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تشير األدلة إلى أن االقتصادات 
التي ترتفع فيها معدالت املساواة 
بني اجلنسني حتقق مستويات أعلى 
من النمو االقتصادي وتوفر نوعية 

حياة أفضل للجميع. وتنطوي 
املساواة بني اجلنسني على املساواة 
في االستفادة من الفرص واملنافع.

ويلتزم الصندوق التزاما راسخا بتمكني املرأة 
وبالعمل مع األسر واجملتمعات احمللية والبلدان 

على بناء املساواة بني اجلنسني على جميع 
املستويات. فاعتمد اجمللس التنفيذي للصندوق 

سياسة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
في عام 2012. وتضطلع هذه السياسة 

بدور محوري في حتقيق الغاية العامة لإلطار 
االستراتيجي للصندوق للفترة 2015-2012 
وهي متكني السكان الريفيني الفقراء نساًء 

ورجاالً من حتسني أمنهم الغذائي وتغذيتهم، 
وزيادة دخولهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود. 

اجلنسني  بني  املساواة  تعزيز  وينطوي 
املساواة  فزيادة  الفوائد.  من  العديد  على 

اجلنسني: بني 
تسهم بصورة كبيرة في حتسني األمن  –

الغذائي والتغذوي لألسر واحلد من سوء 
تغذية األطفال

تسهم في حتقيق النمو االقتصادي  –
الشامل للجميع الذي يساعد على 

انتشال السكان من دائرة الفقر
تزيد من دخل األسر وأصولها، وتفيد  –

جميع أفراد األسرة
تسهم في تنمية قاعدة مهارات  –

اجملتمعات الريفية
تساعد في حماية البيئة الطبيعية –
تزيد من أثر األنشطة اإلمنائية  –

وفعاليتها وأهميتها 
تعزز استدامة املشروعات اإلمنائية. –

ومتثل النساء أطرافا فاعلة رئيسية في 
القطاع الزراعي، واألمن الغذائي والتغذوي 

لألسر، وإدارة املوارد الطبيعية. 
ففي القطاع الزراعي، تعمل النساء على  –

طول سلسلة القيمة من احلقل إلى 
السوق - سواء في مشروعاتهن اخلاصة 

أو في أنشطة األسرة أو كموظفات. 
ويشاركن كذلك في مزيج من األنشطة  –

غير الزراعية املّدرة للدخل، كجزء من 
استراتيجيتهن الرامية إلى تنويع سبل 

عيشهن واخليارات التغذوية ألسرهن.
وتعد النساء الريفيات الفقيرات  –

راعيات للموارد الطبيعية 
ومستخدمات لها على السواء. إذ 
ميتلكن معارف متمايزة عن معارف 

الرجال ومكّملة لها. ويعتمدن على 

املوارد الطبيعية أيضا في تأمني 
املياه واحلطب، ويستخدمن املنتجات 

الطبيعية ألغراض اقتصادية وطبّية. 

وعلى الرغم من األدوار املتعددة التي 
يضطلعن بها، تعاني النساء مقارنة بالرجال 

من نقص شديد في النفاذ إلى األصول 
واخلدمات التي من شأنها متكينهن من زيادة 
إنتاجيتهن وخفض عبء العمل امللقى على 

عاتقهن. كما يعانني، فضال عن ذلك، من 
نقص متثيلهن في جلان إدارة املوارد الطبيعية 

ومجموعات املستخدمني. 
أن  أن الفجوات بني اجلنسني ميكن  غير 

أنحاء  أيضا. ففي بعض  الرجال  تؤثر على 
أثراً  اجلنسني  بني  الفجوات  دث  حتحُ العالم، 
نقص  من  الصبية  يعاني  حيث  عكسياً 

على  للحصول  لهم  املتاحة  الفرص 
قد  وباملثل،  بالفتيات.  مقارنة  التعليم 

واقتصادية  اجتماعية  تغيرات  حدوث  يؤدي 
تعريض  إلى  األماكن  سريعة في بعض 

أو نقص  الوظائف  إلى مخاطر فقد  الرجال 
النساء.  أكثر من  العمل  فرص 

ومن ثم، ميثل إحداث تغييرات في أدوار 
الرجال والنساء وعالقاتهم شرطا أساسيا 

للمساواة بني اجلنسني. ويتمثل التحدي 
القائم في توفير فرص متساوية للنساء 

والرجال للمشاركة في أنشطة التنمية، من 
حيث إتاحة الفرصة لكل منهم للمشاركة 
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في املنافع واقتسامها أيضا. وعلى الرغم من ذلك، تعاني النساء من عدم املساواة إلى حد 
بعيد، وهو ما يقتضي تنفيذ أنشطة انتقائية إلتاحة فرص متساوية لهن. 

الرئيسية  القضايا  لهذه  الصندوق  في  اجلنسني  بني  املساواة  سياسة  وتتصدى 
30 عاما. أكثر من  إلى  التي متتد  الصندوق  وتعتمد في ذلك على خبرة  بشكل مباشر، 

استراتيجية أهداف  ثالثة 
تتضمن سياسة اجلنسني ثالثة أهداف استراتيجية وهي:

تشجيع التمكني االقتصادي لتمكني الريفيات والريفيني من املشاركة في األنشطة  –
االقتصادية املربحة واالستفادة منها.

متكني النساء والرجال من أن يكون لهم متثيل وتأثير متساٍو في املؤسسات واملنظمات  –
الريفية.

حتقيق توازن أكثر إنصافا في أعباء العمل، وفي اقتسام املنافع االقتصادية  –
واالجتماعية بني النساء والرجال.

للعمل  مجاالت  خمسة 
النحو  على  االستراتيجية من خالل خمسة مجاالت عمل،  األهداف  تنفيذ  سيجري 

يتعلق  بينما  للصندوق،  الرئيسية  باألنشطة  تتعلق   3 إلى   1 من  العمل  مجاالت  التالي: 
وتتمثل  السياسة.  لتنفيذ  املتاحة  وموارده  للصندوق  املؤسسية  بالهياكل  و5   4 اجملاالن 

يلي: العمل هذه فيما  مخرجات كل مجال من مجاالت 
بطريقة  – املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  لقضايا  التصدي   :1 العمل  مجال 

الصندوق. يدعمها  التي  ْطرية  القحُ واملشروعات  البرامج  إطار  في  منهجية 
التأييد،  – استقطاب  في مجاالت  الصندوق  إسهامات  2: حتسني  العمل  مجال 

اجلنسني. بني  باملساواة  املتعلقة  املعرفة  وإدارة  الشراكات،  وإرساء  والتعاون، 
اجلنسني  – بني  التمايز  لقضايا  التصدي  على  الشركاء  قدرات  تعزيز   :3 العمل  مجال 

الريفية. والتنمية  الزراعة  مجالي  في 
التوازن بني اجلنسني  – وإجراءات مؤسسية لدعم  ج  نحُهحُ إعداد   :4 العمل  مجال 

التنوع. وقضايا 
النظم  – املرأة في  للمساواة بني اجلنسني ومتكني  التام  الدعم   :5 العمل  مجال 

الصندوق. في  واملساءلة  والرصد  واملالية  البشرية  باملوارد  املتعلقة  املؤسسية 

السياسة؟  تنفيذ  على  الصندوق  سيعمل  كيف 
سيعمد الصندوق إلى ما يلي: 

التصدي لقضية املساواة بني اجلنسني باعتبارها موضوعاً شامالً، مبا في ذلك في إطار  –
سياسات الصندوق. 

مراعاة االختالفات القائمة بني النساء - من حيث العمر، واجلنسية، والعرقية،  –
والطبقة االجتماعية االقتصادية - وديناميات أدوار اجلنسني وعالقاتهما.

استخدام التحليل اجلنساني في فهم األدوار واالهتمامات واألولويات اخملتلفة للنساء  –
والرجال، ومن ثم تصميم السياسات والبرامج واملشروعات حسب احلاجة. 

تنفيذ أنشطة ترّكز على النساء، حسب االقتضاء، بغية التصدي لالختالالت القائمة  –
في الفرص االقتصادية والوظيفية، وعمليات صنع القرار، وأعباء العمل. 

تركيز اجلهود، خالل مرحلة حتديد وتصميم املشروعات، على توفير فرص التنمية  –
االقتصادية واالجتماعية للنساء الريفيات الفقيرات.

تطبيق أسلوب التعّلم املستمر والتحليل القائم على اخلبرات امليدانية من أجل  –
ج أكثر فعالية وإنتاج املعلومات الالزمة لعمليات استقطاب التأييد وحوار  تصميم نحُهحُ

السياسات القائمة على األدلة.

الكامل  النص  على  واالطالع  العملية،  اجلوانب  من  املزيد  على  التعّرف  وميكنكم 
التالي:   اإللكتروني  املوقع  على  للسياسة 

http://www.ifad.org/operations/policy/policydocs.htm

الصندوق:  االستهداف في  إلى سياسة  أيضا  الرجوع  املوقع، ميكنكم  وفي نفس 
األصلية. الشعوب  االنخراط مع  الصندوق بشأن  الريف، وسياسة  إلى فقراء  الوصول 
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