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الجلسة االفتتاحية :

استتهلت الجلستتة االفتتاحيتة اعمالهتتا بكلمةةة ملةالي الةةو يرة هنةةد اليةةبي و يةةرة الشةةئون االجتماعيةةة و اللمةةل
بدولة الكويةت  ،والتت رحبتت فيهتا بالمكتاركين مؤكتدة علت ان أهميتة االجتمتات ترتكتز علت كونتر منبت ار عامتا
يهتتدا ال ت مناقكتتة االفكتتار والمبتتادرات الت ت تعتتزز أواصتتر التعتتاون والك تراكة بتتين التتدول ا ستتيوية والمستتت بلة
للعمالتتة تمهيتتدا لتتتوفير ادارة فعالتتة لتتدورة العمتتل التعاقتتد المؤقتتت  ،متمنيتتة أن يتوصتتل االجتمتتات عل ت بع ت

ال ت اررات الت ت ستتترف عل ت الل تتا التتوزار لح توار ابتتو ب ف ت نتتوفمبر الم بتتل الفتتتة عل ت أن البيتتة دول ال لتتي
وقعت اتفاقيات دولية ف ما ي ص العمالة والهجرة.
تالها كلمة سلادة هان كاكةدا مةدير دائةرة اللمالةة اليلبينيةة فةي الخةار  ،ن تل اللهتا تحيتات معتال وزيترة
العمل روزالدينا بالدوز مكي ار ال أهمية هذا االجتمات ف التحضير لل ا الوزار الثالث لتوز ار حتوار ابتو ب
و المزم ع ده بنهاية  2114مؤكدا عل ان االنكطة الم ترحة عل جدول االعمال تبعث الحيتاه فت اعتالن

متتانيال و عطتتار التعتتاون االقليم ت م تن تتالل مستتاعد التتدول االعضتتا عل ت تكتتوين رؤيتتته لفتترص و لي تتات
الكراكة المتاحة .
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و ا تتمتت الجلستة االفتتاحيتة اعمالهتا بكلمةة سةلادة حميةد بةن ديمةاس السةويدي الوكيةل المسةاعد لشةةئون

اللمةةل  ،و ارة اللمةةةل بدولةةةة االمةةةارات أكتتد اللهتتا عل ت الت ت از حكومتتة الدولتتة بمواصتتلة دعمهتتا لمستتار ح توار
أبو ب بوصفها دولة الم ر ولإليمان التا بأهمية الحوار ودوره ف تحسين دورة العمتل التعاقتد للعمالتة التت

نحرص عل توفير الحماية لح وقها وضتمان مصتالأ أصتحال العمتل فت الوقتت ذاتتر .مؤكتدا علت ان مستار
ح توار ابتتو ب يجستتد الك تراكة والمستتؤولية التضتتامنية للتتدول المرستتلة والمستتت بلة للعمالتتة ف ت عدارة دورة العمتتل

التعاق تتد قواط تتالا المب تتادرات المبدع تتة والعملي تتة مك تتي ار الت ت ع تتدد م تتن المب تتادرات التت ت تعت تتز ع تتدد م تتن ال تتدول
االعضا تنفيذها ف اطار كراكات حوار ابو ب .

وقائع جلسات اللمل والتوييات :
باكر االجتمات أعمالر ف تما الساعة العاكرة  ،وفا جدول األعمال الم رر و ذلك عل النحو التال :
اوال  :تطورات المشروع الريادي حول تطوير و توثيق المهارات المهنية و االعتراف بها
(عرض وثيقة المشروع).

 ت ت عتتر

مستتودة وثي تتة المكتتروت( مرفتتا نس ت ر عل ت اعمتتال االجتماعتتات و استتتع ار

محاورهتتا

الست  ،كما ت التعريا بمراحل تطوير الوثي ة و دور الكركا من حكومات ومؤسسات وطنية معنية
ف ت دول االرستتال واالستتت بال و كتتذا دور مؤسستتات أصتتحال االعمتتال و المن متتات الدوليتتة وم اركتتز

ومؤسسات التدريل .
وا ي ار ت عر

نتائ و توصيات اجتمات لجنة تسيير المكروت الت ستب ت اجتمتات كبتار المستئولين

 ،حيث ع دت اجتماعها االول ف  21مايو .

 ف ضو ما ت عرضر رحبت الدول االعضتا بالمكتروت التذ تت اعتبتاره أولت

طتوات تفعيتل عطتار

التفتاه االقليمت بتتين دول مستتار حتوار ابتتو ب  ،كمتتا أثنت المكتتاركون علت حتترص التتدول المكتتاركة

ف المكروت عل طرح مبادرات تساه ف تيسير عملية تن تل العمالتة بتين دول االرستال و االستت بال
وتح يا الموا مة المطلوبة بين العرو

من ال وى العاملة و المطلول من فرص العمل وتساه فت

الوقت ذاتر ف مساعدة العمالة التعاقدية عل اعادة االندماج و الحصول عل فرص عمل الئا عند

العودة ال بلدانها مستفيدة بما اكتسبتر من برات الل فترة عملها .
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حيةةأ صويةةم المشةةاركين بةةرد ار المشةةروع علةةم جةةدول اعمةةال اللقةةاء الةةو اري مةةع التويةةية بلةةرض
النسخة النهائية لوثيقة المشروع بلد االنتهاء من اعدادها  ،مرفقه بتقرير حول الخطةوات التةي تة

انجا ها علم طريق تنييذ المشروع .

ثانيا  :المشروع المقترح من حكومة اليلبين حول " برنامج توعيةة وتثقيةف وتوجيةه اللمالةة المتنقلةة حةديثا

لللمل ".
أستتتعر

وفتتد الفلبتتين اهت محتتاور المكتتروت موضتتحا انتتر ستتيت االقتصتتار حاليتتا علت صتتيا ر األدلتتة ال تتاص

بالعمال  ،و الل مرحلت ما قبل مغادرة العامل دولة االرسال و مرحلة الوصول الت دولتة االستت بال علت ان
يت الح ا استكمال صيا ة األدلة ال اصة بمرحلة ما قبل مغادرة العامل دولة االست بال و كذا األدلة ال اصتة

بأصحال االعمال .

كما أفاد ممثل الفلبين ال طلل حكومتر دع و تعاون دول االرسال ف توفير المعلومتات ال انونيتة و الث افيتة

و االجتماعيتتة المن متتة لعمتتل و عقامتتة العمتتال و كتتذا متتا يتعلتتا ب ليتتات التواصتتل م ت الجهتتات المعنيتتة بحمايتتة
ح وا العمالة و كيفية الت د بالككاوى و

معلومات اضافية ترى اهمية تضمينها ف هذه األدلة

من جانبها رحبت دول االست بال بهذه المبادرة مؤكدة عل أهميتها ف تح يا است رار وتوازن عالقتات العمتل،
فضال عن تح يا االست رار النفس للعامل واكارت ال ان مع ت التدول لديتر جهتود فرديتر فت هتذا االطتار و
منهتتا لديتتر أدلتتة يركتتز التتبع

التتبع

منهتتا علت الجانتتل ال تتانون أو الث تتاف ف تتط ومتتن الضتترور ان يكتتون

هنتتاك دليتتل نمتتوذج يستتتوف جمي ت البيانتتات و يتتوفر للعمتتال كافتتة المعلومتتات الت ت يحتاجونهتتا تتالل رحلتتة

االنت ال للعمل .

ثالثا  :عرض صفضل ممارسات الدول األعضاء في مجال حماية حقوق اللمالة التلاقدية المؤقتة .
 ن ا حماية األجور ( دولة االمارات العربية المتحدة .


ليات تسوية المنازعات العمالية ( المملكة العربية السعودية .

 تجربة مراكز االتصال المطب ة ف عدد من دول المجلس ( سلطنة عمان .
 تجربة "افضل الممارسات  :تبادل قواعد البيانات من اجل ن عدارة للهجرة " (الفلبين
 Best Practice in Database Sharing for System Migration
Management
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 قتتد ممثلتتو التتدول االرب ت ستتالفة التتذكر عتتر

لإلطتتار العتتا للتجتتارل و التتن

المتتذكورة اعتتاله موضتتحين

أهميتتة عرضتتها علت الل تتا التتوزار لتعزيتتز معرفتتة دول االرستتال و االستتت بال بهتتذه التتن

الت تح ت من تنفيذ هذه المبادرات .

 ف ت ضتتو متتا ت ت عرضتتر وافتتا كبتتار المستتئولين عل ت ادراج عتتر
الوزار وأوصوا بإعداد مذكرات توضيحية وعرو

نكتتر االستتتفادة

التجتتارل المتتذكورة عل ت اعمتتال الل تتا

ت ديمة توضتأ عناصتر تنفيتذ تلتك التجتارل و البترام

بصورة تفصيلية .

 بنا عل دعوة سعادة رئيس الجلسة لباق الدول المكاركة ف االجتمات عل المكاركة الفعالة ف الحوار
متتن تتالل تبتتادل براتهتتا ف ت عدارة العمالتتة التعاقديتتة الت ت تعمتتل تتارج بلتتدانها االصتتلية م ت بتتاق التتدول

االعضا  ،اعرب الدول التالية استلدادها للرض صفضل الممارسات لديه علم النحو التالي :
 تجربة بنجالديش بكأن " البرام التوجيهية ف مرحلة ما قبل المغادرة "
Pre departure Orientation Program
 تجربة سريالنكا بكأن
 ن ا التو يا عن طريا كبكة المعلومات الدولية
Web Based Recruitment system
 ن ا عدارة الهجرة .
Migration Management System
 البرام التوجيهية للعمال الل مرحلة ما قبل لمغادرة .
Pre- departure Orientation Program

رابلا  :حوار صبوظبي  :مقترح اليلبين بشأن لجنة خماسية للرئاسة .
 أكتتار عتتدد متتن المكتتاركين ال ت أهميتتة الحتترص عل ت تيستتير عمليتتة التواصتتل وضتتمان فعاليتتة ليتتة
االدارة وسرعة ات اذ ال اررات واالج ار ات المتعل ة برئاسة حوار ابو ب  ،و هو ما يتطلل ت ليص
عدد الدول او الجهات المكاركة ف هيئة الرئاسة  ،وقد أثن عدد من المكاركين عل هذا التوجتر

.

 اكد الحاضرون عل أن الهدا الرئيس من عطالا حوار ابو ب كان التأسيس لحوار يجم دول
االرستتال و االستتت بال معتتا فت عطتتار متتن التعتتاون و الكتراكة ستوا بصتتورة متعتتددة االطتراا او فت

كتتكل تعتتاون ثنتتائ بتتين التتدول االعضتتا فت الحتوار و لتتيس ان ي تتو الحتوار بتتين كتلتتتين عحتتداهما

مرستتلة للعمالتتة و كتلتتة ا تترى مستتت بلة لهتتا و بنتتا عليتتر فلتتيس متتن المناستتل ان يتتت اعتمتتاد تكتتكيل
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ماس ت للرئاستتة يض ت ف ت عضتتويتر ممثتتل عتتن رئاستتة ليتتة كولمبتتو متتن جهتتة و رئاستتة المكتتتل

التنفيذ لمجلس وز ار العمل بدول ال ليج من جهة ا رى .

 بعد مناقكات مستفيضر ت االتفاا عل ان تككل رئاسة حوار أبو ب من دولة الرئاسة الحاليتة ،
عضافة ال الدولة المركحة لتول الرئاسة ال ادمة  ،بالتعاون م الم ر الدائ لمسار حتوار ابتو ب
باعتباره األمانة الفنية .
خامسا  :الجهات التي سيت دعوتها للمشاركة في اللقاء الو اري في نوفمبر  2102بييةةةة مراقب ( الدول
والمنظمات ).

 بعتتد مناقكتتات تفصتتيلير اتفتتا المكتتاركون علت أن يتتت دعتتوة المن متتات التاليتتة علت اعمتتال اجتماعتتات
كبتتار المستتئولين و الل تتا ات الو ازريتتة  ،مت التأكيتتد عل ت حتتا معتتال التتوز ار ف ت التتدعوة لع تتد جلستتات
مغل ة ي تصر الحضور فيها عل الوفود الرسمية للدول االعضا اذا ما دعت الحاجر ال ذلك .
 oمن مة العمل الدولية

 oمن مة الهجرة الدولية
 oالبنك الدول

 oاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرل سيا ( االسكوا
سادسا  :ما يستجد من صعمال .
ف ضو ما عرضر بع

المكاركين بكأن الصعوبات الت واجهت االج ار ات اللوجستية ال اصة بالمكاركة

ف ت االجتمتتات ن ت ار لضتتيا الوقتتت  ،تةةة التأكيةةةد علةةةم صهميةةةة صن يةةةت ارسةةةال الةةةدعوات الرسةةةمية الخايةةةة
باالجتماع الو اري قبل شهرين من موعد االجتماع .
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