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العنف ضد العامالت املهاجرات  - ١٣١/٥٦

إن اجلمعية العامة،  

إذ تشري إىل مجيع قراراـا السـابقة بشـأن العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، وإىل القـرارات الـيت اختذـا جلنـة وضـع املـرأة، وجلنـة 
حقوق اإلنسان، وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة(١)، 

ـــع املعــين  وإذ تؤكـد جمـددا نتـائج املؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان(٢)، واملؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـــة(٣)، واملؤمتـر العـاملي الراب
باملــــرأة(٤)، ومؤمتــر القمـــــة العالــــمي للتنميـــة االجتماعيـة(٥)، واسـتعراض كـل منـها الـذي جيـري كـل مخـس سـنوات، وال سـيما فيمـا يتعلـق 

بالنتائج املتصلة بالعامالت املهاجرات، 

وإذ تالحظ خمتلف األنشطة اليت بادرت إىل االضطالع ا كيانات داخل منظومـة األمـم املتحـدة، مـن قبيـل اجتمـاع فريـق اخلـرباء 
الذي عقده املعهد الدويل للبحث والتدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، يف جنيـف يف آب/ أغسـطس ١٩٩٩، وحلقـة 

العمل الدولية عن أفضل املمارسات املتعلقة بالعمال املـهاجرين وأسـرهم، الـيت عقـــــدت، مببـادرة مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة، يف سـنتياغو، يف 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠، واحللقة الدراسية عن املهاجرات اليت نظمـها صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واملعـهد األرجنتيـين الوطـين ملكافحـة 

التميـيز وكراهيـة األجـانب والعنصريـة، يف بوينـس أيـرس، يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، فضـال عـن األنشـطة األخـــرى الــيت تواصــل تقييــم احملنــة الــيت 

تواجه العامالت املهاجرات وختفيفها، 

                                                           
انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (١)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)

A)، الفصــل  .95.XIII.18 تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٤ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٣)
األول، القرار ١، املرفق. 

A)، الفصــل  .96.IV.13 تقرير املؤمتر العـــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بيجــني، ٤-١٥ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٥ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٤)
األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مارس ١٩٩٥ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيــع A.96.IV.8)، الفصــل  (٥)
األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 
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وإذ تؤكـد أن مواجهـة مشـــكلة العنــف ضــد العــامالت املــهاجرات تقتضــي توافــر معلومــات موضوعيــة وشــاملة وذات قــاعدة 
ــــث والتحليــل، وإجـــــراء تبــادل واســـــع النطــاق خلــربات خمتلــــف الــدول  عريضـة، مبـا يف ذلـك القيـام إن أمكـن بإنشـاء قـاعدة بيانـات للبحــ

األعضــاء واتمع املدنــي، وما استخلصوه من دروس يف صوغ السياسات العامة واالستراتيجيات احملددة، 

وإذ تشجع استمرار مشاركة اتمع املدين يف وضــع التدابـري املناسـبة وتنفيذهـا دعمـا لقيـام شـراكات مبتكـرة فيمـا بـني الوكـاالت 
احلكومية، واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اتمع املدين، من أجل مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات، 

ـــازلن  وإذ تالحـظ وجـود أعـداد كبـرية مـن النسـاء مـن البلـدان الناميـة وبعـض البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة الالئـي م
يتجـهن حنـو البلـدان األيسـر حـاال حبثـا عـن سـبل كسـب العيـش ألنفسـهن وألسـرهن نتيجـة للفقـر والبطالـة وغريمهـا مـن األوضـاع االجتماعيــة 

االقتصادية، وإذ تسلم بواجب البلدان األصلية يف يئة األوضاع اليت توفر فرص العمل واألمن االقتصادي ملواطنيها، 

وإذ تعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء املعلومـات عـن اسـتمرار حـــاالت إســاءة املعاملــة وأعمــال العنــف اخلطــرية الــيت ترتكــب ضــد 
العامالت املهاجرات، 

وإذ تدرك أن حترك عدد كبري مـن العـامالت املـهاجرات ميكـن أن يتيسـر ويتحقـق باسـتخدام الوثـائق املـزورة أو املخالفـة لألصـول 
والزجيـات الصوريـة ـدف اهلجـرة، وأن ذلـك ميكـن تيسـريه بسـبل عديـدة، مـن بينـها شـبكة اإلنـترنت، وأن هـؤالء العـامالت املـهاجرات أكـــثر 

عرضة لسوء املعاملة واالستغالل، 

وإذ تسلم بالفوائد االقتصادية اليت جينيها البلد األصلي وبلد املقصد من تشغيل العامالت املهاجرات، 

ـــن الصعيــد الثنــائي واإلقليمــي واألقــاليمي والــدويل يف  وإذ تـدرك أمهيـة النـهج واالسـتراتيجيات املشـتركة واملتضـافرة علـى كـل م
محاية وتعزيز حقوق العامالت املهاجرات ورفاههن، 

 

 

 

وإذ تدرك أيضا أمهية استكشاف الصلة بني هجرة النساء واالجتار ن، 

وإذ تشجعها التدابري اليت أقرا بعض بلدان املقصد بغية ختفيف حمنة العامالت املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية، 

وإذ تشدد على الدور املـهم الـذي تؤديـه هيئـات األمـم املتحـدة ذات الصلـة واملنشـأة مبوجـب معـاهدات يف رصـد تنفيـذ اتفاقيـات 
ـــكلة العنــف ضــد العــامالت املــهاجرات، ويف  حقـوق اإلنسـان واإلجـراءات اخلاصـة ذات الصلـة يف حـدود واليـة كـل منـها، ويف التصـدي ملش

محاية وتعزيز حقوقهن ورفاههن، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٦)؛  - ١

                                                           
 .A/56/329 (٦)
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حتيـط عـلما أيـضا بتقـرير كل من الـمقررة اخلـاصـة للـجنـة حقـوق اإلنسـان املعنيـة بـحقـوق اإلنسـان للمـهاجرين(٧)،  - ٢

واملقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنـسان الـمعـنيـة بالـعنف ضد املـرأة وأســبابه وعواقبـه(٨)، فيمـا يتعلـق مبسـألة العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، 

وتشجع املقررتني اخلاصتني على مواصلة معاجلة مسألة العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات وحقـوق اإلنسـان اخلاصـة ـن، وال سـيما مشـكالت 

العنف بسبب نوع اجلنس والتمييز واالجتار بالنساء؛ 

تطلب إىل مجيع احلكومـات أن تواصـل تعاوـا التـام مـع كـال املقررتـني اخلـاصتني يف أداء املـهام والواجبـات املوكولـة  - ٣

إليهما، وأن تزودمها جبميع املعلومات املطلوبة، مبا يف ذلك عن طريق االستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من املقررتني اخلاصتني؛ 

تشجع احلكومات، وخباصة حكومات البلـدان األصليـة وبلـدان املقصـد، علـى إتاحـة املعلومـات املتعلقـة بـالعنف ضـد  - ٤

العـامالت املـهاجرات للمقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين ـدف مطالبـة املقـررة اخلاصـة بالتوصيـة بتدابـري وإجـراءات ملموســة 

من أجل التصدي للمشكلة؛ 

ـــة إىل زيــارة بلداــا مــن أجــل مســاعدا علــى  تشـجع أيضـا احلكومـات علـى النظـر جديـا يف دعـوة املقـررة اخلاص - ٥

االضطالع بفعالية بالوالية املوكولة إليها؛ 

ـــة  حتـث احلكومـات املعنيـة، وال سـيما حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان املقصـد، علـى زيـادة تعزيـز جـهودها الوطني - ٦

حلمايـة ودعـم حقـوق العـامالت املـهاجرات ورفاهـهن، مبـا يف ذلـــك عــن طريــق التعــاون املســتمر علــى كــل مــن الصعيــد الثنــائي واإلقليمــي 

واألقاليمي والدويل، ووضع استراتيجيات وإجراءات مشـتركة، ومراعـاة النـهج االبتكاريـة واخلـربات املتوفـرة لـدى بلـدان أعضـاء معينـة، وإقامـة 

حوار مستمر فيما بينها والعمل على مواصلته من أجل تسهيل تبادل املعلومات؛ 

ــة إىل  حتـث أيضـا احلكومـات املعنيـة، وال سيمـا حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان املقصـد، علـى دعـم الـربامج الرامي - ٧

تعزيـز اإلجـراءات الوقائيـة وختصيـص املـوارد املالئمـة هلـذه الـربامج، وبصفـة خاصـة اإلعـــالم املوجــه للفئــات املســتهدفة، والتثقيــف واحلمــالت 

الرامية إىل زيادة وعي اجلماهري ذا املوضوع على الصعيدين الوطين والشعيب، وذلك بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية؛ 

تنـوه مع التقـدير بـقيـام الــدول األعــضاء، بـمـا يف ذلـك البـلـدان األصلـيـة وبلـدان العـبـور وبـلـدان املقـصـد، باتـخـاذ  - ٨

تـدابـري إلطـالع العـامـالت املهـاجرات على ما هلن من حـقوق ومزايا، وتشجــع الـدول األعضـاء األخـرى علـى اعتمـاد التدابـري املالئمـة يف هـذا 

الصدد؛ 

يب باحلكومات املعنيـة، وال سيمـا حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان املقصـد، أن تضـع جـزاءات عقابيـة وجنائيـة،  - ٩

إن مل تكـن قـد فعلـت ذلـك، مـن أجـل معاقبـة مرتكـيب العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، وأن تقـوم مـا أمكـن بـتزويد ضحايـا العنـــف بكــامل 

املساعدة واحلماية العاجلتني، مثل املشـورة، واملسـاعدة القانونيـة والقنصليـة، واإليـواء املؤقـت، وغـري ذلـك مـن التدابـري الـيت تسـمح هلـن حبضـور 

اإلجـراءات القضائيـة، وأن تشـجع املنظمـات غـري احلكوميـة علـى تزويدهـن ـذه املسـاعدة واحلمايـة، وتضـــع خطــط إعــادة اإلدمــاج والتــأهيل 

لفائدة العامالت املهاجرات العائدات إىل بلدان األصلية؛ 

                                                           
 .Add.1 و E/CN.4/2001/83 (٧)

 .Add.1 and 2 و E/CN.4/2001/73 (٨)
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تشجع احلكومات املعنية، وال سيما حكومات البلدان األصليـة وبلـدان املقصـد، علـى دعـم الـربامج التدريبيـة املوجهـة  - ١٠

إىل موظفيها القائمني علـى إنفـاذ القـانون وموظفيـها القضـائيني وموظفيـها املختصـني بتقـدمي اخلدمـات، وعلـى صـوغ وتنفيـذ مثـل هـذه الـربامج 

إذا مل تكـن قـد فعلـت ذلـك، مـن أجـل إكســـاب هــؤالء املوظفــني الرمسيــني املــهارات والتوجــهات الكفيلــة بتقــدمي احللــول الســليمة واملهنيــة 

للعامالت املهاجرات الالئي يعانني سوء املعاملة والعنف؛ 

تشـجع أيضـا احلكومـات املعنيـة، وال سـيما حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان املقصـد، علـى اختـاذ تدابـري أو تعزيـــز  - ١١

التدابـري القائمـة مـن أجـل تنظيـم اسـتقدام وتشـغيل العـامالت املـهاجرات، والنظـر يف اختـاذ التدابـري القانونيـــة املالئمــة ملكافحــة الوســطاء الذيــن 

يتعمدون تشجيع حتركات العمال السرية ويستغلون العامالت املهاجرات؛ 

تدعـو احلكومـات إىل حتديـد مسـببات اهلـجرة غـري املوثقـة وأثرهـا االقتصـادي واالجتمـاعي والدميوغـرايف، فضـال عـــن  - ١٢

انعكاساا على صياغة وتطبيق السياسات االجتماعية واالقتصادية والسياسات املتعلقة باهلجرة، مبا فيها ما يتصل بالعامالت املهاجرات؛ 

تشجع احلكومات املعنية، وال سيمـا حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان العبـور وبلـدان املقصـد، علـى االسـتفادة مـن  - ١٣

خربات األمم املتحدة، مبا فيها شعبة اإلحصاءات التابعة لألمانـة العامـة، وغريهـا مـن اهليئـات ذات الصلـة مثـل املعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب 

مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، السـتحداث منـهجيات وطنيـة مناسـبة يف جمـال مجـع البيانـات تتيـح إنتـاج بيانـات مقارنـة عـن العنـف ضـد العــامالت 

املهاجرات الستخدامها كأساس للبحوث والتحليالت املتعلقة باملوضوع؛ 

تشـجع الــدول األعضــاء علــى النظــر يف التوقيــع والتصديــق علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة أو  - ١٤

ـــة  االنضمـام إليـها، والنظـر يف التوقيـع والتصديـق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمـــاية حقـــوق مجــيع العـمــال املهـاجــرين وأفــراد أسـرهم(٩)، واتفـاقي

الرق لعام ١٩٢٦(١٠)، أو االنضمام إليهما؛ 

ترحـب باعتمـاد اجلمعيـة العامـة بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـــال(١١)،  -١٥

ـــو(١٢)، املكملــني التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  وبروتوكـول مكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجل

الوطنية(١٣)، وتشجع احلكومات على النظر يف التوقيع على الربوتوكولني والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما؛ 

تشـجع اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة علـــى النظــر يف وضــع توصيــة عامــة بشــأن حالــة العــامالت  -١٦

املهاجرات؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الـجمـعية العـامـة يف دورـا الثـامـنـة  واخلـمسـني تقريـرا عـن مشـكلة العـنـف ضـد  -١٧

العامالت املهاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار، آخـذا يف االعتبـار املعلومـات املسـتكملة املقدمـة مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة 

                                                           
القرار ١٥٨/٤٥، املرفق.  (٩)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٢١٢، الرقم ٢٨٦١.  (١٠)

القرار ٢٥/٥٥، املرفق الثاين.  (١١)

املرجع نفسه، املرفق الثالث.  (١٢)

املرجع نفسه، املرفق األول.  (١٣)
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منظمة العمل الدولية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، واملعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب مـن أجـل 

النهوض باملرأة، فضال عن املنظمة الدولية للهجرة وسائر املصادر ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. 

اجللسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


