
ااالجتماعع ااالقليیمي  االتشاوورريي لمنططقة غرربب ااسيیا.  

االثاني لألممم االمتحددةة حوولل االهھجررةة وو االتنميیة. االحوواارر ررفيیع االمستووىى  
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-2في االفتررةة ما بيینن  ٬، ٬، االتقي ثالثة وواارربعوونن ممثال منن مؤؤسساتت االمجتمع االمددني2013تمووزز  3
ذذلكك منن أأجلل ااالررددنن وو نن منن منططقة غرربب ااسيیا في عمانن٬،يیدديیميینقاباتت ووااتحاددااتت االعمالل ووأأكا

صلل ثماني عمليیاتت تشاوورريیة تمتت على االصعيیدد االعالمي أأاالمشارركة في االحلقة االنقاشيیة ااالخيیررةة منن 
حوولل  خاصة بحوواارر ااألممم االمتحددةة ررفيیع االمستووىىااللجلساتت ااالجتماعع االقاددمة ووبهھددفف االتحضيیرر 

 ةة وو االتنميیة. لقدد جاء هھھھذذاا االملتقى بعدد االمشاووررااتت االتحضيیرريیة االتي ااجررتهھا لجنة ااالممم االمتحددةةاالهھجرر
االتي جررتت في مصرر في ااسيیا (ااالسكوواا) حوولل االهھجررةة وواالتنميیة٬، وو يلغررب ااالجتماعيیةااالقتصادديیة وو
-2االفتررةة ما بيینن   على تووصيیاتت ااالسكوواا بووجووبب ررفع مساهھھھمة تأكيیددااووااقرراارراا  وو. 2013حززيیرراانن  3

ررةة وواالتنميیة٬، فقدد متحددةة حوولل االهھجاال لألممماالثاني  االمجتمع االمددني في االحوواارر ررفيیع االمستووىىمنظظماتت 
شططة في مجالل حقووقق االمهھاجرريینن ااالنكانن االهھددفف منن هھھھذذاا االملتقى هھھھوو تمكيینن منظظماتت االمجتمع االمددني 

االتي تمم عة وواالسبتهھمم في ااجنددةة االعملل االخمسيیة ذذااتت االنقاطط ماحمايیتهھمم في ااالقليیمم منن ااجلل تقدديیمم مساهھھھوو
االلجنة االتووجيیهھيیة االعالميیة لمؤؤسساتت وومنن ااالتئالفف االعالمي حوولل االهھجررةة تططوويیررهھھھا منن قبلل كلل 

جررىى  ياالتاالمتحددةة حوولل االهھجررةة وو االتنميیة٬، وو لألمممررفيیع االمستووىى جتمع االمددني وواالخاصة بالحوواارر االم
مم.كذذلكك االتصدديیقق عليیهھا منن قبلل االعدديیدد منن مؤؤسساتت االمجتمع االمددني في االعال  

: االسبعة أأددناهه ططفي نقاشاتت معمقة حوولل كلل منن االنقا ليیووميینناا يیننخاللل هھھھذذووقدد اانخررطط االمجتمعوونن 
٬، االمهھاجرريینن عماللللحقووقق االعماليیة اال٬، اعع االتشغيیلل٬، االمهھاجرروونن االذذيینن تقططعتت بهھمم االسبللتنظظيیمم قطط
 ٬،هھھھنناالمصلحة االفضلى البناء٬، حقووقق االمهھاجررااتت االنساء وو 2015االتنميیة لما بعدد  ةةجندداااالهھجررةة وو

االحووكمة االددووليیة لتنظظيیمم آآليیاتت هھھھجررةة االيیدد ااخيیرراا مايیة حقووقق االمهھاجرريینن٬، ووحفي مجالل  تططبيیقاتت االووااعددةة
ااتفقق  االتيسيیاساتت وو المتعلقة بضح االتووصيیاتت االووتهه االووثيیقة تلكك االنقاشاتت االثرريیة وو.تلخصص هھھھذذاالعاملة.
عوونن على االتقددمم بهھا.ماالمجت  

	  

.ووظظيیففتنظظيیمم قططاعع االت   

في االمماررساتت  كما أأنن االثغررااتت على تحدديیاتت خاصة منن ااجلل االتنظظيیمم االفعالل٬، االتشغيیللتنططوويي عمليیة 
على  إإضافيیة٬، تسببب مخاططرر لددوولل االمصددررةة أأوو االمستقبلة للمهھاجرريینناالتنظظيیميیة٬، سووااء على مستووىى اا



ميیة االمتعلقة بتنظظيیمم قططاعع غالبا ما يیتمم ااالنتقاصص منن فعاليیة ااالنظظمة االحكوواالعمالل االمهھاجرريینن .ف
االتططبيیقق.ليیاتت االررقابة ووآآنعدداامم اا بسببب االتووظظيیفف  

مووااقع االكترروونيیة غيیرر مررخصة  شائعا بشكلل متساررعع٬، حيیثث لقدد ااصبح االتشغيیلل اااللكتررووني عبرر 
قرراارر  اجرروونناالمهھ هھھھؤؤالء يیتخذذ االتي بمعلووماتت غيیرر ددقيیقة وواالمهھاجرريینن االعمالل تززوويیدد ما يیتمم غالبا 

االتي تقع ضمنن نططاقق االررسميیة وو شغيیللاالتتت االووكاالى  باإلضافة. وواالهھجررةة على أأساسهھا. على ااساسهھا 
ثلل : االووسططاء وو خرروونن يیقووموونن بتشغيیلل االعمالل مباشررةة مآآلكك العبوونن ااالتنظظيیمم االحكوومي٬، فانن هھھھن

كلل هھھھؤؤالء ال يیقووموونن باعمالهھمم بططرريیقة نظظاميیة.غرربب ااسيیا. وو ذذلكك االكفالء في كوو مقاوولوواا االباططنن  

:االتووصيیاتت   

مووااءمتهھا  بما يیضمنن اهھاالعملل االنافذذةة٬، ووتعدديیل ةأأنظظموونيینن مررااجعة قووااب البدد منن قيیامم االحكووماتت .1
.معاقبة االمخالفيینن للقوواانيینن لكككذذمعايیيیرر وواالمماررساتت االددووليیة٬، وومع  اال 	  

مثلل للعمالة االبحثث عنن خيیاررااتت ااخررىى لمنع ااستغاللل االعمالل  االمستقبلةوو على االددوولل االمررسلة .2
.تفاقيیاتت ثنائيیة بيینن االحكووماتتااعقدد  	  

نن ااجلل ووضع وو تططبيیقق االعملل بشكلل فوورريي ووجماعي ملعمالة ة لاالمستقبلوو االددوولل االمررسلةعلى  .3
منظظمة االعملل االمتحددةة وو ااألممممع معايیيیرر  تووااءمم االتي توومهھاجرريینن اال للعمالل االعقوودد االمووحددةة 

االددووليیة. 	  
: ااتفاقيیة 181يیجبب على جميیع االحكووماتت االتصدديیقق على ااتفاقيیة منظظمة االعملل االددووليیة ررقمم  .4

ووكاالتت االتووظظيیفف االخاصة. 	  

	  

.لذذيینن تقططعتت بهھمم االسبللااوونن االمهھاجرر  

ال االذذيینن لكي يیشملل هھھھؤؤالء  االمهھاجرروونن االتقليیدديیووننلح ططلمص اوونن تعرريیفا مووسععتبنى االمجتم
االذذيینن  عهھمم٬، وواووضأأ هھمم تصوويیبباالذذيینن ال يیمكنّ نن بالعووددةة االى بالددهھھھمم ااالصليیة٬، وويیستططيیعوونن ااوو ال يیررغبوو

ااالمرر ال يینحصرر فقطط  ذذااةة اانن هھھھلدديیهھمم االووسائلل االقانوونيیة لالنتقالل االى بلدد ثالثث. مع مررااعا فررووتالت
يیشملل أأيیضا  إإنما٬، االكووااررثثوو االططووااررئئحاالتت  تقططعتت بهھمم االسبلل بسببب االنززااعاتت ووباؤؤلئكك االذذيینن 

االمهھاجرريینن االمستضعفيینن االذذيینن تقططعتت بهھمم االسبلل في االبلدداانن االمستقبلهھ ألسبابب ااخررىى مع عددمم ووجوودد 
خيیاررااتت لتصوويیبب أأووضاعهھمم.   

:االتووصيیاتت   

نن تضمنن فئاتت االووظظائفف٬، ووأأ لل مبنيیة علىشيیررااتت عمنظظامم تأقق يیجبب على االحكووماتت تططبيی .1
رر االعملل لجميیع االعمالل وو ضمانن ووجوودد فتررااتت سماحح اانتقاليیة بيینن عقوودد االعملل.يیحقق تغيی 	  

ضمانن ررةة االنهھائيیة للعمالل االمهھاجرريینن٬، وويیجبب على االحكووماتت تططبيیقق نظظامم مووحدد للمغادد .2
بددوونن عوواائقق.  اددررتهھممتمكيینن االعمالل منن االحصوولل على االووثائقق االضرروورريیة لتسهھيیلل مغ 	  



على االحقووقق الجالء االعمالل  جيیاتت ووااضحة٬، شاملة ووقائمةتيیيیجبب اانن تططوورر االحكووماتت ااسترراا .3
ااالززماتت.االنززااعاتت٬،االكووااررثث وو مثلل حاالتتاالمهھاجرريینن ووقتت االحاجة٬،   	  

	  

.مهھاجرريیننعمالل االاالحقووقق االعماليیة لل   

الل غيیرر االعموو مناززللة غرربب ااسيیا٬، خصووصا عمالل االنن االعدديیدد منن االعمالل االمهھاجرريینن في منططقإإ
االتت شموولل قوواانيینن االعملل لهھمم٬، فإنن اانفاذذ حفي . ووقوواانيینن االعملل االووططنيیة  غيیرر مشمووليینن في٬، االنظظاميیيینن

تعيیقق قددررةة االعاملل للتمتع بحمايیة هھھھذذهه االقوواانيینن٬، كما وومعررفة االقوواانيینن االمعموولل بهھا ووآآليیاتت ااالنصافف 
ااستغاللل االعمالل وواانتهھاكك حقووقهھاالكفيیلل في  \تساهھھھمم عالقة االتبعيیة بيینن االعاملل ووصاحبب االعملل  

االتووصيیاتت االمتعلقة بالسيیاسة.  

  تضمنن  تشرريیعاتت ووسيیاساتت ووططنيیة  االمستقبلة  وويیجبب اانن تضمنن حكووماتت االددوولل االمررسلة  .1
منظظمة االعملل تت ااالممم االمتحددةة ووتناددىى بهھا معاهھھھدداا ياالمعايیيیرر ااالساسيیة االت منن االحدد ااالددنى

ا يیجبب على االحكووماتت االعملل على مووااءمة كملحمايیة حقووقق االعمالل االمهھاجرريینن. االددووليیة 
تشرريیعاتهھا ووسيیاساتهھا ووااجررااءااتهھا مع االمعاهھھھددااتت االددووليیة لحقووقق ااالنسانن ووااتفاقيیاتت االعملل 

االددووليیة. 	  
تضمنن  ننوويیجبب ااشكيیلل تنظظيیماتت لهھمم٬، كما بت لعماللاا يیجبب اانن تضمنن االحكووماتت حرريیة  .2

ووتنفذذ كال منن   على االحكووماتت اانن تصاددقق يیجبب . ووةاالجماعيی لهھؤؤالء حقووقق االمفاووضة
ايیة االحقق في مووح حرريیة تكوويینن االجمعيیاتت االمتعلقة ب 87ظظمة االعملل االددووليیة ررقمم منااتفاقيیتي 
.االمفاووضة االجماعيیةاالتنظظيیمم ووفي  االحققاالمتعلقة  98ررقمم  االتنظظيیمم٬، وو 	  

لمهھاجرر اا للعاملل اانظظمة لحمايیة ااالجوورر بحيیثث يیمكنن نن تؤؤسسس االحكووماتت االمستقبلةيیجبب اا .3
 سسسيیأاايیة ااجوورر ااوو مززاايیا سلبتت منهھ. وومنن االممكنن ت للحصوولل علىحصوولل على االمساعددةة اال

مثلل هھھھذذاا االنظظامم منن خاللل كفاالتت تددفع منن قبلل ااصحابب االعملل االمستخددميینن للعمالة 
االمهھاجررةة. 	  

االحمايیة ااالجتماعيیة للعمالل اتت يیاالنشاء نن منن الوواالتعايیجبب على االددوولل االمررسلة وواالمستقبلة  .4
وواالتاميینن االصحي.٬، وومنن ضمنهھا حقووقق االتقاعدد االمهھاجرريینن 	  

منن خاللل ضمانن  ككذذلقلل للعمالل االمهھاجرريینن٬، وونيیجبب اانن تضمنن االحكووماتت حقق حرريیة االت .5
يیقددمهھا  غيیرر تلكك االتي االتووااجدد في سكناتتاالعملل خاللل فتررااتت ااالستررااحة وواالحقق بترركك مكانن 
أأصحابب االعملل.  	  

	  

.ووااسهھاماتت االمهھاجرريینن للتنميیة 2015جنددةة ما بعدد أأ   



االووقتت االذذيي تنحصرر  ووفي ااالقتصادديي٬، نموو عنصرر محفزز االاالعماليیة كجررةة غالبا ما يیتمم االنظظرر االى االهھ
في تنميیة بلدداانهھمم ااالصليیة وو االمضيیفة٬، ووال  مهھاجرروونناال االعمالل اتت في االووسائلل االتي يیساهھھھمم بهھااالنقاش

لهھجررةة السبابب غيیرر ٬، ووتغفلل خيیاررااتت االعمالل لفي االتنميیةاالجانبب غيیرر ااالقتصادديي  يیؤؤخذذ بعيینن ااالعتبارر
ااالعتمادد  إننّ تنموويیة٬، ف كاستررااتيیجيیةوو  بنقضض فررصص االعملل االالئقق في بلدداانهھمم٬،ااقتصادديیة صررفة تتعلقق ب

على تحوويیالتت االعمالل االمهھاجرريینن مسالة غيیرر قابلة للدديیموومة. ووذذلكك النن ااستقرراارر وواامانن االبلدداانن 
يیع االددوولل مجصادد االعالمي. وولذذلكك فلى ااالقتعكذذلكك وو ااثرر على االبلدداانن االمستقبلة للمهھاجرريیننااالصليیة لهھ 

دداامة.تاالتنميیة االمس لدديیهھا مصلحة في تيیسيیيیرر  

.االتووصيیاتت   

االهھجررةة وو االتنميیة ااهھھھميیة بشأنن االعالمي وواالسيیاساتت االمنبثقة عنهھ   االخططابب عكسسيیيیجبب اانن  .1
.ووااالمنن االعالمي ااالستقرراارراالمستدداامة ووبما يیسهھلل االتنميیة  االمعيیشيیة االمالءمة ااالجوورر 	  

تددقيیقق ااتفاقيیاتت االتجاررةة غيیرر االمتووااززنة  ىسساتت االددووليیة علؤؤاالمكووماتت وويیجبب اانن تعملل االح .2
 ٬،حقووقق ااالنسانن وواالعمالل منن مووااططني ددوولل جنووبب االكررةة ااالررضيیةاالتي تنتقصص منن وو

كما يیجبب على  الل. هھھھجررةة االعمبيینن االشررووطط االتجارريیة االمستغلة وو باالضافة االى تحليیلل االعالقة
سيیاساتت عملل منن شانهھا ااالعالء منن حقووقق االعمالل  تططوويیرراالمستقبلة للعمالة وو االددوولل االمررسلة

يینن وواالشرركاتت متعددددةة االجنسيیاتت.يیفووقق مصالح وونفووذذ االشرركاء االتجارروواالعماليیة  ااالنسانيیة 	  
الددااررةة يیجبب اانن تعملل االحكووماتت االمررسلة للمهھاجرريینن على ددعمم االمهھاجرريینن االعائدديینن  .3

ارريیة.االررااغبيینن ببددء مشررووعاتت ااستثم مددخررااتهھمم ووتحوويیالتهھمم ووددعمم ووتددرريیبب 	  

	  

االمصلحة االفضلى ألططفالل االمهھاجرريینن.وو االمهھاجررااتت االنساء حقووقق    

جرريینن االمتززاايیدد ااذذاا ما قووررنوواا مع االمهھا خططرر وواالضعففبال ااالططفالل االنساء االمهھاجررااتت ووتتسمم أأووضاعع 
غالبا ما يیكنن في حالة  على ووجهھ االخصووصصمعظظمهھمم منن االنساء٬، ٬، وواالررجالل. اانن عاملي االمناززلل

االووضع االنظظامي٬، وو النعززاالهھمم على ااصحابب االعملل في ااالقامة وو هھھھممتمادد٬، ووالعضعفف كوونهھنن ااناثا 
بيیعة االعملل االمنززلي. ططاالنسبي نظظرراا ل  

وونقاطط االضعفف االناتجهھ عنن هھھھذذاا االووضع٬،  آلبائهھمماالووضع االقانووني  اجرريیننهھالل االمااططفغالبا ما يیررثث 
 نيیة اااالنس ممووقهھمنن ااجلل حمايیة حقوواابنائهھنن٬، االمهھاجررااتت  وواالنساء تي تتعررضض لهھا للمخاططرر االوونظظرراا 

لل االعملل٬،فانهھ البدد منن ووجوودد سيیاساتت جنددرريیة تتعاملل مع ااالحتيیاجاتت االمحددددةة للنساء في ددوو وواالعماليیة 
ووااالططفالل.  

	  

	  

.االتووصيیاتت   



التجارر ااعلى ااساءةة االمعاملة وواالعنفف االجنددرريي وو بشددةة ووبشكلل ظظاهھھھرر للعيیانن  يیجبب االمعاقبة اا .1
منن بشكلل كافف  وومساعددتهھمم مايیة االضحايیاما يیجبب حااالططفالل ٬، كااستغاللل االنساء ووبالبشرر وو

بسببب  ااوو معاقبتهھمم٬، كما ال يیجبب تحميیلل ضحايیا ااالتجارر بالبشرر االمسئووليیة قبلل االددوولل االمستقبلة
.غيیرر االمووثققووضع ااقامتهھمم غيیرراالقانووني وو 	  

ووبشكلل خاصص ااحتجازز ااالططفالل سووااء كانوواا االغاء ااالحتجازز ااالدداارريي٬، االحكووماتت على  .2
ووبشكلل منططقة غرربب ااسيیا٬،  في  االمهھاجرريینن االعمالل اانن االعدديیدد منن حيیثثبصحبة عائالتهھمم أأمم ال.

عع عنن اافعالل غيیرر مووثقيینن قانوونيیا بسببب اافعالل ااوو اامتنانن االنساء٬، يیصبحوو خاصص االنساء منهھمم 
عع االعمالل غيیرر اووضأأ تصوويیببيیجبب ووضع االيیاتت خاصة لكما .  هھممئمعيینة منن قبلل كفال

 ٬،االقيیامم بمماررساتت االتسفيیرر االقسرريي ووعددمماالمووثقيینن بددال منن ااحتجاززهھھھمم ااوو تسفيیررهھھھمم للخاررجج. 
.خاصة ووخاصة في حاالتت االالجئيینن ووططالبي االلجووء. 	  

3. غالبا يیبقى ما يیررثث ااألططفالل ووضعيیة أأباءهھھھمم غيیرر االمووثقيینن٬، فعلى االحكووماتت  في هھھھذذهه االحاالتت  
بشكلل سرريیع ووذذلكك  غيیرر االمووثقيینن  سنن نصووصص خاصة لتصوويیبب ااالووضاعع االقانوونيیة لألططفالل

الططفالل منن االحصوولل على االتعليیمم.منن ااجلل تمكيینن هھھھؤؤالء اا  

 

.مايیة حقووقق االمهھاجرريیننحفي مجالل االووااعددةة االتططبيیقاتت   

في االسيیاساتت وواالتي منن االممكنن اانن تحسنن منن  ووااعددةة تووجدد في منططقة غرربب ااسيیا بعضض االتغيیررااتت اال
ما يیلي: ىحمايیة حقووقق االمهھاجرريینن. يیشملل ذذلكك عل  

االمهھاجرريینن   االعامليینن وو االذذيي يیغططي نظظامم حمايیة ااالجوورر في ددوولة ااالماررااتت االعرربيیة االمتحددةة •
مددفووعاتت االررووااتبب  االمرركززيي ااالماررااتي. يیووثقق االنظظامم االذذيي تمم تططوويیررهه منن قبلل االبنككوو

نتظظمم لالجرر االمتفقق عليیهھ.مووااالجوورر للعامليینن في االقططاعع االخاصص بما يیضمنن االددفع اال  
عمالل االمناززلل٬،  ااالتفاقيیة االثنائيیة بيینن االهھندد ووعمانن وواالتي تشتملل على نظظامم ررقابة ددقيیقق لعقوودد •

تعاددلل ررااتبب  ااعع كفالة مصررفيیة لددىى االبنكك وواالتي منن ضمنهھا متططلبب قيیامم صاحبب االعملل بايیدد
ااثني عشرر شهھرراا منن ااجلل تالفي االددفع االمتاخرر  ااوو عددمم االددفع لالجرر.  

االتووصيیاتت.  

1. ااتفاقيیاتت ثنائيیة تحمى االحقووقق ااالنسانيیة  إإبرراامموواالمستقبلة  ررسلةيیجبب على جميیع االددوولل االم 
 تت تحسيینن االيیاتت االمررااقبة وواالتنفيیذذيیجبب على االحكووماكما عملل للعمالل االمهھاجرريینن. ٬، ووحقووقق اال

.في االحاالتت االتي تووجدد فيیهھا مثلل هھھھذذهه ااالتفاقيیاتت  

2. االصاددرر عنن منظظمة االعملل االددووليیة  ااألططررااففالططارر متعدددد با ستررشادديیجبب على االحكووماتت ااال 
  ليیة وواالددووليیة.بشأنن هھھھجررةة االيیدد االعاملة ٬، ووذذلكك للمووااءمة بيینن االقوواانيینن االمح

3. تحكيیمم االقانووني وو اال نصاففحقق االكاملل باستخدداامم االيیاتت اااليیجبب اانن يیكوونن للعمالل االمهھاجرريینن اال 
ووااصحابب االعملل. هھممفي حاالتت االنززااعع بيین  



4. تخاذذ خططووااتت ملمووسة اللغاء االتميیيیزز في ااألجرر يیجبب على االحكووماتت في االددوولل االمستقبلة اا 
االقائمم تبعا للجنسيیاتت.  

وو اانن تضمنن  حرريیة ااالنتقالل منن صاحبب عملل إإلى آآخرراالمستقبلة  يیجبب اانن تضمنن االحكووماتت .5
قبلل اانتهھاء االمددةة االعقدديیة.  ووجوودد فتررااتت سماحح الؤؤلئكك االعمالل االذذيینن تلغى عقووددهھھھمم  

 

االحووكمة االددووليیة آلليیاتت تنظظيیمم هھھھجررةة االيیدد االعاملة.  

 رريینناالعمالل االمهھاجحمايیة االى تعززيیزز  مجتمعاتهھممنظظماتت االمعنيیة بحقووقق االمهھاجرريینن وواالم سعتت 
يیكوونن هھھھنالكك مجالل ووااسع لمؤؤسساتت االمجتمع االمددني في  هھ يیجبب أأنناان منذذ أأمدد ططوويیلل ااال ووااسررهھھھمم

مؤؤسساتت االمجتمع االمددني اانن تساهھھھمم حيیثث تستططيیع  االمناقشاتت االددووليیة٬، ااالقليیميیة٬، وواالحكووميیة االووططنيیة.
ضعي ووبما لدديیهھا منن خبررةة في نقلل االمعررفة وواالمعلووماتت منن االقاعددةة إإلى وواات بخبررتهھا االووااسعة
مددني٬، يیمكنن للحكووماتت٬، ووذذلكك منن خاللل ااالنخررااطط االتامم مع مؤؤسساتت االمجتمع االاالسيیاساتت٬، وو

االووسائلل االتي منن خاللهھا يیمكنن  ااسبابب االهھجررةة االعماليیة ووقة حوولل االحصوولل على معلووماتت ووررؤؤىى معم
وو تططبيیقق هھھھذذهه االووسائلل بشكلل ناجح. .ااتباعع منهھج قائمم على االحقووقق  

االتووصيیاتت االمتعلقة بالسيیاسة.  

 االعالقاتت مع مؤؤسساتت االمجتمع االمددني٬، بحيیثث منن االممكنن اانن يیجبب على االحكووماتت تعززيیزز .1
لمعلووماتت منن اااالددبلووماسيیة ااالجنبيیة بقددرر مهھمم  االسفاررااتت وواالبعثاتتمشارركة  يیتمم تلعبب هھھھذذهه

	 حوولل مجتمعاتت االمهھاجرريینن منن خاللل االقاعددةة االشعبيیة.   
اهھھھددااتت حقووقق ااالنسانن٬، جميیع معبشكلل عاجلل ووتططبقق  ددققايیجبب على االحكووماتت اانن تص .2

االعهھدد االددوولي ااالتفاقيیة االددووليیة لحمايیة جميیع االعمالل االمهھاجرريینن وو ااعضاء ااسررهھھھمم٬، وو  ووخاصة 
وو ااالجتماعيیة وواالثقافيیة٬، كما يیجبب على االحكووماتت االمووااءمة بيینن  االحقووقق ااالقتصادديیةاالخاصص 

جميیع ااالتفاقيیاتت وومعاهھھھددااتت حقووقق ااالنسانن.يینن االقوواانيینن وواالسيیاساتت االووططنيیة ووب 	  
 االمتحددةة لألممم ررفيیع االمستووىىيیجبب اانن تساهھھھمم االحكووماتت في منططقة غرربب ااسيیا في االحوواارر  .3

اانن تستشيیرر مؤؤسساتت ٬، ووبشكلل ددقيیقق ٬، ووأأنن تددررسس نتائجهھ ةحوولل االهھجررةة وو االتنميی االمقبلل
االمجتمع االمحلي  باعتباررهھھھا شرريیكا مهھما يیمكنهھ تقدديیمم االخبررةة  وواالمقتررحاتت حوولل االهھجررةة ااثناء 

هھھھذذهه االمناقشاتت. 	  
لمؤؤسساتت فعالة لمشارركة غي  اانن تعططي االحكووماتت في منططقة غرربب أأسيیا نططاقق أأووسع يینب .4

االتشاوورريیة ااالقليیميیة (على سبيیلل االمثالل حوواارر اابوو ظظبي)٬، ووفي  لقاءااتت في اال مددني االمجتمع اال
ااجتماعاتت ااالسكوواا٬، وو في االيیاتت جامعة االددوولل االعرربيیة حوولل االعمالل االمهھاجرريینن. كما يیجبب اانن 

بيیة كذذلكك االشبكة االعرربيیة حوولل حقووقق االمهھاجرريینن وو االتي تمم تاسيیسهھا تضيیفف االحكووماتت االعرر
حدديیثا باعتباررهھھھا مؤؤسسة مجتمع مددني ررسميیة وو ممثلة في هھھھذذهه االمنتدديیاتت.  

 


