البيان المشترك
اجتماع كبار المسئولين بالدول االعضاء في حوار أبوظبي
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نحن ،كبار المسئئليل ن يرؤسئئا يفيد الديل االعضئئا فح حيار وبييبح من البحر ن يبنغالد ش
يالهند يوندين سئئئئئئئ ا يالكي ين بال يعمان يباكسئئئئئئئفان يالالب ن يالمملكة العرب ة السئئئئئئئعيد ة
يسر النكا يفا الند ياالمارا العرب ة المفحدة يف فنام؛
إجفمعنا فح حضئئئئير اليفيد الحكيم ة للديل المشئئئئاركة بصئئئئاة مران من فناان ا ،وي،ندا ،ك ن ا
يسي سرا،
يحضئئئئئئئير ممثلح المنيما الديل ة :منيمة الهجرة الديل ة  ،منيمة العمل الديل ة  ،المنيمة
الديل ة ألصئئئحا االعمال ،البنك الديلح ،منيمة األمم المفحدة للمروة ،مسئئئار بالح ،إضئئئافة ال
منيما المجفمع المدنح بما فح ذلك شبكة منفدى الهجرةي مؤسسة دبح لرعا ة النسا ياالطاال
يعدد من ممثلح مؤسسا القطاع الخاص،
يذلك فح اطار االجفماع الديري لكبار المسئئئئئليل ن لحيار وبييبح ،يالذي عقد فح كيلمبي خالل
يمح  9-8ما ي ، 2018
يبعد ون اسئئئفعرضئئئنا فقر ر الرلاسئئئة الذي اطلعنا من خالله عل األنشئئئطة الفح فم فنا ذ ا فح
ميلة حيار وبييبح منذ انعقاد اللقا اليااري الفشايري الرابع ،فح نا ر ،2017
خاصئئئة ف ما فعلا بالمشئئئاركة الااعلة لكل من رلاسئئئة الحيار يالسئئئكرفار ة الدالمة فح المنفدى
الديلح للهجرة يالفنم ة ( ،)GFMDيالحيار الديلح بشئئئئئئئةن صئئئئئئئ ا،ة الم ثاج العالمح من وجل
" جرة ومنة نانين ة يمنيمة"،
يالمنانشئئئئئا الالحقة بشئئئئئةن المياع د المقفرحة لعقد اللقا اليااري الفشئئئئئايري الخام لحيار
وبييبح ،يالعرض الذي ندمفه سكرفار ة الحيار بشةن إطالج المينع الجد د لحيار وبييبح،
يإذ وخذنا علما ب مدى الفقدم فح فنا ذ مبادرا الفعاين الثنالح يمفعدد االطراف لحيار وبييبح
يالفح فضمن  ،ما لح:


ما عرضئئئئئه ممثل منيمة الهجرة الديل ة بشئئئئئةن الفقدم فح فنا ذ المرحلة الثان ة للبرنامج
الفيج هح الفعر اح الشامل للعمالة المفنقلة للعمل ب ن الديل االعضا فح حيار وبييبح،
يالذي ففعاين فح فنا ذه الديل االعضئئئئئئا الفالح ذكر ا بشئئئئئئكل ثنالح( ،المملكة العرب ة
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السئئئئئئئعيد ئئة يبنجالد ش)( ،االمئئارا
المفحدة يسر النكا) .

العرب ئئة المفحئئدة يالالب ن) ( ،االمئئارا

العرب ئئة



ما عرضئئئئئئفه حكيمة ديلة االمارا كنميذج لمنصئئئئئئة الكفرين ة فم فطي ر ا بشئئئئئئكل
فجر بح بالفعاين مع حكيمة الالب ن لفعا ا االشراف الحكيمح المشفرك عل ممارسا
االسئئئفقدام يالفيي ف بالديلف ن ،يالعرض الذي ندمفه حكيمة المملكة العرب ة السئئئعيد ة
بشةن فطي ر برامج الكفرين ة للفعاين مع عدد من حكيما ديل االرسال االعضا فح
حيار وبييبح فح مجال االسفقدام ،شمل برامج "مساند" ي"فيث ا".



ما فم عرضئئه من إطار عام لمخرجا ينفالج المرحلة االيل للمشئئريع الفجر بح حيل
فيث ا المهارا للعمال الهنيد اللذ ن فم فيي اهم فح ديلة االمارا  ،يالفح اسئئئفعرضئئئها
رل اللجنة العلم ة للمشئئئئريع ،يما عرضئئئئه بشئئئئةن فنا ذ المرحلة الثان ة يالفح سئئئئفناذ
بالفعاين ب ن ديلة االمارا يجمهير ة باكسئئئئفان ،إضئئئئافة ال ما طرحة بشئئئئةن الفيافا
الالام لفحق ا الميا مة ب ن االنيمة الشئئئئئئئاملة للمهارا فح ممرا الهجرة ب ن جني
آس ا يديل مجل الفعاين الخل جح.



فقر ر بشئئةن نفالج الدراسئئة الخاصئئة بمسئئفقبل العمل المنالح فح سئئ اج خدما الرعا ة
المنال ة فح ديل الخل ج العربح بشئئئئئئئكل عام يديلة االمارا العرب ة المفحدة بشئئئئئئئكل
خاص ،يالفح وعد ا االفحاد الديلح للعمال المنال ن.

بناء على المناقشاااال التي جرل بين الدول االعضااااء والوفود المراقب على مدى يومي انعقاد
اجتماع كبار المسئولين ،فإننا :
 .1نرح بمشئئئئئئاركة كل من ك ن ا ،فناان ا يوي،ندا من وفر ق ا ،ي ممثل مسئئئئئئار بالح ،بصئئئئئئاة
مرانب ن للمرة االيل فح اجفماعا كبار المسليل ن لحيار وبييبح؛
 .2نفقدم بالشئئئئئئئكر لحكيمة الجمهير ة السئئئئئئئر النك ة بصئئئئئئئافها الرل الحالح لحيار وبييبح
يلحكيمئئة ديلئئة االمئئارا العرب ئئة المفحئئدة  ،السئئئئئئئكرفئئار ئئة الئئدالمئئة للحيار عل مئئا بئذلفئه
الحكيمفان من جهيد فح سب ل فنس ا االنشطة الفح فم فنا ذ ا فح ميلة حيار وبييبح؛

 .3نرفع ال وصئئئئحا المعالح اليارا فيصئئئئ ة بةن فم عقد االجفماع القادم لكبار المسئئئئليل ن
ياللقا اليااري الفشايري الخام لحيار وبييبح خالل اسبيع  28نا ر 2019؛
 .4نكلف السئئئئكرفار ة الدالمة لحيار وبييبح بالفنسئئئئ ا مع الديل األعضئئئئا بشئئئئةن فحد د ديلة
الرلاسة القادمة  ،يالفح سفسفض ف وعمال االجفماع القادم لكبار المسليل ن ياللقا اليااري
الفشايري الخام ؛
 .5نكلف السئئئئئئئكرفار ة الدالمة لحيار وبييبح بفعم م مشئئئئئئئريع جديل اعمال اللقا اليااري
الفشايري الخام لحيار وبييبح عل الديل االعضا بمجرد االنفها من فطي ره؛
2

 .6نعبر عن الفاامنا المشئئئفرك باسئئئفمرار الفعاين يفطي ره من خالل مسئئئارا العمل االربعة
الفال ة:
 .Aتطبيق برامج التوجيه والتوعي الشامل :
 )iنفقدم بالشئئئئئكر ال الحكيمة السئئئئئي سئئئئئر ة يحكيمة ديلة االمارا العرب ة المفحدة
لدعمهما المالح المخصص لفنا ذ المرحلة القادمة من المشريع يالفح سفشمل حصر
برامج الفدر الفح فم بالاعل فنا ذ ا فح الديل المعن ة  ،اضئئافة ال ص ئ ا،ة إطار
عام لحيكمة البرنامج يفطي ر الدل ل االنل مح الفيج هح لمرحلة ما بعد اليصئئئئئئئيل،
يبرامج فدر ال مدرب ن فح الممل كة العرب ة السئئئئئئئعيد ة ،بنجالد ش ،اال مارا ،
الالب ن يسر النكا؛
 )iiنيصح باعفماد الخطيا الفح فم افخاذ ا بهدف فيس ع نطاج البرامج ل شمل فيج ه
العمئال الرا،ب ن بئالعمئل فح الخئارج بئالمفغ را االجفمئاع ئة ياالنفصئئئئئئئئاد ئة الفح
سئئففرف عل افخاذ نرار العمل بالخارج خالل مرحلة ما نبل االسئئفقطا  ،لضئئمان
افخاذ م نرار االنفقال للعمل عبر الحديد بنا عل معليما ياف ة؛
 )iiiنيصئئئئئئح بعرض نفالج يمخرجا فنا ذ المرحلة الثان ة من المشئئئئئئريع عل اعمال
اللقا اليااري الفشايري الخام .
 .Bتعزيز الرقاب المشترك واالشراف الحكومي لدول االرسال واالستقبال على ممارسال
االستقدام والتوظيف
 )iنيصئئئح بفضئئئم ن النيم االلكفرين ة لالسئئئفقطا يالفيي ف ،يالفح فم عرضئئئها من نبل
حكيمفح ديلة االمارا العرب ة المفحدة يالمملكة العرب ة السئئئعيد ة آل ة فدعم الفياصئئئل
المبكر ب ن العامل يصح العمل لفحق ا ما د من الشااف ة؛
 )iiني ّجه بفطي ر االفكار يالمقفرحا الفح من شئئةنها فمك ن مؤسئئسئئا المجفمع المدنح من
المسا مة فح فحق ا األ داف المرجية من ونيمة الرنابة عل ممارسا الفيي ف؛
 )iiiنيصح ون ؤخذ بع ن االعفبار عند فصم م النيام  ،ما وكد عل ه وصحا االعمال بشةن
و م ة ضمان وال ؤدي ا سفخدام النيام المقفرح إل إحداث وي فةخ ر فح افمام إجرا ا
االسفقطا يالفيي ف؛
 )ivكما نيصئئح برنرار مجميعة من الحيافا الفح من شئئةنها فشئئج ع جم ع االطراف المعن ة
عل اسفخدام النيام االلكفرينح المقفرح؛
 )vنيصئئح باالسئئفرشئئاد بمعا ر النيام الديلح لناا ة الفيي ف ( )IRISالذي طيرفه منيمة
الهجرة الديل ة لفق م ياعفماد يكاال االسفقدام ح ن فطي ر المشريع.
 )viنيصئئئح باالسئئئفرشئئئاد بالمباد يالميجها العامة لالسئئئفقدام العادل المعفمدة من منيمة
العمل الديل ة خالل المراحل القادمة السفكمال فصم م النيام يالفشغ ل يالفق م؛
 )viiنيصئئئح ببنا يفصئئئم م النيام عل نحي سئئئا م فح فيف ر ب انا احصئئئال ة فسئئئا م فح
فطي ر س ا سا سيج العمل بما فح ذلك ال س ا سا الهادفة لفح س ن م شاركة الن سا فح
القيى العاملة؛
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 )viiiنيصئئئئئئئح بئان ُم ْكن النيئئام جم ع األطراف المسئئئئئئئفخئئدمئة من االعرا عن رو هئئا فح
إجرا ا يخدما النيام يفق مها عل نحي سئئئئئئئهم فح فعا ا شئئئئئئئااف ة يفعال ة عمل ة
االسفقطا يالفيي ف؛
 .Cتوثيق المهارال واالعتراف المتبادل بها
 )iنيجه الشئئئئئئئكر للجنة العلم ة فح إشئئئئئئئراف جامعة ن ي يرك وبييبح الشئئئئئئئرافهم عل
الم شريع الفجر بح ب شةن فالدة الفدر يفيث ا المهارا يطل ا سفكمال عرض نفالج
فنا ذ المرحلف ن األيل يالثان ة من المشريع عل اللقا اليااري الفشايري الخام .
 )iiنرح بالمقفرحا المقدمة من اعضئئئئا اليفيد بفضئئئئم ن المرحلة الثان ة من المشئئئئريع
مجميعة اضاف ة من المفغ را للينيف عل فيالد الفدر ياصدار الشهادا .
 )iiiنهنئ حكيمة الهند عل البرنامج الذي فم إنراره مؤخرا بهدف االسئئئئئئئفثمار فح فدر
العمال المرشح ن للعمل بالخارج ي فيث ا مهارافهم من خالل اصدار الشهادا
 )ivندرك ان مطل االرفقا بالمهارا ج وال رف فكال ف إضئئئاف ة عل العمال ي نلفام
بةن نسع السفكشاف آل ا فسا م فح الحد من مثل ذه المخاطر.
 )vنيصئئئئح باجرا ما د من الدراسئئئئا للينيف عل مفطلبا وصئئئئحا االعمال فح ديل
االسئئفقبال من المهارا  ،لضئئمان االسئئفاادة المثلح للعمال المرشئئح ن للهجرة من برامج
االرفقا بالمهارا يالشهادا الفح فيثا ذه المهارا .
 .Dمستقبل العمل المنزلي في دول الخليج العربي
ذه الدراسئئئة المعمقة بشئئئةن

 )iنفيجه بالشئئئكر لالفحاد الديلح للعمال المنال ن عل إجرا
مسفقباللعمل المنالح فح ديل الخل ج العربح
 )iiنيصئئئئئئئح بفطي ر ديل االسئئئئئئئفقبئئال لمعئئا ر مهن ئئة للعمئئل المنالح ،ل فم إطالع العمئئال
المنال ن فح ديل اإلرسال عل ها.
كما نيصح بافساح المجال للشركا المعن ن للمشاركة فح ابدا الروي فح س ر ذه المشار ع.
 .7الفرح بما فم طرحه من نبل ممثل جمهير ة ك ن ا بشئئئةن دعية السئئئكرفار ة الدالمة لحيار
وبييبح للمشئئئاركة فح اعمال الندية المامع عقد ا خالل الافرة من  12-10يل ي القادم فح
ن ريبح حيل " فعا ا انفقال العمالة المهاجرة ما ب ن الديل االفر ق ة " ؛
 .8نشئ د بالشئئراكة الهند ة -اإلماراف ة فح مجال المهارا  ،يالفح فهدف إل إنشئئا نيام مفكامل
لميا مة ونيمة فيث ا ياالعفراف بالمهارا بالديلف ن ،بنا ً عل المصئئئئئئئال المشئئئئئئئفركة ،
ينلفم من الحكيمف ن عرض فقر ر حيل الف قدم فح فنا ذ ذا المشئئئئئئئريع عل االجف ماع
القادم لكبار المسليل ن ياللقا اليااري الفشايري الخام فح نا ر .2019
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