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 ، مذكرة إعالمية خاصةجلسة 

 تعزيز التعاون متعدد األطراف من أجل تحقيق 
 العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع 

  الخلفية 

المدى  19-كوفيد جائحةل  سيكون بعيدة  استقرار على  عواقب 
والوظائف   الكلي  البشريةاالقتصاد  والمحيط   والتنمية  آسيا  في 

تحقيق أجل  من  العربية  والدول  المستدامة    برنامج  الهادئ  التنمية 
األزمةعكسوقد  .  2030لعام   التنمية،  ت  نحو  التقدم  من   سنوات 
بشأن العمل    التنمية المستدامةمن أهداف    8هدف  الفي مجال    السيما

االقتصادي   والنمو  من  الالئق  التنميةوغيره  المستدامة    أهداف 
 التعليم و(  1بشأن القضاء على الفقر )الهدف  فيما بينها  مترابطة  ال

( والحد من عدم 5( والمساواة بين الجنسين )الهدف  4)الهدف    الجيد
 (.10المساواة )الهدف 

الدول  منطقة  آسيا والمحيط الهادئ و  سّجل إقليم،  2020في عام  و
في المائة على   6.5و  في المائة  1.3بنسبة    اقتصاديا    انكماشا    العربية

دفع التباطؤ في . و2021في عام  التوالي، مع انتعاش غير متكافئ 
الناس  بالطلب   استمرت عدة ماليين  إلى  الكثير من  بينما  البطالة، 
النشاط. من انعدام  إلى حالة    واالعمل لساعات أقصر أو انتقلمنهم في  

وازدادت االجتماعي صارخة.  كانت التأثيرات القائمة على النوعو
الشباب   بعملحصة  الملتحقين  تدريب  أو  غير  أو  عام ف تعليم  ي 

الرجال في غالبية   هامن  ، مع نتائج أكثر حدة بالنسبة للشابات2020
البطالةو  .اإلقليمدول   العملوانخفاض    بسبب ارتفاع  وما   ساعات 

بعد د  ليزدا   فقر العاملينعاد    ،يرتبط بها من خسائر في دخل العمل
التراجع.   من  عدد عقود  الذين   وارتفع  العاملين  والرجال  النساء 
في آسيا والمحيط  شخص  مليون 2.1 بمقدار يعيشون في فقر مدقع 

و عام    في شخص    640  000الهادئ  في  العربية  . 2020الدول 
 ا  أصبح اآلن أكثر تعقيد  غير المتكافئ والهشوانتعاش سوق العمل  

الناشئة في األزمات  والتضخم و  لعالميتقلب االقتصاد الكلي ا  بسبب
 البيئي والسياسي. واالجتماعي على المستوى العديد من البلدان  

الجائحة أبرز  وقد االتحديات  مختلف    ت  تطرحها  القتصادات التي 
  اإلقليمين اللذين ال يزاالن يواجهان منخفضة ومتوسطة الدخل في  
ال تزال  وفي مؤسسات سوق العمل.    حواجز هيكلية ونقاط ضعف

الوظائف و  ماليين  المنظمة  غير  بالسمة  العمل بمرتبطة    ظروف 
العمال وأسرهم إخراج  وغير قادرة على    ا  ال تدر دخال  ثابتالسيئة و

منوالفقر.  براثن  من   الرغم  بالثناء    على  الجدير   لبرنامجالهدف 
لعام   المستدامة  الوطنية    2030التنمية   فيلمحققة  اواالستثمارات 

، ال تزال  التنفيذ  استراتيجياتو  تطوير أطر أهداف التنمية المستدامة
متروكين خلف   األقاليمالناس في  والكثير من  هناك فجوات كبيرة  

 .الركب

السياق،  وف هذا  وإّن  ي  اإلقليمي  التعاون  متعدد االتعزيز  لتزام 
أمر   في دعم  األطراف  األهمية  النامية    بالغ  أجل االقتصادات    من 

يكونتعزيز   ال  اإلنسان،  حول  متمحور  ومستدام  انتعاش   ا  شامال  
الرامية إلى الجهود    وقادرا  على الصمود فحسب، بل يسّرع أيضا  

الهدف   التنمية   8تحقيق  وأهداف  المستدامة  التنمية  أهداف  من 
المستدامة ذات الصلة وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل 

 . األزمات في وجه

  أهداف الجلسة 

الجلسة  والمنظمات  من  قادة    ستضم  ارف ومصاإلقليمية  الدولية 
األطراف   متعددة  العمل  منظمات  و   اتوالحكومالتنمية  أصحاب 

التعاون متعدد بشأن  لمناقشة اإلجراءات الملموسة    العمالمنظمات  و
وقدرة من أهداف التنمية المستدامة    8الهدف    األطراف لدعم تحقيق

 إقليماألزمات وتعزيز العمل الالئق في    على مواجهةسوق العمل  
الجلسة  هدف  ويتمثل  العربية.  منطقة الدول  وآسيا والمحيط الهادئ  

تعددية أطراف   بناء الشراكات وتعزيزمجال  الخبرات في  في تقاسم  
 .فعاليةووأكثر شموال  أفضل ترابطا  
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  نقاط مقترحة للمناقشة 

وجهة   . 1 في    ما  منظمتكم،نظر  من  الرئيسية  التحديات  هي 
المستدامة   8الهدف  ببطة  تالمر  إلقليمين،ا التنمية  أهداف  من 
وال  بتحقيق  المتمثلو الكاملة  الالئق ة  منتجالعمالة  والعمل 

ذلك   في  بما  ال للجميع،  بالمسائل  المرتبطة  غير  انتشار  سمة 
 ؟المنظمة

  كافة   دعمأجل    منيجب القيام به في السنوات القادمة  الذي  ما   . 2
العملقدرة  لبناء    اإلقليمدول   وجه   سوق  في  الصمود    على 

 من أزمةنستخلصها  األزمات؟ ما هي الدروس التي يمكن أن  
 ؟19-كوفيد

اتساق السياسات دعم  أن يكيف يمكن للتعاون متعدد األطراف   . 3
الثالثية؟    الهيئات المكونة  الشامل معالسياسي  حوار  الوالعامة  

 ؟ عن ذلك ملموسة تقديم أمثلة مهل يمكنك

تسخير الشراكات اإلقليمية   في  مؤسستكمدور    ونكيف تتصور . 4
 ؟المتقاسمةفي دعم هذه األهداف   متعدد األطرافالتعاون و

 


