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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أصحاب املعالي والسعادة

 خواتخوة وال ال 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

سعيدة في دولة ، متمنيا لكم إقامة أبو ظبيفي اللقاء الوزاري التشاوري الخامس لحوار أن أرحب بكم  يسعدني

 االمارات العربية املتحدة.

على دعمهما الكبير  -دولتي الكويت وسريالنكا– في رئاسة حوار ابوظبي لشريكينا اود ان أتوجه بالشكربداية 

 منصة رائدة للعمل املشترك بين دولنا 2014في العام  دولة الكويت الشقيقة صبح منذ ان ترأستهأ للحوار الذي 
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طرح مسارات عدة  املاضية حيث شهدت الفترة  2017الصديقة املسيرة في العام سربالنكا  لتكمل جمهورية  ،

 ساهمت الى حد كبير في تطوير افاق التعاون والشراكة بين الدول األعضاء.

 

وهو االمر الذي يؤكد هذا اللقاء  على حضورهمالوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود كما اشكر أصحاب املعالي 

ما يجعل من "حوار أبوظبي" نموذجا عامليا في الشراكات ، وهو على تطوير التعاون بين دولنابير الحرص الك

 اإلقليمية. 

ألول الذين يشاركون معنا  األخرى  كبار املسؤولين في املسارات التشاورية اإلقليميةوأود أيضا ان أثمن حضور 

كما أرحب بضيوفنا أصحاب السعادة ، بيننا في هذا اللقاء وهو ما يتيح الفرصة لتبادل اآلراء والخبراتمرة 

املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضة االتحاد االفريقي للشؤون االجتماعية واملدير اإلقليمي ملكتب 

 العمل الدولية للدول العربية.   منظمة
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 أصحاب املعالي والسعادة ،،،

ونتفق  خالل العامين املقبليناملشترك  يدة لعملنانتطلع اليوم من خالل هذ اللقاء الى ان نحدد أولويات جد

، فكما تعلمون جميعا ان األولويات تتغير بتغير طبيعة املرحلة وتحدياتها ، ففي املراحل األولى من حوار  عليها

مناقشة أفضل املمارسات لتنقل العمالة التعاقدية املؤقتة بين دولنا ابوظبي كان تركيزنا ينصب على 

ليصبح نقاشنا مفتوحا  جسور الثقة بين الدول األعضاء أن نبني 2008عام انطالق الحوار في  ،واستطعنا منذ

ق شراكات ثنائية للتعاون وتطبي منصةليصبح  تحت رئاسة دولة الكويت ثم شهد الحوار تطورا الفتاوصريحا، 

جديدة  تطبيق أفكارب ، ثم انتقلنا إلى مرحلة جديدة تحت رئاسة جمهورية سيرالنكا تتميزومتعددة األطراف

 .بشفافية حول إدارة انتقال العمالة، بهدف تجربتها وتقييمها
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جندة عمل نأمل ان نطبقها خالل العامين أ سنقترح، حيث الى ابعد من ذلك نطمحالوقت لكي  واعتقد انه حان

 محورين مهمين:على ، وترتكز تلك األجندة للحواردولة االمارات  خالل ترؤساملقبلين بالشراكة معكم 

 

للتعامل جميعا استشراف املستقبل بما يمكن دولنا وفي ضوء العمل املشترك من بناء قدراتنا : سنعمل على أوال 

التركيز على العالقة بين تنقل العمالة ومستقبل لتطورات التقنية وأثرها في أسواق العمل مثل مع التغيرات وا

 التحديات التي تفرضها علينا طبيعة املرحلة املقبلة.وغيرها من العمل والوظائف الجديدة 
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ثرها أبتنقل العمالة عبر الحدود و املعني في الحوار العاملي  فعالنعتقد انه يجب ان يكون لدولنا دور : ثانيا

في العالم لتبادل الخبرات والتعاون  األخرى  اإلقليمية املسارات التشاورية تفاعلنا معالتنموي وذلك من خالل 

  لى مستوى أوسع من أجل تعزيز األثر التنموي النتقال العمالة. ع

اود اإلشارة الى انه مع توسيع نطاق حوار أبو ظبي ليشمل املزيد من البرامج والشراكات ، فإننا بحاجة  ،أخيراو 

 آرائكموهو ما سنسعى لتحقيقه بالتعاون معكم جميعا حيث تشكل اليات عملنا الداخلية  تطويروقفة لالى 

 فرصة مهمة للتطوير املنشود.التي قمتم بإرسالها إلينا ومقترحاتكم 

 ،ي عمل مثمرينبكم مجددا واتطلع ليوم أرحب 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


