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الدورة السادسة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٢ من جدول األعمال 
  النهوض باملرأة 

إكوادور، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بــريو، جــزر مارشــال، مجهــــورية الكــــونغو 
الدميقراطية، مجـهورية ترتانيا املتحــدة، مجهــورية مقدونيا اليوغوســالفية الســابقة، ســانت 
فنسنت وجزر غرينادين،  سـورينام، شيلي، الفلبــني، كمبوديــــا، كولومبيــا، املكســيك، 

  منغوليا، نيكاراغوا: مشروع قرار 
 العنف ضد العامالت املهاجرات 

إن اجلمعية العامة،  
إذ تشـري إىل مجيـع القـرارات السـابقة بشـأن العنـف ضــد العــامالت املــهاجرات الــيت 
اختذا اجلمعية العامة، وجلنة مركز املرأة، وجلنة حقـوق اإلنسـان، وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة 

اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة(١)، 
وإذ تؤكـد جمـددا نتـائج املؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان(٢)، واملؤمتـر الـــدويل للســكان 
والتنميـــة(٣)، واملؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين باملــــــرأة(٤)، ومؤمتــــر القمــــــة العالـــــمي للتنميــــة 

 __________
القرار ١٠٤/٤٨.  (١)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث..  (٢)
تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٣)

املبيع A.95.XIII.18)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٤)

املبيع A.96.IV.13)، الفصل األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 
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االجتماعيـة(٥)، واسـتعراض كـل منـها الـذي جيـري كـل مخـس سـنوات، ال سـيما فيمـا يتعلـــق 
بالنتائج املتصلة بالعامالت املهاجرات، 

وإذ حتيـط علمـا مبختلـف األنشـطة الـيت بــادرت إىل االضطــالع ــا كيانــات داخــل 
ـــدويل للبحــث  منظومـة األمـم املتحـدة، مـن قبيـل اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـذي عقـده املعـهد ال
والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة يف جنيــف يف ١٩ و ٢٠ آب/ 
أغسـطس ١٩٩٩، وحلقـة العمـل الدوليـة عـن أفضـل املمارسـات املتعلقـة بالعمـــال املــهاجرين 
ـــادرة مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة، يف ســنتياغو، يف ١٩ و ٢٠  وأسـرهم، الـيت عقـدت،  مبب
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، وحلقة دراسية عن املهاجرات نظمها، يف بوينـس أيـرس يف متـوز/يوليـه 
٢٠٠٠، صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واملعـهد األرجنتيـين ملكافحـــة التميــيز وكــره 
األجـانب والعنصريـة، واألنشـــطة األخــرى الــيت تواصــل تقييــم احملنــة الــيت تواجــه العــامالت 

املهاجرات وختفيفها، 
ـــر  وإذ تؤكــد أن مواجهــة مشــكلة العنــف ضــد العــامالت املــهاجرات تقتضــي تواف
معلومات موضوعية وشاملة وذات قاعدة عريضـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إنشـاء قـاعدة بيانـات 
للبحـــث والتحليل، وإجـــراء تبادل واســـع خلربات خمتلــف الدول األعضـــاء واتمـع املدنـــي 

وما اكتسب من دروس يف صوغ السياسات العامة واالستراتيجيات احملددة، 
وإذ تشجع استمرار مشاركة اتمع املدين يف وضـع التدابـري املناسـبة وتنفيذهـا دعمـا 
لقيام شراكات مبتكرة فيما بني الوكـاالت احلكوميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن 

أعضاء اتمع املدين، من أجل مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات، 
وإذ تالحظ وجود أعداد كبرية من النساء من البلدان النامية وبعـض البلـدان الـيت متـر 
اقتصاداا مبرحلة انتقالية الالئي مازلن يتجهن حنو البلدان األيسر حــاال حبثـا عـن سـبل كسـب 
العيــش ألنفســهن وألســرهن نتيجــة للفقــــر والبطالـــة وغريمهـــا مـــن األوضـــاع االجتماعيـــة 
االقتصاديـة، وإذ تسـلم بواجـب البلـدان األصليـة يف يئـة األوضـــاع الــيت توفــر فــرص العمــل 

واألمن ملواطنيها، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء اســـتمرار حــاالت إســاءة املعاملــة وأعمــال العنــف 

اخلطرية اليت ترتكب ضد العامالت املهاجرات،  

 __________
تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات األمــم  (٥)

املتحدة، رقم املبيع A.96.IV.8)، الفصل األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 
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وإذ تـدرك أن حترك عـدد كبـري مـن العـامالت املـهاجرات ميكـــن أن يتيســر ويتحقــق 
باستخدام الوثائق املـزورة أو املخالفـة لألصـول والزجيـات الصوريـة ـدف اهلجـرة، وأن ذلـك 
ميكن تيسريه بسبل عديدة من بينـها شـبكة اإلنـترنت، وأن هـؤالء العـامالت املـهاجرات أكـثر 

عرضة لسوء املعاملة واالستغالل،  
وإذ تسـلم بـالفوائد االقتصاديـة الـيت جينيـها البلـد األصلـي وبلـد املقصـــد مــن تشــغيل 

العامالت املهاجرات، 
وإذ تدرك أمهية النـهج واالسـتراتيجيات املشـتركة واملتضـافرة علـى كـل مـن الصعيـد 
الثنائي واإلقليمي واألقاليمي والدويل يف محاية وتعزيز حقوق العامالت املهاجرات ورفاههن، 

وإذ تدرك أيضا أمهية استكشاف الصلة بني هجرة النساء واالجتار ن، 
وإذ تشـعر بالتشـجيع إزاء التدابـري الـيت أقرـا بعـض بلـدان املقصـد بغيـة ختفيـف حمنـة 

العامالت املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية، 
وإذ تشدد على الدور املهم الـذي تؤديـه هيئـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة واملنشـأة 
مبعـاهدات يف رصـد تنفيـذ اتفاقيـــات حقــوق اإلنســان واإلجــراءات اخلاصــة ذات الصلــة، يف 
ـــهاجرات ويف محايــة  حـدود واليـة كـل منـها، ويف التصـدي ملشـكلة العنـف ضـد العـامالت امل

وتعزيز حقوقهن ورفاههن، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٦)؛  - ١

حتيـط علمـا أيضـــا بتقريركــل مــن املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان  - ٢
للمهاجرين(٧)، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه فيمـا يتعلـق مبسـألة 
العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات(٨)، وتشـجعهما علـى مواصلـة معاجلـة مســـألة العنــف ضــد 
العــامالت املــهاجرات وحقــوق اإلنســان اخلاصــة ــن، وال ســيما مســألة العنــــف والتميـــيز 

اجلنسانيني واالجتار يف النساء؛  
تطلب إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاونا تاما مـع املقررتـني اخلـاصتني يف  - ٣
أداء املهام والواجبات املوكولة إليـهما، وأن تقـدم مجيـع املعلومـات الـيت تطلباـا، مبـا يف ذلـك 

عن طريق االستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من املقررتني اخلاصتني؛ 

 __________
 .A/56/329 (٦)

 .Add.1 و E/CN.4/2001/83 (٧)
 .Add.1-2 و E/CN.4/2001/73 (٨)
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تشجع احلكومات، وخاصة حكومات البلدان األصلية وبلدان املقصد، علـى  - ٤
تقاسم املعلومات املتعلقة بالعنف ضد العامالت املـهاجرات مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق 
اإلنسان للمهاجرين دف مطالبتها بالتوصيـة بتدابـري وإجـراءات ملموسـة مـن أجـل التصـدي 

للمشكلة؛ 
تشجع أيضا احلكومات على النظر جديا يف دعوة املقـررة اخلاصـة إىل زيـارة  - ٥

بلداا من أجل مساعدا على االضطالع بفعالية بالوالية املوكولة إليها؛ 
ــــة وبلـــدان  حتــث احلكومــات املعنيــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصلي - ٦
ـــز جــهودها الوطنيــة حلمايــة ودعــم حقــوق العــامالت املــهاجرات  املقصـد، علـى زيـادة تعزي
ورفاهـهن، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التعـاون املسـتمر علـى كـل مـن الصعيـد الثنـائي واإلقليمــي 
واألقـاليمي والـدويل، ووضـع اسـتراتيجيات وإجـراءات مشـــتركة، ومراعــاة النــهج واخلــربات 
االبتكارية ملختلف الدول األعضاء، وإقامـة حـوار مسـتمر فيمـا بينـها مـن أجـل تسـهيل تبـادل 

املعلومات، ومواصلة هذا احلوار؛ 
حتث أيضا احلكومات املعنيـة، وال سـيما حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان  - ٧
املقصد، على دعم الربامج الرامية إىل تعزيز اإلجراءات الوقائية وختصيص املوارد املالئمـة هلـذه 
الربامج، وبصفة خاصـة اإلعـالم املوجـه للفئـات املسـتهدفة ذات الصلـة، والتثقيـف واحلمـالت 
الرامية إىل زيادة وعي اجلماهري ذا املوضوع علـى الصعيديـن الوطـين والشـعيب، بالتعـاون مـع 

املنظمات غري احلكومية؛ 
تنوه مع التقدير بقيام الدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك البلـدان األصليـة وبلـدان  - ٨
العبور وبلدان املقصـد، باختـاذ تدابـري إلطـالع العـامالت املـهاجرات علـى مـا هلـن مـن حقـوق 

ومكتسبات، وتشجع الدول األعضاء األخرى على اعتماد التدابري املالئمة يف هذا الصدد؛ 
ـــات املعنيــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  يـب باحلكوم - ٩
املقصـد، أن تضـع جـزاءات عقابيـة وجنائيـة، إن مل تكـن قـد فعلـت ذلـــك، مــن أجــل معاقبــة 
مرتكيب العنف ضد العامالت املهاجرات، وأن تقـوم مـا أمكـن بـتزويد ضحايـا العنـف بكـامل 
نطـاق املسـاعدة واحلمايـة العـاجلتني، مثـل املشـورة، واملسـاعدة القانونيـة والقنصليـة، واإليـــواء 
املؤقــت وغريهــا مــن التدابــري الــيت تســمح هلــن حبضــور اإلجــراءات القضائيــة، وأن تشـــجع 
املنظمـات غـري احلكوميـة علـى تزويدهـن ـذه املسـاعدة واحلمايـة، وكذلـك أن تضـــع خطــط 

إعادة إدماج وتأهيل لعودة العامالت املهاجرات إىل بلدان األصلية؛ 
ـــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  تشـجع احلكومـات املعني - ١٠
املقصـد، علـــى دعــم الــربامج التدريبيــة املوجهــة إىل موظفيــها القــائمني علــى إنفــاذ القــانون 
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وموظفيـها القضـائيني وموظفيـها املختصـني بتقـدمي اخلدمـات، وعلـى صـوغ وتنفيـذ مثـل هــذه 
ـــني املــهارات  الـربامج، إذا مل تكـن قـد فعلـت ذلـك مـن أجـل إكسـاب هـؤالء املوظفـني الرمسي
والتوجهات الكفيلة بتقدمي احللول السليمة واملهنية للعـامالت املـهاجرات الالئـي يكـن ضحيـة 

لسوء املعاملة والعنف؛ 
تشجع أيضا احلكومات املعنية، ال سيما حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان  - ١١
املقصد، على اختاذ تدابري أو تعزيز التدابري القائمة من أجل تنظيم اسـتقدام وتشـغيل العـامالت 
املـهاجرات، مبـا يف ذلـك النظـر يف اختـاذ التدابـــري القانونيــة املالئمــة ملكافحــة الوســطاء الذيــن 

يتعمدون تشجيع حتركات العمال السرية ويستغلون العامالت املهاجرات؛ 
تدعو احلكومات إىل حتديد مسـببات اهلجـرة غـري املوثقـة وأثرهـا االقتصـادي  - ١٢
واالجتماعي والدميوغرايف، فضال عن آثارهـا بالنسـبة لصياغـة وتطبيـق السياسـات االجتماعيـة 

واالقتصادية والسياسات املتعلقة باهلجرة، مبا فيها ما يتصل بالعامالت املهاجرات؛ 
ـــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  تشـجع احلكومـات املعني - ١٣
العبور وبلدان املقصد، على االستفادة من خربات األمـم املتحـدة، مبـا فيـها الشـعبة اإلحصائيـة 
التابعة لألمانة العامة، وغريها مـن اهليئـات ذات الصلـة مثـل املعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب 
من أجل النهوض باملرأة، الستحداث منـهجيات وطنيـة مناسـبة يف جمـال مجـع البيانـات، تقـوم 
مسـتقبال بإنتـاج بيانـات مقارنـة عـن العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات السـتخدامها كأســاس 

للبحوث والتحليالت املتعلقة باملوضوع؛ 
تشجع الدول األعضاء على النظر يف التصديــق علـى اتفاقيـات منظمـة العمـل  - ١٤
الدوليـة واالمتثـال هلـا، والنظـر يف التوقيـع علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـــال 
املهاجرين وأفراد أسرهم(٩)، واتفاقية الرق لعام ١٩٢٦(١٠)، أو التصديـق عليـهما أو االنضمـام 

إليهما؛ 
ترحــب باعتمــاد اجلمعيــة العامــة بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــــة االجتـــار  -١٥

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال(١١)، وبروتوكول مكافحة ريب املـهاجرين عـن طريـق 
 

 __________
القرار ١٥٨/٤٥، املرفق.  (٩)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٢١٢، الرقم ٢٨٦١.  (١٠)
القرار ٢٥/٥٥، املرفق الثاين.  (١١)
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الــرب والبحــر واجلــو(١٢)، املكملــني التفاقيــة األمــم املتحــــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب 
الوطنية(١٣)، وتشجيع احلكومات على النظر يف التوقيع على الربوتوكولني أو التصديق عليـهما 

أو االنضمام إليهما؛ 
تشـجع اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة علـى النظـر يف وضـــع  -١٦

توصية عامة بشأن حالة العامالت املهاجرات؛ 
تطلــب إىل األمــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثامنـــة   -١٧
واخلمسني تقريرا عن مشكلة العنف ضد العامالت املهاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار، آخـذا 
يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمـة مـن هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة منظمـة 
العمـل الدوليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، 
واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، وسـائر 

املصادر ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. 
 

 __________
املرجع نفسه، املرفق الثالث.  (١٢)
املرجع نفسه، املرفق األول.  (١٣)


