
  
 
 
 
 
 
  

 2018حوار أبوظبي مسار في بالدول االعضاء اجتماع كبار المسؤولين 
  

 2018مايو  9 - 8، كولومبو ، فندق هيلتون

    
 المبدئيجدول االعمال 

  

   2018مايو  8الثالثاء 

 وفود التسجيل   08:30

   كلمة ترحيبية وعرض مشروع جدول األعمال 09:00

 سريالنكا جمهوريةالبنية الرقمية والتشغيل بالخارج، مدير عام وزارة االتصاالت و، رياسعادة / واسانثا ديشاب

  

يتاح للوفود المراقبة حضور الجلسة، على أن  ،  جمهورية سريالنكا حكومةبرئاسة  جلسة عمل   09:30

  الدول االعضاء . ممثلي يقتصر حق النقاش على

 سريالنكا جمهوريةالبنية الرقمية والتشغيل بالخارج، االتصاالت و، مدير عام وزارة رياواسانثا ديشابسعادة / 

  رئاسة الحوار تمهيدا لمناقشتة واعتماده .تقرير عرض 

 ي الخامس لحوار أبوظبيالتشاور النظر في التواريخ المقترحة لعقد اللقاء الوزاري . 

 .إطالق الموقع الجديد لحوار أبوظبي 
 

  استراحة    11:00

 البرنامج التوجيهي التعريفي الشامل الجلسة المواضيعية األولى:   11:15

     ، المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق األوسط وشمال  روبرتو كانسيل: المتحدث الرئيسي

 . إفريقيا                       

 : تعقيب

o الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سيمون ترولر الدريسي ، 
o الوكيل المساعد لالتصال والعالقت الدولية، االمارات العربية المتحدة الدكتور/ عمر النعيمي 

o المهاجرين )الفلبين( حقوق ، مركز الدفاع عن إيلينا سنا 

، مدير العالقات الدولية، وزارة العمل و التنمية االجتماعية، مملكة السيد/ عباس معتوق : إدارة الجلسة

 البحرين  

  داءـــــــــالغ   13:15



 

 

 

 

 

 

 واالستقباللدولتي االرسال انية: تعزيز المراقبة المشتركة واإلشراف الحكومي الجلسة المواضيعية الث 15:00

 على ممارسات االستقدام والتوظيف 

، مستشار وزير الموارد البشرية والتوطين، دولة االمارات العربية السيد/ اليكس زلمي: المتحدث الرئيسي

 و ممثل عن حكومة جمهورية الفلبين.المتحدة 

 : تعقيب

o الهادئ، المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة آلسيا والمحيط  الرا وايت 
o لمنظمة العمل الدولية للدول العربية  االقليمي، المكتب ولوينسكيه ريشارد 
o منتدى المهاجرين في آسيا )الفلبين( وليام جويس ، 
o  /أو بي إي، الينج أورورك.مارك أندراوسالسيد ، 

 جمهورية، وكيل مساعد، وزارة رفاة العمال والتشغيل بالخارج، السيد/ محمد شوجايت هللا : إدارة الجلسة

 بنجالديش.

 انتهاء أعمال اليوم األول  17:00

    

   2018 مايو 9االربعاء 

 

 توثيق المهارات واالعتراف المتبادل بهاالجلسة المواضيعية الثالثة:  09:00

  ، اإلمارات العربية المتحدة-تجريبي للمهارات ، الهندالمشروع التقرير مرحلي 
  اإلمارات العربية المتحدة-باكستان للمهارات، التجريبيمشروع العرض 
  للمواءمة بين أنظمة المهارات في مجموعة ثنائية تضم دولة استقبال واخرى مقترح نظام نموذجي

  لالرسال

 أبوظبي  ، جامعة نيويورك البروفيسور ياو ناركو: المتحدث الرئيسي

 :تعقيب

o والتوطين بدولة االمارات، مستشار الوزير، وزارة الموارد البشرية السيد/ اليكس زلمي 

o  للتأكيد ( الهند جمهورية حكومة( 

o منظمة العمل الدولية نيوديلهي نونماكس طو ، 

o  المنظمة الدولية للهجرة تايلند ،بالتونوفاآنا 

o الشركة االستشارية ماكينزي مارجو قنسطنطين 

o لجنوب آسيا )نيبال( اتحاد العمال االقليمي، مجلس  الكسمان باسنت 

 



 

 

 

 

 

جمهورية  -، مدير عام العالقات الدولة، مكتب التوظيف بالخارج السيد/ دبليو إم في وينسكارا: إدارة الجلسة

  سيريالنكا 

 استراحة  11:00

 

 الخليجدول الجلسة المواضيعية الرابعة: مستقبل العمل المنزلي في  11:15

 االتحاد العالمي للعمال المنزليين ،  طياحجوزيه  ماري الدكتور/: المتحدث الرئيسي 

 :تعقيب

o الوكيل المساعد لعالقات العمل الخارجية، وزارة العمل والتنمية الدكتور/ عبد العزيز العمرو ،

 االجتماعية ، المملكة العربية السعودية.

o الحركة الوطنية للعمال المنزليين )الهند( جوزفين أماال فاالرماثي ، 

o  إحدى الدول االعضاء المرسلة للعمالة )تحدد الحقا( وكالة توظيف معتمدة من  

o شركة المساعدة المتميزة، مركز تدبير، دولة االمارات العربية المتحدةالسيد/ كريم شاهين ، 

 ، مدير إدارة العالقات الخارجية، الهيئة العامة للقوى العاملة، دولة الكويتالسيد/ جابر العلي: إدارة الجلسة

 

  داءــــالغ 13:15  

 

  الجلسة الختامية: 15:00

  وثائق مقدمة من االمانة العامة لحوار أبوظبي 

o  عمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس جدول امشروع 

o  عمال المشروعات والبرامج التي تم االتفاق على تنفيذها بالتعاون بين الدول االعضاء جدول الملخص 

o البيان المشترك .  

الرقمية والتشغيل بالخارج، ، مدير عام وزارة االتصاالت و البنية واسانثا ديشابريا سعادة  : إدارة الجلسة

 النكاسريجمهورية 

  

 اعمال االجتماع انتهاء 17:00

  

 


