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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 اإلدارة مجلس
  الدورة 344،  جنيف،  آذار / مارس 2022

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022 فبراير  /شباط 10 التاريخ: 

 إنكليزي  األصل:
 

 البند  العاشر من جدول األعمال

   الجنسين  بين المساواة أجل  من  الدولية العمل منظمة عمل خطة نتائج
  رفيع المستقل  التقييم  عن المنبثقة  واالستنتاجات 2021- 2020 للفترة

  الجنسين بين  المساواة مجال في  الدولية العمل منظمة لجهود المستوى
  لخطة  العريضة  والخطوط 2021-2016 للفترة الجنسين  قضايا وتعميم
 2025-2022 للفترة  المقترحة العمل

 

   الفترة   خالل  2021-2018  للفترة  الجنسين  بين  المساواة   أجل   من  الدولية  العمل  منظمة  عمل  خطة   تنفيذ  نتائج  الوثيقة   هذه  تلخص
  المساواة   مجال  في   الدولية   العمل  منظمة  تبذلها  التي  للجهود  المستوى   رفيع  المستقل   التقييم  عن  المنبثقة  الرئيسية  واالستنتاجات  ،2020-2021

  العريضة   الخطوطتستعرض  و  ،2021-2016المنفذة خالل الفترة    العمل   خططفي إطار    ذلك  في   بما  الجنسين،  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين
اإلرشادات    لتقديم  مدعو  اإلدارة   ومجلس  .2025-2022  للفترة  الجنسين  بين  المساواة   أجل  من المقترحة    الدولية  العمل   منظمة   عمل  لخطة
ً   مدعو وهو    المقترحة.  العريضة   الخطوط  بشأن الصيغة    وضع  عند  اإلدارة   مجلس   إرشادات   مراعاة   ما يلي:  العام  المدير  من  يطلب  أن   إلى  أيضا

 تنفيذإطار   فياتباع برنامج تحويلي ا؛ وتنفيذه 2025-2022 للفترة الجنسين  بين المساواة أجل من الدولية  العمل  منظمة عمل خطةالنهائية ل
بها  2025-2022  للفترة  الدولية  العمل   لمنظمة   االستراتيجية   الخطة  المرتبطين  والميزانيتين    في   القرار   مشروع   انظر )  والبرنامجين 
 (. 27 الفقرة

 جميعها.  االستراتيجية األهداف : المعني االستراتيجي الهدف 

  المعاملة   في  والمساواة  الفرص  وتكافؤ  الجنسين  بين  المساواة  : 6  النتيجة  ذلك  في  بما  ،جميعها  السياسية  النتائج  المعنية:  الرئيسية  النتيجة
 التمييز.  وعدم  الجنسين بين المساواة عالمة وكذلك  العمل، عالم  في للجميع

  من   استباقي  بشكل  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز  المكّونة  الهيئات  تدعم  ومنتجاتها  الدولية  العمل  منظمة  خدمات  جميع  : السياسية  االنعكاسات 
 الجنسين.  لقضايا  المراعية ونتائجها  مخرجاتها خالل

 توجد.  ال  القانونية: االنعكاسات 

 المرحلة.  هذه في  توجد ال المالية:  االنعكاسات 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
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 القرار.  مشروع انظر المطلوب: المتابعة  إجراء

 والمساواة.   العمل ظروف  إدارة الوثيقة: مصدر  الوحدة 

 .GB.343/INS/INF/3 الوثيقة  ؛GB.343/PFA/10 الوثيقة؛ GB.340/INS/7(Rev.1) الوثيقة  الصلة: ذات  الوثائق

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_756165.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822474.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_821489.pdf
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  مقدمة 

  أن   االجتماعية،  والعدالة  األساسية  اإلنسان  بحقوق  للنهوض  جهودها  تكّرس  منظمة  بصفتها  الدولية،  العمل  منظمة  على .1
 سياق  في  سيما  ال  -  العمل  لعالم  بالنسبة  األهمية  بالغ  ومن  الجنسين.  بين  المساواة  وتحقيق  تعزيز  في   رائد  بدور  تضطلع
  بالنسبة  المعاملة  في  والمساواة  الفرص   تكافؤو  للجميع.  الالئق   العمل  تحقيق  إلى   السعي  -  منها   واالنتعاش  لألزمة  االستجابة

 وتتجلّى  1دستورها.   في  عليه   المنصوص  النحو  على  الدولية  العمل  منظمة  والية  صميم  في  هو  العمل  أسواق  في   النساء  إلى
 بشأن  العمل  ططخُ و  الدولي.  العمل  مؤتمر  يعتمدها  التي  والنصوص  اإلدارة  مجلس  وقرارات  العمل  معايير  في  الوالية  هذه

ّل التي الجنسين، بين المساواة   هي  2الجنسين، قضايا وتعميم الجنسين بين المساواة بشأن الدولية العمل منظمة سياسة تُفع 
 اتللهيئ  الدولية  العمل  منظمة  تقدمها  التي  والمنتجات  الخدمات  لجعل  المطلوبة  الجهود  من  العديد  بين  من  واحدة  أداة

ً وفقو  الجنسين.  لقضايا  ومراعاة  تحويلية  أكثر  المكونة   العمل   خطة  مع  العمل  خطط  شىتتم  3اإلدارة،   مجلس  إلرشادات  ا
 4.المتحدة( األمم  عمل )خطة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن المتحدة  األمم منظومة نطاق على

 رفيع  المستقل  التقييم  عن  المنبثقة  ستنتاجاتاال  (2021  نوفمبر  الثاني/  )تشرين  343  دورته   في  اإلدارة  مجلس  ناقشو .2
 للفترة  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  مجال  في  الدولية  العمل  منظمة  تبذلها  التي  الجهود  بشأن  المستوى
ً أيض شملت  التيو  5، 2016-2021   2021-2018  للفترة الجنسين  بين  المساواة بشأن  الدولية العمل  منظمة  عمل   خطة   ا
 .(2021-2018 للفترة العمل )خطة

  2021-2020  الفترة  خالل  2021-2018  للفترة  العمل  خطة  تنفيذ  نتائج  تلخيص  هو  الوثيقة  هذه  من  الغرضو .3
  كما   .2021-2018  فترةلل  العمل  بخطة  والمتعلق  أعاله  المذكور  المستوى  رفيع  المستقل  للتقييم  الرئيسية  واالستنتاجات

  اً استناد  ،2025-2022  للفترة  جنسينال  بين  المساواة  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  عمل  لخطةالخطوط العريضة    تقترح
  الثاني/   تشرين  في   اإلدارة  مجلس  قدمها  التي  واإلرشادات  المكتب  واستجابة  المستوى  رفيع  المستقل  التقييم  توصيات  إلى

 . 2021 نوفمبر

 الجنسين بين المساواة أجل  من  الدولية العمل منظمة عمل خطة تنفيذ  نتائج   
 2021-2020 الفترة خالل 2021-2018 للفترة

  رسم   شكل   في 2021- 2020 الفترة  خالل   2021-2018 للفترة  عملها لخطة   الدولية   العمل  منظمة  تنفيذ  نتائج  أدناه  ترد .4
 من  مزيدال  الملحق  في  ويرد  المتحدة.  األمم  عمل  خطة  في  الواردة  الست  فئاتال  على  بناءً   (،6-1  األشكال  )انظر  بياني

  خالل   2021-2018  للفترة  العمل   خطة   تنفيذ  رصد  نتائج  أظهرت  وقد   واألهداف.  المؤشرات  بشأن   التفاصيل
ً   37  )أو  األهداف   من   المائة  في   65  أنّ   2021-2020 الفترة ً   57  مجموع  من  هدفا   ولم   تجاوزها،  تم  أو  تحققت  (هدفا
ً هدف  20  )أو  منها  المائة  في   35  يتحقق   في   الجنسين  بين  التكافؤ  )بشأن  واحد  لهدف  متاحة  اإلحصاءات  تكن  ولم  (،ا

  ، 2019-2018  الفترة  خالل  الرصد  نتائج  مع  وبالمقارنة  (.19-كوفيد  جائحة  بسبب  تُعقد  لم   التي  اإلقليمية،  االجتماعات
ً   29  )أو  األهداف   من  المائة  في   50  تجاوز  تم  أو  تحقق ً   57  مجموع  من  هدفا   منها   المائة  في  42 يتحقق  ولم  ( هدفا
ً هدف  24 )أو  .أهداف ألربعة متاحة اإلحصاءات تكن ولم (ا

 
 .1919، بما في ذلك إعالن فيالدلفيا )ملحق الدستور(، فرساي، دستور منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدولية،   1

 ، الملحق الثاني. 2018، جنيف، 2021-2018خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين الجنسين منظمة العمل الدولية،   2
الدولية،      3 العمل  إدارة    317الدورة    أعمالضر  حممنظمة  الدولي، لمجلس  العمل  المؤسسي   مكتب  آذار/القسم  جنيف،     ،2013مارس    ، 

 .2016مارس    ، جنيف، آذار/GB.326/PV  الوثيقة  ،القسم المؤسسي   مكتب العمل الدولي، لمجلس إدارة    326الدورة    محضر أعمال ؛  GB.317/PV  الوثيقة 
نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن    العمل على   خطةل  0.2  النسخة  المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، هيئة األمم      4

 . 2021، نيويورك، إطار المساءلة لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كيانات األمم المتحدة   :المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الدولية،      5 العمل  الدوليةمنظمة  العمل  منظمة  لجهود  المستوى  رفيع  المستقل  مجال  التقييم  الجنسين،  ا  في  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين   لمساواة 

 . 2021، جنيف، 2016-2021

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_645402.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_645402.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214435.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/How%20We%20Work/UNSystemCoordination/UN-SWAP/UN-SWAP-2-TN-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/How%20We%20Work/UNSystemCoordination/UN-SWAP/UN-SWAP-2-TN-en.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_822250.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_822250.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_822250.pdf
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 خطة   تنفيذ  نتائج  بشأن  تقرير  ُرفع  6(، 2020  نوفمبر  الثاني/   )تشرين  340  دورته  في  اإلدارة  مجلس  طلب  على  بناءً و .5
  نوفمبر   الثاني/  )تشرين  343  دورته   في   اإلدارة   مجلس  إلى   ،2020  عام   خالل   المحرزة  2021-2018  للفترة  العمل
ً جنب  7(،2021   التي   باألهداف  يتعلق  ما   في  التخاذها  المؤتمنة  الجهات  خططت  التي  المتسارعة   اإلجراءات  مع  جنب  إلى  ا

 من   وغيرها  اإلجراءات  هذه  الدولية  العمل  منظمة  إلدارة  الشامل  الفريق  وناقش  .2019-2018  الفترة  في  تتحقق  لم
  جهود   دعم   خاللها   من  للمكتب  يمكن  التي   السبل   في   النظر  تم  كما  . 2021  مايو  أيار/  في   للمتابعة  الممكنة  اإلجراءات
 الدولية.  العمل منظمة اجتماعات في المشاركة الوفود في التمثيل لتحسين  أفضل بشكل المكونة الهيئات

 المتحدة  األمم  لهيئة  ةالتنفيذي  ةوالمدير  المتحدة  لألمم  العام  األمين  نائبة  قامت  ،2021  يوليه  /تموز  في  مؤرخة  رسالة  فيو .6
 نتائج ب  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  بتزويد  للمرأة(  المتحدة  األمم  )هيئة  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من

  أحرزته   الذي  التقدم  على  أُثنيو  المتحدة.  األمم  عمل  خطة  مقابل  2020لعام  المتحدة  األمم  منظومة  لكيانات  اإلجمالية  األداء
 نتيجة   2021-2020  السنتين  لفترة  والميزانية  البرنامج  تضمين  يلي:   بما  يتعلق  ما  في  سيما  وال  الدولية،  العمل  منظمة
  ( 6  السياسية  )النتيجة  للجميع  المعاملة  في  والمساواة  الفرص  وتكافؤ  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  مخصصة   سياسية

  واإلبالغ  المؤسسية الشفافية لتعزيز جهودها تكثيف األخرى؛ النتائج في جنسينلل المراعية والمؤشرات واالستراتيجيات
 مرة   بها  الخاص  الهدف  تجاوز  تم  والتي  للجنسين،  المراعية  الالئق  للعمل  القطرية   البرامج  في  التقدم  مواصلة   النتائج؛  عن

ً   الدولية  العمل  منظمة  والقت  . 2021-2020  الفترة  في  أخرى   في   الجنسين  لقضايا  المراعية  المسائل  تعزيز  على  تشجيعا
 لتحسين   الجهود  وزيادة  الجنسين  لقضايا  ةالمراعي   األنشطة  في  المستثمرة  المالية  الموارد  تتبّع  وطرائق  اإلنمائي  التعاون
 فوق. وما 5ف مستوى على المساواة م قد على  المرأة تمثيل

 الجنس بنوع المرتبط  المستدامة التنمية هدفب المتعلقة النتائج النتائج: على القائمة اإلدارة :1 الشكل   
   امجيةنالبر والنتائج والمرأة الرجل بين المساواة مجال في المحرزة النتائج عن واإلبالغ 
 الجنسين  بين المساواة بشأن 

 

 
 . GB.340/PVالوثيقة   6

 . GB.343/INS/INF/3الوثيقة   7

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775629.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_821489.pdf
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 الجنسين  لقضايا المراعي والتدقيق التقييم اإلشراف: :2 الشكل 

 

 الجنسين  لقضايا المراعي األداء وإدارة والقيادة والخطة السياسة المساءلة: :3 الشكل 

 

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة
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 الجنسين بقضايا المعنية والهيكلية وتخصيصها المالية الموارد من التحقق والمالية: البشرية الموارد :4 الشكل 

 التنظيمية والثقافة للنساء المتساوي والتمثيل 

 

 وتطويرها  القدرات تقييم :5 الشكل 

 

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة
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 واالتساق والتواصل المعارف :6 الشكل 

 

 الدولية العمل منظمة لجهود المستوى رفيع المستقل التقييم استنتاجات   
 الجنسين  قضايا وتعميم الجنسين بين  المساواة في مجال

 قضايا  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  لجهود  المستوى  رفيع  المستقل  التقييم   نطاق   امتد .7
  ( 2017-2016  للفترة  العمل  )خطة  2017- 2016  للفترة  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من  العمل  خطة  بعد  ما  إلى  الجنسين
 بخطط  الصلة  ذات  الرئيسية  االستنتاجات  يلي  ما  فيو  جوهره.   في  امأدرجه  ولكنه  2021-2018  للفترة  العمل  وخطة
  المحرز   التقدم  بين  التفاوت"   أنّ   إلى   الرئيسية  استنتاجاتهم  في  المقي ّمون  وأشار   التحديد.  وجه  على  بها  المتعلقة  أو  العمل

  أجل   من   الدولية  العمل  منظمة  عمل   خطط  وفي  والميزانيات  البرامج   في  الجنسين  بين  المساواة  بشأن   المحققة  والنتائج
 لقضايا   المراعية  النتائج  بشأن  البرنامجي  التغيير  تحقيق  تعقيد  مدى  يعكس  ،الفترة  هذه  خالل  الجنسين  بين  المساواة
 8."الجنسين

  "وثيقة   بأنها  العمل  وخطط  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  سياسة  ُوصفتو .8
  سياساتها   أطرو  9المعايير"،  وضع  بشأن  أعمالها  جدولبو  االجتماعية  العدالة  تحقيق  في  المتمثلة  المنظمة  بوالية  الصلة

 أهداف   بتحقيق  الصلة  وثيقة  وأنها  كما  الصلة،  ذات  والميزانيات  والبرامج  االستراتيجية  خططها  ذلك  في  بما  ونتائجها،
ً تمام شىتتم بأنها العمل خطط وصف تمو 10امة.المستد التنمية  11.المتحدة األمم عمل خطة ل 2.0النسخة  مع ا

 االستقصائية   الدراسة  على   المجيبة  الجهات  من  المائة  في   32.5  أنّ   حين  في  العمل:  لخطط  الموظفين  استخدام  تحسنو .9
  العمل   خطة  ةالمائ  في  40  من  أكثر  استخدم  عمله،  في  2017-2016  للفترة  العمل  خطة  إلى  أشار  أو  استخدم قد

  في   المائة  في  38  من  العمل  بخطة  دراية  على  ليست  التي  المجيبة  الجهات  نسبة  تانخفض و  .2021-2018 للفترة
 المساواة   بشأن  هجوالنُ   االستراتيجيات  أنّ   وتبين  12. 2021-2018  الفترة  في المائة  في  27.2 إلى  2017-2016 الفترة

 
 . 9 الرئيسي  االستنتاج جيم، القسم ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  8

 . 1 الرئيسي االستنتاج ألف،  القسم ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  9

 .72 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  10
 .73 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  11

ا  الدولية   العمل  منظمة   لجهود  المستوى   رفيع  المستقل  التقييم   الدولية،   العمل   منظمة     12 مجال     ، الجنسين   قضايا   وتعميم   الجنسين  بين  لمساواة في 
 .4-3-3 القسم ، 2021 ، 2016-2021

المتجاوزة  األهداف المحققة  األهداف غير المحققة

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822474.pdf
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 تنفيذ  وجرى  13اإلنمائي،   التعاون  برامج  معو  للمنظمة  الداخلي  اإلطار  مع  متسقة  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين
   14. 2016  عام  في الُمجرى المستقل التقييم عن الصادرة التوصيات غالبية

 المكّونة  الهيئات  باحتياجات  صلة  لهما  الدولية  العمل  منظمة  في  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  أنّ   تبينو .10
 الهيكلية  التغييرات  إحداث  إلى  تهدف  التي   الجنسين  لقضايا  المراعية  التحويلية  التدخالت  في   ذلك  انعكس  وقد  ومطالبها؛
  لقضايا   مراعيةال  نتائجال  أنّ   الدولية  العمل  لمنظمة  القطرية  البرامج  أظهرتو  15العمل.  عالم  في  الالزمة  والمؤسسية
ً أيض  هناك  كان  ولكن  .متباينة  كانت  وإن  متسقة،  سياسية  نتيجة  بكل  مرتبطة  الجنسين  التقارير   وتقديم  الرصد   في  نقص  ا
 بالمساواة   المتعلقة  البرامج  لنتائج  الدعم  أنشطة  وتفاوت  الجنسين،  بقضايا  معنيةال  البرامج  هذه  أهدافشأن  ب  منتظم  بشكل
 16.الجنسين قضايا وتعميم الجنسين بين

 إلى  افتقار  هناك  كانو  17األساسية.  المؤسسية  العمليات  في  الجنسين  قضايا  تعميم  لدعم  المزيد  عمل  يمكن  أنه  التقييم  وجدو .11
 الحصائل   يتناول  اقتراح  جانب  إلى  الجنسين،  قضايا  وتعميم   الجنسين  بين  المساواة  مجال  في  واضح  استراتيجي  إطار

 بين  المساواة  استدامة  مراعاة  من  بد  وال  18النسبية.  وميزتها   الدولية  العمل  لمنظمة  المميزة  السمات  يعكس   البرامجية
ً   أكثر  بشكل   المؤسسي  المستوى  على   الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  من  السيما  ،االستراتيجيات  وضع  عند  وضوحا
 بين   المساواةب  الصلة  ذات  األنشطة  تنفيذ  بشأن  واإلداري  االستراتيجي  المستويين  على  الحوار  من  مزيد  إرساء  خالل

 19.الجنسين قضايا تعميمبو الجنسين

  مشاريعو  ريةالقط  البرامجو  السياسية  النتائج  حسب  تتباين  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  محددةال  هدافاأل  أنّ   التقييم  وأظهر .12
  األمم   عمل  ةخط  من  2.0  النسخة  إطار  في  مختلطة  والنتائج  التقدم  بشأن  العمل  خطة  فعالية  كانتو   اإلنمائي.  التعاون
  الجنسين  بين  المساواة  مجال  في   المؤسسية  القدرات   بناء ب  المعنية  األنشطة  من   األهم  بالقسم  االضطالع  جرىو  20المتحدة.
  تكن   لمو  الخصوص.  وجه  على  والموظفين  المكّونة  الهيئات   طلب  على  بناءً   أو  فردي  بشكل  الجنسين  قضايا  وتعميم
 في  القائمة تلك ذلك في بما الدعم، هيكليات كانتو القدرات. لتنمية ومنهجية استراتيجية أكثر نهج لتحقيق كافية الموارد
 المسؤوليات  إزاء  الكفاية  فيه  بما  متطورة  غير   العمل،  خطط  ينسق  الذي  واإلدماج،  والتنوع  والمساواة  الجنسين  قضايا  فرع
   العمل   خطة  لتنفيذ  المخصصة   نالموظفي  وغير  الموظفين  من  الموارد  تكن  لم  وبالمثل،  .عاتقها  على  تقع  التي
 يجبو  . الخطتان  هاتان  أظهرته  الذي   الطموح  قدر  على  كافية   2021-2018  للفترة  العمل  وخطة  2017-2016  للفترة
 21. التغيير لتسريع  واالستراتيجيات الخطط في اً وضوح أكثر بشكل االستدامة إدراج

 يُفتقر  ما   أنّ   ،المستوى  رفيع  المستقل  التقييم  عن   المنبثقة  توصياتالو  الستنتاجاتا  على  رده  معرض  في   ،المكتب  وأشار .13
ً   إطاراً   ليس  إليه ً   المعالم  واضح  استراتيجيا   بين  المساواة  بشأن  المكتب   مستوى  على  تغيير  نظرية  بل   للقيم،  واقتراحا

 بقضايا  المعنية  ميةالعال  شبكته  لتعزيز  المكتب  خطط  النتائج،  في   التفاوت  ثغرة  سد  وبغية  . تطويرها  خضمّ   في  هو  الجنسين،
  وبين  العامة،  السياسات  حافظات  إدارات  عبر  التنسيق  وزيادة  الميدانية  المكاتب  في  التقنية  القدرات  وتعزيز  ،الجنسين
  التدريب  مركز في البرامج  إعداد إطار  وفي العمال،الخاصة ب نشطةاأل ومكتب العمل أصحابالخاصة ب نشطةاأل مكتب
 المتحدة  األمم  مع  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  االستراتيجية  المشاركة  تعزيز  وسيستمر  الدولية.  العمل  لمنظمة  التابع  الدولي
 مع  العمل لخطة أفضل وتكامل مواءمة مع البرنامج، تنفيذ  في منهجية أكثر نهج اتباع ويجري األطراف. متعدد والنظام
  النتيجة   إطار  في  المحققة  للنتائج  الدقيق  الرصد  شأن  ومن  والميزانية.  والبرنامج  المستوى  رفيعة  االستراتيجية  الخطة

 (، 6  السياسية  )النتيجة  للجميع  المعاملة  في  والمساواة  الفرص   وتكافؤ  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  المخصصة  السياسية
 المطبّقة  التمييز،  وعدم  الجنسين  بين  المساواة  وعالمة ،2021-2020  السنتين  لفترة  والميزانية  البرنامج  في  أُدخل  الذي
ً أيض  يزيدا  أن   سياسية، ال  النتائج  جميع  على   الدولية.   العمل  لمنظمة  البرنامجي  العمل  في  الجنسين  بين  المساواة  من   ا

 
 .73 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  13
 .61 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  14

 . 2 الرئيسي االستنتاج ألف،  القسم ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  15

 .74 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  16

 .75 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  17
 .76 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  18

 .77 الفقرة ، GB.343/PFA/10 الوثيقة  19
   المرأة،   وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  المتحدة  األمم  منظومة  نطاق   على  العمل  لخطة  التقنية  المالحظات  للمرأة،   المتحدة  األمم  هيئة    20

 . 2018 نيويورك،   ، 2.0 النسخة  مسودة
ال  الدولية   العمل  منظمة   لجهود  المستوى   رفيع  المستقل  التقييم   الدولية،   العمل   منظمة     21 مجال     ، الجنسين   قضايا   وتعميم   الجنسين  بين  مساواة في 

 .2-4-3 القسم ، 2021 ، 2016-2021
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 ؛الجنسين  بين  المساواة  وتعميم  الجنسين   بين  بالمساواة  يتعلق  ما  في   والمساءلة  القيادة  تعزيز  يلي:  بما  الجهود   هذه  وستقترن
  المعنيين  والمنسقين  االتصال  نقاط  بأدوار  االعتراف  ؛ العمل  خطة  في  الموظفين  قدرات  احتياجات  إدراج  في  االستمرار
 22ة. المستخلص   والدروس المعارف تقاسم زيادة ؛عمليةال واإلرشادات دوات األ تحديث ؛الجنسين بقضايا

 23(، 2021نوفمبر  الثاني/  )تشرين  343  دورته  في  اإلدارة  مجلس  أجراه  الذي  المستوى  رفيع  المستقل  التقييم  مناقشة  أثناءو .14
  بشأن   اإلدارة  مجلس  قرار   كاف    بشكل  التقييم  يتناول  لمو   ومنهجيته.  التقييم  نوعية   بشأن  المخاوف   بعض  عن  اإلعراب  تمّ 

 البرنامج   في   للجميع  المعاملة  في  والمساواة  الفرص   وتكافؤ  الجنسين   بين  المساواة  بشأن  مخصصة   سياسية  نتيجة  تقديم
  العمل أصحاب منظمات لدعم الدولية العمل منظمة اعتمدتها التي الطريقة وال ،2021-2020 السنتين لفترة والميزانية

 بشأن   المعلومات  إلى  االفتقار  ،خرىاأل  ثغراتال  بين  ومن  الجنسين.  بين  المساواة  تعزيز  مجال  في  العمال  منظماتو
  العمل  لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز بها يضطلع  التي القدرات بناء وأنشطة األجور في للمساواة الدولي االئتالف
 يتعلق  ما  وفي  ملموسة.  تحسينات  إلى   تؤدي  ال  بحيث  للغاية  عامة  كانت  التوصيات  أنّ   على  تحفظات  هناك  وكانت  الدولية. 

 بشكل  التقارير  وتقديم  الرصد   إلى   تفتقر  الدولية   العمل  لمنظمة  القطرية  البرامج   أنّ   وهو  للتقييم  8  الرئيسي  باالستنتاج
  الصلة   ذات  المكتب  آليات   أنّ   توضيح ال  تم   فقد  ،الجنسين  بين  المساواة  بتعزيز  المعنية  البرامج   هذه  أهداف  نع  منتظم

 المستويين  على   الدولية  العمل  منظمة  توفرهما  الذين  التقنية  والمساعدة  اإلنمائي  التعاون  حظي   وقد  الغرض.  لهذا  موجودة
  قدرات   بناء  مواصلة  على  المكتب  تشجيع  من  الرغم  على  ،19-كوفيد  جائحة  أثناء  سيما  وال   حيب،بالتر  واإلقليمي  الوطني
 . الميدانية المكاتب في التقنية الفرق

 2025-2022 للفترة  الجنسين بين المساواة  أجل من العمل لخطة العريضة الخطوط 

 واالستراتيجية   واألهداف المقدمة 

  )خطة   2025-2022  للفترة  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  عمل  لخطة  المقترحة  المقدمة  تذّكر .15
 التاريخية  الوالية من جزء   العمل عالم في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق بأنّ  (2025-2022 للفترة العمل
 الدولية   العمل  لمنظمة  ستراتيجيةاال  الخطة  في  كامل  بشكل  مترسخة  األهداف  هذه  أنّ   إلى  وتشير  الدولية  العمل  لمنظمة
  البرامج   مع  الدولية   العمل  منظمة  شىتتم  كيف  تظهرو  بها  المرتبطين  نيتينوالميزا  البرنامَجين  في و  2025-2022  للفترة
   ن.الجنسي بين المساواة تحقيق إلى الرامية  وليةالد

 الجنسين  بين  المساواة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  سياسة  في  عليه  المنصوص  النحو  على  -  العمل  خطة  أهداف  وتتمثل .16
 بعضاً.   بعضها  يعزز  التي  لألولويات  النتائج  على  يقوم  نهج  على  تنص  التي  السياسة  تفعيل  في  -  ينالجنس  قضايا  وتعميم
 الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  تحويلي  برنامج  خالل  من  وآمن  وشامل  عادلو  الئق  عمل تقديم  في  العمل  طةخ  تساهم  كما
  من   العالمي  النداء  وفي  العمل  مستقبل  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  مئوية  إعالن  في  المتوخى  النحو  على  العمل،  في
ً   إجراءات  اتخاذ   أجل ً   شامالً   يكون  ، 19-كوفيد  أزمة  من   للخروج  اإلنسان  حول  متمحور  انتعاش  تحقيق  إلى   سعيا  ومستداما

  الدولي   العمل  مؤتمر  اعتمدها  التي  ،العمل  وعالم   المساواة  أوجه   بانعدام  المتعلقة  االستنتاجات  وفي   الصمود  على   وقادراً 
 .2021 ديسمبر األول/ كانون في 109 دورته في

 جميع   في  الجنسين  بين  المساواة  تُدرج  بحيث  متكاملة  نُهج  على  2025-2022  للفترة  العمل  خطة  استراتيجية  تشتملو .17
  بوثائق  االستراتيجية  هذه  تستنيرو  الدعم.  وخدمات  التشغيليةو  التقنية  أنشطتها  جميع  في  وتتجلّى  الدولية  العمل  منظمة  أقسام
  بشأن   والقرار  2008  ،عادلة عولمة لأج من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مثل رئيسية، سياسية
  المئوية   إعالن  جانب  إلى  الدولي،  العمل  مؤتمر  عن  الصادر  2009  ،الالئق  العمل  صميم  في  الجنسين  بين  المساواة  وضع

 للفترة  العمل  خطة  تنفيذ  بنتائج  العمل  خطة  من  القسم  هذا  يُختتمو  .أعاله  16و  15  الفقرتين  في  مذكورةال  خرىاأل  وثائقالو
  المكتب؛  واستجابة  للتقييم  اإلدارة  مجلس  ومناقشة  المستوى  رفيع  المستقل  بالتقييم  الصلة  ذات  االستنتاجات  ؛2018-2021

 . 2025-2022 للفترة العمل خطة لمؤشرات المحددة األولويات
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 المستفيدة والجهات الجمهور 

  أفضل   دعم  تقديم  جلأ  من واإلدارة  ميدانيينال  والموظفين  الدولية  العمل  منظمة  مقر  موظفي  جميع  إلى  العمل  خطة  تتوجه .18
 االلتزام  تحفيز  بغرض  2025-2022  للفترة  العمل  لخطة  اتصاالت  ستراتيجيةا  تصميم  سيتمو  الثالثية.  نةالمكو   للهيئات
 . المكونة الهيئات دعم إلى ويهدف الجنسين قضايا يراعي تحويلي برنامج لتبنّي واإلدارة الموظفين بين والتعاون

 الجنسين بين  المساواة لتحقيق   النتائج  على القائمة  اإلدارة

 هذا  يزيدو  والياتها.  على  بناءً   المؤتمنة،  الجهات  مع  بالتعاون  مؤشر  كل  أهداف  تحديد  ويتم  ؛النتائج  على  العمل  خطة  تقوم .19
 مسؤولة   المؤتمنة  الجهاتو  الجنسين.  لقضايا  المراعي  التحويلي  للتغيير  والمساءلة  والشفافية  الملكية  من  التشاركي  النهج
  األهداف   أنّ   السنوي  الرصد  يُظهر  عندماو  األهداف.   لتحقيق  مطلوبة  أنشطة  أية  ذلك  في  بما  االستراتيجيات،  تحديد  عن
  أنّ  تبيّن إذا   أما الناجحة. االستراتيجيات نطاق توسيع على المؤتمنة الجهات تشجيع يتم بها، للوفاء  الصحيح  المسار  على

 إجراءات  واتخاذ  المعنية  االستراتيجيات  مراجعة  المؤتمنة  الجهات  من  يُتوقع  الصحيح،  المسار  على   ليست  األهداف
   متسارعة.

 المرأة  وتمكين  الجنسين بين المساواة بشأن  المتحدة األمم  منظومة مستوى  على العمل خطة  مع   االتساق

ً أيض  تتبع  والتي   المتحدة،  األمم  عمل   لخطة  2.0  للنسخة   المقابلة   العناصر   مع   العمل  خطة  مؤشرات  شىتتم .20 ً نهج  ا ً قائم  ا  ا
ً   النتائج.  على   الدولية"   العمل  لمنظمة  نوعها  من  "فريدة  بمؤشرات  العمل،  خطة  تحتفظ  ، اإلدارة  مجلس  إرشادات  مع  وتمشيا
 وتدريب   الجنسين  لقضايا  ة المراعي  اإلنمائي  التعاون  أنشطةو  الجنسين  لقضايا  المراعية   الالئق  للعمل  القطرية  البرامج  مثل

 بين  بالتكافؤ  الخاصة   المؤشرات  شأن  من  المتحدة،  األمم  تعاريف  مع  أوثق  مواءمة  تحقيق  وبغية  الثالثية.  المكونة  الهيئات
 الدولي   العمل  مؤتمر  في  المشاركة  الثالثية  والوفود  الدولية  العمل  منظمة  بموظفي  المتعلقة  تلك  مثل  -  الجنسين

  وهو   -  صلة  ذي  مؤشر  على  اإلبقاء  تم  وقد  المائة.  في  53و  47  بين  تتراوح  بنسبة  ذلك  تقيس   أن  -  اإلقليمية  واالجتماعات
 مؤتمر   في  المشاركة  الوفود   في   الجنسين  بين  التكافؤ  تحقيق  بهدف  الدولية   العمل  لمنظمة  االجتماعيين   الشركاء  قدرات  بناء

 كجهات   الرسمية  والعالقات  والوثائق  االجتماعات  وإدارة  اإلقليمية  المكاتب  باعتبار  -  اإلقليمية  واالجتماعات  الدولي  العمل
 مؤتمنة.

ً   57  مجموعها  كان  والتي   السابقة،  العمل  خطة  أهداف   تقلصت  وقد .21 ً هدف  40و  35  بين  ما   إلى  ،هدفا   على   األمثلة  ومن   .ا
 مثل   سنتين،  فترات  عدة  مدى  على  باستمرار  تجاوزها  أو  تحقيقها  تم  التي  األهداف  ،بها  االحتفاظ  يتم  لم  التي  األهداف
 نقطة   ووجود  الشاغرة  الوظائف  توصيفات  من  المائة  في  100  في  الجنسين  بين  المساواة  مسألة  إدراج  إلى  الرامي  الهدف
  أخرى،   أمثلة   جملة   ومن  .الميدانية  والمكاتب  المقر  وحدات  من   المائة  في  100  في  الجنسين  بين  بالمساواة  تعنى  اتصال
 العمل   منظمة  نظمتها  بحملة  تُعنى  وثائق  قبيل  من  عليها،  المؤسسي  الطابع  وإضفاء  تحقيقها  تم  التي  المؤشرات  أهداف
  العمل   منظمة  موقع  على  اآلن  متاحة  ،" One ILO-Zero Sexual Harassment"   بعنوان  الجنسي  التحرش  ضد   الدولية 

 اإلنترنت.   على  الدولية

 والمسؤولية  المساءلة

ً تم .22  بين   المساواة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  سياسة  تنص  المتميز،  وهيكلها  الدولية  العمل  لمنظمة  المحددة  الوالية  مع  شيا
 خطط  في   المحرز   بالتقدم  تام  اطالع  على   المكّونة  والهيئات  اإلدارة  مجلس  إبقاء  على  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين
  خطة   من  القسم  هذا  يصف  كما  العمل.  خطط   تنفيذ  عند  االعتبار  بعين  إرشاداتها  ألخذ  انتهجتها   التي  وبالطريقة  العمل،
 الجنسين. بين بالمساواة للنهوض الدولية العمل منظمة داخل الصلة ذات المساءلة وآليات والمسؤوليات األدوار العمل

 والتقييم   واإلبالغ الرصد

 مجلس  يضع  التقارير،  هذه  على  وبناءً   نهايتها.  وفي  العمل  لخطة  المدة  منتصف  في  الرصد  بنتائج  اإلدارة  مجلس  تبليغ  يتم .23
 في   مستقل  تقييم  إجراء  المزمع  منو  الالحقة.  العمل  لخطة  العريضة  الخطوط  ذلك  في  بما   وتعليمات،   إرشادات  اإلدارة
 يتعلق   ما  في  تشمل،  والتي  بها،  المعمول  اإلجراءات  إطار   في  المستقلة  التقييمات  متابعة  رصد  يتمو  .2025  عام  نهاية
  التي   للتقييم،  االستشارية  اللجنة  جانب  من   الرصد  اإلدارة،  مجلس  إلى   المقدمة  المستوى  رفيعة  المستقلة  التقييم  اتبعملي

  اإلدارات   في  المديرين  وكبار  اإلقليمية  المكاتب  مديري  من  تتألف  والتي  واإلصالح  لإلدارة  العام  المدير  نائب  يرأسها
 والتي   ،المتحدة  األمم  عمل   خطةل  اإللكترونية  منصةال  على   اً سنوي  الرصد  نتائج  عن  تقاريره  المكتب  يقدم  كما  الرئيسية.
 إلدراجها  وكياناتها  المتحدة  األمم  منظمات  جميع  من  الواردة  التقارير  نتائج  تجميع  ويتم  للمرأة؛   المتحدة  األمم  هيئة  تنسقها
 المتحدة. األمم منظومة وبرامج سياسات جميع في جنساني  منظور إدماج بشأن المتحدة لألمم العام األمين تقرير في
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 والمالية  البشرية  الموارد

 يعتمد  حين  وفي  وواقعية.  كافية  ومالية  بشرية  بموارد  إال  2025-2022  للفترة  الطموحة  العمل  خطة  تحقيق  يمكن  ال .24
 األخصائيين  من  أدنى  حد  وجود  فإنّ   وموظفيها،  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  من  كل  التزام على  العمل  خطة  نتائج  تحقيق
  لقضايا   ةالمراعي  ةالتحويلي  األنشطة  ودعم  تسريع  في  يساعد   أن  شأنه  ومن  األهمية  بالغ  أمر  الجنسين،  قضايا  مجال  في

  العمل   لخطة  الناجح  للتنفيذ  المالئمة  البشرية  الموارد  على  االعتماد  الضروري  ومن  .المنشودة  نتائجال  وتحقيق  الجنسين
ً حالي  ويوجد  .2025-2022  للفترة   وآسيا  أفريقيا  إلقليمي  الجنسين  قضايا  في  اإلقليميين  األخصائيين  كبار  من  اثنان  ا

  جزئي،  بدوام  يعمل  الجنسين  قضايا  في  واحد  أخصائي  هناك   ،الوسطى  وآسيا  أوروبا  إلقليم   وبالنسبة  الهادئ.  والمحيط
  كل   في  يوجدو  .كامل  بدوام   الجنسين  قضايا  في   إضافي   أخصائي   هناك  سيكون  ، 2023-2022  السنتين  فترة  من  اً واعتبار

   الجنسين. قضايا في واحد أخصائي العربية الدول منطقةو  والكاريبي األمريكتين إقليم من

 األداء  مؤشرات  جدول

 المذكرات  مع  وثيق  بشكل  متسقة  تبقى  أن  على   اإلدارة  مجلس  إرشادات  إلى  العمل  خطة  في  جديدةال  مؤشراتال  كل  تستند .25
  تعزيز   إلى  ترمي  ،الدولية  العمل  بمنظمة  خاصة  قديمة  بمؤشرات  االحتفاظ  تم  كما  المتحدة.  األمم  عمل  لخطة  الحالية  التقنية
  أوجه   بشأن  القرار  مثل  الرئيسية،  الوثائق  في  عليها  المنصوص  األهداف  تحقيق  في  والمساهمة  ومنتجاتها  المنظمة  خدمات
 24العمل.  وعالم  المساواة انعدام

 أن  يمكن  ،اإلدارة  مجلس  وإرشادات  المكتب  ورد  المستوى  رفيع  المستقل  التقييم  إطار  في  المقدمة  توصياتال  على  بناءً و .26
ً انتظام  أكثر  نهج  تغيير؛  نظرية  تطوير  يلي:  ما  المقترحة  الجديدة  المؤشرات  بعض  تشمل  لتقديم   ونظام  البرامج  على  يقوم  ا

  إجراءات  وضع  الدولية؛  العمل  منظمة  داخل  والتدريب  القدرات  تنمية  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  مجال  في  الخدمات
  طموحة ال  هدافاأل  وضع  يتمو  الدولية.  العمل  منظمة  في  الجنسين  قضايا  وتعميم  الجنسين  بين  المساواة  لتعميم  دعم  وأدوات

  المعنية. المؤتمنة الجهات مع التشاور بعد ،للتحقيق  قابلةال لكنو

 القرار مشروع 

 العام:  المدير من اإلدارة مجلس طلب .27
 وتنفيذها،  2025- 2022  للفترة  الجنسين  بين  للمساواة   الدولية  العمل  منظمة   عمل  خطةل  النهائية  الصيغة  وضع )أ(

 ؛GB.344/INS/10 الوثيقة في النظر عند  المقدمة  اإلرشادات مراعاة مع
 الجنسين   بين  المساواة  لتحقيق  الدولية  العمل منظمة  والية  مع  تمشيا    بها  المضطلع األنشطة  في  إرشاداته  دمج )ب( 

 العامة  بالمناقشة  المعني  العامل  الفريق  واستنتاجات  قرار  مراعاة  مع  تحويلي،  برنامج  خالل  من  ،العمل  في
 الدولية  العمل  لمنظمة  ستراتيجيةالا  الخطة  تنفيذ   في  سيما  ال  العمل،  وعالم  المساواة  انعدام  أوجه بشأن
 .بها  المرتبطين والميزانيتين والبرنامجين 2025 -2022 للفترة

 

 

 

 
  إلى   مقدمة  واستنتاجات  مقترح  قرار  –  العمل  وعالم  المساواة  انعدام  أوجه :  العامة  بالمناقشة  المعني  العامل  الفريق   تقارير  الدولية،   العمل  منظمة    24

 .2021 جنيف،  ، 109 دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمدها التي (ILC 109/Record No 9A(Rev.1) الوثيقة ) اعتمادها أجل من المؤتمر

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831544.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831544.pdf
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  الملحـق 

  2021-2020 الفترة  خالل المحققة غير  أو  المتجاوزة أو المحققة  الدولية العمل منظمة   عمل خطة  أهداف
  بين  المساواة بشأن المتحدة األمم منظومة   نطاق  على  العمل خطة  في  الواردة الست الفئات  إلى باالستناد
 المرأة  وتمكين الجنسين

 (1 )الشكل النتائج على القائمة اإلدارة

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 الهدف   غايات  تحقيق  في  تسهم  الدولية  العمل  منظمة  وميزانية  برنامج  في  الواردة  السياسية  النتائج  من  المائة  في  60 •
 ؛(المائة  في 63 : الرصد نتيجة) المستدامة التنمية أهداف من 5

 الجنس   حسب  التصنيف  تشمل  الدولية  العمل  منظمة  وميزانية  برنامج  في  الواردة  السياسية  النتائج  من  المائة  في  35 •
 المائة(؛ في 71  الرصد: )نتيجة الجنسين بين المساواة و/أو

  في   100  الرصد:   )نتيجة  الجنسين  قضايا  تدمج  البرنامج  تنفيذ  تقرير  في   الواردة  السياسية  النتائج  من  المائة   في   100 •
 المائة(؛

 (؛تقريرين  تقديم  جرى     الرصد:  )نتيجة  المدة  منتصف  في   العمل  خطة  تنفيذ  نتائج  عن  اإلدارة  مجلس  تسلمه  واحد  تقرير •

  حسب   األقل  على  المائة   في  35  بنسبة  مصنفة  مؤشرات  على  تحتوي  الالئق  للعمل  القطرية  البرامج  من  المائة  في  60 •
 المائة(؛ في 79  الرصد: )نتيجة للجنسين شاملة و/أو الجنس

  قضايا   يراعيان  نتائج  وإطار  باستراتيجية  مرفقة  والبرامج  المشاريع  مقترحات  من  تمثيلية  عينة  من  المائة  في   50 •
  مراجعة   لقائمة  االمتثال  زيادة  مع  تنخفض  أن  المتوقع  من  -  المائة  في  32  الرصد:  )نتيجة  تقييم  إجراء  بعد  الجنسين،
   التقييم(؛

 الجنسين  بين  المساواة  بشأن  3و  2  بالعالمتين  تفي  أفريقيا   إقليم  في  برامجالو  مشاريعال  مقترحات  من  المائة  في  27 •
 المائة(.  في 30 الرصد: )نتيجة التمييز وعدم

 المحققة: غير األهداف

 بين  المساواة  بشأن  3و  2  بالعالمتين  تفي  المقر(  يديرها  )التي  العالمية  والبرامج  المشاريع  مقترحات  من  المائة  في  37 •
 المائة(؛  في  13 الرصد: )نتيجة التمييز وعدم الجنسين

 المساواة   بشأن  3و  2  بالعالمتين  تفي  والكاريبي  األمريكتين  إقليم   في   والبرامج  المشاريع  مقترحات  من  المائة  في  18 •
 المائة(؛ في 12  الرصد: )نتيجة التمييز وعدم الجنسين بين

  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  3و  2  بالعالمتين  تفي  العربية  الدول  في  والبرامج  المشاريع  مقترحات  من  المائة  في  13 •
 المائة(؛ في 9 الرصد: )نتيجة التمييز وعدم

  المساواة   بشأن  3و  2  بالعالمتين  تفي  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  في  برامجالو  مشاريعال  مقترحات  من  المائة  في   35 •
 المائة(؛ في 29  الرصد: )نتيجة التمييز وعدم الجنسين بين

 المساواة   بشأن  3و 2  بالعالمتين  تفي  الوسطى  وآسيا  أوروبا إقليم  في  والبرامج  المشاريع  مقترحات  من   المائة في 13 •
 المائة(.  في 5  الرصد: )نتيجة التمييز وعدم الجنسين بين
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 ( 2 )الشكل اإلشراف

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 مبادرات(؛ عشر  الرصد: )نتيجة التقييم  مكتب شبكات في الجنساني المنظور أدمجت مبادرات أربع •

 واحد(؛  تقييم الرصد:  )نتيجة سنوات ثماني إلى خمس كل الجنسين قضايا تعميم بشأن التنظيمي  لألداء واحد تقييم •

 المتخذة   التخفيف  وإجراءات  الجنسين  بقضايا  المتعلقة  المخاطر  تحدد  المدقّقة   الميدانية  المكاتب   تقارير  من   المائة  في  75 •
 المائة(.  في  100 الرصد: )نتيجة الصدد  هذا في

 المحققة: غير األهداف

  في   51  الرصد:   )نتيجة  الجنسين  بين  المساواة  مفهوم  وأسئلة  ومعايير  نطاق  تراعي  التقييمات   عينة  من   المائة  في  65 •
 المائة(؛

  الجنسين  لقضايا  المراعية  البيانات  تحليل  وتقنيات  وأدوات  وأساليب  منهجية  على  تقوم  التقييمات  عينة  من   المائة  في   50 •
   المائة(؛ في  31 :الرصد )نتيجة

  )نتيجة  الجنسين  قضايا  تراعي  التي  والتوصيات  االستنتاجات  االعتبار  في  أخذت  التقييمات  عينة  من  المائة  في   65 •
 المائة(؛   في 51 الرصد:

 وسوف   نتائجه  تشرونُ   له،  والتصدي  الجنسي  التحرش  على  الداخلية   الرقابة  إجراءات  إلى  يستند  تدقيق  تصميم  استُكمل •
 مستكمل(.  غير  الرصد: )نتيجة األمر  لزم إذا المتابعة تدابير تتخذ

 ( 3 )الشكل المساءلة

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 العادية(   الميزانية  من  بعقود  4ف  إلى   1ف   )من  الدولية  العمل   منظمة  في  العليا  اإلدارة  وظائف  من   المائة  في  50 •
 المائة(؛  في  55 الرصد:  )نتيجة  نساء تشغلها

 (؛ جلستين تنظيم جرى  الرصد: )نتيجة الالواعي للتحيّز جلستين العليا اإلدارة فريق ينظم •

 المائة(؛   في  15.5  الرصد:  )نتيجة  الجنسين  بين  المساواة  تتضمن  المديرين  كبار  فريق  أعمال  جداول  من  المائة  في  10 •

 بين   المساواة  مسألة  إلى  تشير   الدولية  العمل  لمنظمة  الوظيفي  التوصيف  في  الشاغرة  الوظائف  من  المائة  في  100 •
 المائة(؛ في 100  الرصد: )نتيجة الجنسين

  في   األداء  مناقشات  قبل  اإلقليمية  والمكاتب  اإلدارات  مديري  إلى  الجنس  نوع  حسب  ومصنفة  محدثة  إحصاءات  تبليغ •
 اإلحصاءات(؛ تسليم تم الرصد: )نتيجة الدورة بداية

  مؤشرات  ثالثة  عن  يقل   ال  ما  على   مؤتمنة  هي   التي  األخرى   والوحدات  والمكاتب  اإلدارات   من  المائة   في   50  في •
 المهني  األداء  متابعة  ضمن  الوحدات  رؤساء  من  المنتظرة   النواتج  أحد  المعنية  األهداف  تحقيق  يشّكل  العمل،  لخطة
 العام  المدير  ونائب  المائة  في  100  واإلصالح:  باإلدارة  المعني  العام  المدير  نائب  السنتين:   فترة  نهاية  رصد   )نتيجة
 25المائة(؛  في 50 العامة: بالسياسة المعني

  المدير   نائب  الرصد:   )نتيجة  أهدافهم   تحقيق  لمناقشة  األخرى  الوحدات   ورؤساء  والرؤساء  المديرين  مع  اجتماعين   عقد •
با  العام با  العام  المدير  نائب  ؛اجتماعين  عقد  واإلصالح:  إلدارةالمعني     والشراكات:  الميدانية  لعملياتالمعني 
 26(؛اجتماعين عقد

 
 (.أدناه القسم انظر) تحققه  لم التي وتلك الهدف  حققت التي المؤتمنة  الجهات من كل إلظهار الهدف هذا  نتائج  تصنيف تم  25

 (.أدناه القسم انظر) تحققه  لم التي وتلك الهدف  حققت التي المؤتمنة  الجهات من كل إلظهار الهدف هذا  نتائج  تصنيف تم  26
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  اجتماعين   أعمال  جدول  في  مدرجة  ،الجنس  نوع  حسب  مصنفةو  محدثة  إحصاءات  تعرض  واحدة  صفحة  من  تقييم  شبكة •
 العام   المدير  نائب  الرصد:  )نتيجة  اإلقليمية  والمكاتب  اإلدارات  مديري  مع  العام  المدير  نواب  اجتماعات  من  األقل  على

 27(. تقييم شبكتَي إعداد جرى واإلصالح: باإلدارة المعني

 المحققة: غير األهداف

 العادية(  الميزانية  من  بعقود  فوق  وما  5)ف  الدولية  العمل  منظمة  في  العليا  اإلدارة  موظفي  كبار  من  المائة  في  45 •
 المائة(؛  في  39 الرصد:  )نتيجة  نساء تشغلها

  مؤشرات  ثالثة  عن  يقل   ال  ما  على   مؤتمنة  هي   التي  األخرى   والوحدات  والمكاتب  اإلدارات   من  المائة   في   50  في •
 المهني  األداء  متابعة  ضمن  الوحدات  رؤساء  من  المنتظرة   النواتج  أحد  المعنية  األهداف  تحقيق  يشّكل  العمل،  لخطة

 ؛ (المائة في 16 :والشراكات الميدانية العملياتب المعني العام  المدير نائب :الرصد نتيجة)

  المدير   نائب  الرصد:   )نتيجة  أهدافهم   تحقيق  لمناقشة  األخرى  الوحدات   ورؤساء  والرؤساء  المديرين  مع  اجتماعين   عقد •
 (؛ اجتماع أي يُعقد  لم  العامة: بالسياسة المعني العام

المهارات أو المهام ذات   إلى تشير الدولية  العمل لمنظمة الوظيفي التوصيف في الشاغرة الوظائف من المائة  في 70 •
 المائة(؛ في 61  الرصد: )نتيجة الجنسين بين المساواة مسألةالصلة ب

  اجتماعين   أعمال  جدول  في  مدرجة  ،الجنس  نوع  حسب  مصنفةو  محدثة  إحصاءات  تعرض  واحدة  صفحة  من  تقييم  شبكة •
 العام   المدير  نائب  الرصد:  )نتيجة  اإلقليمية  والمكاتب  اإلدارات  مديري  مع  العام  المدير  نواب  اجتماعات  من  األقل  على

   والشراكات:   الميدانية  العملياتب  المعني  العام   المدير  نائب  ؛تقييم  شبكة  أي   إعداد   يجر  لم   العامة:   بالسياسة  المعني
 . (تقييم شبكة أي  إعداد يجر   لم

 (4 )الشكل والمالية البشرية  الموارد

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 بين  المساواة  بشأن  العالمة  إلى  المنسوبة  المهنية  الفئة   من  الموظفين  وقت  تقيس  أداة  على   بناءً   المتاحة   اإلحصاءات •
 متاحة(؛  اإلحصاءات الرصد: )نتيجة التمييز وعدم الجنسين

  الجنسين   بين  المساواة  بشأن  3  أو   2  بالعالمتين  تفي  أنها  على   تسجيلها  تم   التي  القطرية  البرامج   نواتج  من   المائة  في  43 •
 المائة(؛  في 46 الرصد: )نتيجة التمييز وعدم

 من   التمييز  وعدم  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز  ضروريةأنها    على   إليها  المشار   الموارد  إجمالي   من   المائة  في  70 •
 الجنسين  بين المساواة بشأن 3 أو 2 بالعالمتين تفي التي القطرية البرامج مجموع )كلفة القطرية البرامج نتائج خالل
 المائة(؛  في 74 الرصد: )نتيجة (التمييز وعدم

 الجنسين  بقضايا  معنية  اتصال   جهة  لديها  األدنى  الحجم  ذات   الميدانية  والمكاتب  المقر  وحدات  من  المائة   في   100 •
 المائة(؛ في  100 الرصد: )نتيجة

  4ف  المهنية  الفئة  من   هم  اإلدارات  في  الجنسين  بقضايا  المعنيين  نوالمنسقي  االتصال  جهات  من  المائة  في  55 •
 المائة(؛ في  56 الرصد:  )نتيجة فوق وما

  الرصد:   )نتيجة  النساء  من   هم  الدولية   العمل  لمنظمة  والقيادة  اإلدارة  تنمية  عمل  ورش  في   المشاركين  من  المائة   في   60 •
 المائة(؛  في  64

  على  يشتمل  متابعته  الجدد   الدولية  العمل  منظمة  لموظفي  ينبغي  الذي  تساعا  عشر  من  اإللكتروني  التعلم  برنامج •
  (؛العنصر هذا إدماج  جرى الرصد: )نتيجة األخالقيات عنصر

  

 
 (.أدناه القسم انظر) تحققه  لم التي وتلك الهدف  حققت التي المؤتمنة  الجهات من كل إلظهار الهدف هذا  نتائج  تصنيف تم  27
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  رؤى  على للحصول التنظيمية الثقافة حول مغادرين  موظفين عشرة  عن يقل ال ما مع تجريبية مقابلة وإجراء تصميم •
  بشأن   اإلدارة  مجلس  إلى  تقرير  تقديم  المهنية؛  خبرةالو  بالموظفين  واالحتفاظ  الجنسين  لقضايا  المراعي   التوظيف  حول
ً استبيان  21  إجراء  تمّ   الرصد:  )نتيجة  األولية  والنتائج  التجريبي  التقييم   إلى   تقرير  أي  يقَدم  لم  ؛اً مغادر  اً موظف  21  مع  ا
 شاغرة(؛ الوسيط وظيفة ألن اإلدارة مجلس

  One ILO-Zero Sexual"  بعنوان  الجنسي  التحرش  ضد  الدولية  العمل  منظمة  نظمتها  التي  الحملة  وثائق •

Harassment" (؛ متاحة الوثائق الرصد: )نتيجة االجتماعي التواصل  مواقع على متاحة 

 مبادرات(؛  سبع الرصد:  )نتيجة اإلدماج عملية وتقوية التنوع وتعزيز لبناء تجريبية تيسيرية مبادرات خمس إطالق •

  الوفود في الجنسين بين التكافؤ تحقيق بشأن الدولية العمل منظمة في االجتماعيين الشركاء قدرات لبناء حدثين تنظيم •
 (؛ العمال لصالح اً حدث 15 من أكثر تنظيم الرصد: )نتيجة اإلقليمية واالجتماعات الدولي العمل مؤتمر في المشاركة

  موظفيهم   من  مالحظات  يتلقون  الدولية  العمل  منظمة  مديري  من   األداة(  مراجعة  بعد  الهدف  تحديد  )تمّ   المائة  في  85 •
  ،ذلك  في  )بما  أشكاله  بكافة  التنوع  ويقّدر  يعّزز  المدير  أنّ   على  تماماً"   "يوافقون  أو  "يوافقون"  أنهم  إلى  فيها  يشيرون
  اتخاذ  مع  اإلعاقة(،  ذوي  األشخاص  وإدماج  الجغرافي  والتمثيل  الجنسين  بين  التوازن  ،الحصر  ال  المثال  سبيل  على

 المائة(.  في  89  الرصد: )نتيجة االقتضاء عند إيجابية إجراءات

 المحققة: غير األهداف

 النساء   من  هم  الدولي  العمل  مؤتمر  في  والمسجلين  المعتمدين   والمستشارين  المندوبين  من  المائة  في  45  عن  يقل  ال  ما •
 مسجالت(؛  المائة في  38.9 معتمدات؛  المائة في  38.9 الرصد: )نتيجة

 النساء   من  هم  اإلقليمية  االجتماعات  في  والمسجلين  المعتمدين  والمستشارين  المندوبين  من  المائة  في  45  عن  يقل  ال  ما •
 (.إقليمي اجتماع أي ينَظم لم  الرصد: )نتيجة

 ( 5 )الشكل القدرات

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 المائة(؛ في  62 الرصد: )نتيجة الجنسين قضايا تضمنت والقيادة اإلدارة تطوير عمل ورش مواد  من المائة في  47 •

  في  الرئيسية  للوحدات  االتصال  ونقاط  الميدانيين  األخصائيين  لصالح  الجنسين  قضايا  بشأن  يومين  من  تدريب  تنظيم •
 يومين(؛  من اإلنترنت على تدريب تنظيم جرى  الرصد: )نتيجة الجنسين قضايا

 )نتيجة   النساء  من  هم  تورينو  لمركز  التدريبية  الدورات  في  المشاركين  الدولية  العمل  منظمة  موظفي  من  المائة  في   50 •
 المائة(.   في 53 الرصد:

 المحققة: غير األهداف

  تكتمل(؛ لم الخطة الرصد: )نتيجة لموظفينلدى ا الجنسين قضايا تعميمبشأن مراعاة  القدرات تنميةل خطة وضع •

 المائة(؛  في 38 الرصد: )نتيجة النساء من هم تورينو  لمركز التدريبية الدورات  في المشاركين  من المائة في  45 •

  مركز  في الجنسين بقضايا الخاصة  التدريبية الدورات في المشاركين الدولية   العمل منظمة  موظفي من  المائة  في  50 •
 المائة(؛  في  17 الرصد: )نتيجة الرجال  من هم تورينو

  الرصد:   )نتيجة  النساء  من  هم  تورينو  لمركز  التدريبية  الدورات  في  المشاركة  المكونة  الهيئات  من  المائة  في   45 •
 . المائة( في  41
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 ( 6 )الشكل  واالتساق والتواصل المعارف

 المتجاوزة:  المحققة/  األهداف

 ولمحة  االجتماعية  والشؤون  العمالة  عن  عالمية  عامة  لمحة  )مثالً،  البحوث  دارةإل  الرائدة  الوثائق  من   المائة  في  95 •
 )نتيجة  الجنس   نوع  حسب   مصنفة  وتحليالت  بيانات  تُدرج   ( االتجاهات  االجتماعية:  والشؤون  العمالة  عن  عالمية  عامة

 المائة(؛  في 100 الرصد:

  بين  المساواة  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  التنسيق  آليات  من   المائة  في  75  في   الدولية  العمل  منظمة  موظفو  ساهم •
 المائة(؛  في 80  الرصد: )نتيجة أعمالها في شاركوا أو المرأة وتمكين الجنسين

 جوهري  بشكل  تناولت  في إطار أحداث أو فعاليات خاصة،   البحوث  إدارة التي أجرتها    الدراسات  من  المائة  في  55 •
 المائة(؛  في  63  الرصد: )نتيجة الجنسين قضايا

  البحوث  إدارة  تنظمها  التي  الفعاليات  من  المائة  في   45  في  صلة  ذات  دراسات  ُمعدات  بصفتهنّ   النساء  تشارك •
 المائة(؛  في  52 الرصد: )نتيجة

   المائة(؛  في  59  الرصد:  )نتيجة  البحوث  إدارة  نظمتها   التي  الفعاليات  من  المائة  في  45  في  كمتحدثات النساء  شاركت •

  بقضايا   متعلقة  مراجع  تضمنت  والمعلومات العامة  االتصاالت  إدارة  أعدتها  التي  دلةاألو  الخطط  من  المائة  في   75 •
 المائة(؛  في  90  الرصد: )نتيجة الجنسين

بها    الدعم  أشكال  من  ذلك  وغير  تدريبية  أنشطة • الموظفين    العامة  والمعلومات  االتصاالت  إدارةتقوم    و/أولصالح 
   .دعم( /تدريب دورة 27 تنظيم الرصد: )نتيجة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة قضايا بشأن ،المكونة الهيئات

 :المحققة غير األهداف

 .توجد ال •

 


