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المناقشة المتكررة الثالثة بشأن العمالة :االستجابة إلى األزمة ودعم
التنمية الشاملة والمستدامة بإعداد جيل جديد من سياسات العمالة الشاملة
 نقاط مقترحة للمناقشة
.1

ما هي تحديات العمالة الرئيسية في مختلف أجزاء العالم والمرتبطة بالتحول الهيكلي والتنويع االقتصادي وتغير
المناخ والتكنولوجيات الجديدة والواقع الديمغرافي ،التي تؤدي إلى زيادة أوجه انعدام المساواة وانتعاش بطيء
وغير متكافئ من كوفيد 19-وإلى مواطن عجز كبيرة في العمل الالئق؟ وما هي األسباب الكامنة وراء استمرار
تحديات سوق العمل؟ وما هي العوائق التي تحول دون توفير الوظائف والعمل الالئق للشباب والنساء والفئات
المحرومة األخرى ،وما هو التقدم المحرز في تقليص الفجوات في العمالة والعمل الالئق؟

.2

استنادا إلى االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام  2014والبراهين التجريبية المتاحة ،ما هي
أطر سياسات العمالة التي عملت على تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة
والمنتجة والعمل الالئق واالنتقال إلى السمة المنظمة والتحول الهيكلي ونمو النتاجية؟ وفي أي مجال لم تنجح
هذه السياسات ولماذا؟ و إلى أي مدى كان لهذه األطر تأثير على تحقيق التنمية المستدامة ،بما في ذلك الهدف 8
من برنامج أهداف التنمية المستدامة بشأن النمو الشامل والمستدام والعمالة والعمل الالئق للجميع وكذلك على
التحول الهيكلي الشامل؟ وكيف يمكن توطيد أوجه التآزر بين األهداف االستراتيجية األربعة بشأن تعزيز العمالة
والحماية االجتماعية وحقوق العمل والحوار االجتماعي؟ وما هي آليات تنسيق السياسات التي تم وضعها على
المستوى الوطني لتحسين نتائج العمالة؟ وإلى أي مدى تعتمد هذه اآلليات على الحوار االجتماعي الثالثي لضمان
المشاركة المناسبة للشركاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية وسياسات العمالة؟
وما هو الدعم الذي تم تقديمه لتسهيل عمليات انتقال العمال والمنشآت بغية االستجابة لألزمات والتكيف مع عالم
عمل متغير واالستجابة للتحوالت الهيكلية بما في ذلك االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون؟ وما مدى استجابة
هذه السياسات واستهدافها فيما يتعلق بالمجموعات المستضعفة ،مثل الشباب والنساء والعاملين في االقتصاد غير
المنظم والفئات المحرومة األخرى؟

.3

ما هي الجراءات التي اتخذها المكتب لدعم الهيئات المكونة في المجاالت المذكورة أعاله وما هي النتائج؟ وكيف
يمكن للمكتب أن يدعم تحسين أطر سياسات العمالة وتعزيز معايير العمل الدولية ،استجابة للتحديات المحددة
وبهدف تعزيز األهداف االستراتيجية األربعة؟ وما الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية ،أو ينبغي أن
تضطلع به ،داخل النظام متعدد األطراف األوسع نطاقا في تحديد أهداف سياسة العمالة وتعزيز تنسيق السياسات
من أجل النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع؟

