البرنامج الزمني للقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول االعضاء في حوار ابوظبي
 72نوفمبر  ، 7102الكويت
حفل االفتتاح
 0311 – 03:1التسجيل
  01311 – 0311كلمةةةة ميةةةالي  /ينةةةد يةةةبير اليةةةبير وزيةةةر الشةةة ون االجتماعيةةةة دولة الكويت
واليمل وزير دولة لش ون التخطيط والتتنمية
جمهورية الفلبين
 كلمة ميالي  /روزالدينا بالدوز وزير التشغيل واليمال
 مراسم تسليم الر اسة
 يورة جماعية لميالي الوزراء و روساء الوفود
إستراحة

01301-01311

البند االول  :المشروعات الريادية في إطار حوار ابوظبي
  01371 – 01301المشةةةرول الريةةةادي حةةةول تطةةةوير وتوثيةةةن المهةةةارات المهنيةةةة و سةةةيادة الةةةدكتور  /عمةةةر
النييمي
االعتراف بها .
االستاذة  /نجاة القبندي
  013:1 -01371المشرول الريادي حول "توعية وتثقيف وتوجيه اليمالةة المتنقلةة سيادة  /يانز كاكداك
حديثا لليمةل " برنةات تةوجيهي لمرحلتةي مةا لبةل المغةادرة و عنةد
الويول "
 01321 – 013:1التوجيهات التنفيذية لميالي الوزراء

البند الثاني  :تقرير ر اسة اجتمال كبار المس ولين بشأن أفضل ممارسات الدول االعضاء في مجال حماية
حقون اليمالة التيالدية المؤلتة

01:11– 01:45







00311 -01311




نظام حماية األجور .
آليات تسوية المنازعات اليمالية .
مراكز االتيال .
برنامج توجيهي لليمال ما لبل المغادرة لليمل بالخارت
نظةةام التوظيةةف عبةةر الشةةبكة الينكبوتيةةه  ،نظةةام إدارة الهجةةرة  ،برنةةامج تةةوجيهي مةةا لبةةل
المغادرة .
تبادل لواعد البيانات من اجل إدارة نظامية للهجرة.
التوجيهات التنفيذية لميالي الوزراء

البند الثالث :نحو نظام عادل و شفاف لالستقدام بين الدول اآلسيوية المرسلة والمستقبلة لليمالة
11:71 - 00:11

 مشةةرول دراسةةة ميمقةةة مقترحةةة حةةول يةةناعة توظيةةف اليمالةةة السيد  /توحيد باشا –
منظمة الهجرة الدولية
المتنقلة في ممر آسيا – دول مجلس التياون الخليجي
سيادة  /دكتورة ندى
 دور منظمةةة اليمةةل الدوليةةة فةةي تيزيةةز آليةةات التيةةاون بةةين الةةدول الناشف – منظمة اليمل
اآلسيوية االعضاء في حةوار أبةوظبي لضةمان ممارسةات عادلةة و الدولية
شفافة لالستقدام والتنقل لليمل .

00311 – 003:1

 توجيهةةات ميةةالي الةةوزراء بشةةأن التيةةاون المتبةةادل بةةين حكومةةات
الدول االعضاء لضةمان ممارسةات عادلةة و شةفافة لالستقــــــةـدام
والتنقل لليمل .

003:1 – 00371

البند الرابع  :حوكمة حوار أبوظبي
 07301 – 00311منالشة و إعتماد وثيقة حوكمة حوار ابوظبي

07::1 - 07:01
07::1

اعتماد وثيقة إعالن الكويت
حفل الغذاء

