضا بقيمة إجمالية قدرها  35 :2013-2012ف: الفترة   4
 مليون دوالر أمريت:.   829قرضا بقيمة إجمالية قدرها  30 :2015-2014والفترة  ؛أمريت:مليون دوالر  882

انعدام المساواة بين الجنسين لتتطرق لمعالجة األعراف  لعوار التطرق  الت: تتجاوز األنشطةيعن: لتمايز بين الجنسين: ل األثر التحول:   5
 .المتسببة بهاية االجتماعية والمواقف والسلوتيات والنظم االجتماع

صميم التعميم الجزئ: لقضايا التمايز بين الجنسين: تعميم االعتبارات الخاصة بالتمايز بين الجنسين ف: عدد محدود من مظاهر ت   6
ف: األنشطة، وينعتس ف: تأصيل الموارد البشرية  االلتزام بالمساواة بين الجنسين بصورة شاملة  فيعن: إدراج التاملتعميم أما ال  المتونات.

  والمالية عالوة على اإلجراءات والتدابير التشغيلية. 
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ف:  81 جمال: تعداد الموظفين ف: الصندوق؛ف: المائة من إ 60وأعلى من ذلك. وتصل نسبة النساء إلى 
(. 2016يونيو/حزيران  30)بتاريخ  الفنيينف: المائة من الموظفين  48و العامة؛ موظف: الخدمةالمائة من 

وما أعلى من ذلك  4-ف الفنيةوقد أحرزت المنظمة تقدما ف: تعيين الموظفات من النساء ف: المرتبة 
على من ذلك وأ 5-ف الفنيةف: المائة(، ولتن تعيين النساء ف: الفئة  38)حيث تصل نسبتهن امآن إلى 
بين اللمحة ت ،المقارنات(. وف: أحدث 3) انظر الشتل ف: المائة(،  27يبدو محفوفا بتحديات أتبر )

، أن (3انظر الشتل  - 2014لعام ) وق ومنظومة األمم المتحدة بأسرهاف: الصند الفنيينجمالية للموظفين إلا
ف: الصندوق  ءتمثيل النساواإلدارة، ولتن  4-الفنية فإلى الفئة  1-الفنية فالمقارنة جيدة فيما يتعلق بالفئة 

. وعلى العموم فإن اإليفاء بهدف 7والمدراء 5-الفن: فيقل عن الوسط: ف: األمم المتحدة بالنسبة للمنصب 
وأعلى من ذلك  4-الفنية فبالنسبة للمساواة بين الجنسين ف: الفئة خطة العمل على مستوى المنظومة 

 نسبة لوتاالت األمم المتحدة جميعها.محفوف بالتحديات بال

 2016يونيو/حزيران  30بتاريخ  الفئةالمقارنة بين موظفي الصندوق حسب  :3الشكل 
 )عدد النساء والرجال(

 

 المصدر: شعبة الموارد البشرية

 متتب الميزانية حللت دائرة  .لقضايا التمايز بين الجنسين المكرسةالموظفين تتبع حصة تكاليف ووقت   -21
. 2016العادية لعام  لميزانيةااد دإعنشطة التمايز بين الجنسين خالل أن و وتطوير المنظمة التزامات الموظفي

 ذات صلةتُنفق على أنشطة  ةجمالياإلف: المائة من تتاليف الموظفين  10نحو أشارت البيانات إلى أن و  
 2014تثير من النسبة التقديرية لعام أعلى بلتنها و  ،2015عام لبين الجنسين، وه: نسبة مماثلة  بالتمايز
يد العاشر للموارد، يتوجب على المتتب تطوير تل من نهجه وجمع دوبموجب التجف: المائة.  6البالغة 

  8بياناته بصورة أتبر.

المنظومة  مستوىعمل على فية المؤشرات التي وضعتها خطة الوضع مؤشرات أداء الصندوق على خل -22
بين  المساواةالمنظومة بشأن على مستوى . توفر خطة العمل بين الجنسين وتمكين المرأة المساواةبشأن 

                                                      

وه: تتضمن: مصرف  .من ذلك وأعلى من ذلك 5-تان أداء الصندوق أقل مقارنة بالمعايير الخارجية لتمثيل النساء من الرتبة الفنية ف 7
شبه مالم  . وتف: المائة 33-ومصرف التنمية للبلدان األمريتية  ف: المائة؛ 31-تنمية األفريق: ومصرف ال ف: المائة؛ 28-التنمية امآسيوي

يصل نصيب  ثتبعه البنك الدول: ف: ممارسات الزراعة العالمية التابعة للبنك الدول:، حيبصورة تبيرة ما يتوظيف النساء ف: الصندوق 
 من ذلك. وأعلى من ذلك 5-ف: المائة بما يعادل ف 29و 4-إلى ف 1-ة فف: المائة بما يعادل الفئة المهني 69النساء إلى 

من المتاتب  للمرأةاألمم المتحدة  تطلب هيئة، 2015منذ عام و ف: سياق عملية الالمرتزية ف: االصندوق، من الجدير بالمالحظة أنه  8
الصلة بالتمايز بين الجنسين لموظف: األمم المتحدة  يبتحديد عبء العمل ذ ،القطرية للصندوق من خالل الفرق القطرية لألمم المتحدة

 . على المستوى القطري
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مؤشرا لألداء. وتذلك فإنها تعتبر  15إطارا للمساءلة لتتبع التقدم المحرز على خلفية الجنسين وتمتين المرأة 
م المتحدة. وبموجب ة مفيدة لوضع مؤشرات ألداء الصندوق على خلفية الوتاالت األخرى لألمينقطة مرجع

، 2017جميعها بحلول عام  15لمؤشرات الـ اتجاوز فقد التزم الصندوق باإليفاء أو التجديد العاشر للموارد 
ة وق ف: تحسين أدائه اإلجمال: بزياداألمم المتحدة. واستمر الصند بما يتسق مع اإلطار الزمن: لمنظومة

(. وأما 4)انظر الشتل  2015عام  11إلى  2012عام  8ن عدد المؤشرات الت: تم اإليفاء بها أو تجاوزها م
دارة و  ،وعة فه: اإلدارة المسؤولة لألداءعل المتطلبات الموضها الصندوق بالفالمجاالت الت: تجاوز في ا 

دارة المعرفة وآلية التنسيق بين و  والثقافة ف: المنظمة؛ ف: ذلك المراجعة والرصد والتقييم؛بما النتائج  ا 
والتقييم وتتبع  ،السياسات والتخطيط :المتطلبات فه: الصندوق وأما المجاالت الت: وفر فيهاالوتاالت. 

هيتلية التمايز بين الجنسين، وتقدير قدرات الموظفين  علىالموارد المالية. وهنالك حاجة لمزيد من العمل 
بشأن المؤشرات المخصوصة . أما التفاصيل خامساوالموارد المالية، وستتم مناقشتها ف: المقطع  ،وتنميتها

 فمعروضة ف: الملحق الرابع. 
 : 4الشكل 

عمل على مستوى منظومة األمم المتحدة بشأن التمايز بين الجنسين المؤشرات الخمسة عشرة لخطة الأداء الصندوق مقارنة ب
 2015-2012وتمكين المرأة للفترة 

 )عدد المؤشرات(

 

 .2016التقرير السنوي عن التمايز بين الجنسين ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق عام  المصدر: 

حظ: الصندوق بالثناء تقائد بين تيانات األمم المتحدة بسبب التقدم الذي أحرزه باإليفاء بمؤشرات خطة  -23
لصندوق أفضل من بين الجنسين وتمتين المرأة. ويعد أداء ا المساواةعمل على نطاق المنظومة بشأن لا

 منظومة األمم المتحدة تتل، وأفضل من وتاالت األمم المتحدة المجمعة تصناديق أو برامج )انظر 
9(.5الشتل 

. 

                                                      

أنه وبسبب تفاءة "ليس من المبالغة القول  :لرئيس الصندوق أشير إلى أنه للمرأة المتحدة ممألا هيئة، وف: رسالة من 2015ف: عام  9
 ."هذا التيان وبصورة واضحة تقائد ضمن نظام األمم المتحدة ف: هذا المجال يبرزريق التمايز بين الجنسين ف: الصندوق، فوالتزام 
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 : 5الشكل 

سبة المئوية للتصنيف الن) فيها. الصناديق والبرامج جميعين أداء منظومة األمم المتحدة و المقارنة بين أداء الصندوق وب 
  (انيالت نوعحسب 

 

  .2015 للمرأةاألمم المتحدة  هيئةالمصدر: 

جميع متطلبات تقدير تعميم التمايز بين الجنسين الذي أجرته األمانة بالصندوق يف: . التقديرات األخرى -24
ت تقييم أداء اتقدير الذي أجرته شبتالووجد  . 2013مرفق عام الالعامة لمرفق البيئة العالمية لجميع وتاالت 

بأن الصندوق قد زاد من تعميم األولويات الشاملة بما ف: ذلك  2013المنظمات المتعددة األطراف عام 
وصنف أداء الصندوق على أنه  .2010التمايز بين الجنسين ف: استراتيجياته وسياساته وعملياته منذ عام 

 المانحة والشرتاء. لجهاتل وفقاقوي استنادا إلى الوثائق ومالئم أو أفضل من ذلك 

 مجاالت تعزيز الفعالية وسبيل المضي إليها –خامسا

على وجه العموم، يستمر الصندوق ف: أداء دور جيد ف: مساهمته ف: المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة  -25
األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى، إال أنه مازال يتوجب عليه  مقارنة بنظرائه من وتاالت

ة زيادة جهوده بهدف اإليفاء بالمتطلبات الواردة ف: إطار االستراتيجية الطموح الجديد. ومن أهم نقاط قو 
ه وضوح وترتيز سياسة المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، الت: تم إدماجها ف: إطار  الصندوق

رد ي مااالستراتيج: وف: عمليات برامجه. وأما المجاالت الت: توفر الفرص لتعزيز تنفيذ السياسة فه: 
 مناقشته أدناه.

. أشار جميع الذين تقدموا بإجابات والذين تمت استشارتهم ف: استعرا  منتصف المدة صلة السياسة -26
، وذات صلة عالية، وتوفر التوجيه المفيد معروفة على نطاق واسع ف: المنظمة وبأنها، فهم السياسةبسهولة 

ووحدات إدارة برامجه وجملة من شرتائه. وأشار المنسقون اإلقليميون لقضايا التمايز بين  ،لموظف: الصندوق
الجنسين إلى أن السياسة قد ساعدتهم للغاية ف: االنخراط السياسات: على المستوى القطري ألنها تعتس 

قطرية. ويات المنظمة، تما أن أهدافها مفهومة بسهولة وتتواءم مع األولويات الوبصورة رسمية أولوية من أول
بين  المساواةإلشراف على سياسة ولية ااإلدارة العليا ف: الصندوق تتضمن مسؤ  إلى أن هيتلية وُأشير

 10الجنسين وتنفيذها.

                                                      

بين الجنسين وتمتين المرأة، من الضروري  المساواةف: خطة العمل على مستوى المنظومة بشأن  الوارد 1ر لتجاوز متطلبات المؤش 10
 وجود آلية على مستوى اإلدارة العليا لضمان المساءلة على الترويج للمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة. 
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 2025-2016بين الجنسين إلى اإلطار االستراتيج: الجديد  المساواةتمديد فترة تنفيذ سياسة  المضي قدما: -27
يجاد خط زمن: الستعرا  السياسة وتقييمها )  (.2020وا 

تما تم تعزيز االستثمارات ف:  ،. ازداد دعم الصندوق لتصميم وتنفيذ مشروعاتههيكلية التمايز بين الجنسين -28
الوقت نفسه، فإن المتطلبات على هيتلية  المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة ف: القرو  والمن . وف:

 عمل على نطاق المنظومة. وهنالك اعتمادالبصورة تبيرة مع التزامات خطة  قد توسعت التمايز بين الجنسين
متتب التمايز بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية ألداء جملة من المهام ذات الصلة  على

قدرة األشخاص المرجعيين للتمايز بين  ويعيق منوجب تعميمها عبر المنظمة. بالتمايز بين الجنسين الت: يت
عبء العمل المنتظم الذي يضطلعون إضافة إلى  ،الجنسين عدم تفاية الوقت المخصص ألداء هذه المهام

بالتاد تتمتن من التتيف مع مستويات  11نتيجة لذلك، فإن الهيتلية الحالية للتمايز بين الجنسينو به. 
 تتار، وتوسيع النطاق والتعلم مما يشتل متطلبات ضرورية ف: اإلطار االستراتيج:.االب

التغذية الراجعة من مقابالت . تشير على الموظفين المكرسين لقضايا التمايز بين الجنسين زيادة الطلب -29
ن إلى أن فرق التمايز بين الجنسين ف: الصندوق )أي موظف: متتب التمايز بي منتصف المدةاستعرا  

 ،التقنية ابالتقدير على خبرته تحظىالجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية والمنسقين اإلقليميين( 
ا. التعاون: البناء ف: عمله اولنهجه لجمع بين النهج الوصفية والعمليةا ف:الصندوق قدرة وبخاصة ف: دعم 

ويتم السع: للحصول  ،ةومتفاني وه: بناءة ومن السهل التواصل معها ،ة التفاءةعالي وينظر إليها على أنها
ذين يمتلتان منسقين إيجابيين للغاية بشأن الخبرات ل. تذلك فإن الموظفين ف: اإلقليمين العلى مساهماتها

الت: يتمتعان بها. ويسهم متتب التمايز بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية بصورة تبيرة ف: 
ات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وضع النساء الريفي المتحدة لعر  جهود األمم

فضل أللتوسيع نطاق االثنين والمفوضية الخاصة بوضع النساء. ويتم السع: لجهود المنسقين اإلقليميين 
ة مشروعات الصندوق على المستوى الوطن:، ويطلب منهما رأيهما ف: التبعات السياساتيف: الممارسات 

على نجاحات الصندوق ف: هذا المجال. وعلى الرغم من أن هنالك رضا عام على الدعم الذي يتم تلقيه من 
متتب التمايز بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية، إال أنه يعتبر غير متتافئ بين األقاليم. 

ة ألغرا  دعم ايد عليهم، وبخاصمقارنة بالطلب المتز  نموظفيالوأما أهم الشواغل فه: محدودية توفر 
العمل األساس: الذي يتحمله  لسياسات والمشورة التقنية بأن عبءشعبة ا وظائفاستعرا  التنفيذ. وقد وجد 

  12.فنيينالمتتب ف: مقر الصندوق يعادل ثالثة موظفين 

أوثق لفريق التمايز ( الترويج إلدماج 1ة التمايز بين الجنسين من خالل التال:: )يلتعزيز هيت :قدما المضي -31
ريق التمايز بين الجنسين ( تعزيز تزويد ف2) وائر وبين المقر والميدان؛بين الجنسين ف: الصندوق عبر الد

لعمليات ا الحتياجاتل ستجابةاللبموظفين )متتب شعبة السياسات والمشورة التقنية والمنسقين اإلقليميين( 
نيين مؤقتين ومستشارين حيثما بين الجنسين بموظفين ف يق التمايز( رفد فر 3) وجدول األعمال العالم:؛

                                                      

مؤشرات خطة العمل على نطاق المنظومة، فإن وجود األخصائيين ف: متتب قضايا التمايز بين الجنسين ف: من  10لإليفاء بالمؤشر  11
 ة ألن يتون تافيا لإليفاء بالمهمة السياساتية للتمايز بين الجنسين ف: الصندوق. جاإلقليميين بحاعبة السياسات والمشورة التقنية والمنسقين ش
، وموظف فن: مؤقت )بعقد محدود ممول من خالل 4-، وواحد برتبة ف5-اليا من قبل موظف واحد برتبة فيتم أداء هذه المهمة ح 12
 .فن: مبتدئباإلضافة إلى موظف  ،دم المحرز نحو التمتين االقتصادي للنساء الريفيات(المشترك لتسريع التقج برنامال
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منسقين اإلقليميين للعمل مع المتتب ف: المقر على أساس ل( الترويج للفرص المتاحة ل4) ستدع: الحاجة؛ت
 .ممتناوب لفترة ستة أشهر تجزء من التطور الوظيف: وخطة التحرك الخاصة به

المواءمة الجيدة لألدوار والمسؤوليات لتنفيذ هنالك أمثلة على . ة إدارة البرنامجر مشاركة الشعب من غير دائ -31
لصندوق. وهنالك بع  األشخاص االستثنائيين سواء داخل شبتة سياسة التمايز بين الجنسين ضمن ا

لعمل إسهاما ف: تعميم التمايز بين لاألشخاص المرجعيين المعنيين بالتقييم أو خارجها ممن اتخذوا مبادرات 
تحليل  تتضمن: -الت: يتم تيسيرها غالبا من قبل الشخصيات المرجعية  -والخطوات األخيرة الجنسين. 

شعبة الموارد البشرية للحصول به وطلب تقدمت  تطوير المنظمة للميزانية العادية؛قامت به شعبة الميزانية و 
 ن ف: إطار التفاءات؛يز بين الجنسيعلى المشورة من متتب التمايز بين الجنسين بشأن إدماج أبعاد التما

والجهود الت: يبذلها متتب التقييم  لمراجعة للمساواة بين الجنسين؛الذي أواله متتب اإلشراف وا واالهتمام
المستقل لضمان االتساق ف: تصنيف أبعاد التمايز بين الجنسين ف: المشروعات باستخدام المعايير الت: 

ة االتصاالت، وبصورة منتظمة، بإدماج اعتبارات التمايز يستخدمها متتب التمايز بين الجنسين. وتقوم شعب
 شراتاتالبين الجنسين ف: عملها ومنتجاتها. ويقود فريق التمايز بين الجنسين ف: الصندوق العمل على 

دارة المعرف دارة المعرفة، ومتتب ة بدعم من موظف: وا  دائرة إدارة البرامج، وبالتعاون مع دائرة االستراتيجية وا 
دارة متتب عمل وقد ت وتعبئة الموارد ومتتب نيويورك. الشراتا التمايز بين الجنسين مع دائرة االستراتيجية وا 

 13إلدراجه ف: تقييمات األثر. مؤشر تمتين المرأة ف: الزراعةالمعرفة لمواءمة 

ا أتده ة تمنشطة المختلفة ذات الصلة بالسياسحددت سياسة المساواة بين الجنسين المسؤوليات عن تنفيذ األ -32
الشعب  غالبا ما تعتمدمن الناحية العملية، و ورة التقنية. ولتن شعبة السياسات والمش وظائفاستعرا  

ائها المتعلق بالمساواة بين داألخرى من غير دائرة البرامج على هذا المتتب للقيادة والتوجيه بشأن تعزيز أ
الدعم البرامج:. وبالتال: فإن النموذج المتبع الجنسين، مما يقلص من الوقت المتاح لموظف: المتتب للقيام ب

 حاليا هو نموذج يقوم على ردود الفعل عوضا عن تونه إدارة استباقية.

التحسينات إال من  إدخالال يمتن  ،القدرات المحدودة وبوجودمع زيادة الطلب على الخدمات  المضي قدما: -33
 لمنظمة بأسرها.ف: اخالل تعميم أتبر للمسؤوليات 

شخصية  17تان ف: الصندوق  2015. ف: عام المرجعيون في قضايا التمايز بين الجنسين األشخاص -34
، وثمانية برتبة 4-، وثالثة برتبة ف5-مرجعية للتمايز بين الجنسين تتألف من خمسة موظفين برتبة ف

مرأة وأربعة رجال. ويلعب ا 13 يضموهو ، 6-خالعامة برتبة  ، وموظف واحد من موظف: الخدمة3-ف
شخاص المرجعيون دورا حيويا ف: تعزيز مساهمة شعبهم ف: المساواة بين الجنسين ودعم إعداد التقارير األ

عمل على نطاق المنظومة. وأتثر المعوقات الالسنوية للمجلس التنفيذي حول تنفيذ السياسة، وحول خطة 
م تأشخاص مرجعيين، ن ه: االفتقار إلى الوقت التاف: المخصص لمهامهيو شخاص المرجعدها األحدالت: 

ألن األنشطة ذات الصلة بهذا الدور ال تدرج ف: خطط عمل الموظفين وال ف: استعراضات إدارة أدائهم، 
إلى ذلك فإن المدراء أو باإلضافة  .على عاتقهمأصال الملقى تامل العمل الوبالتال: فإنها تضاف إلى عبء 

األخصائيين بدوام تامل ف: قضايا التمايز بين الجنسين، ال يستعرضون المخرجات المخصوصة بقضايا 

                                                      

شعبة الشرق  من ومنحة ،لتمتين االقتصادي للنساء الريفياتلوتتم مواءمة مثل هذا المؤشر بصورة أتبر من خالل البرنامج المشترك  13
 العمل الدولية حول ريادة التمتين االقتصادي للنساء الريفيات ف: ذلك اإلقليم. األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا مع منظمة 
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مراجعات الثير ف: ذلك موضوعا هاما أُ بصورة منتظمة. ويعتبر  المرجعيين ألشخاصلالتمايز بين الجنسين 
 أبلغوا شخص ممن قاموا باإلبالغ 11من أصل ط أشخاص فق 3األخيرة للمتاتب القطرية للصندوق. وهنالك 

عن دعم قوي من مشرفيهم للقيام بدورهم تأشخاص مرجعيين. وف: استعرا  األشخاص المرجعيين 
على األنشطة المتعلقة من وقتهم  ف: المائة 10أقل من  يمضونأنهم : المائة ف 67 أجابومناوبيهم، 

ف: المائة من وقتهم على هذه المهام.  20-10 ف: المائة يمضون 33بدورهم تأشخاص مرجعيين، و
لمتطلبات المؤشرات العشرة لخطة العمل على نطاق المنظومة لألشخاص المرجعيين البد من  ولالستجابة

ف: المائة من وقتهم لدعم تنفيذ سياسة التمايز  20اختصاصات محدودة وتخصيص ماال يقل عن ب تمتعهم
 وأعلى من ذلك.  4-ف تبة موظف فن:من ر ابتداء وتعيينهم  ،بين الجنسين

األشخاص المرجعييين ومناوبيهم من خالل جعل تعيناتهم على مستوى  14تعزيز شبتات المضي قدما: -35
 اف: المائة من وقتهم اإلجمال: )والتشجيع على تقاسم هذ 10مع تخصيص  ،وأعلى 3-فموظف فن: 

ضفاء الطابع الرسم: على  (،نفس الشعبة الوقت عندما يتون هنالك شخص مرجع: ومناوب ف: وا 
يجاد نظام لالعتراف والمساءلة األقوى ألدائهم من خالل نظام تقييم األداء.  15اختصاصاتهم وا 

 الذي حدث على زيادة نسبة الموظفات . على الرغم من التقدم المستقرالمساواة بين الجنسين في التوظيف -36
جهة التمثيل المساوي قق بعد المساواة بين الجنسين لح، إال أن الصندوق لم يالفنيةالنساء بين موظف: الفئة 

طلبات المؤشر العاشر لخطة العمل تممن وأعلى من ذلك )وهو مطلب  4-للنساء من فئة موظف فن: ف
. وقد اتخذت شعبة الموارد البشرية اإلجراءات للترويج لتوازن أفضل بين الجنسين 16(على نطاق المنظومة

العمل والحياة، ولتن عبء ف: التعيين. إضافة إلى ذلك، فقد تبنى الصندوق سياسات جيدة للتوازن بين 
من هنالك تفاوت معتبر ف: تطبيقها تبعا لطبيعة العمل وللمدير. وهنالك مبادرات أعطيت زخما إضافيا 

 خالل صياغة شبتة غير رسمية للنساء بين موظف: الصندوق.

تشجع إجراءات شعبة الموارد البشرية المرشحات من النساء المؤهالت للوظائف من الفئة  المضي قدما: -37
ف: لجان و  مرشحات نساء على القوائم القصيرة،وأعلى من ذلك، وجعلت من اإللزام: إدراج  5-الفنية ف

ف: للمرشحين يلك نشر أتبر للشواغر ف: شبتات النساء المهنيات وتعزيز للتطوير الوظالمقابالت. تذلك هنا
 الداخليين من النساء.

همية تعظيم أل استيعابهمعن: مهنية والتزام موظف: الصندوق باستئصال الفقر الريف: ت .بناء القدرات -38
مطلوب هو  مامع مساهمات النساء الريفيات عالوة على الرجال الريفيين. إال أنهم ال يعلمون بصورة متسقة 

لتحقيق التقدم ف: المساواة بين الجنسين أو تيف يمتن تطبيق هذه المعرفة. ولعل أتبر مساهمة ممتنة 
ن موظف: الصندوق وشرتائه ف: التعلم عن لفريق التمايز بين الجنسين ف: الصندوق هو بناء القدرات بي

رية للعمل ف: الصندوق )الوصول إلى االئتمان، التتنولوجيا، واألراض: "تيفية" الجمع بين الخطوط المعيا
                                                      

بقضايا التمايز بين  امعني شخصا مرجعيا بالنسبة للشعب اإلقليمية الت: ليس لديها منسق إقليم: لقضايا التمايز بين الجنسين، تعّين 14
ف: المقر الرئيس:؛ أما بالنسبة للشعب  شخصا مرجعيايز بين الجنسين، تعّين ؛ وللشعب الت: لديها منسقون لقضايا التماله االجنسين ومناوب

 .بالتمايز بين الجنسين امعني اواحد شخصا مرجعيااألخرى، فتعّين عادة 
يجب أن يتون األشخاص )يل::  متطلبات المؤشر العاشر من خطة العمل على نطاق المنظومة على ما تنصاعترافا بهذه النواقص  15

أن الصندوق منظمة وحيث  .األنشطة( ذهف: المائة من وقتهم له 20وأن يخصصوا  ،وأعلى من ذلك من ذلك 4-المرجعيون من الفئة ف
  ف: المائة من الوقت يعتبر هدفا أتثر واقعية. 10وتخصيص ، وأعلى من ذلك 3-ئة المهنية فصغيرة، فإن الف

  العامة. ةالجنسين بين موظف: فئة الخدمين تذلك يشير هذا المؤشر أيضا إلى المساواة ب 16



 EB 2016/118/R.9 

13 

وغيرها من المدخالت( مع التغييرات الت: لها أثر تحول: للتمايز بين الجنسين مما هو ضروري للوصول 
يسم  الوقت والموارد بذلك، يحدد موظفو متتب التمايز بين الجنسين ف:  ألثر اإلنمائ: المستدام. وعندمال

للفجوات ف: القدرات باستخدام جملة من  ونشعبة السياسات والمشورة التقنية والمنسقان اإلقليميان، ويتطرق
. وهنالك وبالربط مع القضايا األخرى الشاملة مثل تغير المناخ، وحيازة األراض:، والتغذية والشباب ،النماذج

أيضا مدخالت للتمايز بين الجنسين ف: الندوات التعريفية المؤسسية لموظف: الصندوق، وف: نماذج التدريب 
والتبادالت بين دول الجنوب وحلقات العمل اإلقليمية حول بناء القدرات.  ،على تصميم وتنفيذ المشروعات

حافظة القرو  لتنمية القدرات ف: لمن  و ويستند المتتب على الخبرة المستقاة من األنشطة المتعلقة با
ة ونظام التعلم لخطة التمايز بين الجنسين. إال أن هذه المبادرات ال تتم على وجه جية األسر منهمثل مجاالت 

والمطلوب وجود نهج أتثر اتساقا وتفاية للموارد لتعزيز الخبرات ف:  ،العموم إال على أساس مخصوص
 17ول إلى آثار مفيدة طويلة األمد على مخرجات المشروعات.وخبرات شرتائها، وللوصالمنظمة 

على قضايا التمايز بين  :رات وضمان أن يتون التدريب األولدعم مبادرات تنمية القد المضي قدما: -39
بما ف: ذلك، ندوات )الجنسين )ف: سياق التنمية الريفية، وتغير المناخ والتغذية( إلزاميا لجميع الموظفين 

لتنمية رسمية وتوفير الموارد  .وتوجيه اإلدارة العليا (،بالمنظمة والتدريب على الرصد واإلشرافالتعريف 
لموظف: الصندوق واألشخاص  (بما ف: ذلك، التدريب على شبتات اإلنترنت) وغير رسمية للقدرات

 المرجعيين، وشرتاء التنفيذ والمستشارين المؤهلين.

، فإن الصندوق يتتبع تخصيص وقت الموظفين وغيره من رابعاالمقطع . تما أشير إليه ف: الموارد المالية -41
الموارد لألنشطة المتعلقة بقضايا التمايز بين الجنسين، ولتن النتائج ال تستخدم للتأثير على التخطيط 

 لمهمةوفيما يتعلق بوضع المعايير التأشيرية المالية  18.االستراتيج: عندما يتعلق األمر بتخصيص الميزانية
لمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة ف: الصندوق، فقد رتز الصندوق على وضع المعايير التأشيرية المالية ا

إذ يتوجب ف: فترة التجديد التاسع للموارد أن  رابعا(.ذات الصلة بالبرامج )تما هو مشار إليه ف: المقطع 
التصميم.  و أعلى من ذلك عندأ 4ف: المائة من جميع القرو  مصنفة على أنها من الدرجة  90تتون 

الدرجتين من العاشر للموارد، فإن األهداف أتثر طموحا مع وجود أهداف مخصوصة وأما بالنسبة للتجديد 
لتمايز بين الهيتلية استهداف مماثل للموارد المترسة  الخامسة والسادسة. إال أن الصندوق ال يوجد لديه

 19.الجنسين

صلة بالصندوق )ألنه الذي وق مؤشر مخصصات الموارد المالية ستحدد إدارة الصند المضي قدما: -41
 األمم المتحدة هيئةالمؤسسة المالية الدولية الوحيدة ف: منظومة األمم المتحدة( ليتم التثبت منه من قبل 

 . للمرأة

                                                      

هنالك حاجة لتطوير خطة تنمية القدرات بالتشاور مع الشعب اإلقليمية ( 1) :بهدف اإليفاء بمتطلبات خطة العمل على مستوى المنظومة 17
  ؛لخطة العمل( 12)المؤشر وغيرها من الفرق التقنية ف: الصندوق مثل التغذية وسالسل القيمة وشعبة الموارد الطبيعية  ،)العمليات(

بما ف: ذلك الندوات التعريفية بالمنظمة والتدريب  ،لجميع الموظفين ا( البد أن يتون التدريب األساس: على التمايز بين الجنسين إلزامي2)
 خطة العمل(. من 13على التصميم واإلشراف وتوجيه اإلدارة العليا )المؤشر 

 خطة العمل. من 8مما هو مطلوب بهدف تجاوز متطلبات المؤشر  18
أو تفاية  ،إما إلى تفاية الموارد ف: البرنامج للمساواة بين الجنسين (تشير مخصصات الموارد المالية )المؤشر التاسع لخطة العمل 19

بما ف: ذلك العادية  ،على جميع الميزانيات"يطبق ذلك و  .على الخطوط التشغيلية لهذه الخطةبناء  ،الموارد لهيتلية التمايز بين الجنسين
  ."واألساسية والموارد من خارج الميزانية
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يعتبر توثيق التقدم المحرز ف: األهداف االستراتيجية ف: سياسة المساواة بين  البراهين من الميدان. -42
هو المطلوب  مه وال يترافق مع تفاصيل تافية حول تيفية تحقيقه وماالجنسين وتمتين المرأة سرديا بمعظ

واالبتتار ف: مجاالت الممارسات الجيدة من لتتراره. ويعيق ذلك من قدرة الصندوق على توسيع النطاق 
قيقها. وهنالك العديد من خالل التعلم المنتظم بشأن مخرجات وأثر المساواة بين الجنسين وتيف يمتن تح

متافآت اإلقليمية للتمايز بين الجنسين ال)تما تعترف به  ف: بع  المشروعات اإلفراديةتميز الاألمثلة على 
ف: الصندوق( ولتن مالم تتن هناك أهداف على مستوى المشروعات ذات صلة بأهداف وغاية سياسة 

جراءات للمخرجات )أي مثل ن، مصحوبة بمسوحات يسبين الجنالمساواة  زيادة الدخل، واإلنتاجية أساس وا 
سياسة لى األثر و والتغذية(، فإن الصندوق لن يمتلك استعراضا دقيقا لمخرجاته وللمساهمات على مست

المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة. وف: حال غياب هذه المعلومات فإنه من الصعب على الصندوق 
 المحرز. التعلم عن تيفية التقدم

مؤشر تمتين  المراجعة الحالية إلطار قياس النتائج واألثر ف: الصندوق، عالوة على مبادرات المضي قدما: -43
يجاد نهج أتثر انتظاما، بتتبع أداء المشروعات واألثر من منظور التمايز بين الجنسين. المرأة ف: الزراعة  وا 

هدف الصندوق إلى فهم أفضل لتيفية العمل . إذا سمحت الموارد بذلك، سيخطوط جديدة لعمل الصندوق -44
الت: تعان: من أوضاع والدول  الدخلمتوسطة لتمايز بين الجنسين ف: البلدان بصورة فعالة على قضايا ا

عالقات وثيقة مع األولويات األخرى تعميم التمايز بين الجنسين، سينشئ الصندوق الهشة. وللعمل على 
 ا ف: ذلك تغير المناخ والتغذية.الشاملة للتجديد العاشر للموارد بم

تزامات خطة اإليفاء بإطار قياس النتائج وال . بهدفسبيل تعميم التمايز بين الجنسين من خمس نقاط -45
عليه ف:  االتفاقتما تم  2017العمل على نطاق المنظومة بشأن التمايز بين الجنسين وتمتين المرأة لعام 

متوسطة األجل لدائرة إدارة البرامج، ولتعزيز موقع الصندوق العاشر لموارد الصندوق، والخطة  التجديد
توتالة متخصصة ريادية من وتاالت األمم المتحدة، ومؤسسة مالية دولية ف: الترويج لتمتين النساء 
 ةالريفيات، سيتبع الصندوق سبيال من خمس نقاط لتعميم قضايا التمايز بين الجنسين يستند إلى خمس

 ة بهذه السياسة )انظر التفاصيل ف: الملحق الخامس(.مجاالت لإلجراءات خاص
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 أهداف ومجاالت عمل سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

  األهداف االستراتيجية لسياسة المساواة بين الجنسين

قتصادية االقتصادي للريفيين نساء ورجاال لمنحهم فرصا متساوية للمشارتة ف: األنشطة االالترويج للتمتين  :1
 المربحة واالستفادة منها.

 فية.تمتين النساء والرجال من التمتع بصوت وتأثير متساو ف: المؤسسات والمنظمات الري :2

دية واالجتماعية بين النساء وف: تشاطر الفوائد االقتصا ،تحقيق توازن أتثر مساواة ف: تقسيم عبء العمل :3
 والرجال.

 الصندوق التي يدعمهاالبرامج والمشروعات القطرية : 1مجال العمل 
التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة بصورة منتظمة ف: المشروعات والبرامج القطرية الت: المخرج: 

 يدعمها الصندوق
 المؤشرات:

 أهدافا مدعومة بمخصصات واضحة من الميزانية ن بة القروض والمنح التي تمث زيادة   

  بين الجنسين ف: تصميم القرو  والمن . التمايزتحسين تصنيفات 

دارة المعرفة: 2مجال العمل  رساء الشراكات وا   الصندوق كمحفز الستقطاب التأييد وا 
دارة المعرفة بشأن المساواة بين استقطاب التأييد رج: تحسين مساهمات الصندوق ف: المخ رساء الشراتات وا  وا 

 الجنسين.
 المؤشرات:

 تحقيق زيادة ف: مدخالت الصندوق بشأن قضايا المساواة بين الجنسين ف: المحافل الدولية والمطبوعات. 

  ومنتجاته ف: الوثائق السياساتية األساسية للصندوق ة إلى المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة إدراج إشار
 .المعرفية

  :وتوسيع النطاق. :حوار السياساتالزيادة الترتيز على قضايا التمايز بين الجنسين ف 

 .زيادة المبادرات المشترتة بشأن األنشطة المتعلقة بالتمايز بين الجنسين مع الوتاالت اإلنمائية األخرى 

 بناء قدرات شركاء التنفيذ والمؤسسات الحكومية :3مجال العمل 
 .تعزيز قدرات الشرتاء للتطرق لقضايا التمايز بين الجنسين ف: الزراعة والتنمية الريفيةالمخرج: 
 المؤشرات:

 تحسين تصنيف المساواة بين الجنسين ف: حافظة القرو  والمن  عند اإلنجاز. 

  :المؤسسات  تتخذهازيادة عدد وجودة المبادرات الرامية لدعم المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة الت
 .الحتومية
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 : التمايز بين الجنسين وتوازن التنوع في الصندوق 4مجال العمل 
  .المخرج: وضع إجراءات ونهج مؤسسية لدعم التمايز بين الجنسين وتوازن التنوع

 المؤشرات:
 وأعلى من ذلك؛ 5-زيادة عدد النساء الموظفات ف: الصندوق بدرجة ف 

  والرجال عند ردهم على األسئلة المتعلقة بالتمايز بين الجنسين ف: تحسينات الدرجات الممنوحة للنساء
 مسوحات الموظفين )مثال التوازن بين العمل والحياة(.

 الموارد والرصد والمساءلة المهنية: 5مجال العمل 
بين الجنسين مساواة لونظم الرصد والمساءلة لدعم تامل ل ،المالية المؤسسية للصندوقو : دعم الموارد البشرية المخرج

 وتمتين المرأة.
 المؤشرات:

 ساواة بين الجنسين زيادة الموارد البشرية والمالية من الميزانية األساسية للصندوق المستثمرة ف: دعم الم
 وتمتين المرأة.

  المحافل زيادة تبيرة ف: عدد اإلشارات لقضايا التمايز بين الجنسين ف: الزراعة والتنمية الريفية فتحقيق :
 العامة ووسائل اإلعالم.

  المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة. بشأنزيادة درجات االستعرا  السنوي ألداء الصندوق 
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 التمايز بين الجنسين في الصندوقلية هيك
 من أربعة متونات رئيسية: تلية التمايز بين الجنسين ف: الصندوقي. تتألف هاستعراض للهيكلية -1

 التقنيةلسياسات والمشورة : متتب التمايز بين الجنسين ف: شعبة افريق التمايز بين الجنسين في الصندوق ،
 ن ف: قضايا التمايز بين الجنسين؛ومنسقان إقليميان مندبا

  فريق التمايز بين الجنسين ف:  :المواضيعية حول التمايز بين الجنسين في الصندوقمجموعة العمل
(، البرامجباإلضافة إلى أشخاص مرجعيين ف: الشعب المختلفة )ضمن وخارج دائرة إدارة  ،الصندوق

 وقائد قضايا التمايز بين الجنسين ف: اإلدارة العليا للصندوق؛ ،وموظفون آخرون مهتمون ف: المقر

  هنالك أشخاص مرجعيون للتمايز بين الجنسين ف: مستوى المشروعات وعلى المستوى القطريعلى :
المتاتب القطرية للصندوق وف: وحدات إدارة المشروعات الت: يدعمها الصندوق، وبين شرتاء التنفيذ وغيرهم 

لت: تتعلق من األشخاص المرجعيين امآخرين على المستوى القطري ممن يهتمون بالقضايا التشغيلية ا
بالتمايز بين الجنسين، واالستهداف واإلدماج االجتماع:، واألخصائيون المنخرطون ف: العمليات الت: 

 يدعمها الصندوق؛

 خبراء ف: قضايا التمايز بين الجنسين وغيرهم من األشخاص المرجعيين من المنظمات  :الشركاء الخارجيون
الجهات  وصناع السياسات، والجهات المانحة وغيرهم من ث،و الدولية، واألوساط األتاديمية، ومراتز البح

 واإلدماج االجتماع:. واالستهدافالفاعلة المنخرطة ف: قضايا التمايز بين الجنسين 

يوجد  2005. منذ عام الموظفون في مكتب التمايز بين الجنسين في شعبة السياسات والمشورة التقنية -2
السياسات والمشورة التقنية ف: مقر الصندوق، وهو يضم متتب مترس للتمايز بين الجنسين ف: شعبة 

وقد تم تقليص هذا  ا من موظف: الخدمة العامة،، وموظف(4-وف 5-ف بدرجة) اثنين موظفين فنيين
 اثنين إضافة إلى ذلك، فإن المتتب يضم ف: العادة مستشارين 2013.20ف: المائة عام  50المنصب بحدود 

تمويل تتميل: عندما تتاح هذه صندوق أو من تمويل بمنحة أو من اإلدارية لل يتم دفع أتعابهما من الميزانية
وبخاصة ألغرا  إدارة  ،وغالبا ما يستفيد المتتب بصورة منتظمة من مجموعة من المستشارين 21.األموال

المعرفة وبناء القدرات ودعم البعثات. وقد تراجع مخصص دعم أنشطة هذا المتتب ف: الميزانية اإلدارية 
دوالر أمريت:  324 700 إلى 2014دوالر أمريت: عام  357 500بصورة ضئيلة ف: السنتين الماضيتين من 

 2014ت: عام يدوالر أمر  170 000. وقد توفر بع  الدعم اإلضاف: من األموال التتميلية )2015عام 
  22(.2015دوالر أمريت: عام  131 000و

عرا  تسااالستهداف ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية مسؤوال عن و يعتبر متتب التمايز بين الجنسين  -3
وجهة نظر ودعم جميع المشروعات وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج من 

                                                      

بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية دعما إداريا إضافيا على المدى  ، طلب متتب التمايز2015و 2014ف: تل من عام:  20
 من موظف: الخدمة العامة.بنصف دوام  قيال جدا على موظفخاصة تان ثالقصير ألن عبء العمل لدعم األحداث ال

ومع أن طبيعة العمل تتطلب االستمرارية، إال أن طبيعة األموال المطلوبة لسلسلة من العقود القصيرة األمد للمستشارين وبسبب أنه ال  21
يمتن التنبؤ أو التأتد من التمويل المتوفر فمن الصعب التخطيط للقدرات اإلضافية بصورة مالئمة. وف: الوقت الحاضر هنالك مستشار 

   للتمتين االقتصادي للنساء الريفيات.موظف مهن: مؤقت بأموال من البرنامج المشترك ه تتم تعيينواحد 
  برنامج التمتين االقتصادي للنساء الريفيات. ال يتضمن ذلك األموال المتدفقة من 22
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بما ف: ذلك المشارتة ف: فرق إدارة البرامج القطرية وتعزيز الجودة  ،مايز بين الجنسيناالستهداف والت
( تعزيز الترتيز على الفقر بما يتماشى مع 1دعم هذه إلى ما يل:: )ال وظيفةهدف تيدانية. و والبعثات الم

( تحسين األداء ذي الصلة بالتمايز بين الجنسين ف: 2) (؛2006سياسة االستهداف ف: الصندوق )
( تعزيز القدرات على 3) (؛2012مشروعات الصندوق بما يتماشى مع سياسة المساواة بين الجنسين )

يفاء بالتزامات الصندوق ف: إطار قياس النتائج. وبدعم من الموظف ستويين القطري واإلقليم: بهدف اإلالم
موال التتميلية بموجب األ المحمولة فإن هذا المتتب مسؤول أيضا عن تنفيذ األنشطة ،المؤقت المهن:

والنيجر ورواندا الت: تنفذها منظمة وقيرغيزستان لتمتين االقتصادي للنساء ف: أثيوبيا للبرنامج المشترك ل
ضافة إلى ذلك، للمرأة، وبرنامج األغذية العالم:ية والزراعة لألمم المتحدة، وهيئة األمم المتحدة األغذ . وا 

بما يتماشى مع آلية خطة العمل على نطاق -يدعم المتتب تعميم التمايز بين الجنسين ف: المنظمة بأسرها 
والترويج للمساواة بين  ،بما ف: ذلك تتبع الميزانية -الجنسين وتمتين المرأة بين المساواةالمنظومة بشأن 

عداد خطط  الجنسين ف: التوظيف، وتحليل قضايا التمايز بين الجنسين ف: مسوحات الموظفين اإلجمالية، وا 
لمتتب وخطة العمل على مستوى منظومة األمم المتحدة. وينظم ا ،العمل السنوية حول التمايز بين الجنسين

أحداثا مؤسسية مثل اجتماعات الفطور الخاصة بالتمايز بين الجنسين، والمتافآت اإلقليمية للتمايز بين 
األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما بع  األحداث. وهو يطور  الوتالتينالجنسين، ويستضيف مع 

خبارية ويعزز من أبعاد ورسائل إ دوات على شبتة اإلنترنت،ون اللتدريب ومنتجات معرفية، وموقع امواد
رصد النتائج واألثر وتمتين مؤسس: )بما ف: ذلك مؤشرات إطار التمايز بين الجنسين ف: الرصد والتقييم ال

المرأة ف: الزراعة(. وأخيرا، فإنه يشارك ف: آليات التمايز بين الجنسين عبر وتاالت األمم المتحدة ضمن 
مثل فرق التمايز بين الجنسين ف: الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا ية ظومة والمؤسسات المالية الدولالمن

لها، وشبتة األمم المتحدة بين الوتاالت المعنية بالمرأة والتمايز بين الجنسين، ومجموعة المصارف اإلنمائية 
لتعاون ف: المتعددة األطراف حول التمايز بين الجنسين، وشبتة لجنة المساعدة اإلنمائية/منظمة التنمية وا

 23المجال االقتصادي المعنية بالمساواة بين الجنسين.

شعبة السياسات والمشورة التقنية  هوقد نقل إصالح عملية تعزيز الجودة الحجم األتبر من الدعم الذي تقدم -4
من االستعراضات المتتبية ف: المقر إلى مشارتة أتبر ف: فرق إدارة البرامج القطرية والبعثات الميدانية 

على نموذج عمل الصندوق نحو  أر الذي طر يل تل من عملية التصميم والتنفيذ. وقد انطوى التغيخال
 تنفيذ المشروعات ورصدها وتقييمها. على المزيد من انخراط المستشارين التقنيين ف: اإلشراف المباشر أيضا

 فقد ازداد عبء العمل األساس: منذ دخول هذه السياسة حيز النفاذ. ،وبالتال:

. لدى شعبتين إقليميتين منسقان إقليميان مندبان بدوام منسقون اإلقليميون لقضايا التمايز بين الجنسينال -5
فريقيا الشرقية والجنوبية ف: نيروب:، وشعبة أفريقيا الغربية ضايا التمايز بين الجنسين )شعبة أتامل لق

ومن ثم أصبحا رسميا منصبين  ،التتميليةدعم هذان المنصبان أساسا باألموال والوسطى ف: داتار(. وقد 

                                                      

، فو  الصندوق إجراء استعرا  لهيتلية التمايز بين الجنسين فيه، والت: يقارنها باستثمارات هيتلية التمايز بين الجنسين 2011ف: عام  23
مع األخذ بعين االعتبار الفوارق ف: الحجم. وتمتلك مؤسسات المالية الدولية، وأربع من وتاالت األمم المتحدة األخرى الف: مؤسستين من 

ثناء مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، هيتلية أتثر شمولية للتمايز بين الجنسين من الصندوق. وأما التيانات الت: جميع الوتاالت باست
جرت المقارنة معها فتانت: مصرف التنمية امآسيوي، ومصرف تنمية التاريب:، واليونيستو، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة 

، التقرير النهائ: عام  Kartini International, IFAD Gender Architecture Reviewمم المتحدة للتجارة والتنمية )اإلنمائ: ومؤتمر األ
2011.) 
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وطنيين. وأما األقاليم الثالثة األخرى فلم تستخدم األموال التتميلية لمناصب معينة وليس لديها منسقون 
مما الوظيف: للمنسقين اإلقليمين، المسؤولية عن الشباب للتوصيف  أضيفتوعلى مدى الوقت،  24إقليميون.

 ماع:. واإلدماج االجت االستهدافيرفد 

ويسهمان ف: استعراضات  ،يلعب المنسقان اإلقليميان دورا هاما ف: تصميم المشروعات واإلشراف عليها -6
ويحددان الخبرة المحلية  ،الحافظة واستعراضات منتصف المدة للمشروعات من منظور التمايز بين الجنسين

وعات، وف: بع  األحيان يعّدان المشر ف: التمايز بين الجنسين لمدراء البرامج القطرية ووحدات إدارة 
ضافة إلى بناء قدرات موظف: وحدات إدارة المشروعات على تنفيذ المشروعات المراعية و ن المن . ويديرا ا 

المنسقان أحداث التعلم للنظراء ف:  يوفرلقضايا التمايز بين الجنسين )سواء ف: الموقع أو عن بعد(، 
والحتومات  اإلقليمية والقطرية، ويسعى مدراء البرامج القطريةشبتة الوطنية، ويدعمان اجتماعات إقليمية و 

الوطنية ف: االستقطاب السياسات:  نمية األفريق: للحصول على معارفها وخبراتهاوالمنظمات مثل مصرف الت
والخبرات العملية. ويسهمان أيضا ف: وضوح صورة الصندوق ويوسعان نطاق المبادرات الناجحة للمساواة 

ويعمالن مع الخبراء المواضعيين امآخرين لتعزيز الروابط بين التمايز بين الجنسين والشباب،  بين الجنسين
 وتغير المناخ والتغذية. 

للتمايز بين  ب اإلقليمية الت: ال تمتلك منسقا. بالنسبة للشعاألشخاص المرجعيون للتمايز بين الجنسين -7
وغالبا ما تسم: الشعب األخرى  ا لها؛الجنسين فإنها تسم: شخصية مرجعية للتمايز بين الجنسين ومناوب

، 5-شخصية مرجعية منهم خمسة برتبة ف 17، تان هنالك 2015شخصية مرجعية واحدة فقط. وف: عام 
، وتضم المجموعة 6-برتبة خ من موظف: الخدمة العامة ، وواحد3-، وثمانية برتبة ف4-وثالثة برتبة ف

رجال. ويتواصل األشخاص المرجعيون الذي يعملون ف: المقر بصورة إفرادية مع متتب التمايز  4و امرأة 13
ستجابة إلى حد تبير أتثر من االويعتبر دورهم بمثابة  شعبة السياسات والمشورة التقنية؛ بين الجنسين ف:

لألحداث ودورات التدريب الت: ينظمها  هؤالء ضمنتنا، يمتن أن يتونه دورا استباقيا. وعندما يتون ذلك مم
لوضع أهداف مشترتة أو لرصد أدائهم المتتب. إال أنه نادرا ما يجتمعون بصورة رسمية تمجموعة 

يبلغون عن شعورهم بأنهم قد أسهموا مساهمة مفيدة ف: أداء الصندوق بشأن المساواة بين  مالمشترك. وه
 رأة.جنسين وتمتين الملا

. يحاول متتب التمايز بين الجنسين عن التمايز بين الجنسين والمجتمع األوسعالمجموعة المواضيعية  -8
موظفين  110ضم ية عن التمايز بين الجنسين تع( مجموعة مواضي1أوسع من خالل: )مجتمع الوصول إلى 

موظف  308( ومجتمع الصندوق األوسع بما ف: ذلك 2) ،موظف ف: المتاتب القطرية  118و شعبة 20من 
 شريتا خارجيا. 964مستشارا و 163، وف: شرتاء التنفيذف: مشروع أو 

هنالك بع  الشبتات العاملة بصورة جيدة على المستويين القطري واإلقليم: تشتلها ، باإلضافة إلى ذلك -9
 ،ونيبال ،والهند ،وحدات إدارة المشروعات )مثال ف: أمريتا الوسطى المتاتب القطرية للصندوق أو موظفو

 بين الجنسين.  المساواةوالت: تتشاطر الممارسات الجيدة وتعزز من سياسة  ،والفلبين(

                                                      

اإلقليمية إلنشاء ثالثة مناصب استشارية إقليمية تمول بصورة مرتزية مع  تمويال للشعبالبرامج ، خصصت دائرة إدارة 2013ف: عام  24
 اقتراح أن يتون واحد منها مترس لقضايا التمايز بين الجنسين.
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لنهو  ا . يعتبر المستشارون موردا هاما للصندوق لتعزيزقضايا التمايز بين الجنسينفي المستشارون  -11
بين الجنسين. إال أنه هنالك القليل من المعلومات الموثوقة المتاحة عن مهارتهم أو بأهداف سياسته للمساواة 

وقد أوجد متتب التمايز بين الجنسين قائمة بالمستشارين المتخصصين ف: االستهداف  25عن مواقع وجودهم.
عهم من خالل المنتظم مويقوم بتحديثها بانتظام، ويهدف إلى اإلبقاء على االتصال  ،والتمايز بين الجنسين

خبارية والدعوات لألحداث. تذلك يقيم المنسقان اإلقليميان الروابط مع المستشارين األتفاء. النشرات اإل
ر الصندوق حاليا قاعدة بيانات يطلب فيها من تل مستشار استتمال بع  المجاالت المعينة الت: ويطوّ 

 . االستهدافبالتمايز بين الجنسين و/أو تشير إلى مؤهالته فيما يتعلق 

 

                                                      

لتمايز بين ف: ا اخصائيأ ضمتقال بأن جميع بعثات التصميم ف: اإلقليم  اإلقليميينخصائيين سبيل المثال، ومع أن أحد األعلى  25
ف: المائة تقريبا من  1إلى أن  2015أظهر استعرا  لصفحات عقود المستشارين عام إذ ك قد يتون مبالغة ف: التقدير. لذن فإالجنسين، 

وربما تان ذلك أيضا مبالغة ف:  ؛توصيفه الوظيف: التمايز بين الجنسين و/أو االستهداف تجزء منخبرة ف: المستشارين ف: تل إقليم لديه 
  التقليل من التقدير.
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 2016-2012المنتجات المعرفية ذات الصلة بالتمايز بين الجنسين 

 

 استعراض

 French|  English|  Arabic  |المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة: عمل الصندوق ونتائجه: 

Spanish 

Beijing+20: IFAD's work to empower rural women (2015) English 

Scaling up note: Gender equality and women's empowerment (2015) English | French 

Gender newsletter: Issue 14 (bi-monthly) English | French | Spanish 

  Spanish | French | English | Arabic( 2012الم اواة بين الجن ين وتم ين المرأة )

Factsheet: Rural Women and the Millennium Development Goals (2012) English 

 

 مواجيز إقليمية للتمايز بين الجنسين والتنمية الريفية

East and Southern Africa (2015) English | French 

Gender and rural development briefs: West and Central Africa (2015) English | 
French 

Mercosur (2015) English | Spanish 

  French | English | Arabic( 2013الشرق األدنى وشمال أفريقيا )

Europe and Central Asia (2013) English 

The Caribbean (2014) English | Spanish 

Central America and Mexico (2014) English | Spanish 

Andean countries (2014) English | Spanish 

South Asia (2013) English 

Southeast Asia (2013) English 

The Pacific Islands (2013) English 

Gender and family farming in Asia and the Pacific (2014) English 

 

 أوراق مواضيعية

Changing lives through IFAD water investments: A gender perspective (2015) English  

Promoting the leadership of women in producers’ organizations: Lessons from the

experiences of FAO and IFAD (2015) English 

Gender in climate smart agriculture, Module 18 for the Gender in Agriculture Sourcebook 

(2015) (with World Bank and FAO) English  

The gender advantage: Women on the front line of climate change (2014) English 

RuralWomen’s Leadership Programme, Madagascar, Nepal, the Philippines and Senegal: 

Good practices and lessons learnt (2014) English | French  

 

https://www.ifad.org/documents/10180/aab20526-cb7a-4612-9132-2e348b1529d8
https://www.ifad.org/documents/10180/a078095b-53f6-4e90-92cc-e8c9edd43f42
https://www.ifad.org/documents/10180/10a7d76c-7054-4249-ace2-6257f8f26b1d
https://www.ifad.org/documents/10180/1c587bf5-58e4-4e6b-bc69-18b351e9c376
https://www.ifad.org/documents/10180/2c39f330-b3df-4209-a6a3-c8343be82ded
https://www.ifad.org/documents/10180/c839ee4c-ff4b-49c4-aae9-4c20b3e37dfb
https://www.ifad.org/documents/10180/67863d9d-5679-4506-80dc-81777523f042
https://www.ifad.org/documents/10180/b41e512c-9fe8-45e2-94df-2a2decce4636
https://www.ifad.org/documents/10180/0f819ecc-b10e-41cf-8541-e9514c190376
https://www.ifad.org/documents/10180/a4434245-c5fd-4d90-8d61-2962bc94e055
https://www.ifad.org/documents/10180/eea3d64e-7b78-42b2-bbbb-c1c77c47711c
https://www.ifad.org/documents/10180/1b4500cd-0250-47ac-8fe4-a1f304d80bee
https://www.ifad.org/documents/10180/5bcb54e2-96d1-4e95-932b-d7ad9761f972
https://www.ifad.org/documents/10180/07c968bc-8978-4237-bd9b-1713b77fe6ea
http://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/documents/En-Rural-Women-MDGs-web.pdf
http://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/documents/En-Rural-Women-MDGs-web.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/e706e181-5b9a-4b87-ab58-dcada02b1aa0
https://www.ifad.org/documents/10180/ab9e329e-4c34-41c0-8c01-cfe027f72e03
https://www.ifad.org/documents/10180/46fce7d3-b1da-4976-93e1-781fbfdebf91
https://www.ifad.org/documents/10180/80f974d0-8783-4305-a14b-7222f3112825
https://www.ifad.org/documents/10180/d38d9587-ed88-4fb9-b7ba-9ddb12adcccf
https://www.ifad.org/documents/10180/ac8dbd8a-22fa-45ce-84b7-06270385a294
https://www.ifad.org/documents/10180/db4906ad-853b-4a5b-8d4d-e84b2762593f
https://www.ifad.org/documents/10180/615f7629-636f-48da-a3fe-a37eaf0ac4e0
https://www.ifad.org/documents/10180/312cef16-1415-4ad1-99bd-b43258d2f643
https://www.ifad.org/documents/10180/f2bc1c9f-608e-4440-83f1-eb5581f40f0b
https://www.ifad.org/documents/10180/4c0d68a1-06a7-48f6-845e-598121512700
https://www.ifad.org/documents/10180/109b9066-3889-4678-91ce-7e5970f953cf
https://www.ifad.org/documents/10180/25dffac9-e28c-4c5c-b7f8-7332e62f09ff
https://www.ifad.org/documents/10180/a7ec216e-c36c-426b-8a6e-e34a1b897c1e
https://www.ifad.org/documents/10180/e49c72f3-06cf-43fd-9210-85ac50e8c12a
https://www.ifad.org/documents/10180/3a37c39e-8235-4683-8aeb-c0e5e6b7163f
https://www.ifad.org/documents/10180/fc04b9d8-6b80-48cd-a420-5b385053dfd3
https://www.ifad.org/documents/10180/4aecd368-3787-4618-b7e7-53cbb832c596
https://www.ifad.org/documents/10180/6b2433b7-ad17-49f1-98c2-33e17acc008a
https://www.ifad.org/documents/10180/61297bc5-2280-4381-96b9-330b33a382bb
https://www.ifad.org/documents/10180/cadc6703-6150-42e6-b250-e35f18fcd864
https://www.ifad.org/documents/10180/4bbbe210-08d0-44cf-95a6-86e7eea09708
https://www.ifad.org/documents/10180/fcaf6960-9107-4770-8eae-1540b828a9ce
https://www.ifad.org/documents/10180/6947624e-7b0a-4718-abec-7026e3b40c0c
https://www.ifad.org/documents/10180/f42cffd2-de62-481f-bdca-718bd606decd
https://www.ifad.org/documents/10180/f7d67414-53ec-4812-b19b-0dea38011cc7
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 مجموعة أدوات

Household methodologies for gender equality and social inclusion (2014) English French  

Teaser English | French    How to do note English | French Case studies 

Reducing rural women’s domestic workload (2016) Teaser | How to do note | Lessons 
learned | Compendium   

https://www.ifad.org/documents/10180/c89c54a6-fb41-4df0-9bf8-ef6ff4e4bc9a
https://www.ifad.org/documents/10180/8cb8b63f-5e2e-40e9-b166-64ec23112a4a
https://www.ifad.org/documents/10180/568527da-7d78-4c7c-813e-683aa8483e45
https://www.ifad.org/documents/10180/d8a120af-c9b1-4061-823d-539d3dab20b1
https://www.ifad.org/documents/10180/c86179dd-ad6d-4622-864a-ed590016250d
https://www.ifad.org/documents/10180/2b7ac28f-76a2-4537-9c10-2c6e478826e5
https://www.ifad.org/documents/10180/412e2759-c0b9-4451-99f5-6c72b4af84e6
https://www.ifad.org/documents/10180/412e2759-c0b9-4451-99f5-6c72b4af84e6
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استعراض تصنيفات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين 
 وتمكين المرأة

يوفر هذا الملحق موجزا ألداء الصندوق بشأن مؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن  -1
المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة. ويعر  الجدول أدناه التقدم المحرز ف: تل مؤشر على مدى الفترة 

 الذات:. وقد تحققت هيئة األمم المتحدة للمرأة من تصنيفات هذا التقييم 2012-2015

الجدول: مؤشرات التقدير الذاتي للصندوق بناء على مؤشرات خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين 
 2014-2012المرأة 

 مؤشرات خطة العمل
2012 2013 2014 2015 

     المساءلة  -ألف
 يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب بين الجنسين المساواةسياسة استراتيجية الخروج ف: سياسة . خطة و 1
 يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يقارب المطلوب بين الجنسين للمساواةألداء مستجيبة . وجود إدارة ل2

     إدارة النتائج -باء
 يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب . التخطيط االستراتيج: بما ف: ذلك المساواة بين الجنسين3
 يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب . الرصد واإلبالغ عن المساواة بين الجنسين 4

     اإلشراف  -جيم
 يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب بالمطلوبيف:  يف: بالمطلوب . التقييم بما ف: ذلك إيالء االهتمام للمساواة بين الجنسين5
 يتجاوز المطلوب يف: بالمطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب . وجود مراجعة مستجيبة للتمايز بين الجنسين 6
 يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب . نظم استعرا  البرامج الت: تدرج أبعادا للتمايز بين الجنسين7

     الموارد المالية والبشرية  -دال
 يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب يقارب المطلوب . وجود تتبع الموارد المالية ألغرا  التمايز بين الجنسين 8
 يقارب المطلوب ال يوجد ال يوجد ال يوجد لمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة ل. وجود مؤشرات معيارية مالية لتخصيص الموارد 9

 يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب مالئمة للتمايز بين الجنسين  هيتلية. وجود 10
. وجود ثقافة ف: المنظمة تدعم بشتل تامل الترويج للمساواة بين الجنسين وتمتين 11

 المرأة 
 المطلوبيتجاوز  يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب

     بناء القدرات -هاء
لى المستويات اإلقليمية  لمنظمة لقدرة الموظفين ف: المقر وع. تقدير على مستوى ا12

عداد خطة لتنمية القدراتوالقطرية بشأن   المساواة بين الجنسين وا 
 يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب

 يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب يقارب المطلوب تنفيذ تنمية القدرات لجميع الموظفين  13
       إدارة المعرفة والمعلومات -واو
توثيق المعرفة بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة وتشاطرها مع العامة بصورة  14

 منتظمة 
 يتجاوز المطلوب المطلوبيتجاوز  يف: بالمطلوب يف: بالمطلوب

. المشارتة بصورة منتظمة ف: آليات التنسيق بين الوتاالت بشأن التمايز بين الجنسين 15
 وتمتين المرأة 

 يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب يتجاوز المطلوب

 الموج  
  يتجاوز المطلوب 

 المطلوب ب يفي
  يقارب المطلوب 

 ال يوجد
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واضحة بحيث يمتن قياس التقدم المتحقق نحو  ا، فإن لسياسة المساواة بين الجنسين أهداف1بالنسبة للمؤشر  -2
تلبية األهداف على مستوى المشروعات ومستوى البرامج القطرية. وتتواءم هذه األهداف مع مهمة الصندوق 

الشرتاء  لدىدت هذه السياسة استجابات إيجابية وأفضل الممارسات ف: بناء المساواة بين الجنسين. وقد ولّ 
ما مجاالت اإلجراءات جميعها فه: تغط: وأذات صلة ومفهومة وقابلة للتنفيذ.  ن اعتبروهاوالحتومات الذي

المؤشرات مع مهمة الصندوق وهيتليته  مأهداف السياسة. وتتواءإجراءات ذات صلة بالصندوق لدعم تحقيق 
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ومتطلبات منظومة األمم المتحدة. ويف: إعداد تقارير سنوية عن التقدم المحرز ف: السياسة من خالل 
لمساءلة االذي يرفق بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق المعرو  على المجلس التنفيذي بمطلب لملحق ا

 رفيعة المستوى. 
نظام أداء إدارة الصندوق تفاءة جوهرية تتعلق "باحترام المساواة بين الجنسين"  يتضمن، 2وبالنسبة للمؤشر  -3

يتم على خلفيتها تقدير أداء الموظفين.  "و"المسؤولية عن تحقيق التوازن الشخص: بين العمل والحياة
 ألداء الممتاز ف: هذا المجال. ة للتمايز بين الجنسين بامتافآت اإلقليميالوتعترف 

( فهو جوهر عمله. ويتم إدماج المساوة بين الجنسين 4و 3اس النتائج ف: الصندوق )المؤشران أما إطار قي -4
ف: نظم التصميم والرصد واإلبالغ. والعمل جار على تعزيز مؤشرات نظام قياس النتائج واألثر بما ف: ذلك 

 .االنتهاءوقد قارب على  ،ما يخص المساواة بين الجنسين

يعير متتب التقييم المستقل ف: الصندوق ومتتب المراجعة ( 7و 6و، 5ت بالنسبة لإلشراف )المؤشرا -5
توفير وأما عمل المتتب األخير فيتمثل ف:  ، بصورة منتظمة، للمساواة بين الجنسين،االهتمامواإلشراف 

المعلومات المفيدة والتوصيات لتعزيز أداء الصندوق. وقد اتخذ المتتبان إجراءات لضمان اتساق مبادراتهما 
مع السياسة ومع عمل متتب التمايز بين الجنسين بالنسبة لوضع معالم للتمايز بين الجنسين. وأما نظم 

واالستعراضات السنوية للمشروعات والحافظة، وتقرير الفعالية  ،االستعرا  ف: الصندوق لضمان الجودة
معاييرها جميعا لتقدير األداء ذي نتائج وأثر عمليات الصندوق فقد اتسقت لتقرير السنوي عن اإلنمائية وا

الصلة بالتمايز بين الجنسين مع أهداف وغايات السياسة. وبغية التحرك صوب تجاوز المتطلبات الموجودة 
التمايز بين  لفقد وافق متتب التقييم المستقل على بذل جهوده المستمرة إلدراج شواغ ،ف: مؤشر التقييم

 الل تعميم منظور التمايز بين الجنسين ف: عملية التقييم بأسرها.الجنسين ف: جميع أنماط تقييماته من خ

(. وقد خلقت اإلدارة العليا بيئة 11تدعم ثقافة الصندوق وبصورة قوية الترويج للتمايز بين الجنسين )المؤشر  -6
خاصة فيما يتعلق بالعمليات. والسياسات موجودة لموضوع ة لتعميم التمايز بين الجنسين، و تمتينية داعم

والترويج للتوازن بين العمل  ؛واإلرضاع ورعاية األطفال ؛إجازات األمومة واألبوة والتبن: واإلجازات األسرية
 ،والعمل بدوام جزئ: ،والعمل عن بعد ،والحياة. وهنالك قواعد عمل بديلة تتضمن ساعات العمل المرنة

  النخراط الموظفين سنويا ومس  ويجرى مسإال أن تطبيقها غير متوازن ف: المنظمة.  وتشاطر الوظائف؛
عام للموظفين تل سنتين. ويعتبر المس  األخير أداة المنظمة الرئيسية للوصول للتغذية الراجعة من 

بما ف: ذلك ثقافة الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.  ،الموظفين حول جملة من القضايا المؤسسية
 ،وتنمية الموظفين ،مهام تغط: موضوع التطوير الوظيف: ، تم إنشاء أربعة فرق2014وبعد مس  عام 
لتشاور مع الستعرا  والوالتوازن بين العمل والحياة، تقودها اإلدارة العليا للصندوق وذلك  ،وعملية التفاءة

عداد خطة   عمل للتطرق لهذه القضايا. الموظفين وا 

 14بين الوتاالت ) المعلومات وآليات ماتذلك فإن الصندوق تجاوز أيضا متطلبات مؤشرات إدارة المعرفة و  -7
قاده متتب التمايز بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة التقنية، ودعمته - اتبير  ا(. وقد بذل جهد15و

دارة المعرفة ،شعبة االتصاالت وبع  المتاتب القطرية لى حد أقل دائرة االستراتيجية وا  لتوثيق وتشاطر  -وا 
يضا ف: منتديات لألقران متتب يشارك أالخبرات الصندوق بشأن الترويج للتمايز بين الجنسين. وتذلك فإن 
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تطور وتتشاطر المعارف بشأن التحديات والفوائد الناجمة عن تعميم التمايز بين الجنسين ف: مبادرات 
 التنمية الريفية والزراعية.

معايير خطة العمل على نطاق المنظومة بفيها الصندوق أن يف: بعد  وأما المجاالت الت: لم يستطع -8
وه: مجاالت  (.12و 11( وتنمية القدرات )المؤشران 10و 9و ،8البشرية والمالية )المؤشرات  دتضمن الموار تف

ع تتطلب المزيد من اإلجراءات واالستثمارات اإلضافية إذا ما أراد الصندوق أن يمتثل امتثاال تامال. ويتوق
، وقد التزم الصندوق بالقيام 2017لجميع تيانات األمم المتحدة أن تف: بمتطلبات خطة العمل بحلول عام 

بذلك ف: التجديد العاشر للموارد. وأما التحدي الرئيس: فيتمن ف: االفتقار إلى الموارد البشرية المتخصصة 
بتة األشخاص المرجعيين( واالفتقار إلى )بما ف: ذلك متتب التمايز بين الجنسين، والمنسقين اإلقليمين وش

وقد  ف الوصول إلى تنفيذ أفضل للسياسة.موظف: الصندوق وشرتائه بهدالوقت التاف: لبناء القدرات بين 
 التقرير. متننوقشت هذه النقاط واستجابات اإلدارة عليها ف: 
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 سبيل النقاط الخمس لتعميم التمايز بين الجنسين لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 
التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل منهجي في المشروعات والبرامج التي  -1

 يدعمها الصندوق 
 ستسهم األنشطة التالية ف::

  على أنها مرضية إلى حد ما ف: المائة من المشروعات  90من إطار قياس النتائج: تصنيف  4المستوى
ف: المائة على األقل من  15( 1) :، منهاف: التمايز بين الجنسين  أو أفضل من ذلك عند الدخول

المائة ف:  50( 2)(؛ 6=الدرجة)تصميمات المشروعات الت: تخلف أثرا تحوليا على التمايز بين الجنسين 
 (. 5=على األقل من تصميمات المشروعات الت: تحقق تعميما تامال للتمايز بين الجنسين )الدرجة

  مرضية إلى حد ما  اف: المائة من المشروعات على أنه 90من إطار قياس النتائج: تصنيف  2المستوى
 أو أفضل من ذلك ف: المساواة بين الجنسين عند اإلنجاز

  عمل على مستوى منظومة األمم المتحدة: استعرا  البرنامجلنتائج خطة ال 7المؤشر 

 :اتاألنشطة خالل تصميم المشروع

 رير وضمان أن تتضمن تقا ،المشارتة ف: فرق إدارة البرامج القطرية لجميع تصميمات البرامج
وقائمة  ،تمايز بين الجنسينالواالستهداف وتعميم  ،الفقرب اخاص ذيالجميعها تصميم المشروعات 

 استقصائية تاملة عن التمايز بين الجنسين واالستهداف.

  مشارتة خبراء التمايز بين الجنسين )موظف: التمايز بين الجنسين ف: شعبة السياسات والمشورة
 .التقنية، والمنسقين اإلقليميين أو المستشارين( ف: بعثات تصميم المشروعات

 بعثاتالبة مستشار ريادي والمشارتة ف: العمل بمثا. 

  ومجموعت: ،لجنة االستراتيجية التشغيلية وتوجيه السياساتالتوفير التعليقات وحضور اجتماعات 
  .ضمان الجودة وتعزيز الجودة تما هو مطلوب

  استعرا  تصميمات المن. 

  ضمان الجودة التابعة لمجموعة ضمان الجودة بتسجيل تعليقات ذات  حفظ سجل يقومضمان أن
ين الجنسين على برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصاميم القرو  والمن  الصلة بالتمايز ب

 26.ة للتمايز بين الجنسين(بخطة العمل: المراجعة المستجيمن  6)المؤشر 

  خطة العمل: التتبع  من 8تحليل قيمة القرو  والمن  من منظور التمايز بين الجنسين )المؤشر
 .المال:(

                                                      

  إذا ما ارتبط مؤشر خطة العمل بنشاط فيجب اإلشارة إليه بجانب هذا النشاط 26
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 األنشطة خالل تنفيذ المشروع: 

  لتطرق لمظاهر االستهداف والتمايز بين باضمان أن تقوم جميع حلقات العمل االستهاللية
 .الجنسين ف: تصميم وتنفيذ المشروعات

 والمشورة  ساتمشارتة خبراء التمايز بين الجنسين )موظفو التمايز بين الجنسين ف: شعبة السيا
ودعم تنفيذها،  المشروعات التقنية، والمنسقون اإلقليميون أو المستشارون( ف: بعثات اإلشراف على

 .بالنسبة للمشروعات الت: تتسم بأداء ضعيف ف: االستهداف والتمايز بين الجنسين وبخاصة

  ووحدات إدارة المشروعات القطريةتوفير الدعم التقن: للمراتز اإلقليمية، ومتاتب الصندوق. 

  توفير التوجيه حول جمع وتحليل البيانات المقسمة حسب الجنس ف: نظم الرصد والتقييم )مع نظام
معدل لقياس النتائج واألثر( للتعلم من الدروس لتحسين أداء المشروعات ولإلبالغ المؤسس: 

 .من خطة العمل: الرصد والتقييم( 4)المؤشر 

  خط األساس مسوحات لى مواءمة مؤشر تمتين المرأة ف: الزراعة مع تقدير ف: العمل عاالستمرار
)المؤشر الرابع من خطة العمل: الرصد ، وتقدير األثر :نخراط السياساتالواستقطاب التأييد وا

 والتقييم(

  لتمتين االقتصادي للنساء المشترك لبرنامج الاالستمرار ف: توفير المساعدة التقنية إليصال
: البلدان المشارتة، بالتعاون مع الوتالتين األخرتين ف: روما وهيئة األمم المتحدة الريفيات ف

 .للمرأة

  االستمرار ف: الجهود الرامية إلى إدراج شواغل التمايز بين الجنسين ف: جميع أنماط التقييمات من
العمل: خطة من  5التقييم بأسرها )المؤشر  ف: عمليةخالل تعميم منظور التمايز بين الجنسين 

 .التقييم(

دارة المعرفة بشأن التمايز بين  -2 رساء الشراكات وا  تحسين مساهمات الصندوق في استقطاب التأييد وا 
 الجنسين

 ستسهم األنشطة التالية فيما يل::
  من خطة العمل: توليد المعرفة واالتصاالت 14المؤشر. 
  من خطة العمل: االتساق واستعرا  النظراء 15المؤشر. 

  ودعم  ،منتجات خاصة بالتمايز بين الجنسين يمتن لها أن تعزز من فعالية العمليات ونشرتطوير
 .األخذ بالممارسات الجيدة وتوسيع نطاقها

 اط السياسات: القطرياد التمايز بين الجنسين ف: االنخر تعزيز أبع. 

  موقع تثل )تنظيم أحداث لتقاسم المعرفة واستقطاب التأييد، واإلبقاء على مصادر وأدوات المعرفة
 واجتماعاتلتترونية تل شهرين، اإلنترنت، والرسائل اإلخبارية اإلالتمايز بين الجنسين على شبتة 

 .الفطور الشهرية الخاصة بالتمايز بين الجنسين وقائمة بأسماء الخبراء(
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 /تمعات ممارسة لتيسير الدعم التقن: وبين النظراء وتقاسم مجإنشاء وتعزيز شبتات مواضيعية
نظام التعلم شبتة التمايز بين الجنسين،  ،ة والتعلم، وتعميم وتوسيع نطاق االبتتارات )مثالالمعرف

  .بالمنهجيات األسرية( الخاص/مجتمع الممارسة بشأن خطة عمل التمايز بين الجنسين

  تمثيل الصندوق ف: المحافل الدولية واإلقليمية لتقاسم البراهين الميدانية للصندوق بشأن تعميم
 .يز بين الجنسين والنهج التحولية لتمتين النساء الريفياتالتما

 دارة المن  ألغرا  االبتتار ف: تعميم التمايز بين الجنسين واالستهداف  .تصميم وا 

 وهو حدث يقام لعمليات الت: يدعمها الصندوق )آت إقليمية للتمايز بين الجنسين ف: اتنظم متاف
 .ا  البرنامج(من خطة العمل: استعر  7ن( )المؤشر تل سنتي

  شبتة األمم المتحدة بين الوتاالت المعنية بالمرأة العمل مع المبادرات بين الوتاالت بما ف: ذلك
، والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان والمساواة بين الجنسين

وفرق التمايز بين الجنسين  االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية، والمنتدى العالم: للجهات المانحة
 ف: الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها

  المشارتة ف: تنظيم أنشطة التمايز بين الجنسين المشترتة بين الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا
اليوم الدول: للمرأة، ويوم النساء الريفيات، واألحداث الجانبية على هامش  ،مثال) واإلسهام فيها لها

 (.من الغذائ: العالم: والمفوضية المعنية بوضع المرأةلجنة األ

 لقضايا التمايز بين الجنسين في الزراعة والتنمية الريفية التصديتعزيز قدرة الشركاء في  -3
 ستسهم األنشطة التالية فيما يل::

  أعاله( 2و 1والمستوى الرابع من إطار قياس النتائج )تما هو مشار إليه ف: السبيلين  2المستوى. 
  من خطة العمل: تقدير القدرات 12المؤشر. 
  من خطة العمل: تنمية القدرات 13المؤشر. 

  :متاتب القطرية للصندوق واألشخاص الالقيام بتقدير الحتياجات مدراء البرامج القطرية، وموظف
عداد خطة لتنمية القدرات ،المرجعيين للتمايز بين الجنسين  .وا 

  يصال التدريب بشأنإعداد التمايز بين الجنسين واالستهداف ف: دورة المشروعات باستخدام  وا 
مجموعة األدوات الت: تعدها شعبة السياسات والمشورة التقنية، وأدوات التعلم اإللتترون: وغيرها 

 .من المواد على المستويات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والقطرية

 لجميع موظف:  ين الجنسين الزامياضمان أن يتون التدريب األساس: على قضايا التمايز ب
وتوفير جلسات توجيهية بشأن التمايز بين الجنسين واالستهداف  .لتترون:(الصندوق )التعلم اإل

 .ف: سياق القرو  الت: يدعمها الصندوق لموظف: الصندوق ف: أحداث التدريب المؤسسية
ل اإلقليمية وتوجيه اإلشراف، وحلقات العمالتصميم و التعريف والتدريب على ويتضمن ذلك: 

 .اإلدارة العليا ف: الصندوق
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 على نهج تخليف أثر تحول: على التمايز بين الجنسين )أي المنهجيات األسرية(  القدرات تنمية
التمايز بين الجنسين والتغذية(، وبخاصة على المستويين اإلقليم: وشبه مثال، والنهج المتتاملة )

 .اإلقليم:

  سياق القرو  الت: يدعمها لتمايز بين الجنسين واالستهداف فعلى ا توجيهيةتوفير دورات :
 .ق للمستشارين المؤهلينالصندو 

 تعزيز النهج واإلجراءات المؤسسية التي تدعم التوازن بين الجنسين والتنوع -4
 ستسهم األنشطة التالية فيما يل::

  :5-الفئة الفنية ف ف: المائة من النساء ف: مناصب 35المستوى الخامس من إطار قياس النتائج 
 .وأعلى من ذلك

  خطة العمل: هيتلية التمايز بين الجنسين من 10المؤشر. 
  خطة العمل: ثقافة المنظمة من 11المؤشر. 

 وبناء القدرات  ،واستقطاب التأييد ،تنفيذ خطة توظيف تتسم بالتوازن بين الجنسين )بشأن التعيين
والتوازن بين الحياة والعمل، والرصد والتقييم والمساءلة( لتعزيز تعيين النساء  ،والتطوير الوظيف:

 .وأعلى من ذلك 5-وبخاصة ف: الفئة الفنية ف

 ؛دعم وتنسيق األشخاص المرجعيين للتمايز بين الجنسين مع وضع اختصاصات معدلة لهم 
دراجه تحت بنود معينة وبتميات والتدريب مع مخصصات من الميزانية  ؛ف: نظام تقييم األداء اوا 

يجاد  ،)ف: الشعب الت: فيها منسقون إقليميون للتمايز بين الجنسين .المهام هتافية لإليفاء بهذ وا 
 .جهات اتصال للتمايز بين الجنسين ف: المقر(

 المخصص للنساء، والترويج للمساواة  موجود لدعم نمو الموظفين وتطورهمتعزيز برنامج التعلم ال
 .من خطة العمل: إدارة األداء المستجيب للتمايز بين الجنسين( 2المؤشر بين الجنسين )

 جراء  بشرية بشأن ترتيبات العمل المرنة؛تعزيز تنفيذ وتتبع استخدام سياسة شعبة الموارد ال وا 
ومتابعة  ،مسوحات الموظفين اإلجمالية الت: تجرى تل سنتينف: للتمايز بين الجنسين  تحليل

 توصياتها.

  مبادرات الترويج للتنوع ضمن قوة العملدعم. 

لمساواة بين عن اوالمساءلة بصورة كاملة  ،دعم الموارد البشرية والمالية في المؤسسة، ونظمها للرصد -5
 الجنسين وتمكين المرأة

  ين وتمتين المرأة )العمليات والتوظيف( سلترويج للمساواة بين الجنا عنآلية مساءلة اإلدارة العليا
 .من خطة العمل: السياسة والخطة( 1)المؤشر 

  ف: اإلدارة العليا ننائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج تقائد للتمايز بين الجنسيتعيين. 
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  بشأن أهداف التمايز بين الجنسين ف: اإلطار االستراتيج: الجديد  للموارداإلبالغ عن التقدم
والتقرير  العمل: التخطيط االستراتيج:(؛خطة  من 3)المؤشر  دوفترة التجديد العاشر للموار 

والتقرير السنوي  قرير الفعالية اإلنمائية للصندوق؛السنوي عن التمايز بين الجنسين المرفق بت
 .لخطة العمل على نطاق المنظومة

  :ضمان تعميم اعتبارات التمايز بين الجنسين ف: الوثائق المؤسسية وف: االنخراط الدول
 .من خطة العمل: االتصاالت وتوليد المعرفة( 14)المؤشر واالتصاالت المؤسسية 

  إدراج بعد التمايز بين الجنسين ف: التوثيق المؤسس: ومذترات التوجيه والصيغ الخاصة ضمان
بالعمليات )مثال المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج، 

 .ت، والرصد والتقييم، والتقييم(وصيغ وضع تقارير تصميم المشروعا

  خطة العمل: المراجعة  من 6المؤشر )إجراء مراجعات مراعية لقضايا التمايز بين الجنسين
 .المستجيبة لقضايا التمايز بين الجنسين(

 خطة العمل: التتبع المال:( من 8العادية )المؤشر  ةإجراء تحليل للتمايز بين الجنسين للميزاني. 

  خطة العمل: تخصيص الموارد( من 9تخصيص الموارد المالية )المؤشر. 

  :ف: البعثات الميدانية موجز للنساء قبل مشارتتهنتوفير توجيه أمن. 

 


