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موجز تنفيذي
تستند سياسة المساواة بين الجنسين هذه إلى
النجاحات المتعددة التي حققها البرنامج في
هذا المجال ،حيث يساعد نهجه التحولي في
العالقة بين الجنسين تجاه برامج وسياسات
المساعدة الغذائية في سد الفجوة في المساواة
بين الجنسين في مجالي األمن الغذائي والتغذية.
وتعبر السياسة ،بوصفها نتاجا لمشاورات موسعة
مع أصحاب المصلحة في البرنامج ،عن الصوت
الجماعي للبرنامج.
وتعتمد قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه
االستراتيجية على قدرته على تسليم المساعدة
الغذائية التي تلبي االحتياجات واألولويات
المختلفة للنساء والرجال والبنات واألوالد الذين
يقدم لهم خدماته .وال يمكن الوصول إلى عالم
يتم القضاء على الجوع فيه إال إذا حصل كل فرد
فيه على فرص متساوية ،وقدرة متساوية على
الحصول على الموارد ،وصوت متساو في اتخاذ
القرارات التي تشكل أسرته وجماعته المحلية
ومجتمعه.
والهدف من هذه السياسة هو تمكين البرنامج من
إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في
كل أعماله وأنشطته ،لكفالة تلبية االحتياجات
المختلفة للنساء والرجال والبنات واألوالد من
األمن الغذائي والتغذية .ولتحقيق هذه الغاية،
حددت السياسة أربع غايات ،هي:
 .1تطويع المساعدة الغذائية لتلبية االحتياجات.
استفادة النساء والرجال والبنات واألوالد
من برامج وأنشطة المساعدة الغذائية التي
يجري تطويعها لتالئم احتياجاتهم وقدراتهم
المختلفة.
 .2المشاركة على قدم المساواة .اشتراك النساء
والرجال على قدم المساواة في تصميم
وتنفيذ ورصد وتقييم برامج وسياسات لألمن
الغذائي والتغذية تنطوي على التحول في
العالقة بين الجنسين.

 .3صنع القرار من جانب النساء والبنات .زيادة
قدرة النساء والبنات على صنع القرارات
المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية في األسر
والمجتمعات المحلية والمجتمعات.
 .4الجنسانية والحماية .المساعدة الغذائية
تعمل على تعزيز األمان والكرامة والنزاهة
لكل من النساء والرجال والبنات واألوالد
الذين يحصلون عليها ،وتناصر حقوقهم.
وتستخدم السياسة استراتيجية ذات مسارين،
وتحدد معايير دنيا لتحقيق غاياتها .والخطوة
األولى في تصميم برامج وسياسات سليمة
للمساعدة الغذائية هي جمع وتحليل واستخدام
البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ،ثم
تعمم االعتبارات الجنسانية في جميع مراحل
دورة البرنامج ،من التقدير األولي لالحتياجات
حتى التقييم النهائي .وعندما يشير تحليل العمر
والجنس إلى أن جماعة معينة من السكان تتسم
بالضعف بشكل خاص أو تتعرض للخطر ،يمكن
تعزيز اإلجراءات التي تستهدف هذه الجماعة.
والمساواة بين الجنسين ،والتمكين للمرأة هما
مسؤولية الجميع .فجميع موظفي البرنامج
مسؤولون وخاضعون للمساءلة عن تنفيذ
سياسة المساواة بين الجنسين ،والعمل على
تحقيق غاياتها .وتعرض هذه الوثيقة بالتفصيل
للتغييرات التي يجب أن تحدث في الموارد
البشرية ،وتنمية القدرات ،واالتصاالت ،والمعارف
والمعلومات ،والشراكات ،والموارد المالية،
والتقييم والمراقبة في جميع قطاعات البرنامج.
وسوف توضع آلية لإلدارة الرفيعة المستوى
لرصد التقدم في تحقيق هدف السياسة وغاياتها.
وسيقاس نجاح سياسة المساواة بين الجنسين
بالتغييرات التي تحدثها في حياة النساء والرجال
والبنات واألوالد الذين يقدم لهم البرنامج
خدماته.
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مقدمة
 .1تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
مسألة محورية بالنسبة للبرنامج للوفاء بواليته
المزدوجة المتمثلة في إنهاء الجوع العالمي
وإنقاذ األرواح .ولتحقيق أهدافه االستراتيجية
والمضي قدما بتحدي القضاء على الجوع
الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة،
على البرنامج أن يتناول بطريقة منهجية
االحتياجات والقدرات المختلفة للنساء
والرجال والبنات واألوالد.
 .2ويلتزم البرنامج التزاما صريحا بتنفيذ الواليات
الحكومية الدولية لمنظومة األمم المتحدة من
أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والمساواة
بين الجنسين وفقا لما جاء في ميثاق األمم
المتحدة لعام  ،1945وخطة التنمية لما بعد
عام  ،2015وأهداف التنمية المستدامة،
واإلعالنات واالتفاقات األخرى .ويتعهد
البرنامج بأن يفي بمتطلبات المعايير الواردة
في المؤشرات الثمانية ذات الصلة بالمساواة
بين الجنسين المنصوص عليها في االستعراض
الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات
وبأن يتجاوز المؤشرات الخمسة عشر لخطة
العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
 .3ولما كان العالم يحتفل بمرور عشرين عاما
على إعالن ومنهاج عمل بيجين ،فإن البرنامج
يستعرض عشرين عاما من سياساته وبرامجه
الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في مجال المساعدة الغذائية .وقد
أدخلت سياسة المساواة بين الجنسين لعام
 2009في البرنامج تحوال من نهج يركز على
المرأة 4إلى تحليل أوسع للتحديات والفرص في
حياة النساء والرجال والبنات واألوالد الذين
يقدم لهم البرنامج مساعدته .وركزت السياسة
على أدوار الرجال في عملية التغيير وسلطت
الضوء على أهمية فهم العالقات بين الجنسين.
وتقدم البرامج الحالية للبرنامج أدلة قوية على
نهج يتسم بالمساواة بين الجنسين_ بدال من
النهج الذي يركز على المرأة ،وبخاصة مبادرات
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الشراء من أجل التقدم والتغذية المدرسية.
وتستند سياسة المساواة بين الجنسين
( )2020-2015إلى هذه التطورات ،مع تسليط
الضوء على الممارسات الجيدة على المستوى
الميداني والنهج التحولية المبتكرة في العالقة
بين الجنسين 5التي تستجيب للسياقات
المحلية ،وتشجع تقاسم هذه الممارسات.
الجنسانية تشير إلى أدوار وسلوك وتوقعات
محددة اجتماعيا؛ ويستند نوع الجنس إلى
خصائص تشريحية وبيولوجية تفرق بين الذكور
واإلناث .ويعد إدراك العالقة بين الجنسين
مهما بالنسبة لعمل البرنامج ألن أدوار الجنسين
يمكن أن تختلف فيما بين الثقافات وتتغير
بمرور الوقت ،وتستطيع المساعدة الغذائية التي
يقدمها البرنامج أن تدعم التغييرات اإليجابية1.
المساواة بين الجنسين هي حالة يتمتع
فيها النساء والرجال بالحقوق والفرص
واالستحقاقات على قدم المساواة .وبالنسبة
للبرنامج ،يعني تعزيز المساواة بين الجنسين
تقديم المساعدة الغذائية بطرق تعطي قيمة
متساوية للنساء والرجال مع احترام الفروق
بينهم .وينبغي أن تكون معاملة النساء والرجال
محايدة ووثيقة الصلة باحتياجات كل منهم2.
تمكين المرأة ،عملية تحقق المرأة من خاللها
اختيارها ،وقوتها ،وخياراتها ،والتحكّم والوسيلة
في حياتها .وهو هدف بحد ذاته .ولكي يتحقق
التمكين ،يجب أن يكون لدى المرأة ،ليس فقط
قدرات متساوية والحصول بالتساوي على
الموارد والفرص مثل الرجل ،وإنما أن تكون
لديها أيضا الوسيلة الستخدام هذه الحقوق
والفرص لكي تحدد اختياراتها وقراراتها كعضو
ومتساو في المجتمع .وبالنسبة للبرنامج،
كامل
ٍ
فإن هذا يعني أنه يجب للسياسات وبرامج
المساعدة الغذائية أن تهيئ ظروفا تيسر
احتماالت تمكين المرأة ،ال أن تقوضها3.

ومؤشرات لمتابعة التقدم المحرز؛

 .4وال تزال ثمة حاجة إلى تحول كبير في أسلوب
العمل حتى "يفي البرنامج بالتزاماته العالمية
والمؤسسية ذات الصلة بمعالجة القضايا
الجنسانية ،وينفذ واليته بالكامل وعلى نحو
يتسم باإلنصاف6".

مجموعة أدوات جنسانية تقدم التوجيه
•
التقني عن تعميم المنظور الجنساني في
جميع برامج البرنامج؛

وتعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
شروطا مسبقة للتنمية الفعالة والمستدامة
ولالستمتاع بحقوق اإلنسان الشاملة.

لتعميم السياسة على الموظفين،
• خطة
والشركاء ،والمستفيدين ،وأصحاب
المصلحة اآلخرين.

ولذلك يجب تصميم جميع القرارات المتعلقة
بإرشاد البرنامج والسياسات على نحو يدعم
النساء والرجال والبنات واألوالد بتحقيق
قدراتهم الكاملة .ومن المحتمل أن تكون
العمليات التي ال تقوم على تحليل جنساني
سليم أقل فعالية ألنها تجازف بعدم الوصول إلى
قطاع كبير من السكان ،هم في الغالب األكثر
ضعفا ،أو ال يلبي بالشكل المالئم االحتياجات
المحددة .بل إن هذه العمليات يمكن أن تعرض
المستفيدين لمخاطر إضافية ،بما في ذلك العنف
القائم على نوع الجنس الذي يهدد الحياة.
 .5وتحدد هذه السياسة االتجاه االستراتيجي
للبرنامج بأكمله ،مع تعريف التغييرات الالزمة
والمعايير الدنيا لكفالة المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في جميع أنواع التدخل ،من
حاالت الطوارئ إلى برامج شبكات األمان
واإلنعاش .وهي تتوخى البرامج واإلجراءات
القائمة على السياقات الوطنية والمحلية،
والتي يوجهها األشخاص العاملون في الميدان
 وبالنسبة للبرنامج ،يجب أن يكون تعزيزالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محدد
السياق وقائما على أساس فهم الحاالت المحلية.
وبالتالي سوف ُتستكمل هذه السياسة بما يلي:

•إطار لوضع استراتيجيات تنفيذ إقليمية
وقطرية ودون وطنية تالئم السياقات
المختلفة وأنشطة البرنامج وبرامجه،
وسوف تشمل هذه االستراتيجيات
المتوقع االنتهاء من وضعها بحلول 31
ديسمبر/كانون األول  2015وتقاسمها مع
المجلس في دورته األولى لعام - 2016
النتائج القطرية أو اإلقليمية مع أهداف

 .6وقد استرشد وضع هذه السياسة بتوصيات
مستمدة من تقييم سياسة عام 2009
للمساواة بين الجنسين التي تطالب بما يلي:
 .Iوقت مناسب إلجراء مشاورات مستفيضة
ومتعمقة؛  .IIاستعراض للشراكات؛  .IIIتوجيه
من أفرقة توجيه رفيعة المستوى؛  .VIفحص
دقيق من المجلس .وتستند وثيقة السياسة
هذه إلى مشاورات مع موظفي البرنامج من
جميع الفئات والمناطق الجغرافية واستعراض
شامل للبحوث عن الروابط الجنسانية ،واألمن
الغذائي ،والتغذية .وقد استفادت صياغتها من
مدخالت فريقين مرجعيين ،خارجي وداخلي،
وثالث مشاورات مع المجلس .ويساعد هذا
النهج التشاوري والتشاركي في كفالة تعبير
هذه السياسة عن الصوت الجماعي للبرنامج.

 .7وهذه السياسة موجهة إلى جميع موظفي
البرنامج لكفالة ما يلي .I :فهمهم ألدوارهم
في تنفيذها ومسؤولياتهم عنه؛  .IIتمتعهم
بالمهارات والثقة الالزمين لمعالجة قضايا
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل
عمل البرنامج.
 .8وترتبط سياسة المساواة بين الجنسين بكل
سياسات البرنامج وأنشطته األخرى.

وسوف يستخدم البرنامج ،في حدود واليته
المساعدة الغذائية لتعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة مع تحقيق نتائج للنساء والرجال
والبنات واألوالد الذين يقدم لهم خدماته.
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل البرنامج

مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في برامج التغذية

التحول الجنســاني ،يشير إلى تحويل العالقات
غير المتســاوية بين الجنســين لتشجيع تقاسم
الســلطة ،والتحكم في الموارد ،وصنع القرار
بين النســاء والرجال ،ودعم المساواة بين
الجنســين وتمكين المرأة .وبالنسبة للبرنامج،
فإن المســاعدة الغذائية للتحول الجنساني
تقتضي تصميم وتنفيذ سياســات وبرامج
تعترف بأهمية المســاواة بين الجنســين وتمكين
المرأة لتحقيــق حصائل إنمائية إيجابية،
وتعزيز حقوق اإلنســان العالمية7.
 .9تتحمل المرأة في جميع أنحاء العالم عموما
المسؤولية الرئيسية عن األمن الغذائي لألسرة
وتغذيتها 8.غير أن النساء والبنات ما زلن
يواجهن التمييز في الحصول على األغذية،
وسبل كسب العيش المحسنة ،والتعليم،
والصحة والتحكم فيها .وتعد النساء والبنات
أيضا أكثر تعرضا من الرجال واألوالد للعنف
القائم على نوع الجنس .وثمة أدلة على أن
زيادة الفرص المتاحة للنساء والبنات تقلل
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من انعدام المساواة بين الجنسين وتحسن
الحالة التغذوية ،في حين أن تجاهل الرجال
في تصميم وتنفيذ برامج وسياسات التحول
الجنساني قد ال يؤدي فقط إلى الحد من
فعالية البرامج والسياسات ،بل أيضا إلى
تفاقم مظاهر انعدام المساوة القائمة.
 .10ويترك انعدام المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في السياقات التي يعمل فيها البرنامج
آثارا مباشرة وغير مباشرة على األسباب
الكامنة النعدام األمن الغذائي والتغذية  -أي
قلة الحصول على األغذية المغذية ،وعدم
كفاية ممارسات رعاية األم والطفل ،وقلة
الحصول على خدمات الصحة ،والمياه
والصرف الصحي ،التي تؤثر في حياة النساء
والرجال والبنات واألوالد بأشكال مختلفة.
وعلى سبيل المثال:
•تترك األفضليات الغذائية ،والمحرمات
وأنماط االستهالك آثارا مختلفة على
الوضع التغذوي ألفراد األسرة حسب

الجنس والعمر ،مع إعطاء األفضلية لألوالد
في بعض السياقات وللبنات في سياقات
أخرى9.
•بالنسبة للنساء المتأثرات بانعدام األمن
الغذائي ،فإن االفتقار إلى المغذيات
الكبيرة والدقيقة ،مثل الحديد أثناء
فترة الحمل ،يؤدي إلى انخفاض أوزان
المواليد ،ومشاكل صحية أخرى ألطفالهن
وألشخاصهن10
•تتزوج في كل عام  15مليون فتاة قبل سن
 18سنة ،ويؤدي ذلك إلى آثار مدمرة
على تعلمهن ،وصحتهن ،ونموهن 11وطبقا
ألرجح االحتماالت ،تنتمي العرائس
الصغيرات إلى أسر فقيرة .وفي بلدان
كثيرة ،تنتمي البنات الصغيرات المتزوجات
إلى ُ
الخمس األكثر فقرا في قوس
الدخل12.
•توضح الدراسات االستقصائية أن التقزم
في بعض األقاليم أكثر انتشارا بين األوالد
دون الخامسة من العمر منه بين البنات،
وهو ما يشير إلى أن األوالد في بعض
المناطق قد يكونون أكثر عرضة لمظاهر
انعدام المساواة الصحية من البنات13.
•يمكن أن يساعد إشراك الرجال واألوالد في
رعاية األطفال إلى تخفيف العبء الملقى
على عاتق النساء والمتمثل في العمل
بدون أجر في مجال الرعاية ،فيعزز تقاسم
المسؤوليات والموارد في البيوت على نحو
أكثر إنصافا14.
 .11وتؤدي األزمات اإلنسانية دائما في معظم
األحوال ،سواء كانت من صنع اإلنسان أو
أخطارا طبيعية ،إلى تفاقم انعدام األمن
الغذائي ومستويات نقص التغذية ،مما
يضاعف من مظاهر عدم المساواة بين
الجنسين ،ويؤدي إلى تأثيرات مختلفة على
النساء والرجال والبنات واألوالد ،مع احتمال
عكس اتجاه مكاسب التنمية التي تم تحقيقها
بمشقة15.

ويزيد استخدام التركيز الجنساني في أي
أزمة من فعالية االستهداف وكفاءة تقديم
البرامج لألشخاص الذين تتعرض حياتهم
للخطر أكثر من غيرهم.
 .12ويتضح من فحص عمل البرنامج من زاوية
المساواة بين الجنسين أن النساء والرجال
ال يشكلون مجموعتين متجانستين .وبدال
من ذلك ،تتقاطع القضايا الجنسانية مع أبعاد
اجتماعية هامة أخرى  -العمر ،والتوجه
الجنسي ،وحالة اإلعاقة ،والديانة ،واألصل
العرقي ،والوضع االجتماعي واالقتصادي،
والمنطقة الجغرافية ،وحالة الهجرة،
والتشريد القسري ،وحالة اإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز وغير ذلك
 لتسبب وتعزز مظاهر عدم المساواة أواالمتيازات ،وليس فقط بين النساء والرجال،
وإنما أيضا فيما بين النساء أنفسهن وفيما
بين الرجال أنفسهم.
 .13ولذلك تعتمد هذه السياسة نهجا يركز
على الموظفين مستمد من مبادرة
"الوفاء بالغرض" التي استندت إليها أيضا
استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج.
ويعكس هذا النهج التزام البرنامج بالمساءلة
أمام السكان المتضررين ،وهذا يسلط
الضوء على المستفيدين باعتبارهم أصحاب
المصلحة الرئيسيين في عمل البرنامج،
ويعترف بحقهم في المشاركة في العمليات
والقرارات التي تمس حياتهم .كما تنعكس
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل
البرنامج نفسه ويحقق نتائج لجميع أصحاب
المصلحة ،من موظفين وشركاء ومستفيدين،
على حد سواء.
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هدف السياسة وغاياتها
 .14يستند هدف سياسة المساواة بين الجنسين
للفترة  2020-2015إلى رؤية البرنامج
بعيدة المدى ،وااللتزامات الوطنية والدولية
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
والتزامات البرنامج بالعمل من أجل نتائج
تتوخى التحول الجنساني مع المستفيدين.
وتطبق السياسة نظرية التغيير التي توضح
سلسلة الحجج الكامنة وراء النتائج المطلوبة،
ولماذا اختيرت هذه النتائج وكيف ستتحقق
(الشكل  .)1وتعمل نظرية التغيير في االتجاه
العكسي بدءا من هدف السياسة إلى تحديد
الشروط األساسية التي ستسمح بتحقيق
الهدف :الغايات ،والمعايير الدنيا ،والتغييرات
التنظيمية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.
 .15ويتمتع البرنامج بوضع جيد يتيح له تنفيذ
هذه السياسة وتحقيق هدفها .وتفترض
السياسة أن الشروط والموارد التالية قائمة
بالفعل:
•دعم مبادرات التحول الجنساني من جانب
أصحاب المصلحة؛
•الدعم من جانب اإلدارة العليا؛
•تمويل تنفيذ هذه السياسة؛
•الخبرة التقنية واألدوات التي يمكن
االستعانة بها أو تطويعها من مجموعة
أدوات البرنامج القائمة؛
•الدعم والزخم العالميان للعمل القائم على
التحول الجنساني؛
•المساءلة عن اإلسهام في التغيير الحقيقي
داخل األسر والمجتمعات المحلية
والمجتمعات التي يعمل فيها البرنامج.
 .16وتتماشى نظرية التغيير ،وهدف هذه
السياسة وغاياتها مع األهداف االستراتيجية
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خال من الجوع
تمكين المرأة هو الخطوة األولى نحو عالم ٍ

هدف هذه السياسة هو تمكين البرنامج من
إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
في جميع أعماله وأنشطته لكفالة تلبية مختلف
احتياجات األمن الغذائي والتغذية للنساء
والرجال والبنات واألوالد.
لخطة البرنامج االستراتيجية (،)2017-2014
وركائز تحدي القضاء على الجوع .وهي
موضوعة للمستوى العام؛ غير أنه ينبغي
تحديد نتائج معينة مع مستويات مستهدفة
ومؤشرات مرتبطة بها لتتبع التقدم خالل
تخطيط وتصميم المشروعات على المستوى
اإلقليمي أو القطري أو دون الوطني.
 .17وسيواصل البرنامج العمل لتحقيق غايات
السياسة مع الحكومات ،والمنظمات األخرى
التابعة لألمم المتحدة ،ومنظمات المجتمع
المدني ،بما فيها الجماعات النسائية،
والهيئات األكاديمية ،والمنظمات البحثية،
والقطاع الخاص ،بما في ذلك األعمال التي
ترأسها المرأة ،والنساء والرجال والبنات
واألوالد المستفيدين ،والهيئات المحلية
ودون الوطنية الصانعة للقرار ،بما فيها
الرجال والنساء ،والقادة على المستوى
الرسمي وغير الرسمي ،وغيرهم من الشركاء.

الهدف

الغايات

االستراتيجية
البرنامجية

هدف هذه السياسة هو تمكين البرنامج من إدماج المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في جميع أعماله وأنشطته لكفالة تلبية مختلف احتياجات
األمن الغذائي والتغذية للنساء والرجال والبنات واألوالد.

تطويع المساعدة
الغذائية لتلبية
االحتياجات والقدرات
المختلفة

ﺍلجنسانية
وﺍلحماية

المشاركة على
قدم المساواة

استراتيجية ذات مسارين والمعايير الدنيا
تعميم المنظور
الجنساني

محركات
التغيير

ﺍإلجرﺍءﺍت ﺍلمستهدفة

ﺍلتغير ﺍلتنظيمي
ﺍلشرﺍكاﺕ

ﺍالتصاالتﺕ وﺍلمعارﺭفﻑ
وﺍلمعلوماتﺕ

تنمية ﺍلقدرﺍت

المشكلة

صنع القرار من
جانب النساء
والبنات

ﺍلمواﺭد البشرية

ﺍلتقييم

ﺍلرقابة

ﺍلمواﺭد ﺍلمالية

برﺍمج وسياسات ﺍلبرنامج بشأن ﺍألمن ﺍلغذﺍئي ال تعالج بشكل
مناسب ﺍلمساﻭاﺓ بين ﺍلجنسين وﻭتمكين ﺍلمرأﺓ.

الشكل  : 1نظرية التغيير لسياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين ()2020 - 2015
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الغاية األولى :تطويع المساعدة الغذائية لتلبية
االحتياجات والقدرات المختلفة

استفادة النساء والرجال والبنات
واألوالد من برامج وسياسات
المساعدة الغذائية المطوعة لتلبية
احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة
يساعد التحليل الجنساني واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس
والعمر بالصورة المناسبة في معرفة من يحتاج ماذا ،وأين ومتى

 .18يؤدي تجميع البيانات المصنفة حسب
الجنس والعمر ،وتحليلها ،واستخدامها إلى
التعرف على المتضررين من انعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية وأسباب وكيفية
تضررهم .وهذه البيانات ضرورية لتصميم
وتنفيذ ورصد وتقييم برامج سياسات األمن
الغذائي والتغذية التي تفاضل في استهدافها
واختيارها لألنشطة تبعا للجنس والعمر،
تمشيا مع هدف هذه السياسة .ويفيد تحليل
نوع الجنس والعمر في تصميم استراتيجيات
وبرامج البرنامج اإلقليمية والقطرية ،بحيث
ُتمكّن المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية
من فهم مظاهر عدم المساواة بين الجنسين
والتصدي لها في أي سياق من سياقات
انعدام األمن الغذائي والتغذية .ويستخدم
البرنامج البيانات المصنفة حسب الجنس
والعمر والتحليل في جميع منشوراته ،بما
في ذلك الوثائق المقدمة إلى المجلس
التنفيذي ،وفي العمل من أجل تحسين
برامج وسياسات المساعدة الغذائية عن
طريق ضمان أن تعكس الوعي بالمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما من
العوامل التي تقرر األمن الغذائي والتغذية.
 .19ويعد تجميع البيانات المصنفة وتحليلها أمرا
بالغ األهمية ولكنه ينطوي على تحديات في
10

حاالت الطوارئ الحادة والمفاجئة .ولتعظيم
األثر المبكر الفعال والتغلب على هذه التحديات
عند بداية األزمة ،يسعى البرنامج والمنظمات
الشريكة إلى .I :تقديم تقديرات مصنفة بحسب
الجنس والعمر؛  .IIتحديد حاالت التعرض
الرئيسية ،واحتياجات وقدرات النساء والرجال
من جميع األعمار والخلفيات؛  .IIIإجراء تحليل
أكثر تفصيال في أسرع وقت ممكن.
البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ،بيانات
مقسمة حسب نوع جنس كل شخص وعمره أو
الفئة العمرية .ويمكن جمع هذه البيانات باستخدام
وسائل تقديرية و/أو نوعية .وهي تمكن من
فحص ديناميات القوة ،وكيف يمكن أن تشكل
أدوار الجنسين ،وفرص الحصول على الموارد،
والقيود النسبية التي يواجهها مختلف الناس16.
تحليل نوع الجنس والعمر ،هو أداة لفحص
كيف يمكن لالختالفات في أدوار الجنسانية،
واألنشطة ،واالحتياجات ،والفرص ،والحقوق،
والمشاركة ،والحصول ،والتحكم ،أن تؤثر في
النساء والرجال والبنات واألوالد في حاالت
وسياقات محددة .وبالنسبة للبرنامج ،فإن هذه
األداة تضمن تطويع جميع المساعدات الغذائية
لتالئم احتياجات وقدرات النساء والرجال
والبنات واألوالد في السياقات المختلفة.

الغاية الثانية:
المشاركة على قدم المساواة

اشتراك النساء والرجال على قدم
المساواة في تصميم وتنفيذ ورصد
وتقييم سياسات وبرامج لألمن
الغذائي والتغذية تتسم بالتحول
الجنساني

يسهم إشراك المجتمعات المحلية من خالل التصميم
التشاركي في إحداث تغيير مستدام وتحوّ لي

 .20تماشيا مع سياسة البرنامج بشأن التغذية,
تدعو سياسة المساواة بين الجنسين إلى
وضع سياسات وبرامج للمساعدة الغذائية
تتجاوز معالجة أعراض انعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية إلى تحقيق تأثيرات مستدامة.
ولهذا يلزم تحسين فهم البرنامج لمظاهر عدم
المساواة بين الجنسين ،والتي تؤثر في فرص
الناس ورؤيتهم وصوتهم ،باعتبار ذلك خطوة
أولى لضمان تحقيق برامج وسياسات لألمن
الغذائي والتغذية تتسم بالفعالية والكفاءة.
17

وهذا يتطلب بالنسبة للبلدان المضيفة دعم
الحكومات عند وضع سياسات وبرامج لألمن
الغذائي والتغذية تحقق فوائد متساوية
للنساء والرجال والبنات واألوالد .ويستخدم
البرنامج ،في شراكة مع الوكاالت األخرى،
نهجا منتظما ،وأنشطة تساعد على بناء و/أو
تنمية القدرات الوطنية واإلقليمية لمكافحة
الجوع وسوء التغذية وبخاصة بين أشد
األفراد والمجتمعات المحلية فقرا وتعرضا
للخطر18.

 .21ويتطلب تحقيق تأثيرات مستدامة
داخل البرنامج تصميم وتنفيذ ورصد
وتقييم مشروعات تشاركية ،تستفيد من
الموظفين الميدانيين ،والمنظمات الشريكة،
والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك النساء
والرجال من مختلف األعمار والخلفيات.
11

الغاية الثالثة:
صنع القرار من جانب النساء والبنات

زيادة قدرة النساء والبنات على صنع
القرارات المتعلقة باألمن الغذائي
والتغذية في األسر ،والمجتمعات
المحلية ،والمجتمعات األوسع

سيؤدي التحاق البنات في المدارس االبتدائية والثانوية
إلى تمكين جيل من النساء القادرات على اتخاذ القرارات

 .22في السياقات التي يعمل فيها البرنامج ،غالبا
ما تتأثر النساء والبنات بالفقر بدرجة أكبر
من الرجال واألوالد بسبب التمييز ،والعنف
أو قلة المساعدة الغذائية ،أو عدم إمكانية
الحصول عليها .وتهدف سياسة المساواة
بين الجنسين إلى تعزيز سلطة صنع القرار
للنساء والبنات باعتبارها من العوامل الهامة
في تحسين األمن الغذائي والتغذية .ويتطلب
ذلك إجراءات موجهة على مستوى األسر،
والمجتمعات المحلية ،والمجتمعات األوسع،
مع ضمان إشراك النساء والبنات باعتبارهن
وكيالت للتغير .وتشجع السياسة على
مواصلة التعليم بعد المرحلة االبتدائية للنساء
والبنات ألنها تسهم في تحقيق صائل مرغوبة،
مثل تأخير سن الزواج ،والتباعد بين الوالدات،
وتخفيض عدد حاالت الحمل غير المرغوبة.
ويساعد التعليم في زيادة صوت النساء
والبنات في صنع القرار على كافة المستويات
كما ينطوي على فوائد تغذوية قيمة19 .
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 .23وال يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة دون النظر بعين االعتبار إلى
السياقات االجتماعية والثقافية .وسيكون
من الالزم في أغلب األحوال زيادة معارف
صناع القرار من الرجال والنساء على
المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية
بخصوص الروابط بين المساواة بين
الجنسين والتغذية واألمن الغذائي .وتعتبر
األنشطة الموجهة للرجال واألوالد ،بما في
ذلك التدريب في مجال التغذية ،والتي تزيد
فهمهم للدور الرئيسي للمرأة في تحقيق األمن
الغذائي والتغذية ،وأهمية تعليم البنات ،على
سبيل المثال ،أمورا ضروريا إلحداث تغيير
اجتماعي مستدام وتحولي .ومن الضروري
أيضا القيام بتدخالت موجهة عندما تكون
لدى الرجال واألوالد نقاط ضعف معينة أو
عندما تكون هناك آراء جامدة عن الذكورة
تمنعهم من القيام بأدوار معينة ،مثل القيام
بأعمال الرعاية أو الطهي أو النظافة وغيرها.

الغاية الرابعة:
الجنسانية والحماية

زيادة قدرة النساء والبنات على صنع
القرارات المتعلقة باألمن الغذائي
والتغذية في األسر ،والمجتمعات
المحلية ،والمجتمعات األوسع

البرنامج يحمي الناس في حاالت الطوارئ اإلنسانية

 .24تستكمل سياسة المساواة بين الجنسين هذه
سياسة البرنامج بشأن الحماية اإلنسانية21
عن طريق تسليط الضوء على الجنسانية
والحماية باعتبارهما قضيتين شاملتين يجب
إدماجهما في جميع جوانب عمل البرنامج
وأنشطته .وترتبط شواغل الجنسانية
والحماية بالعوامل التي تقرر مستويات
وأنواع المخاطر التي يتعرض لها الناس من
الجنسين ومن أعمار مختلفة .ووفقا لنهج
"عدم إلحاق الضرر" ،يجب أال تؤدي برامج
البرنامج وتدخالته إلى إثارة أو تفاقم أو
استمرار مظاهر عدم المساواة بين الجنسين
أو التمييز ،ويجب أن تخفف من أخطار العنف
القائم على نوع الجنس .وتعد هذه الشروط
الدنيا عند تخطيط االستجابات في األجلين
القصير والمتوسط؛ ويتطلب التخطيط لألجل
األطول نهجا أكثر تنسيقا في دعم المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة.
 .25ويدرك البرنامج أن العنف القائم على نوع
الجنس ينتج عن عدم المساواة بين الجنسين،

ويعامله على أنه مسألة تهدد الحياة وتقتضي
توفير الحماية ،واتخاذ التدابير لإلقالل إلى
أدنى حد من حدوثها كنتيجة مباشرة أو غير
مباشرة لتدخالت البرنامج 22.وفي السياقات
التي يعمل فيها البرنامج ،يؤثر العنف القائم على
نوع الجنس في معظم األحوال على النساء
والبنات؛ ويتأثر الرجال واألوالد أيضا ،ولكن
بدرجة أقل .ويعمل موظفو البرنامج وشركاؤه
على الوقاية من مخاطر العنف القائم على نوع
الجنس والتخفيف من آثارها عن طريق االلتزام
بالمعايير الدنيا لقطاعَ ي األمن الغذائي والتغذية
الواردة في المبادئ التوجيهية التي وضعتها
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلدراج
التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على نوع
الجنس في العمل اإلنساني22.
العنف القائم على نوع الجنس يشير إلى
أي عمل من أعمال العنف موجه ضد شخص
ما استنادا إلى جنسه البيولوجي أو هويته
الجنسانية أو انتمائه المتصور لمعايير الرجولة
20
واألنوثة المحددة اجتماعيا.
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 .26يستند هدف وغايات المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة الموضحة في هذه الوثيقة
إلى المعايير الدنيا لتنفيذ استراتيجية
ذات مسارين لتعميم المنظور الجنساني
واإلجراءات الموجهة في برامج البرنامج:
تعميم مراعاة المنظور الجنساني يعني
اإلدماج المنهجي لمنظور جنساني في
تقدير احتياجات سياسات وبرامج
المساعدة الغذائية ،وتصميمها ،وتنفيذها،
ورصدها ،وتقييمها.
اإلجراءات الموجهة هي تدابير خاصة
تستجيب لحاجة واضحة تحدد من خالل
التحليل الجنساني وال يمكن معالجتها من
خالل تعميم المنظور الجنساني 23.عندما
تؤدي الفجوة في المساواة بين الجنسين
إلى جعل إحدى المجموعات أكثر تعرضا
بشكل واضح من جماعات أخرى من حيث
الحصول على المساعدة الغذائية ،سيلزم
اتخاذ إجراءات موجهة لهذه المجموعة.

 .27وفي حين تنفذ بعض هذه اإلجراءات بالفعل،
فإن هذه السياسة ترسم خريطة لنهج
منتظم لتنفيذها كلها .وتستخدم السياسة
إطار المساءلة الخاص بخطة العمل على
نطاق المنظومة كمقياس لتعميم المنظور
الجنساني في البرنامج .ويلتزم البرنامج
بأن يتجاوز المتطلبات الواردة في جميع
المؤشرات الخمسة عشر لخطة العمل على
نطاق المنظومة بحلول عام  .2016وتحدد
هذه السياسة أهدافا إضافية للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة تناظر والية البرنامج
ورسالته .وتتماشي البنود المحددة بعالمة
نجمة (*) في المعايير الدنيا التالية مع
مؤشرات مأخوذة من خطة العمل على نطاق
المنظومة؛ ويرتبط كل معيار بغاية واحدة
على األقل من غايات السياسة.

الماسواة بني اجلنسني
ومتـ ـ ـك ــني الـمـ ــرأة

هدف
تعميم مراعاة
المنظور الجنساني

استراتيجية ذات مسارين والمعايير الدنيا
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الشكل  : 2استراتيجية ذات مسارين

اإلجراءات
الموجهة

المعايير الدنيا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

الوحدات الرائدة

أ) تقوم المكاتب اإلقليمية والقطرية بصورة منتظمة بجمع وتحليل
واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والمؤشرات
الجنسانية – بما في ذلك في حاالت الطوارئ – والتي ُتدرج في جميع
مصادر البيانات الرئيسية *.وتقدم التقديرات عندما يواجه جمع
البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر تحديات كبيرة( .الغاية األولى)

المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القـطـرية

ب) يُ درج تحليل نوع الجنس والعمر بصورة منتظمة في تحليالت
أوسع للسياق والحالة التغذوية للحصول على أفكار أفضل عن
االحتياجات المحددة ،واألدوار ،وحاالت التأثر ،والمخاطر – مثل العنف
القائم على نوع الجنس واالستغالل واالعتداء الجنسيين – والحصول
على الموارد ،واستراتيجيات المواجهة ،وقدرات النساء والرجال
والبنات واألوالد .وفي األزمات ،تضع التحليالت السريعة لنوع الجنس
والعمر في اعتبارها مظاهر عدم المساواة القائمة من قبل ،وكذلك تأثير
األزمة على هذه البارامترات( .جميع الغايات)

شعبة السياسات والبرامج؛
المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القـطـرية

ج) تكون نتائج التحليل الجنساني جزءا ال يتجزأ من دورة البرنامج
ونظم مراقبة الجودة ،وتفيد وثائق التخطيط الرئيسية ووثائق البرامج
اإلقليمية والقطرية الهامة( *.الغاية األولى)

شعبة السياسات والبرامج؛
المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب
القطرية بدعم من مكتب
الشؤون الجنسانية

د) تستند جميع االستراتيجيات القطرية إلى تحليل قطري للجنسانية
وتستجيب لنقاط القوة والضعف المحددة في مجاالت المسؤولية
المشمولة بوالية البرنامج( .الغاية األولى)

شعبة السياسات والبرامج؛
المكاتب اإلقليمية؛ المكاتب
القطرية بدعم من مكتب
الشؤون الجنسانية

هـ) يتم تحديث حصائل ومؤشرات خطة البرنامج االستراتيجية
لتشجيع متابعة الحصائل الجنسانية( *.الغاية األولى)

شعبة إدارة ورصد األداء؛
شعبة السياسات والبرامج

و) تدخل في سياسات وبرامج المساعدة الغذائية التي يقدمها
البرنامج فئات مختلفة لنوع الجنس والعمر عند اتخاذ قرارات بشأن
التقدير ،والتصميم ،والتنفيذ ،والرصد ،والتقييم .ويُ يسر اإلدراج عندما
تضم فرق التقييم ومناقشات جماعات التركيز على مستوى المجتمع
المحلي النساء والرجال أو االثنين حسب مقتضى الحال( .الغاية
الثانية)

المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القـطـرية

ز) يعمل البرنامج في شراكات بصورة منتظمة على المستويات
اإلقليمية والوطنية والمحلية لتحديد مجاالت للتحسين والمساءلة
المتبادلة إلدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المساعدة
الغذائية التي يقدمها البرنامج( .جميع الغايات)

إدارة الشراكة
والحوكمة والدعوة

ح) نظرا ألن إدارة خدمات العمليات تعد الوحدة الرئيسية التي تدعم أنشطة
البرنامج الميدانية ،فإن هذه اإلدارة تضمن إدراج المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في جميع األدلة ،والتوجيهات ،والسياسات ،ووثائق التوجيه

إدارة خدمات العمليات
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األخرى لألنشطة والمجموعات ،بما في ذلك مجموعات اللوجستيات واألمن
الغذائي واالتصاالت في حاالت الطوارئ( .جميع الغايات)
ط) تشمل جميع ميزانيات البرامج ونماذج الميزانيات المستخدمة
إلعداد االتفاقات الميدانية اعتمادات محددة للتكاليف المتعلقة
بالمساواة بين الجنسين في إطار كل نشاط برنامجي (مثال باعتبار ذلك
موضوعا شامال) .وتعطي األولوية لألنشطة الخاصة بتحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة عند تخصيص الموارد ،حتى عندما تكون
الموارد محدودة( .جميع الغايات)

شعبة الميزانية والبرمجة؛
المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القـطـرية

ي) تلتزم سياسات البرنامج وبرامجه للمساعدة الغذائية بالمؤشر
الجنساني والمعايير الدنيا للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمنع
وتخفيف العنف القائم على نوع الجنس ،والتي يطوعها البرنامج
لقطاعي التغذية واألمن الغذائي( .الغاية الرابعة)

شعبة السياسات والبرامج؛
المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القـطـرية

المعايير الدنيا للتدخالت الموجهة

الوحدات الرائدة

ك) تستد اإلجراءات الموجهة لفئة جنسية و/أو عمرية معينة إلى
تحليل شامل لنوع الجنس والعمر يبين أنها تلبي االحتياجات المحددة.
(الغايتان األولى والثالثة)

المكاتب اإلقليمية؛
المكـاتب القـطـرية

ل) تيسر سياسات وبرامج المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج
مشاركة المرأة ،حسب االقتضاء ،في مبادرات للمجموعات تعزز معرفة
المرأة ومهاراتها ،وثقتها الذاتية ،وتدعم شبكات اجتماعية يمكن أن
تعتمد عليها المرأة في أوقات الحاجة( .الغاية الثالثة)

المكاتب اإلقليمية؛
المكـاتب القـطـرية

م) يستخدم البرنامج تكنولوجيات ،وخدمات ،وهياكل أساسية تساعد
على تخفيف أعباء عمل المرأة بدون أجر والمرتبطة بالمساعدة الغذائية
التي يقدمها البرنامج( .الغاية الثالثة)

المكاتب اإلقليمية؛
المكـاتب القـطـرية

ن) تصمم مبادرات محددة السياق لتشجيع مشاركة الرجال واألوالد
في العمل الجنساني :زيادة فهم الرجال واألوالد للمساواة بين الجنسين
والتغذية يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي للسلوك في األسر ،مع
تزويد المزيد من أعضاء المجتمعات المحلية بالمعرفة واألدوات الالزمة
لضمان األمن الغذائي( .الغاية الثالثة)

المكاتب اإلقليمية؛
المكـاتب القـطـرية

س) في الحاالت التي ال تزال فيها فجوات ،يستثمر البرنامج في
استراتيجيات وشراكات مجتمعية ومدرسية لصالح التغذية المدرسية
التي تولد المزيد من الحوافز المستدامة لكي يواصل اآلباء تعليم
البنات بعد المرحلة االبتدائية( .الغايتان الثانية والثالثة)

المكاتب اإلقليمية؛
المكـاتب القـطـرية

 .28وأعدت هذه المعايير الدنيا لمساعدة المكاتب القطرية في سد الفجوات الجنسانية .وينبغي أن
تواصل المكاتب القطرية أيضا استخدام أي نقاط بداية جرت تجربتها واختبارها لتعزيز المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة ،بما في ذلك أنشطة مستهدفة للنساء و/أو الرجال التي يمكن أن تظهر
بصورة متوقعة أو غير متوقعة من خالل التداخالت البرنامجية للبرنامج ،حتى إذا كانت ال تؤدي إلى
مشاركة مباشرة في جوانب البرنامج المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية.
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التغيير التنظيمي

جميع وظائف البرنامج مفتوحة أمام الرجال والنساء

 .29يتناول هذا الفرع تدابير لضمان أن يكون لدى اإلدارة العليا وموظفي البرنامج فهم واضح لمساءلتهم،
واآلليات المؤسسية لتحقيق التغيير التنظيمي بما يخدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .ومرة
أخرى ،فإن البنود التي توضع أمامها عالمة نجمة (*) تتماشى مع المؤشرات في خطة العمل على
نطاق المنظومة.

الموارد البشرية

الوحدات الرائدة

يوجد لدى البرنامج تمثيل متكافئ للموظفين من النساء والرجال في
الفئة الفنية ف 4وما فوقها أو ما يقابلها من فئات الموظفين الوطنيين
– بما في ذلك المستويات العليا في المكاتب الميدانية ،واللجان،
والصناديق – بصرف النظر عن مصدر التمويل *.ويؤدي تحليل القيود
وأفضل الممارسات ،على جميع المستويات من المقر إلى المستوى
الميداني ،إلى إجراء تصحيحي.

الوحدات الالمركزية التي تقوم
بالتوظيف بدعم من شعبة
الموارد البشرية

يُ دمج تقييم القيم و/أو المهارات األساسية التي لدى جميع الموظفين
في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وخاصة موظفي الفئة
ف – 4أو ما يعادلها – وما فوقها ،بما في ذلك الموظفين الذين في
وظائف صنع القرار في جميع اللجان ،والبعثات ،والهيئات االستشارية*.

شعبة الموارد البشرية؛
مكتب الشؤون الجنسانية

يعد خطاب التكليف الذي يرسله المدير التنفيذي إلى كل مدير قطري
عند التعيين واضحا بالقدر الكافي بالنسبة للمساءلة المتعلقة بالمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة.

شعبة الموارد البشرية

يُ ظهر كبار المديرين قيادتهم في مجال مناصرة التمثيل المتساوي بين
النساء والرجال*.

فريق اإلدارة التنفيذية؛
مكتب المدير التنفيذي؛
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يوجد نظام لتقدير العمل المتميز من حيث تعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة *.وينفذ البرنامج عملية منح شهادات مؤسسية
تقدر األداء الجيد وتحقيق نتائج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة من جانب المكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية،
وإدارات وشعب المقر.

مكتب الشؤون الجنسانية

يجري تحسين تنفيذ وتتبع السياسات المراعية للمنظور الجنساني
والصديقة لألسرة لدى قوة عمل البرنامج ،بما في ذلك ترتيبات مرنة للعمل؛
وترتيبات خاصة بالرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع؛ وإجازة األمومة،
واألبوة ،والتبني؛ ومنع االعتداء والتحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي.

مكتب المدير التنفيذي؛
شعبة الموارد البشرية

تضع السياسات في اعتبارها تأثير قضايا التنقل على الحياة اليومية
داخل المكاتب وخارجها بالنسبة لجميع الموظفين ،بمن فيهم المثليات،
أو المثليون ،أو مزدوجو الميل الجنسي ،أو مغايرو الهوية الجنسانية ،أو
المخنثون 24،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص المصابون بفيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز أو بحاالت المرضية المزمنة.

شعبة الموارد البشرية

يتم إعالم جميع الموظفين بنشرة األمين العام لألمم المتحدة المتعلقة
بالتدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين ،وبسياسة
البرنامج الخاصة بتدابير الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين.

تنمية القدرات

يتحمل جميع الموظفين مسؤولية تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة .وتتحول شبكة البرنامج لمناصري المساواة بين
الجنسين إلى شبكة النتائج الجنسانية ،مع رقابة إدارة قوية وتوازن
جنساني من خالل إدماج كبار الموظفين من النساء والرجال من جميع
المجاالت الوظيفية ،وخاصة من الفئة ف 4وما فوقها ،أو ما يعادلها من
فئات الموظفين الوطنيين ،أو حسب مقتضى الحال بالنسبة للشعب
األصغر حجما .وتوجد ألعضاء الشبكة اختصاصات مكتوبة ،ويخصص
 20في المائة على األقل من وقتهم لوظائفهم بوصفهم منسقين
جنسانيين *.وتستخدم األموال الخاصة فقط إلى أن تخصص موارد
أساسية للربط الشبكي وتنمية القدرات.
توجد خطة شاملة لتنمية القدرات ،تستند إلى تقييم للقدرات أ�جري
على نطاق البرنامج عام  2014بالنسبة للمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في المقر ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية *.ويتم تحديث
هذه الخطة كل  3سنوات على األقل وتشمل:
•التدريب الجنساني األساسي واإللزامي لجميع فئات موظفي
البرنامج في المقر ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية،
والمكاتب الفرعية *،ويتم تتبع النتائج سنويا؛ ويتاح التدريب
للشركاء وموظفيهم؛
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مكتب األخالقيات؛
مكتب الشؤون الجنسانية؛
شعبة االتصاالت

الوحدات الرائدة

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب الشؤون الجنسانية؛
شعبة الموارد البشرية

•االسترشاد بأنشطة التعلم عن طريق العمل مع البرنامج
والشركاء والخبراء التقنيين؛
•إقامة شراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والكيانات
األخرى ،واستخدام القدرات الخارجية ،مثل مستشارين في
الشؤون الجنسانية من مشروع القدرة االحتياطية المعنية
بالمسائل الجنسانية؛
•إعداد تدريب جنساني موجه للموظفين واإلدارة العليا* يشمل
الدروس المستمدة من تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
هذه ،بتوجيه التقني من جانب مكتب الشؤون الجنسانية.

االتصاالت والمعارف والمعلومات
يتم توثيق المعارف الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
وأدواتها وممارساتها الجيدة بصورة منهجية ،وتقاسمها داخليا ومع
الجمهور*.

الوحدات الرائدة
شعبة االتصاالت

تشمل خطط االتصاالت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها
ً
جزءا ال يتجزأ من توثيق المعلومات الداخلية والعامة *،وتكون جميع
مواد االتصاالت على علم بهذه السياسة الخاصة بالمساواة بين
الجنسين.

شعبة االتصاالت؛
مكتب الشؤون الجنسانية

تساعد جميع االتصاالت المتعلقة بالجنسانية على تطوير الفهم لدى
الموظفين والشركاء للجنسانية واألمن الغذائي ومساهمة البرنامج في
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

شعبة االتصاالت؛
مكتب الشؤون الجنسانية

يشارك البرنامج في شبكة الممارسين المشتركة بين الوكاالت بشأن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة*.

مكتب الشؤون الجنسانية

الشراكات
يستخدم البرنامج ،تمشيا مع استراتيجيته للشراكات المؤسسية ،الدعوة،
والبحوث ،وتنمية القدرات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل تعاونه مع المؤسسات
األكاديمية.
تؤخذ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في االعتبار بصورة منهجية
عند وضع اتفاقات ميدانية ،بما في ذلك عن طريق إدراج معايير لضمان تتبع
االمتثال ورصده واإلبالغ عنه.

الوحدات الرائدة
مكتب المدير التنفيذي؛ مكتب
الشؤون الجنسانية

المكاتب اإلقليمية
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استعراض نماذج العقود القياسية وإدراج بند بشأن الجنسانية حسب
االقتضاء.

مكتب الشؤون القانونية

يشارك البرنامج بصورة منهجية وعلى مستويات متعددة في آليات
التنسيق المشتركة بين الوكاالت ،وخاصة مع الوكاالت األخرى التي تتخذ
من روما مقرا لها ،والمعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،بما
في ذلك المجموعات التي يتولى قيادتها أو يشارك في عضويتها *.وفي
المجموعات التي يتولى البرنامج قيادتها ،يطلب من األعضاء اآلخرين
تقديم تقارير عن كيفية معالجتهم للقضايا الجنسانية ،وكيفية تحسين مثل
هذا العمل.

إدارة الشراكة والحوكمة
والدعوة؛ شعبة االستعداد
للطوارئ ودعم االستجابة

يشارك البرنامج في عملية استعراض النظراء التابعة لخطة العمل على
نطاق المنظومة مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها*.

مكتب الشؤون الجنسانية

الموارد المالية

الوحدات الرائدة

يتاح التمويل المؤسســي لتنفيذ سياســة البرنامج بشأن المساواة
بيــن الجنســين وتمكين المرأة .ويتجاوز هــذا التمويل المعيار المالي
لتخصيص الموارد للسياسة*.

مكتب المدير التنفيذي؛
شعبة الميزانية والبرمجة

ُتدرج أنشــطة المساواة بين الجنســين وتمكين المرأة في ميزانيات
المشــروعات ،وجميع وثائقهــا وتنقيحات الميزانية؛ وتفي الموارد
المحددة للعمل في مجال المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة
بالمعيــار المالي المؤسســي عــن طريق تمثيل ما ال يقل عن  11في
المائــة مــن مجموع تكاليف المشــروعات ،وزيادتها بما ال يقل عن 15
فــي المائة بحلول عام 2020

المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القطرية؛ شعبة
الميزانية والبرمجة

تســتخدم آليــة للتتبع المالــي لتقدير األموال المصروفة على تعزيز
المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة .وتؤثر نتائج هذا التتبع على
التخطيط الرئيســي لتخصيص الميزانية*.

فريق القيادة؛
شعبة المالية والخزينة

يتم إدراج رمز المؤشــر الجنســاني للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت أو ما يكافئه – والذي يوجه تصميم نشــاط المشــروع ،ورصد
تقييــم التنفيــذ في جميع وثائق المشــروع وتنقيحات الميزانية؛ وتنفيذ
سياســة المســاواة بين الجنســين يمكن مائة في المائة من مشروعات
البرنامــج مــن تحقيــق الرمزين  2ألف 2/باء بحلول نهاية عام .2015
تخصص نســبة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة ألنشــطة المساواة
بين الجنســين باســتخدام نظام المؤشر الجنساني*.
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المكاتب اإلقليمية؛
المكاتب القطرية

فريق القيادة؛
شعبة الميزانية والبرمجة

تمول موارد مكتب الشــؤون الجنســانية بالكامل* ويركز على
إدماج المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة في جميع اإلجراءات
التنظيمية .وهو يضم مستشــارا أول للشــؤون الجنسانية في المقر
ومستشــارين في كل مكتب إقليمي ومكتب قطري كبير ،لمســاعدة
المكاتــب اإلقليميــة والمكاتب القطريــة في إيجاد موارد لتنفيذ مقررات
اإلدارة العليا ،وقياس فاعلياتهم في تحقق المســاواة بين الجنســين من
خالل البرمجة الشــاملة لألمن الغذائي والتغذوي.

مكتب المدير التنفيذي

التقييم

الوحدات الرائدة

يقيم مكتب التقييم سياسة المساواة بين الجنسين بعد  5سنوات من
الموافقة عليها .وتفيد نتائج التقييم في صياغة تحديثات السياسة
والسياسات الجديدة.

مكتب التقييم؛
شعبة السياسات والبرامج

تجري مراجعة مؤقتة على أساس قياسات معينة بعد سنتين ونصف
من الموافقة.

شعبة إدارة ورصد األداء

تتجاوز جميع تقييمات البرنامج متطلبات خطة العمل على نطاق
المنظومة*.

مكتب التقييم

على مدى السنوات الخمس الماضية ،عمل برنامج الشراء من أجل التقدم الذي ينفذه البرنامج على تحويل حياة مئات
اآلالف من المزارعين ،وال سيما النساء ،في  20بلدا
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الرقابة

الوحدات الرائدة

ينشي البرنامج آلية على مستوى اإلدارة العليا لرصد التقدم المحرز في
تحقيق هدفه وغاياته بالنسبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة*.
وسيحدد المدير التنفيذي عضوية هذه اآللية وأساليب عملها.

مكتب المدير التنفيذي

يشارك الموظفون من جميع المستويات في المشاورات بشأن المخاطر
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،كجزء من دورة
التخطيط السنوية للمراجعات القائمة على المخاطر*.

مكتب المفتش العام
وخدمات الرقابة

تجري مراجعة تشاركية للمساواة بين الجنسين أو ما يعادلها مع منظمة
العمل الدولية كل خمس سنوات على األقل*.

مكتب المفتش العام
وخدمات الرقابة

حينما تدير النساء أي زيادة في دخل األسرة فإنها تحسن من صحة األطفال وتغذيتهم
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المخاطر
  .30تترتب على النهج الذي يتسم بالتحول
الجنساني تكاليف وفوائد ،وينطوي على
مخاطر مادية ومفاهيمية .وتتعلق المخاطر
المادية بالموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه
السياسة .فجمع البيانات وتحليلها ،والتعاقد
مع الخبراء الخارجيين لتنمية القدرات
ودعمها ،وإعادة تصميم البرامج وإدخال
التغييرات الالزمة على نطاق البرنامج
وبرامجه يتطلب استثمارات كبيرة ،على
المستوى األولي وفي المستقبل .وتخفف
حدة هذه المخاطر من خالل الفوائد التي
تحققها للبرنامج والمستفيدين منه عمليات
البرمجة الموجهة ذات الجودة العالية.
ويساعد التعرف على المتضررين من انعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية وأسباب وكيفية
تضررهم البرنامج في توجيه موارده بدقة،
فينقذ المزيد من األرواح ويستعيد المزيد من
سبل كسب العيش.

 .31والمخاطر الثانية مفاهيمية وتتعلق بأهمية
وفهم السياسة وهدفها .وتتمثل أكبر عقبة
في تحسين فهم البرنامج ألسباب وكيفية
تأثير القضايا الجنسانية في األمن الغذائي
والتغذية لألشخاص ،حتى يستطيع جميع
الموظفين تطبيق المعايير الدنيا وتنفيذ
التغييرات الالزمة بشكل منتظم للوصول إلى
هدف السياسة .وتكفل تنمية القدرات ،وإدارة
المعلومات والمعارف ،والشراكات ،والتدابير
الخاصة بالمساءلة فهم الموظفين ألدوارهم
ومسؤولياتهم.

متطلبات تأمين الموارد
 .32سيتطلب التنفيذ الكامل لهذه السياسة مبلغ
يصل إلى  25مليون دوالر أمريكي موزعة
على عامين .وقد خصص بالفعل ،حتى
أبريل/نيسان  ،2015حوالي  9.6ماليين
دوالر أمريكي تشمل أنشطة قائمة مثل
تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم
المتحدة وبرنامج اعتماد سياسة المساواة
بين الجنسين .ويخصص الجانب األكبر من
المبلغ المتبقي لتعزيز القدرات ،بما في ذلك
إنشاء وظائف مستشار للمسائل الجنسانية
من الفئة الفنية ( 4ف )4في المكاتب
اإلقليمية والمكاتب القطرية الكبيرة جدا.

 .33وتتمثل مصادر التمويل الالزم للتنفيذ في
ميزانية دعم البرامج واإلدارة ،وتكاليف
الدعم المباشرة ،والمصادر الخارجة عن
الميزانية .وبقدر ما يثبت عدم إمكانية
تحقيق التعبئة الكاملة للموارد ،سوف يحدد
تنفيذ السياسة أولويات تسليم الحصائل
ميدانيا.
 .34وأعدت هذه الوثيقة قبل خطة اإلدارة للفترة
 .2018-2016وستدرج المتطلبات التي
تنشأ عن هذه السياسة في طلبات الميزانية
العادية؛ وستقدم االستراتيجيات الجنسانية
اإلقليمية أرقاما وجداول زمنية أكثر دقة
للميزانية.
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