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 حوار أبو ظبي

 اللقاء الوزاري التشاوري الخامس

 2019أكتوبر  17دبي ، اإلمارات العربية املتحدة ، 

 الن دبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع

 

، كويتلادولة ندونيسيا، إالبحرين، بنجالديش، الهند، مملكة تان، نحن الوزراء ورؤساء وفود كل من أفغانس

مارات العربية السعودية، سريالنكا، تايالند، ال اململكة العربية ، باكستان، الفلبين، عمانسلطنة ماليزيا، نيبال، 

الل الفترة املتحدة و فيتنام، املشاركون في اللقاء الوزاري التشاوري الخامس لحوار أبوظبي  والذي عقد في دبي خ

 ؛2019أكتوبر  17-16من 

عمال لقائنا الوزاري الخامس، كما ل ومة دولة االمارات العربية املتحدة على التنظيم املتميز متنانا لحكإنعبر عن 

ملدة عامين، ونتطلع  املاضيةلعمال الدورة نتوجه بالشكر لحكومة الجمهورية السريالنكية على رئاستها القديرة 

 قادمة لحوار أبوظبي؛الدورة المارات العربية املتحدة كرئيس العمال ل لى القيادة الرائدة لدولة اإ

 

وفي ضوء مناقشتنا لتقارير االمانه العامة املعروضة على أعمال لقائنا الخامس بشأن مبادرات التعاون القائمة 

ضافة الى التقرير الخاص بتعزيز مشاركة إالتي سيتم تنفيذها في املستقبل، بالفعل بين الدول االعضاء، وتلك 

  ؛وظبيالدول االعضاء في حوار أب

وحكومات  ،مراقب وفود الدول املشاركة بصفة من املقدمة املساهمات والعروض واملقترحات القيمة ثّمنوإذ ن

الدولية،  املنظماتو االقليمية الحكومية، والليات االقليمية التشاورية،  تحاداتواالالدول غير االعضاء، 

تقديم الدعم للدول االعضاء في حوار أبوظبي  أو /و ، بشأن الشراكةاملجتمع املدني والقطاع الخاصمؤسسات و 

 ؛ملدة عامينالقادمة دورة اللى مدى أهدافنا املشتركة ع وتحقيقمن أجل تعزيز برامجنا التعاونية  

االنتقال من أجل العمل  حوكمة تعزيزتي حققناها من خالل تعاوننا في مجال لنجاحات امللموسة الل ومع إدراكنا

 العمال وأسرهم ؛ جودة حياةتحسين في منطقتنا، إضافة الى  مويةوتعظيم نتائجه التن

 ؛ والدولي القليمي نيحوار أبو ظبي اليوم على املستويتمتع به ي أصبح الذي وقع املتمّيزامل نسجل باعتزازوإذ 

السيادية  خيارات، إعماال للنعتمدها تحمل صفة الطوعيةالتي  التعاون  مبادرات أن تنفيذ عيد التأكيد علىنإذ و 

 : فإننا ،دول العضاءلل
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ا
 : بشأن محاور التعاون املشترك وأجندته لدورة العامين القادمين التالية لمبادئ التوجيهيةل عتمادناإنعلن  – أوال

  : و قانونية ستقدام وتوظيف شفافة إ ممارساتاستخدام التكنولوجيا لتعزيز  .1

ة تكنولوجيال اتهمأنظمبين  ربطالهند لتحقيق الجمهورية املتحدة و الجهود الناجحة لدولة المارات العربية ثّمن ن

أن للتكنولوجيا الذي يمكن  الدور  مثال علىك وتوظيفهم ،العمال  ستقطابال  إدارة ناجعةمن أجل  للمعلومات

 ؛ العمل االنتقال من أجلفي تعزيز الرقابة الحكومية املشتركة على حوكمة  تمارسه

  
 
  ؛املنشأ واملقصد دول بين مارسات استقدام قانونية مبالتزامنا  عيد التأكيد علىن

البرنامج تطبيق نتائج  في مشاركتنا االستمرارالهند ودولة المارات العربية املتحدة  طلب من حكومتي جمهوريةن 

 ؛في هذا الخصوص لدعم الدول االعضاء الراغبه في تكرار التجربة في اتخاذ قراراتها

وتقديم مماثلة االعضاء في التعاون بصورة ثنائية لتنفيذ مشاريع  رغبة الدول  الستطالع الدائمةنوجه المانة  

 الحاجة ؛املشروع عند  تمويلدوليين راغبين بشركاء  تأمينل الدعم الالزم

 البرنامج.تنفيذ القادم تقريرا بشأن نتائج  التشاوري الوزاري ن تقدم للقاء ة أدائمنطلب من المانة ال 

  

 :  بها واالعتراف املتبادلواعتمادها  املهارات في شأن تطوير .2

تحسين ات العمال ومتطلبات صاحب العمل، عدم التطابق بين مهار مشكلة معالجة  قدرة البرنامج فينثني على إذ 

للعمال والثر االيجابي على هياكل الجور النتاجية، ب االرتقاء بدول االستقبال،مزيج املهارات في أسواق العمل 

 .الوافدين

مشاريع تهدف إلى مواءمة  تنفيذ فيالستطالع رغبة الدول االعضاء في التعاون بصورة ثنائية  الدائمةنوجه المانة  

 ؛عند الحاجةتمويل املشروع دوليين راغبين بشركاء  تأمين ،واملساعدة  امالخاصة بكل منه املهارات نظم

املوثقة لهذه  الشهادات والحصول على، مهاراتهم  للسعي نحو تطويرحاجة إلى تحفيز العمال  نقر بأن هناكو  

 ؛وكذا لتحفيز أصحاب العمل لتوظيف العمالة املاهرة،  املهارات

 أن تقدم للقاء الوزاري التشاوري القادم تقريرا بشأن نتائج تنفيذ البرنامج. دائمةنطلب من المانة ال 

  

 : بمستقبل العمل لقةاملتعالفرص والتحديات  الوقوف على بشأن .3
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بإيجابية نحو التحديات والفرص الناجمة عن التغيرات املرتبطة بمستقبل العمل لتطلع نؤكد على أهمية ا 

 ؛ الستقباال الرسال و العمالة في دول وتأثيرها على العرض والطلب على 

منظمة مئوية إعالن إلى  ل خاصبشك ونشير املنظمات الدولية لهذا املوضوع ، الذي توليه الهتمامالى  شيرن 

 مستقبل العمل ؛ من أجلالعمل الدولية 

 

 ، بوضعمةدائال نوجه المانة
ا
 املتوقعة التحدياتفة الى تقص ي يد من البحوث الهادز لتنفيذ املجدول أعمال  ، أوال

 ، ، والمكانات املتاحة الستثمار الفرص الناتجة عنهاملستقبل العمل
ا
التنسيق مع منظمة العمل أن تقوم ب، وثانيا

 في الدول العضاء ؛الهيئات الحكومية املعنية بناء قدرات  بشأنالدولية 

 ؛البرنامج تنفيذ القادم تقريرا بشأن نتائج  التشاوري ة أن تقدم للقاء الوزاري دائمنطلب من المانة ال 

  

 التوجيهي الشامل للعمالة املتنقلة للعمل بين دول حوار أبوظبي:  برنامجالتنفيذ التطور في 

شيد ب 
ُ
 البرامج التوعوية التوجيهيةفي تطوير املبادئ التوجيهية ملواءمة  ازه حتى النر الذي تم إحالتقدم نؤكد ون

 ؛ في دول االرسال واالستقبال للعمال

مدى تقييم من أجل التجريبي وتدريب املدربين لبرنامج اتقدم في تنفيذ مزيد من الإحراز ندعو إلى االسراع في  

 ؛الدول االعضاء على تشكيل املزيد من مجموعات التعاون الثنائية ، ونشجع املوائمة فعالية جهود 

 املنظمات غير الحكوميةمن قبل إلى هذا البرنامج الهامة التي تم تقديمها ملساهمات ونقر با متنانناإنعرب عن 

 ؛ وبعض املنظمات املجتمعية

ى القاء الوزاري إل مة مواصلة تقديم تقاريرها بشأن مدى التقدم في تنفيذ البرنامجلدائنطلب من المانة ا

 ؛التشاوري القادم

 

 :  املنزليين للعمال املعايير االساسية للكفاءة املهنيةتطوير  .5

الولى ربعة ال املعايير تطوير سبيل في  بذلوه من جهودما واملطابقة على  للجودةنعرب عن امتناننا ملجلس أبوظبي 

 ؛ املهنية للعمال املنزليينلكفاءة ل

التي تندرج لتشمل مجموعة كاملة من املهن زيد من معايير الكفاءة املهنية ملتطوير االتوسع في  إلى مزيد من ندعو 

 ؛ في نطاق العمل املنزلي
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 العالقةمع املعايير ذات هارات، بما يتفق ملالتي توثق هذه االعمال املنزليين وإصدار الشهادات  راتمها  نشجع 

 ؛قبل املغادرة من بلدانهم

   البرنامجتنفيذ ة أن تقدم للقاء الوزاري التشاوري القادم تقريرا بشأن نتائج دائمنطلب من المانة ال 

 

ملساهمة في الحوارات من  ا القليمية التشاورية الليات دور وتحديد بين القاليم فيما تعزيز التعاون  .6

 : العمل االنتقال من أجل بشأنالعاملية 

التشاورية القليمية، بين العمليات  املمكن تحقيقها من خالل تحقيق املزيد من تبادل الخبراتالفوائد شير الى ن 

 ؛سلوب منهجياوفق  العامليةفي الحوارات  هذه الخيرة مساهمةو 

بالعمل مع الليات  وّجهون القليمية التشاورية اللياتبين  وتبادل الخبراتنعرب عن دعمنا لتعزيز التعاون  

 ؛في الحوارات العاملية هة لإلسهاماملشابالتشاورية 

  

 حوار أبوظبي  الدول العضاء في وحضور  تعزيز مشاركة .7

 حوار أبو ظبي؛االعضاء في آلية  وحضور الدول مشاركة تعزيز ة بشأن دائمال تقرير المانة نثني على 

  ؛بشأن آلية حوكمة حوار أبوظبيالتوصيات الواردة في التقرير كما نعتمد  

 :إلى الرئاسةدولة بالتالي  ندعوو  

  جتماعات كبار إعمال أوإعداد جدول بصورة دورية ملناقشة  تجتمعاستشارية لجنة  تشكيلالشروع في

 املسئولين واللقاءات الوزارية التشاورية، 

 للمساعدة في تطوير مجموعة من البحوث التي  املتخصصين والباحثين االستعانة بالكاديميين

 . لحوار أبوظبي والبرامج املواضيعيةتستهدف دعم املبادرات 

  

ي برامج ف من قبل الدول العضاء أكثر فاعلية مشاركةسيؤّدي الى التوصيات هذه تنفيذ نحن على ثقة بأن و 

 ومبادرات حوار أبوظبي.

 انتهى


