
 حوار أبو ظبي

 بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بشأن إدارة دورة االستخدام التعاقدية المؤقتة

 م( .2182ابريل  81تقرير االجتماع الثاني لكبار المسئولين )   

ابريتل اتي متاني  . لقتد كتان  81 – 81استتأن  ذت ا االجتمتاع اتي ال تترة متن  -

الموضوع الرئيسي له ا االجتماع الح اظ على التعاون اإلقليمي بشتأن اإلدارة 

 المعززة لدورة االستخدام التعاقدية المؤقتة اي آسيا.

حضتتر االجتمتتاع لو الملتقتتى واتتود اتتي إحتتدم عشتترة دولتتة مرستتلة للعمالتتة  -

 –ال لبتين  –باكستتان  –نيبال  –اندونيسيا  –الهند  –بنغ ديش  –)لاغانستان 

ايتنتتام( وستتتة دول متتن التتدول المستتتقبلة للعمالتتة وذتتي  –تاي نتتد  –ستتري نكا 

اإلمتتتارا  العربيتتتة  –قطتتتر  –عمتتتان  –الكويتتت   –الستتتعودية  –)البحتتترين 

 المتحدة(. وقد شارك  ماليزيا وسنغااورة بص ة مراقبين.

بصت ة متراقبين قليميتة ( منظمتا  دوليتة وإ81وكان من بين الحضور ممثلي ) -

مجلت  التعتاون الخليجتي  –االتحتاد اووروبتي  –منها )منظمة العمل العربية 

منظمتة اومتم المتحتدة  –المنظمتة الدوليتة للهجترة  –منظمتة العمتل الدوليتة  –

منظمة اومتم المتحتدة للمستاواة  –االجتماعية واالقتصادية اي آسيا والباس يك 

الم وضتتية  –برنتتاما اومتتم المتحتتدة اإلنمتتائي  –اتتي الجتتن  وت تتويأ المتترلة 

 الملتقى العالمي للهجرة والتنمية(. –العليا ل جئين التابعة لألمم المتحدة 

وقتتد تمتت  دعتتوة منظمتتا  المجتمتتي المتتدني ليضتتا  بصتت ة متتراقبين ولقتتد تمتت   -

دعوة مركز الدااع عن المهاجرين اي ال لبتين والملتقتى ايستيول للهجترة اتي 

 خيرا  مركز التضامن اي واشنطن.ال لبين ول

م السيد/ دانيلو بي كروز بااتتاح االجتماع )وكيتل وزارة العمتل واالستتخدام قا -

اتتي ال لبتتين(. ولقتتد لختتك الستتيد كتتروز المهتتام المطروحتتة االجتمتتاع وذتتي  

مناقشتتة وستتائل  – ل ظتتيمراجعتتة الهيكتتل المؤقتت  للتعتتاون اإلقليمتتي لحتتوار 

تقريتتر لتوصتتيا  المتعلقتتة والمنظتتورة متتن قبتتل إعتتداد ال –الت عيتتل المقترحتتة 

الوزراء المعرواة باسم بيان ماني  الملخك لهيكل التعاون اإلقليمتي ووستائل 

 ت عيل حوار لبو ظبي.

اذتتتم تقريتتر االجتمتتاع اوول لحتتوار لبتتو ظبتتي والتت ل عقتتد اتتي دبتتي بتتتاري   -

 والتتتتي 4-8بالقضتتتايا العامتتتة والعالقتتتة وخاصتتتة ال قتتترا  متتتن  22/8/2182

التقريتر ليضتا   ولقد تطرقد ل رأ تحسين مسودة القرار ال ني.صاغتها الواو

 إلى الهيكل المؤق  للتعاون اإلقليمي وصيغة الدعم لحوار لبو ظبي.



لبتي  بصت تهم مستشتارين اتي قام البروايستور/ ايليتم متارتن والستيد/ متانولو  -

الت ل تتم  و ظبتي بتقتديم عترأ تعري تي للتقريتر ال نتي اوخيتربتوار لملتقى حت

تعديلتتب بشتتأن حتتوار لبتتو ظبتتي الثتتاني والتت ل لختت  بعتتين االعتبتتار التعليقتتا  

واوطروحا  التتي قتدمها المشتاركين اتي حتوار لبتو ظبتي خاصتة بعتد انعقتاد 

 االجتماعا  اوخيرة.

ستلط  المقدمتتة )مقدمتتة التقريتتر( طريقتتة اهتتم التقريتتر والتت ل اذتتتم بالتحتتديا   -

اوربعتتة لتتدورة االستتتخدام التعاقديتتة والخيتتارا  الرئيستتية المتعلقتتة بالمراحتتل 

المتاحة للدول المصدرة والدول المستقبلة للعمالة، لكتي تتنتاول ذت ل التحتديا  

باإلضتتااة إلتتى تستتليط الضتتوء علتتى المبتتادرا  واإلجتتراءا  المتوقتتي اتخا ذتتا 

لتحقيق ايمال المرجوة وربام العمتل والعمتال والتدول المصتدرة والمستتقبلة 

ة الهجترة عالقة بتين لذتدا  سياستلة. ولقد لخك المستشارون ال جوا  الللعما

والنتائا وال وائد المشتركة لتنقل العمالة التعاقدية للتدول المصتدرة والمستتقبلة 

 ال وائد بإدارة متطورة للدورة.للعمالة وتعزيز ذ ل 

 ولقد تم االستماع إلى آراء بعأ المشاركين من الجمهور. -

لندونيستتيا وتاي نتتد والهنتتد وال لبتتين وبتتنغ ديش والكويتت  لقتتد قامتت  حكومتتا   -

 واإلمارا  بعرأ آرائها.

العقود وقتوانين  والعمال وولقد تناول  مناقشا  لخرم قضايا متعلقة بتدريم  -

االستتتقدام والممارستتا  وحمايتتة العمتتال ولصتتحام المهتتن المخترقتتة وخاصتتة 

قبلة للعمالتتة اتتي حتتال النستتاء باإلضتتااة إلتتى حمايتتة العمتتال اتتي التتدول المستتت

 حصول كوارث طبيعية.

 اضطرابا  سياسية ولوضاع طارئة لخرم. -

اضتتتل الحاجتتتة إلتتتى اوختتت  بعتتتين االعتبتتتار ل ولقتتتد تمتتت  اإلشتتتارة ليضتتتا  إلتتتى -

الستخدام الباطني والقضايا المتعلقة بنظتام تحويتل التأشتيرا  االممارسا  اي 

 وتصاريح العمل وتساول المهارا  والوظائ .

عقتتد االستتتخدام النمتتو جي وكي يتتة تطتتوير تقتتديم المظتتالم اتتي دول استتتخدام  -

االستتتخدام . ولقتتد عبتتر  الهنتتد عتتن الحاجتتة إلتتى تبنتتي آليتتا  ربتتط اوجتتور 

 وتكالي  المعيشة اي الدول المستقبلة للعمالة.

 وجتتم اعتبارذتتاولقتتد عرضتت  بعتتأ ايراء بشتتأن القضتتايا والمشتتاكل التتتي  -

ل المصتتدرة للعمالتتة والتتدول المستتتقبلة لهتتا كتحتتديا  يتوجتتم لن تتناولهتتا التتدو

للتعتتاون ووستتائل الت عيتتل المقترحتتة تعتبتتر باإلضتتااة إلتتى لن الهيكتتل اإلقليمتتي 

 كخطوا  ذامة لصالح الحوار .

 

 



 -لحوار لبو ظبي  2182م حظا  بشأن مسودة التعاون اإلقليمي 

 لقد تم عرأ التقرير ال ني ال ل لخك القضايا واإلجتراءا  المتعلقتة -8

بتنقتتتتل العمالتتتتة التعاقديتتتتة واترتتتتتي قبتتتتل االستتتتتخدام وقبتتتتل المغتتتتادرة 

واالستتتتتخدام واإلقامتتتتة اتتتتي الختتتتارد واالستتتتتعداد للعتتتتودة ... العتتتتودة 

واالنتتدماد. وتتت   لتتك تقتتديم للصتتيغة المعدلتتة للتعتتاون ... المناقشتتا  

اوخيرة ومقترحا  المشاركين اي حوار لبو ظبي التتي تستلط الضتوء 

 .أن  لكعلى التحديا  بش

واإلمتارا  والهنتد  لثار  بعأ المتداخ   متن قبتل )واتود لندونيستيا -2

والصين والكوي  وبنغ ديش ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدوليتة 

للهجتترة وال لبتتين وايتنتتام ولجنتتة اومتتم المتحتتدة للمستتاواة اتتي الجتتن  

وت ويأ المترلة( إلتى جانتم طترح قضتايا جوذريتة دعت  إلتى إنشتاء 

 مجموعة صغيرة إلنجاز الوثيقة.

ثتتة متتن ممثلتتي التتدول المصتتدرة تتتتأل  المجموعتتة الصتتغيرة متتن ث  -3

لندونيستتتيا( وث ثتتتة دول متتتن التتتدول  –الهنتتتد  –للعمالتتتة )بتتتنغ ديش 

اإلمتتارا  العربيتتة المتحتتدة(  –الستتعودية  –المستتتقبلة لهتتا )البحتترين 

كأعضتتتاء وتتتتترل  المجموعتتتة ال لبتتتين واعتبتتتار المستشتتتارين كتتتأاراد 

يرة( إلتى لألخ  برليهم. قدم  ال لبين بصت تها رئتي  المجموعتة الصتغ

 االجتماع الثاني لكبار المسئولين الهيكل اإلقليمي المعدل للتعاون.

تمتت  الموااقتتة علتتى الهيكتتل اإلقليمتتي المعتتدل للتعتتاون ليصتتادق عليتتب  -4

 االجتماع الوزارل.

 

  ـم حظا  بشأن الخطوط الرئيسة المؤقتة لوسائل الت عيل المتعلقة بحوار لبو ظبي

 ةة المتحتدة مقترحتا  بشتأن الخطتوط الرئيستيقدم واد دولة اومارا  العربيت -8

 لوسائل الت عيل لحوار لبو ظبي.

وااق المشاركون على دعوة منظما  المجتمي المدني والمنظما  الدوليتة  -2

 ين.ينللمشاركة كمراقبين باإلضااة إلى الخبراء المع

بعد االنتهاء من المناقشا  لعلن  ال لبين لنب قد تم تقديم الخطوط الرئيسية  -3

 مؤقتة لوسائل الت عيل بعد تعديلها إلى االجتماع الوزارل لدراستها.ال

دولتة اإلمتارا  العربيتة  لحكومتةعبر المشتاركون عتن شتكرذم وتقتديرذم  -4

ولحكومتتة ال لبتتين الستضتتااتها واستتتعداداتها ، المتحتتدة للتتدعم التت ل قدمتتتب 

   لحوار لبو ظبي الثاني.


