موجز عن مستوى التقدم املحرز في الندوة الرفيعة املستوى حول مستقبل العمل
مختصرألهم األسئلة التي تم طرحها يوم أمس:
ً
أوال :كيف يمكن للدول أعضاء التعاون لضمان أن يكون اإلنسان املحور األساس ي لسياسات تنقل العمالة ومستقبل العمل؟
ً
ً
ً
ثانيا :كيف يمكننا تحديد وتحليل وتبادل املعلومات حول الوظائف الغير مستدامة ،والقطاعات التي تشهد نموا كبيرا في
ً
التوظيف؟ وكيف يمكننا العمل وفقا لهذه املعلومات؟
ُ
ثالثا :كيف يمكننا تحفيز وتشجيع التعلم املستمر حتى التقاعد؟ وما هو دور الحكومات والقطاع الخاص والعمال اتجاه هذا
الهدف؟
ً
رابعا :ما هي أنظمة الحماية االجتماعية للعمال الوافدين التي يمكن للدول األعضاء البحث والنظر فيها؟ وماهي األنظمة التي
يمكن أن تكمل أنظمة الحماية االجتماعية القائمة؟
ً
خامسا :كيف يمكن للدول تحسين تبادل املعلومات حول برامج حماية العمال الفعالة واملطبقة في كل منها؟ وماهي األولويات
ً
التي يجب النظر فيها للمض ي قدما لتوفير الحماية االجتماعية؟ وكيف يمكننا تسخير التكنولوجيا لتحسين الحماية االجتماعية
للعمال؟
ً
سادسا :كيف يمكننا مواصلة تطوير االعتراف املتبادل للمهارات وتوثيقها؟
ً
أخيرا :كيف يمكننا دمج أولويات مستقبل العمل في استراتيجيات التوظيف الوطنية؟ كيف يمكن للدول األعضاء أن تتعاون
في تنفيذ ركائز االستراتيجيات الوطنية للتوظيف ذات االهتمام املشترك؟
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ً
ناقشت الدول األعضاء يوم أمس عددا من القضايا الرئيسية وهي كالتالي:
 )1أن التوصيات الواردة في تقرير مستقبل العمل ملنظمة العمل الدولية تتواءم مع أهداف التنمية املستدامة.
 )2دعم مشترك من الدول األعضاء ألهمية اتباع نهج محوره اإلنسان.
 )3أهمية إشراك مجموعة أكبر من املعنيين في النقاشات حول مستقبل العمل ،وخاصة القطاع الخاص.
 )4استعراض أبرز املمارسات واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول األعضاء ملواجهة تحديات مستقبل العمل.
 )5االطالع على أبرز انعكاسات متطلبات املهارات من الدول املستقبلة على الدول املرسلة للعمالة.
 )6إمكانية اتخاذ إجراءات لحماية العمال في االقتصاد غير املنظم.
ً ً
 )7يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا هاما في حماية العمال من تحديات مستقبل العمل.
 )8استعراض أمثلة على املبادرات التي تتخذها الدول األعضاء لحماية العمال الوافدين والتي تتواءهم مع تقرير مئوية
منظمة العمل الدولية.
 )9تسليط الضوء على البرامج القائمة لحوار أبوظبي والتي تتواءم مع تقرير املئوية.
 )10تقديم اقتراحات للنظر الفوري في إطار حوار أبوظبي:
 تقوم األمانة العامة للحوار بتقديم ورقة مفاهيمية ترسم طريق املناقشات في االجتماع الوزاري التشاوريالخامس.
 التأكد بأن حوار أبوظبي يوفر مساحة الستعراض التقدم املحرز على مستوى البرامج الثنائية. دعوة املسؤولين من الدول التي لديها مبادرات مستقبل العمل لحضور اجتماعات حوار أبوظبي لعرض أبرزاملمارسات وتبادل الخبرات.
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