
  
   ٢٠٠٨ يونيو/ حزيران٥الخميس، 

  
  المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق
  حملة تطلقها منظمة العمل الدولية لمدة عام

  
تهدف إلى إلقاء الضوء عام طلق منظمة العمل الدولية حملة عالمية لمدة تُ – )د.ع. مأخبار(بيروت   

 األطرافعمل في لعمل الالئق ومنظمة العمل الدولية لة أجندفي لمساواة بين الجنسين الرئيسي لعلى دور 
   .  عمل وعمالأصحاب حكومات ومنظمات –الثالثة المكونة لمنظمة العمل الدولية 

  
 األهداف العمل الالئق وسوف يتم النظر في هذه أهداف هدف مختلف من ١٢تركز هذه الحملة على و

ة في أفي عالم العمل على الرجل والمر القضايا المتعددة كيفية تأثيرالنوع االجتماعي ليتم شرح زاوية من 
  . وخاصة في حصولهم على الحقوق واالستخدام والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي،طرق مختلفة

   
المساواة بين الجنسين هو بند  "أن إلى السيد خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأشار

المساواة بين الجنسين ال تزال تخطو  أن إالفعلى الرغم من التقدم الحاصل، .  العمل الالئقأجندة على أساسي
المساواة بين الجنسين، يمكننا  قضايا ومع زيادة الوعي بشكل عام وفهم. خطوات بطيئة في عالم عمل متغير

  ".اء والرجالسالمساهمة في تامين عمل الئق لكل من الن
  
 إلى ترمي  خاصة بالنوع االجتماعيةاستراتيجيخالل العقد الماضي،  ية،منظمة العمل الدولوضعت و

تستطيع  ة حتى ن المرأي تعزيز تمكإلىو  والسياسات والبرامجاألنظمةواة بين الجنسين في اسالمتقويم  إعادة
  .المشاركة في الجهود التنموية والتطويرية واالستفادة منها

  
 بين الجنسين واة مناقشة عامة حول المساالوعي هذه لمدة عام وتؤدي إلىسوف تستمر حملة زيادة و

لحكومات  لكل من اوسيكون هناك فرصة. ٢٠٠٩في صميم العمل الالئق في مؤتمر العمل الدولي في العام 
مشروع دراسة النقاط ووضع مسودة ل العمل الدولية منظمة في األعضاء العمل والعمال أصحابومنظمات 
  .زيز وتطوير المساواة بين الجنسين للقرن القادمتعمن اجل 
  

 بين الجنسين في منظمة العمل الدولية، انه خالل المساواةوشرحت السيدة ايفي ميسيل، مديرة مكتب 
 الدولية وتوفير المعلومات الخاصة بمواضيع واألطرافشركائنا الثالثة التواصل مع  القادمة يمكننا األشهر

  . وفرها منظمة العمل الدوليةتعلى مواد خاصة بالمساواة بين الجنسين حول العالم مختلفة وتسهيل الحصول 
  
 
 

  :لمزيد من المعلومات عن الحملة، يمكنكم العودة إلى
http://www.ilo.org/gender/Events/Campaign2008-2009/lang--en/index.htm  
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