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 اللقاء الوزاري التشاوري السادس لحوار أبوظبي

 البيان الختامي

 2021أكتوبر  27دبي: االمارات العربية المتحدة، 

 

حدلجزجد، نج دل، عحدن ، رؤساااااادء و ون ال حن ال حرجن،  ن انجن، الننن، سننونجسااااااجد، الاوج ، نحن، الوزراء و

 ي زارو داساااااالدن، ال ق جن، لسر، السااااااكونجت، ساااااارجاناد، لدجانن ، امحدرا  و جلندل، الحلاااااادراجن    الق دء ال

 .2021أالو ر  27-26الللدوري السدنس لحوار أ وظ  ، الحنك ن    ن   خال ال لرة حن 

ر أ وظ   خال العحدل حوا الحلحجزةنة عقى رئدسااااااالند نكرب عن ل نجرند لحاوحت نولت االحدرا  الكر جت الحلح

 لنذا الق دء الوزاري الللدوري. هالحلحجز وسنارلند الكدحجن الحدضججن 

 ،  النورة ال دنحت لقحوار رئدست ولارند لقحاوحت ال داسلدنجه للولجند احد نكرب عن لرحج ند 

الحوضااااوعد  ت    حواصااااقت نراساااات ولحنجن وسذ ن ر  دلنور الندل الذي جحدرساااات أعضاااادء الق نت االسااااللاااادرج

 األولوجد  الل  ألرهد الق دء الوزاري الللدوري الخدحس، و

أوراق وصجدغت  سعنان حـــــــــــــــــــن خال  حجع ال دحثون والخ راء الذي لنحه  ال جل لقنعلنؤان عقى احلندند 

 و لجسجر ورن الكحل الل  لحخض  عنند ،الكحـــــــــــل 

جساااااارند أن نر ع ل رجر الرئجس الحدل  الحر وا الى اعحدل الق دء الوزاري الللاااااادوري الساااااادنس الى  حجع احد 

 اللرادء  ،

، الحلااااادرات  صااااا ت حرالب، وال ند  الحاوحجت االعل در الحسااااادهحد  ال جحت لححثق  الحاوحد   وسذ نأخذ  كجن

الح لحع الحنن  ، حؤسااااااسااااااد  وامنارا  الححقجت ، و، وااللجد  الللاااااادورجت األلقجحجت ولقئ ال دئحت حد  جن النول

 درات    هذا الق دء الللدوري.الحلوال سدا الخدص ، والل دب ، والحنظحد  النولجت 

  حوار أ وظ    للحاجن النول االعضااادء حن الل دحش  لاااأن ال ضااادجد ذا و رهدالل   الحنصاااتعقى أهحجت   نؤان

 جن النول األعضاادء نون لجون، ولحاجننل حن  الحوارلجسااجر و، ح صاان االهلحدل الحلاالرئ لال حن نول الحنلااأ وال

 ل دنل  الحكر ت والحكقوحد   لأن أ ضل الححدرسد  ،

لنور  ندلوسذ نؤان عقى ا جت  ال لن كد لت الل لذي جقك ه حوار أ وظ      لكزجز األثدر اللنحوجت لحرات لن ل الكحد ا

 الحؤللت    حنس لند واألثر امج د   الذي لخق ه عقى اللصدنجد  الكحدل وأسرهل ،
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عقى  19-آثدر و دء او جن  ت الل  ل ذلند النول األعضاادء    حوار أ وظ   لقلخ جم حنكوسذ نلااجن  دل نون الند 

 حد    ذلئ لو جر النعل االللصاااادني واال لحدع  ، وسساق  راحر الرعدجت الصااااحجت  ،ه اللكدلنجت الحؤللت لكحدلا

 الكونة وسعدنة امنحدج ، ولجسجرواللسكجل الح دنجت ، 

وسذ نلاااااااجر سلى الح دنار  الل  نؤجن لن جذهد سوعجد وحن خال اللكدون الحلااااااالرئ و لوا ا ا راء و ا ح دن  

 احلرال سجدنة النول االعضدء،  إنند ن رر حد جق : 

 النورة ال دنحت لحوار أ وظ   ،  ولوجد  الحواضجكجت اللدلجت    سسدر  نول أعحدللضحجن األ

 .  الى الكنالتالحلكدلنجن  لوال: لحسجن  رص وصول الكحدأ

اسل د ت لقلغجرا  اللى نول الحنلأ والح صن لكزجز اللرااد  ال دئحت عقى أسدس الحندرا  حد  جن ثدنجد: لجسجر و

 جلننهد عدلل الكحل واللوظجم، 

 19-اللصني للحنجد  و دء او جنثدلثد: 

 ،را كد: سنحدج ح نول الحسدواة  جن ال نسجن    سجدسد  لكزجز اللوظجم 

 األلقجح  وحد  جن االلدلجل    ح دل حواحت الن رة.خدحسد: لكزجز اللكدون النول  و 

 رص وأ دق السلالدم  رندحر عحل    سسدر حن اللكدون عن اساق  نكقن،  إنند وسكجد للح جا هذه األولوجد  

  :حد جق  حوار أ وظ   لقنورة ال دنحت عقى ان للضحنخست عحل صجدغت 

 :إلى العدالة المتعاقدينالعمال  بتحسين فرصفيما يتعلق  .1

لجسااااااجر اللوظجم     سسدرأن لحدرساااااات اللانولو جد الرلحجت ت والذي جحان لألنظحت اللانولو ج النور الندلننرئ 

اللاق ت،  انخ دضنالت عن  كن، الوصاااااول لقك لجساااااجرالكحدلجت حن خال  ساااااوجت الحندزعد آلجد  للكزجزالكدنل و

 . دمضد ت سلى سحادنجت ل نجل خنحدلند  كنة لغد  

  للجسااااااجر ل دنل الحكر ت حد  جن والرئدساااااات ال دنحت لقنظر    سحادنجت لسوجر  رندحر األحدنت الكدحت ننعو

ح دن  االنارة ال كدلت لانظحت االلالرونجت الحكنجت  لساااااوجت الحندزعد  أساااااس والنول االعضااااادء حول 

   لح جا الحساادواة    الوصااول الى الل نجت الحنجثت والحنصااد  الرلحجت  حع اللراجز عقى نورالكحدلجت 

   حوار  حد    ذلئ النروس الحساال دنة حن الل درب الحلااد نه سااواء    النول االعضاادء الكنالت ، ، 

 أو خدر ند .أ وظ   

 ل جت الكحد جتلكزجزا لححد جت األ ور سلى النظر    ت الحنزل ند  دل كل أنظحت لححد لنج لنول الل   ، ننعو ا

 .لنذه ال ئت حن الكحدلتسحادنجت حن حظقت الححدجت الل  لو رهد هذه األنظحت 
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  :التي يشهدها عالم العملات غيراستجابة للت والمقصد دول المنشأتنقل المهارات بين  بشأن تيسير وتعزيز - 2

 لكزجزونحجس عقحد  دل وائن الل  للرلب عقى لن جذ لااااااارااد  لن ل الحندرا     سااااااان ال  وا     الحندرا  ، 

 نعو سلى:نا حن والحنظل لقكحدلت ،  االنل دلحادسب امنلد جت ، ولسنجل 

 لاااارااد  الحندرا  أ ضاااال الححدرسااااد  الحكنجت  لأسااااجس  الولوم عقى دحن خالن جلل نراساااات سعنان

ل ، ولحقج حوار أ وظ   النول األعضااااادء   وااللقجح   حد    ذلئ  الكدلح  جنالند حه عقى الصاااااكجن

حع اللراجز عقى لحنجن الحندرا  الحسقو ت ، ال ند  ال دعقت الرئجساااجت  النروس الحسااال دنة حن لن جذهد،

 لقحلدرات وال جدند  الحسقو ت للن جذ لقئ اللرااد ؛واج جت حواءحت حوا زهد 

 

  ال دئحت عقى لن ل لاارااد  اللصااحجل س راءا  وححننا  ح حوعت حن الح دن  اللو جنجت  لااأن لسوجر

النول االعضااادء    حوار   عقى نحو جسااال جب ألولوجد  واحلجد دعقى الحسااالوإل املقجح  الحندرا  

 أ وظ  .

 :19-كوفيدلتحديات وباء لتصدي ا

، ونؤان  COVID-19واللحنجد  الل  جسرحند و دء ه اللكدلنجت الحؤللت أهحجت ححدجت صاااااااحت الكحدلنؤان عقى 

 رندحر ح قس الصاااااحت الخقج   لق حص الس   لقكحدل الوا نجن ، ون لرظ النظر    لس جا عقى األثر امج د   ل

 سحادنجت:

 وعونة  لنخول دنل الحكقوحد  حول الحلسق د  الصااااحجت خالند ل حن نجحاحنصاااات احنصااااد    لسوجر

الل  ،  دلقغد  جن النول االعضااااااادء    حوار أ وظ  االنل دل لقكحل حد      ححرا  الوا نجنالكحدل 

 هؤالء الكحدل ؛جلحنثند 

 :فيما يتعلق بإدماج المنظور الجنساني في سياسات تعزيز العمالة - 4

، ولأاجنا عقى أهحجت وضاااع لحرأة    أساااواق الكحل  نول الحنلاااأ والح صااان لحلااادرات اسنراًاد لألهحجت الحلزاجنة 

سااجدسااد  النوا اال لحدع     صااقب سااجدسااد  اللوظجم والححدجت  الل  جلل لسوجرهد، ن لرظ أن جلل اللوسااع    

 األ ننة ال حثجت لحوار أ وظ   لللحل اللراجز عقى األولوجد  الحواضجكجت اللدلجت:

 وعقى و ه السقب الحدل  والحسااال  ق     ساااوق الكحل عقى الكدحا  الحند را   دق لسورأحكنال  و

 ؛الحنجثتا  الصقت  دللانولو جد    ال سدعد  ذالخصوص 

 ال وإل النسااااادء    لكزجز لد قجت اللوظجم واللن ل وحلااااادرات الحكنجت  الححدرساااااد  ال جنة  الولوم عقى

 .النول االعضدء    حوار أ وظ      ححرا  االنل دل لقكحل حد  جنالكدحقت 
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  الوسنجت لقكحل الحنزل     حكدججر الا دءة  اللوسع    لسوجر الحزجن حن  رصسق جد  واج د جد  ول ججل

اللصاادن لللااحل  ئد  أضااد جت حن الكدحا     الحنن ضااحن نسدق  حوار أ وظ  النول األعضاادء    

 .الرعدجت

  :وداخل اإلقليم وفيما بين األقاليمفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي  - 5

سذ نلااااااجن  دل نون الل   تذل  حلى ا ن للكزجز اللكدون النول  ال جن  املقجح  وحد  جن االلدلجل  جن حوار أ وظ   

 والححد ل النولجت الحكنجت  دلكحل والن رة،  إنند ننعو سلى: 

  ال رص لحنجن الكدحت لحوار أ وظ   للن جذ  رندحر جننم الى واألحدنت ت نولت الرئدسااااااللنساااااجا حن ل ل

وا لجد  الللاادورجت االخرإل حوار أ وظ    جن حساادر حد اللكدون للكزجز الوا ب الخدذهد وام راءا  

 النول.الل  ل ونهد 

 راحر و ناول األعحدل الحواضاااجكجت صاااجدغت لإلساااندل    الوا ب الخدذهد  والخسوا ال رص  لحنجن 

 الن رة ؛الكحل و الحكنجت   ضدجدلحنلنجد  الكدلحجت اعحل 

 خجدرا   رص وحنجن  ننم لاالحدنه الكدحت لحوار أ وظ   و هال دنحت نولت الرئدسنسجا  جن لاللكدون وال

الل   ذللند النول ال نون الوسنجت جلل لن جذه عقى حنإل االعوال ال دنحت م راز لألنلااااست  رندحر  وضااااع

، للحاجن النول األعضدء  ولدنونجتحنظحت حنت وآاالل دق الكدلح  حن أ ل ه رة  لن جذاالعضدء    س جل 

 .حن ل دنل الحكقوحد  والخ را 

اج جت  نل أ ضااال لا وظ   ، لقلكدون    الوصاااول سلى  ارنسقب نعل الق نت االساااللااادرجت لحونند أن كوهند، جسااا

 .خال الكدحجن الح  قجن لضحجن لقئ اللوصجد     سسدر  نول أعحدل جلل لن جذه  دللكدون  جن النول االعضدء 

قنعوة وعاوة عقى ذلئ ،  جد ل نجراً ل كدلح  حن أ ل ه رة آحنه وحنظحت ونظدحجت لآلل  الل  و نند االل دق ال

الن رة النولجت حن خال لو جر  اساالكراض لسورا الللاادورجت املقجحجت الل  ل ونهد النول لقحساادهحت    حنلنإل 

 كجن  اوأخذلن جذ االل دق الكدلح  ، نر الح لارة واللوصااااجد  الحلكق ت  ال جدند  واألنلت وأ ضاااال الححدرسااااد  والن

 :،  إنند 2022سجك ن    حدجو النولجت  الن رة  السلكراض لسورا أن الحنلنإل النول  األول االعل در، 

 جت الل  لل  ند لح جا االلسااادق  جحد  جن جالا جلندول حو زسلى صاااجدغت ل رجر لكدحت لحوار أ وظ   ااألحدنت  ننعو

ل  "لكزجز اللكدون النولح  عنوان  حن الحجثدق الكدلح   23 الثدلش والكلاااااارجن حوار لقننمال أنلااااااست و نون

  .ذا  الصقت النولجت سلى الحنظحد الل رجر ول نجل هذا  "ولدنونجتحنظحت و آحنه رة هواللرااد  الكدلحجت حن أ ل 


