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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

 مجلس اإلدارة
  الدورة 346، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

 
 INS القسم المؤسسي 

  
 2022أكتوبر  /األول تشرين  5 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  الخامس  من  جدول  األعمال

 ( 2021بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل )متابعة القرار 

 من أجل  االستراتيجية الشاملة والمتكاملة لمنظمة العمل الدولية
 أوجه انعدام المساواة في عالم العمل ومنعها  الحد من

 

  للفترة  ومنعها  العمل   عالم   في  المساواة  انعدام  أوجه   من   الحد  أجل   من  الدولية   العمل  لمنظمة  ومتكاملة  شاملة  ستراتيجية ا  الوثيقة   هذه  تقترح
  الفترة نفسها،   تشمل  العمل  عالم  في   المساواة  انعدام  أوجه  بشأن  للمتابعة عمل  خطة من  جزءاً   المقترحة   االستراتيجيةوتشكل  .  2022-2027

فضالً    المقترحة،  االستراتيجية   ستُنفذ فيه  الذي   السياق   الوثيقة  وتحدد (.  2022  مارس   /آذار )  344  دورته  في   وأيّدها  ناقشها مجلس اإلدارة   وقد 
ً .  الترابط فيما بينهاو األولوية   ذات  والمجاالت  التوجيهية  ومبادئها أهدافهاعن     االستراتيجية   تفعيل  بواسطتها   يمكن  الطريقة التي  وتقترح أيضا

 . (31 الفقرة في  القرار  مشروع  انظر) مالية  انعكاسات من يقابلها وما  المقترحة

 . جميعها االستراتيجية األهداف : الهدف االستراتيجي المعني

 . العمل في  للجميع وفعالة  مناسبة  حماية: 7 النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 . توجد ال : االنعكاسات السياسية

 . توجد  ال  االنعكاسات القانونية:

 30-28انظر الفقرات   االنعكاسات المالية: 

 . اعتمادها حال في  المقترحة  االستراتيجية تنفيذ المتابعة المطلوب:إجراء 

 . والمساواة   العمل ظروف  إدارة الوحدة مصدر الوثيقة:

ً   إجراءات   اتخاذ  أجل   من  عالمي  نداء؛  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل  الوثائق ذات الصلة:    انتعاش   تحقيق  إلى  سعيا
ً   شامالً   يكون  ،19-كوفيد  أزمة  من  للخروج  اإلنسان  حول  متمحور ؛  2023-2022  للفترة  والميزانية  البرنامج؛  الصمود  على  وقادراً   ومستداما

  الضمان )  يةاالجتماع  الحماية  عن  الثانية  المتكررة  المناقشة   بشأن  القرار؛  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  الالئق  العمل  بشأن  القرار

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
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  بشأن  القرار ؛  العمل  وعالم   المساواة  انعدام  أوجه   بشأن  القرار ؛  GB.343/INS/3/1  الوثيقة؛  GB.343/INS/3/2  الوثيقة ؛  (االجتماعي

 ؛ GB.344/INS/10 الوثيقة ؛GB.344/INS/8 لوثيقة ؛ االمتواصل والتعلم المهارات

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822789.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822461.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_832235.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_832236.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_832236.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837916.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837263.pdf
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  المقدمة 

  ، العمل  عالم  في  المساواة  انعدام  أوجه  بشأن  واستنتاجات  قراراً   ،(2021)  109  دورته  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمد .1
  344  دورته  في  فيها  للنظر  اإلدارة  مجلس  إلى  وتقديمها  االستنتاجات  إلنفاذ  عمل  خطة  إعداد  العام  المدير  من  وطلب

 .(2022 مارسآذار/ )

  العمل   عالم  في  المساواة  انعدام  أوجه  بشأن  المقترحة  العمل   خطة   اإلدارة  مجلس  استعرض  ،2022  مارس  /آذار   وفي .2
  أوجه   من  الحد   أجل   من  الدولية   العمل  لمنظمة  ومتكاملة  شاملة  استراتيجية  إعداد  تضمنت  التي  ،2027-2022  للفترة
  -تشرين األول/ أكتوبر  )  346  دورته  في  اإلدارة  مجلس  فيها  ينظريزمع أن    ،ومنعها  العمل  عالم  في  المساواة  انعدام

 اً موضوع  لتشكّ   وداخلها  البلدان  بين  المساواة  انعدام  أوجه  أنّ   مجدداً   اإلدارة  مجلسوأكد  (.  2022  نوفمبر  /الثاني  تشرين
ً ملح  متميز  موقع  في  يضعها  الدولية  العمل  لمنظمة  الثالثي  الهيكل  وأنّ   منها  للحد  رئيسي  مدخل   هو  العمل  عالم  وأنّ   ،ا

  أوجه   من  بالحد  الصلة  ذات  منظمةلل  لها  والمخطط  الحالية  األنشطة  بمجموعة  اإلدارة  مجلس  أقرو.  بفعالية  لها  للتصدي
 المقترحة،  العمل  لخطة  العام  دعمه   عن وأعرب  .GB.344/INS/8  الوثيقة  ملحق  في  نالمبيّ   النحو  على  المساواة،  انعدام

ذاته  الوقت  في  ينبغي  أن  على   وأّكد    بشأن   الثالثي  العامل  الفريق  اجتماع  نتائج  متابعة  بشأن  اإلدارة   مجلس   اراتقرله 
  ، (2022ه  يولي  /تموز 1  -  يونيه  /حزيران   27)  واإلمداد  التوريد  سالسل   في  الالئق  العمل ضمان  إلى   الرامية  الخيارات

  ، أن تتجلى (2022ر  أكتوب  /األول  تشرين  14-10)  اتالمنص  اقتصاد  في  الالئق  العمل  بشأن  الثالثي  الخبراء  جتماعاو
 .ومحتواها المقترحة االستراتيجية محور تركيز بشأن إرشاداتأيضاً  اإلدارة  مجلس قدمو. العمل خطة في

ل  والمتكاملة  الشاملة  االستراتيجية  الوثيقة  هذه  عرضتو .3 الدولية  منظمةالمقترحة    انعدام   أوجه  من  الحد  أجل  من  العمل 
  وتشمل  المكتب،  صاغها  التي"(  المقترحة  االستراتيجية"   بتعبير  يلي  فيما  إليها  يشار)  ومنعها  العمل  عالم  في  المساواة

 ذات  المجاالتو  التوجيهية  ومبادئها  وأهدافها  المقترحة  اإلستراتيجية  نفذ فيهتُ س  الذي  السياق  حددتو.  2027-2022  الفترة
 من  يقابلها  وما  المقترحة  االستراتيجية  تفعيل  بواسطتها  يمكنالطريقة التي  أيضاً    قترحتو.  الترابط فيما بينهاو  األولوية

 .مالية انعكاسات

  السياق 

 المساواة  انعدام  يشملو .  وداخلها  البلدان  بين  موجود  وهو.  عديدة  أشكاالً   ويتخذ  األوجه  ومتعدد  معقد  أمر  المساواة  انعدام  إنّ  .4
" األفقي   المساواة  انعدام" و  ،بعينه  بلد  في  المعيشية  األسر  جميع  بين  الدخل  في  المساواة  انعدام  أو"  العمودي  المساواة  انعدام" 

ً   األفقي  المساواة  انعدام  يشيرو.  بعينها  مجموعات  بين  الدخل   في  تفاوتاتال  أو  وحقوق  العمالة  نتائج  في  التفاوتات  إلى  أيضا
  اإلعاقة  أو  الصحية  الحالة أو اإلثني االنتماء أو الجنسية أو  العمر  أو الجنس نوع حسب  المجموعات بين والفرص  العمل

ً   العمالة   نتائجفي  انعدام المساواة  و  الدخل  في   المساواة  انعدام  يرتبطو.  الخصائص  من  غيرها  أو  المساواة  انعدامو  عموما
ً   الفرص في ً وثيق ارتباطا  . ا

ال .5 الحدو  االقتصادي  النمو  تبطئ  فهي.  مخاطر  على  المساواة  نعدامافي  المرتفعة    مستوياتوتنطوي    الفقر   من  مسار 
  في أيضاً    هماتسو.  السياسي  االستقرار  وعدم  االجتماعية  االضطرابات  مخاطر  من  وتزيد  االجتماعي  الحراك  ضوتقوّ 

 . جيل إلى  جيل من االجتماعي واالستبعاد الفقرتناقل 

اإلمداد  و  لتوريدا  سالسل  اضطراب  مثل  المستمرة  واألزمات  19-لجائحة كوفيد  االقتصاديةو  االجتماعية  التداعيات  إنّ  .6
آخذة في    المناخ،  تغير  الناجمة عن   الطبيعية  والكوارث  المسلحة  والنزاعات  الجيوسياسية  والتوترات  التضخم  وارتفاع
  والتفاوتات  الفقر  من  الحد  مجال  في  التقدم  من  اً عقود  بأن تقلب رأساً على عقب  تهدد  ال  فهي.  المساواة  انعدام  أوجه  مفاقمة

ً   بل تهدد  فحسب،  الجنسين  بين   انعدام   أوجه  تفاقم  جسامة وأن  واالقتصادي  االجتماعي  االستضعاف  أوجه  بأن تزيد  أيضا
 تدابير   من  وغيرها  العامة  الصحة  تدابير  وضع  على  البلدان  قدرةفي    تكافؤال  ويبيّن عدم.  بينها  وفيما  البلدان  داخل  المساواة
ً اي، تب19-جائحة كوفيد  موضع التنفيذ في مواجهة  التخفيف  شّكل لطالما  و.  بينها  المستمرة  المساواة   انعدام   أوجه   ناً واضحا

ً  المساواة انعدام ً  سببا  .وعنصراً مضّخماً لها متعددة أزمات ندالعال جذريا

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837916.pdf
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باتت  و .7 المحك    المستمرة،  األزمات  بسبب  والمتفاقمةالمرتفعة    المساواة  انعدام  مستوياتقد  على   تعهد  مصداقيةتضع 
على قارعة    شخص  أي  ترك  وعدم  للجميع  الئق   وعمل  ومنتجة  كاملة  وعمالة  ومستدام  شامل  نمو  بتحقيق  الدولي  المجتمع
المتمثلين في    والمترابطين  الجامعين  الهدفين  لتحقيق  2030  لعام  المستدامة  التنمية  خطة فيالوارد    االلتزام  أما.  الطريق
 .، فقد صار معرضاً للخطر اليومالمساواة  انعدام أوجه من  والحد المدقع الفقر على القضاء

  الدخل   في   ةانعدام المساوا  لخفض  إيالء المزيد من االهتمام  ى عل  دولية  منظمات  عدة  دأبت  الماضية،  السنوات  مدى  علىو .8
 ا الدني  المائة  في  40نسبة  مع  "  تقاسم الرخاء"   تعزيزالمتمثل في    هدفال  الدولي  البنك  أيدو .  عملياتها  فعالية  تعزيز  أجل  من
 كيفية   على  الدولي   النقد  صندوق  ركز   حين  في   الفقر،  انتشار  معدل   انخفاض  في   المساهمة  أجل   من  الدخل توزيع    في

 والتنمية  التعاون  منظمة  تحفزو.  االقتصادي  النمو  وتعزيز  الدخل  في  المساواة  انعدام  من  الحد   في  المالية  السياسات  مساهمة
 نحو  الموجهة  البحوث  بشأن  شاتنقاإجراء    لها،  التابع  والمساواة  الفرص  مركز  خالل  من  ،االقتصادي   الميدان   في

  قرر   حين  في  ،المساواة  في انعدام  والديناميات  والدوافع  تجاهاتالا  وترصد  المساواة،  انعدام  أوجهالمتعلقة بو  السياسات
  اإلنمائي  التعاون  نشطةأ  جميع  في  المساواة  انعدام  أشكال  من  وغيرهافي الدخل    التفاوتات  خفض  إدراج  األوروبي  االتحاد

 .التي يقوم بها

  على   اليوم  المتزايد  العالمي  االنقسام  ،المشتركة  خطتنا  المعنون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير  حدد  ،أقرب  عهد  ومنذ .9
 مالقي  ذههو.  المتبادلة  والثقة  التضامن  قيم  لتآكل  الرئيسي  السبب  باعتباره  وبيئية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أسس

. والشعوب  البلدان   بين  المتزايد  الترابط  معالجة  على  قادرةال  مترابطةال  ستجاباتاال  استدامةتحقيق  و  لوضع  ةضروري
  الحكومات   بين  االجتماعي  العقد  تجديد  إلى  ويدعو  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  تسريع  إلى  التقرير  يسعى  السبب،  لهذاو

 . المجتمعات وداخل وشعوبها

  دخل وال. الحّد منهالمساواة و انعدام  الوقاية من في تضطلع به مميز دور ومؤسساته العمل  وعالم العمل الدولية ولمنظمة .10
 يحدث   ما  فإنّ   ،وعليه.  األقاليم  جميع  فيالمعيشية    األسر  لمعظم  الوحيد،  يكن  لم   إن   رئيسي،ال  الدخل  مصدر   هو  العملمن  
 مشاركة  معدالت  خالل  من  السوق  في  التوزيع  جرييو .  عام   بشكل  المساواة  نعدامال  بالنسبة  للغاية  مهم  العمل أسواق  في

 ه وسياسات  ولوائحه  العمل  سوق   مؤسسات  بفعل  النتائج  هذه  حددتتو.  هوأرباحالعمل    ليخادم  أو  تاإليرادا  أو  اليد العاملة
ً   مرهونة  ولكنها تشمل،  تالسياسا  هذه  وتشمل.  العمل  سوق  خارج من    سياسات ب  أيضا   العامة   الخدمات  توفير  فيما 

 االقتصاد   سياسات  ، فضالً عنالعمل  سوقإلى    دخولهم  قبل  األشخاص  قدرات  على  تؤثر  التي  االجتماعية  والتحويالت
ً   تعمل  أن  العمل الدولية بالتالي من  منظمةل  ال بد  ،التأثير األمثلوخياً لتحقيق  وت.  الكلي   الفاعلة   الجهات  مع  جنب  إلى  جنبا

 والسياسات  العوامل  من  تنبع  العمل  عالم  في  المساواة  انعدام   أوجه  أنّ   إذ  األطراف،  متعدد  النظام  في  األخرى  الرئيسية
 . على حد سواء وخارجها العمل  أسواق داخل تنشأ التي

 المقترحة لالستراتيجية التوجيهية والمبادئ ألهدافا 

انعدام    أسباب  معالجة  على   تأسيسها  منذ  تعمل  العمل الدولية  منظمة  فتئت  ما  ،استنتاجاته  في  المؤتمرعلى النحو الذي أقّره   .11
 أن تعّمق  منظمةال  اليوم من  طلبتت  هاوعواقب  هاانتشارمدى  و  المساواة  انعدام  أوجه  حجم  فإنّ   ذلك،  ومع.  هعواقبوالمساواة  

  العمل   أهمية  وأن تبيّن  األطراف  متعدد  النظام  داخل  أنشطتها وأن تعزز نفوذهافي    المساواة  انعدام  أوجه  من  الحدأثر  
 على حّد سواء. التوزيع وإعادة التوزيعوعلى وسائل  سياساتال على

 األهداف 

12.  ً   إلى   المقترحة  االستراتيجية  تسعى  ، 2022  مارسآذار/    في   دورته   في   اإلدارة   مجلس  قدمها  التي  اإلرشادات  مع  تمشيا
 :تحقيق ما يلي

الدولية في موضع  منظمة  وضع (أ)  متعدد  النظام   في   الجارية   والمبادرات  اشاتقالن  في  رئيسية  فاعلة  جهة  العمل 
  المساواة  انعدام  وجه أل  التصدي  من أجل  ، الدولية  المالية  والمؤسسات  المتحدة  األمم  منظومة  في  سيما  ال  األطراف،

 والقطري؛ العالمي المستويين على

  أوجه   من  للحد  ومتكاملة  شاملة  سياسية  وتدابير  أطر  وضع  على  العمل الدولية  منظمة ل  المكونة  الهيئات  مساعدة ( ب)
 .ومنعها العمل عالم   فيعلى حّد سواء  واألفقية  يةعمودال المساواة انعدام
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 المبادئ التوجيهية 

 : التالي النحو على  المقترحة، االستراتيجية تفعيلعملية  أن يرشد والمتكافلة المترابطة المبادئ من عدد من شأن .13

 ية عمودال  المساواة  انعدام   أوجه   من  الحد   إلى   تسعى  التي   التدخالت  واستدامة   فعالية   تكمن  .الجذرية  باألسباب  االهتمام •
  وظائف  توليد:  المساواة  انعدام  أوجه  دوافع  تشملو.  ألوجه انعدام المساواة هذه  الهيكلية  لألسباب  هاتصدي  في  ،واألفقية

 الهيكلي التمييز الوظائف؛  فضالً عن تدني نوعية ،العمل   في  يرغبون أو  إلى العمل يحتاجون الذين   ألولئك كافية غير
 واإلنتاجية   األجوربين    فصلال  خرى؛ األ  مجاالتالو  العمالة  في   األسبابغيره من  و  الجنسنوع    أساس   على  والمنهجي
  مشتركة ال تبايناتال  فاً؛استضعااألكثر الفئات على  ةالمتناسب  غير ثارهوآ  المناخ تغير العمل؛من  دخلال حصة وتناقص

 مؤسساتضعف  المنظمة؛    غيرالسمة    ؛المنشآت  بين  اإلنتاجية  في   واسعةال  فجواتالو  اإلنتاجية  في  القطاعات  بين
 السياسية  والقرارات  الخارجية   العوامل  تؤثرو.  كفايتها  عدم  أو  االجتماعية  الحماية  نقص  عمل؛ال  سوق  وسياسات  ولوائح

 نقل  إلى  االفتقار  يؤدي  المثال،  سبيل  علىو  .بينها  وفيما  البلدان داخل  هوأشكال  المساواة  انعدام مدى  علىهي األخرى  
 جانب  إلى  العالمية،اإلمداد  و  لتوريدا   سالسل  وداخل  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  خالل  من  هاخدام واست  التكنولوجيا
  النامية  البلدان  ال تملك  نفسه،  الوقت  وفي.  الناشئة  االقتصادات  تنمية  إعاقة  إلى  البلدان،  بين  اإلنتاجية  في  االختالف

 الهيكلية   مشاكلهامسار    لعكس  محدود  مالي  حيز  ، سوىالدولية  الديون  من  ومرتفعة  مزمنة  مستويات  تواجه  التي
 . الشاملة االجتماعية الحماية في واالستثمار

 تشّكل  ومنعها،  واألفقي  من أوجه انعدام المساواة العمودي  توخياً للحد.  على حّد سواء التوزيع  وإعادة  التوزيع  معالجة •
ً أساسي  اً أمر  والتحويالت،  الضرائب  خالل  من  التوزيع،  إعادة إلى  العمل  فإنّ   ذلك،  ومع  ؛ا   انعدام   من   الحد  الساعي 

 . قصوى أهمية بدوره يكتسي العمل سوق في المساواة

  والقطري  الدولي  المستويين  على   اإلجراءات  تسترشد  أن  ينبغي.  الدولية  العمل  ومعايير  األساسية  والحقوق  المبادئ •
 .والوطنية  العالمية  االقتصادات  في  متكافئ  مجال  ذات حجية إلرساء  إرشادات  توفر  التي  المعنية  الدولية  العمل  بمعايير

  على   وتنفيذها  المقترحة  االستراتيجية  تصميم  في  االجتماعيين  الشركاء  إشراك  إنّ .  الثالثي  والهيكل  االجتماعي  الحوار •
  األمم   ووكاالت  العمل،  وزارات  غير  األخرى  زاراتالو  مع  التفاعالت  في  وانخراطهم  والدولي  الوطني  المستويين

  وتحقيق شرعيتها   أفضل  بشكل  مصممة  تدخالت  لضمان  األهمية  بالغ  أمر  ،المعنية  الدولية  المالية  والمؤسسات  المتحدة
 .الوقت مرور مع واستدامتها

 اإلجراءات  فإنّ   ة،متراكمو  كثيرة  العمل  عالم  في   أوجه انعدام المساواة   دوافع   ألنّ   نظراً .  والرصد  والتكامل  الترابط •
 وتسلسلها  السياسية  التدخالت  تصميم  ويتعيّن.  ومنسقة  مشتركة  بطريقة ومعالجتها  تحديدها  إلى  تحتاج  ية الفعالةسالسيا

 المثال  سبيل  على  المحتملة،  التكاملو  التوازن  أوجه  المعنية أن تستبق وتعالج  الفاعلة  للجهات   تسمح  بطرق   وتنفيذها
بينها  يمكن  وهي عناصر  ،لألجور  األدنى  والحد   االجتماعي  التأمين/االجتماعية  إلعاناتا  بين   الحد   لتحقيق  الجمع 

توافر  ويتطلب.  للجميع  الكافي  الدخل  من  األدنى انعدام    مستويات  بشأن  ةالمالئم  والمعلومات  البيانات  ذلك  أوجه 
 . السياسية التدخالت وفعالية المحرز التقدم لتتبع  رصد نظام، فضالً عن وأنواعهاالمساواة 

  بوصلة  تشكل  المؤتمر  حددها   التي   األولوية  ذات  السبعة  السياسية  المجاالت  جميع  أنّ   حين   في.  بلد  بكل  الخاصة  هجالن   •
أوجه    مستويات  فإنّ   ومنعها،  واألفقي  أوجه انعدام المساواة العمودي  من  للحد   العمل الدولية  منظمة  ترشد نشاط  متكاملة

  إلى الحد   الرامية  القطرية  االستراتيجيات  ستُكيّف  وعليه،.  رهن ببلد بعينه وفترة زمنية بعينها  انعدام المساواة وأشكالها
ً   اإلجراءات  وستتسلسل  لبلدانا  في  المحددة  والظروف  االحتياجات  مع  أوجه انعدام المساواة ومنعها  من   دون   لذلك،   وفقا
 .األولوية  ذات السبعة السياسية المجاالت جميع بين الروابط فالإغ

 والترابط فيما بينها األولوية   ذات السياسية  المجاالت 

 مجاالت  لسبعة  األولوية  أن تولي  المؤتمر،  استنتاجات  في   نمبيّ ال  على النحو  ،العمل الدولية  منظمةل  المكونة  للهيئات  ينبغي .14
  االجتماعية   بالعدالة  والنهوض  ومنعها،  العمل  عالم  في  أوجه انعدام المساواة  من  الحد  بغرض  ومترابطة  واسعة  مواضيعية

  على   مجال،   لكل  السياسية  تدابيرال  من   أساسية  مجموعة  األمر  لزمستوي.  الصمود  على  وقدرة  شموالً   أكثر  نمو  وتحقيق
 . التالي النحو

العمالة • ً   اقتصاد كلي  إطاريتطلب    ،استحداث  بإجراء تحّول في  و  للعمالة  مؤاتيا   ذلك   في  بما  ،قضايا الجنسينكفيالً 
  أجل   من  الفعالة  النشطة  العمل  سوق  وسياسات  ،العمل  وسياسات  والقطاعية  والصناعية  والنقدية  المالية  السياسات
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 وزيادة  المستدامةالمنشآت    تعزز  تمكينية  أعمال  وبيئة  الجنسين،  قضايا  يحمل التحول فيو  ائفبالوظ  زاخر  نموتحقيق  
  الرقمية   الفجوة  لمعالجة  الرقمية  التحتية  البنية  في  االستثمارات  ؛المنشآت  بين  اإلنتاجية  فجوات  وتقليص  اإلنتاجية
 وتسخير  العمالة  على  البيئية  التغيرات  آثار  لتقليل  عادل   انتقال  الالئق؛  العمل  أجل  من   التكنولوجيا  إمكانات   وتسخير

  األكثر   الفئات  تمكينمن أجل    العمل  سوقنشطة وفعالة ل  سياسات  ؛اخضراراً   أكثر  اقتصاد  في   الئق  عمل  خلق  اتإمكاني
ً  فاً اضعاست  . عمل  على الحصول  من وحرمانا

 مرحلة   من  الجيدة  العامة  والخدمات  ،المتواصل  التدريب  ذلك  في  بما  ،ينالجيد  والتدريب  التعليم  إلى  المتكافئ  الوصول •
 االستجابة  ضمان  أجل  من  المهارات  وتنمية  والتدريب  التعليم  ومالءمة  جودة  في  تحسينات  يتطلب   ،المبكرة  الطفولة

التغير  العمل  عالم  عن  الناشئة  والمطالب  العمل  سوق  الحتياجات  والتغيرات  والرقمية  الخضراء  والتحوالت  سريع 
  العلوم  مثل  التقليدية،  غير  الوظائف  في  قضايا الجنسين  ل فيالكفيل بإجراء تحوّ   المهني  التوجيه  شّكليو.  الديمغرافية

ً   الرياضيات،  أو  الهندسة  أو  التكنولوجيا  أو  االجتماعية  والحماية  العامة  الخدمات  جودة  في  التحسينات  مع  جنب  إلى  جنبا
 فئاتالمستهدف لل  دعمال   شأنه في ذلك شأن   ،اً ضروري  أمراً   ، األسرية  والرعاية  األجر  مدفوع  العمل  بين  التوفيق  إلتاحة

 .المحرومة

 في  األساسية  والحقوق  المبادئ  تعزيز  ما يلي:  تتطلب  ،النمو  ثمار  من  عادلة  وحصة  العمال  لجميع  الكافية  الحماية •
  غير   أو  المنظم  االقتصاد  في  سواء  التعاقدية،  الترتيبات  أو   الوظيفي  وضعهم  عن  النظر  بغض  العمال،  لجميع  العمل
تحديد المستويات الدنيا   اتفاقية  مع  يتماشى  بما  عليها  متفاوض  أو  قانونية  كانت  سواء  لألجور،   مناسب  أدنى  حد  ؛المنظم

  المتساوية   القيمة  ذي   العمل  عن  األجر  المساواة فيو  الجماعية   المفاوضة  ظمنُ   تنفيذ  (؛131  رقم)  1970لألجور،  
 .المعنية هيئات التفتيش ذلك في بما وشمولية، فعالية أكثر عمل سوق مؤسسات األجور؛ في الشفافية تدابيرو

الجنسين ل  ومراعيةً   البلد   حسب  ومصممةً   شاملةً   متكاملةً   استراتيجيات  يستلزم  المنظم  االقتصاد  إلى  االنتقال •   قضايا 
  قدرة  لزيادة  التدخالت  بين  االستراتيجيات  هذه  تجمعو.  المنظمة  غير  للسمة  المتعددة  الدوافع  تعالج  تمييزية  وغير

ً   الموجودة  االقتصادية  والوحدات  العمال  واستيعاب  الالئق  العمل  فرص  توفير  على  المنظم  االقتصاد  االقتصاد   في  حاليا
  صحيح   مزيج  خالل  من  ذلك   في  بما  ،المنظم  االقتصاد  الولوج إلى  على  والمنشآت  األفراد   قدرة  وتعزيز  المنظم  غير
 .ل إلى السمة المنظمةتحوّ ال إجراءات تعترض التي العقبات وإزالة الحوافز من

 والقوانين  النمطية  القوالب   إزالة  تتطلب،  واإلدماج  والتنوع   للجميع  والمساواة  التمييز  وعدم  الجنسين  بين  المساواة •
  في   المساواة  تضمن  التي  والتحويلية  اإليجابية  التدابير  وتعزيز  العمل،  مكان  في  ذلك  في  بما  التمييزية،  والممارسات

  في  بما  البيانات  توافر  زيادة  شّكلتو.  للتمييز  المعرضة  والفئات  للمرأة  الممارسة  مجال  في  الفرصتكافؤ  و  المعاملة
ً أساسي  أمراً   ،المهاجر  ووضع  اإلثني  واالنتماء  والعرق  واإلعاقة  والعمر  الجنسنوع    حسب  المصنفة  البيانات  ذلك  ا

  مشتركة  يةسياس  استجابات  الجنسين  بين  التحويلية  المساواة   تحقيق   يتطلب  في حين  ، هاوتقييم   اتالسياس  فعالية  لرصد
إلى  األجر  في  المساواة  وانعدام  الجنسين  بين  المهني  الفصل  ، تعالجوخارجه  العمل  سوق  داخل   ذي   العمل  بالنسبة 
  الرعاية   أعمال  في  الجنسين  بين  المتكافئ  غير  والتقسيم  والتحرش  نوع الجنس  على  القائم  والعنف  المتساوية  القيمة
 . األجر  مدفوعة غير

أموراً   تتطلب  ، اإلمدادو  التوريد  سالسل   في   ذلك   في  بما  ، مشترك  وازدهار  عادلة  عولمة  أجل  من   والتنمية  التجارة •
 االستقرار   من  أكبر  قدر  وضمان  الحادة  االقتصادية  التقلبات   لتجنب  المعنية  الدولية  الهيئات  مع  الكامل  التعاون  من بينها

ا  وثابت  كبير  حجم  وتشجيع تحقيق  األساسية  السلع  أسعار  في ً   المهم  منو.  الدولية  لتجارةفي   المبادئ  تعزيز  أيضا
 ممارساتجانب    إلى  اإلمدادو  التوريد  سالسل  وفي  التجارية   االتفاقات  خالل  من  هاوتطبيق   العمل  في  األساسية  والحقوق

 . المسؤولة عمالاأل

  الذين   لتشمل األشخاص  الوطنية  االجتماعية  الحماية  نظم  نطاق  توسيع  تتطلب،  والكافية  الشاملة   االجتماعية   الحماية •
  مدى   على   ومستدامة  وكافية  شاملة  اجتماعية  حماية  على  شخص  كل   حصول  وضمان  الكافية  بالحماية  يتمتعون  ال

 .الحياة دورة
ً   والمنتجة  الكاملة  العمالةتشكل    الواقع،  في و.  مترابطة  السبعة  المجاالت  هذه  إنّ  .15   المساواة؛   انعدام   من  للحد  أمراً ضروريا

  العامة   والخدمات  والتدريب  التعليم  جودة  وتمثّل.  ممكنةً   التوزيع  إعادة  أو   التوزيع  ن تكون عمليةل  ،هذه العمالة  بدونو
ً مسبق  اً شرط ا  ا   واإلدماج   الجنسين  بين  والمساواة  العمل  في   الفرص  وتكافؤ  العمل  سوق  في   الناجحة  لتحوالتلتحقيق 

ً و  واستدامتها  المنشآت  إنتاجية  لزيادة  ضروري  شرط  المنظم  الطابع  إضفاءو.  االجتماعي  ورفاه   الالئق  العملب  الدفع قدما
.  المساواة   وانعدام  الفقر  من   الحد  وبالتالي  الهيكلية،  التنمية  مشاكل  لمعالجة  للحكومات  المالية  الوسائلنطاق    وتوسيع  العمال

.  واألفراد  المجموعات  بين  العمالة  ونتائج  العمل  فرص  في  المساواة  ألوجه انعدام  المحددة  العوامل  أحد  هوف  التمييز  أما
  خاصة  العمل، دخل توزيع  من األدنى النصف ينتمون إلى فئة الذين أولئك سيما ال للعمال، الشرائية القوة حماية وتشكل
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.  اإلجحاف   مشاعر  والحيلولة دون  المساواة  أوجه انعدام  من  والحد  الفقر  لمنع  اً ضروري  اً أمر   المرتفع،  التضخم  سياقات  في
ً   ولداً مُ   تكون  أن  يمكن  مناسب،  بشكل  التجارة  نّظمت  إذاو   أوجه انعدام   من  تُحد  قدو  ،نموُمحققاً للو  الالئقة  للوظائف  قويا

  تعزيز   من شأن  ،آخراً   وليس  أخيراً و.  اإلمدادو  التوريد  سالسل   سياق  في  ذلك   في  بما  والفقيرة،  الغنية  البلدان  بين  المساواة
ان  للبلدان   أن يتيح  الشاملة  االجتماعية  والحماية  الجماعية  المفاوضة   الدخل   أمن  وضمان  المساواة  ماعدالتصدي ألوجه 

يتمثل  و.  األزمات  وجه  في  الصمود  على  وقدرة  شامل  انتعاش  وتعزيز  الصحية  الرعاية  إلى  وأسرهم  عمالال  وصولسبل  و
البعض،  تآزرأوجه    إرساء  كيفية  في  المطروح  السؤال  يةالسياس  مجاالتال  عبر  ،العملية  الممارسة  في  تعزز بعضها 
  انعدام   من  الحد  علىاألمثل    تأثيرها  حقيقت  أجل  من  العمل  سوق  خارج  الناشئة  والسياسات  ،ن هذه المجاالتوبي  السبعة

 .المساواة

 تفعيل االستراتيجية المقترحة  

16.  ً ً نهج  المقترحة  االستراتيجية  تفعيل  بع سيتّ   ،2022  مارس  /آذار  في  اإلدارة  مجلس  إرشادات  مع تمشيا   بين  يجمع  شقين  اذ  ا
 أعاله  المذكورة  السبعة  األولوية  مجاالت  من  مجال  كل  المندرجة ضمن  األنشطة  في  المساواة  انعدام  من  الحد  إدماج

  التدخالت   من  مجموعة  خالل  من  المساواة  انعدام  لمكافحة  محددة  تدخالتبين  و،  ( GB.344/INS/8  الوثيقة انظر)

  على   المقترحة  االستراتيجية  وستُنفذ.  هاجميع   يكن  لم  إن  األولوية،  ذات  السبعة  المجاالت  من  عدداً   تشمل  التيية  السياس
  على   األطراف  متعدد  النظام  مع  والتنسيق  العمل الدولية  منظمةل  القوية  المشاركة  وهما  اآلخر،  منهما  كل  يعزز  محورين

 . ومنعها العمل عالم في المساواة للحد من أوجه انعدام القطرية واالستراتيجيات والقطري، الدولي المستويين

 األطراف  متعدد  النظام مع   الدولية العمل لمنظمة  ق أقوىي وتنس مشاركة 
 والقطري الدولي  المستويين على

اعتماد  ،وعليه  السياسي؛  للجدل  مثيراً   المساواة  انعدام  موضوع  يكون  أن  يمكن .17 يكون  أن  بد من    هذا   بشأن  موقف  ال 
ً   الموضوع   المساواة   أوجه انعدام   من  للحد  يمكن  كيف  توضيح  خاص  بشكل  المهم  منو.  دامغة  وحجج  قوية  بأدلة  مسّوغا

ً   فعالةً   تكونلقضايا الجنسين،    وتحويالً   واستدامة  شموالً   أكثرإنمائية    استراتيجيات  وضع   على  البلدان   يساعد   أن .  اقتصاديا
 ً الدولية    منظمة  تعزز  أن  الضروري  من  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  من  مجموعة  بشأن  لديها   دلةاألو  المعارف  قاعدةالعمل 
 واإلنتاجية   التجارة  بين  العالقة  ؛هابينفيما  و  البلدان  داخل  المساواة  انعدام   بين  العالقة  :مثل  بالسياسات،  الصلة  ذات  المسائل
من    أي  الجماعية؛  لمفاوضةا  ظمنُ   لمختلف  التوزيعي  ثرألا  العمل؛  ودخل  المال  برأس  يتعلق  فيما  توزيعها  وكيفية  والنمو

  اقتصاد   إلى   عادل   انتقال  ومعالجة  الهيكلية  التحوالت  عجلة   دفع  في   فاعلية  أكثر  يكون  قد   السياسات  ومزيج  السياسات
  تقييمات  وتشكل.  العمل  أسواق  في  المساواة  انعدام  أوجه  من   في الوقت نفسه  الحدو  معالجة مالئمة  الكربون  حيادي  رقمي
 ، العمل  سوق  نتائج  على  واالستثمارات   واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  استراتيجيات   تأثير  تقييمغراض  أل  العمالة  تأثير

ً  هماً معامالً   ذا مصداقية. محاوراً و موثوقة فاعلة جهة بوصفها العمل الدولية لمنظمة بالنسبة أيضا
ً   أمراً   ليس  المساواة  انعدام  أنّ   نظراً إلىو .18   المستخلصة   والدروس  الخبرات  توثيق  فإن  السياسية،  للخيارات  نتيجة  ولكنه  حتميا

أوجه    من  للحد  قطرية  استراتيجيةتنفيذ    المضي قدماً في  في  ترغب  قد  التيالعمل الدولية،    منظمة  األعضاء في  بلدانال  من
 مختلف من المعنية األخرى الوطنية التجارب باالقتران مع ،(أدناه 31و 27-23 الفقرات انظر) ومنعها انعدام المساواة

  هذا   في  واألدلة  خياً لتوليد المعارفوتو.  وشمولية  مساواة  أكثر  إنمائية  مسارات  تصميم  في  يساهم  أن  شأنه  من  ،األقاليم
ً س  المجال، الجهود سعيا  التعاون   ومنظمة  األوروبية  المفوضية  فيها  بما  أخرى،  منظمات  مع  شراكات  إقامة   إلى  تبذل 
 المتحدة   األمم  ؤتمروم  العالمية  التجارة  ومنظمة  اإلقليمية  واالقتصادية   االجتماعية  واللجان   االقتصادي   الميدان   في  والتنمية
 البعض  لبعضها  النسبية  المزايا   واالستناد إلى   الحجم   وفورات  تحقيق  أجل   من  المعنية  ومجموعات التفكير  والتنمية  للتجارة

ً   ي ف  هجالنُ   وتحقيق االنسجام في  ثراءً   أكثر  لتكوين آفاق   عن   تقرير  نشر  تتوخى  أنالعمل الدولية    لمنظمة  يمكنو.  آن معا
  ضوء   في  1،بوصف ذلك مساهمة منها في اإلئتالف العالمي من أجل العدالة االجتماعية  العالم   في   االجتماعية  العدالة  حالة

ل   أو   المحرز  التقدم  على  بناءً   العالم  في   االجتماعية  العدالة   حالة  وستُقيّم.  2025  لعام   العالمية  االجتماعية  لقمةاإلعداد 
 هذا  من شأنو  الرئيسية؛  المساواة  انعدام  مؤشرات  من  بعدد  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  الصدد،االفتقار إلى التقدم في هذا  

  العالم   في  األجور بشأن الدولية العمل منظمة بيانات قاعدة مثل الموجودة، البيانات  قواعد منها أمور أن يستند إلى  التقييم
 نتائج   وإلى  ،الدولية  العمل  منظمة  إحصاءات  قاعدةو  الدولية  العمل  منظمة  في  االجتماعية  للحماية  العالمية  البيانات  قاعدةو
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 االتحاد   مثل  اإلقليمية،  الهيئات  مع  الجارية   االستراتيجية  الشراكات  تعزيز  يمكنو.  العمل الدولية  ةمنظمل ائدةالر  التقارير
 . ومنعها العمل  عالم في المساواة أوجه انعدام  من حدالب ةالقار مستوى على التزام شجيعلت األفريقي،

 من   بها  يرتبط  وما  األفقية  التفاوتاتإلى  و  وداخلها   البلدان   بين  أوجه انعدام المساواة  حجم  إلى  توخياً السترعاء االنتباهو .19
 تواصل ال  استراتيجية  وستستهدف.  الوسائط  متعددة  تواصلوال  توعيةعمليات اللمخصصة    عالمية  جهود  ستُبذل  عواقب،

الدولية  لمنظمة  اإلنمائيين  شركاءال  هذه  المتحدة   لألمم  المقيمون  المنسقون  ذلك  في  بما  المتحدة،  األمم  ووكاالت  العمل 
ً   والجمهور  اإلعالم  ووسائل  العمل   عالم  في  المساواة  ماعدان  أسباب  معالجة  لماذا تشكل  فهم  تحسين  على  ساعدتوس.  عموما

ً أمراً  ً  دفع لل أساسيا   ذلك،  على عالوةً . العالمي السالم  تحقيق في والمساهمة  الالئق العمل وتعزيز ةاالجتماعي بالعدالة  قدما
  في  الفقر على والقضاء إجماالً  المساواة ماعدان معالجة  تساعد أن يمكن  كيف توضح التي والصور الرسائل على ركزتس

ً   أكثر  واقتصادات  مجتمعات  بناء   شأنها   من  المسارات  أياالستراتيجية    شرحتوس.  قدرةً على الصمودو  واستدامةً   تماسكا
  المفاوضة   ذلك  في  بما  االجتماعي  والحوار   الثالثي  الهيكلبه    يضطلع   الذي  الدور   إلى   باإلضافة  النتيجة،  هذه  إلى   تؤدي   أن

 استنتاجات  إلى   تواصل ال  استراتيجية  وستستند.  تحقيقها  في  ،الدولية  العمل  ومعايير  العمل  سوق  ومؤسسات  الجماعية،
 والعمل   ،العمل الدولية  لمنظمة  التحليلي  العمل  نتائجب  وستسترشد  اإلدارة  مجلس  قدمها  التي  المعنية  واإلرشادات  المؤتمر

 .الميدانية المكاتب جميع ومع األطراف متعدد النظام في األخرى الوكاالت مع المضطلع به
 الموضوع  عن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير  إعداد  مثل   -  المساواة  بانعدام  المتعلقة  المبادرات  في  النشطة  المشاركة  إنّ  .20

 المساواة   انعدام أوجه على  للتغلب كوسيلة للجميع الالئق العمل وتوفير ومنتجة كاملة عمالة إيجاد" المعنون  األولوية ذي
 المقابلة يةالسياس والتوصيات " 2030 لعام المستدامة التنمية لخطة الكامل والتنفيذ 19-كوفيد  جائحة منالتعافي  لتسريع

 نفوذ  زيادةمن أجل  ستستخدم    -  2023  رفبراي  /شباط  في   االجتماعية  التنمية  للجنة  والستين  الحادية  الدورة   إلى   ستقَدمالتي  
 قمة  مؤتمر  تخصيص  في  النظر  منظمةلل  يمكن  ،2025  لعام  العالمية  االجتماعية  للقمة  استعداداً و.  العمل الدولية  منظمة

  العدالة   أجل  من  المساواة  أوجه انعدام  من  الحد  لمسألة  2024  عام  أو  2023  عام  في  الدولي  العمل  مؤتمر  في  العمل  عالم
 .أحد على قارعة الطريق  أي ترك وعدم االجتماعية

  البرامجية   السبل  سبيالً من  ،عادل  انتقال  أجل  من  االجتماعية  والحماية  العمل  فرص  توفير  بشأن  العالمي  ويشكل المسّرع .21
ً   األخرى   الهامة  ؛العمل ومنعها  عالم  في  المساواة  انعدام  من  للحد   المقترحة  العمل الدولية  منظمة  باستراتيجية  للدفع قدما

 مليون وظيفة وتوسيع   400  لتوليدالعمل الدولية    منظمة  بقيادة  المتحدة  األمم  وكاالت  من  المسّرع مجموعة  نخرط فيوي
.  عادلة  انتقال  تحقيق عملياتبالترافق مع إتاحة    حالياً،  مستبعدين  شخص  مليار  4.1  لتشمل  االجتماعية  الحماية  نطاق

 رعاية   وخدمات   الئقة  عمل  ظروف  أجل  من  الرعاية  اقتصاد  في  واالستثمارات  المنظمة  غير  السمة  من  الحد  شّكلوي
 التي   األولوية  ذات  المجاالت  معظم  العالمي  المسّرع  ويشمل.  العالمي  لمسّرعا  من عناصر  متميزين  عنصرين  ،جيدة

 إلظهار   جيد  وضع  في  فهو  النحو،  هذا  وعلى  العمل؛  عالم  في  المساواة  أوجه انعدام  بشأن   المؤتمر  استنتاجات  حددتها
  بطريقةالعمل الدولية    منظمة  وستُدمج.  المساواة  انعدام  من   الحد  على  الوكاالت  بين  والتعاون  المشتركة  السياسات  تأثير
ً   أكثر  محددة   مؤشرات  وستضع  واستراتيجيته  العالمي  للمسّرع  األساس المنطقي  المساواة في  انعدام  عن  مسائل  وضوحا

 .المساواة انعدام معالجة على عملياتها تأثير لقياس
ً وت .22   المنتديات  في المعنية الفاعلة الجهات  مع مشاركة فعالة العمل الدولية  لمنظمة المكونة والهيئات المكتب  لمشاركةوخيا

  ، وعليه .  ية القيام بهوكيف  به  القيام  ينبغي  ما  معرفة  المهم  من  المساواة،  انعدام  مسألة  بشأن  والوطنية  الدولية  والعمليات
 أخرى  منظمات  مع  التعاون  ذلك  في  بما  الموجودة،  األدوات  وتكييف  العملية  األدوات  من  مجموعة  سيجري استحداث

 تدابير انعدام   المساواة؛  انعدام  بشأن  ومحلية  قطرية  تشخيصات  :األدوات  هذه  تشمل  أن  يمكن و.  األوروبية  المفوضية  مثل
  فئة   حسب  الدخل  وتوزيع  للتحلل  القابلة  التدابير  من  غيره   أو  جيني  مؤشر  مثل  المقابلة،  والعيوب  والمزايا  المساواة
ً   المعيشيةدخل األسرة    أو  الشخصي  للدخل   العشر /الخمس   وغايات أهداف   العمل  دخل  وحصص  البيانات،  توافرب  رهنا
 التأثير  أو  على العمالة  والتجارية  والمالية  االقتصادية  سياساتال  تأثير  قياس  كيفية  بشأن  توجيهية  بادئم  المستدامة؛  التنمية

 المنسقين  مع  واالستراتيجية  االستباقية  مشاركةال  ستكونو.  محددةال  نمائيةاإل  تدخالتال  أو   االجتماعية  للحماية  التوزيعي
السواء  الالزم  التأييد  على   الحصول  أجل  من  حاسمة  القطري   المستوى  على  المقيمين  المتحدة   األمم  وكاالت  من  على 
  انطاقه  اتساع  نظراً إلى  المساواة،  انعدام  من  الحد  خطة  ومن شأن.  العمل  وزارات  بخالف  الحكومية  والوكاالت  المعنية

الدولية   منظمة  زودت  أن  واالجتماعية،  االقتصادية  المجاالت  جميع  في  اوتشعباته  دخول  بنقاط  المكونة  وهيئاتها   العمل 
 التنمية   أجل  من  للتعاون  المتحدة  األمم  أطر  ضمن  والمعايير   واآلليات  الفاعلة  والجهات  منظمةال  هجنُ   لتعميم  جديدة

 المنسقين   مع  المناقشات  في   االجتماعيين  الشركاء  ومشاركة  االجتماعي  الحوار  سيسهم  نفسه،   الوقت  وفي .  المستدامة
  الديمقراطية  أهمية  مبيّناً في الوقت ذاته  السياسات  اتساق  تعزيز  في  أوسع،  نطاق  على   المتحدة  األمم  ومنظومة  المقيمين

 . واالقتصادية االجتماعية التنميةمجال  في يةالتمثيلالصفة و
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 ومنعها العمل عالم في   أوجه انعدام المساواة من للحد قطرية  استراتيجيات 

.  القطري  المستوى  على  تأثيرها  قوة  على  اً حاسم  اعتماداً   المستمرة  وأهميتها  المقترحة  االستراتيجية  مصداقية  ستعتمد .23
 ً   ة عموديال  أوجه انعدام المساواة   من  للحد "  واحدة  دولية  عمل  منظمة"   نهج   وضع  المهم  من  سيكون  الغاية،   لهذه  وتحقيقا
  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  لها  المكونة  والهيئات  العمل الدولية  منظمة  مشاركة  يسهل  أن  بذلك   القيام  شأن  نوم.  واألفقية
  المتحدة   األمم  وأطر  الوطنية  التنمية  برامج  ضمن  القطري  المستوى  على  األخرى  المعنية  الفاعلة  والجهات  األخرى
العمل   منظمةل  المكونة  الهيئات  اتقدر  تعزيز  الضروري  من  سيكون  الصدد،   هذا   وفي.  المستدامة   التنمية  أجل  من  للتعاون
  ذلك   في  بما  العمل،  بعالم  المتعلقة  المجاالت  في  المساواة  انعدام من  تؤثر في الحد  إجراءات  تشجيع واعتماد  علىالدولية 

 . في تورينو الدولية العمل لمنظمة التابع  الدولي  التدريب مركز خالل من

.  مختلفة  طرائق  تتبع  أنومنعها    العمل  عالم  في  المساواة  انعدام  أوجه  من  حدال  لرامية إلىا  القطرية  لالستراتيجيات  يمكنو .24
ً هدف  واألفقية  ةعموديال  المساواة  انعدام  أوجه   معالجة  جعل  يمكن  المثال،  سبيل  علىو   عمل لل  القطرية  لبرامجا صريحاً في ا

بالترافق  الالئق  المتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومة  إلى  وإشارة  رصدها  يتعين  مالئمة  ومؤشرات  محددة  إجراءات  مع، 
  منتديات  إنشاء  األخرى  المحتملة  السيناريوهات  تشمل  وقد.  الجهود  هذه  لدعم  توجيهية  مبادئ  وضع  يمكنو.  هامع  للمشاركة

  االجتماعيين  والشركاء  األخرى  المعنية  والوزارات  العمل  وزارة  بين"  الخفيف "   التنسيق  وبعض  بانتظام  المعلومات  لتبادل
  بناءً  المختلفة، يةالسياسالمجاالت  بين  واالتساق التآزرتحقيق  من نتمكّ   تنسيق آليات إنشاء األخرى أو الفاعلة والجهات

 . رصد ونظام مستنيرة قرارات على
 الهيئات  فيها  تلتزم  التي  البلدان :  يلي  ما   المحتملة  المعايير  تشمل  أن   يمكنو  . البلدان  الختيار   محددة  معايير  توجد  الو .25

  جارية   أنشطة  لديها  التي  البلدان   ودعمها؛  المقترحة   االستراتيجية  نشر  في  بنشاط  بالمشاركة  العمل الدولية   منظمةل  المكونة
  لتعزيز  العمل الدولية إمكانية  منظمة  أمام  فيها  توجد  التي  البلدان  السبعة؛  األولوية  مجاالت  من   عدد  في  لها  مخطط  أو

 المقترحة، االستراتيجية لدعم المانحة والجهات الدولية المالية والمؤسسات األخرى المتحدة األمم وكاالت مع الشراكات
  أو   ة الحالي  الالئق  للعمل  القطرية  برامجال  أو  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعاون  المتحدة  األمم  أطر  سياق  في  ذلك  في  بما

 .اله المخطط
 ستتوخى   وبالتالي،.  محتواها  عن  أهمية  تقل  ال  بأهمية  ورصدها  وتنفيذها  المقترحة  االستراتيجية  وضع  عملية  تتسمو .26

  واألطراف   العمل الدولية  منظمةل  المكونة  الهيئات  بين  مشترك  فهم  كوينت  إلى  تهدف  أوليةً   مرحلةً   القطرية  االستراتيجيات
 المقابل  والمزيج  المتوقعة  والنتائج  األولويات  تحدد  األساس  هذا  وعلى  وأسبابها،  المطروحة  المسائل  بشأن  األخرى  المعنية

  إنشاء   وستتوخى.  المؤتمر  حددها  التي  األولوية  ذات  السبعة  المجاالت  مراعاة  مع  الزمنية،  والجداول  يةالسياس  تدابيرال  من
وحسب مقتضى   األمر  لزم  إذا   تصحيحية  تدابير  دتعتمو  مشترك،  بشكل   محددة  مؤشرات  على   بناءً   التقدم،  لقياس  رصد نظم  

 .وتوثيقها الخبرات تبادلمصحوبةً ب المقترحة االستراتيجية تنفيذ رصد وستكون عملية. الحال
  إطار   في   األنشطة  يدعم أن    وتنفيذها  المعنية  المعايير  من  وغيرها   األساسية  المعايير  على  للتصديق  الترويج  ومن شأن .27

 . الجماعية المفاوضة  ذلك في بما االجتماعي الحوار جانب إلى المحورين، هذين

 المالية   االنعكاسات 

  ية السياس  مجاالتال  من  مجال   كل  إطار  في  أصالً   له  المخطط  التمويل  إلى  باإلضافة  المقترحة،  االستراتيجية  تفعيل  سيتطلب .28
 . التالية المكونات  لدعم المخصص اإلضافي التمويل بعض الحالية، السنتين فترة  في األولوية ذات السبعة

 دولية  مشاركة 

  أدوات   وضعتخصيص تمويل إضافي، وكذلك األمر بالنسبة إلى    االجتماعية  العدالة  حالة   عن  تقرير  إصدار  سيتطلب .29
 المذكورة  المسائل  مختلف  بشأن  تحليلي  عمل فضالً عن:    الوطنية؛  الظروف  مع  تكييفها  يمكن  أوجه انعدام المساواة  لقياس
  لهذه  اإلضافي التمويل وسيصل. مخصصة تواصل استراتيجية ؛المالئمة اإلحصاءات توافر لزيادة البيانات جمع أعاله؛

 . أمريكي دوالر مليون  2.5 من يقرب ما إلى المكونات
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 سيختلف هاوتقييم  هاورصد هاوتنفيذ المقترحة االستراتيجية  لوضع المطلوب والتمويل ا هونوع المكتب مشاركة  مدى  إنّ  .30
 تسهيلعملية    شكل  المكتبالمقدم من    دعمال  خذيت  قد  الحاالت،  بعض  فيو.  المختارة  ائقوالطر  المعنية  البلدان   باختالف
  وضع   في   والمساعدة   الطلب   عند  محددة  تقنية  مدخالت  وتقديم  الدوليين  الخبراء   أو  المعنية  األخرى  البلدان  مع  التبادالت
  والخبرة   التمويل  أن يوفر  المكتب  من   يُتوقع  قد  أخرى،  بلدان   فيو.  رصده  أو   البلد  في  المساواة  ماعدبشأن ان  تشخيص

  نطاق   خارج  المعتمدةالالئق    والعمل  العمالة  سياسات  ألثر  تقييمات  إجراء  على  المكونة  الهيئات  اتقدر  لبناء  التقنية
  أشكال  أهم لمعالجة ضرورية على أنها ةالمكونالهيئات  التي حددتها التدخالت من أجل تنفيذو العمل، وزارة اختصاص

 أولية، "  رائدة"   بلدان  خمس أي    بلد،  لكل  أمريكي  دوالر  500  000  بنحو  يقدر  ما  رسيوفَ و.  ودوافعها  مساواةانعدام ال
 ً  . الرئيسي  والمقر  الميدان  في  المعنيين  المتخصصين  من  العيني  الدعم  إلى  باإلضافة  المقترحة،  االستراتيجية  لوضع  أساسا

 مشروع القرار 

 لمنظمة   والمتكاملة  الشاملة  المقترحة  االستراتيجية  بشأن   إرشاداته  ي راعي  أن  العام  المدير  من  اإلدارة  مجلس  طلب .31
 المقابلة،  المالية  االنعكاسات  ذلك  في  بما  ومنعها،  العمل  عالم  في  المساواة  انعدام  أوجه  من  الحد  أجل  من  الدولية  العمل

  األولويات  ترتيب إعادة خالل من ممكن حد  أقصى إلى اإلضافية التمويل متطلبات إلى تلبية وأن يسعى في الوقت ذاته
 . الموارد تعبئةل متجددة جهود بذل خالل من أو /و الحالية الميزانيات في نطاق


