
 حوار ابوظبًالبرنامج الزمنً الجتماع كبار المسئولٌن بالدول االعضاء فً 

 ، الكوٌت 6102نوفمبر  62

 
 

  حفل االفتتاح

 

  9:11 – 03:1 التسجٌل  

  للقوى العامة الهٌئة عام مدٌر الدوسري جمال/  سعادة كلمة 
  العاملة

 الفلبٌنٌة العمل وزراة كاكداك وكٌل هانز/  السٌد كلمة   
 استعراض جدول االعمال واعتمادة   

9:11 – 19::1  

 
 ابوظبً حوار إطار فً الرٌادٌة المشروعات:  البند االول

 
 

الدكتور عمر سعادة 
/ االستاذة نجاة النعٌمً
 القبندي

 

 
  تقرٌر حول تطورات المشروع الرٌادي حول تطوٌر وتوثٌق

 . المهارات المهنٌة و االعتراف بها
  طرٌقة العرض والتوصٌات التً سترفع الى اللقاء الوزاري 

19::1– 01:11  

 
 سعادة / هانز كاكداك 

 ٌوتثقٌف  قة المشروع الرٌادي حول برنامج توعٌةعرض وث
وتوجٌه العمالة المتنقلة حدٌثا للعمل " برناج توجٌهً 

 .لمرحلتً ما قبل المغادرة و عند الوصول " 
  التً سترفع الى اللقاء الوزاريطرٌقة العرض والتوصٌات 

01:11– 01::1  

 
 المؤقتة التعاقدٌة العمالة حقوق حماٌة مجال فً االعضاء الدول ممارسات أفضل:  البند الثانً

 
00321 –013:1  األجور حماٌة نظام  االمارات    
   العمالٌة المنازعات تسوٌة آلٌات  السعودٌة 

    االتصال مراكز  سلطنة عمان 

 برنامج توجٌهً للعمال ما قبل المغادرة للعمل بالخارج   بنجالدٌش 

نظام التوظٌف عبر الشبكة العنكبوتٌهه ، نظهام إدارة الهجهرة ،   سرٌالنكا   
 برنامج توجٌهً ما قبل المغادرة .

 تبادل قواعد البٌانات من اجل إدارة نظامٌة للهجرة  الفلبٌن 

  على اللقهاء الهوزاري و التوصهٌات التهً سهترفع العرض  صٌغة
 لمعالً الوزراء 

06311 – 00321 إستراحة        



 
  

 البند الثالث : تطوٌر و تحسٌن صناعة االستقدام فً دول مسار حوار ابوظبً 
 

 
 منظمة الهجرة الدولٌة 
 منظمة العمل الدولٌة 

 
نطههاق و آلٌههات التعههاون بههٌن حكومههات الههدول االعضههاء فههً مسههار 

 نظهامحوار ابوظبً ، بدعم من المنظمات الدولٌة ، من اجل تهممٌن 
 والمسهتقبلة المرسهلة اآلسهٌوٌة الهدول بهٌن لالستقدام شفاف و عادل

 . للعمالة
 

 
 

12:00-12:15 

 
 ابوظبً حوار مناقشة مشروع حوكمة:  البند الرابع 

 
   حوكمة حوار ابوظبً عرض مشروع مقترح لنظام . 

  االتفهههاق بشهههمن الصهههٌغة النهائٌهههة لنظهههام الحوكمهههة ومناقشهههة
 التوصٌة برفعة للعرض على اللقاء الوزاري 

 

12:15 - 13:30 

  
 إستعراض جدول اعمال اللقاء الوزاري ) إدارة الوقت ( 

 

13:30-14:00 
 

  
 .مناقشة ما ٌستجد من أعمال 

 

02311-023:1  

  
 غداء حفل ال

 

023:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


