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دارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل
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  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة
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 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من السابع البند

 تقرير منتصف المدة عن تنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية
 2021-2018 للفترة الجنسين بين المساواة أجل من

 

 بين المساواة أجل من الدولية العمل منظمة عمل خطة بشأن نقاط ثالث من القرار على بناءً  المتخذة اإلجراءات الوثيقة هذه تحدد
 وضع كيفية الوثيقة وتتناول. 2018 مارس /آذار في اإلدارة لمجلس 332 الدورة اعتمدته والذي ،2021-2018 للفترة الجنسين
 بأن اإلدارة مجلس طلب حول تفاصيل وتقدم المدة منتصف في التنفيذ رصد نتائج وتلخص وتنفيذها العمل لخطة النهائية الصيغة
 الخطة تنفيذ في الجنسين بين المساواة لتعزيز الدولية العمل منظمة والية متابعة في إرشاداته االعتبار في العام المدير يأخذ

 خارج من دالموار تسهيل وفي المقابلتين والميزانية البرنامج ووثيقتي 2021-2018 للفترة الدولية العمل لمنظمة االستراتيجية
 .الميزانية

والنهج المقترح لخطة العمل  2021-2020للفترة بشأن تنفيذ خطة العمل توفير اإلرشاد يُطلب وفي إطار هذا التقييم المرحلي، 
 .(27في الفقرة  القرارالالحقة، مع مراعاة إصالح األمم المتحدة )انظر مشروع 

( لمجلس اإلدارة. ومضمون هذه الوثيقة هو ذاته مضمون 2020)آذار/ مارس  338أُرجئ النظر في هذا البند من الدورة  مالحظة:
  .GB.338/INS/7الوثيقة 

 األهداف االستراتيجية جميعها. :االستراتيجي المعنيالهدف 

 : المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للجميع في عالم العمل.6النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 ال توجد. :االنعكاسات السياسية

 ال توجد. االنعكاسات القانونية:

 توجد.ال  االنعكاسات المالية:

 انظر مشروع القرار. إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة ظروف العمل والمساواة. الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.332/INS/PV الوثيقة ؛GB.332/INS/6الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
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 المقدمة 

والتي تعمل على تفعيل سياسة منظمة ب التي ينسقها المكت ،تحقيق المساواة بين الجنسينالرامية إلى خطط العمل  إن   .1
هي أدوات قائمة على النتائج تدعم  1،الجنسانيالعمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور 
تفي هذه الوثيقة بجزء من إجراءات الرصد وتوفير العمل الالئق على أساس نوع الجنس لجميع النساء والرجال. 

)خطة  2021-2018 للفترة لمساواة بين الجنسينمن أجل اطة عمل منظمة العمل الدولية ة بخالخاص 2واإلبالغ
 GB.332/INS/6 ، والتي تم تقديم النهج والخطوط العريضة لها الواردة في الوثيقة(2021-2018 للفترة العمل
 .قرار من ثالث نقاطناًء على عليها ب الموافق، 2018مارس آذار/ في  مجلس اإلدارةإلى 

وتنفيذها في  2021-2018خطة العمل للفترة ل الصيغة النهائيةوضع أوالً، طلب مجلس اإلدارة من المدير العام  .2
لمتحدة بشأن المساواة وخطة العمل على نطاق منظومة األمم اضوء إرشادات مجلس اإلدارة والدروس المستفادة 

ً . ثانياستراتيجية األمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن التكافؤ بين الجنسينو بين الجنسين وتمكين المرأة ، ا
خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن  تقديم التقارير بشأنالرصد مع فترة  امنبأن يتزف المكتب كل  

إلى مجلس اإلدارة  تقديم التقارير بشكل منفصل ، في الوقت الذي يتابع فيهالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
مجلس  إرشاداتيأخذ في االعتبار  لب إلى المدير العام أن، طُ هذه الوثيقة. ثالثًا وهو غرض - المدةفي منتصف 

تنفيذ الخطة االستراتيجية لمنظمة  عنداإلدارة في متابعة والية منظمة العمل الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين 
 الميزانية. من خارجوفي تيسير الموارد  ات،ميزانيبرامج ووما يقابلها من  2021-2018العمل الدولية للفترة 

  وتنفيذها 2021-2018النهائية لخطة العمل للفترة  الصيغةوضع 

 .في المجاالت التالية 2021-2018ل للفترة في خطة العمإرشادات أُخذت بعين االعتبار قدم مجلس اإلدارة  .3

، وال سيما "كيفية" التحليل الجنساني لقضايا الجنسينبناء قدرات الموظفين في مجال التعاون اإلنمائي المراعي  .4
بقائمة مراجعة للتحليل  2021-2018 للفترة تتميز خطة العملوالقائم على البيانات المصنفة حسب الجنس. 

ً ، والذي كان أيضالمراعي لقضايا الجنسين ، بما في ذلك الممارسات الجيدة في التخطيط تدريبيةمحور جلسات  ا
برنامج  وأإدارة  وأمكتب ميداني  ونظم المكتب عدداً من التدريبات استفاد منهالرصد. واالستراتيجيات والتنفيذ وا

ً ومعين ونموظف وأفريق تقني عالمي  وأتعاون إنمائي  ، باإلضافة إلى تدريب مماثل أجراه متخصصون ن حديثا
المراعية  الهيئات المكونة قدراتالخاصة ببناء  . كما أعيد إدخال المؤشراتينالجنس مسائل قضاياإقليميون في 

 للفترة في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو( في خطة العمل الجنسين لقضايا
2018-2021. 

بشأن  2021-2018 للفترة تم إدخال مؤشر في خطة العمل .اتتمثيل المرأة على قدم المساواة في صنع القرار .5
، باإلضافة إلى اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية االجتماعات التي تحضرين في الوفود التكافؤ بين الجنستحقيق 

ً أيض قرار مجلس اإلدارة ذي الصلةفي والمؤشر المتعلق بمؤتمر العمل الدولي.  ، ُطلب 2018س مارآذار/ في  ا
إلى  تحتاج التي، بما في ذلك الشركاء االجتماعيون ،المجموعات لكافةاستضافة ورش عمل من المكتب مواصلة 
القدرات ذات الصلة  ، تم إدخال مؤشر آخر لبناءلهذا السببوالتكافؤ بين الجنسين. المساعدة في تحقيق 

نقاط الدخول األكثر فعالية. لتحديد والئتمانها على هذا المؤشر األكثر مالءمة  الجهاتمشاورات جارية لتحديد الو
لمنظمات واألمانات ما يلي: دعم االتحاد الوطني اإلدارة مجالس تمثيل المرأة في  بشأنوشمل العمل التقني 
سد فجوة األجور  بشأن مشروع بحث عالميإطالق ؛ العمل( في جمهورية أذربيجان أصحاب) أصحاب المشاريع

قيادة  بشأنتطوير دورة تدريبية  الصلة؛ اتذ اتن معالجة تمثيل المرأة في صنع القرار، تضم  جنسينبين ال
 .الشابات كمفتاح لتمكين نقابات العمال

وما  5)ف  اتموظفي منظمة العمل الدولية في مناصب صنع القرار في صفوفالتكافؤ بين الجنسين تحقيق  .6
هداف لجميع المشرفين في تقارير تقييم األداء الخاصة بهم بشأن تم تقديم مؤشرات محددة: تحديد األ فوق(.

 

 ، الملحق الثاني.2018، جنيف، 2021-2018خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين الجنسين للفترة مكتب العمل الدولي:   1

 .6، القسم 2021-2018للفترة  منظمة العمل الدوليةخطة عمل   2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618115.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/ins/WCMS_621426/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/ins/WCMS_621426/lang--en/index.htm
https://unsceb.org/sites/default/files/High-Level%20Committee%20on%20Programmes/Public%20Document/SWAP.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/High-Level%20Committee%20on%20Programmes/Public%20Document/SWAP.pdf
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/lils/WCMS_621587/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/lils/WCMS_621587/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_645402.pdf
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من صفحة واحدة للوظائف المهنية المصنفة حسب الجنس  إعداد شبكة تقييم؛ لتوازن بين الجنسين لدى الموظفينا
 نواب المدير العاممن اجتماعات في جدول أعمال اجتماعين على األقل  واألقاليم، على أن تُدرجفي اإلدارات 

إجراء مقابالت مع موظفي منظمة العمل الدولية الذين يغادرون المنظمة يري اإلدارات والمكاتب اإلقليمية؛ مع مد
الموظفين  وخبراتفي التوظيف واالستبقاء  للجنسمراعية  استشرافاتحول الثقافة التنظيمية للحصول على 

 .(المغادرة)مقابالت 

؛ 2021-2018 للفترة إدخال مجال جديد لنتائج القيادة في خطة العملتم . على مستوى اإلدارة المساءلةوالوعي  .7
الجديدة التي تم  تشمل المؤشراتو .خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة اآلن جزء من وه وهذا المجال

اواة بين المسالمنتظم لمسألة  واإلدراجكبار المديرين عند التحيز الالواعي  بشأندورات تدريبية تنظيم تقديمها 
 .الجنسين في جداول أعمال اجتماعات فريق كبار المديرين

-2018 للفترة زيادة أهمية وفعالية خطة العملبغية  .لجهات المؤتمنةالمنسق والملكية المشتركة ل العملمزيد من ال .8
ً أيض ذلكأكثر شموالً ودقة. ويهدف  الجهات المؤتمنة، أصبح تحديد 2021 إلى تحسين اإلسناد وزيادة الشفافية  ا

وإبراز الممارسات الجيدة للمكاتب اإلقليمية وإدارات المقر الرئيسي وفرق تنسيق النتائج ومجلس اإلدارة والهيئات 
 .المكونة

ً ، وفقالجهات المؤتمنةزيادة التواصل مع  .9 إلضافة با. 2021-2018للفترة  خطة العملفي  التواصلالستراتيجية  ا
 المبادرات الجديدة رسالة قوية من المدير العام يحيل بها نسًخا من خطة العمل شملت، عبر اإلنترنت توعيةالإلى 
بما في ذلك إلى مديري المكاتب اإلقليمية والمكاتب الميدانية واإلدارات ونقاط االتصال ، 2021-2018 للفترة

 للفترة للموظفين. كما تم عرض خطة العملالمعدة واإلحاطات وغيرها من األحداث المعنية بقضايا الجنسين 
، وكذلك المساواة بين الجنسين بشأن، بما في ذلك األكاديميات ونشرها خالل الدورات التدريبية 2018-2021
خالل منتدى تعليمي مع منسقي الشؤون الجنسانية و. و، في مركز تورينمبادئ والحقوق األساسية في العملال بشأن

 للفترة ، تم تخصيص يوم واحد لمناقشة طرق تحسين تنفيذ خطة العملبقضايا الجنسين يناإلقليمي واألخصائيين
، مع دعوة مديري اإلدارات الراعية الرئيسية. كما تم تبادل الممارسات الجيدة واالبتكارات مع 2018-2021

على مستوى ، بما في ذلك االجتماعات العالمية لخطة العمل المناسبات خاللظومة األمم المتحدة أعضاء من
 ومع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(. ،ألمم المتحدةا منظومة

 البحوثمن ويتضح فيه.  ابشكل أوضح السياق العام الذي يتم تنفيذه 2021-2018خطة العمل للفترة  توضح .10
بعنوان  الختامي لمبادرة المرأة في العمل، بما في ذلك التقرير مؤخراً  منظمة العمل الدوليةالتي اضطلعت بها 

في المساواة المحرز التقدم أن   ،للجميع عمل أفضلن الجنسين: من أجل مستقبل بي لتحقيق المساواةقفزة نوعية 
في  والتقدم على حاله إن لم يتراجع، على مستوى العالمللغاية  بطيئانالم العمل المرأة في ع وتمكينبين الجنسين 

مثل  ،2021-2018 للفترة جديدة في خطة العملتم إدخال مجاالت ومؤشرات نتائج وقد . المجاالتعدد من 
 ةأهداف التنمية المستداممن  5الهدف النسبة المئوية لنتائج سياسة منظمة العمل الدولية التي تساهم في تحقيق 

تهدف مجاالت ومؤشرات النتائج الجديدة إلى وبشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 
من أهداف  5دف سياسات منظمة العمل الدولية التي تساهم في غايات الهالكشف عن الممارسات الجيدة في نتائج 

أو المساواة بين لتصنيف حسب الجنس و/، فضالً عن النسبة المئوية لنتائج السياسة التي تشمل االتنمية المستدامة
 . دعم الهيئات المكونة في تحقيق التزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلةتالجنسين و

، من خالل الدراسات االستقصائية ، من بين وسائل أخرىجرى استخالص الدروس مستفادة.الدروس ال .11
، والتي تضمنت حدث تقييم لخطة العملأما في ذلك ، بوالتقييمات المستقلة قضايا الجنسين مجالن في خصائييألل

على سبيل و. 2021-2018 للفترة تم دمج هذه الدروس في خطة العملوبعض المقابالت مع الهيئات المكونة. 
محرك الشى بشكل أوثق مع ليتم نالجنسي لقضايا المراعي، تم تنقيح مؤشر خاص بالتعاون اإلنمائي المثال

 2019-2018، الوارد في البرنامج والميزانية للفترة الجنسين وعدم التمييزبشأن المساواة بين  السياسي المشترك
. ومن 2021-2020 للفترةنية البرنامج والميزا النتائج السياسية الواردة في تضمينه الحقًا فيجرى  والذي

وضمان القدرات وبناء تغيير المواقف أهمية  حاسم في خطة العمل التي انعكست بشكلالدروس المستفادة األخرى 
 للمضي قدماً في تحقيق المساواة بين الجنسين.الموارد البشرية والمالية الكافية 

الجنسين بنسبة  المساواة بين تحدد المنظومة مستوىاألمم المتحدة بشأن التكافؤ بين الجنسين على  استراتيجيةإن   .12
في و الموارد البشرية ته بشأناستراتيجي في المائة. وقد عالج المكتب قضايا الجنسين في 53و 47 تتراوح بين
 قضايا الجنسين تعميمية بشأن المساواة بين الجنسين وسياسة منظمة العمل الدول وتقوم. بشأن التنوع هخطة عمل
تعتبر خطة و، كأحد المجاالت الثالثة ذات األولوية. التكافؤ بين الجنسين، بما في ذلك في المناصب العليابتحديد 
وتحتوي على  المائة في 55وفي المائة  45 بينالتكافؤ بين الجنسين يتراوح  أن   2021-2018 للفترة العمل

مواد التدريب على  تستجيبمدى إلى أي ، مثل بالتوظيف في منظمة العمل الدولية الخاصةبعض المؤشرات 
، أظهر مسح 2019سبتمبر  /في أيلولو. مثل هذا التدريبوحصة النساء في  لقضايا الجنسيناإلدارة والقيادة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_453447.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580958.pdf
https://www.ilo.org/gb/WCMS_724156/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_724156/lang--en/index.htm
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الحصة اإلجمالية للمرأة  إلى مجلس اإلدارة أن  مقدم كتب لمفي التقارير الموارد البشرية على مدى عشر سنوات 
تقدم  وقد أُحرزفي المائة.  47في المائة إلى  41في الوظائف المهنية الممولة من الميزانية العادية قد زادت من 

. وعلى الرغم 2010العليا منذ عام  بالدرجات ما يتعلقفي غير أن  الوضع ازداد سوءاً  4ف كبير حتى مستوى
زادت  2008، فقد توقف ذلك ومنذ عام 2012-2008خالل الفترة  5ف إحراز بعض التقدم على مستوى من

، مما قلل من عدد أحد العوامل هو زيادة سن التقاعدوكان  (.2ومد 1)مد لمديرينفي فئة االفجوة بين الجنسين 
 .الوظائف الشاغرة في هذا المستوى

إلى  2019ة األمم المتحدة للمرأة في أيلول/ سبتمبر لمديرة التنفيذية لهيئاألمين العام وا نائبة وجهتهافي رسالة و .13
تجاوز الهدف المتعلق بالبرامج منظمة العمل الدولية، بما في ذلك  التقدم الذي أحرزته على ت، أثنالعامالمدير 

قيادة والمساءلة والشفافية عند بشأن الإضافية  مؤشرات ووضع ينالجنس لقضاياالقطرية للعمل الالئق المراعية 
التقارير إلى مجلس اإلدارة. وتم تشجيع منظمة العمل الدولية على تركيز االهتمام على المؤشرات التي  تقديم

، بما في ذلك في مؤتمر العمل بتمثيل المرأة على قدم المساواة المتعلقةال سيما تلك كانت نتائجها منخفضة و
 ية.الدولي واالجتماعات اإلقليم

  2021-2018نتائج رصد منتصف المدة لتنفيذ خطة العمل للفترة 

ضمن الفئات الست ، تم تجميعها أدناه 2019-2018نتائج رصد خطة العمل للفترة  إلىتسهيل الرجوع بغية  .14
ا السبعة عشر والمؤشرات المقابلة، عناصرهو استراتيجية األمم المتحدة بشأن التكافؤ بين الجنسين في الكبيرة

ناء التي تم توفير مسودة لها أثو 2.0النسخة  -المذكرات التقنية لخطة عمل األمم المتحدة مع تتمشى ميعها جو
 .)انظر الملحق لالطالع على المؤشرات واألهداف الكاملة( الجهات المؤتمنةمشاورات المكتب مع 

؛ وهذا يعني إعادة ألمم المتحدةا على مستوى منظومةطة العمل ، يتزامن الرصد اآلن مع خالتعليماتسب وح .15
ة بإعداد التقارير عبر اإلنترنت لبرنامج خط معنيةتلك المع تالئم كي تفي المكتب وطرائقها ل الرصدضبط فترة 

 .إلى مجلس اإلدارة هاوقتضمان تقديم تقارير منفصلة وفي  ، معاألمم المتحدة منظومة العمل على مستوى

 57 البالغ عددها الفئات وجميع األهداف كافةأنه في  2019-2018أظهرت عملية رصد خطة العمل للفترة و .16
 ً ً  57أصل من  29في المائة )أو  50، تم تحقيق أو تجاوز هدفا في المائة )أو  42 ولم يتحقق ( من األهدافهدفا
24  ً الرصد نتائج ب هذه النتائجقارن وتُ في المائة )أو أربعة أهداف(.  7 ما يبلغاإلحصاءات للم تتوفر و (هدفا
من الفئات( هدفًا عبر جميع  32 أصلمن  20في المائة ) 62تم تحقيق أو تجاوز  حيث 2017-2016لفترة ل

(. أهداف في المائة )ثالثة 9 لما يبلغاإلحصاءات  تتوفرولم ( أهداف في المائة )تسعة 28ق ولم يتحق األهداف
 ، على أنها غير مستوفاة.الجهات المؤتمنةمتاحة من ال غيراإلحصاءات  تم تصنيف، أدناه األشكالفي و

  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
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  اإلدارة القائمة على النتائج :1الشكل 

المحرزة فيما يتعلق بأهداف التنمية النتائج  .1
 المستدامة ذات الصلة بنوع الجنس

 الجنس بنوع اإلبالغ عن النتائج ذات الصلة .2

 بين الجنسين النتائج البرنامجية بشأن المساواة .3

  االشراف :2الشكل 

 التقييم .4

 التدقيق المراعي لقضايا الجنسين .5

  

  المساءلة :3الشكل 

 والخطةالسياسة  .6

 القيادة .7

 إدارة األداء المراعي لقضايا الجنسين .8

  البشرية والمالية الموارد :4الشكل 

 التحقق من الموارد المالية .9

 تخصيص الموارد المالية .10

 هيكلية المساواة بين الجنسين .11

 التمثيل المتساوي للنساء .12

 الثقافة التنظيمية .13

  

غايات جرى تحقيقها أو تجاوزها غايات لم تتحقق
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  القدرات :5الشكل 

 تقييم القدرات .14

 تنمية القدرات .15

  المعارف والتواصل واالتساق :6الشكل 

 المعارف والتواصل .16

 االتساق .17

  
  

 المراعيةالقابل للقياس مقارنة بخطط العمل السابقة ما يلي: البرامج القطرية للعمل الالئق ويشمل التقدم المستدام و .17
 2019-2018في المائة من هذه البرامج كانت تراعي قضايا الجنسين في الفترة  75علماً أن  ، الجنسين لقضايا
التي لم تتحقق أهدافها )انظر الرسم البياني أدناه(؛ التقييمات  2009-2008في المائة فقط في الفترة  10مقابل 

مهنية بة المئوية للوظائف ال؛ النس2019داف بحلول نهاية عام ثالثة أه تحققت، في حين 2009عام  في نهاية
في المائة في نهاية عام  42والتي ارتفعت من ( التي تشغلها النساء 4فإلى  1في منظمة العمل الدولية )ف

الوظائف الشاغرة التي تشير إلى  لتوصيفالنسبة المئوية ؛ 2019في المائة بحلول نهاية عام  55إلى  2009
 60إلى  2009في المائة في نهاية عام  30، والتي ارتفعت من الجنسينبقضايا المهارات أو الواجبات المتعلقة 

 .2019في المائة بحلول نهاية عام 

مراجعة مشروع تجري  2008منذ عام ، البرامج القطرية للعمل الالئق وضعدعم الهيئات المكونة عند وبغية  .18
. وشمل التعاون في األفرقة النهائية وضعها في صيغتهاقبل  قضايا الجنسينفي  ينالمبادئ التوجيهية مع أخصائي

مشروع آلية استعراض ضمان  وضم   قضايا الجنسينالقطرية للعمل الالئق معظم المتخصصين اإلقليميين في 
وهو فة وبناءة بطريقة شفا والمقترحات. وتم تبادل التعليقات من المكتب قضايا الجنسينالجودة متخصصين في 

ً دعم ال، وديري المكاتب الميدانية المعنيينليمية ومما عززه بعض مديري المكاتب اإلق بناء  كثير منهم أيضا
تشكل أفريقيا خير مثال للجهات المكونة. والمقدمة والدعم التقني والخدمات  لقضايا الجنسينالقدرات المراعية 

 على هذه الممارسات الجيدة.
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  المائة منها مصنفةفي  35برامج قطرية للعمل الالئق مرفقة بمؤشرات  :7الشكل 
 الجنسين أو شاملة لقضايا بحسب الجنس  

 

يكشف تحليل التقدم المحرز في المؤشرات عن عوامل متعددة ومتداعمة. وقد تم تسليط  ،مرور الوقتومع  .19
 داخل دامالمستو يالتشاورط العمل السابقة وتشمل: التعاون في التقييمات المستقلة لخطاألخيرة هذه  علىالضوء 

وجود ية؛ كافية للمشاركة المكثفة والتعاونموارد بشرية ومالية تخصيص ؛ وفيما بينهاالوحدات والمكاتب المعنية 
 ال تشجعأخرى  وعلى غرار ذلك وجود نُظم -المراعي لقضايا الجنسين براغماتية تشجع العمل رسمية و نُظم

 .العمل الذي يتجاهل المساواة بين الجنسين

 5موظفين )فالنسبة المئوية لكبار ال المستمر أو الفجوات المتفاقمة يشمل الركود ،أعاله إليه المشار النحوعلى و .20
في المائة فقط  38وما زالت تحوم عند  2009في المائة في نهاية عام  34، التي بلغت وما فوق( من النساء
في مؤتمر تمدين والمسجلين من النساء المعوالمستشارين  المندوبين؛ بلغ متوسط حصة 2019بحلول نهاية عام 

المندوبين  ، فقد بلغت نسبة2019أما في حزيران/ يونيه  2009 هيونيحزيران/ في المائة في  25.7العمل الدولي 
في  35.9 المسجلينالمندوبين والمستشارين من النساء ونسبة في المائة  35 والمستشارين من النساء المعتمدين

نسبة  2009ة في عام المعتمدين في االجتماعات اإلقليمي المستشارين من النساءالمندوبين وبلغت نسبة و؛ المائة
في عام  المندوبين المسجلين من النساءفي المائة )إحصاءات  27نسبة  2019في عام  بلغت، بينما في المائة 34

في المائة  28 نسبةبلغ  الجنسين لقضاياالتعاون اإلنمائي المراعي  على الرغم من أن  و(. غير متاحة بعد 2009
حيث تم تعديل  مقارنة األرقام، من الصعب 2019في المائة بحلول نهاية عام  39نسبة و 2009في نهاية عام 

البرنامج والميزانية بشأن المساواة بين الجنسين الوارد في المشترك اإلجراء شى مع مبدأ منهجية القياس لتتم
الوارد  مساواة بين الجنسين وعدم التمييزبشأن ال المشترك يالسياسمحرك المع  ومن ثم، 2009-2008 للفترة
 .2019-2018البرنامج والميزانية للفترة في 

، بما في ذلك: التعاون غير ةمتكرروعن عوامل متعددة  غير المحققةيكشف تحليل األهداف ومع مرور الوقت،  .21
على المبادرة الفردية؛ نقص الموارد من األحيان الذي يعتمد في كثير ، المنظمأو المخصص أو غير  المنتظم

لقضايا تعزيز العمل القائم على التعلم والمراعي  تعجز عنآليات غير فعالة أو غير كافية البشرية والمالية؛ 
وبالتالي  -المراعي لقضايا الجنسين، وال سيما آليات التحكم في العمل غير التدابير المثبطةال تزال و. الجنسين
بالنسبة المعاملة المساواة في تكافؤ الفرص و انعدامالمساواة بين الجنسين وحتى تفاقم  عدامانوتعزيز  استدامة

ً جنب -هذه التدابير التخفيفية  غير أن  . غائبةضعيفة أو  -للمرأة في عالم العمل  إلى جنب مع الحوافز المقابلة  ا
تقوض من شأنها أن المبادرات التي  لمنع تنفيذ كهيكليات حمائيةضرورية  -المراعي لقضايا الجنسين للعمل 

. ومن على حد سواء لنساء والرجاللتحقيق العمل الالئق الرامية إلى استثمارات الهيئات المكونة وجهودها 
، حتى تفي مج، أثناء عملية اقتراح المشروع والبرناعلى المسودة آلية المراقبة هذه حجب الموافقة األمثلة على

قائمة على البيانات المصنفة تحليالت األخيرة . وتشمل هذه تراعي قضايا الجنسينبوضوح بالمعايير الحالية التي 
 واإلعاناتووصول النساء والرجال إلى الموارد  العمل من دون أجرو بأجرحسب الجنس للتقسيم الجنساني للعمل 
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المطروحة أمام الهيئات المكونة فيما يتعلق والفرص  والصعوباتة لية واالستراتيجيواحتياجاتهم العمها بوالتحكم 
 بقضايا الجنسين.

، وقد اإلدارةومشاركة دعم  -التي أبرزتها باستمرار التقييمات المستقلة لخطط العمل  -الحاسمة  العناصرمن و .22
القيادة رفيعة المستوى  إن  ، فمام التقدم. وكما أكد أحدث تقييمتم تحديد عدم وجودهما في السابق على أنه عقبة أ

معالجة الثغرات وتحقيق األهداف، خالل الربع األخير من عام  وبغيةبشأن المساواة بين الجنسين مطلوبة. 
اإلجراءات المتسارعة  وحدد 2021-2018 للفترة ، ناقش فريق اإلدارة العليا مؤشرات خطة العمل2019

قضايا الجنسين، لمبادرات األخرى تنقيح األدوات الرئيسية لتعميم الممكنة التي لم يتم إحراز تقدم فيها. وشملت ا
وقائمة  دمج المساواة بين الجنسين في رصد وتقييم المشاريعبعنوان منظمة العمل الدولية  ارشادات من قبيل

 مقترحات التعاون اإلنمائي. -مراجعة التقييم 

الجنسين، الذي أجري في عام وشدد أحدث تقييم مستقل لخطط عمل منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين  .23
خطط العمل ليست سوى عنصر واحد  ، على أن  مقابالت مع بعض الهيئات المكونة بما في ذلك إجراء، 2016
مارس آذار/ ، التي تمت مناقشتها في ذكرت نتائج التقييموالمحرز في مجال المساواة بين الجنسين.  التقدملقياس 
ة بمبادرات أخرى لتغيير خطط العمل يجب أن تكون مصحوب ، أن  اإلدارة لمجلس 326خالل الدورة  2016

 .المواقف وبناء القدرات وضمان الموارد البشرية والمالية الكافية. ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ عدد من هذه المبادرات

الدروس حول ما هو مفيد ولماذا.  بشأنوتبادل األفكار  المعارف، تضمنت الجهود التدريب وبناء األقاليم فيو .24
ور استعراض أجراه المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن تعميم مراعاة األخير محالجانب هذا وشك ل 

العديد من برامج  وفي جنوب آسيا، قام .والتعاون اإلنمائي الالئقالمنظور الجنساني في البرامج القطرية للعمل 
لك إجراء بما في ذ ،لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التعاون اإلنمائي بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل

سلسلة من الدورات التدريبية عبر العديد نُظمت في أفريقيا، ومساواة بين الجنسين. في العمليات تدقيق تشاركية 
البرامج إدراج قضايا الجنسين في من البلدان لموظفي المكاتب الميدانية والهيئات المكونة معًا حول "كيفية" 

، اشتركت وزارة العمل والضمان االجتماعي في في األمريكتينو. نمائيإلأو التعاون ا الالئقالقطرية للعمل 
لتشريعات المساواة بين  كوستاريكا مع المعهد الوطني للمرأة لتحسين قدرة مفتشي العمل على ضمان االمتثال

ً معهد الضمان االجتماعي برنامج وضع ،وفي المكسيك .الجنسين  ناتواإلعاالتقاعد و العمال المنزليينلصحة  ا
العمال منظمات الحكومة األردنية ومنظمات أصحاب العمل وإلى دعم تقديم ال جرىوفي الدول العربية، األخرى. 

زاد االتحاد العام وفي قطاعي المالبس والتعليم الخاص.  قضايا الجنسينوضع اتفاقيات مفاوضة جماعية تراعي ل
ما  انتسب؛ مبحقوقه العمالوعي  واستثارة الجنسينقضايا  لنقابات عمال فلسطين من قدرته على تعميم مراعاة

، شمل أحد األمثلة على التدخالت التقنية المتكاملة بشأن المساواة . وفي أوروباإلى االتحادامرأة  1000يقرب من 
، سياسة االجتماعية األوكرانيةتجريها وزارة الفي المساواة بين الجنسين تشاركية  عملية تدقيقبين الجنسين 

 والحد األدنى لألجور واألجر المتساوي.جور التي تغطي متأخرات األجور من المساعدة الشاملة لألكجزء 

  2021-2018االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة  الخطةتنفيذ  
 والبرامج والميزانيات المقابلة والموارد من خارج الميزانية

ارة في متابعة والية المنظمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجلس اإلد إرشاداتالمدير العام في االعتبار  أخذ .25
، المقابلتين ةرنامج والميزانيالبوثيقتي و 2021-2018االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة  الخطةتنفيذ 

 .الميزانية من خارجوفي تيسير الموارد 

محركات الالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز أحد  شك لت، 2019-2018امج والميزانية للفترة في البرنو .26
، استمرت 2021-2020امج والميزانية للفترة خالل فترة السنتين تلك وتطوير البرنواألربعة.  السياسية المشتركة

ً ، التي قدمت ركيز على مبادرة المرأة في العملالمساواة بين الجنسين في الت  اً وبيانات جديدة ووضعت إطار بحوثا
إلى  منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العملمئوية اعالن يدعو ودول أعمال تحويلي للمساواة بين الجنسين. لج

همية تحقيق المساواة ، يسلط الضوء على أوفي هذا السياق .اإلنسان في مستقبل العمل متمحور حولتطوير نهج 
، 2021-2020امج والميزانية للفترة البرنت وثيقة خصصو. لييتحو برنامجبين الجنسين في العمل من خالل 

المساواة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص و 6، حصيلة السياسة العامة الن المئويةالتي تدعم تفعيل إع
أكثر مل النتيجة أربعة مخرجات تتناول ما يلي: اقتصاد الرعاية وتقاسم المعاملة للجميع في عالم العمل. وتشفي 

، بما في ذلك األجر المتساوي ل؛ تكافؤ الفرص والمشاركة والمعاملة بين المرأة والرجعائليةتوازناً للمسؤوليات ال
اص ذوي اإلعاقة المعاملة لألشخالمساواة في تكافؤ الفرص و؛ العنف والتحرش؛ ةالمتساويذي القيمة عن العمل 

-2018 للفترةستراتيجية لمنظمة العمل الدولية لخطة االا وتمشياً معوغيرهم من األشخاص في أوضاع هشة. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/docuhttps:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165986.pdfments/publication/wcms_165986.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/docuhttps:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165986.pdfments/publication/wcms_165986.pdf
ILO%20Centenary%20Declaration%20for%20the%20Future%20of%20Work
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السابق بشأن المساواة  مشتركالمحرك السياسي ال 2021-2020وثيقة البرنامج والميزانية للفترة  تتضمن، 2021
 .السياسيةنتائج ال كافةبين الجنسين وعدم التمييز في 

 مشروع القرار 

 القيام بما يلي: بالمراسلة دير العاممن الم طلب مجلس اإلدارة .27

لمساواة من أجل ا من خطة عمل منظمة العمل الدولية 2021-2020تنفيذ المرحلة مضاعفة الجهود ل (أ)
مع مراعاة إرشادات مجلس اإلدارة والدروس وتحسين نتائجها،  2021-2018 للفترة بين الجنسين

 ؛ةالمستفاد

يد التدابير والخطوات الملموسة لتسريع العمل في مؤشرات محددة، بما في ذلك بشأن القيادة تحد (ب)
والتوظيف بغية تحسين النتائج سعياً إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية ورفع 

 هذه المعلومات إلى مجلس اإلدارة لإلطالع في أقرب وقت ممكن؛ 

إلى جانب النهج  ،2021-2018 للفترة مجلس اإلدارة عن نتائج تقييم خطة العملتقديم تقرير إلى  )ج(
، بهدف تحديد موقع استراتيجي أفضل لمنظمة العمل 2022في أوائل عام  المقترح لخطة العمل الالحقة

 .الدولية في إصالح األمم المتحدة
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 الملحـق 

 خطة العملفي  الست الواردة فئاتمن ال فئةغير المحققة لكل أو  المتجاوزةأو المحققة األهداف 
 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة

 (1اإلدارة القائمة على النتائج )الشكل 

 :األهداف المحققة أو المتجاوزة .1

 50  غايات تحقيق منظمة العمل الدولية تساهم في  وميزانية برنامج النتائج السياسية الواردة فيفي المائة من
 في المائة(؛ 50من أهداف التنمية المستدامة )نتيجة الرصد:  5الهدف 

 30  منظمة العمل الدولية تشمل التصنيف حسب وميزانية برنامج  النتائج السياسية الواردة فيفي المائة من
 في المائة(؛ 57جة الرصد: الجنس و/ أو المساواة بين الجنسين )نتي

 100  نتيجة الرصد: تدمج قضايا الجنسين في تقرير تنفيذ البرنامج  السياسية الواردةنتائج الفي المائة من(
 في المائة(؛ 100

  نتيجة الرصد: واحد(؛ ةالمد في منتصفعن نتائج تنفيذ خطة العمل  تسلمه مجلس اإلدارةتقرير واحد( 

 55 في المائة على األقل  35تحتوي على مؤشرات مصنفة بنسبة  الالئقلقطرية للعمل في المائة من البرامج ا
 ؛في المائة( 74الجنسين )نتيجة الرصد: قضايا حسب الجنس و/ أو تشمل 

 75  يراعيان استراتيجية وإطار نتائج مرفقة بفي المائة من عينة تمثيلية من مقترحات المشاريع والبرامج
من المتوقع أن تنخفض مع زيادة االمتثال  -في المائة  21تقييم )نتيجة الرصد:  ، بعد إجراءقضايا الجنسين

 لقائمة مراجعة التقييم(؛

 25  بالمحرك باء فيما يتعلق 2ألف و2 بالعالمتينأفريقيا تفي  إقليمفي المائة من مقترحات مشاريع وبرامج
 (.في المائة 33الرصد: )نتيجة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز السياسي المشترك 

 :غير المحققةاألهداف  .2

 35  )باء فيما 2ألف و2بالعالمتين  تفيفي المائة من مقترحات المشاريع والبرامج العالمية )التي يديرها المقر
 14)نتيجة الرصد:  (المكي فبشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ) السياسي المشتركالمحرك بيتعلق 
 ؛ة(في المائ

 16  باء 2ألف و2تفي بالعالمتين في المائة من مقترحات المشاريع والبرامج في األمريكتين ومنطقة الكاريبي
يجة الرصد: نت)( المكي فبشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز )بالمحرك السياسي المشترك فيما يتعلق 

 ؛في المائة( 10

 11 باء فيما يتعلق 2ألف و2تفي بالعالمتين في الدول العربية  في المائة من مقترحات المشاريع والبرامج
 ؛في المائة( 8)نتيجة الرصد:  )المكي ف( بالمحرك السياسي المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

 33  باء فيما يتعلق 2ألف و2تفي بالعالمتين في المائة من مقترحات مشاريع وبرامج آسيا والمحيط الهادئ
في  28نتيجة الرصد: ) )المكي ف( بالمحرك السياسي المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

 ؛المائة(

 11  باء فيما 2ألف و2تفي بالعالمتين في المائة من مقترحات المشاريع والبرامج في أوروبا وآسيا الوسطى
في  6)نتيجة الرصد:  )المكي ف( وعدم التمييزيتعلق بالمحرك السياسي المشترك بشأن المساواة بين الجنسين 

 المائة(.
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 (2)الشكل  اإلشراف

 :المحققة أو المتجاوزةاألهداف  .3

 ؛(مبادرات ب التقييم )نتيجة الرصد: ثمانيأربع مبادرات أدمجت المنظور الجنساني في شبكات مكت 

 60  التوصيات تحليالً واالستنتاجات عكست والمتكاملة التقييمات أُخذت في االعتبار النتائج عينة في المائة من
 ؛في المائة( 61ياً )نتيجة الرصد: جنسان

  نتيجة الرصد:  قضايا الجنسينتقييم واحد كل خمس إلى ثماني سنوات حول األداء التنظيمي بشأن تعميم(
 .(2016أجريت في عام 

 :غير المحققةاألهداف  .4

  سين )نتيجة الرصد: المساواة بين الجنمفهوم لتقييمات اعينة في المائة من  50 ةنطاق ومعايير وأسئليراعي
 ؛في المائة( 42

 25  لقضايا أدوات وتقنيات تحليل البيانات المراعية منهجية وأساليب وتقوم على التقييمات عينة في المائة من
 ؛في المائة( 19)نتيجة الرصد:  الجنسين

 70 وإجراءات التخفيف  بقضايا الجنسينالمخاطر المتعلقة  في المائة من تقارير المكاتب الميدانية المدققة تحدد
 ؛في المائة( 25)نتيجة الرصد: في هذا الصدد المتخذة 

  تدقيق : الرصدله )نتيجة  والتصديإجراءات الرقابة الداخلية على التحرش الجنسي يستند إلى تدقيق تصميم
 .غير مصمم(

 )3المساءلة )الشكل 

 :المحققة أو المتجاوزةاألهداف  .5

 50 الميزانية العادية( تشغلها من بعقود  4إلى ف 1مهنية في منظمة العمل الدولية )ففي المائة من الوظائف ال
 ؛في المائة( 55ساء )نتيجة الرصد: ن

  ؛(ةواحدجلسة : الرصدجلسة واحدة للتحيز الالواعي )نتيجة ينظم فريق اإلدارة العليا 

 10  37سين )نتيجة الرصد: المساواة بين الجنمسألة في المائة من جداول أعمال فريق اإلدارة العليا تضمنت 
 ؛في المائة(

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

 :ر المحققةغياألهداف  .6

 40  قود من الميزانية العادية( وما فوق بع 5منظمة العمل الدولية )فوظائف اإلدارة العليا في في المائة من
 ؛في المائة( 38ساء )نتيجة الرصد: ن اتشغله

 40  على ثالثة مؤشرات على األقل  مؤتمنةالمائة من اإلدارات والمكاتب والوحدات األخرى التي هي في
في  16نها )نتيجة الرصد: تضمنت نواتج إدارة أداء المدير أو الرئيس تحقيق أهداف كل م ،لخطة العمل

 ؛المائة(

  لم الرصدعقد اجتماعين مع المديرين والرؤساء ورؤساء الوحدات األخرى لمناقشة تحقيق أهدافهم )نتيجة :
 ؛ث(الثال الحافظاتتتحقق عبر 

 68  منظمة العمل الدولية تشير إلى المهارات أو ل لوظيفيغي التوصيف افي المائة من الوظائف الشاغرة
 ؛في المائة( 59)نتيجة الرصد:  بقضايا الجنسينالواجبات المتعلقة 

 مدرجة في جدول أعمال اجتماعين والجنس نوع من صفحة واحدة إلحصاءات محدثة مصنفة حسب  شبكة تقييم
: لم تتحقق الرصدات والمكاتب اإلقليمية )نتيجة مع مديري اإلداراجتماعات نواب المدير العام على األقل من 

 ؛الثالث( الحافظاتعبر 
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  الجنس والمشتركة مع مديري اإلدارات والمكاتب اإلقليمية قبل نوع أحدث اإلحصاءات المصنفة حسب
 (.لم يتم تسليم اإلحصاءاتمناقشات األداء في بداية الدورة )نتيجة الرصد: 

 (4 الموارد البشرية والمالية )الشكل

 :المحققة أو المتجاوزةاألهداف  .7

 السياسي المنسوبة إلى المحرك  من الفئة المهنيةالمتاحة بناًء على أداة تقيس وقت الموظفين  اإلحصاءات
 ؛دم التمييز )نتيجة الرصد: متاحة(بشأن المساواة بين الجنسين وع المشترك

 68  يز لمساواة بين الجنسين وعدم التميالمطلوب لتعزيز افي المائة من إجمالي الموارد المشار إليها على النحو
 زلمساواة بين الجنسين وعدم التمييباء بشأن ا2ألف و2تفي بالعالمتين البرامج القطرية التي  مجموع )كلفة

 ؛في المائة( 76)نتيجة الرصد: 

 100  جهة تنسيق ب تعتتمأدنى من الحجم لرئيسي والمكاتب الميدانية ذات حد المقر اوحدات في المائة من
 ؛في المائة( 100)نتيجة الرصد:  قضايا الجنسينشؤون ل

 50  فوق وما  4ف ةالمهني الفئةفي المائة من جهات االتصال ومنسقي الشؤون الجنسانية في اإلدارات هم من
 ؛في المائة( 54)نتيجة الرصد: 

 60  نتيجة هم من النساء العمل الدولية  عمل تنمية اإلدارة والقيادة لمنظمة والشفي  ينالمشاركفي المائة من(
 ؛في المائة( 60الرصد: 

  يشتمل برنامج التعلم اإللكتروني لمدة عشر ساعات الذي تتطلبه اإلدارة الداخلية لموظفي منظمة العمل الدولية
 ؛األخالقيات )نتيجة الرصد: مدمج( الجدد على عنصر

  (مبادرات وتعزيز الشمول )نتيجة الرصد: خمسنوع تجريبية لبناء وتعزيز التتيسيرية خمس مبادرات إطالق. 

 :غير المحققةاألهداف  .8

 40  باء فيما يتعلق بالمحرك 2ألف و2تفي بالعالمتين في المائة من نتائج البرامج القطرية التي تم تسجيلها
 ؛في المائة( 29نتيجة الرصد: السياسي المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز )

  في مؤتمر العمل الدولي  ين النساءوالمسجل ينالمعتمد ينوالمستشار ينفي المائة من المندوب 45عن  يقلما ال
 ؛في المائة مسجالت( 35.9في المائة معتمدات و 35ة الرصد: )نتيج

  في االجتماعات اإلقليمية النساء والمستشارين المعتمدين والمسجلين  ينفي المائة من المندوب 45يقل عن ما ال
 ؛(تفي المائة مسجال 28.3و اتفي المائة معتمد 27.1 )نتيجة الرصد:

  منظمة العمل الدولية بشأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في في لشركاء االجتماعيين البناء قدرات  يندثحتنظيم
 ؛(ينَظم أي حدثقليمية )نتيجة الرصد: لم الوفود في مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإل

 عشرة موظفين مغادرين حول الثقافة التنظيمية للحصول ما ال يقل عن اء مقابلة تجريبية مع تصميم وإجر
، ثم تحسين منهجية ني واالحتفاظ بهم وخبرة الموظفينعلى رؤى حول التوظيف المراعي للمنظور الجنسا

 ؛تنقيح المنهجية(جرى والمقابلة خمسة موظفين مغادرين  أجرى: الرصدالمقابلة )نتيجة 

 ضد التحرش الجنسي بعنوان "منظمة العمل الدولية نظمتها حملة تُعنى بد مواOne ILO-Zero Sexual 

Harassment" غير جة الرصد: يمكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية العامة لمنظمة العمل الدولية )نتي
 ؛(متوفرة

 85 بيئة  يخلقونأنهم  يشيرون فيها إلى من موظفيهم مة العمل الدولية يتلقون مالحظاتبالمائة من مديري منظ
 بالمائة(. 83تقدر التنوع )نتيجة الرصد: 
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 (5)الشكل  القدرات

 :المحققة أوالمتجاوزةاألهداف  .9

  ؛)نتيجة الرصد: نعم(للموظفين  قضايا الجنسينمسح لتقييم القدرات المتعلقة بتعميم وتحليل إجراء 

 45 في  51)نتيجة الرصد:  قضايا الجنسينالقيادة تضمنت في المائة من مواد ورش عمل تطوير اإلدارة و
 ؛المائة(

  ونقاط االتصال للوحدات الرئيسيةن الميدانيين ألخصائييلصالح المدة يومين  بشأن قضايا الجنسينتدريب تنظيم 
 .(جرى تنظيم التدريب)نتيجة الرصد:  في قضايا الجنسين

 :المتوفرةأو المعلومات غير  غير المحققةاألهداف  .10

 45  معلومات )نتيجة الرصد: هم من النساء  ومن المشاركين في الدورات التدريبية لمركز تورينفي المائة
 ؛غير متوفرة(

 50  و هم من النساءموظفي منظمة العمل الدولية المشاركين في الدورات التدريبية لمركز تورين منفي المائة 
 ؛غير متوفرة(معلومات )نتيجة الرصد: 

 50  في  بقضايا الجنسينن موظفي منظمة العمل الدولية المشاركين في الدورات التدريبية الخاصة مالمائة في
 ؛غير متوفرة(معلومات )نتيجة الرصد:  و هم من الرجالمركز تورين

 44  نتيجة هم من النساء الدورات التدريبية لمركز تورينو  الهيئات المكونة المشاركة فيفي المائة من(
 ر متوفرة(.غيمعلومات الرصد: 

 (6)الشكل  واالتساقوالتواصل  المعارف

 :المحققة أو المتجاوزةألهداف ا .11

 95  الرئيسية لمنظمة العمل الدوليةالرائدة في المائة من اختصاصات إدارة البحوث ومخططات التقارير - 
: االجتماعيةلمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون لمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون االجتماعية و

 في المائة(؛ 100الجنس )نتيجة الرصد: نوع مصنفة حسب وتحليالت بيانات  -االتجاهات 

 75  سين )نتيجة الجنقضايا مراجع متعلقة ب تضمنتإدارة االتصاالت واإلعالم وأدلة في المائة من خطة
 ؛في المائة( 86الرصد: 

  أو الهيئات  /و ةالعام والمعلوماتدارة االتصاالت إتنظيم أنشطة تدريبية وغير ذلك من أشكال الدعم لموظفي
قضايا تعميم  دورة تدريبية بشأن 11المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )نتيجة الرصد: قضايا المكونة بشأن 

 ؛(الجنسين

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

  في  48البحوث )نتيجة الرصد:  إدارة التي نظمتها فعالياتالالمائة من  في 45 فيشاركت النساء كمتحدثات
 .المائة(

 :غير المحققةاألهداف  .12

 55  نتيجة  قضايا الجنسينالبحوث تناولت بشكل جوهري  إدارةفي المائة من الدراسات المتعلقة بأحداث(
 ؛في المائة( 26الرصد: 

  البحوث التي تنظمها إدارةفعاليات الفي المائة من  45تشارك النساء بصفة معدات دراسات ذات صلة في 
 في المائة(. 44)نتيجة الرصد: 


