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 INS القسم المؤسسي 

  
2022ًًفبرايرًًشباط/21ًًالتاريخ: 

 إنكليزًيًاألصل:
 

 البند  الثامن من  جدول األعمال

   الثاني الجزء  أعمال  عن المنبثقة المسائل
 الدولي  العمل  لمؤتمر (2021) 109 للدورة

 العمًلًوعالمًالمساواةًانعدامًأوجًهًبشأنًالقرارًمتابعة

 

ًًمؤتمًرًًاعتمدهاًًالتيًًاالستنتاجاتًًإنفاذًًبغيةًً،2027-2022ًًللفترةًًالعمًلًًعالمًًفًيًًالمساواةًًانعدامًًأوجًهًًبشأنًًعمًلًًخطةًًالوثيقةًًهذهًًتقترح
ًًمشروًعًًانظًر)ًًالمقترحةًًالعمًلًًخطًةًًبشأًنًًاًتاإلرشادًًتوفيًرًًإلًىًًمدعوًًاإلدارًةًًمجلسوًً.2021ًًديسمبرًًاألولً/ًًكانونًًفًيًًالدوليًًالعمل
ً(ً.15ًالفقرًةًفًيًالقرار

 جميعهاً.ًاالستراتيجيةًاألهدافً: المعني االستراتيجي الهدف 

 العملً.ًفًيًللجميعًوفعالًةًمناسبًةًحماية :7ًالنتيجًةًالمعنية:  الرئيسية  النتيجة

ًالسنتينًًوفترتيًًالحاليةًًالسنتينًًلفترةًًالعملًًعالمًًفيًًالمساواةًًانعدامًًأوجًهًًمجالًًفيًًكتبالمًًنشاطًًالعملًًخطًةًًسترشدًً:السياسية   االنعكاسات 
 (.2027-2022)ًالمقبلتين

 ً.توجًدًاًلًالقانونية: االنعكاسات 

 .14ًالفقرةًانظًرًالمالية:  االنعكاسات 

 .ارةداإلًمجلًسًقدمهاًالتيًاإلرشاداتًمراعاةًمعًالعمل،ًخطةًتنفيذًالمطلوب: المتابعة  إجراء

 ً.والمساواًةًًالعملًظروفًًإدارةًالوثيقة: مصدر  الوحدة 

  

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
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ًًمتمحوًرًًانتعاًشًًتحقيقًًإلىًًراميةًًإجراءاتًًاتخاذًًأجًلًًمنًًيلمعاالًًنداءالًًالعمل؛ًًوعالًمًًالمساواًةًًانعدامًًأوجًهًًبشأًنًًالقرارًًالصلة:  ذات  الوثائق

ًًالمناقشًةًًبشأنًًالقرارًً؛GB.343/INS/3/2ًًالوثيقةًً؛الصمودًًعلىًًوقادرا ًًًومستداما ًًًشامل ًًًيكونًً،19ًً-كوفيدًًأزمًةًًمنًًللخروًجًًاإلنسانًًحوًل

ًًً؛المتواصلًًوالتعلمًًالمهاراًتًًبشأنًًالقراًرًًً؛GB.343/INS/3.1ًًالوثيقًةًًً؛االجتماعي(ًً)الضماًنًًاالجتماعيةًًالحمايةًًعًنًًالثانيةًًالمتكررة

GB.344/INS/10ًًًًالوثيقةًً؛2023-2022ًًالسنتينًًلفترةًًوالميزانيةًًالبرنامجًًالعمل؛ًًمستقبلًًأجلًًمنًًالدوليًةًًالعمًلًًمنظمةًًمئويةًًإعلن

ًرفيعًًالمستقلًًالتقييمًًعنًًالمنبثقةًًجاتواالستنتا2021ًً-2020ًًللفترةًًالجنسينًًبينًًالمساواةًًأجلًًمنًًالدوليةًًالعمًلًًمنظمةًًعملًًخطةًً)نتائج
ًًالعريضًةًًوالخطوًطًً،2021-2016ًًللفترةًًالجنسيًنًًقضاياًًوتعميمًًالجنسيًنًًبينًًالمساواةًًمجاًلًًفًيًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًلجهوًدًًالمستوى

 (ً.2025-2022ًللفترًةًالمقترحةًالعملًخطةل

 
 

https://staging.ilo.org/wcmsp1/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://staging.ilo.org/wcmsp1/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://staging.ilo.org/wcmsp1/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://staging.ilo.org/wcmsp1/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
https://staging.ilo.org/wcmsp1/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/genericdocument/wcms_831074.pdf
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 والمحتوى  الخلفية 

 العملً.ًًوعالمًالمساواةًانعدامًأوجهًبشأنًواستنتاجاتًقرارا ًً(2021)109ًًدورتهًفًيًالدوليًالعملًمؤتمرًعتمدا .1
ًًظاهرًةًًتُعدًًالتيًًالمساواة،ًًانعداًمًًأوجهًًمنًًالحًدًأجلًًمًنًًسريعًًإجراءًًاتخاذًإلىًًالملّحةًًالحاجًةًًإلىًًاالستنتاجاتًًوتشير .2

ًًمرورًًومعًًالبلدًًحسبًًوتفاتتًًومداهاًًالمساواةًًانعدامًًأوجهًًأنواعًأنًًًّمنًًالرغمًًوعلىًًاألوجه.ًًومتعددةًًومعقدةًًعالمية
ًيكًنًًلًمًًإًنًًالرئيسي،ًًالمصدًرًًهًوًًالعملًًأنًًًّحينًًوفًيًًومنتشرة.ًًمستمرةًًالجنسيًنًًبينًًالمساواةًًانعداًمًًأوجًهًًأنًًًّإالًًًّ،الوقت

ًًفًيًًهاما ًًًدورا ًًًيؤديًًالعملًًعالًمًًفإنًًًّ،األقاليمًًجميعًًفًيًًسكاًنالًًمعظمًًإلًىًًبالنسبةًًالعيشًًسبلًًلكسبًًالوحيد،ًًالمصدر
 ًاألجيال.ًبينًالمشتركًاالجتماعيًالحراكًوتسهيلًالمساواةًانعداًمًأوجهًًمنًالحد

ًسياسية،ًًمجاالتًًسبعةًًعنًًفضل ًًًالمساواةًًانعداًمًًأوجهًًوراًءًًالكامنةًًوالنظاميةًًالهيكليةًًاألسبابًًاالستنتاجاتًًوتحدد .3
ًًالعدالًةًًوتحقيقًًالمساواةًًدامانعًًأوجهًًمنًًلحداًًبغيةًًالدولية،ًًالعملًًمنظمةًًمنًًبدعمًًاألعضاء،ًًالدولًًعليهاًًتركزًًأنًًينبغي

ًًالسبعة:ًالمجاالتًيليًوفيماًالركب.ًعًنًأحدًتخلًفًعدمًوضمانًاالجتماعية

ًًالكاملًةًوالعمالةًًوالمستدامًًوالشاملًًالمطرًدًًالنموًًطريقًًعًنًالمساواة،ًًانعداًمًًأوجًهًًمًنًًالحًدًًأجًلًًمنًًإيجابيًًبرنامج •
ًًسياسًةًًاتفاقيةًًمعًًوتمشيا ًًًالديمغرافيةًًوالتغيراتًًوالرقمنةًًلالعادًًاالنتقالًًسياقًًفيًًللجميع،ًًاللئقًًوالعملًًوالمنتجة
 (ً.169ًً)رقم1984ًًتكميلية(،ً)أحكامًالعمالًةًسياسةًوتوصيةً(122ًً)رقم1964ًًالعمالة،

ًًللحًقًًالفعالًًاإلعمالًًضمانًًالجيدة:ًًالعامةًًوالخدماتًًالجيدينًًوالتدريبًًالتعليمًًإلىًًالوصولًًوسبلًًالفرصًًتكافؤًًدعم •
 .والملئًمًالجيدًالتعليمًإلىًالمبكرة،ًًالطفولةًًمرحلةًمنًالجميع،ًوصولًتعزيزًطريقًعًنًالتعليمًفي

 التقدمً.ًثمارًمنًمنصفةًحصةًعلىًحصولهمًودعمًالعمالًلجميعًمناسبةًحمايةًضمان •

 المنظمةً.ًغيرًالسمةًوراءًالكامنةًاألسبابًمعالجةًطريقًعنًالمنظمةًالسمةًنحوًاالنتقالًتسريع •

 ً.واإلدماجًوالتنوعًالمساواةًوتعزيزًالتمييزًوعدمًالجنسينًبينًالمساواةًضمان •

 ً.الرخاءًوتقاسمًعادلًةًعولمةًًأجلًمنًوالتنميةًالتجارةًتعزيز •

 الشاملةً.ًاالجتماعيةًالحمايةًتحقيق •
ًمختلًفًًعلىًًومتسقةًًومنسقًةًًمشتركةًًتدخلتًًيتطلبًًالمساواةًًانعدامًًأوجهًًمنًًالحدًًبأنًًًّأيضا ًًًاالستنتاجاتًًوتقرًّ .4

ًتنفيذًًعلًىًًاألعضاًءًًالدولًًيساعدًًأًنًًاإلدارًةًًمجلسًًمنًًوتطلبًًوالناس.ًًاألممًًبترابطًًاالعترافًًعنًًفضل ًًًاتالمستوي
ًًوضًعًًأجًلًًمنًًسيماًًالًًالمكتب،ًًيتخذهاًًأنًًينبغيًًالتيًًاإلجراءاتًًمنًًطائفةًًإلًىًًمشيرةًًأعله،ًًالمذكورةًًالمجاالت
ًًمًنًًالحدًًبغيةًًالدولية،ًًالعملًًلمنظمةًًالمكونةًًالهيئاتًًمعًًبالتشاورًًالدوليةً،ًًالعملًًلمنظمةًًومتكاملةًًشاملةًًاستراتيجية

 ومنعها.ًالعملًًعالمًفيًالمساواةًًانعدامًأوجه
ًًالعمًلًًوعالمًًالمساواةًًانعدامًًأوجهًًبشأنًًالعامةًًالمناقشةًًفيًًعليهاًًالمتفقًًاالستنتاجاتًًإنفاذًًهوًًالوثيقةًًهذهًًمنًًوالغرض .5

ًًاإلرشاداًتًًوالتماس2027ًًً-2022ًًللفترةًًالعملًًعالمًًفيًًالمساواةًًانعدامًًأوجهًًبشأنًًمقترحةًًعملًًخطةًًتقديمًًطريقًًعن
 اإلدارةً.ًمجلسًمن

 المقترحة  العمل خطة 

ًإجراءاتًًاتخاذًًتنشدًًكماًًوتعززهاًًلهاًًوالمخططًًالجاريةًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًأنشطةًًإلىًًتستندًًالمقترحةًًالعملًًخطةًًإنًّ .6
ًًمًنًًثالثا ًًًالقسمًًمن24ًًًًإلى22ًًًًالنقاطًًترتيبًًحسبًًمصنفةًًوهيًًالوثيقةًًهذهًًملحقًًفيًًالمقترحةًًاألنشطةًًوتردًًجديدة.

ًوالمتسقًةًةقالمنسًًّالتدخلتًأهميةًعلًىًالضوء22ًًالنقطةًًوتسلطً.العملًوعالمًالمساواةًًانعدامًأوجهًبشأنًستنتاجاتاال
ًعليهًاًًكزترًًأنًًينبغيًًالتيًًالرئيسيةًًالسبعةًًالمجاالتًًعلًىالضوء23ًًًًًًالنقطةتسلطًًًًالمساواة؛ًًانعدامًًأوجًهًًمًنًًالحدًًفي

ًالعمًلًًمكتبًًيتخذهًًأنًًينبغيًًالذًيًًباإلجراء24ًًًًالنقطةًًتتعلقًًحينًًفًيًًالدوليةً؛ًًالعملًًمنظمةًًمًنًًبدعًمًًاألعضاءً،ًًالدوًل
 الصددً.ًًهذاًفيًالمكونةًهلهيئاتًمساعدةًأفضلًًيقدمًكيًالدولي

ً  
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ً)ب(ً،24ًالنقطةًإلىًًنسبةالوبًًالقطريً.ًًالمستوىًًعلًىًًالمكتًبًًينفذهاًًأنًًينبغيًًالتيًًاألنشطةًًجميع23ًًًالنقطةًفيًًوترد .7
ًًالمذكوًرًًالقطريًًالمستوىًًعلىًًالمتخذًًاإلجراءًًفعاليةًًتكّملًًالتيًًاإلقليميةًًأوًًالعالميةًًاألنشطةًًفقطًًيتضمنًًالملحقًًفإنًّ
ًالمنصاًتًًواقتصادًًالعالميةًًاإلمداًدوًًالتوريدًًبسلسلًًالمتعلقةًًاألنشطةًًوذُكرتًًإليها.ًًوتستندًًوتعززها23ًًًًالنقطةًًفي

ًالخياراتًًبشأنًًالثلثيًًالعاملًًالفريقًًلنتائجًًتبعا ًًًتحديدا ،ًًأكثرًًمعلوماتًًتقديمًًسيجريًًإذًًالملحق،ًًفيًًعامةًًبصورة
ًًاقتصاًدًًفًيًًاللئقًًالعملًًبشأنًًلخبراءاًًاجتماعًًونتائجًًواإلمدادًًالتوريدًًسلسًلًًفيًًاللئقًًالعملًًضمانًًإلىًًالرامية

 ً.2022ًًعامًفيًكليهماًانعقادًالمزمعً،المنصات
ًًالبرنامًجًًفيًًأصل ًًًأدرجًًقدًًكاًن2023ًً-2022ًًللفترةًًالمقترحةًًالعملًًخطةًًفيًًالمنشودةًًاإلجراءاتًًمنًًكبيرا ًًًعددا ًًًوإنًّ .8

ًًيتعلًقًًفيماًًلهاًًالمخططًًوالمبادراتًًاألنشطةًًمنًًالعديدًًعلىًًأيضا ًًًينطبقًًماًًوهذاًًالحاليةً.ًًالسنتينًًلفترةًًوالميزانية
ًًالتعديلتً،ًًبعضًًإدخالًًإلىًًحاجةًًهناكًًتكونًًقدًًلكن،ًًملحق(.لاًً)انظرًًأعلهًًالمذكورةًًالرئيسيةًًالسبعةًًبالمجاالت
ًالسنتينًًفترةًًإلًىًًوبالنسبةًًكاملة.ًًمراعاةًًاالستنتاجاتًًفًيًًالمعنيةًًالنقاطًًتُراعىًًكيًًالمستطاع،ًًقدًرًًإدخالهاًًوسيجري
ًًالمساواًةًًانعدامًًجهوأًًإلىًًالمكتبًًاستجابةًًتعميمًًأجلًًمنًًإضافيةًًخطواتًًستتخذًً)د(،24ًًالنقطةًًلمتطلباتًًووفقا ًًًالحالية،

ًًًوالميزانيًةًًالبرنامجًًنتائجًًسيمًاًًوالًًالنتائج،ًًجميعًًفيًًوالمتكاملة،ًًالشاملةًًاالستراتيجيةًًسيماًًالًًالعمل،ًًعالمًًفي
 ً.2025-2024ًللفترة

ًفيًًمذكورةًًولكنها2023ًً-2022ًًللفترةًًوالميزانيةًًالبرنامجًًفيًًالمدرجًةًًغيرًًالجديدةًًاإلجراءاتًًإلىًًبالنسبةًًأما .9
ًًانعداًمًًأوجهًًمنًًالحدًًإلىًًتهدفًًالدوليةًًالعملًًلمنظمةًًومتكاملةًًشاملةًًاستراتيجيةًًيلي:ًًمًاًًعلىًًتشتملًًفهيًًتاجات،االستن

ًالدوليًةًًالعملًًمنظمةًًلنشاطًًإطارا ًًًوستوفرًًالمكونةًًالهيئاتًًمعًًبالتشاورًًوضعهاًًويجريًًومنعها،ًًالعملًًعالًمًًفيًًالمساواة
ًبشأنًًاألطرافًًمتعددًًالنظامًًمعًًاالنخراطًًاالستراتيجية؛ًًهذهًًإنفاذًًبغيةًًالبلدانًًفيًًتدخلتًًإجراءًًقدما ؛ًًالمضيًًفي

 الملحق(.ً)انظرًاالستراتيجيةًمعًتمشيا ًًالمساواة،ًًانعدامًأوجه
ًسيقومًًواالقتصادية،ًًاالجتماعيةًًالسياقاتًًومختلفًًالعملًًعالمًًوقائعًًعنًًوتعبّرًًملئمةًًاالستراتيجيةًًأنًًًّضمانًًوبغية .10

ًًالمكاتًبًًمعًًسيماًًالًًالمكتب،ًًنطاقًًعلًىًًجراءًالمشاوراتإًًبعدًً،2022ًًعامًًخللًًمختصرًًمشروعًًأولًًبإعدادًًالمكتب
ًاالستراتيجيةًًتنفيذًًأمامًًالماثلةًًالرئيسيةًًوالتحدياتًًوالفرصًًاألولوياتًًلهًًتتضحًًكيًًالدوليةً،ًًالعملًًلمنظمةًًاإلقليمية
ًنوفمبًرًًالثاني/ًًتشرينًًفًيًًاإلدارةًًمجلسًًإلًىًًالمقترحًًالمشروعًًهذاًًيقَدمًًوسوفًًاألقاليم.ًًضمًنًًالبلداًنًًوفًيًًاألقاليمًًحسب
 اعتماده.ًأجلًمن2022ً

ًًالجديدةً،ًًأمًًمسبقا ًًًلهاًًالمخططًًسواءًًاألنشطة،ًًستنفذًًومتكاملة،ًًشاملةًًاستراتيجيةًًوضعًًفيهًًيجرًيًًالذيًًالوقتًًوفي .11
ًًالمكونةًًالهيئاتًًتياجاتحاًًمراعاةًًمعًًاالستنتاجات،ًًمن23ًًًًالنقطةًًفيًًالمذكورةًًاألولويةًًذاتًًالسبعةًًبالمجاالتًًالمتعلقة
ًمشترًكًًإطارًًبمثابةًًوتكونًًالقطريًًالمستوىًًعلىًًستنفذًًاالستراتيجية،ًًاإلدارةًًمجلسًًيعتمًدًًأًنًًوبعدًًالمتاحةً.ًًوالموارد

ًًالمساواًةًًانعداًمًًأوجهًًمًنًًالحدًًفيًًالمتمثلًًالمشتركًًالهدفًًتحقيقًًبغيةًًالسبعة،ًًالسياسيةًًالمجاالتًًفًيًًالمتخذةًًلإلجراءات
 المحددةً.ًوالتحدياتًوالفرصًواالحتياجاتًالوطنيةًالظروفًمراعاةًمعًل،العمًعالمًفي

ًاألقاليًمًًمختلفًًمنًًتكونًًوقدًًاإلجراء،ًًهذاًًفيًًالمشاركةًًفيًًالراغبةًًالبلدانًًفيًًاالستراتيجيةًًتنفيذًًينبغيًًيلي:ًًماًًويُقترح .12
ًوتعميًمًًتوثيقًًينبغيًًبها؛ًًالمتعلقةًًجالنتائًًرصدًًينبغيًًواالقتصادية؛ًًاالجتماعيةًًالتنميةًًمنًًمتفاوتةًًبمستوياتًًوتتمتع
ًاالستعراضًًمنًًا ًجزءًًباعتبارهاًًاإلدارةًًمجلسًًإلىًًجديةمالًًالنتائجًًتقدمًًوسوفًًتنجح.ًًلمًًالتيًًوتلكًًنجحتًًالتيًًاألمور
ًًاالحتياجاتًًمعًًخدماتهًًمواءمةًًعلىًًأيضا ًًًالمكتبًًيساعدًًأنًًذلكًًشأنًًومنًًذلك.ًًتقررًًإذاًًالعمل،ًًخطةًًلتنفيذًًالشامل

 ًًاللحقة.ًالجهودًينيرًوأنًاالستراتيجيةًتنفيذًأثناءًالمحددةًوالثغرات
ًًأيضا ًًًتساعًدًًأنًًالدولية،ًًالعملًًلمنظمةًًالثلثيةًًالمكونةًًالهيئاتًًتقّرهاًًومتكاملةًًشاملةًوًًواضحةًًاستراتيجيةًًشأنًًومن .13

ًًانعداًمًًأوجهًًافحةكمًًفًيًًالمتحدةًًاألممًًمنظومةًًضمنًًرئيسيةًًفاعلةًًجهةًًباعتبارهاًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًتموضعًًعلى
ًأهميًةًًاالستراتيجيةًًهذهًًمثلًًتعززًًوسوفًًالقطري.ًًالمستوىًًعلىًًالمتعددةًًومساهماتهاًًنسبيةالًًميزتهاًًمبرزةًً،المساواة
ًاألخرىً،ًًالمعنيةًًوالمنظماتًًالدوليةًًالماليةًًالمؤسساتًًذلكًًفيًًبماًًاألطراف،ًًمتعددًًالنظامًًضمنًًعالميا ًًًالمنظمةًًونفوذ

ًًومناقشتهًاًًاالستراتيجيةًًتعزيزًًبمكانًًاألهميةًًمنًًسيكونًًوبالتاليً،ًًالمستدامةً.ًًالتنميةًًأهدافًًققيتحًًتسريعًًعلًىًًوستساعد
ًًالمساواةً.ًًانعداًمًًأوجهًًمًنًًالحدًًأجًلًًمًنًًعالميةًًشراكاتًًإرساءًًبهدفًًاألطراف،ًًومتعددةًًالدوليًةًًالحكوميةًًالمؤسساتًًمع
ًتعزيًزًًأجلًًمنًًاألطرافًًمتعددًًالنظامًًنضمًًلهاًًمخطًطًًوأحداثًًأنشطةًًمنًًالمكتبًًسيستفيدًًالصدد،ًًهذاًًوفي

ًسيجرًيًًالمتحدة؛ًًلألممًًالعامًًاألمينًًاقترحهاًًالتي2025ًًًًعامًًالعالميةًًاالجتماعيةًًالقمًةًًذلكًًفيًًبماًًاالستراتيجية،
ًشراكاًتًًوإرساءًًاالستراتيجيةًًبشأًنًًالدوليةًًالماليةًًوالمؤسساتًًالمتحدةًًاألممًًوكاالتًًمنًًالعديدًًمعًًثنائيةًًمناقشات
ًًمخصصًةًًالدولية،ًًالعملًًلمنظمةًًالمكونةًًالهيئاتًًجميعًًبمشاركةًًأحداثا ًًًسينظمًًالمساواة؛ًًانعدامًًأوجهًًمنًًالحدًًىلإًًتهدف
 المتحدة.ًلألممًالمقيمينًالمنسقينًعلىًسيماًالًاالستراتيجية،ًلعرض

ً  
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ًمًنًًكانتًًسواءًًودة،الموجًًالمواردًًباستخدامًًستنفذًًهذهًًالعملًًخطةًًفيًًالمحددةًًوالنتائجًًاألنشطةًًبعضًًأنًًًّحينًًوفي .14
ًًتحديدا ًًًوهذاًًإضافي.ًًتمويلًًتخصيصًًستتطلبًًاألخرىًًاألنشطةًًبعضًًأنًًًّإالًًالميزانية،ًًخارجًًمنًًأمًًالعاديةًًالميزانية

ًالنظاًمًًمعًًالتعاونًًوبدعمًًالقطري،ًًالمستوىًًعلىًًوتنفيذهاًًوالمتكاملةًًالشاملةًًاالستراتيجيةًًبوضعًًالمتعلقةًًاألنشطةًًحال
ًًبتكاليًفًًاالضطلعًًأجلًًمنًًخاصةًًجهودا ًًًالمكتبًًيبذلًًوسوفًًالمساواة.ًًانعدامًًأوجهًًمًنًًحدالًًبشأنًًاألطرافًًمتعدد
ًًوكذلًكًًتنفق،ًًلمًًتكاليفًًعنًًالناتجةًًالمّدخراتًًتوزيعًًوإعادًةًًالمتاحةًًالمواردًًتخصيصًًإعادةًًطريقًًعنًًاألنشطةًًتلك
 والقطري.ًواإلقليميًًالعالميًالمستوىًعلىًالدوليةًالعملًمنظمةًشركاءًيقدمهاًإضافيةًمواردًمنًاالستفادةًطريقًعن

 القرار مشروع 

 يلي:  بما يقوم أن العام المدير من اإلدارة مجلس طلب .15
  العمل   عالم  في  المساواة  انعدام  أوجه  من  الحد  أجل  من  المقترحة  العمل  خطة  بشأن  إرشاداته  مراعاة (أ)

  شاملة  استراتيجية  دادعإ  سيما  ال  ،GB.344/INS/8  الوثيقة  في  الوارد  النحو  على  2027- 2022  للفترة

 ؛ومنعها العمل عالم في المساواة انعدام  أوجه من الحد أجل منلمنظمة العمل الدولية  ومتكاملة
 346  دورته  في  فيها  ينظر  كي  بها،  المتعلقة  المالية  االنعكاسات  ذلك  في  بما  المذكورة،  االستراتيجية  تقديم ( ب)

 (؛2022 نوفمبر الثاني/ )تشرين
  )تشرين  اإلدارة  لمجلس  346  الدورة  في  المنعقدة  ،كاملةوالمت  الشاملة  االستراتيجية  مناقشة  نتائج  مراعاة (ج)

  والميزانية   البرنامج  ومقترحات  2025-2024  للفترة  والميزانية  البرنامج  إعداد  عند  (2022  نوفمبر  الثاني/
 الالحقة.
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  الملحـق 

 ملخص  جدول :2027-2022 للفترة العمل عالم في المساواة انعدام أوجه من الحد أجل من الدولية  العمل منظمة إجراءات 

  القرار  من  ثالثا   القسم في أخرى إحاالت 22 النقطة 
 العمل   وعالم المساواة  انعدام أوجه بشأن

  والميزانية البرنامج نتائج
(2022 -2023 ) 

   الرئيسية  الغايات 
  التنمية ألهداف 

   المستدامة

 الزمنية  األطر

 الركب.  عن  أحد تخلف  عدم وضمان   االجتماعية العدالة  وتحقيق  المساواة انعدام  أوجه من  للحد توخيا   والتدريجية،  المجزأة النُهج  وتجنب سياسية  مجاالت   عدة في  متزامنة  إجراءات اتخاذ الضروري  من

ًًًالمساواةًًانعدامًأوجهًمنًالحًدًإلًىًتهدفًمتكاملةًاستراتيجياتًًوتنفيذًوضع
ًًًاألقاليمًًجميعًًفيًالرائدةًًالبلدانًمنًًمحدودًعددًفيًومنعهاًالعملًعالمًفي
ًالتنميةً.ًمستوياتًمختلفًومن

10ًو8ًو5ًو4ًو3ًو1ًًالوطنيًةًللظروفًًوفقا ًًتحددً)ب(24و23ًًالنقطتان
16ًو

2023ًً-2022ًالفترة
2025ً-2024ًوالفترة

 إحاالت أخرى في القسم ثالثا  من القرار  23 النقطة 
 بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل 

 البرنامج والميزانية  نتائج
(2022 -2023 ) 

  الرئيسية  الغايات 
  التنمية ألهداف 

   المستدامة

 الزمنية  األطر

  والتغيرات  والرقمنة العادل االنتقال سياق  في للجميع،   الالئق والعمل  والمنتجة الكاملة والعمالة والمستدام والشامل  المطرد النمو طريق عن  المساواة،  انعدام أوجه من  الحد  أجل من  إيجابي برنامج أ()23

 .(169 )رقم 1984 تكميلية(، )أحكام  العمالة سياسة  وتوصية (122 )رقم 1964 العمالة،  سياسة  اتفاقية مع  وتمشيا    الديمغرافية

ًًًعملًإحصاءاتًًاستحداثًًبغيةًالوطنيينًالبياناًتًمصدريًإلىًاإلرشادًتقديم
ًورصدهاً.ًالسياساًتًًصنعًعمليةًتدعًمًًوأدلةًالمساواةًانعداًمًًبأوجهًًتتعلق

2023ًً-2022ًالفترات  ألًفًالنتيجةً)و(24وً(ه)24وً)ب(24ًالنقاط
2025ًً-2024و
2027ً-2026و

ًًاقتصادًأطرًإلًىًتستندًًعمالةًسياساتًوضعًعلىًالمكونةًالهيئاتًقدراتًتعزيز
ًًالصناعيةًوالسياساًتًالوظائفًاستحداثًدعًمًبهدًفًًالجنسينً،ًقضاياًتراعيًكلي

ًًوالشبابًللنساءًًالعملًفرصًتحّسنًًالتيًالنشطةًالعملًسوقًًوسياساتًوالقطاعيًة
ًالجائحةً.ًمنًتضررا ًًاألكثرًوالقطاعاتًالمستضعفينًلعمالاًًإلىًًالدعمًوتقدم

ًً(ه)24وً)ب(24وً)ب(23ًالنقاط
ً)ط(24و

2023ًً-2022ًالفترات10ًو8ًو5ًو1ً1ً-3و3ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعمالةًاًتسياسًمنًجديدًجيلًًوتنفيذًوضعًعلىًالمكونةًالهيئاتًقدراتًتعزيز
ًًالطلبًإدارةًأجلًًمنًذلكًفيًًبماًً،19-كوفيدًأزمةًمنًاالنتعاًشًأجلًمنًالوطنية
ًوواسعًةًتصاعديةًضريبيةًًنظمًًووضعًًاالقتصاديًةًالدورةًمدىًعلىًاإلجمالي
ًًالقطاعاتًًتدعمًجيدا ًًتنظيما ًًًومنظمةًبالشفافيةًتتسمًًماليةًلوساطًةًوالترويجًالنطاق
ًًًالهيكلي.ًًولتحالًوتعززًاالقتصادًفيًالمنتجًة

ًً(ه)24وً)ب(24وً)ب(23ًالنقاط
ً)ط(24و

2023ًً-2022ًالفترات10ًو8ًو1ً 5-3و3-1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًمعاييرًتراعيًلألثرًتقييماتًوتنفيذًتصميمًًعلىًالمكونةًالهيئاتًقدراتًتعزيز
ًينالدًًَذلكًفيًبماًًالدوليةً،ًوالماليةًاالقتصاديًةًالسياساتًآثارًمتقيًًّوًالدوليةًالعمل

 ً.المساواةًانعداًمًوأوجهًالعملًسوقًنتائجًعلىًالخارجيً،

ًً(ه)24وً)ب(24وً)ب(23ًالنقاط
 )ط(24و

2023ًً-2022ًالفترات 10و3-5ً8ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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ًًًمنًوتحليلهاًوأفضلًأكثرًوبياناتًمعلوماًتًتوليدًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًمعًالتعاونوًالشراكاتًوتسخيرًالبيّناتًًعلىًقائمةًعمالةًسياساًتًوضعًأجل

ًًالمتحدةًًاألممًكياناتًمعًالجاريًبالتعاونًواالرتقاءًةالدولًيًالماليةًالمؤسساًت
 األخرىً.

ًً)ب(24وً(ه)23وً)ب(23ًالنقاط
 )طً(24وً(ه)24و

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 1-3و3ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًاالقتصاديًلألثرًًيلتحًلوتًوتشخيصاًتًتقييماًتًًإجراءًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًالعمالةًًعلىًً،الصموًدًًعلىًوالقدرةًالبيئًيًوالتدهورًالمناخًتغيرًيخلّفهًالذي

 والمهاراتً.

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ًو1ً4ً-5و3ً-3 )ب(24وً)ب(23ًالنقطتان
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًًامةواستدًونموًإقامةًبرعايًةًالكفيلةًًالبيئةًتحسينًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًخلًلًمنًذلكًًفيًبماًاللئق،ًوالعملًالبتكارواًللعمالةًًمولّدةًبوصفهاًالمنشآت
ًالصغرًًوبالغةًوالصغيرةًالمتوسطةًالمنشآتًإنتاجيةًتدعمًالتًيًالمؤسسيًةًاألطر
ًفًيًاإلنتاجيةًفجواتًتقلًّصًًالتيًالعواملًًمعالجةًبهدفً،الصمودًعلىًوقدرتها
ًالمنشآتً.ًجميع

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 1-4ً)ب(24وً)و(23ًالنقطتان
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًفيًاإلنتاجيةًتعزيزًًبغيةًًالسياساتًتنقيًحًأوًوضعًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًخللًوالعمالًالمنشآًتًودعمًالبيئيةًالناحيةًمنًوالفعالًةًالدائريًةًاالقتصادات

ًً.االنتقاًلًعمليات

2023ًً-2022ًاتالفتر 10و8ً 1-4 )ز(24وً)و(24وً)ب(24ًالنقاط
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعملًعالمًفًيًالمساواةًًانعدامًألوجهًالتصديًًفيًالثلثيةًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًمؤسساتًدورًتعزيزًذلًكًويتضمنًوالشامل.ًالفعاًلًاالجتماعيًالحوارًطريقًعن

ًًللمجالسًالدوليًةًالرابطةًًمثلًمؤسساتًمعًالشراكاًتًًوتمكينًاالجتماعيًالحوار
 ً.المماثلةًوالمؤسساتًواالجتماعيةًتصاديةقاال

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 4-1و2ً-1و1ً-1ً)ب(24وً)ج(23ًالنقطتان
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًاالجتماعيةًالمفاوضةًًنظمًتعزيزًفيًاالجتماعيينًًوالشركاءًالحكوماتًدعم
ًعنًل ًضفًالمناسبة،ًالمستوياتًجميعًعلًىًالجنسينًلقضاياًًوالمراعيةًالشاملة
ًًعلىًالجميعًًحصولًًعلىًالمساعدةًبغيةًًاالجتماعيً،ًللحوارًاألخرىًاألشكال

ً.التقدمًثمارًمنًعادًلًقسط

1ًً-2و4ً-1و2ً-1و1ً-1 )بً(24وً)ج(23وً)ب(23وً)أ(23
 3-7و1ً-7و2ً-2و

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ًو5ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

  التعليم إلى المبكرة،  الطفولة مرحلة من  الجميع،   وصول تعزيز طريق  عن التعليم في للحق الفعال اإلعمال ضمان  الجيدة: العامة والخدمات  الجيدين والتدريب  يمالتعل إلى  الوصول  وسبل   الفرص تكافؤ  دعم ب()23

 .والمالئم الجيد 

ًًًحصولًوتعزيزًالمهاراتًًنظمًشموليًةًتحسينًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًًبمهاراتهاً،ًواالعترافًالمتواصلًًلتعلماوًًالمهاراًتًعلىًالمحرومةًالمجموعات

ًًالعمالًًوصولًوتحسينًالمنظمةًغيرًًالصناعيةًبالتلمذةًاالرتقاءًذلًكًفيًبما
ًًاالرتقاءًخدماتًإلىًًالمنظمًغيرًاالقتصادًفًيًوالمتوسطةًالصغيرةًوالمنشآت
ًبينًالمساواةًًبالمهاراتًًالمتعلقًالعملًسيتناولًكماًاكتسابهاً.ًوإعادةًبالمهارات

 المتواصل.ًوالتعلمًالمهاراتًفيًسينالجن

2023ًً-2022ًالفترات10ًو8ًو5ًو3ً4ً-5 )حً(24وً)ب(24وً)ب(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًوشاملةًاستشرافيةًقطاعيةًًاستراتيجياتًوتنفيذًوضعًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًبالتركيزًً،لهًاًواالستجابةًالمهاراتًمنًًاالحتياجاًتًلتحديدًناًتالبيًًًّعلىًوقائمة
 المستضعفةً.ًالمجموعاتًوإدماجًالجنسينًبينًالمساواةًعلى

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ًو1ً4ً-5 )حً(24وً)ب(24وً)ب(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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ًًالتعلمًًإلىًالعادلًالوصولًتعزيزًفيًالتدريًبًومقدميًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًمنخفضةًاالبتكاريةًالحلولًبارواخًتًوالشراكاتًالتقنيًالدعمًخللًمنًالرقمي

 .الرقميةًالمهاراتًلتوفيرًوشهاداتًشاملةًًتدريبيةًبرامجًتصميمًًوفيًً،التكلفًة

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ًو4ً 4-5ً)حً(24وً)ب(24وً)ب(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًًواستراتيجياتًسياساتًًوتنفيذًوضعًعلىًالمكونةًالهيئاتًقدراتًتعزيز
ًًًمنذًوتنطبقً،تمييزيًةًوغيرًشاملةًتكونًًً،المتواصًلًوالتعلمًًاراتمهللًوطنيًة
ًًًً،الجماعيةًوالمفاوضًةًاالجتماعيًالحوارًخللًمنًالمبكرةً،ًالطفولةًمرحلة
ًالتعلمًتُتيحًحوافزًونُظمًوالمستدامًالمنصفًًللتمويلًجديدةًًترتيباتًذلًكًفيًبما

ًاألفراًدًيواجههاًالتيًالمهاراتًلتحدياتًًابتكاريةًحلوًلًإيجادًوتُسهًلًالمتواصل
ًً.والمنشآتًالمحرومون

 2023ً-2022ًالفترات 10و8ًو4ً 2-5ً)حً(24وً)ب(24وً)ب(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

 . التقدم  ثمار  من  منصفة حصة  على حصولهم  ودعم  العمال لجميع مناسبة  حماية  ضمان ج()23

ًبقانونًااللتزاًمًيزوتعزًالعملًًإداراتًدعمًًطريقًعنًالعمًلًسوقًإدارةًتحسين
 العملً.ًتفتيشًإداراتًخللًمنًالعمل

ًً)ب(24وً)أ(24وً)د(23وً)أ(23
ً)ط(24وًز()24و

4ًً-7و1ً-7و2ً-2و1-3ً
 3-8و

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًبالنسبةًذلكًفًيًبماً،وإنفاذهاًالعملًفيًاألساسيةًوالحقوقًًالمبادئًاحترامًتعزيز
ًعنًًالمنظم،ًوغيرًالمنظمًاالقتصادينًفيًاآلمنًةًًغيرًالعملًأشكالًفيًًالعمالًإلى

ًفيًواإليراداتًالفرصًًعلىًالحصولًتكافؤًعلىًيركزًًمتكاملًنهجًاتباعًطريق
 العملً.ًًأسواق

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 1-7 )زً(24وً)أ(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًقضاياًتراعيًسياساتًاداعتمًًفيًالدوليةًالعملًلمنظمةًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًالحمايًةًضمانًبغيةًاالمتثالًآلياتًوتحسينًواللوائحًالقوانينًًوإصلحًالجنسين
 اللئق.ًالعملًًفيًقصورًأوجهًمنًتعانيًالتيًالعملًترتيباًتًفيًللعمالًالكافيًة

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 4-7 )بً(24وً)أ(24وً)ج(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًأجلًمنًاألجورًعلىًالجماعيةًًالمفاوضةًفًيًًالضالعينًاعيينجتماالًالشركاءًدعم
ًوفعاليًةًشموليةًتعزيزًأجلًومنًاألجورًتعديلًتحديد/ًأًوًأجورًأرضياتًًتهيئة

 ًًاألجور.ًعلًىًالمفاوضة

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 3-7و4ً-1 )طً(24وً)ج(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعملًًوأصحابًالعمالًتنظيمًعلىًيناالجتماعًيًالشركاءًقدراتًتعزيز
ًًيصعبًالتيًاألخرىًوالفئاتًوالناشئةًالجديدةًاالستخدامًأشكالًفيًًالمنخرطين
ًًكافةًعلىًالجماعيةًوالمفاوضًةًاالجتماعيًالحوارًًفيًوإشراكهاًتنظيمها

ًً.الصلةًذاتًالمستويات

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ًو1ً 2-1و1ً-1 )أً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًالحدًتحديدًأجًلًمنًالبيناتًعلىًوقائمةًفعالةًنُظمًوضعًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًعليهً،ًمتفاوضا ًًأوًقانونيا ًًلألجورً،ًمناسبا ًًًأدنىًحدا ًًتعززًبحيًثًًً،لألجورًاألدنى
ًأخرىًًعناصرًعنًفضل ًًاالقتصاديةً،ًوالعواملًوأسرهمًالعمالًًاحتياجاتًيراعي

 (ً.131ً)رقم1970ًًلألجورً،ًاألدنىًالحًدًاتفاقيًةًمعًيتمشىًبما

2023ًً-2022ًالفترات 10و8ً 3-7 )طً(24وً)ج(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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 .المنظمة غير السمة وراء الكامنة األسباب  معالجة طريق  عن المنظمة السمة نحو االنتقال تسريع د()23

بشأنًالحاجةًإلىًً  ً استثارةًالوعي،ًعلىًالمستوىًالوطني،ًوبشكلًأكثرًانتظاما
نشآتًالتغلبًعلىًالتحدياتًالتيًتفرضهاًالسمةًغيرًالمنظمةًعلىًالعمالًوالم

والمجتمعات،ًوتعزيزًإرساءًفهمًمشتركًللطريقةًالتيًيمكنًبهاًاستخدامًاإلرشادًً
2015ًلمنظمًإلىًاالقتصادًالمنظم،ًتوصيةًاالنتقالًمنًاالقتصادًغيرًاالواردًفيًً

 وتطبيقهًفيًسياقاتًمختلفة.ً(204)رقمً

1ًً-8و4ً-7و3ً-4و1ً-3 )زً(24)ب(ًو24
 3-8و

2023ًً-2022الفترات17ًًو10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

تشخيصًللعواملًوالسماتًًدعمًقدراتًالهيئاتًالمكونةًمنًأجلًتنفيذًعملياتً
تنويرًعملياتًتصميمًبغيةًًةًبالسمةًغيرًالمنظمةًًواألسبابًوالظروفًالمرتبط

وتنفيذًالقوانينًواللوائحًوالسياساتًوغيرًذلكًمنًالتدابيرًالهادفةًإلىًتسهيلًً

 .االنتقالًإلىًاالقتصادًالمنظم

1ًً-8و4ً-7و3ً-4و1ً-3 )زً(24)ب(ًو24
 والنتيجةًألًف3ً-8و

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

دعمًالهيئاتًالمكونةًفيًوضعًوتنفيذًسياساتًوخططًواستراتيجياتًوتدابيرًً
تكونًشاملةًومراعيةًلقضاياًالجنسينًمنًأجلًتسهيلًانتقالًالمنشآتًوالوظائفًً

إلىًاالقتصادًالمنظم،ًبماًفيًذلكًعنًطريقًنُهجًابتكارية،ًبماًيتمشىًمعًً
 ً.204التوصيةًرقمً

1ًً-6و3ً-5و3ً-4و1ً-3 )زً(24و)ب(24ً)د(ًو23)ج(ًو23
 3-8و1ً-8و4ً-7و

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالحالً،ًًمقتضىًحسبًًالعمالً،ًومنظماتًًالعملًأصحابًًمنظماتًقدراتًتعزيز
ًًفيًاالقتصاديًةًوالوحداتًالعمالًإلىًًوالخدماتًالعضويةًًنطاقًمدًأجلًمن

ً.المنظمًغيرًاالقتصاد

2023ًً-2022الفترات17ًًو10ًو8ًو5ًو1ً 2-1و1ً-1 )زً(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

 .واإلدماج والتنوع المساواة وتعزيز التمييز  وعدم  الجنسين بين المساواة ضمان ()ه23

ًتكافؤًوتوطيدًتعزيزًًإلىًتهدًفًًإجراءاتًوتنفيذًتصميمًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًفًيًبماًوالممارسة،ًالقانونًًيفًوالتنوعًواإلدماًجًالمعاملةًفيًًوالمساواةًالفرص
 المنظمً.ًًاالقتصادًإلىًًالمنظمًغيرًاالقتصادًمنًاالنتقالًًعملياتًسياقًفيًذلك

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 3-6و2ً-6و1ً-6 )حً(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالوطنيًالمستويينًعلىًالدوليةً،ًالعملًًلمنظمةًالمكونةًالهيئاتًقدراتًتحسين
ًًللعمالًًالمعاملةًًفيًالمساواةًًتضمنًسياساتًوتنفيًذًوضعًأجلًمنًوالقطاعي،
 ً.الهجرًةًسياساتوًالعمالةًسياساتًبينًالتساقاًًضمانًطريًقًعنًالمهاجرين

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 2-1و1ً-1 )حً(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًفيًالمساواةًًانعدامًأوجهًمنًالحًدًفيًاآلخريًنًوالشركاءًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًأصحابًسيماًالًوتوحيدها،ًوتنميتهاًوالمتوسطةًالصغيرةًالمنشآتًإطلقًإطار

ًًأجلًًمنًالقدراتًوبناءًهشةً،ًأوضاًعًفيًالمشاريعًوأصحابًالنساءًًمنًالمشاريع
 القيمةً.ًوسلسلًاألسواقًنظمًتطوير

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 2-4 )طً(24وً)ح(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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 .الرخاء  وتقاسم عادلة عولمة أجل من  والتنمية التجارة  عزيزت (و)23

ًًإلًىًالراميةًالمنشآتًجهودًمواكبةًفيًاألعمالًًوقطاعًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًبشأًنًًالثلثيًالمبادئًوإعلنًالدوليًةًوالمعاييرًالمبادئًمًعًممارساتهاًمواءمة
ًسياساًتًطريقًعنًكذًلًفيًبمًاًً،االجتماعيةًًوالسياسةًالجنسيًةًمتعددًةًالمنشآت
 واالستثمارً.ًالتجارًة

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 4-4 )جً(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

 .الشاملة االجتماعية  الحماية تحقيق ز()23

ًًاالجتماعيةًًللحمايةًوطنيةًواستراتيجياتًسياساتًصياغةًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًذلكًفًيًبماًالوطنيةً،ًاالجتماعيةًًيةالحماًًنظمًتعزيزًأجًلًمنًورصدهاًوتنفيذها
ًًسيماًالًًالدوليةً،ًالعملًًمنظمةًمعاييرًمًعًتمشيا ًًًاالجتماعيةً،ًالحمايةًأرضياًت
ًًوتوصيةً(102ً)رقم1952ًًالدنيا(ً،ًً)المعاييرًاالجتماعيًالضمانًاتفاقية

ًًبشأنًًالعملًخطًةً)انظرً(.202ً)رقم2012ًًاالجتماعيةً،ًالحمايةًأرضياًت
ًًًً،4-1ًً،3-1ً،2-1ًً،1-1ًوالمكّونات2026ً-2021ًللفترةًاالجتماعيةًًالحماية

1-5،ًً1-6،ًً1-7،ًً1-8،ًً1-9،ًً1-10،ًً1-12،ًً2-6،ًً3-1،ًً3-2،ًً4-1،ًً4-3،ًًً
4-4.ً)ً

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو3ًو3ً1ً-8و2ً-8و1ً-8ً)ب(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًوأصحابًالمكونةًالهيئاًتًإلىًالتقنيًالدعمًًوتوفيرًالقدراتًًوبناءًالمعارفًتطوير
ًغيرًالعمالًًتشملًكيًاالجتماعيًةًالحمايةًًنطاقًتوسيعًًبشأنًاآلخرينًالمصلحة
ًًإلىًًالمنظمًغيرًداالقتصًاًمنًانتقالهمًوتسهيلًالمنزليينً،ًوالعمالًالمنظمين
ًالضمانًبشأنًًالدوليةًالعملًًمنظمةًلمعاييرًًالواجبةًالمراعاةًمعًالمنظمً،ًاالقتصاد

ًًالمنزليينً،ًالعمالًاتفاقيةًًمثلًاألخرىًالمعنيةًالمعاييرًًإلىًباإلضافةًاالجتماعي،

ًًالعملًًخطةًفي3ً-4ًالمكّونً)انظرً.204ًرقمًوالتوصيةً(189ً)رقم2011ً

 (ً.2026-2021ًللفترةًعيةاالجتماًالحمايةًبشأن

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو3ًو1ً 3-8و2ً-8و1ً-8 )ب(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

 إحاالت أخرى في القسم ثالثا  من القرار  24النقطة 
 بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل 

 البرنامج والميزانية  نتائج
(2022 -2023 ) 

الغايات الرئيسية  
ألهداف التنمية  

 المستدامة  

 األطر الزمنية 

  على سيما ال  األعضاء،  الدول إرشاد بهدف الدولية،   العمل لمنظمة  االستراتيجية والميزانيات  والبرامج الخطط في تتجلى  فيما  تتجلى المكونة، الهيئات مع  بالتشاور ومتكاملة،   شاملة  استراتيجية وضع أ()24
 . ومنعها العمل  عالم  في المساواة  انعدام أوجه من  الحد ىإل سعيا    العمل تسريع مجال  في القطري،  المستوى 

ًًومنعهاًالمساواًةًانعدامًأوجهًمنًالحدًبشأًنًًومتكاملةًًشاملةًاستراتيجيًةًوضع
 ًًواسع.ًنطاقًعلىًونشرهاًاالجتماعيينًالشركاءًمعًبالتشاور

ًًالمقبلةًالفترًةًًفيًتحدد )بً(24و22ً
ًًًوالميزانيةًللبرنامج

8ًو5ًو4ًو3ًو1ً
16ًو10ًو

2023ًً-2022ًالفترة
 2025-2024ًوالفترة

  

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_822461.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822461.pdf
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  عالم في  المساواة انعدام من  الحد أجل من ومتكاملة   شاملة استراتيجيات وضع في  المناسبة،  التقنية  االستشارية  والخدمات  الالئق للعمل القطرية  البرامج خالل من  ذلك في  بما  المكونة، الهيئات مساعدة  ب()24
 (. 23 النقطة )انظر  أعاله المذكورة المعنية السبعة  المجاالت إطار في اءات اإلجر وتنفيذ تصميم وفي  العمل

  واإلقليمي،  العالمي المستويين على  التالية  اإلجراءات  الدولي العمل مكتب سينفذ
 : القطري  المستوى  على نشاطه وتعزيز  استكمال بغية

    

ًًتكونًوأنًاإلحصائيةًالمعاييرًمعًمتسقةًالبياناتًجمعًأدواتًتكونًأنًضمان
ًالعملًسوقًمؤشراتًمنًرئيسيًةًمجموعةًإلصدارًًمؤَهلةًالبياناتًإصدارًعمليات
 ًًالمساواة.ًًانعدامًبأوجهًالمتعلقة

2023ًً-2022الفتراتً  ألًفًالنتيجة )وً(24و23ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًقدرةًاختبارًًعمليةًوإرشادًلإلنتاجيةًاإليكولوجيًةًًللنُظمًمفاهيميًإطارًوضع
ًًالعمالةًوتوليًدًاإلنتاجيةًفيًزيادًةًتحقيًقًعلىًالمنشآتًدعمًإلىًالهادفةًتالتدخًل
ًحصوًلًضمانًجانبًإلًىًً،المستدامًةًالتنميةًفيًًواإلسهامًاللئقًالعملًوتعزيز
 ً.اإلنتاجيةًومكاسًبًاالقتصاديةًاألنشطةًمنافعًمنًعادلةًحصةًعلىًالعمال

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 2-4 )أً(24وً)ج(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالمساواةًانعدامًأوجهًمنًالحدًطريقةًبشأنًتدريًبًًوأدواتًمنتجاتًونشرًوضع
ًًبغيةًًأجريتًالتيًالبحوثًًنتائجًًإلىًاستنادا ًًًالشاملً،ًاالجتماعيًالحوارًطريقًعن

ًًوالدوراتًاألكاديمياتًذلكًفيًبماًًالقدراتً،ًًبناءًوأنشطةًالسياسيةًالمشورةًتعزيز
 رينوً.توًلمركزًالتدريبية

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 3-1و2ً-1و1ً-1و4ً-1 )وً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًتدعمًًالتيًالجماعيةً،ًًالمفاوضةًمجالًفيًاالبتكاريًةًًوالممارساتًالمجاالتًتوثيق
ًًتوًقوًاألجورًمثلًمسائلًمعالجًةًفيًالعمالًومنظماتًالعملًأصحابًمنظمات
ًًحصةًًتحقيقًبهدفًالعادلً،ًواالنتقالًاإلدماجوًالمتواصًلًوالتعلمًوالمهاراتًالعمل
 ً.االقتصاديًًوالنموًاإلنتاجيًةًمكاسبًمنًعادلة

3ًً-3و4ً-1و2ً-1و1ً-1ً)بً(24وً(ًج)23وً)ب(23وً(أ)23
 4-7و2ً-5و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًولوجيًاتكنًًعلىًالقائمةًالنهجًذلكًفيًبماًًومناسبةً،ًجديدةًنُهجًوتنفيذًوضعًدعم
ًاالقتصاًدًًمنًاالنتقالًأمامًًالماثلةًالعقباتًتجاوزًبغيةًً،واالتصاالًتًالمعلومات

 االقتصادً.ًعلىًالمنظمةًغيرًالسمةًًإضفاءًومنًعًالمنظمً،ًًاالقتصادًإلىًالمنظًمًغير

4ًً-7و3ً-4و1ً-3و3ً-1 )بً(24وً)د(23
 3-8و1ً-8و

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًولوائحًسياساتًوتنفيذًتصميًمًًدعمًأجلًمًنًالعمليةًاألدواتًمنًمجموعةًوضع
ًإلىًاالقتصاديةًوالوحداتًالعمالًانتقالًتسهيلًإلىًًالراميةًًالتدابيرًمنًذلكًوغير

 المنظمةً.ًالوظائفًعلًىًالمنظمةًغيرًالسمةًإضفاءًومنًعًالمنظًمًاالقتصاد

1ًً-8و4ً-7و3ً-4و1ً-3 )زً(24وً)ب(24وً)د(23
 3-8و

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالفريقًباستنتاجاتًًالمتعلقةًاإلدارةًمجلسًقراراتًمعًتمشيا ًًًاإلجراءاتًتحديد
ًالتوريدًًسلسلًًفيًاللئقًًالعملًضمانًإلىًالراميًةًالخياراًتًبشأنًالثلثيًالعامل
 ً.واإلمداد

2023ًً-2022الفترات8ًً 1-7و1ً-5و4ً-4 )وً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًاجتماًعًباستنتاجاتًًالمتعلقةًاإلدارةًمجلسًقراراتًمعًتمشيا ًًًاإلجراءاتًتحديد
 المنصاتً.ًاقتصادًفيًًاللئقًالعملًًبشأنًالخبراءًلجنة

2023ًً-2022الفتراتً 8 3-8و4ً-7 )دً(23وً)ج(23وً)ب(23وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و



 

 


 

G
B.344/IN

S/8
 

13
 

 

  االجتماعي  الحوار ووضع منتظم،  نحو  على  الالئق للعمل القطرية والبرامج القطرية األنشطة في المساواة  انعدام مسائل   بإدراج المتحدة،  األمم إلصالح   المبذولة الجهود في  إسهامه إطار في  المكتب يقوم أن ج()24

 ."واحدة  دولية  عمل "منظمة  نهج طويرت  ومواصلة  الدولية العمل لمنظمة القطرية المكاتب تعزيز مع  بالتوازي  السياسي،  النقاش صميم في

ًًالمتحدةً،ًاألمًمًمنظومةًضمنًالثلثًيًوالهيكلًاالجتماعيًًالحوارًتعزيزًًمواصلة
 ومستدامً.ًشاملًنحوًعلىًالعملًعالمًإدارةًتعزيزًأجًلًمنًفريدةًأداةًباعتبارًه

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 4-1 (ه)24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًًبهاًالمضطلعًلألنشطةًً،المتحدًةًاألممًًمستوىًعلىًكمشترًاستعراضًإجراء
ًونشرًاالجتماعيةً،ًالحمايةًبشأنًواحدةً"ًًمتحدةً"أممًعملًمنًسنواتًعشرًمنذ

ًًالحمايةًًبشأنًالعملًًخطةًفي1ً-5ًالمكونًً)انظرً.المستخلصةًالدروس

 ً.(2026-2021ًللفترةًاالجتماعيًة

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 3-8و2ً-8و1ً-8 )زً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًسياقًفيًاالجتماعيً،ًالحوارًًذلكًفيًبماًالعاملةً،ًاليدًهجرًةًقضايًاًتعميمًًمواصلة
ًالتعاونًمشاريعًوعبرًللهجرةًالمتحدةًاألممًشبكةًمعًالمشتركةًالمكتبًإجراءاًت
ًالوطنيًالمستويينًًعلىًآخرينًوشركاءًالمتحدًةًاألممًوكاالتًمعًالمطبقةًًالتقني

ًواإلقليميً.

2023ً-2022الفترةً 10و8ً 5-7 (ه)23
 2025-2024والفترةً

ًًوالتنميةًالتعاونًومنظمةًللمرأةًالمتحدةًاألممًهيئةًًمعًالشراكاتًتعزيزًًمواصلة
ًًومواصلةًً،األجورًفيًللمساواةًالدوليًاالئتلفًطريقًعنًاالقتصاديًالميدانًفي

ًالمتساويًألجراًًوتحقيقًتعزيزًفًيًرائدةًًفاعلةًجهةًًبمثابةًاالئتلفًهذاًاعتبار
ًًإلىًللنضماًمًدجدًأعضاًءًًاستقطابًمواصلةً.المتساويًةًالقيمةًذيًالعملًعن

 فيه.ًًاالجتماعيًالحوارًوتعزيزًاالئتلف

ًً)ح(24وً(ه)24وً(ه)23وً)ج(23
 ط()24و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 1-6و6-2ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

  من الحد في  مختارة نتائج  مساهمة إمكانية على  بوضوح  التركيز مع الدولية، العمل منظمة وميزانية برنامج وفي   العالمي والنداء  الدولية العمل منظمة  مئوية إعالن ابعةمت في المساواة انعدام قضايا تعميم د()24

 .لها أثر  أقصى وتحقيق نطاقها توسيع بهدف الجارية المناسبة القطرية  البرامج إلى باالستناد المساواة،  انعدام

2025ً-2024ًالفترة  الحقا ًًتحدد24ًو23ًًالنقطتينًفقراتًجميع ً.المقبلةًللفترةًوالميزانيًةًالبرنامجًمعًيتمشىًًبماًأنشطةًتحديد
 2027-2026ًوالفترة

  العمل  منظمة  تقوم  بحيث المساواة،   انعدام مسألة بشأن األخرى،  المعنية والمنظمات الدولية  المالية المؤسسات مع ذلك   في بما  األطراف، ومتعددي  متينين وتعاون  تنسيق في  السرعة وجه  على االنخراط ()ه24
  الخارجي،  ينالد  ذلك في  بما الدولية،  والمالية االقتصادية السياسات آثار وتقييم  الدولية،  العمل معايير مع  وتماشيها  العمالة على آثارها وتقييم الالئق والعمل  الكاملة العمالة تحقيق أجل من  سياسات بتعزيز الدولية

 .المساواة انعدام وأوجه العمل  سوق   نتائج على

ًًالدوليةًًالعملًمنظمةًاستراتيجيةًونشرًتعزيزًعلىًاالجتماعيينًالشركاءًمعًالعمل
ًضمنًالعملًًعالمًفيًًالمساواةًانعدامًأوجهًمنًالحدًأجلًمنًوالمتكاملًةًالشاملة
ًًمعًذلكًفيًبماًًالنظامً،ًهذاًمعًالمشاركةًوتكثيفًاألطرافًمتعددًالنظام

 األخرىً.ًالمعنيةًًوالمنظماتًالدوليةًالماليةًالمؤسساًت

8ًو5ًو4ًو3ًو1ً  )جً(24
 17و16ًو10ًو

2023ًً-2022الفتراتً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًواإلقليميًالوطنيًًىالمستوًعلىًوشراكاتًالوكاالتًبينًمشتركةًمشاريعًوضع
ًًإلىًباالنتقالًًالمتعلقًالدوليةًالعملًمنظمةًبنشاطًًاالرتقاءًبهدفًوالعالمي
ًًًالمنظمةًالسمةًوإضفاءًالمنظمًةًغيرًالسمةًمسائلًوتعميمًالمنظًمًاالقتصاد

 اإلنمائيً.ًًالتعاونًًمشاريعًفي

1ًً-8و4ً-7و3ً-4و1ً-3 )بً(24وً)د(23
 ألًفًوالنتيجة3ً-8و

2023ًً-2022الفترات17ًًو10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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ًالحمايةًًتعميمًبغيةًلهًاإلرشادًوتقديمًاألطرافًمتعدًدًلنظاماًًمعًالمشاركةًتعزيز
ًًالماليةًالمؤسساتًمًعًالمشاركةًًمواصلةًالسياساتً؛ًًاتساقًوتعزيزًاالجتماعيًة

ًًمعًًوكذلكًاالجتماعيةًًالحمايةًمجالًفيًالبلدانًوأولوياتًاحتياجاتًًبشأنًالدوليًة
ًتوطيدًبغيةًالصحةوًاالجتماعيةًالحمايًةًمجاًلًفيًتعملًالتًيًاألخرًىًالمنظمات

ًًالحمايةًبشأنًًالعملًخطةًانظر)ًاالجتماعيةًالحمايةًًبشأنًمشتركةًومبادئًرؤية
 (.5-5و3ً-5و2ً-5ًالمكوناتًً،2026-2021ًللفترةًاالجتماعيًة

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو3ً8ً-8و2ً-8و1ً-8 )زً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًوالعملًبحريةًًوالمختارةًوالمنتجةًملةالكاًًالعمالةًًإلىًوالدعوًةًالشراكاتًتعزيز
ًًًوالتوصيًة122ًًرقمًاالتفاقيةًتعزيزًذلكًفًيًبماًالعالمي،ًًالصعيدًعلىًاللئًق
ًًًً،2030-2020ًللفترةًًالشبابًعمالةًًبشأنًمتابعةالوًعملالًوخطة204ًًرقم
ًاألممًوبرنامجًالدوليةًالماليةًوالمؤسساتًوالدوليًةًاإلقليميًةًًالمنظماتًمعًسيماًال

 .األخرىًالمتحدةًاألممًًووكاالتًًاالقتصاديةًالمتحدةًًاألممًولجانًاإلنمائيًتحدًةالم

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ً 1-3 )أً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًبمشاركةًًالعمالةًوبرامجًسياساتًأثرًوتقييمًلرصدًأقوىًاستراتيجيًتركيزًًإيلء
ًًالتقنيًالفريقًمنًأعضاءًيتضمنًالعمالةً،ًأثرًبتقييمًمعنيًمعَززًعملًفريق
ًًووضًعًالبحوثًتعزيزًبغيًةًخارجيينًشركاًءًومنًالعالميةًبالعمالةًالمعني
 البلدانً.ًًومساعدةًاألدواًت

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 1-3 )أً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًوالمستثمريًنًاإلنمائيًًالتمويلًومؤسساتًالدوليةًًالماليةًالمؤسساتًًمعًالتعاون
ًًنتائجًًإدماجًأجلًمنًوالخاصًالعامًالقطاعينًمنًاآلخرينًوالممولينًالنافذين
 ًنظمهم.ًفيًًوالنوعيةًالكميةًحيثًمنًالعمالة

4ًً-3و3ً-3و2ً-3و1ً-3 )أً(23
 5-3و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

  مناسبة  معالجة  الكربون،  حيادي   رقمي اقتصاد إلى العادل االنتقال تعزيز ومعالجة العمل، عالم في  المساواة  انعدام مكافحة  أجل من البينات على  قائمة  إرشادات تقديم بهدف المعارف  وجمع  البحوث مواصلة و()24
 . الدخل في العمل  حصة   تراجع لمعالجة  الممكنة والتدابير  األسباب إلى باإلضافة األجيال، عبر الحرمان أوجه توارث بشأن المعرفة اكتساب بغية

ًًالمساواةًانعدامًبأوجًهًًالمتعلقةًًالعملًإحصاءاتًبشأنًًبياناتًًقاعدةًًمعوجًإعداد
 والعالمي.ًواإلقليميًالوطنيًالمستوًىًعلى

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً ألًفًالنتيجة )وً(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعملًمنظمةًتقاريرًمنًالمقبلةًاإلصداراتًًفيًالمساواةًانعدامًقضاياًإدماج
ًالعالميةًاالجتماعيةًًالحمايةًوتقريرًالعالمًفيًًاألجورًتقريرًًمثلًدةً،الراًئًالدوليًة
ًًبشأنًوالتقريرًاالجتماعيةًوالشؤونًالعمالةًعنًالعالميةًالعامةًًاللمحةًوتقرير
ًًًالعملً،ًعالمًعلى19ً-كوفيدًأثرًعلىًالبحوًثًبشأنًوالتقاريرًالعالميًالحوار

 تضررا .ًاألشًدًًبالمجموعاتًًيتعلقًفيماًسيماًال

2ًً-8و3ً-7و4ً-1 ()ب24
 ألًفًوالنتيجة

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًالسياسيًةًواالستجاباتًالمساواةًانعداًمًألوجهًالعديدةًًاألبعادًًعلىًبحوثًإجراء
ًًوتنميةًوالعمالةًالكليًاالقتصادًبسياساتًيتعلقًماًغرارًعلًىًلهاً،ًًالمحتملة
ًًوقدراتهمًالناسًمهاراتًفيًواالستثمارًاإلنتاجيةًونموًالمستدامةًالمنشآت

 والرقمنةً.ًالدوليةًوالتجارًةًالتعاقديةًوالترتيباتًالعملًومؤسسات

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً ألًفًالنتيجة 23
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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ًالقطاعيةًأوًالوطنيًةًًوالتدخلتًالسياساتًمنًينجحًًلمًوماًنجحًماًوتقييمًتوثيق
ًًاالقتصاًدًًإلىًاالقتصاديةًوالوحداتًالعمالًانتقالًًتسهيلًًبغيةًًوالحاليةًالسابقًة
 المنظمةً.ًالوظائفًعلىًالمنظمًةًغيرًالسمةًإضفاءًًمنعوًالمنظم

1ًً-8و4ً-7و3ً-4و1ً-3 )بً(24وً)د(23
 3-8و

2023ًً-2022الفتراتً 17و10ًو8ًو5ًو1ً
2025ًً-2024و
2027ً-2026و

ًًمجموعاتًبإدماجًيتعلقًفيمًاًجيدةالًاالجتماعيًًالحوارًًممارساتًوتحديدًتوثيق
 ً.المعوقينًوالعمالًالمنظمًغيرًاالقتصادًفيًًوالعاملينًالشبابًمثل

2023ًً-2022الفتراتً 10و2ً8ً-1و1ً-1و23ً1-4ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًالمساهمةًلتشجيًعًالضروريًةًًالسياساتًعلىًالجنسينًقضاياًًتراعيًبحوثًإجراء
ًًوالتنميةًواالجتماعيًاالقتصاديًالتقدمًًفيًيةالجنسًمتعددةًللمنشآتًًاإليجابية
 ً.للجميعًاللئًقًالعملًوتوفيرًالمستدامًة

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 4-4 )زً(24وً)أ(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًحمايةبًالمتعلقةًبتكاريةاالًوالممارساتًالتدابيرًبشأنًًالمعلوماتًونشرًتوثيق
ًًبشكلًالمشمولينًأوًالمشمولينًغيرًعمالالًدعمًأجلًمنًاعتمدتًًالتيًً،لاالعم
 الممارسةً.ًأوًًالقانونًًفيًكافً ًغير

 2023ً-2022ًالفترة 10و8ً 4-7 )جً(23وً)أ(24

  وأوضاع  المنظمة غير والسمة العمل  وظروف   االستخدام وعالقة  العمالة بسياسات الصلة  ذات  الدولية العمل منظمة وصكوك  الدولية العمل لمنظمة األساسية  االتفاقيات  وتنفيذ  تصديق تعزيز مواصلة ز()24

 .المنزليين والعمال  والقبلية األصلية  والشعوب  العائلية المسؤوليات ذوي  العمال عن فضال   العمل،  عالم  في والتحرش  والعنف  األزمات

ًًاالتفاقياتًعلىًالتصديقًًبشأنًاألعضاءًالدوًلًًإلىًالتقنيةًالمشورةًخدماتًتقديم
ًًالثغراتًتحليًلًًذلكًفًيًبماًفعال،ًبشكلًًوتنفيذهاًأعلًهًإليهاًالمشارًوالصكوك

ًًالتصديقًمقترحاتًبشأنًالثلثيًةًوالمشاوراتًالتصديًقًقبلًماًواستعراضات
ًًًالمشورة،ًخدماتًمنًذلكًوغيرًالتنظيميةًالنصوصًمشاريعًواستعراضات

ًًالعمالًإلىًًبالنسبةًًوأهميتهاًالواسعًتطبيقهًاًًنطاقًإلىًأيضا ًًاالنتباهًًلفتًمع
ًخاصةً.ًبصورةًالمحرومين

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 2-2و1ً-2 )زً(24وً)ب(24وً)ج(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

  والنداء الدولية  العمل منظمة  مئوية  إعالن إليه  دعا   ما  مع  تمشيا   واإلدماج،   والتنوع المساواة أجل من  تحويلي برنامج إلى  باإلضافة   الجنسين، بين المساواة أجل من  تحويلي برنامج تنفيذ وتيرة تسريع ح()24

 .العالمي

ًلصالحًًالجنسينًبينًالمساواةًًرصدًبغيةًًلإلحصاءاتًأفضًلًإطارًًوضعًتعزيز
ًًبشأنًواإلقليميةًالعالميةًًالتقديراتًبتحديثًاالستمرارًجانبًإلىًالمهاجرينً،

 والسياساتً.ًالبياناتًًبينًالروابطًوتوطيًدًالمهاجرينًالعمال

2023ًً-2022الفتراتً  ألًفًالنتيجة (ه)23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعملًعالًمًفيًالتمييزًًأشكالًبشأنًاألنشطةًًنحوًموجهةًبحوًثًونشرًإجراء
ًًغيرًواألجرًوالمتداخلًالمنهجيًالتمييزًذلًكًفيًًبماًوالجديدةً،ًمنهاًالقائمة

ًكاريةواالبتًالجديدةًالقانونيةًاألطرًوبشأنًالمتساويًةًالقيمةًذيًًالعملًعنًالمتكافئ
ًإلىًًواالنتماءًالجنًسًونوعًاإلعاقةًذلكًفيًًبماًالمتعددةً،ًالتمييزًأسسًتعالجًالتي

ًًفيماًًاألسًسًهذهًتتداخلًًالتيًًوالطريقةًالصحيةًًوالحالةًوالعرقًاألصليةًالشعوب
 بينهاً.

ً)د(24وً)ب(24وً)أ(24وً(ه)23
 )زً(24وً)و(24و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 4-6و3ً-6و6-2ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و
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ًًالتمييزًمنعًإلىًًالراميةًًوالمنهجياتًاألدواتًاستخدامًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًالقائًمًالعنفًًذلكًفيًًبماًالعملً،ًعالمًفيًوالتحرًشًللعنفًوالتصدًيًواالستبعاد

ًًللعاملتًًاالقتصاديًالتمكينًودعمًمحددةً،ًقطاعاتًًفيًالجنسًنوعًعلى
 إلقليميً.واًالوطنيًالمستويينًًعلىًالمهاجرات

ً)د(24وً)ب(24وً)أ(24وً(ه)23
 ًً)ز(24و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 5-7و4ً-6و3ً-6و6-2ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًالجنسينًبينًالمساواةًعلى19ً-كوفيدًأزمةًأثرًًتقييمًفيًالمكونًةًالهيئاًتًمساعدة
ًًتحسينًطريقًعنًسيماالًالرعايةً،ًاقتصادًنطاقًًفيًاالستثماراتًدعمًوفي

ًتحقيًقًًبغيةًًاألخرىًوالتدابيرًالرعايًةًإجازةًبسياساتًًالنهوضًالعمل.ًظروف
ًًالرعايةًًسياساتًوتعزيزًاألجرًمدفوعًغيرًالرعايةًًلعملًإنصافا ًًأكثرًتقاسم
ًالمهاجرينً.ًالعمالًللسكان/ًًالشاملة

ًً(ه)23وً)د(23وً)ج(23وً)ب(23
 ً(ه)24وً)ب(24وً)أ(24وً)ز(23و

4ًً-6و3ً-6و2ً-6و6-1ً
3ً-8و1ً-8و5ً-7و

2023ًً-2022الفتراتً 8و5ًو3ًو1ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًالعملًلمنظمًةًًالميدانيةًوالمكاتبًالمعنيةًاإلداراتًمعًالمشتركًالعملًتعزيز
ًًالسياسيةًالتدابيرًبينًالمزجًًبشأنًمخصصًإرشاداًتًًإصدارًأجلًمنًالدوليًة

ًًأجلًًمنًتحويليةالًبرامجالًًفيًتسهمًالتيًوالقانونية(ًواالقتصاديةً)االجتماعية
ًً.واإلدماجًوالتنوعًالمساواةًًأجلًومنًالجنسينًًبينًالمساواًة

ًً)ز(23وً(ه)23وً)د(23وً)ب(23
 )دً(24وً)ج(24وً)ب(24وً)أ(24و

4ًً-6و3ً-6و2ً-6و6-1ً
 5ً-7و

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًالمواردًوحشدًاالبتكاريةًالنهجًباراختًإلىًالراميًةًًوالدوليةًالوطنيًةًالشراكاًتًدعم
ًًالمساواةًأجلًومنًالجنسينًبينًالمساواةًأجلًمنًتحويليةاًلًبرامجالًلتنفيذًاللزمة
 ً.واإلدماجًوالتنوع

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 4ًً-6و3ً-6و2ً-6و1ً-6 ً(ه)24وً)د(24
2025ًً-2024و
 2027-2026و

ًًًفًيًالرعايةً،ًاقتصاًدًفيًًذلكًفيًبماًالمهاجرينً،ًًللعمالًالعادلًالتوظيفًدعم
ًًالمعارفًومركزًالعادلًًالتوظيفًبشأنًاألطراًفًًمتعددةًالعالميةًالمبادرةًإطار
 لهاً.ًالتابع

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ً 5-7 (ه)23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

  في المكونة الهيئات دعم  ذلك،  غرار  وعلى 169 رقم والتوصية  122 رقم االتفاقية مع  تمشيا   الجنسين   قضايا يتراع عمالة سياسات  وتنفيذ  وضع  في المكونة الهيئات  دعم إلى الرامية الجهود مضاعفة )ط(24
  تحديد السياق،  هذا وفي  وتنفيذها.  131 رقم االتفاقية  على  التصديق وتعزز عليه،  متفاوضا   أو قانونيا   لألجور،  مناسبا    أدنى حدا   تعزز بحيث لألجور، األدنى الحد تحديد أجل من البينات على وقائمة فعالة نُظم  وضع

 .الجنسين بين التقاعدية والمعاشات   األجور ثغرات لمعالجة البينات على  وقائمة  ابتكارية سياسية  توصيات

ًالجنسينًقضايًاًعلىًتركزًالتيًاللئقًالعملًنُهجًًتعميمًًفيًالمكونةًالهيئاتًدعم
ًًًوالتوصية122ًًرقمًاالتفاقيةًمعًيتمشىًبماًًوالقطاعيةً،ًالكليةًالسياساتًفي
 ً.الرعايةًواقتصادًالرقميًًاالقتصادًفيًًالعمالةًًتعزيزًذلكًفًيًبماًً،169ًرقم

2023ًً-2022الفتراتً 10و8ًو5ً 1-3 )بً(24وً)أ(23
2025ًً-2024و
 2027-2026و

2025ًً-2024ًالفترة 10و8ً 3-7 )بً(24وً)ج(23 وتنفيذهاً.131ًًرقمًاالتفاقيةًعلىًالتصديًقًتعزيز
 2027-2026ًلفترةوا

 

 

 


