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 الثالث لحوار ابو ظبي التشاوري اللقاء الوزاري
 إعالن الكويت

 7102نوفمبر  72 ،الكويت
 

نيبال و الكويت و اندونيسيا و الهند و الصين و بنغالديش و البحرين و من أفغانستان  كل  ، وزراء العمل و رؤساء وفودنحن
 ،اإلمارات العربية المتحدة وفيتنامو تايالند و سريالنكا و المملكة العربية السعودية و قطر و الفلبين و باكستان و عمان و 

 ،7102نوفمبر  72الثالث لحوار أبو ظبي الذي عقد  في الكويت في ن في اللقاء الوزاري التشاوري و المشارك
اللقاء  في أن إعتمدناهالذي سبق  إطار التعاون اإلقليميتفعيل  بشأن وبعد أن استعرضنا التقدم العام الذي تحقق 

 ،7107الذي عقد في مانيال عام  شاور الثانيالوزاري الت

 
الفلبين ودولة الكويت ودولة االمارات العربية جمهورية قدمتها حكومات  إقليمي تعاون مبادرات وبعد استعراضنا ل

وتهدف إلى تحسين إدارة دورة  المعتمد اإلقليمي التعاونالمتحدة  تتفق مع المبادئ التوجيهية المعمول بها في إطار 
 االستقبالو  االرسالدول للعمال وأصحاب العمل و  والمكاسب التنمويةيزيد من نتائجها  على نحو التعاقديمل الع

 ،في حوار أبوظبياألعضاء 

 
 وعمان والفلبين هي بنجالديش ست من الدول األعضاءحكومات تنفذها وطنية مبادرات لاستعرضنا  وفي ضوء

تثري وتوفر مكن أن يدة يجممارسات  تمثل  ،االمارات العربية  المتحدةوالمملكة العربية السعودية وسريالنكا و 
طالق مبادرات مماثلة من قبل حكومات الدول ل المعلومات الالزمة  ،في حوار أبوظبياألعضاء االخرى تصميم وا 

 
ذ  ن في يالمشارك ة المقترحات التي قدمت لنا من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجر علما ب أخذنا وا 

حوار أبو ظبي لتطوير وتنفيذ في األعضاء  حكومات الدولمساعدة ، والمتعلقة بكيفية   لقائنا التشاوري عمالأ
 ،في مجال التوظيف واالستقدام مشتركة تهدف إلى تعزيز ممارسات عادلة وشفافةمبادرات 
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المتحدة"  من قبل حكومة دولة االمارات العربيةقدمت حوار أبو ظبي التي  نظام حوكمة مسودة  على وبعد إطالعنا 

 .لالعتماد كبار المسؤولين إجتماع وحكومة جمهورية الفلبين و تم رفعها الينا من قبل 

 نعلن:
مشتركة  مبادرة إقليميةك تنمية وتطوير المهارات و االعتراف بها "بشأن  نا للمشروع التجريبي النموذجيعتمادإ   -0

 بلورة التعاون في بهدف هتمخض عنتالتي س والنتائج الذي يحرزه المشروعالتقدم متابعة  يتنا، ونلحوار أبو ظبي
صدار الشهادات  من الوافدين  العمالتمكن  آليات سياسات و  واالعتراف من توثيق مهاراتهم المهنية خالل التدريب وا 
فرص أفضل  توفر الصحاب االعمالو ، ملعد من خالل العبفيما  والمهارات المكتسبة بمهاراتهم األوليةالمتبادل 

 االرسالأهداف بلدان  تساعد في تحقيق ل، و مإنتاجية الع زيادةو  الختيار العامل االنسب مهاريا للوظيفة المتاحة
بما  المشاركة المنظمات الدولية ندعو. كما الديهوتنمية رأس المال البشري زيادة أعداد عمالتهم الماهرة في  واالستقبال

 مواصلة تقديم الدعم لهذه المبادرة.إلى الدولية الهجرة  ومنظمةومنظمة العمل الدولية فيها البنك الدولي 
لحوار أبو ظبي  مشتركة مبادرة إقليميةك "للعمل حديثا المتنقلة العمالة وتوجيه وتثقيف توعية" إعتماد برنامج -7
تمكين العمال من خالل  تمخض عنه والتي تهدف الىتالتي س والنتائج  الذي سيحرزه البرنامجالتقدم  بمتابعة سنقوم و 

بما يتيح  ، بشكل فعال و في إطار من التعاون بين دول االرسال و االستقبال  التوعية التي تم تصميمهاتنفيذ برامج 
 . ومستقرة ثمرةعمل ناجحة ومعالقات وبغية التأسيس ل ،المسبق على البيئة التي سينتقل إليهااإلطالع لعامل ل
إطالق مبادرات مشتركة وتبادل المعلومات التي تم عرضها خالل هذه الدورة من الحوار كأفضل الممارسات على  -3

 .الدول االعضاء الراغبة في االستفادة منها 
وممارساتها في  االستقدام في آسيا  صناعةحول " الميدانيةالدراسة اقتراح المنظمة الدولية للهجرة إجراء ب ترحيبنا -2

أن المنظمة الدولية للهجرة  مننطلب كما ،  ية المرسلة للعمالة و دول الخليجبين الدول االسيو  إطار تنّقل العمالة 
من أجل  7102عام  بدول حوار أبوظبي  بنهايةكبار المسؤولين لالقادم جتماع اال علىنتائج الدراسة  عرضتتوّلى 

وظبي لتنفيذ مبادرات ثنائية و/ او متعددة االطراف من اجل تحقيق ممارسات مساعدة الدول االعضاء في حوار أب
 . عادلة وشفافة لالستقدام 

التعاون مع حكومات الدول االعضاء في حوار أبوظبي للمساعده  بشأن منظمة العمل الدولية  بعرض  ترحيبنا -2
في تخفيض نفقات تنقل العمالة ، القضاء على ممارسات استغالل العمالة خالل مرحلة االستقدام ،حماية حقوق 

ي ذلك ، مسترشدة ف العمال ، تطوير النظم و اللوائح و تعزيز آليات الرقابة على وكاالت االستقدام والتوظيف الخاصة
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  .تنفيذ برنامج المنظمة " نحو هجرة عادلة "بمبادرتها المعنونة " ممارسات استقدام عادلة " والتي التي تأتي في إطار 
عمل على ال ال تأتي دوما بالثمار المنشودة، نؤكد عزمناقد  منفردةالحكومات التي تبذلها جهود البأن  أننا، إذ ندرك -6

حقوقهم  وتقوض ةكبير  راخطألالعمال  التي تعرضوالمجحفة  وظيف االستغاللية ممارسات الت حظرلمنع و  سوّية 
 األساسية.

قليمية و طوعية تشاورية حكومية آلية  باعتبارهحوار أبو ظبي دعم و تعزيز ب التأكيد على التزامنا  -2 للدول   ا 
الوزاري  لقاءنا التي قدمت لنا خالل نظام حوكمة حوار ابوظبي  لوثيقة ناإعتماد  ،ا، وانطالقا من هذاالعضاء 
 . حوار أبو ظبي كنظام رسمي معتمد لحوكمةالثالث التشاوري 

 

 إنتهى           

 


