ال جلس التنفي ي
World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

ا

ب ا

ة ال ال

الدورة السنو ة
رو ا 22-18 ،و يو/حز ان 2018

الت زيع :عام

البند  5من جدول األعمال

التاريخ 8 :ماي /أيار 2018

WFP/EB.A/2018/5-G

اللغة األصلية :اإلنكليزية

قضايا السياسات
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على م قع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تحد ث عن سياسة ال ساواة بين الجنسين ()2020-2015
وجز تنفي ي
يلخص هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ سيييياسييية المسييياواة بين الجنسيييين للب ا

( ،)2020-2015والتي يجري تفعيلها بصييي رة

أساسية عن طريق خطة عمل المساواة بين الجنسين .ويُسلط التقرير الض ء على ما يلي:
أ)

إدماج المساواة بين الجنسين في خارطة الطريق المتكاملة؛

ب) المستجدات في العمل نح تحقيق الحصائل التسع لخطة عمل المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك الفحص المرحلي المطل ب
للمقاييس؛
ج) اسييتخدام يليات الب ا

لتعميم المنظ ر الجنسيياني ،بما في ذلك برناما التعاون الجنسيياني ،ومؤشيير المسيياواة بين الجنسييين

والعمر ،وخطة العمل على نطاق منظ مة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويختتم التقرير بملخص لإلجراءات والتحديات ذات األول ية.
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قد ة
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يغطي هذا التحديث للتقدم المحرز في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ( )1( ،)2020-2015من خالل خطة عمل المساواة
بين الجنسين المرتبطة بهذه السياسة )2(،النصف الثاني من عام  2017والفصل األول من عام .2018
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ويُقدِّم التقرير لمحة عامة عن م اصلة إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في خارطة الطريق المتكاملة الخاصة بالب ا ،
والتقدم المحرز في العمل نح تحقيق الحصييائل التسييع لخطة عمل المسيياواة بين الجنسييين؛ ويليات الب ا

الرئيسييية لتعميم

المنظ ر الجنساني؛ واإلجراءات واالعتبارات ذات األول ية بالنسبة للفترة المتبقية من عام .2018

االعتبارات الجنسا ية وخارطة الط ق ال تكا لة
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في حين تُعتبر المسيييياواة بين الجنسييييين هدفا ذ في حد ذاتها ،فبنها تعتبر أيضييييا ذ شييييرطا ذ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية الجيدة.
ويندرج إدماج قضيييايا المسييياواة بين الجنسيييين في االسيييتعراجيييات االسيييتراتيجية ال طنية للقضييياء على الج  ،وفي جميع
مراحل الخطط االستراتيجية القطرية ،وفي اإلطار المالي ،في عداد األم ر الحاسمة لنجاح تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة.
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وال تزال المكاتب القطرية تتلقى دعما ذ تقنيا ذ لتعميم المنظ ر الجنسيييييياني ،مع التركيز بشييييييكل خاا على تعزيز القدرات في
مجال التحليل الجنساني لكي تستجيب تدخالت الب ا

بص رة استراتيجية لالحتياجات واألول يات الخاصة باألمن الغذائي

للنساء والرجال والبنات واألوالد .وتُعتبر التحليالت الجنسانية من العناصر األساسية لالستعراجات االستراتيجية ال طنية
للقضيياء على الج  ،مثالذ في دولة ب ليفيا المتعددة الق ميات ،والجمه رية الدومينيكية ،وبيرو ،والس ي دان ،وت نس .وعندما
وجيييييع مكتب نيبال القطري خطتت االسيييييتراتيجية القطرية ،عقد حلقة عمل عن إدماج المسييييياواة بين الجنسيييييين والشيييييم ل
االجتماعي في أنشييييطة الخطة وحصييييائلها ،وعيًن خبيرا ذ اسييييتشيييياريا ذ إلجراء تحليل جنسيييياني سييييريع للبراما القائمة التابعة
للب ا .
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وتم اسييتعراج جميع الخطط االسييتراتيجية القطرية  -بما في ذلك مذكرات المفاهيم للخطط االسييتراتيجية القطرية ،والخطط
االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة من جانب المكاتب اإلقليمية المعنية ،ومكتب
الشؤون الجنسانية فيما يتعلق ترميز مؤشر المساواة بين الجنسين .وقد ُحدِّد الرمز 2أ الخاا بمؤشر المساواة بين الجنسين
 والذي يعني إدماج قضايا المساواة بين الجنسين  -لنح  53خطة من بين  63خطة استراتيجية قطرية ،وخطة استراتيجيةقطرية مؤقتة ،وخطة اسييييييتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية تمت الم افقة عليها في عام  ،2017بينما حصييييييلت  10خطط
()3

استراتيجية قطرية مؤقتة على الرمز  ،1وه ما يعني اإلدماج الجزئي.
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ومن إطار النتائا المؤسيييسيييية ،أجييييفت النتيجة الشييياملة عن " تحسيييين المسييياواة بين الجنسيييين وتمكين المرأة بين السيييكان
المسيييتفيدين من مسييياعدة البرناما " في جميع الخطط االسيييتراتيجية القطرية ،باعتبار ذلك التزاما ذ بت فير بيانات شيييخصيييية
مص ينًفة حسييب الجنس والعمر ،وتم تنقيح أداة رصييد وتقييم فعالية المكاتب القطرية (أداة "ك ميت") السييتيعاب هذا الشييرط.
وصدرت ت جيهات ( )4لتزويد مسؤولي الرصد واإلبالغ بمهارات وأدوات للرصد المراعي لالعتبارات الجنسانية.

(.WFP/EB.A/2015/5-A)1
(.WFP/EB.1/2016/4-B)2
( )3يُقدِّم مكتب الشؤون الجنسانية والمكاتب اإلقليمية دعما ذ تقنيا ذ خاصا ذ بتعزيز القدرات للمكاتب القطرية لمساعدتها على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين بص رة
كاملة في تصميم وتنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية.
( )4تشمل األمثلة على الت جيهات إجافة بيانات عن المساواة بين الجنسين إلى الخالصة ال افية إلطار النتائا المؤسسية ،وت جيهات بشأن "مؤشرات المساواة بين
الجنسين ،ومؤشرات إطار النتائا المؤسسية" ،وعن "االعتبارات الجنسانية ،واإلبالغ".
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ولكي يتم ًكن الب ا

من تتبع النفقات واإلبالغ عن العمل من أجل تشيييجيع المسييياواة بين الجنسيييين ،تم إدخال كشيييف عمل

للميزنة الخاصييية بالمسييياواة بين الجنسيييين جيييمن قالب ميزانية الحافظة القطرية باعتباره الملحق  .4ومن المخطط في عام
 2018و جع مؤ شر يلية متكاملة لتتبع اإلنفاق على الم ساواة بين الجن سين ،إلى جانب تعزيز التخطيط المراعي لالعتبارات
الجنسانية وكفاءات م ظفي المكاتب القطرية في مجال الميزنة.

خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين
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تتضييمن خطة عمل المسيياواة بين الجنسييين تسييع حصييائل منشيي دة )5(،يتعيًن تحقيقها عن طريق إجراءات محدًدة تُسييند إلى
كيانات مختلفة تابعة للب ا  .وبنا ذء على طلب خطة عمل المسيياواة بين الجنسييين ،تم إجراء "فحص مرحلي للمقاييس" في
الجزء األخير من عام  2017لضيييييي مان اتسييييييياق المؤشييييييرات وال غا يات مع خار طة الطريق المت كام لة .وب نا ذء على هذا
االسيييييتعراج ،أُجريت تنقيحات على بعض مؤشيييييرات خطة عمل المسييييياواة بين الجنسيييييين ولكن ليس على اإلجراءات أو
الكيانات المسؤولة .وترد في الملحق الثاني الصيغة المحدًثة لخطة عمل المساواة بين الجنسين.

الحصيلة  :1التحليل والبيا ات
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ال يزال التركيز ينصيييب على البيانات المنهجية المتعلقة باألشيييخاا ،والمصييينًفة حسيييب الجنس والعمر ،وإدماج التحليالت
سيييبل كسيييب
الجنسيييانية في تقديرات االحتياجات ،والرصيييد ،واإلبالغ .وعلى سيييبيل المثال ،أُجري تحليل جنسييياني لتخطيط ُ
العيش الم سييييمية من جانب الب ا
لم ظفي الب ا

بغية تعزيز إدماج قضييييايا المسيييياواة بين الجنسييييين في النها الثالثي .وتتاح ت جيهات

والشركاء الخارجيين عن طريق مجموعة األدوات الجنسانية )6(.وتحصل المكاتب القطرية المشاركة في

ويتحسيين التحليل الجنسيياني عن طريق اسييتخدام مؤشيير
برناما التح ل الجنسيياني على دعم تقني لتعزيز قدراتها وأدواتها،
ً
المساواة بين الجنسين والعمر .وتتضح زيادة ال عي بالقضايا الجنسانية من عمل المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية .وعلى
سيييبيل المثال ،اسيييتطلع م ظف وحدات تحليل هشييياشييية األوجيييا ورسيييم معالمها والشيييؤون الجنسيييانية ،في مكتب بانك ك
اإلقليميُ ،
طرقا ذ إلدماج االعتبارات الجنسانية في التحليالت المنفًذة في مستهل حاالت الط ارئ؛ وأدرج مكتب بنما اإلقليمي
أسئلة عن أعمال الرعاية واألعمال المنزلية غير المأج رة في استقصاءات من أجل تقييمات للب ا

عن األمن الغذائي في

حاالت الط ارئ؛ واقام المكتب القطري في الهند شييييييراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة إلجراء تقييم جنسيييييياني بغية تعزيز
عناصر المساواة بين الجنسين في عمل الب ا ؛ وأُدرجت قضايا المساواة بين الجنسين في تحاليل تكاليف وف ائد ال جبات
المدرسييية في ب ليفيا؛ وفي مالوي ،أُجريت تحليالت جنسييانية لتحديد الفج ات في البرمجة المتعلقة بالمسيياواة بين الجنسييين،
والفرا في ال جبات المدرسيييييية ،وأنشيييييطة الشيييييراء من أجل التقدم والتغذية؛ وفي كينيا ،أُجري تحليل عن المسييييياواة بين
الجنسيييين والحماية في مسيييت طنة داداب لالجئين؛ وفي ت نس ،قُدم الدعم التقني للحك مة ال طنية من أجل تحسيييين اسيييتخدام
البيانات المصنًفة حسب الجنس والعمر عند رصد برناما ال جبات المدرسية.
الحصيلة  :2االست اتيجية والتوجيهات ودورة الب ا
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تم وجيع ونشير ت جيهات عن البرمجة التشياركية والشياملة )7(.وتُدرج االعتبارات الجنسيانية في سيياسيات الب ا

ووثائقت

الت جيهية ،بما في ذلك دليل التح يالت القائمة على النقد ،وت جيهات عن تغيُّر المناخ والحد من أخطار الك ارث ،ودليل

( )5يرد في الملحق األول ملخص لقياس األداء على أساس حصائل مؤشرات خطة عمل المساواة بين الجنسين في عام .2017
(.http://gender.manuals.wfp.org/en/ )6
( )7انظر على سبيل المثال مجم عة األدوات الجنسانية الخاصة بالب ا  ،قسم المشاركةhttp://gender.manuals.wfp.org/en/gender- :
toolkit/gender-in-programming/participation/؛ وقسم تحليل أصحاب المصلحة ،ودليل المساءلة أمام السكان المتضررين.
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تعزيز القدرات القطرية ،وت جيهات خاصيييية ببرناما دعم السيييي ق الزراعية ألصييييحاب الحيازات الصييييغيرة.

وأُدمجت

االعتبارات الخاصييية بقضيييايا المسييياواة بين الجنسيييين في الدورة البرامجية أثناء مرحلة التصيييميم وتنفيذ األنشيييطة من أجل
ت شجيع الم ساواة بين الجن سين وتمكين المرأة ،والتي يجري تتبعها عن طريق يليات الر صد المؤ س سية ،وخا صة عن طريق
نظام مؤشيير المسيياواة بين الجنسييين والعمر ،وإطار النتائا المؤسييسييية ،والتقرير السيين ي ،وإنشيياء وإدارة يليات للشييكاو
والتعليقات .وعلى سيييبيل المثال ،وبالنسيييبة لبرناما التح يالت القائمة على النقد في الك نغ  ،أنشيييأ الب ا

يلية للشيييكاو

والتعليقات تتضييييييمن خطا ذ هاتفيا ذ سيييييياخنا ذ بالمجان ،ومناقشييييييات لمجم عات التركيز ،ومقابالت مع أفراد يمكن من خاللها
االسييييتما إلى تجارب ويراء النسيييياء والرجال والمراهقات والمراهقين ،ومعالجتها .وأنشييييأ المكتب القطري في ليبيا خطين
هاتفين سيياخنين ،ويسييتعين المكتب القطري في أفغانسييتان بنسيياء ورجال للرد على المكالمات الهاتفية حتى يتمكن أصييحاب
المصييلحة من التحدث مع شييخص من جنسييهم ،حسييب أفضييلياتهم )9(.وأدما المكتب القطري في ك با قضييايا المسيياواة بين
الجنسيين في تقييمات لخخطار المتعلقة بالجفا

لضيمان أن تسيتجيب البرمجة لم اطن الضيعف الخاصية ،وإلى قدرة النسياء

والرجال على الصييييييم د .ويشييييييارك المكتب القطري في إك ادور في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على م اجهة اآلثار
الضييارة لتغيُّر المناخ على األمن الغذائي ،ولتعزيز القدرة على التكيُّف على مسييت

المجتمعات المحلية ،مع التركيز بشييكل

خاا على المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي.
الحصيلة  :3ال وارد البش ة
-11

في عام  2017وأوائل عام ُ ،2018وجت اهتمام أكبر إلى تشييييييجيع التكافؤ بين الجنسييييييين وأماكن العمل الجديرة باالحترام.
واسييييييت جابة السييييييتراتيج ية الت كافؤ بين الجنسييييييين على ن طاق المنظ مة )10(،والتي أعلن ها األمين ال عام لخمم المت حدة في
سييبتمبر/أيل ل  ،2017ت لت ُ
شيعبة الم ارد البشييرية وجييع خطة عمل الب ا

للتكافؤ بين الجنسييين .وعن طريق قيادة هذه

ال ُشعبة ومناصرتها لتنفيذ إجراءات في أربعة مجاالت للتركيز  -وهي استقدام الم اهب ،وتط ير ال ظيفة وتط ير القدرات،
والمشييييياركة والرفاه ،والمسييييياءلة  -فبنها تهد

إلى جيييييمان أن يحقق الب ا

التكافؤ بين الجنسيييييين على نطاق الم ظفين

الدوليين بحل ل عام  2021والم ظفين ال طنيين بحل ل عام  .2028ويتيح تنفيذ خطة عمل التكافؤ بين الجنسييييييين أيضييييييا ذ
فرصة لل فاء بااللتزامات السابقة  -وال سيما فيما يتعلق باألفراد من غير الم ظفين  -لتنفيذ وتتبع سياسات مراعية للمنظ ر
الجنساني ولخسرة من أجل أماكن عمل الب ا  ،ودعم مشاركة المرأة في صنع قرارات الب ا

على جميع المست يات.

وتجدر اإلشييارة في هذا الصييدد إلى أنت صييدر في الفصييل األول من عام  2018التعميم المنقح للمدير التنفيذي بشييأن
الحماية من المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز في مكان العمل (.)OED2018/007
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الرتب وبعق د ذات مدد متباينة في المقر الرئيسيييي وفي جميع المكاتب
ويعمل أخصيييائي ن في الشيييؤون الجنسيييانية بمختلف ُ
اإلقليمية ،وفي عدة مكاتب قطرية .ونظرا ذ ألهمية إشييييييراك القيادات في إحداث تغيير ،فبن خطابات التكليف التي يصييييييدرها
الب ا

للمديرين اإلقليميين والقطريين تُلزمهم باتبا نها التح ل الجنساني لتعزيز األمن الغذائي والتغذية.

( )8تتاح الت جيهات على م قع أدلة البرناما.http://manuals.wfp.org/en/ :
( )9يُعتبر تصميم واستخدام يليات الشكاو والتعليقات أحد المك نات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الب ا للمساءلة أمام السكان المتضررين:
.http://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp_aap_strategy_2016-21_0.pdf
(https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17 - )10
.00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
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الحصيلة  :4تن ية القدرات
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الستكمال تعزيز الخبرة في مجال المساواة بين الجنسينُ ،وجت أيضا ذ اهتمام خاا في عام  2017لتعزيز الكفاءات المتعلقة
بالمسيييياواة بين الجنسييييين لجميع أفراد ق ة العمل في الب ا

 -وتجدر اإلشييييارة إلى إطالق قناة للتعلم الجنسيييياني في إطار

برناما مؤسييسييي بعن ان "نحن نتعلم" ( ،"WeLearn" )11حيث يتسيينى لم ظفي الب ا

وشييركائت تلقي دورات إلكترونية

مثل رحلة التعلم األسييياسيييية عن المسييياواة بين الجنسيييين فيما يتعلق بالمعايير الجنسيييانية .وقد اتضيييح االهتمام بالتعلم المتعلق
بالمسيياواة بين الجنسييين ،مثالذ ،عند اكتشييا

أن الفيدي األكثر شييعبية في برناما "نحن نتعلم" في عام  2017كان يتمثل في

"أحاديث تيد" ( )Ted Talkعن م ج ي

"لماذا تُعتبر المسيياواة بين الجنسييين مفيدة للجميع  -بمن فيهم الرجال" )12(.وإلى

جانب قناة التعلم الجنسيياني ،أجيييفت نماذج إجييافية إلى مجم عة األدوات الجنسييانية الخاصيية بالب ا

تتناول ،على سييبيل

المثال ،التغذية والحد من أخطار الك ارث .وأنتجت أيضييييا ذ حزمة من تسييييعة شييييرائط فيدي تعليمية قصيييييرة تتناول التحليل
الجنسيياني ،والرصييد ،واالسييتعداد لحاالت الط ارئ ،والشييراكات .وظل المجتمع الجنسيياني ( )13يجتذب اهتماما ذ متزايدا ذ عن
طريق تقاسييييييم المعار  ،والممارسييييييات الجيدة ،والمعل مات .وكانت هناك اسييييييتثمارات في فرا التعلم وجها ذ ل جت مثل
”العيادات الجنسانية“ التي أُعدت لل حدات ال ظيفية في المكتبين القطريين في رواندا وب روندي؛ وبعثات الدعم التي أوفدت
إلى مكاتب قطرية تشييييارك في برناما التح ل الجنسيييياني وبراما أخر  ،مثل المكاتب القطرية في بنغالديش ،وغ اتيماال،
وجمه رية إيران اإلسالمية ،وتركيا؛ ودورة تدريبية تمهيدية استغرقت ي مين عن المساواة بين الجنسين نظمت في مصر،
واألردن ،وجمه رية قيرغيزسيييتان ،والسييي دان ،والجمه رية العربية السييي رية؛ وتدريب على المسييياواة بين الجنسيييين في
حاال ت الط ارئ بالمكتب القطري في نيكاراغ ا؛ ودورات تدريبية عن تعميم المنظ ر الجنساني نظمها المكتب اإلقليمي في
داكار؛ وتدريب تجريبي للمدربين عن العالقة بين األعرا

الجنسانية الضارة والج .

الحصيلة  :5االتصاالت ،وال ارف ،وال لو ات
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عقدت دورات لتقاسييم المعار  ،وتم نشيير معل مات .وقد اس يتُكملت دراسيية
أُجريت بح ث تتعلق بالمسيياواة بين الجنسييين ،و ُ
متعددة األقطار عن قدرة أنشييطة تقديم المسيياعدة الغذائية من أجل إنشيياء األص ي ل على تمكين المرأة ،وتم تقاسييم النتائا عن
عقدت في الدورة الثانية والسييييتين للجنة وجييييع المرأة .وفي شييييراكة مع معهد غال ب
طريق تقارير خطية ومناسييييبة جانبية ُ
ُ
وشيييعبة اإلحصييياءات التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لخمم المتحدة ،وبمسييياهمات من فريق خبراء اسيييتشييياري في مجال
المسييياواة بين الجنسيييين واألمن الغذائي ،اسيييتُحدث مقياس بشيييأن "المسييياواة بين الجنسيييين من أجل األمن الغذائي" ،وتجري
تجربتت في سييبعة بلدان )14(.ويشييمل العمل على المسييت

وسييبل كسييب العيش
القطري دراسيية عن المسيياواة بين الجنسييين ُ

أُجريت في الجمه رية العربية الس رية.
-15

ويتم تقاسم المعار

والمعل مات عن طريق المنصات الشبكية للب ا

وهي المجتمع الجنساني ،والشبكة الداخلية ،وشبكة

اإلنترنت ،وعبر ح ارات جنسيييانية شيييهرية ،ودورات شيييبكية إقليمية ألعضييياء شيييبكة النتائا الجنسيييانية ،وتقارير سييين ية،
وحلقات عمل ،ومناسييييبات للدع ة ،كما حدث أثناء دورة عام  2017للجنة األمن الغذائي العالمي ،والحملة السنننننوية سنننن ة
عشنني يوما م ما النشننان لمناالننة الجنس الجنسننان " .وفي عام  ،2017كان م جي

هذه الحملة ه "عدم ترك أحد يتخلف

(.https://wfp.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php )11
(.https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included/ transcript )12
(https://communities.wfp.org/community/gender-community )13
()14

بنغالديش وجمه رية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيجيريا وطاجيكستان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وزامبيا.
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عن الركب" ،ونُ ِّظمت سيييييلسيييييلة من المناسيييييبات الخاصييييية ببذكاء ال عي والتعلم – "مآدب الغداء البرتقالية" )15(،وندوات،
وتدريب يعتمد على الدراما ،وعروج أفالم ،ومسابقات وغير ذلك  -في مكاتب الب ا
-16

في أنحاء العالم.

ويجري القيام أيضييييا ذ بمبادرات محلية في مجال االتصيييياالت .وعلى سييييبيل المثال أعد الم ظف ن في مكتب بانك ك اإلقليمي
نبذات جنسييييانية لكل بلد في اإلقليم الذي يت اجد فيت الب ا  ،بتجميع طائفة واسييييعة من المعل مات المتعلقة بالمسيييياواة بين
الجنسييين ،واألمن الغذائي ،والتغذية .وتُقدِّم كل نبذة جنسييانية لقطات عن أهم القضييايا المتعلقة بالمسيياواة بين الجنسييين وذات
صلة باألمن الغذائي والتغذية في البلد المعني ،وبذلك ت فِّر مرجعا ذ مفيدا ذ للزمالء في البعثات الم فدة إلى ذلك البلد ،ولمساعدة
المكتب القطري في مجال التخطيط ،ووجييع المشييروعات ،وإعداد االسييتجابات .وفي إقليم أمريكا الالتينية ،سيياهم الب ا
بم اد في منصية تقاسيم المعرفة المعروفة باسيم " ،" Baúl regional de recursos de generoوأجر  ،بالتعاون مع
جامعة إيم ري في ال اليات المتحدة ،درا سة عن العالقة بين تدخالت ال س ق ،والتمكين االقت صادي للمرأة ،والعنف الم جت
جد العشير في ك ل مبيا.

الحصيلة  :6الش اكات
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يعتر

الب ا

بأن الشييراكات المتن عة واالسييتراتيجية تعتبر أسيياسييية إلحداث تغييرات تح لية .فقد تم تعزيز الشييراكات

القائمة ،كما اسيييتُهل تعاون مع شيييركاء ُجدد .وتشيييمل كيانات األمم المتحدة األخر التي يقيم الب ا
المست

شيييراكات معها على

المؤسسي:



مجم عة األمم المتحدة اإلنمائية ،عن فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين؛



برناما األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفة خاصة عن تعميم المنظ ر الجنساني؛



برناما جامعة األمم المتحدة للدراسييييات والتدريب في مجال المسيييياواة بين الجنسييييين ،عن وجييييع نم ذج خاا
بالتدريب الجنساني لمديري الب ا ؛



ال كاالت األخر التي تتخذ من روما مقرا ذ لها  -منظمة األغذية والزراعة ،والصييييندوق الدولي للتنمية الزراعية
 بما في ذلك عن مبادرات تتعلق بالي م الدولي للمرأة ،ولجنة وجييييييع المرأة ،ولجنة األمن الغذائي العالمي ،ومعالبرناما المشترك للتعجيل بالتقدم نح التمكين االقتصادي للمرأة الريفية ،ومع هيئة األمم المتحدة للمرأة.

-18

ومن بين شركاء الب ا

اآلخرين في مجال المساواة بين الجنسين ،تعاونية المساعدة واإلغاثة في كل مكان (منظمة كير)،

ومعهد غال ب ،ومشييييييرو القدرات االحتياطية الجنسييييييانية )16(،والفريق المرجعي المعني بن

الجنس التابع للجنة الدائمة

المشتركة بين ال كاالت ،ومنظمة أوكسفام ،ومنظمة المرأة نبع الحياة .وتجدر اإلشارة إلى أن المجم عة اال ستشارية التقنية
المعنية بالشراكة مع معهد غال ب ،والتي تضم ممثلين عن منظمة المع نة الدولية ،والجامعة األمريكية في بيروت ،ومبادرة
البيانات الجنسييانية ،وجامعة ج ن واشيينطن ،والمعهد الدولي لبح ث سييياسييات األغذية ،ومعهد األمم المتحدة لبح ث التنمية
االجتماعية.
-19

وعن طريق المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية ،يُشيييييارك الب ا

في المجم عات الم اجييييييعية الجنسيييييانية التابعة لخمم

المتحدة ،والمجم عات اإلنسييييييانية ،مثل مجم عة عمل يسيييييييا والمحيط الهادئ المعنية بالمسيييييياواة بين الجنسييييييين في العمل
اإلنسيياني ،ومجم عة التنسيييق بين الجنسييين في أوروبا ووسييط يسيييا ،والفريق المشييترك بين ال كاالت المعني بالمسيياواة بين

( )15الل ن البرتقالي ه الل ن الذي اختارتت الحملة لكي تسترعي االهتمام إلى مختلف أشكال العنف جد النساء والفتيات ،والجه د المبذولة للقضاء عليت.
()16

.https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/gencap
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الجنسيييييين في بنما .وفي عام  ،2017سييييياهم الب ا

في مبادرة مشيييييتركة بين ال كاالت عن "تحليل األوجيييييا والبيانات

الجنسانية في يسيا والمحيط الهادئ" ،مع شركاء من بينهم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،وصندوق
األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة األمم المتحدة للطف لة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة .وعلى المست

القطري ،أُرفق ملحق عن

"المسيييياواة بين الجنسييييين ،والحماية ،والمسيييياءلة أمام السييييكان المتضييييررين" بجميع االتفاقات الميدانية .ففي جمه رية الو
الديمقراطية الشييييييعبية ،يتعاون الب ا

مع االتحاد النسيييييييائي في الو لدعم مدارس التغذية التي تق دها المرأة لصيييييييالح

المزارعين ،والمصييي ًممة لتحسيييين المعرفة بالمحاصييييل الغنية بالمغذيات والحصييي ل عليها ،والتقنيات وأفضيييل الممارسيييات
لتداول تخزين األ غذية بعد الحصيييييياد ،وسييييييالمتها ،وتجهيزها وحفظها .وفي أفغانسييييييتان ،يتعاون الب ا  ،ومنظمة العمل
صييييي ِّمم إليجاد أماكن يمنة لخسييييي اق من أجل صييييياحبات
الدولية ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة في مشيييييرو متعدد السييييين ات ُ
المشييييروعات .وفي كينيا ،تُركز الشييييراكة مع المركز األفريقي للقيادة التح يلية والشيييياملة التابع لجامعة كينياتا على تعزيز
القدرات القيادية للمرأة العاملة على المسييييييت

القطري .وفي إقليم أمريكا الالتينية ،يتعاون الب ا

مع منظمة األغذية

والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرناما األمم المتحدة اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة في مبادرة تتضيييييمن خارطة
صلة ب ج ح لزيادة حص ل المرأة على األراجي وغيرها من األص ل اإلنتاجية األخر .
طريق مف ً
الحصيلة  :7ال وارد ال الية
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في خطة الب ا

لإلدارة ( )17(،)2019-2017قُدِّرت "الم ارد المخصصة لخنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خطة

العمل المحدًدة األول يات والخاصيية بالب ا

" بنسييبة  13في المائة من مجم

الم ارد ،مع تم يل من ميزانية دعم البراما

واإلدارة مخصييص لمكتب الشييؤون الجنسييانية والمكاتب اإلقليمية .وفي عام  ،2017تعاون مكتب الشييؤون الجنسييانية مع فريق
وشيييعبة المالية والخزانةُ ،
وشيييعبة الميزانية والبرمجةُ ،
اسيييتعراج اإلطار الماليُ ،
وشيييعبة إدارة ورصيييد األداء إلدماج مك ِّ ن
خاا بالميزانية الجنسييييانية في قالب ميزانية الحافظة القطرية ب صييييفت الملحق  ،4وتحديد عملية صييييارمة وفعالة لتتبع نفقات
المكاتب القطرية على مراعاة المساواة بين الجنسين .ومن المت قع وجع وتعميم يلية تتبُّع تت اءم مع خارطة الطريق المتكاملة
عام .2018
الحصيلة  :8التقييم
-21

في حين أن مجالين من مجاالت العمل الثالثة في إطار الحصيييلة  8ال ينطبقان حتى عام  ،2019إال أنت في عام  ،2017شيير
مكتب التقييم في إجراء تقييم ُمج ًمع مسييييتقل إلدماج قضييييايا المسيييياواة بين الجنسييييين في تقييمات تدار مركزياذ ،والذي وجد أن
تقييمات الب ا

"اقتربت" من متطلبات خطة العمل على نطاق المنظ مة بشييأن المسيياواة بين الجنسييين وتمكين المرأة (خطة

ال ل على طاق ال نظو ة) .ويساهم مكتب الشؤون الجنسانية ومستشارو الشؤون الجنسانية اإلقليمي ن بص رة منتظمة في
التقييمات المؤسييسييية من بدايتها حتى اسييتكمالها من أجل تعزيز إدماج المسيياواة بين الجنسييين في عمليات التقييم ،واسييتخالا
االستنتاجات ،وصياغة الت صيات.
الحصيلة  :9ال قابة
-22

ولدعم تعزيز إدماج قضييايا المسيياواة بين الجنسييين في عمليات المراجعة المنتظمة ،يُصييدر مكتب مراجعة الحسييابات الداخلية
ت جيهات بشييييأن المراجعات الجنسييييانية التشيييياركية والمصييييممة لتلبية احتياجات الب ا  .ويرد في الفقرات من  30إلى 33
ملخصا ألداء الب ا

من أجل ال فاء بمتطلبات خطة العمل على نطاق المنظ مة.

(.WFP/EB.2/2016/5-A/1/Rev.2 )17
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ت يم ال نظور الجنسا
-23

على طاق الب ا

من بين ال سييائل الرئيسييية لتعميم المنظ ر الجنسيياني في الب ا  :برناما التح ل الجنسيياني ،ومؤشيير المسيياواة بين الجنسييين
والعمر ،وخطة العمل على نطاق المنظ مة ،وبنية جنسانية تدعم مكاتب الب ا

ب ا

على نطاق العالم.

التحول الجنسا

 -24ل تأك يد الق يادة ،والمسييييييياءلة ،وبرم جة التح ل الجنسييييييياني ،والتغيير
التنظيمي،
يدعم برناما التح ل الجنسيييييياني مكاتب الب ا

القطرية لتحقيق

وتعزيز نتائا األمن الغذائي والتغذية القائمة على المسييييييياواة بين
الجنسين.
-25

وبينما تُشيارك مكاتب الب ا

القطرية في خطة التح ل الجنسياني

لمييدة تتراوح مييا بين  12و 18شييييييهراذ ،فييبنهييا تتقييدم من تقييم خط
األساس الجنساني إلى وجع وتنفيذ خطة تحسين عملية ،ومنها إلى
تقييم نهائي يقيس إنجازاتها على جيييييي ء  39معيارا ذ يسييييييتند إليها
برناما التح ل الجنساني.
-26

ويعتبر المكتب القطري في جمه رية الو الديمقراطية الشيييعبية واحدا ذ من بين  19مكتبا ذ قطريا ذ اختارت االنضيييمام إلى برناما
التح ل الجن ساني( .)18وهذه المكاتب التي تتباين من حيث الحجم وال جع ،و صلت إلى مراحل مختلفة في تنفيذ ذلك البرناما،
()19

مع إتاحة تدابير التتبع والدعم عن طريق منصييييية شيييييبكية.

واألمر المشيييييترك بين جميع المكاتب القطرية ه أن متطلبات

التح ل الناجح تتمثل في :القيادة ،واالتصال ،ومشاركة جميع المجاالت ال ظيفية.
ؤش ال ساواة بين الجنسين وال
-27

خالل عام  ،2017اسييتمر الب ا

في تطبيق مؤشيير المسيياواة بين الجنسييين الخاا باللجنة الدائمة المشييتركة بين ال كاالت

على الخطط اال ستراتيجية القطرية ،والخطط اال ستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطط اال ستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية،
وعمليات الط ارئ ،وتنقيحات الميزانية .ومن بين  71وثيقة من هذه ال ثائق التي قُدًمت ،حصل ما بين  61في المائة و 86في
المائة على الرمز 2أ لمؤشر المساواة بين الجنسين ،وه ما يؤكد إدماج المساواة بين الجنسين.
-28

وجرب الب ا
ً

أيضيا ذ اسييتخدام مؤشيير المسيياواة بين الجنسييين والعمر الخاا باللجنة الدائمة المشييتركة بين ال كاالت بالنسييبة

للمجتمع اإلنسيييياني وأشييييرك في ذلك خبراء إقليميين للشييييؤون الجنسيييياني إلى جانب المكتبين القطريين في ميانمار وجمه رية
الك نغ الديمقراطية .وأسييييفرت هذه العملية التجريبية عن تط يع مؤشيييير المسيييياواة بين الجنسييييين والعمر لكي يالئم عمليات

( )18ت جد مكاتب قطرية مشاركة في جميع أقاليم الب ا  .والمكاتب القطرية التسعة عشر هي في أفغانستان ،ودولة ب ليفيا المتعددة الق ميات ،والكاميرون ،ومصر،
وغ اتيماال ،وكينيا ،وجمه رية قيرغيزستان ،وجمه رية الو الديمقراطية الشعبية ،وليبيا ،وم زامبيق ،ونيكاراغ ا ،والنيجر ،وبيرو ،ورواندا ،والس دان ،والجمه رية
العربية الس رية ،وطاجيكستان ،وت نس ،واليمن.
(.http://gtp.wfp.org/ )19
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الب ا  .والتغيُّرات الرئيسييية التي نجمت عن اسييتخدام مؤشيير المسيياواة بين الجنسييين هي االهتمام ال اجييح بالعمر ،وتنقيح
طريقة الترميز )20(،وتطبيقت على مرحلتي التخطيط والرصد بالنسبة لتنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية.
-29

ومنذ  1يناير/كان ن الثاني  ،2018حل مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر محل مؤشر المساواة بين الجنسين .وبالتعاون مع
ُشعبة تكن ل جيا المعل مات ،وبحل ل نهاية عام  ،2018س

يضع مكتب الشؤون الجنسانية ويُعمم أداة شبكية لدعم التطبيق

الكفؤ والفعال لمؤشر المساواة بين الجنسين والعمر وتتبُّعت لكي يتسنى إجراء المقارنات الزمنية وفيما بين األقاليم.
خطة ال ل على طاق ال نظو ة بشأن ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
-30

يُنفذ الب ا

خطة العمل على نطاق المنظ مة عن طريق نم ذج "أصحاب األعمال" حيث يتم تقاسم المسؤولية عن إجراءات

التحديد والتنفيذ من أجل تحقيق مؤشييييرات أداء هذه الخطة من جانب مختلف الكيانات في المقر الرئيسييييي ،بما في ذلك ُ
شييييعب
الميزانية ،واالتصييييياالت ،والم ارد البشيييييرية ،والمالية ،وإدارة األداء ،ومكتب المدير التنفيذي ومكتب التقييم ،ومكتب المفتش
العام والرقابة.
-31

وفي عام  ،2017تجاوز الب ا

تسييييعة من مؤشييييرات األداء الخاصيييية بخطة العمل على نطاق المنظ مة ،واسييييت فى أربعة
()21

مؤشرات ،واقترب من مؤشرين (الشكل .)1

الشكل  :1تنفي الب ا

لخطة ال ل على طاق ال نظو ة2017-2012 ،
2017
2016
2015
2014
2013

2012
16

14

12

10

ي جاو

-32

8

يس و

وفيما يتعلق ببطار خطة العمل على نطاق المنظ مة ،يُدرك الب ا

6

4

2

0

ي ي

الحاجة إلى تحسين أدائت فيما يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين

في مكان العمل  -مؤشييير األداء  -10وإدماج المسييياواة بين الجنسيييين في جميع التقييمات ،وه مؤشييير األداء  .5ولتحقيق هذه
الغاية ،تم تحديد التزامات وإجراءات عملية محدًدة المدة في خطة العمل المؤسييييييسييييييية للتكافؤ بين الجنسييييييين ،في حين أن
الت جيهات ومناسبات التعلم المنتظمة تُعزز ت جيت اهتمام أكبر إلى المساواة بين الجنسين في التقييمات.

( )20رم ز مؤشر المساواة بين الجنسين هي :صفر بالنسبة لعدم إدراج المساواة بين الجنسين ،ورقم  1لإلدراج الجزئي ،ورقم 2أ لإلدراج الكامل .ورم ز مؤشر
المساواة بين الجنسين والعمر هي صفر لعدم إدراج المساواة بين الجنسين ،ورقم  1لإلدراج الجزئي للمساواة بين الجنسين ،ورقم  2إلدراج العمر ،ورقم  3إلدراج
المساواة بين الجنسين ،ورقم  4إلدراج المساواة بين الجنسين والعمر .ويجب على ال ثائق التي تُقدًم إلى المجلس التنفيذي للم افقة عليها أن تست في المعايير بالنسبة
للرمزين  3أو  4لمؤشر المساواة بين الجنسين والعمر.
( )21ترد في الملحق الثالث درجات الب ا

على ج ء مؤشرات األداء الخمسة عشر لخطة العمل على نطاق المنظ مة بالنسبة للفترة .2016-2012

10
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واعتبارا ذ من عام  ،2018تُنفذ جميع كيانات األمم المتحدة ،بما في ذلك الب ا  ،الصيغة  2.0من خطة العمل على نطاق
المنظ مة .ويُعتبر الب ا

واحدا ذ من ثمانية كيانات

()22

جربت الصيغة  2.0من خطة العمل على نطاق المنظ مة ،وي اصل

دعم تجربة وتحسين مؤشرات األداء المنقحة.

هيكل ال ساواة بين الجنسين
-34

يمكن تنفيذ خطة عمل المساواة بين الجنسين ويليات تعميم المنظ ر الجنساني عن طريق هيكل للمساواة بين الجنسين يضم مكتب
الشؤون الجنسانية ،ومستشارين إقليميين للشؤون الجنسانية ،وعددا ذ قليالذ من م ظفي الشؤون الجنسانية على المست

القطري،

وشبكة النتائا الجنسانية.
-35

()23

وفي المقر الرئيسي ،يضم مكتب الشؤون الجنسانية ثمانية م ظفين.

وط ال عام  2017وفي أوائل عام  ،2018تم تعيين
()24

مستشارين إقليميين للشؤون الجنسانية في أربعة من المكاتب اإلقليمية الستة،
()25

المنص ا عليها في سياسة المساواة بين الجنسين (.)2020-2015
ومتخصصين في الشؤون الجنسانية على أساس مستمر ومؤقت

()26

مع أنهم ليس ا جميعا ذ من الرتبة

4-

وفي نفس الفترة ،عيًن  18مكتبا ذ قطريا ذ م ظفين

كخبراء استشاريين لفترات قصيرة أو م ظفين مهنيين

مبتدئين ،أو شركاء احتياطيين.
-36

وتربط شيييبكة النتائا الجنسيييانية جميع مكاتب الب ا  .ويت لى مكتب الشيييؤون الجنسيييانية إدارة هذه الشيييبكة التي تضيييم 535
عض ا ذ يمثل ن جميع المجاالت ال ظيفية ،وم ظفين دوليين ،وم ظفين وطنيين ،ونسا ذء ورجاالذ (الشكل .)2

( )22وتشمل الكيانات األخر أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ومكتب األمم المتحدة في جنيف،
والمنظمة العالمية لخرصاد الج ية.
( )23يضم مكتب الشؤون الجنسانية المدير (مد  ،)1-وكبير المستشارين في الشؤون الجنسانية (  ،)5-و 3من م ظفي سياسة البراما ( 2من الرتبة
الرتبة  ،)3-وخبيرين استشاريين ،ومساعد لدعم األعمال (خ .)5 -

 4-و 1من

( )24لم يُعيِّن المكتب اإلقليمي في نيروبي مستشاراذ إقليميا ذ مكرسا ذ للشؤون الجنسانية ،وظل المكتب اإلقليمي في القاهرة بدون مستشار للشؤون الجنسانية في النصف
الثاني من عام .2017
( )25المستشاران اإلقليميان للشؤون الجنسانية في المكتبين اإلقليميين في بانك ك وبنما هما خبيران استشاريان دوليان؛ في حين أن المستشارين اإلقليميين في داكار
وج هانسبرغ هم من الم ظفين.
( )26ت جد المكاتب القطرية الثمانية عشرة في أفغانستان ،وبنغالديش ،وب روندي ،والكاميرون ،وك ل مبيا ،وإثي بيا ،وغ اتيماال ،ومالوي ،وم زامبيق ،وميانمار،
ونيكاراغ ا ،وباكستان ،وتركيا ،ورواندا ،وجن ب الس دان ،والس دان ،والجمه رية العربية الس رية ،وأوغندا.
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الشكل  :2أعضاء شبكة النتائ الجنسا ية حسب اإلقليم*

51
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36
38

14
24
114
47
67
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30
36
107

42
65
155
60
95

108
47

61
180

160

140

120

100

80
النسا

*

-37

60
اليجا

40

20

0

المجمو

يختلف عدد أعضاء شبكة النتائا الجنسانية حسب المكتب اإلقليمي بسبب وج د اختالفات في عدد األفراد الذين تعينهم مكاتب الب ا

القطرية.

وتشمل المسؤوليات األساسية ألعضاء شبكة النتائا الجنسانية نشر الم ارد والمعل مات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على
األنشطة والمناسبات والمبادرات؛ وزيادة ال عي عن السبب في أهمية المساواة بين الجنسين بالنسبة للب ا ؛ والمشاركة في
حمالت ومناسبات الشركات مثل تلك المتعلقة بالي م الدولي للمرأة ،والحملة السن ية من النشاط التي تستمر  16ي ماذ.

-38

ويتم تيسير مشاركة أعضاء شبكة النتائا الجنسانية وتعزيز الكفاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من خالل المجتمع الجنساني
على اإلنترنت ،واالجتماعات غير الرسمية الشهرية ،وقناة التعلم الجنساني ،وحلقات العمل ،وبعثات الدعم .وفي المكاتب
القطرية ،والمكاتب اإلقليمية ،وكيانات المقر الرئيسي ،تعد هذه الشبكة أكثر فعالية حيث تُقدِّم اإلدارة دعما ذ ق ياذ؛ ويتم تحديد
المسؤوليات ب ج ح ،وإبالغ ذلك لجميع الم ظفين ،والتعبير عنها في خطط العمل السن ية؛ وهناك منسق متحمس لديت ال قت
والم ارد الالزمة إلشراك الزمالء في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها شأنا ذ للجميع" في الب ا .
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أولو ات عام 2018
-39

تشمل األول يات بالنسبة لعام :2018
 )1م اصلة إدماج المساواة بين
الجنسين في تنفيذ خارطة
الطريق المتكاملة ،مع إيالء
اهتمام

للخطط

خاا

االستراتيجية القطرية وميزانيات
الح افظ القطرية؛
 )2تنفيذ اآلليات الرئيسية لتعميم
المنظ ر الجنساني ،وفي مقدمتها
برناما

التح ل

الجنساني،

ومؤشر المساواة بين الجنسين

❖ موايد مالية و شيية ل ج ي ينام
ال حو الجنسان
❖ دع علا ش ة الن ا الجنسانية
وج ات ال نسي الجنسانية األ ي
❖ م يد ما حا ت النواي واأل مات

❖ ال ديات الجنسانية

والعمر ،والصيغة  2.0من خطة

العمل على نطاق المنظ مة؛
ً
المعزز ببدماج اعتبارات قضايا المساواة بين الجنسين وقدراتها في العمل الي مي لم ظفي الب ا
 )3االلتزام
وكياناتت ،وفي األوجا اإلنسانية واإلنمائية على حد س اء ،مع إيالء اهتمام خاا للتحليل الجنساني وشبكة النتائا
الجنسانية؛
 )4ت ليد المعار

عزز قاعدة األدلة بالنسبة إلدماج المساواة بين الجنسين في العمل المتعلق باألمن الغذائي
التي ت ُ ِّ

والتغذية؛
 )5المناصرة االستراتيجية والحمالت التي تُذكي ال عي بأهمية المساواة بين الجنسين بالنسبة للجميع ،مما يُعزز
اإلجراءات والمساءلة؛
 )6التعاون الفعال مع مختلف الشركاء من أجل استغالل الم ارد الشحيحة للنه ج بالمساواة بين الجنسين في عالم خال
من الج .
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ال لحق ا ول
أداء الب ا

ف عام  2017على أساس ؤش ات حصائل خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين
خط ا ساس

ؤش الحصيلة

2017

الحصيلة  :1دعم تقييمات ا الحتياجات وعمليات جمع البيانات والتحليالت لإلدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الب ا
واتسامها بتحديد واجح لخط ط المساءلة.
 1.1النسبة المئ ية للمشروعات/الخطط االستراتيجية القطرية التي تُبلغ عن
()1
مؤشرات جنسانية شاملة (جيم  -1.3-جيم).3.3

%73

(2014) %74.5

 2.1النسبة المئ ية لتقارير تقييم األمن الغذائي التي تجمع بيانات مصنفة
حسب ن الجنس وتحللها وتستخدمها
الحصيلة  :2عمليات التخطيط في الب ا
واجح لخط ط المساءلة.

%100

والت جيهات القياسية تدعم االدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الب ا  ،مع تحديد

 1.2النسبة المئ ية للمكاتب القطرية التي لديها يليات عاملة بشأن الشكاو
والتعقيبات ومتاحة للسكان المتضررين

%80

(2014) %49

 2.2النسبة المئ ية للت جيهيات القياسية للبرناما  -األدلة  -التي تُدما فيها أبعاد
المساواة بين الجنسين والعمر

%100

 3.2النسبة المئ ية الخطط االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية التي
تُدما فيها أبعاد المساواة بين الجنسين والعمر

(2014) %79

الحصيلة  :3تعزيز الب ا

()2

()3

%63

%86

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل سياسات الم ارد البشرية وممارسات التعيين المتبعة فيت

 1.3النسبة المئ ية للم ظفين ال طنيين الدوليين وكبار الم ظفين من النساء،
حسب ن العقد

ال تبة

2012

2017

%40

%17

مد2 -

%20

%35

مد1 -

%32

%37

5-

%40

%42

4-

%42

%44

3-

%39

%42

2-

%52

%47

%75

%57

%37

%34

وكيل األمين العام

()4

م ظف وطني من
()5
المست D
م ظف وطني من
المست C

( )1تشير النسبة المئ ية إلى نسبة المشروعات/الخطط االستراتيجية القطرية التي تُبلغ عن مؤشرات جنسانية شاملة.
( )2التقارير المستخدمة في الحساب هي التقارير الم حًدة عن المشروعات والتقارير القطرية السن ية لعام  ،2017والتي تتضمن قسما ذ عن "التقدم نح المساواة بين
الجنسين".
( )3أُدرجت المساواة بين الجنسين في  21دليالذ من  33دليالذ للب ا .
( )4يعكس الحساب ال ظائف الدولية الفنية التي تشغلها نساء بعق د محدًدة المدة ،وعق د تعيين مستمرة ،وعق د غير محدًدة المدة.
( )5يشير مصطلح م ظف وطني من المست

 Aأو  Bأو  Cأو Dإلى م ظفين وطنيين بعق د محدًدة المدة.
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ؤش الحصيلة

 2.3النسبة المئ ية للمجيبين على االستقصاء العالمي آلراء الم ظفين الذين
ي افق ن بشدة أو ي افق ن فقط على أنهم يعامل ن باحترام بغض النظر
عن وظائفهم ،وعمرهم ،وعرقهم ،وديانتهم ،وت جههم الجنسي ،وه يتهم
الجنسانية ،وإثنيتهم ،وقدرتهم البدنية
الحصيلة  :4وج د الخبرة التقنية والمهنية لد الب ا

م ظف وطني من
المست B

%39

%37

م ظف وطني من
المست A

%36

%34

خ

( )6في المقر

%75

%73

خ

في الميدان

%34

%31

دولي

%42

%43

وطني

%29

%31

(2015) %72

التي لديها أعضاء في شبكة النتائا

 3.4عدد مستشاري الشؤون الجنسانية (من الم ظفين) في الب ا
الرتبة  3 -وما ف قها
الحصيلة  :5ت ثيق الب ا

ال ينطبق

()7

في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 1.4النسبة المئ ية للم ظفين الذين يكمل ن دورة التعلم الجنساني األساسي على
بعن ان "نحن نتعلم"
قناة التعلم الجنساني التابعة لب ابة الب ا
()WeLearn
 2.4النسبة المئ ية لمكاتب الب ا
الجنسانية

2017

%20

(2015) %48.6

 -من

%100
()8

12

بص رة منهجية لخدوات والممارسات الجيدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقاسمت المعار

 1.5النسبة المئ ية للتقارير الم حدة عن المشروعات والتقارير القطرية
السن ية ذات الصلة التي تتضمن نتائا المساواة بين الجنسين والدروس
المستفادة

()9

%100

 2.5عدد المنتجات البحثية الخاصة بالمساواة بين الجنسين لتي أصدرها
الب ا
الحصيلة  :6تشتمل اتفاقات الشراكة للب ا

بشأنها.

1

على عناصر بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 1.6عدد الشراكات الخاصة بالمساواة بين الجنسين التي أنشئت على المست
المؤسسي

(2014) 38

()10

8

( )6الخدمات العامة (خ ) هي تعيينات وطنية محدًدة المدة.
( )7سيجري االستعراج العالمي القادم آلراء الم ظفين في عام .2018
( )8مستشارو الشؤون الجنسانية االثنا عشر من الرتبة  3 -وما ف قها هم مستشار واحد من الرتبة  5-ويخر من الرتبة  3-في مكتب الشؤون الجنسانية ،وعشرة
م ظفين للشؤون الجنسانية من رتبة تعادل  - 3-م ظف في كل من الكاميرون ،وك ل مبيا ،وإثي بيا ،وغ اتيماال ،وميانمار ،ونيكاراغ ا ،وباكستان ،والس دان،
والجمه رية العربية الس رية ،والمكتب القطري في أوغندا.
( )9ال يشتمل هذا الرقم على مشروعات الب ا

التي ال ت ُطبق فيها المؤشرات الجنسانية الشاملة ،مثل العمليات الخاصة.

( )10ت جد للب ا شراكات على المست المؤسسي مع الفريق المرجعي المعني بن الجنس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين ال كاالت ،ومعهد غال ب ،ومنظمة
"المرأة نبع الحياة" ،وبرناما جامعة األمم المتحدة للدراسات والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين ،وفريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين والتابع لمجم عة
األمم المتحدة اإلنمائية ،والقدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
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ؤش الحصيلة
 2.6عدد االتفاقات الميدانية على مست المكاتب القطرية  -بالنسبة للخطط
االستراتيجية القطرية  -التي تشتمل على أحكام خاصة بالمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة

2017
()11

%100

تتبع التم يل وإسهامت في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر جميع العمليات والمجاالت ال ظيفية
 1.7المتطلبات المخططة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من
مجم المتطلبات المخططة للب ا

%11

%13

 2.7النفقات الفعلية على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من
النفقات الفعلية التي يتحملها الب ا .

%11

%12.6

الحصيلة  :8تنظر جميع تقييمات الب ا

()13

في النتائا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 1.8الدرجة الممن حة في االستعراج ال ُمج ًمع السن ي لتقييمات الب ا
الحصيلة  :9تعزيز يليات الرقابة في الب ا

()12

10.50 -7.51

6

من مسألة ال فاء بااللتزامات المؤسسية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 1.9النسبة المئ ية لتحقيق متطلبات مؤشرات األداء لخطة العمل على نطاق
المنظ مة

(2014) %80

 2.9نسبة تحقيق متطلبات الصيغة  2.0من خطة العمل على نطاق المنظ مة
( 2018وما بعده) فيما يتعلق بمؤشرات األداء

()14

%87

%100

( )11يُرفق الملحق  6المعن ن "المساواة بين الجنسين ،والحماية ،والمساءلة أمام السكان المتضررين" بجميع االتفاقات الميدانية على النح المنص ا عليت في القسم
 6- 2-5من دليل خارطة الطريق المتكاملةhttp://integratedroadmap.manuals.wfp.org/en/cspicsp-implementation/cp-budget- .
implementation-guidance/field-level-agreement-fla-budget-templates-and-guidelines/.
( )12خطة الب ا

لإلدارة (.)2019-2017

( )13تُستخدم النسبة المئ ية لعام  2016كتقدير :فقد كان عام  2017سنة للتغيير التنظيمي الكبير بما في ذلك الشرو في أدوات اإلطار المالي للب ا  -ولكن ليست
في صيغتها النهائية  -واستعراج إجراءات تتبع النفقات الجنسانية المؤسسية ،والتي أدت إلى إقامة تعاون داخلي بشأن تصميم حل متكامل يتم تنفيذه اعتباراذ من عام
.2018
( )14است فى الب ا

أو تجاوز  13مؤشراذ من بين  15مؤشراذ من مؤشرات األداء في خطة العمل على نطاق المنظ مة.
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ال لحق الثا
ال ستوى  1لخطة ع ل ال ساواة بين الجنسين :توجيه تائ ب جة ال ساواة بين الجنسين
وفقا ذ لهد

سييياسيية المسيياواة بين الجنسييين ( ،)2020-2015وه "تمكين الب ا

من إدماج المسيياواة بين الجنسييين وتمكين المرأة في كل أعمالت وأنشييطتت ،لكفالة تلبية االحتياجات المختلفة للنسيياء

والرجال والبنات واألوالد من األمن الغذائي والتغذية" ،فبن التنفيذ الناجح لهذه السياسة وخطة عمل المساواة بين الجنسين المرتبطة بت س

يُسهم بشكل مباشر في تحقيق نتائا الب ا

كما هي م جحة في الخطة االستراتيجية ( )2021-2017وفي إطار النتائا المؤسسية المرتبط بها .ويبين الجدول ألف 1-الروابط بين األهدا

االستراتيجية

األربعة لسياسة المساواة بين الجنسين ()2015-2020

والمؤشرات المؤسسية.
الجدول ألف :1-ساه ة أهداف سياسة ال ساواة بين الجنسين ( ) 2020-2015ف تحقيق النتائ االست اتيجية ال ؤسسية ك ا تن كس ف
هدف سياسة ال ساواة بين الجنسين

ؤش حصيلة إطار النتائ ال ؤسسية

 :1تطو ع ال ساعدة الغ ائية لتلبية االحتياجات :استفادة

• األداء في عالج س ء التغذية الحاد المعتدل :معدالت

النساء والرجال والبنات واألوالد من براما وأنشطة

التعافي ،وال فيات ،والتخلف عن العالج ،وعدم

المساعدة الغذائية التي يجري تط يعها لتالئم احتياجاهم

االستجابة

وقدراتهم المختلفة

ؤش ات إطار النتائ ال ؤسسية

ال ؤش الشا ل إلطار النتائ ال ؤسسية
• جيم  :3-3-ن

التح يل  -غذاء ،نقد ،قسيمة ،ال

تع يض  -الذي تلقاه المشارك ن في أنشطة الب ا ،
مصنفا ذ حسب ن الجنس ون النشاط

ؤش وات إطار النتائ ال ؤسسية
• ألف  :1-عدد النساء والرجال واألوالد والبنات الذين
يتلق ن الغذاء/تح يالت قائمة على النقد/قسائم سلعية

• درجة االستهالك الغذائي ،مصنًفة حسب جنس رب
األسرة
• الحد األدنى من التن

الغذائي – النساء

• نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين
يبلغ ن عن جني ف ائد بفضل تحسن قاعدة األص ل
 :2ال شاركة على قدم ال ساواة :اشتراك النساء

• نسبة السكان المستحقين التي تشارك في الب ا
(التغطية) ،مص ًنفة حسب الجنس والعمر

وتقييم براما وسياسات لخمن الغذائي والتغذية تنط ي

• نسبة السكان المستهدفين الذين يشارك ن في عدد كا ٍ
من عمليات الت زيع (االلتزام) ،مصنفة حسب الجنس

والرجال على قدم المساواة في تصميم وتنفيذ ورصد
على التح ل في العالقة بين الجنسين

والعمر

• جيم  :2-3-نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع
القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس،

الجنس والعمر
• هاء  :3-عدد األشخاا الذين تصلهم إرشادات تغذوية

وأفرقة ،وغير ذلك
• جيم  :3-3-ن

• جيم  :1 -عدد األفراد المدربين ،مصنفين حسب

التح يل الذي يحصل عليت المشارك ن
 -غذاء ،نقد ،قسائم ،ال تع يض-

في أنشطة الب ا
مصنفا ذ حسب الجنس ون

النشاط

يدعمها البرناما
• عدد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين
تم دعمهم/تدريبهم
• زاي  :1 -عدد األشخاا الذين يحصل ن على
ب ليصة تأمين من خالل إنشاء األص ل ،مصنفين
حسب الجنس
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الجدول ألف :1-ساه ة أهداف سياسة ال ساواة بين الجنسين ( ) 2020-2015ف تحقيق النتائ االست اتيجية ال ؤسسية ك ا تن كس ف
هدف سياسة ال ساواة بين الجنسين

ؤش حصيلة إطار النتائ ال ؤسسية

ؤش ات إطار النتائ ال ؤسسية

ال ؤش الشا ل إلطار النتائ ال ؤسسية

 - 3صنع القرار من جانب النساء والبنات :ز ادة قدرة

• جيم  :1-3-نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن

النساء والبنات على صنع الق ارات ال ت لقة با ن

استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو

الغ ائ

والتغ ة ف

ا س

الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التح يل

وال جت ات ال حلية

وال جت ع بشكل عام
 - 4الجنسانية والحماية :ال ساعدة الغ ائية ت ل على
ت ز ز ا ان والك ا ة والنزاهة لكل ن النساء وال جال

• مؤشر استراتيجيات التصدي ،مصنًفا ذ حسب الجنس
والعمر

• جيم  :1-1 -نسبة األشخاا المستفيدين من المساعدة
الذين يتلق ن معل مات عن البرناما (من هم

والبنات وا والد ال ن حصلون عليها ،وتناص

األشخاا المدرج ن فيت ،وما سيحصل ن عليت ،وما

حقوقهم

هي مدة المساعدة)
• جيم  :2-1-نسبة األشخاا المستهدفين الذين يمكنهم
الحص ل على المساعدة دون التعرج لتحديات تتعلق
بالحماية ،مصنفة حسب الجنس والعمر

ؤش وات إطار النتائ ال ؤسسية
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ال ستوى  2لخطة ع ل ال ساواة بين الجنسين :ال ليات الب ا جية والتغيي التنظي
يلخص الجدول ألف  2-الحصائل التسعة لهذه الخطة والمؤشرات على المست

المؤسسي المرتبطة بها .وترد تفاصيل مجاالت العمل والمسؤوليات المسندة في الجدول ألف .3-

الجدول ألف :2-حصائل خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين وال ؤش ات ال قابلة لها على ستوى ال ؤسسة لتحقيق حصائل ه ه الخطة
حصيلة خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين
-1التحليل والبيا ات :دعم تقييمات االحتياجات وعمليات جمع البيانات
والتحليالت لإلدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات
البرناما واتسامها بتحديد واجح لخط ط المساءلة.

ال ؤش على ال ستوى ال ؤسس
 1-1النسبة المئ ية من المشروعات/الخطط االستراتيجية القطرية التي تُبلغ عن مؤشرات االعتبارات الجنسانية والحماية الشاملة
(جيم - 1-3-جيم )3-3-
 2-1النسبة المئ ية من تقارير تقييم األمن الغذائي التي تجمع بيانات مصنًفة حسب ن

ال ليات الب ا جية

 1-2النس ة الم وية للم ا

ال نيية ال

الجنس وتحللها وتستخدمها

لدي ا آليات عاملة شأا الش او وال ج ي ات وم احة للس اا الم ليييا

 -2االست اتيجية والتوجيهات ودورة الب ا  :دع عملية ال نين
ال ينام وال وجي ات ال ياسية لإلدماج الفجا للمساواة يا الجنسيا
و م يا المي ة عمليات ال ينام  ،وا سام ا حديد والح ل نون
 3-2النسبة المئ ية للخطط االستراتيجية القطرية  -والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
المسا لة.
 2-2النسبة المئ ية لت جيهات الب ا

القياسية  -األدلة  -التي أُدمجت فيها أبعاد الجنس والعمر

االنتقالية  -التي تتضمن رمز مؤشر المساواة بين الجنسين 2أ ( )2017أو الرمز  4لمؤشر المساواة بين الجنسين والعمر (-2020
)2018
 1-3النسبة المئ ية للم ظفين ال طنيين والدوليين وكبار الم ظفين من النساء ،حسب ن

-3ال وارد البش ة :تعزيز الب ا للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من
خالل سياسات الم ارد البشرية وممارسات التعيين المتبعة فيت

العقد

التغيي التنظي

 2-3النسبة المئ ية ل لمجيبين على االستقصاء العالمي آلراء الم ظفين الذين ي افق ن بشدة أو ي افق ن فقط على أنهم يعامل ن
باحترام بغض النظر عن وظائفهم ،وعمرهم ،وعرقهم ،وديانتهم ،وت جههم الجنسي ،وه يتهم الجنسانية ،وإثنيتهم ،وقدرتهم البدنية
 1-4النسبة المئ ية للم ظفين الذين يكمل ن دورة التعلم الجنساني األساسي على قناة التعلم الجنساني التابعة لب ابة الب ا
"نحن نتعلم" ()WeLearn

-4تن ية القدرات :وج د الخبرة التقنية والمالية في مجال المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في الب ا .

 2-4نسبة م ظفي الب ا

من أعضاء شبكة النتائا الجنسانية

 3-4عدد مستشاري الشؤون الجنسانية  -من الم ظفين  -في الب ا

من الرتبة

 3 -وما ف قها

بعن ان
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الجدول ألف :2-حصائل خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين وال ؤش ات ال قابلة لها على ستوى ال ؤسسة لتحقيق حصائل ه ه الخطة
حصيلة خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين

-5االتصاالت وال ارف وال لو ات :ت ثيق الب ا بص رة منهجية لخدوات
والممارسات الجيدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقاسمت
المعار بشأنها

ال ؤش على ال ستوى ال ؤسس
 1-5النسبة المئ ية للتقارير الم حدة عن المشروعات والتقارير القطرية السن ية ذات الصلة التي تتضمن نتائا المساواة بين
الجنسين والدروس المستفادة
 2-5عدد المنتجات البحثية الخاصة بالمساواة بين الجنسين التي أصدرها الب ا
 1-6عدد الشراكات الخاصة بالمساواة بين الجنسين التي أنشئت على المست

التغيي التنظي

-6الش اكات :اشتمال اتفاقات الشراكة التي يبرمها البرناما على عناصر بشأن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-7ال وارد ال الية :تتبع التم يل وإسهامت في المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة عبر جميع العمليات والمجاالت ال ظيفية

 2-6عدد االتفاقات الميدانية على مست
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المؤسسي

المكاتب القطرية  -بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية  -التي تشتمل على أحكام خاصة

 1-7المتطلبات المخططة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من مجم

متطلبات الب ا

المخططة

 2-7النفقات الفعلية على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من النفقات الفعلية التي يتحملها الب ا

-8التقييم :إدماج الن ا ذات الصلة المساواة يا الجنسيا و م يا
ييمات ال ينام على م وجه.
المي ة

 1-8الدرجة الممن حة في االستعراج ال ُمج ًمع السن ي لتقييمات الب ا

-9ال قابة :يليات الرقابة في البرناما تعزز المساءلة لل فاء بااللتزامات
المؤسسية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 1-9النسبة المئ ية لتحقيق متطلبات الصيغة  2.0من خطة العمل على نطاق المنظ مة ( 2018وما بعده) فيما يتعلق بمؤشرات
األداء
 2-9النسبة المئ ية للمراجعات التي أُجريت والتي تم فيها إدماج المساواة بين الجنسين في نها تقييم المخاطر
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الوحدات ال ائدة

جال ال ل

الحصيلة  ،1التحليل والبيا ات :دعم تقييمات االحتياجات وعمليات جمع البيانات والتحليالت لإلدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الب ا

واتسامها بتحديد واجح لخط ط المساءلة

المؤشر  :1-1النسبة المئ ية للمشروعات/الخطط االستراتيجية القطرية التي تُبلغ عن مؤشرات جنسانية شاملة (جيم  - 1-3-جيم )3-3-

خط األساس)2014( %74.5 :

المؤشر  :2-1النسبة المئ ية لتقارير تقييم األمن الغذائي التي تجمع بيانات مصنفة حسب ن
 1-1جمع بيانات مص ًنفة حسب الجنس والعمر ومؤشرات جنسانية وتحليلها واستخدامها بص رة منهجية .وحيثما يُشكل جمع البيانات المصنًفة حسب
الجنس والعمر تحديات كبيرة ،تُعطى تقديرات .وينبغي النظر في بدائل من قبيل رصد عينات ،حسب الظرو

خط األساس :لم يتحدًد

الجنس وتحللها وتستخدمها

 2-1استعراج أدوات سياقية لتقييم األمن الغذائي  -األسرة/االستبيانات المجتمعية  -لتحديد م اطن الضعف ومست

قدرة النساء والرجال بص رة

أكثر دقة
الضعف والمخاطر المحدًدة ،وطريقة الحص ل على الم ارد ،واستراتيجية التكيُّف وقدرات النساء والرجال والبنات واألوالد .وفي األزمات،
فبن التحليل السريع للجنس والعمر يأخذ في اعتباره مظاهر عدم المساواة الم ج دة من قبل فضالذ عن تأثير األزمة.
 4-1تُدما النتائا المستمدة من التحليالت الجنسانية في دورة البراما ،ونُظم مراقبة الج دة ،ووثائق التخطيط المركزي ،والخطط االستراتيجية
القطرية
 5-1تستند اإلجراءات التي تستهد

القطرية
المكاتب اإلقليمية ،والمكاتب

ن

 6-1إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعنصر أساسي من عناصر إطار األمن الغذائي والتغذية

مكتب الشؤون الجنسانية

المكاتب اإلقليمية ،والمكاتب

شُعبة السياسات والبراما؛ ومكتب الشؤون

القطرية

الجنسانية؛ وشُعبة التغذية

المكاتب اإلقليمية ،والمكاتب
القطرية

جنس محدًد و/أو فئة عمرية إلى تحليل شامل للجنس والعمر ،لبيان أنها تستجيب لالحتياجات المحدًدة

الرقم المستهد )2020( %100 :
الرقم المستهد )2020( %100 :

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

القطرية

 3-1إدماج المساواة بين الجنسين وتحليل العمر في تحليالت أوسع للسياق وحالة التغذية للحص ل على فهم أفضل لالحتياجات واألدوار وم اطن

وحدات الدعم

شُعبة السياسات والبراما؛ ومكتب الشؤون
الجنسانية؛ ووحدة دعم إدارة العمليات؛ وشُعبة
التغذية

المكاتب اإلقليمية ،والمكاتب

شُعبة السياسات والبراما؛ ومكتب الشؤون

القطرية

الجنسانية

شُعبة السياسات والبراما

مكتب الشؤون الجنسانية

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

 7-1تحديد واستخدام منتجات مبتكرة/عمليات لدعم تقييمات االحتياجات المراعية لن

الجنس والبرمجة على نطاق الب ا

الحصيلة  ،2االست اتيجية والتوجيهات ودورة الب ا  :عمليات التخطيط في الب ا

والت جهات القياسية تدعم االدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الب ا  ،مع تحديد واجح لخط ط المساءلة

المؤشر  :1-2النسبة المئ ية للمكاتب القطرية التي لديها يليات عاملة بشأن الشكاو والتعقيبات ومتاحة للسكان المتضررين
المؤشر  :2-2النسبة المئ ية لت جيهات الب ا القياسية  -األدلة  -التي أُدمجت فيها أبعاد الجنس والعمر
المؤشر  :3-2النسبة المئ ية للخطط االستراتيجية القطرية  -والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية  -التي تتضمن الرمز 2أ لمؤشر الجنس ( )2017أو الرمز  4لمؤشر المساواة بين الجنسين والعمر ()2020-2018
 1-2وجع و/أو تحديث مبادئ ت جيهية لنُها تشاركية تشمل النساء والرجال والبنات واألوالد على قدم المساواة في مشروعات وبراما الب ا

القطرية
خط األساس)2014( %49:

الرقم المستهد )2020( %100 :

خط األساس :لم يُحدد

الرقم المستهد )2020( %100 :

خط األساس)2014( %79 :

الرقم المستهد )2018( %100:

شُعبة السياسات والبراما

مكتب الشؤون الجنسانية
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 2-2تط يع المبادئ الت جيهية للجنة الدائمة المشتركة بين ال كاالت عن إدماج تدخالت لل قاية من العنف الجنساني في العمل اإلنساني لتالئم
احتياجات الب ا
 3-2جمان أن تتضمن جميع أدلة وبراما وت جيهات وسياسات الب ا

وال ثائق الت جيهية األخر عن األنشطة اعتبارات المساواة بين الجنسين

الوحدات ال ائدة

وحدات الدعم

شُعبة السياسات والبراما

مكتب الشؤون الجنسانية

إدارة خدمات العمليات؛ وإدارة
تسيير الم ارد

وتمكين المرأة
 4-2جمان التزام براما وسياسات الب ا

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

بالمؤشر الجنساني للجنة الدائمة المشتركة بين ال كاالت في جميع مراحل دورة المشرو  .وال مركزية

القطرية

ترميز المؤشر الجنساني في المكاتب اإلقليمية

مكتب الشؤون الجنسانية
شُعبة السياسات والبراما؛ ووحدة دعم إدارة
العمليات؛ وشُعبة التغذية؛ ومكتب الشؤون
الجنسانية
شُعبة السياسات والبراما؛ وشُعبة إدارة ورصد

المكاتب القطرية

 5-2إشراك مختلف الفئات الجنسانية والعمرية في القرارات المتعلقة بالتقدير والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم

األداء؛ وشُعبة التغذية؛ ومكتب الشؤون
الجنسانية

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

 6-2استناد جميع الخطط االستراتيجية القطرية إلى التحليل الجنساني ،وجمان أن تساهم في بناء القدرات ومعالجة م اطن الضعف المحدًدة في
جميع مجاالت والية الب ا
 7-2تحديث خطة الب ا

القطرية

االستراتيجية وإطار النتائا المؤسسية إلدماج متطلبات سياسة المساواة بين الجنسين ( )2015-2020وخطة عمل

شُعبة إدارة ورصد األداء

المساواة بين الجنسين.

شُعبة السياسات والبراما؛ ووحدة دعم إدارة
العمليات؛ ووحدة التغذية؛ ومكتب الشؤون
الجنسانية
مكتب الشؤون الجنسانية
شُعبة الم ارد البشرية؛ ووحدة األزمات

 8-2تنفيذ خطة عمل شاملة مع أصحاب مصلحة يخرين للحماية من االستغالل الجنسي

منسق الحماية من االستغالل

اإلنسانية وحاالت االنتقال؛ ومكتب األخالقيات؛

الجنسي واالعتداء الجنسي

ومكتب الشؤون الجنسانية؛ وشُعبة االتصاالت
والدع ة

 9-2مناصرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ح ار السياسات مع الحك مات المعنية بالهد

 2من أهدا

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

التنمية المستدامة

القطرية

 10-2وجع مجم عة أدوات جنسانية للب ا  ،بما في ذلك ت جيهات إلدماج األبعاد الجنسانية في دورة البراما والتحليل الجنساني
الحصيلة  ،3ال وارد البش ة :تعزيز الب ا

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب الشؤون الجنسانية
المكاتب اإلقليمية

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل سياسات الم ارد البشرية وممارسات التعيين المتبعة فيت

خط األساس:
المؤشر  :1-3النسبة المئ ية لم ظفين ال طنيين الدوليين وكبار الم ظفين من النساء ،حسب ن

العقد

%44 4-؛ و 5-

%38؛ ومد %38 1-؛ ومد2-
% 29؛ ووكيل/مساعد األمين العام
%43؛ وم ظف وطني من

الرقم المستهد  :تحسين
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الوحدات ال ائدة
المست

%100 D؛ وم ظف

وطني من المست

المؤشر  :2-3النسبة المئ ية للمجيبين على االستقصاء العالمي آلراء الم ظفين الذين ي افق ن بشدة أو ي افق ن فقط على أنهم يعامل ن
باحترام بغض النظر عن وظائفهم ،وعمرهم ،وعرقهم ،وديانتهم ،وت جههم الجنسي ،وه يتهم الجنسانية ،وإثنيتهم ،وقدرتهم البدنية
 4-وما ف قها أو ما يكافئها من رتب

 1-3العمل نح تحقيق تمثيل الم ظفات والم ظفين على قدم المساواة في الب ا  ،وخاصة من الرتبة
الم ظفين ال طنيين .وحيثما يس د عدم التكافؤ ،تُشجًع وحدات التعيين على تنفيذ إجراءات تصحيحية مبتكرة

 2-3تقدير القيم األساسية و/أو الكفاءات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالنسبة لجميع الم ظفين
 3-3جمان أن يك ن خطاب التكليف الصادر من المدير التنفيذي واجحا ذ بما فيت الكفاية عن المساءلة بالنسبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 4-3إظهار كبار المديرين القيادة في المناصرة من أجل التمثيل المتكافئ للنساء والرجال .وإدماج المسؤوليات عن المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في تقييمات أداء اإلدارة العليا
 5-3تجربة عملية إصدار شهادات مؤسسية تعتر

باألداء الجيد وتحقيق النتائا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%37 C

خط األساس)2015( %72 :

الرقم المستهد  :تحسين

وحدات التعيين

شُبعة الم ارد البشرية؛ وفريق اإلدارة التنفيذية

شُعبة الم ارد البشرية

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب المدير التنفيذي

شُعبة الم ارد البشرية

فريق اإلدارة التنفيذية

مكتب المدير التنفيذي

مكتب الشؤون الجنسانية
شُعبة الم ارد البشرية؛ والمكاتب

 6-3وجع وتنفيذ وتتبع سياسات مراعية للمنظ ر الجنساني ومالئمة لخسرة بالنسبة لمكان العمل في الب ا

اإلقليمية؛ والمكاتب القطرية

 7-3جمان أن تضع سياسات الب ا في اعتبارها تأثير قضايا التنقل على الحياة الي مية داخل وخارج المكتب ،بالنسبة لجميع الم ظفين ،بمن
فيهم المثليات والمثلي ن ،وذوو المي ل الجنسية المزدوجة ،والمتح ل ن جنسيا ذ أو ثنائي الجنس ،وذوو اإلعاقة ،وأولئك المصاب ن بفيروس
نقص المناعة البشرية أو لديهم ظرو

وحدات الدعم

مكتب المدير التنفيذي

شُعبة الم ارد البشرية

طبية مزمنة أخر
 3-ورتبة الم ظفين ال طنيين من المست

 8-3العمل من أجل تحقيق التمثيل المتكافئ بين الم ظفات والم ظفين من الرتبة
المكاتب القطرية أرقاما ذ مستهدفة وتُحدِّد التمثيل المت ازن بالنسبة لسياقاتها المحلية
 9-3دعم إشراك المرأة في صنع قرارات الب ا

 Cوما دونها .وتضع

على جميع المست يات .وتتبُّع مؤشرات الم ارد البشرية التي ت جح إشراك المرأة في صنع

القرار .واإلبالغ عن ذلك عن طريق عمليات اإلبالغ التابعة للب ا  ،بما في ذلك نظام تعزيز األداء والكفاءة .وت فِّر شُعبة الم ارد البشرية
استعراجات منتظمة لإلحصاءات الجنسانية التي تشمل قيادة الشُعب والمكاتب اإلقليمية

الحصيلة  ،4تن ية القدرات :وج د الخبرة التقنية والمهنية لد الب ا

فريق اإلدارة التنفيذية؛ والقيادة
العليا؛ والمديرون القطري ن

شُعبة الم ارد البشرية

في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المؤشر  :1-4النسبة المئ ية للم ظفين الذين يكمل ن دورة التعلم الجنساني األساسي على قناة التعلم الجنساني التابعة لب ابة الب ا
"نحن نتعلم" ()WeLearn

المؤشر  :2-4النسبة المئ ية لمكاتب الب ا

المكاتب القطرية

المكاتب اإلقليمية؛ وشُعبة م ارد الم ظفين

التي لديها أعضاء في شبكة النتائا الجنسانية

المؤشر  :3-4عدد مستشاري الشؤون الجنسانية  -من الم ظفين  -في الب ا  ،من الرتبة

 3 -وما ف قها

بعن ان

خط األساس)2017( :

الرقم المستهد )2020( %60 :

خط األساس)2014( %48.6 :
خط األساس 1 :من الرتبة 5-
في المقر)(2016

الرقم المستهد )2020( %100 :
الرقم المستهد  :المقر  1من الرتبة ،5-
و 1من الرتبة

 ،4-و 1من الرتبة

3-؛
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وحدات الدعم

الوحدات ال ائدة

المكاتب اإلقليمية  1 -من الرتبة  4-أو
م ظف وطني من المست C؛ المكاتب
القطرية الكبيرة  1 -من الرتبة  3-أو
م ظف وطني من المست B
 1-4جمان أن تمارس شبكة النتائا الجنسانية رقابة إدارية ق ية ،والت ازن بين الجنسين عن طريق إدماج كبار الم ظفات والم ظفين من جميع
المجاالت ال ظيفية
 2-4وجع وتنفيذ خطة شاملة لتنمية القدرات .وتحديثها مرة كل ثالث سن ات على األقل

مكتب الشؤون الجنسانية

جميع مكاتب الب ا

مكتب الشؤون الجنسانية

شُعبة الم ارد البشرية

مكتب الشؤون الجنسانية؛ والمكاتب

 3-4وجع وتنفيذ أنشطة لتنمية القدرات بالنسبة لشبكة النتائا الجنسانية

اإلقليمية

 4-4وجع وتنفيذ أنشطة تعليمية تشاركية للب ا  ،والشركاء ،والخبراء التقنيين

مكتب الشؤون الجنسانية

 5-4وجع وتنفيذ دورات تنشيطية عن االعتبارات الجنسانية بالنسبة لإلدارة العليا

مكتب الشؤون الجنسانية

في جميع المكاتب والمكاتب الفرعية .وتدريب مخصص لسياقات

 6-4وجع وتنفيذ تدريب جنساني أساسي على جميع مست يات م ظفي الب ا
محدًدة ومجاالت م اجيعية .وتت ُّبع النتائا سن ياذ ،وإتاحة التدريب لم ظفي الشركاء

شُعبة الم ارد البشرية

مكتب الشؤون الجنسانية؛ والمكاتب

شُعبة الم ارد البشرية

اإلقليمية؛ والمكاتب القطرية

 7-4ت فير التدريب على قضايا أساسية تتعلق بالمساواة بين الجنسين واألمن الغذائي  ،مع ت جيت اهتمام خاا إلى إدماج أبعاد جنسانية في ت جيهات
الب ا

المكاتب القطرية

وأدواتت ،وجمع البيانات وتحليلها ،وتقييم المشروعات وتصميمها ،واختيار الشركاء ،وإدارة الم ارد

مكتب الشؤون الجنسانية؛ والمكاتب
اإلقليمية؛ والمكاتب القطرية

بشأنها

الحصيلة  ،5االتصاالت ،وال ارف ،وال لو ات :ت ثيق الب ا بص رة منهجية لخدوات والممارسات الجيدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقاسمت المعار
المؤشر  :1-5النسبة المئ ية للتقارير الم حًدة عن المشروعات والتقارير القطرية السن ية ذات الصلة التي تتضمن معل مات عن
الرقم المستهد
خط األساس%100 :
نتائا المساواة بين الجنسين والدروس المستفادة
الرقم المستهد
خط األساس)2017( 2 :
المؤشر  :2-5عدد المنتجات البحثية الخاصة بالمساواة بين الجنسين التي أصدرها الب ا
 1-5تقاسم وت ثيق المعار

عن الممارسات الجيدة وأدواتها بالنسبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،مع جمه ر داخلي وخارجي

 2-5وجع نظام لبطاقات األداء في خطة عمل المساواة بين الجنسين  -أو ما يعادلها  -للمكاتب القطرية ،يرتبط بتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين،
وتدعمت أمثلة على الممارسات الجيدة
ذ
ُ
 3-5إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطط االتصاالت لضمان أن تك ن أحد المك نات األساسية للمعل مات التي تنشر داخليا وعلى
الجمه ر
 4-5تقاسم األدلة بص رة متسقة عن عالقة المساواة بين الجنسين باألمن الغذائي ،وعن مساهمة الب ا

في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،

مع جمه ر داخلي وخارجي
 5-5المشاركة في شبكات الممارسين المشتركة بين ال كاالت في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

مكتب الشؤون الجنسانية

%100
)2020( 5

شُعبة االتصاالت والدع ة

مكتب الشؤون الجنسانية
شُعبة االتصاالت والدع ة
شُعبة االتصاالت والدع ة؛ وشُعبة
إدارة ورصد األداء
مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب الشؤون الجنسانية
مكتب لشؤون الجنسانية
شُعبة االتصاالت والدع ة
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الجدول ألف : 3-جاالت ع ل خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين والوحدات ال سؤولة ،حسب الحصيلة
الوحدات ال ائدة

جال ال ل

الحصيلة  ،6الش اكات :تشتمل اتفاقات الشراكة للب ا على عناصر بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
المؤشر  :1-6عدد شراكات المساواة بين الجنسين التي أنشئت على المست المؤسسي
المؤشر  :2-6عدد االتفاقات الميدانية على مست

المكاتب القطرية  -بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية  -التي تشتمل على أحكام خاصة

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 1-6الدخ ل في شراكات مع وكاالت أخر تابعة لخمم المتحدة وكيانات أخر  ،واستخدام القدرات الخارجية مثل خبراء ومستشاري الشؤون
الجنسانية من مشرو القدرة االحتياطية الجنسانية
 2-6العمل مع الشركاء على المست يات اإلقليمية وال طنية والمحلية ،وتحديد مجاالت للتحسين والمساءلة المتبادلة إلدماج المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في المساعدة الغذائية التي يقدمها الب ا
 3-6الدخ ل في شراكة مع مؤسسات أكاديمية للعمل في مجال الدع ة والبح ث وتنمية القدرات
 4-6النظر بص رة منهجية في النص على اعتبارات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في االتفاقات الميدانية عن طريق دما المعايير ،والتت ُّبع،
والرصد ،واإلبالغ
 5-6استعراج ق الب العق د الم حًدة وإدماج حكم جنساني حسب مقتضى الحال
 6-6المشاركة بص رة منهجية في يليات التنسيق بين ال كاالت على مست يات متعددة ،وخاصة مع ال كاالت األخر التي تتخذ من روما مقرا ذ لها،
وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 7-6تؤدي مجم عة الب ا

خط األساس )(2017
خط األساس(2017) :

وحدات الدعم

الرقم المستهد  :زيادة
الرقم المستهد  2 :لكل مكتب قطري
)(2020

مكتب الشؤون الجنسانية
المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

شُعبة الشراكة وتنسيق الدع ة؛ ومكتب الشؤون

القطرية

الجنسانية

مكتب الشؤون الجنسانية؛ والمكاتب
اإلقليمية

شُعبة الشراكة وتنسيق الدع ة

المكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب

دائرة ميزانية وبرمجة المشروعات؛ وشُعبة

القطرية

تنسيق الشراكات والدع ة

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب الشؤون القان نية

نائب المدير التنفيذي

مكتب الشؤون الجنسانية؛ ووحدة العالقات مع
ال كاالت التي تتخذ من روما مقرا ذ لها ولجنة
األمن الغذائي العالمي

إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنتديات المشتركة بين ال كاالت وبين الشركاء

 8-6االشتراك في عملية استعراج النظراء التابعة لخطة العمل على نطاق المنظ مة مع ال كاالت األخر التي تتخذ من روما مقرا ذ لها

شُعبة االستعداد للط ارئ ودعم
االستجابة

المجم عات العالمية لخمن الغذائي،
والل جستيات ،واالتصاالت في حاالت
الط ارئ؛ ومكتب الشؤون الجنسانية

مكتب الشؤون الجنسانية

الحصيلة  ،7ال وارد ال الية :تتبع التم يل وإسهامت في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر جميع العمليات والمجاالت ال ظيفية

المؤشر  :1-7المتطلبات المخططة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من مجم متطلبات الب ا المخططة
المؤشر  :2-7النفقات الفعلية على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من النفقات الفعلية التي يتحملها الب ا
 1-7جمان إتاحة تم يل مؤسسي لتنفيذ سياسة الب ا

للمساواة بين الجنسين

 2-7استخدام النُظم القائمة لتتبع التم يل والمساهمات في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وتجنب إجراء تغييرات رئيسية إلى أن يق م المجلس
في ن فمبر/تشرين الثاني باستعراج إطار النتائا المؤسسية وهيكل الميزانية التشغيلية

خط األساس)2015( %11 :
خط األساس)2015( %11 :
مكتب المدير التنفيذي
مكتب الشؤون الجنسانية

الرقم المستهد )2020( %15 :
الرقم المستهد )2020( %15 :
شُعبة الميزانية والبرمجة؛ شُعبة إدارة ورصد
األداء؛ والمكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب القطرية
شُعبة الميزانية والبرمجة؛ وشُعبة إدارة ورصد
األداء؛ والمكاتب اإلقليمية؛ والمكاتب القطرية
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الجدول ألف : 3-جاالت ع ل خطة ع ل ال ساواة بين الجنسين والوحدات ال سؤولة ،حسب الحصيلة
جال ال ل
 3-7بحث متطلبات اإلبالغ الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أثناء تصميم إطار النتائا المؤسسية الجديد وهيكل الميزانية التشغيلية
 4-7وجع وتنفيذ نظام لتتبع الم ارد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والنتائا في إطار النتائا المؤسسية الجديد .ورصد الم ارد
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كنسبة مئ ية من مجم

الم ارد بنا ذء على خط أساس بنسبة  11في المائة ورقم مستهد

ال يقل

عن  15في المائة بحل ل عام 2020
 5-7استخدام رمز مؤشر المساواة بين الجنسين الخاا باللجنة الدائمة المشتركة بين ال كاالت أو ما يعادلت في جميع وثائق المشروعات ،والخطط
االستراتيجية القطرية ،وتنقيحات الميزانية
 7-7جمان وج د مكتب للشؤون الجنسانية مم ً ل بال كامل ليركز على دما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع اإلجراءات التنظيمية
 8-7وجع استراتيجية لدعم المكاتب القطرية في تعبئة الم ارد من أجل أنشطة تُعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 1.8تقييم سياسة المساواة بين الجنسين بعد خمس سن ات من الم افقة عليها .واستخدام نتائا التقييم إلثراء صياغة تحديثات السياسة و\ أو سياسات
جديدة
 2.8إجراء مراجعة مؤقتة للقياسات بعد  25عاما ذ من الم افقة على خطة عمل المساواة بين الجنسين
 3.8م اصلة العمل لل فاء بمتطلبات خطة العمل على نطاق المنظ مة فيما يتعلق بالتقييم ،مع حص ل تقييمات مكتب التقييم على درجة ”يتجاوز“
في االستعراج ال ُمج ًمع السن ي بحل ل عام  ،2018وحص ل التقييمات الالمركزية على هذه الدرجة بحل ل عام 2021

المؤشر  :2-9النسبة المئ ية للمراجعات التي أُجريت والتي تم فيها إدماج المساواة بين الجنسين في نها تقييم المخاطر
رفيع لرصد تحقيق التزامات الب ا

فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 2-9إشراك اإلدارة في المشاورات بشأن المخاطر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،كجزء من دورة التخطيط السن ية للمراجعات
القائمة على المخاطر
 3-9إجراء مراجعة جنسانية الستعراج تعميم المنظ ر الجنساني في عمليات المراجعة المعتادة ،تمشيا ذ مع نها المراجعة القائمة على المخاطر
والخاا بمكتب المراجعة الداخلية

مكتب الشؤون الجنسانية؛ وشُعبة
إدارة ورصد األداء
المكاتب اإلقليمية؛ ومكتب الشؤون
شُعبة الميزانية والبرمجة

مجم عة القيادة

وحدة دعم إدارة العمليات
مجم عة القيادة

مكتب المدير التنفيذي
شُعبة الشراكات مع الحك مات،

فريق اإلدارة التنفيذية؛ ومكتب الشؤون

والمكاتب اإلقليمية

الجنسانية؛ والمكاتب القطرية

خط األساس10.50-7.51 :
()2014
مكتب التقييم

الرقم المستهد )2020( 12.00-10.51 :
شُعبة السياسات والبراما؛ ومكتب الشؤون
الجنسانية

شُعبة إدارة ورصد األداء
مكتب التقييم

من مسألة ال فاء بااللتزامات المؤسسية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المؤشر  :1-9النسبة المئ ية لتحقيق متطلبات الصيغة  2.0من خطة العمل على نطاق المنظ مة ( 2018وما بعده) فيما يتعلق بمؤشرات األداء
 1-9إنشاء يلية على مست

تكامل إدارة الم ارد ودعمها

العمليات

في النتائا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المؤشر  :1-8الدرجة الممن حة في االستعراج ال ُمج ًمع السن ي لتقييمات الب ا

الحصيلة  ،9ال قابة :تعزيز يلية الرقابة في الب ا

شُعبة إدارة ورصد األداء؛ ومكتب

مكتب الشؤون الجنسانية؛ ووحدة دعم إدارة

الجنسانية

 6-7تخصيص نسبة مئ ية من تم يل دعم البراما واإلدارة لخنشطة الجنسانية ،واستخدام نظام مؤشر المساواة بين الجنسين

الحصيلة  ،8التقييم :تنظر جميع تقييمات الب ا

الوحدات ال ائدة

وحدات الدعم

خط األساس)2014( %80 :
خط األساس(2015) :

الرقم المستهد )2020( %100 :
الرقم المستهد %100 :

فريق اإلدارة التنفيذية

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب المفتش العام والرقابة

مكتب الشؤون الجنسانية

مكتب المفتش العام والرقابة

مكتب الشؤون الجنسانية
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ال لحق الثالث

أداء الب ا

لتنفي خطة ال ل على طاق ال نظو ة2017-2012 ،

 -1ت فِّر خطة على نطاق المنظ مة معيارا ذ يتضمن  15مؤشر أداء تستخدم لقياس التقدم في عناصره الستة.
 -2ونظام تصنيف مؤشرات األداء في خطة العمل على نطاق المنظ مة ه  :مفق د ،أو يقترب ،أو يست في ،أو يتجاوز ،أو
ال ينطبق .وبالنسيييبة إلدارة تقديم التقارير لعام  ،2017تجاوز الب ا

متطلبات تسيييعة مؤشيييرات ،واسيييت فاها بالنسيييبة

ألربعة مؤشرات واقترب منها بنسبة لمؤشرين.
ؤش ا داء

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المساءلة
 -1السياسة والخطة

يست في

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

 -2إدارة األداء المراعي لالعتبارات
الجنسانية

يقترب

يقترب

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

النتائا
 -3التخطيط االستراتيجي

يقترب

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

 -4الرصد واإلبالغ

يقترب

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

الرقابة
 -5التقييم

يقترب

يقترب

يست في

يست في

يست في

يقترب

 -6المراجعة المراعية لالعتبارات
الجنسانية

يقترب

يقترب

يست في

يست في

يتجاوز

يتجاوز

 -7استعراج البراما

يقترب

يست في

يست في

يست في

يتجاوز

يتجاوز

الم ارد البشرية والمالية
 -8تت ُّبع الم ارد المالية

يقترب

يقترب

يست في

يست في

يست في

يست في

 -9تخصيص الم ارد المالية

يقترب

يقترب

يست في

يست في

يتجاوز

يست في

 -10الهيكل الجنساني

يقترب

يقترب

يقترب

يقترب

يقترب

يقترب

 -11الثقافة التنظيمية

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

القدرة
 -12تقييم القدرات

يقترب

يقترب

يقترب

يقترب

يتجاوز

يتجاوز

 -13تنمية القدرات

يقترب

يقترب

يقترب

يقترب

يست في

يست في

االتساق والمعار

وإدارة المعل مات

 -14ت ليد المعار

واالتصاالت

 -15االتساق

يست في

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يست في

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يتجاوز

يست في
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