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الآثار الم�ؤ�س�سية

توزيع �أغذية برنامج الأغذية العالمي في بنغالدي�ش وعملية ت�سجيل الن�ساء كم�ستفيدات من الأغذية.



ملخـ�ص
"“�إن اقتالع دورة الجوع والفقر من جذورها يبد�أ من المر�أة.
فالجوع يو ِّلد انعدام الأمن ،وغالباً ما ي�سفر عن تفاقم الظروف التي تقود
�إلى النزاعات والأزمات ،ويخلق حاالت تتعر�ض فيها الن�ساء والفتيات في كثير
من الأحيان �إلى االعتداء ،واالغت�صاب ،والعنف.
وفي ظروف الفقر اليائ�س ،ف�إن الو�صول �إلى الغذاء ي�شكل قوة.
ويعمل البرنامج بطرق دقيقة ومبتكرة على �ضمان تمكين المر�أة وحمايتها
خالل توزيع الأغذية والو�صول �إليها”.
جوزيت �شيران ،المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

وتر�سم هذه الوثيقة �إطار ًا لتعميم االهتمام بق�ضايا التمايز
بين الجن�سين ب�صورة �أ�شمل في �سيا�سات البرنامج
وبرامجه� :إذ �أنها تحدد الأولويات والتدابير المرتكزة على
جوانب القوة التي يتمتع بها البرنامج مثل ح�ضوره الميداني
الفريد و�شراكاته الوا�سعة ،وتراعي نتائج تقييم �أخير
ل�سيا�سته �إزاء ق�ضايا التمايز بين الجن�سين ،وت�شير �إلى
الطرق الالزمة التي يمكن �أن يعمل بها البرنامج ب�صورة
بناءة لحماية الن�ساء.

يعتبر انعدام الم�ساواة بين الجن�سين من بين الأ�سباب
الرئي�سية للجوع والفقر :وت�شير التقديرات �إلى ن�سبة  60في
المائة من المعانين من الجوع المزمن في العالم تت�شكل من
الن�ساء والفتيات ،ون�سبة  20في المائة من الأطفال دون �سن
الخام�سة .وما يزال تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين عن�صر ًا
حا�سم ًا في تحقيق الأهداف المتعلقة بالفقر والجوع المدرجة
في �إعالن الألفية.
وتتيح الخطة اال�ستراتيجية (  )2011 -2008فر�صة ال�ستعرا�ض 
�سيا�سة البرنامج �إزاء ق�ضايا التمايز بين الجن�سين وتح�سين
كيفية العناية بهذه الق�ضايا في برامجه .ومن الواجب موا�صلة
الإجراءات الإيجابية التي تركز على الن�ساء في عمليات
البرنامج ،غير �أن الحاجة تدعو �إلى نهج �شمولي �أو�سع �إزاء
التمايز بين الجن�سين لتح�سين التوازن في العالقات بين
الجن�سين و�ضمن الأ�سر.

وي�سعى البرنامج �إلى �إر�ساء بيئة مواتية لتعزيز الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة لدعم البلدان ال�شريكة في الت�صدي
للتحديات الغذائية والتغذوية :و�سي�ؤدي ذلك في نهاية
المطاف �إلى النهو�ض بفعالية البرامج المعنية بالفقر والجوع
وا�ستدامتها.



غاية ال�سيا�سة ونطاقها
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ال  يمكن �أن تتحقق مهمة البرنامج ما لم تتوفر نف�س
الفر�ص  لكل من الن�ساء والرجال والبنات والفتيان،
والقدرة على الو�صول  �إلى الموارد والخدمات،
والم�شاركة في القرارات 1 .وفيما يتعلق بالتمايز
بين الجن�سين ،ف�إن الخطة اال�ستراتيجية للبرنامج
(  )2011 -2008ت�سلط ال�ضوء على ال�صلة القائمة
بين م�س�ألة التمايز بين الجن�سين والجوع ،وت�ؤكد
ال�صعد ل�ضمان
التزام البرنامج بالعمل على مختلف ُ
مراعاة اعتبارات التمايز والم�ساواة بين الجن�سين.
وتدعو الخطة اال�ستراتيجية الجديدة �إلى �أن يكيف
البرنامج �أدواته مع ال�سياقات القائمة و�أن يلبي
الحاجات المحددة على نحو يت�سم بق�سط �أوفر من
المالءمة والمرونة ،كما  �أنها تتيح فر�صة للبرنامج
ال�ستعرا�ض  �سيا�سته �إزاء ق�ضايا التمايز بين
الجن�سين وتح�سين كيفية العناية بهذه الق�ضايا في
برامجه.
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وخل�ص  تقييم �صدر م�ؤخر ًا عن �سيا�سة البرنامج
المتعلقة بق�ضايا التمايز بين الجن�سين �أنه “ ...على
خالف العديد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى
ووكاالت الجهات المانحة [ف�إن البرنامج] قد تجاوز
اللغة المنمقة ليطالب ب�إجراءات ا�ستراتيجية محددة
على الم�ستوى العملي مدعومة بمبادرة تدريبية
خا�صة و�أهداف ًا يمكن قيا�سها ب�ش�أن الر�صد .وقد
�أر�ست هذه ال�سيا�سات دعائم قوية ب�ش�أن المنظور
الجن�ساني وذلك بتحقيق و�ضوح الر�ؤية وب�إدماج
2
المر�أة في هذه ال�سيا�سات”.
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وت�ستند هذه الوثيقة �إلى نقاط القوة في ال�سيا�سة
ال�سابقة ب�ش�أن ق�ضايا التمايز بين الجن�سين
(  ،)2007 -2003وتر�سي �إطار ًا لموا�صلة تعميم

1

2

هذه الق�ضايا في �سيا�سات البرنامج ،وعملياته
الت�شغيلية ،وبرامجه على مختلف الم�ستويات .وتحدد
الوثيقة التدابير ذات الأولوية لخلق بيئة مواتية

مكتب الأمم المتحدة للم�ست�شار الخا�ص لق�ضايا الجن�سانية« .ق�ضايا (مكتب الم�ست�شار الخا�ص لق�ضايا الجن�سانية) ،والمفاهيم والتعاريف :ي�شير م�صطلح الم�ساواة [بين الجن�سين] بين الن�ساء والرجال[� ]...إلى
الم�ساواة في الحقوق والم�س�ؤوليات والفر�ص فيما بين الن�ساء والرجال والفتيات والفتيان .وال تعني الم�ساواة تماثل الن�ساء والرجال ،بل �إنها تعني �أن حقوقهم وم�س�ؤولياتهم ،وفر�صهم لي�ست مرهونة بما �إذا كانوا قد
ولدوا �إناث ًا �أو ذكورا» .ويترتب من الم�ساواة بين الجن�سين الأخذ في الح�سبان م�صالح واحتياجات و�أولويات كل من الن�ساء والرجال مع الإقرار بتباين الفئتين اللتان ينتميان �إليهما� .إن ق�ضية الم�ساواة بين الجن�سين
ال تنفرد بها المر�أة بل ينبغي �أن تهم �أي�ضا الرجال و�إ�شراكهم ب�شكل كامل في هذه الق�ضية .كما �أن الم�ساواة بين الجن�سين ق�ضية من ق�ضايا حقوق الإن�سان و�شرط م�سبق ،وم�ؤ�شر ،لتحقيق التنمية المركزة على
ال�سكان على نحو م�ستدام.
البرنامج .عام « .2008تقرير موجز لتقييم نهاية المدة ل�سيا�سات البرنامج في مجال التمايز بين الجن�سين في الفترة (  :)2007 -2003االلتزامات المعززة تجاه الن�ساء ل�ضمان الأمن الغذائي».
( .)WFP/EB.2/2008/6-B



توزيع �أغذية برنامج الأغذية العالمي في مالوي وقيام الرجال والن�ساء جميعهم بت�سلم الح�ص�ص الغذائية.

لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة بهدف
تدعيم فعالية وا�ستدامة البرامج المتعلقة بالفقر
المدقع والجوع.
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الم�ساواة بين الجن�سين ،بما في ذلك المتطلبات
من حيث الموارد .و�ستدرج المكاتب القطرية
�ضمن خطط عملها  �إجراءات قابلة للقيا�س وترتكز
على ال�سياق باال�ستناد  �إلى تحليل م�سائل التمايز
بين الجن�سين وتم�شيا مع المجاالت ذات ا لأولوية
المحددة في هذه ال�سيا�سة.

و�سيجري و�ضع خطة عمل م�ؤ�س�سية ذات �إطار زمني
محدد ،مع  �أهداف واقعية وقابلة للقيا�س؛ تورد
تفا�صيل عن التدابير الم�ؤ�س�ساتية لدعم تعميم



دعم برنامج الأغذية العالمي لبرنامج تعليم البالغين لفائدة الن�ساء في �أفغان�ستان.
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يعتبر انعدام الم�ساواة بين الجن�سين من بين
ا لأ�سباب الرئي�سية للجوع والفقر؛ وت�شير التقديرات
ن�سبة  60في المائة من المعانين من الجوع المزمن
تت�شكل من الن�ساء والفتيات ،ون�سبة  20في المائة
من الأطفال دون �سن الخام�سة 3 .وما يزال تحقيق
الم�ساواة بين الجن�سين عن�صر ًا حا�سم ًا في تحقيق
ا لأهداف المتعلقة بالفقر والجوع المدرجة في
�إعالن الألفية.
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وتقر �سيا�سات البرنامج ال�سابقة هذا الأمر وتركز
على دور المر�أة في �ضمان الأمن الغذائي للأ�سرة.
وعلى هذا ف�إن من الواجب موا�صلة الإجراءات التي
تركز على الن�ساء في عمليات البرنامج .غير �أن
الحاجة تدعو �إلى نهج �شمولي �أو�سع �إزاء التمايز
بين الجن�سين لتح�سين التوازن في العالقات بين
الجن�سين و�ضمن الأ�سر.
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ويرجع ذلك في جانب منه  �إلى التحديات والفر�ص 
الجديدة المتعلقة بالم�ساواة بين الجن�سين؛ وعلى
�سبيل المثال ف�إن التغيرات في ديناميات جائحة
فيرو�س نق�ص  المناعة الب�شرية/مر�ض  الإيدز قد
دفعت البرنامج  �إلى تو�سيع نطاق ا�ستجابته وتوجيه
اهتمام خا�ص �إلى تعميم البعد الجن�ساني في
برامجه المت�صلة بفيرو�س نق�ص  المناعة الب�شرية/
5
مر�ض  الإيدز.
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كما �أ�صبحت مهمة البرنامج معقدة ب�شكل متزايد
نتيجة تغير المناخ� :إذ نظرا  �إلى الن�سبة العالية
من الجوعى الذين يعي�شون في البلدان النامية
المت�أثرين بتغير المناخ ولي�س بو�سعهم �إلى القليل
لمواجهة تلك التحديات 6 .يقوم البرنامج بتعزيز
قدراته لال�ستجابة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ،
بما في ذلك اال�ستجابة لتباين االحتياجات و �آليات
الت�صدي لدى الن�ساء ،والرجال والفتيان والفتيات.
فعلى �سبيل المثال ،الن�ساء في المجتمعات غير
المن�صفة هن  �أكثر �ضعفا �إزاء الكوارث الطبيعية
من  �أقرانهن من الرجال ،نظرا للأدوار والممار�سات
االجتماعية المنوطة بكل جن�س ،بما ي�ؤثر على
7
قدراتهم في الو�صول  �إلى الموارد.
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و �أدى ارتفاع  �أ�سعار الأغذية والأزمة المالية
العالمية الراهنة  �إلى تفاقم ه�شا�شة ا لأو�ضاع  �إزاء
انعدام الأمن الغذائي  8و �إلى تبديد بع�ض  المكا�سب
المحرزة على طريق الت�صدي النعدام ا لأمن الغذائي
والتغذوي .وتتباين العواقب بالن�سبة للرجال
والن�ساء ،ولذا ف�إن من الواجب �إبداء العناية عند
ت�صميم ال�سيا�سات والتدابير لمعالجة هذا الو�ضع.
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وقد ت�صاعد العنف الموجه �ضد الن�ساء والفتيات في
ال�سنوات الأخيرة ،مما  �أدى  �إلى �إ�صدار دعوة عالمية
�إلى العمل لمعالجة ذلك .ويحدث جانب كبير من

4

3
4

الأمم المتحدة .عام  « .2007تقرير الأمن العام :تعزيز الجهود الرامية �إلى الق�ضاء على الفقر والجوع ،بما في ذلك عن طريق ال�شراكة العالمية من �أجل التنمية» (  .)E/2007/71نيويورك .ووفقا ًلمنظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ف�إن عدد ناق�صي التغذية في العالم و�صل في دي�سمبر/كانون الأول عام � 2008إلى  963مليون ن�سمة( انظر.)www.fao.org/news/story/en/item/8836/icode : :
تبين الأبحاث ب�أن تح�سين و�ضع المر�أة ي�ؤدي �إلى نتائج �إيجابية للن�ساء ولأ�سرهن .كما �أن تعزيز تعليم الن�ساء ي�ؤدي �إلى انخفا�ض معدالت �سوء تغذية الأطفال .انظر (Smith, L.C. and Haddad, L. 2000.

Explaining Child Malnutrition in Developing Countries: A Cross-Country Analysis. Washington DC, International Food Policy Research Institute (IFPRI). Household
food security tends to improve if women are given equal access to resources see (IFPRI. 2000. Women: The Key to Food Security: Looking into the Household.
.Washington DC
5
6

برنامج الأغذية العالمي .2006 .دليل موجز :فيرو�س نف�ص المناعة المكت�سب ،مر�ض الإيدز والمنظور الجن�ساني في برامج برنامج الأغذية العالمي .روما.
برنامج الأغذية العالمي وجامعة كولومبيا .2008 .تغير المناخ في غرب �أفريقيا :تو�صيات للت�صدي والحد من الآثار .نيويورك.

7

–Neumayer, E. and Pluemper, T. 2007. The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981
.2002. Available at http://ssrn.com/abstract=874965

8

منظمة الأغذية والزراعة .عام  « .2008ارتفاع �أ�سعار الأغذية :الحقائق والأبعاد والآثار والعمل المطلوب» (  .)HLC/08/INF/1وثيقة من وثائق الم�ؤتمر الرفيع الم�ستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي :تحديات
تغير المناخ والطاقة الحيوية 5 -3 .يونيو/حزيران  ،2008روما.



دعم برنامج الأغذية العالمي م�شروع المخابز في طاجك�ستان.

هذا العنف في بلدان النزاعات وما بعد النزاعات
حيث ينفذ البرنامج عمليات وا�سعة .وتحدد درا�سة
ا لأمين العام ب�ش�أن العنف �إزاء الن�ساء �أ�شكاله،
9
وعواقبه ،وتكاليفه.
9
10
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و�إقرارا بالحاجة  �إلى تعجيل تحقيق الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة ،اعتمدت ا لأمم المتحدة
10
�سيا�سة تعميم الم�ساواة بين الجن�سين في ،2006
والتي تورد  �إطارا م�شتركا لمنظومة ا لأمم المتحدة.

درا�سة الأمين العام ب�ش�أن العنف �إزاء الن�ساء �أ�شكاله ،وعواقبه ،وتكاليفه.لبرنامج عمليات وا�سعة.ابير لمعالجة هذا الو�ضع .الأ�شد ت�أثر ًا به  الأمم المتحدة .عام  .2006تقرير الأمين العام :درا�سة متعمقة ب�ش�أن
جميع �أ�شكال العنف �ضد المر�أة ) .(A/61/122نيويورك.
الأمم المتحدة� .2006 .سيا�سة الأمم المتحدة على م�ستوى المنظومة �إزاء الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة :التركيز على النتائج والأثر ( .)CEB/2006/2نيويورك.



تجربة البرنامج في
تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز بين الجن�سين
التحديات والإنجازات
-12

�أ�سفرت �سيا�سات البرنامج ال�سابقة �إزاء ق�ضايا التمايز
بين الجن�سين عن تحقيق عدد من الإنجازات هي:
( � )1أدى التركيز على الن�ساء والفتيات �إلى ت�سليط ال�ضوء
عليهن كم�ستفيدات وم�ساهمات في الأمن الغذائي
2
الأ�سري.
(  )2زادت قدرة الن�ساء على الو�صول �إلى الأغذية
ب�شكل كبير نتيجة منحهن حق حيازة اال�ستحقاقات
الغذائية.
(  )3تعززت م�شاركة الن�ساء العادلة في هيئات و�ضع
القرارات بف�ضل �إر�ساء م�ستوى �أدنى قدره  50في
المائة لم�شاركتهن في لجان الأغذية.
(  )4تدعمت قدرة الفتيات على الو�صول �إلى التعليم من
خالل منحهن ح�ص�ص ًا غذائية �إ�ضافية لت�شجيع
�أوليائهن على �إر�سالهن �إلى المدار�س.
(  )5تتمتع الن�ساء الآن بقدرة �أكبر على الو�صول �إلى
التدريب من خالل خطط الغذاء مقابل التدريب.
( � )6أ�صبح جمع البيانات المف�صلة بح�سب الفئة الجن�سية
�أمر ًا اعتياديا.

-13

على �أنه ما تزال هناك بع�ض التحديات التي تحتاج �إلى
معالجة ،وهي:
(  )1هناك دالئل على �أن تو�سع تمثيل المر�أة في الهيئات
المعنية بالأغذية ال ي�سفر تلقائي ًا عن زيادة
م�شاركتها في و�ضع القرارات.
(� )2إن �إ�صدار بطاقات الح�ص�ص الغذائية با�سم الن�ساء
ال يمنحهن بال�ضرورة التحكم بالح�ص�ص الأ�سرية
لأن التحكم يتقرر وفق ًا للقدرة على التفاو�ض ب�ش�أن
11
ا�ستخدام الأغذية واتخاذ القرارات المت�صلة بذلك.
( � )3إن تطبيق نهج “واحد لكل الحاالت” فيما يتعلق
بااللتزامات المعززة تجاه الن�ساء ربما ات�سم

11
12
13

بال�ضعف من حيث االبتكار الميداني و�أدى �إلى
التقليل من الزخم الالزم لإجراء تحليالت جن�سانية
لمواءمة البرامج مع �سياقاتها.
( � )4أدى الفهم المحدود لق�ضايا التمايز بين الجن�سين
في �صفوف الموظفين الميدانيين �أحيان ًا �إلى
12
اعتبارهم �أن هذه الق�ضايا تتعلق بالمر�أة فح�سب.
ومن ال�ضروري �إجراء المزيد من البحوث و�إدخال
التح�سينات على ت�صميم البرامج.
-14

وما يزال تحقيق التوازن بين الجن�سين في ميدان
التوظيف تحدي ًا ماث ًال ،وال�سيما في وظائف الإدارة.
وتُعالج هذه الم�س�ألة في �سيا�سة البرنامج وا�ستراتيجيته
13
�إزاء الموارد الب�شرية.

دعم برنامج الأغذية العالمي م�شروع التغذية
المدر�سية في المناطق الجبلية في بوتان.

انظر درا�سات الحالة التي �أعدها البرنامج عن تنفيذ مراقبة المر�أة للغذاء في عمليات توزيع �أغذية الإغاثة (االلتزام الرابع من االلتزامات المعززة تجاه الن�ساء) والم�شاركة في اتخاذ القرارات (االلتزام
الخام�س من االلتزامات المعززة تجاه الن�ساء) في كولومبيا ،و�إندوني�سيا ،وكينيا ،ورواندا ،و�سيراليون ،وزامبيا ،يونيو/حزيران – �سبتمبر�/أيلول عام .2004
�أ�شار من�سقو ق�ضايا التمايز بين الجن�سين في م�سح �أجري في � 2007أي�ضا �إلى نق�ص في التمويل والقدرات وقلة الأدوات العملية لتعميم المنظور الجن�ساني مما يمثل تحديات �أمام تنفيذ هذه ال�سيا�سة.
«الت�أهب للغد من اليوم :ا�ستراتيجية الإدارة وتنمية الموارد الب�شرية في البرنامج ( .)WFP/EB.2/2008/4-C/Corr.1 ( »)2011 -2008



�إطار ال�سيا�سات
الر�ؤية
-15

-17

�إن�شاء بيئة مواتية للبرنامج لتعزيز الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة تنعك�س في �سيا�ساته ،وبرامجه،
وتدابيره المتعلقة بدعم البلدان ال�شريكة في ت�صديها
للتحديات الغذائية والتغذوية.

المبادئ
-16

لي�ست الم�ساواة بين الجن�سين �أمر ًا م�ستحب ًا من الناحية
االجتماعية فح�سب� :إذ �أن هذه الم�ساواة تعتبر عن�صر ًا
حا�سم ًا في الحد من الفقر والجوع 14 .وهي مرتبطة
بتحقيق الأهداف اال�ستراتيجية للبرنامج .و�سيوا�صل
البرنامج �إلى اهتبال الفر�ص لتعزيز الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة لكي ت�ضطلع بدورها في مجال
الأمن الغذائي والتغذوي.

دعم برنامج الأغذية العالمي لبرنامج
تعليم البالغين لفائدة ن�ساء ال�شعوب
الأ�صلية في بوليفيا.

وت�ستند �سيا�سة التمايز بين الجن�سين  �إلى
ال�سيا�سات ال�سابقة في هذا المجال وت�ستر�شد
بما يلي:
• الخطة اال�ستراتيجية للبرنامج ( -2008
 ،)2011التي ت�ؤكد دور البرنامج في دعم
البلدان في الت�صدي للجوع ونق�ص  التغذية؛
• مبادئ �سيا�سة الأمم المتحدة وا�ستراتيجيتها
ب�ش�أن تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز بين
الجن�سين 15 ،والقرار  36 /2006ال�صادر عن
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وا لأعراف
16
والمعايير الأخرى؛
• القيم الأ�سا�سية للإن�سانية ،وعدم التحيز،
والحياد ،واالحترام في المبادئ ا لإن�سانية
17
للبرنامج؛
• مبد �أ “عدم الإ�ضرار» ،وهو التزام بمنع
18
الأعمال التي تت�سبب �ضرر ب�أي م�ستفيد:
وقد ي�شمل ذلك �ضمان  �أن تكون مواقع التوزيع
�آمنة واالهتمام بعدم �إثقال كواهل الن�ساء �أو
تعري�ضهن للعنف�  ،أو اال�ستغالل �أو االعتداء
ا لجن�سيين ؛
• مبادئ نهج التمايز بين الجن�سين والتنمية،
التي ت�شمل القوى االجتماعية ،واالقت�صادية،
وال�سيا�سية ،والثقافية التي تحدد كيفية
انتفاع الرجال والن�ساء من الموارد وا لأن�شطة
وتحكمهم بها؛ ويركز النهج على العالقات بين
الجن�سين بغر�ض  تحقيق تح�سينات م�ستدامة
في مكانة المر�أة.

14

.Morrison, A., Raju, D. and Sinha, N. 2008. Gender Equality is Good for the Poor. Poverty in Focus, 13: 16–17

15

الأمم المتحدة� .2006 .سيا�سة الأمم المتحدة على م�ستوى المنظومة �إزاء الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة :التركيز على النتائج والأثر (  .)CEB/2006/2نيويورك .وتتمثل العنا�صر الرئي�سية بما يلي)1 :
الم�ساءلة؛  )2الإدارة القائمة على النتائج؛  )3وظائف الإ�شراف – الر�صد والتقييم ،والمراجعة ،والإبالغ؛  )4الموارد الب�شرية والمالية؛  )5تنمية القدرات؛  )6التالحم ،والتن�سيق ،و�إدارة المعارف والمعلومات.
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمايز �ضد المر�أة ( )1979؛ و�إعالن ومنهاج عمل بيجين ( )1995؛ وقرارا مجل�س الأمن للأمم المتحدة  1325و  1820ب�ش�أن المر�أة وال�سالم والأمن ( 2000؛ )2008؛ و�إعالن
الألفية ( )2000؛ و�إعالن القمة العالمية للأغذية :خم�س �سنوات بعد االنعقاد ( )2002؛ ون�شرات/توجيهات الأمين العام ب�ش�أن اال�ستغالل واالعتداء الجن�سيين ( .)2003
«المبادئ الإن�سانية» ( � ،)WFP/EB.A/2004/5-Cص.8 .
CDA Collaborative Learning Projects. 2004. The Do No Harm Handbook. The Framework for Analyzing the Impact of Assistance on Conflict, p. 19. Cambridge,
MA, USA.

16
17
18
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ا�ستنارت عملية و�ضع �سيا�سة البرنامج ب�ش�أن التمايز
بين الجن�سين �إلى تقييم �سيا�سة البرنامج ب�ش�أن التمايز
بين الجن�سين لفترة (  ،)2007 -2003والم�شاورات مع
ال�شركاء والموظفين الميدانيين ،و�أن�شطة اال�ستعرا�ض 
المكتبي ل�سيا�سات ال�شركاء ،وااللتزامات المعززة تجاه
19
الن�ساء ،وم�سوح الخط القاعدي والمتابعة.

عائد مع �أطفاله في مخيم التوطين الم�ؤقت في �أفغان�ستان.

الأهداف

-19

تتمثل الأهداف بما يلي:
• تعزيز و�صون بيئة م�ؤ�س�سية تدعم وت�شجع
تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز بين الجن�سين؛
• النهو�ض  بفعالية وا�ستدامة برامج البرنامج
التي تت�صدى للجوع في البلدان ال�شريكة؛
• تعزيز دمج المنظور الجن�ساني في ال�سيا�سات،
والبرامج ،والم�شروعات الغذائية والتغذوية في
البلدان ال�شريكة وال�شركاء المتعاونين.

النتائج المن�شودة
-20

19
20

21

�إن النتائج المن�شودة هي التالية:
• تعزيز المعارف والمهارات في �صفوف موظفي
البرنامج للعناية بق�ضايا التمايز بين الجن�سين
عند �إعداد ال�سيا�سات والبرامج؛
• تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز بين الجن�سين
مح�سن وم�ستدام في برامج البرنامج
على نحو َّ
و �أن�شطته؛
• تدعيم القدرات في البلدان ال�شريكة لإدماج
المنظور الجن�ساني في ال�سيا�سات ،والخطط،
والم�شروعات المتعلقة بالأغذية والتغذية.

-21

�ستطبق الإجراءات الموجهة وتعميم االهتمام بق�ضايا
التمايز بين الجن�سين 21لتحقيق النتائج المن�شودة .و�ستُنفذ
الإجراءات الموجهة في �سياق البرمجة الميدانية للبرنامج
على �أ�سا�س التحليل الجن�ساني؛ و�س ُيعمم االهتمام بق�ضايا
التمايز بين الجن�سين على م�ستوى البرامج والم�ؤ�س�سات.
وبما �أن الن�ساء غالب ًا ما يكن محرومات ،ف�إن الإجراءات
�ستكون في الكثير من الأحيان محابية لهن .وال يعني ذلك
ا�ستبعاد القيام ب�إجراءات ل�صالح الرجال والفتيان حينما
يتطلب الأمر ذلك.
20

برنامج الأغذية العالمي .2007 .م�سح ب�ش�أن من�سقي ق�ضايا التمايز بين الجن�سين .ا�ستعرا�ض نظري لتنفييذ االلتزامات المعززة تجاه الن�ساء و�آراء من�سقي�/أفرقة البرنامج المعنيين بق�ضايا التمايز بين
الجن�سين .روما.
اللجنة الدائمة الم�شتركة بين الوكاالت .دليل ق�ضايا التمايز بني الجن�سين في التدابير الإن�سانية .نيويورك .انظر ال�صفحة  :3ينبغي للتدابير الموجهة «�أن تعو�ض عن عواقب الفوارق الجن�سانية مثل الحرمان طويل
الأجل من حقوق التعليم �أو الرعاية ال�صحية .ويت�سم ذلك بالأهمية في العديد من الحاالت التي تعاني فيها الن�ساء والفتيات من الحرمان بقدر �أكبر من الرجال �أو الفتيان [ ]...ولكن هناك عدد ًا من الحاالت التي
�ست�ستهدف فيها التدابير الفتيان �أو الرجال ،وذلك مث ًال حين يكون الفتيان هدف ًا للتجنيد في نزاع م�سلح.»...
الأمم المتحدة� )A/52/3/Rev.1 ( .1999 .ص�« :24 .إن تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز بين الجن�سين هو عملية لتقدير الآثار التي يخلفها �أي تدبير مزمع على الن�ساء والرجال [ ]...في كل المجاالت وعلى
مختلف الأ�صعدة .وهو ا�ستراتيجية لجعل �شواغل الن�ساء والرجال على حد �سواء بعد ًا �أ�صي ًال [ ]...في ال�سيا�سات والبرامج [ ]...بحيث ت�ستفيد الن�ساء والرجال ب�صورة عادلة وبما يكفل عدم ت�أبيد الفوارق .ويتمثل
الهدف الأ�سمى في تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين».

11

مجاالت العمل ذات الأولوية
اال�ستفادة من نقاط القوة
والت�صدي للتحديات
-22

يمتلك البرنامج قاعدة �صلبة لتعزيز الم�ساواة بن
الجن�سين وتمكين المر�أة :فقد �أ�سفر التركيز على
الن�ساء في �سيا�ساته ال�سابقة عن تعميق الوعي بالن�ساء
2
واحترامهن ك�شريكات وم�ستفيدات.

-23

وعليه يلتزم البرنامج بما يلي:
• موا�صلة توفير الم�ساعدات الغذائية للحوامل
والمر�ضعات ،والأطفال دون �سن الخام�سة،
والفتيات اليافعات؛
• موا�صلة منح الن�ساء حق حيازة اال�ستحقاقات
الغذائية و�ضمان عدم تعر�ضهن لالعتداء  �أو
العنف نتيجة هذه ال�سيا�سة؛
• موا�صلة تي�سير م�شاركة الن�ساء في لجان توزيع
ا لأغذية؛

• موا�صلة تي�سير الو�صول  �إلى التعليم وت�ضييق
الفجوة القائمة بين الجن�سين في المدار�س
االبتدائية والثانوية ،مع ا�ستخدام الح�ص�ص 
الغذائية كمحفز.
-24

ويحدد تقييم �سيا�سة التمايز بين الجن�سين الق�ضايا
التي ت�ستر�شد بها ال�سيا�سة الجديدة .وهذه الق�ضايا
هي�  )1 :إحياء مهمة تعميم المنظور الجن�ساني؛
�  )2إعادة توجيه المنهج الم�ؤ�س�سي لتمكين المناهج
التي تو�ضع ح�سب ال�سياق؛  )3ح�شد الموارد على
الم�ستوى الت�شغيلي.

-25

وبالتالي �سي�ضع البرنامج  �أولويات جديدة للبرامج
ف�ضال عن  �آليات الدعم الم�ؤ�س�سي التي �ستهيئ بيئة
لإنجاح عملية تعميم المنظور الجن�ساني.

م�ستفيد من م�ساعدات برنامج الأغذية العالمي في كمبوديا ي�ساعد في �أ�شغال الأ�سرة مع زوجته التي تقوم بحياكة الحرير لم�ساعدة الأ�سرة.

12

�أولويات البرامج الجديدة
-26

ت�ضم الأولويات الجديدة للبرامج اعتبارات المنظور
الجن�ساني وتراعي مختلف ال�سياقات التي يعمل في
�إطارها البرنامج ،والتي ت�شمل حاالت الطوارئ المعقدة
والحاالت التي تكون فيها الأو�ضاع �أكثر ا�ستقرارا.

مخيم �أوت�ش لالجئين في جنوب دارفور بال�سودان.

الت�صدي لتحديات الحماية المتعلقة
بالتمايز بين الجن�سين
-27

�سيوا�صل البرنامج تعزيز حماية مجموعاته ال�سكانية
الم�ستهدفة والموظفين وفق ًا للإجراءات الخا�صة
22
للأمين العام ب�ش�أن اال�ستغالل واالعتداء الجن�سيين،
وقراري مجل�س الأمن  1325و  1820ب�ش�أن المر�أة
وال�سالم والأمن.

-28

و�سيعمل البرنامج على منع العنف الموجه �ضد الن�ساء،
والفتيات ،والأطفال في عملياته ،و�سي�سعى في حاالت
الطوارئ المعقدة �إلى القيام بما يلي:
• تخفيف الأعباء عن الن�ساء والفتيات وتعزيز
�سالمتهن في المخيمات .وغالب ًا ما تتولى الن�ساء
والفتيات ح�صر ًا مهمة جمع الحطب 23 ،وي�ضطررن
�إلى قطع م�سافات بعيدة على الأقدام خارج
المخيمات ب�أحمال ثقيلة مع تعري�ض �أنف�سهن
للمخاطر .وكجزء من الجهود الم�شتركة بين
الوكاالت ف�إن البرنامج �سيقوم بما يلي )1 :تعبئة
الموارد لتوفير المواقد الكفوءة في ا�ستخدام
الوقود لمعظم الن�ساء ال�ضعيفات؛  )2ا�ستخدام
الم�ساعدات الغذائية لم�ساندة الأن�شطة المدرة
للدخل للن�ساء والفتيات؛  )3م�ساندة �إن�شاء
�أماكن �آمنة وخا�صة للن�ساء والفتيات.؛ و )4
تي�سير ت�شكيل مجموعات الدعم المكونة من
الن�ساء في المخيمات لتمكين الن�ساء من اتخاذ

القرارات ودعم دورهن فيما يتعلق با لأمن الغذائي
والتغذوي.
• تحديد فر�ص �إ�ضافية في عمليات البرنامج لتعزيز
حماية الن�ساء والفتيات .و�سي�شمل ذلك ما يلي:
 )1ا�ستخدام الم�ساعدات الغذائية الجتذاب الرجال
والفتيان بغر�ض تعميق فهم ال�صالت القائمة بين
انعدام الم�ساواة بين الجن�سين والجوع ،و�إ�شراكهم
في الأن�شطة الرامية �إلى حماية الن�ساء والأطفال من
العنف والحد من الأعباء الملقاة على عاتق المر�أة،
واقت�سام م�س�ؤولية رعاية الأطفال؛  )2جعل مواقع
التوزيع التابعة للبرنامج �آمنة للن�ساء والفتيات؛ )3
ا�ستخدام الح�ضور الميداني للبرنامج وموظفيه
الوطنيين في ت�شجيع المبادرات المحلية الرامية �إلى
�إنهاء العنف الموجه �ضد الن�ساء والفتيات.

22

United Nations Secretariat. 2003. “Secretary-General’s Bulletin: Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse” (ST/SGB/2003/13).
New York.
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Women’s Commission for Refugee Women and Children. 2006. Beyond Firewood: Fuel Alternatives and Protection Strategies for Displaced Women and Girls.
 ..New Yorkوفق ًا لهذه الدرا�سة ف�إن المجتمع الإن�ساني قلما يوفر وقود الطهي ،والأندر من ذلك تولى الرجال مهمة جمع الحطب.
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دمج المنظور الجن�ساني في البرامج المتعلقة
بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/مر�ض
الإيدز
-29

الجاهزة لتلبية االحتياجات التغذوية وتوفير الوقت
والوقود ،وال�سيما في المخيمات.

تعتبر معالجة انعدام الم�ساواة بين الجن�سين عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا في الحد من احتماالت تعر�ض  الن�ساء والفتيات
لفيرو�س نق�ص  المناعة الب�شرية/مر�ض  الإيدز.
و�سيوا�صل البرنامج م�ساندة اال�ستجابة الم�شتركة بين
الوكاالت �إزاء الجائحة ،و�سي�سعى لتحقيق ما يلي)1 :
ا�ستخدام الم�ساعدات الغذائية لتعميق الوعي بال�صالت
القائمة بين فيرو�س نق�ص  المناعة الب�شرية/مر�ض 
الإيدز ،وانعدام الم�ساواة بين الجن�سين ،والعنف
الجن�ساني ،وانعدام الأمن الغذائي؛  )2العمل مع
ال�شركاء لتن�شيط انخراط الرجال والفتيان في �أن�شطة
المكافحة ،والتخفيف ،والمعالجة ،والدعم ،وتوفير
الرعاية المتعلقة بفيرو�س نق�ص  المناعة الب�شرية/
24
مر�ض الإيدز.

تعزيز الم�ساواة بين الجن�سين من خالل
�أن�شطة التغذية المدر�سية المدعومة من
البرنامج
-31

تعزيز العالقات الإيجابية بين الجن�سين
ودعم �سبل العي�ش الم�ستدامة

تحطيم الحواجز الجن�سانية عبر النهو�ض
ببرامج �صحة وتغذية الأم والطفل
-30

24
25

هناك دالئل على الأثر الإيجابي للتغذية المدر�سية
في معالجة الفجوة القائمة بين الجن�سين في مجال
25
التعليم .وبالتالي �سيتعاون البرنامج مع ال�شركاء
لتكثيف التغذية المدر�سية كمنفذ لتعزيز الم�ساواة بين
الجن�سين خالل ال�سنوات الت�شكيلية للأطفال .و�ستعزز
المناهج االبتكارية والمنا�صرة ق�صد تناول مثال م�سائل
منع العنف الجن�سي والجن�ساني.

برامج الغذاء مقابل العمل
والغذاء مقابل التدريب

يمكن للبرامج المح�سنة ل�صحة وتغذية الأم والطفل �أن
تحطم الحواجز الجن�سانية القائمة في ميدان رعاية
الأطفال من خالل �إ�شراك الرجال والفتيان في �أن�شطة
التوعية التغذوية وال�صحية .و�سيقوم البرنامج بما
يلي :موا�صلة التعاون مع ال�شركاء من �أجل  )1توفير
حزمة �أ�سا�سية من الأن�شطة غير الغذائية للحوامل
والمر�ضعات ،والأطفال دون �سن الخام�سة ،والفتيات
اليافعات؛ � )2إ�شراك الرجال والفتيان في الأن�شطة
الرامية �إلى تعميق الوعي ب�صحة وتغذية الأم والطفل،
والنهو�ض  بمعرفتهم بتغذية و�صحة الأمهات والأطفال
والتزامهم بالحفاظ عليها ،وتو�سيع م�شاركتهم في
رعاية الأطفال؛  )3ترويج تطوير وا�ستخدام الأغذية

-32

�ست�صمم برامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل
التدريب على نحو يراعي االحتياجات المتباينة
للن�ساء ،والرجال ،وال�شباب ،والعجائز .و�سيكفل
البرنامج ما يلي�  )1 :أن ت�شارك الن�ساء والرجال
على قدم الم�ساواة في تحديد �أن�شطة الغذاء مقابل
العمل والغذاء مقابل التدريب على �أ�سا�س احتياجاتهم
و �أولوياتهم المتباينة؛ �  )2أن يتمتع كل من الن�ساء
والرجال بقدرة مت�ساوية على الو�صول  �إلى المنافع
من خالل برامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل
التدريب الم�صممة في �إطار عملية ت�شاركية؛ و�س ُينظر
في  �أمر  �إقامة نظم للدعم مثل رعاية ا لأطفال عند

فمثال في زمبابوي ،يركز برنامج تقديم الرعاية المتمركز في روما والذي يدعمه كل من البرنامج والمنظمة غير الحكومية  Africareب�شكل كبير على �إ�شراك الرجال في الرعاية من خالل تدريبهم على ذلك .وقد
تحدت هذه المبادرة المعتقدات التي كانت �سائدة والتي مفادها �أن الرجال غير قادرين على تقديم الرعاية للمر�ضى ،كما �أدت هذه المباردة �إلى التخفيف من العبء على الن�ساء في تقديم الرعاية.
«الحزمة الأ�سا�سية» من التغذية المدر�سية تنبثق من الجهود الم�شتركة بين البرنامج واليوني�سيف ،وهي ت�شمل تعزيز تعليم الفتيات ويمكن تو�سيع نطاقه لتم�شل �أن�شطة �أخرى المتعلقة بالمنظور الجن�ساني.

14

الوجبات المدر�سية والح�ص�ص الغذائية التي ت�ؤخذ �إلى
المنزل التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي تدعم تعليم
البنات في الو.

ببرامج الق�سائم والتحويالت النقدية من خالل عمليات
اتخاذ القرارات وتح�سين �سبل الرزق.

ت�صميم هذه البرامج لتي�سير و�صول الن�ساء �إلى
المنافع؛ � )3إر�ساء نظام للر�صد للت�أكد من تمكين
المر �أة من حيث و�ضع القرارات وا�ستفادتها من
م�ساعدات البرنامج للنهو�ض  ب�أو�ضاعها المعي�شية؛
ويمكن لهذا النظام �أن ي�شتمل على بيانات نوعية.

ال�شراء من �أجل التقدم
-34

برامج الق�سائم والتحويالت النقدية
والنقد مقابل العمل
-33

�ست�صمم برامج الق�سائم والتحويالت النقدية وبرامج
النقد مقابل العمل على نحو يكفل ا�ستفادة الن�ساء على
قدم الم�ساواة مع الرجال ،دون حدوث �آثار �سلبية.
و�سي�ضمن البرنامج ما يلي )1 :مراعاة برامج تحويل
النقد والق�سائم الحتياجات الن�ساء والأطفال ،بما
في ذلك الأغذية والتغذية ،واحتماالت ن�شوب العنف
المنزلي ب�ش�أن التحكم بالمبالغ النقدية �أو الق�سائم؛
� )2إر�ساء نظام للر�صد للت�أكد من تمكين المر�أة

15

�ستراعي م�شروعات ال�شراء من �أجل التقدم انعدام
الت�ساوي بين الن�ساء والرجال في الو�صول �إلى المواد
الزراعية وو�سائل النقل ،والو�صول �إلى الأ�سواق،
والإيراد .و�سيكفل البرنامج ما يلي )1 :التمثيل
الكافي للمزارعات من خالل اعتماد �أرقام م�ستهدفة
دنيا لم�شاركتهن بما يتما�شى مع ال�سياقات القطرية؛
و�سي�شمل ذلك العمل مع رابطات التجار والمزارعين
ل�ضمان تمثيل الن�ساء تمثي ًال عاد ًال في مواقع الإدارة
وا�ستفادة المزارعات ب�صورة مبا�شرة من المدفوعات
النقدية مقابل منتجاتهن؛ � )2إر�ساء نظام للر�صد،
والتقييم ،والإبالغ على الم�ستوى القطري لتتبع
م�شاركة المر�أة.

الدعم الم�ؤ�س�سي لتعميم االهتمام
بق�ضايا التمايز بين الجن�سين

م�شاورة الم�ستفيدين في ال�سودان.

-35

�سي�ضع البرنامج تدابير م�ؤ�س�ساتية محددة لدعم دمج
المنظور الجن�ساني في عملياته.

-37

تنمية القدرات
-36

�سيكفل البرنامج �أن ينمي الموظفون القدرة الالزمة
لتعميم المنظور الجن�ساني في عملهم؛ بما في ذلك
�إجراء تحليالت للمنظور الجن�ساني .و�سيتم تنفيذ
خطة �شاملة لتنمية القدرات ق�صد معالجة الم�سائل
المتعلقة بقدرات الموظفين وكفاءاتهم لتعميم المنظور
الجن�ساني 26 .و�سي�شمل ذلك ا�ستغالل فر�ص  التدريب
التي توفرها الآليات الم�شتركة بين الوكاالت والجهود
التي يبذلها ال�شركاء.

26

�سيتم على �سبيل المثال �إدراج المواد التي تتطرق للبعد الجن�ساني في تدريب المديرين القطريين في عام .2009

�إن البرنامج ،في �إطار جهود الأفرقة القطرية التابعة
للأمم المتحدة ومن خالل انخراطه في عمليات
ا�ستراتيجة الق�ضاء على الجوع� ،سيح�شد الدعم وي�ساند
الحكومات والجهات ال�شريكة المتعاونة ق�صد تعزيز
قدراتها في �إدراج المنظور الجن�ساني في خططها
وبرامجها و�سيا�ساتها الوطنية المتعلقة بالأغذية
والتغذية.

الم�ساءلة
-38
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�سيعمل البرنامج على )1 :النهو�ض  بنظم
الم�ساءلة فيه وتعديل  �أدوات الم�ساءلة لإدماج
المناظير الجن�سانية في خطط العمل ،ومواجيز

برنامج �إذكاء الوعي ب�ش�أن فيرو�س/مر�ض الإيدز الذي يدعمه

�إدارة المخاطر ،و�أدوات الر�صد والتقييم ،ووجيز
الم�ؤ�شرات ،وبرنامج تقييم الأداء المهني وتعزيز
الكفاءات ،و�إطار النتائج اال�ستراتيجية؛ و�سيوفر
كبار المديرين القيادة و�سيتحملون م�س�ؤولية رئي�سية
في تنفيذ هذه ال�سيا�سة المعنية بق�ضايا التمايز
بين الجن�سين؛  )2تعزيز الم�ساءلة من �أجل تعميم
المنظور الجن�ساني بين الجهات ال�شريكة من خالل
االتفاقات الميدانية ومذكرات التفاهم؛  )3تعزيز
نظاميه للر�صد والتقييم لقيا�س ورفع التقارير عن
التقدم المحرز ب�ش�أن تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز
بين الجن�سين؛ �  )4إنفاذ ور�صد �سيا�سة البرنامج
ب�ش�أن التحر�ش  الجن�سي و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة،
بما في ذلك توجيهاته التنفيذية المتعلقة باال�ستغالل
واالعتداء الجن�سيين ،وفق ًا ل�سيا�سة عدم الت�سامح

المعتمدة في الأمم المتحدة  �إزاء اال�ستغالل واالعتداء
ا لجن�سيين .

ا�ستقطاب الت�أييد
-39

17

�إن الح�ضور المكثف للبرنامج في الميدان و�شبكته
من الجهات ال�شريكة يتيحان فر�صا ال�ستقطاب
الت�أييد على م�ستويات مختلفة .و�سيتعاون البرنامج مع
�شركائه من �أجل  )1على �إذكاء الوعي ب�أهمية تعزيز
الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة لتحقيق الأمن
الغذائي والتغذوي الم�ستدام؛  )2و�سيعد البرنامج
ا�ستراتيجية لالت�صاالت وا�ستقطاب الت�أييد لتعميق
ا�ستيعاب العالقات التي تربط بين انعدام الم�ساواة بين
الجن�سين ،والجوع ،واقت�سام الم�س�ؤوليات.

يتعاون برنامج الأغذية
العالمي مع ال�شركاء لدعم
الم�ساواة بين الجن�سين
وتمكين الن�ساء من تحقيق
ا�ستدامة �أمنهن الغذائي
والتغذوي.

-40

و�سي�ستغل البرنامج الخبرة الوا�سعة التي يتمتع بها
من�سقيه المعنيين بالمنظور الجن�ساني من خالل تحويلهم
�إلى �شبكة ال�ستقطاب الت�أييد لالهتمام بتعميم الم�ساواة
بين الجن�سين.

المكاتب القطرية على امتثالها للإجراءات المن�صو�ص 
عليها في هذه ال�سيا�سة؛  )2تعبئة الموارد الالزمة
لإن�شاء �صندوق لالبتكارات الجن�سانية لم�ساعدة
المكاتب القطرية على تنفيذ �أن�شطة مبتكرة لتعزيز
الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة.

تعميم االهتمام بق�ضايا التمايز
بين الجن�سين في العمليات
-41

يمثل الح�ضور الميداني الوا�سع للبرنامج �أي�ضا فر�صة
فريدة ال�ستخدام المعرفة بالظروف المحلية في
ت�صميم وتنفيذ البرامج المنا�سبة والمراعية للثقافة
المحلية.

-42

�سيجعل البرنامج م�س�ألة دمج المنظور الجن�ساني في
العمليات �أمر ًا �إلزاميا ،بما في ذلك جميع مراحل تنفيذ
الم�شروعات .و�سيتم مراجعة �أدوات التقييم للبرنامج
ق�صد دعم هذه العملية.

-43

ولم�ساعدة المكاتب القطرية ب�صورة �أكبر على تعميم
االهتمام بق�ضايا التمايز بين الجن�سين ،ف�إن البرنامج
�سيقوم بما يلي� )1 :إطالق مبادرة المكاتب القطرية
المراعية لق�ضايا التمايز بين الجن�سين ،بحيث تكاف�أ

27

ال�شراكات
-44

�سيوا�صل البرنامج تعزيز �شراكاته على جميع الم�ستويات،
بما في ذلك التعاون على م�ستوى الوكاالت للعناية بق�ضايا
التمايز بين الجن�سين وتبادل المعارف معها.

-45

و�سيعمل البرنامج مع ال�شركاء  -الحكومات والمنظمات
على الم�ستويات الدولية والإقليمية والمحلية،
والمجتمعات المحلية  -من �أجل ح�شد موارد �إ�ضافية،
27
بما في ذلك الخبرات.

البحوث
-46

�سيتعاون البرنامج مع الم�ؤ�س�سات الأكاديمية في ميدان
البحوث للنهو�ض  ب�سيا�ساته وبرامجه ،كما �سيتعاون مع
ال�شركاء في تقدير الآثار على �أن�شطته.

يقدم مثال م�شروع  GenCapالذي يديره المجل�س النروجي لالجئين قدرات احتياطية لوكاالت الأمم المتحدة با�ستخدام مجموعة من الم�ست�شارين في مجال المنظور الجن�ساني والذين يمكن تجنيدهم في فترة
ق�صيرة خالل حاالت الطوارئ.

18

الآثار الم�ؤ�س�سية
-47

ي�ستدعي تنفيذ هذه ال�سيا�سة  �إدخال تغييرات على
بع�ض  العمليات الأ�سا�سية وقد يتطلب �إر�ساء عمليات
جديدة ،مما يخ َّلف �آثار ًا على الموارد الب�شرية
والمالية .ولذلك ف�إن البرنامج �سي�ستثمر في موظفين
جدد وفي تنمية القدرات و�سيوفر ،في حدود قدراته

التمويلية ،الموارد الالزمة لتعميم االهتمام بق�ضايا
التمايز بين الجن�سين .و�سي�سعى البرنامج  �إلى
الح�صول على موارد خارج ميزانيته ل�سد الثغرات في
الموارد المالية.

عائلة �أمام منزلها الجديد في قرية للتوطين لالجئين
الذين ي�ساعدهم برنامج الأغذية العالمي في تيمور لي�شتي.
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�أنطنيلو نو�سكا؛ ال�صفحة � :6أفغان�ستان ،البرنامج�/سوزانا نيكول؛ ال�صفحة  :8طاجيك�ستان ،البرنامج� /شهزاد نوراني؛ ال�صفحة  :9بوتان ،البرنامج /مكتبة ال�صور ،ال�صفحة :10
بوليفيا ،البرنامج�/أليخندرو كيكيري؛ ال�صفحة � :11أفغان�ستان ،مفو�ضية الأمم المتحدة لالجئين /روجر �أرنولد؛ ال�صفحة  :12كمبوديا ،البرنامج /جيم هلم�س؛ ال�صفحة  :13ال�سودان،
البرنامج� /إيمليا ك�سيال؛ ال�صفحة  :15جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية ،البرنامج /توم غرينوود؛ ال�صفحة  :16ال�سودان ،البرنامج /ليز جلبرت؛ ال�صفحة  :17بنغالدي�ش ،البرنامج/
�شهزاد نوراني؛ ال�صفحة  :18البرنامج /رين �سكلرود؛ ال�صفحة  :19تيمور الغربية ،البرنامج /باري كيم؛ ال�صفحة  :21النيجر ،البرنامج /مركو�س براير.
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الطهي لي�س مهمة المر�أة فقط .رجل يقوم ب�إعداد وجبة في النيجر.

طبع في مايو�/أيار 2009
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