إعالن مانيال

اعتماد إطار التعاون االقليمي
و نظام الحوكمة المؤقت
لحوار أبوظبي

 91أبريل  ، 2192مانيال
نحن ،وزراء ووفود كال من أفغانستان ،البحرين ،بنغالديش ،الصين ،الهند ،اندونيسيا ،الكويت ،نيباا ،،مماان،
باكستان ،الفلبين ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،سريالنكا ،تايالند ،اإلمارات العربية المتحدة ،وفيتنام نطمح

إلاات تحقيا المصااالح المرااتركة والتااه ي نيهااا العمااا ،وأصااحاع العماا ،ا لبلاادان المنراال وبلاادان المقصااد  ،ماان
انتقا ،العمالة التعاقدية المؤقتة  ،من طري دورة استقدام و استخدام يتم إدارتها باألسلوع الصحيح .

ن تم ا للتعبياار ماان مزيمااة قويااة لاادينا للحفااال ملاات التعاااون فااه المنطقااة ماان خااال ،تطااوير األدوات التااه
ستسامدنا ملت تحديد م االت التعاون وسب ،دف مملية التراور إلت األمام.
ونحاان متحاادون  ،نلتاازم بامتماااد إطااار التعاااون اإلقليمااه 2102 ،لح اوار أبااو لبااه ودماام مباد ا التو يهيااة
للمبادرات الطومياة ،وزياادة التعااون والراراكات ل امان رفااي وحماياة العماا ،المتعاقادين ولتعزياز فار
ومه ااارات الع اااملين ،وتحس ااين مملي ااة التولي ااأ ،و اامان تا اوازن أف اا ،ب ااين الع اار

تراغي،

والطل ااع مل اات العمال ااة،

وتيسير تكيأ العام ،م وليفت فه دولة المقصاد ؛ االسات ابة بفعالياة لإلراكاليات التاه تتعار

لهاا العمالاة

التعاقدي ااة؛ تهي ااة وام ااداد العمال ااة بر ااك ،ك اااأ للع ااودة ال اات بل اادان المنر اال بع ااد انته اااء مق ااد العم اا،؛ االمتا اراأ

بالمعااارأ والمهااارات المكتساابة ماان خااال ،العماا ،فااه الخااارا ،وتسااهي ،إمااادة االسااتخدام وامااادة إدماااا العمااا،

العا دين .
ونحاان نلتاازم أي ااا بمواصاالة بناااء ر اراكات قويااة وامتماااد المبااادا التو يهيااة المؤقتااة لحكومااة ح اوار أبااو لبااه
والتااه سااتحد منها يتنااا فااه مقااد المزيااد ماان دورات الح اوار و المراااورات والتعاقاادات فااه المسااتقب ، ،وتلسااي

وحاادة إداريااة لاادمم ح اوار أب ااو لبااه فااه دولااة اإلم ااارات العربيااة المتحاادة الاات ح ااين ان يااتم تطااوير ماادد م اان
المقترحات لصياغة نلام حكومة حوار ابولبه لتقديمها إلت اال تماع الوزاري الثالث فه مام 2102
امتمااد خااال ،اال تماااع الااوزاري الثااانه لاادو ،النراال و المقصااد ايساايوية االم اااء فااه حاوار ابااولبه المعنااه
بإدارة دورة العم ،التعاقدي المؤقت 01 ،أبري 2102 ،فه مانيال ،الفلبين .

