
 
 

ـــــــوظبــــــــــأب وار ــــح  يــــــــــ

 "ندوة رفيعة املستوى حول مستقبل العمل"

 من فريق خبراء منظمة العمل الدولية عاون معبالت
  2019 أبريل 29

 2قاعة سردال  – املتحدة العربية اإلمارات السياحي، امليناء شاطئ دبي ويستن ومارينا منتجع

 

 دول األعضاء والدول املراقبة فقطال لوفودهذه الندوة مفتوحة 

 

 جــــــــــــدول األعمـــــال
 

 

 جنبية والرياضةكيل وزارة االتصاالت والعمالة األ و بيريرا،  شوالناندا /الكلمة االفتتاحية لسعادة                     0900

 .يجمهورية سيريالنكا، رئيس الدورة الحالية لحوار أبو ظبب 

 

: العمل 1 العملتقرير اللجنة العاملية ملنظمة العمل الدولية حول مستقبل ى: الجلسة األول 0915

 
 
 من أجل مستقبل أكثر إشراقا

الجلسة تقرير اللجنة العاملية مع التركيز على توصياتها الرئيسية التي تعنى رض هذه عتست

ئق واملستدام، بالركائز الثالثة لالستثمارات وهي: قدرات األفراد، ومؤسسات العمل، والعمل الال 

 ش، وسيتبع ذلك نقايأبو ظبوالتي تحظى باهتمام وارتباط خاص للدول املشاركة في مسار حوار 

قبل املشاركين والذي بدوره سيمهد للمزيد من املناقشات حول السياسات واملبادرات  منعام 

 في الجلسة الثانية.

 

 العمل الدولية(ون لي، مدير إدارة سياسات التوظيف، منظمة ي)تقديم: سانغ 

 

الجلسة الثانية: دمج ركائز االستثمار الثالثة في السياسات الوطنية من أجل مستقبل عمل  0945

 أفضل

إلى مناقشة استراتيجيات ونهج تطوير السياسات الوطنية للعمل  ينتدعو هذه الجلسة املشارك

الحالية أو يدة جالمارسات املوالتشغيل في ضوء الركائز الثالثة لالستثمارات ومشاركة 

حول الخيارات  تطوير فهم مشترك ذلك عنحيث سينتج من خالل الندوة،  املستقبلية

نظمة مخبراء  موسيقو  تطبيقها في مختلف الظروف.للسياسات، باإلضافة إلى كيفية املستقبلية 

 لهذه املناقشات.الفني العمل الدولية بتوفير الدعم 

 

    https://bit.ly/2T6T84l  ملنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل:تقرير اللجنة العاملية . 1



 
 

 ون لي، مدير إدارة سياسات التوظيف، منظمة العمل الدولية()تقديم: سانغي 
 

 استراحة 1045

 

 

 الجلسة الثانيةمتابعة  1115

 

 غداء                       1300

 

 حول موضوع يأبو ظبحوار أجندة  ضمنالعمل  مستقبل في مجالالجلسة الثالثة: التعاون  1400

 حوكمة تنقل العمال

من  في ضوء تقرير اللجنة، وخاصة ةتركز هذه الجلسة على كيفية تعزيز حوكمة تنقل العمال

عرض سيتم  كماومختلف مناطق.  الدول  بين مافي الدولية خالل التعاون الفعال والشراكات

 . سيتم أيًضا دعوة املشاركين ملناقشةعلى ذلك ةأمثلاملمارسات الجيدة، وطرح لبعض دليل 

بما في ذلك تنمية املهارات  ،حولهااملواضيع ذات االهتمام املشترك وبحث سبل التعاون 

نظمة العمل الدولية بتوفير الدعم مخبراء ، وسيقوم والحماية االجتماعية بها واالعتراف املتبادل

 لهذه املناقشات.الفني 

 

 ن، رئيس فرع هجرة العمال، منظمة العمل الدولية(ل ليتو تقديم: ميشي)

 

 استراحة                      1545

 

 الخطوات القادمة                  1600

التحضير لالجتماع الوزاري التشاوري ب تعنىالتي تلك ال سيما  الجلسة الرئيسيةتحدد هذه 

 .األشهر املقبلة خاللضيرها مواصلة إعدادها وتح آليات، ومناقشة يأبو ظبالخامس لحوار 

 

 (ليتون وميشيل لي )تقديم: سانغيون 

 

 اختتام الجلسة 1700

 

 



 
 

 

 عشاء تستضيفه وزارة املوارد البشرية والتوطين بدولة اإلمارات العربية املتحدة 1900

رفعية املستوى حول مستقبل العمل  الدعوة مفتوحة لجميع الوفود املشاركة في الندوة

 .يأبو ظبحوار دول ل نسؤوليم واجتماع كبار


