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أوال -مقدمة 
 

ـــة يف  يف القـرار ١٣٨/٥٤ الـذي اختذتـه اجلمعيـة العام - ١
١٧ كـــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩ بشــــأن العنــــف ضــــد 
العــامالت املــهاجرات، أشــــارت اجلمعيـــة العامـــة إىل مجيـــع 
القرارات السابقة اليت اختذت يف هذا الشأن مـن جانبـها ومـن 
جانب جلنة وضـع املـرأة، وجلنـة حقـوق اإلنسـان، وجلنـة منـع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل جانب إعالن القضاء على العنف 
ضد املرأة، وأكدت جمددا نتائج املؤمترات العاملية الـيت عقـدت 
مؤخــرا، ال ســيما مــا يتعلــق مــن هــــذه النتـــائج بالعـــامالت 

املهاجرات. 
وقدمــت اجلمعيــة العامــة عــددا مــــن التوصيـــات إىل  - ٢
ـــدان  احلكومـات والـدول األعضـاء، وخاصـة بلـدان املنشـأ وبل
املقصد، حيث طالبتها بزيادة تعزيز جـهودها الوطنيـة املبذولـة 
حلمايــة وتشــجيع حقــوق العــامالت املــهاجرات ورفاهـــهن، 
ـــة واإلقليميــة  مبـا يف ذلـك التعـاون املسـتمر علـى الصعـد الثنائي
واألقاليميــة والدوليــة، ومــــن خـــالل وضـــع االســـتراتيجيات 
ـــى حنــو مشــترك، آخــذة يف االعتبــار  واالضطـالع بـالعمل عل
النـهج االبتكاريـة واخلـربات لـدى الـدول األعضـاء كــل علــى 
حدة. وأهابت باحلكومات أن تدعم الربامج الرامية إىل تعزيـز 
ـــربامج،  اإلجـراءات الوقائيـة وختصيـص املـوارد املالئمـة هلـذه ال
وبصفة خاصة اإلعـالم املوجـه للفئـات املسـتهدفة ذات الصلـة 
والتثقيـف واحلمـالت الراميـة إىل زيـادة وعـــي اجلماهــري ــذه 
القضيــة علــى الصعيديــــن الوطـــين والشـــعيب، بالتعـــاون مـــع 
املنظمات غري احلكومية. وكان مثة حث للحكومات والـدول 
األعضاء على أن تتخذ ما يلزم مـن تدابـري لتعريـف العـامالت 
ــات  املـهاجرات مبـا هلـن مـن حقـوق وامتيـازات؛ وفـرض عقوب
جزائيـــة وجنائيـــة ملعاقبـــة مرتكـــيب العنـــف ضـــد العــــامالت 
املـهاجرات؛ والقيـام، إىل أقصـى حـد ممكـــن، بــتزويد ضحايــا 
العنف بكامل جمموعة املساعدة واحلماية الفوريتني، مـن قبيـل 

توفري املشورة واملساعدة القانونيـة والقنصليـة واملـأوى املؤقـت 
إىل جانب تدابري أخرى، مما يسمح هلن باحلضور أثناء العملية 
القضائية، وتشجيع املنظمات غــري احلكوميـة علـى تقـدمي هـذه 
اموعة الكاملة أيضا؛ ووضع خطط لإلدماج وإعادة التأهيل 
ـــدن إىل بلداــن  فيمـا يتصـل بالعـامالت املـهاجرات الالئـي يع
األصلية؛ ودعم برامج التدريـب املتعلقـة بالقـائمني علـى إنفـاذ 
القانون واملدعني وموفـري اخلدمـات لالضطـالع بـالتدخالت 
الصحيحــة واملهنيــة مــن أجــل العــامالت املــهاجرات الالئـــي 
يتعرضـن لسـوء املعاملـة والعنـــف؛ واختــاذ التدابــري الالزمــة أو 
تعزيز التدابري القائمة يف جمال تنظيم توظيف ووزع العـامالت 
ـــن تدابــري  املـهاجرات، ممـا يتضمـن النظـر يف اختـاذ مـا يالئـم م
قانونية ضد الوسطاء الذين يشـجعون عمـدا انتقـال العـامالت 

بالطرق السرية أو يعمدون إىل استغالهلن. 
ـــات أن  وكذلــك طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل احلكوم - ٣
تضـع منـهجيات وطنيـة مالئمـة جلمـع البيانـات مـن شـــأا أن 
تولّد بيانات قابلة للمقارنة فيما يتصل بالعنف ضـد العـامالت 
املـهاجرات، باعتبـار أن هـذه البيانـات تشـكل أساسـا للبحــث 
والتحليـل يف هـذا املوضـوع، واقــترحت علــى احلكومــات أن 
تنتفـع خبـربات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك الشـعبة اإلحصائيــة 
التابعـة لألمانـة العامـة وسـائر اهليئـات ذات الصلـة، مـــن قبيــل 
ـــاملرأة.  املعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب مـن أجـل النـهوض ب
وشــجعت اجلمعيــة العامــة الــدول األعضــاء علــــى النظـــر يف 
التصديق على اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة واالمتثـال هلـا، 
والتوقيـع علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـــال 
املـــهاجرين وأفـــراد أســـرهم واتفاقيـــة الــــرق لعــــام ١٩٢٦، 

والتصديق على هاتني االتفاقيتني أو االنضمام إليهما. 
وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقــدم إليـها  - ٤
يف دورا السادسة واخلمسني تقريرا عن مشـكلة العنـف ضـد 
العامالت املهاجرات، وكذلك عـن تنفيـذ قرارهـا ١٣٨/٥٤، 
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آخذة يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة مــن مؤسسـات 
منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما منظمــة العمــــل الدوليـــة 
وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصنــدوق األمــم املتحــــدة 
اإلمنـائي للمـرأة واملعـهد الـدويل للبحـث والتدريـب مــن أجــل 
النهوض باملرأة واملنظمة الدولية للـهجرة وغريهـا مـن املصـادر 

ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. 
وهذا التقرير مقدم عمال بذلك الطلب، وهو يسـتند،  - ٥
يف مجلــة أمــور، إىل التقــارير الــواردة مــــن الـــدول األعضـــاء 
ــــات احلكوميـــة الدوليـــة  ومؤسســات األمــم املتحــدة والكيان

  واملنظمات غري احلكومية. 
 ثانيا -معلومات أساسية 

منذ اختاذ القرار ١٣٨/٥٤ وتقدمي آخر تقرير لألمـني  - ٦
العام بشأن قضية العنف املوجه ضد العـامالت املـهاجرات(١)، 
ظل موضوع اهلجرة واهلجرة مـن أجـل العمـل موطـن اهتمـام 
على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية. وإىل جـانب اجلمعيـة 
العامة(٢)، اختذ عدد كبـري مـن اللجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس 
ـــها جلنــة وضــع املــرأة وجلنــة  االقتصـادي واالجتمـاعي، مبـا في
حقـوق اإلنسـان(٣)، قـرارات بشـــأن اهلجــرة، وخاصــة بشــأن 
نواحـي ضعـف العــامالت املــهاجرات. وكــان هنــاك اهتمــام 
كبري من جـانب عـدد مـن اإلجـراءات اخلاصـة للجنـة حقـوق 
اإلنسان، وأيضا من جانب املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد 
املرأة، فيما يتصل بقضايـا اهلجـرة، ومنـذ صـدور آخـر تقريـر، 
عينــت جلنــة حقــوق اإلنســان مقــررا خاصــا معنيــــا حبقـــوق 
اإلنسان املتصلة باملهاجرين(٤). وكذلك عينت اللجنة الفرعيـة 
ــالغ  املعنيـة حبمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان مقـررا خاصـا لإلب
عن حقوق اإلنسان لغري املواطنني(٥)، حيث يوجد عـدد كبـري 
من العمال املهاجرين. وقد عوجلت أيضا حالة املهاجرين، مبـا 
يف ذلـك العـامالت املـهاجرات، وذلـك أثنـاء اإلعـداد للمؤمتـــر 
العـاملي املعـين بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وبغـض األجــانب 

ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب. وكــانت احللقــة الدراســـية 
للخــــرباء مــــن آســــيا ومنطقــــــة احمليـــــط اهلـــــادئ (٥ إىل ٧ 
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، بـانكوك، تـايلند)، تتعلـق علـى ســـبيل 
املثـال باملـهاجرين واالجتـــار باألشــخاص مــع اإلشــارة بصفــة 
خاصـة إىل النسـاء واألطفـال. وقدمـت هـذه احللقـة توصيـــات 
خمتلفـــة بشـــأن قوانـــني العمـــل واهلجـــــرة، ومحايــــة العمــــال 
املـهاجرين، والتثقيـف والتوعيـة وبنـــاء القــدرات فيمــا يتصــل 
بالقـائمني بـالتثقيف واملرشـدين االجتمـاعيني ورجـال القضـــاء 
ـــة أيضــا بدراســة دقيقــة مــن  والشـرطة. وحظيـت هـذه القضي
ــــى الصعيديـــن الـــدويل  جــانب املنظمــات غــري احلكوميــة عل

والوطين(٦). 
وقــد صحــب التركــيز علــى قضايــا اهلجــرة اهتمـــام  - ٧
متزايد مبشكلة االجتــار بالنسـاء واألطفـال والصلـة بـني اهلجـرة 
ـــة  واالجتــار. ويف التقريــر(٧) املقــدم مــن املقــررة اخلاصــة املعني
بــالعنف ضــد املــرأة إىل الــدورة السادســة واخلمســني للجنـــة 
حقوق اإلنسان، كان مثة استكشاف هلـذه الصلـة، إىل جـانب 
مواطـن الضعـف الـــيت تواجــه العــامالت املــهاجرات والنســاء 
الالئـي يتعرضـن لالجتـار، مـع اإلشـارة إىل أن مـــن يســعني إىل 
اهلجرة من أجل العمل قد يسـقطن ضحيـة للمتـاجرين، سـواء 
يف بلـد املنشـأ أم يف بلـد املقصـد. وأوضحـت املقـــررة اخلاصــة 
أيضـا أن العـامالت املـهاجرات كثـريا مـا يـــتركزن يف القطــاع 
غـري الرمسـي،حيـث يتعرضـن يف أغلـب األحـوال لتلقـي أجـــور 
منخفضة والعمل ساعات طويلـة واحلصـول علـى قـدر ضئيـل 
مـن األمـن الوظيفـي أو احلرمـان منـه بـاملرة والتوصـــل حلقــوق 
حمــدودة بشــأن االســتحقاقات االجتماعيــة. ولفتــت املقــــررة 
اخلاصـة االنتبـاه أيضـا إىل أن العـامالت املـهاجرات ال حيصلــن 
إال على قدر حمدود من سـبل االنتصـاف القانونيـة يف القضايـا 
املتعلقة بالتمييز واالستغالل وقد جيدن أنفسهن عرضة لإلدانـة 

يف ذات القضايا اليت كن فيها من ضحايا اجلرمية. 



01-527655

A/56/329

ويف تقرير سيقدم إىل اجلمعية العامة بدورـا السـابعة  - ٨
واخلمسـني يف عـام ٢٠٠٢، سـتناقش مشـكلة االجتـار بالنســاء 
واألطفــال، الــــيت متثـــل موضـــوع بروتوكـــول منـــع االجتـــار 
باألشخاص وخاصــة النسـاء واألطفـال وقمعـه واملعاقبـة عليـه، 
الذي يكمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب 
احلدود الوطنية، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـة يف ١٥ تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠(٨). 
  

 ثالثا -التدابري اليت اختذا الدول األعضاء 
يف ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١(٩)، كـــانت هنــاك ١٥  - ٩
دولـة عضـوا قـد ردت علـى طلـب األمـــني العــام فيمــا يتعلــق 
بتقدمي معلومات عن مسألة العنف ضد العامالت املهاجرات، 
ــــك معلومـــات عـــن تنفيـــذ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  مبــا يف ذل
١٣٨/٥٤. وترد أيضا معلومات عن أنشـطة الـدول األعضـاء 
يف تقرير األمني العام بشأن العنف ضد العامالت املـهاجرات، 
ــــا السادســـة  الــذي قــدم إىل جلنــة حقــوق اإلنســان يف دور

واخلمسني(١٠). 
 

البيانات واملعلومات اإلحصائية 
قدمت املكسيك بيانـات إحصائيـة عـن أعـداد النسـاء  - ١٠
الالئي هاجرن إىل الواليات املتحدة األمريكية، وذكرت بـريو 
أنه كانت هناك ١٣٣ امرأة من بـني العمـال املـهاجرين البـالغ 
عددهـــم ٧٥٤ الذيـــن قُيـــدوا بشـــكل رمســـي. وأوضحـــــت 
كوستاريكا أن العمال األجانب قد بلغوا، يف تقديرهـا، نسـبة 
١٠ يف املائة من إمجايل سكان البلد، مع قـدوم غالبيـة العمـال 
ــانون  املـهاجرين للعمـل باملنـازل مـن نيكـاراغوا. وفيمـا بـني ك
الثـاين/ينـاير وأيـار/مـايو مـن عـام ٢٠٠١، سـجلت ١٠٦ مــن 
ـــة شــكاوى  العـامالت املـهاجرات يف السـلفادور، ومل تقـدم أي
تتضمـن سـوء املعاملـة. وأبلـغ االحتـاد السـوفيايت عـــن مبارحــة 
ـــق  ٣٧٤ ١٥ امـرأة للبلـد لالضطـالع بأعمـال مؤقتـة عـن طري

ـــام ٢٠٠٠.  القنــوات التابعــة للدولــة مــن عــام ١٩٩٥ إىل ع
وأثنـاء تلـــك الفــترة، مل تــرد أيــة تقــارير عــن إســاءة معاملــة 
العامالت املهاجرات. وبينت بريو أنـه ليسـت مثـة تقـارير عـن 
ارتكـاب العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات. ومـع هـذا، فقـــد 
أشــارت أملانيــا إىل أنــه ال توجــد بيانــات عــن العنــــف ضـــد 

العامالت املهاجرات. 
 

أشكال العنف 
الحظـــــت املكســـــيك أن العـــــامالت املـــــــهاجرات  - ١١
ــــض  معرضــات للعنــف البــدين و/أو النفســي والعنصريــة وبغ
األجـانب وغـري ذلـك مـن صـــور التميــيز. ويف احلــاالت الــيت 
تتعـرض فيـها العـامالت املـــهاجرات إىل ســوء املعاملــة داخــل 
األسر الالئي يعشن ا، كثـريا مـا ختشـى النسـاء اإلبـالغ عـن 
العنـف خوفـا مـن فقـد دعـم شـركائهن لتســـويغ مركزهــن أو 
خوفـا مـن الـترحيل. وذكـرت املكســـيك أيضــا أن العــامالت 
املهاجرات عرضة النتهاكات حقوقهن على يـد املسـؤولني يف 
دوريــــات احلــــدود، مبــــا يف ذلــــك الضــــرب واالغتصـــــاب 
واالختطــاف. ويف عــام ٢٠٠١، مــــاتت ســـت نســـاء أثنـــاء 
ـــني املكســيك والواليــات املتحــدة.  حماولتـهن عبـور احلـدود ب
وأوضحـت كوسـتاريكا أن كثـريا مـــن العــامالت املــهاجرات 
ليست لديهن الوثائق الالزمة، ومن مث، فإن معرضات لسـوء 
املعاملـة، ممـا يتضمـن املضايقـــات اجلنســية والعنــف اجلنســي. 
وسـلّمت الكويـت بأنـه قـد تكـون هنـاك حـــاالت نــادرة مــن 
حاالت العنــف ضـد العـامالت املـهاجرات، ولكـن كـل حالـة 
مـن هـذه احلـاالت جيـــري تناوهلــا باعتبارهــا انتــهاكا حلقــوق 
اإلنسـان. وبينـت كوسـتاريكا أن العـامالت املـهاجرات كثـريا 
مــا خيشــني تقــدمي شــكاوى رمسيــة ضــد أصحــاب األعمـــال 
وغـريهم، وأـن يتغـاضني يف حـاالت كثـرية عمـا حيـدث هلـــن 
مـن مضايقـات أو أعمـال تتصـل بـالعنف. وهـؤالء العـــامالت 
أقــل اســتخداما مــن غــريهن لنظــــام الرعايـــة الصحيـــة إال يف 
حاالت الطوارئ، أيضا. وبينت دراسة أخرية يف كوسـتاريكا 
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كذلـك أن العـامالت املـــهاجرات يف ســن املراهقــة ال يدريــن 
حبقوقهن، مما جيعلهن عرضة لإلساءات بصفة خاصة. 

 
 التدابري القانونية 

االلتزامات الدولية 
يف ٢٠ آب/أغســــطس ٢٠٠١، كــــــانت االتفاقيـــــة  - ١٢
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم، 
الـــيت تشـــترط تصديـــق أو انضمـــام ٢٠ دولـــة مـــن الــــدول 
األطـراف(١١) كيمـا تدخـــل حــيز النفــاذ، موضــع تصديــق أو 
انضمام من جانب ١٦ دولـة مـن الـدول األطـراف(١٢). ومـن 
بني الدول األعضـاء الـيت أرسـلت تقاريرهـا، قـامت املكسـيك 
والفلبني بالتصديق علـى هـذه االتفاقيـة. وأبلغـت دول عديـدة 
أيضـا عـن انضمامـــها لصكــوك أخــرى مــن صكــوك حقــوق 
اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة، وأن هــــذه الصكـــوك تتضمـــن 

أحكاما ذات صلة بالعامالت املهاجرات. 
 

التدابري القانونية احمللية 
أنشــأت الكويــت، مبوجــــب مرســـوم وزاري، جلنـــة  - ١٣
حلقـوق اإلنسـان يف وزارة الداخليـة لتنـاول الشـكاوى املقدمــة 
من العامالت املهاجرات، كما أا سنت قانونـا بشـأن تنظيـم 
وترخيص الوكاالت املعنية بتشغيل اخلدم. ورغم أن الدسـتور 
ـــة يكفــالن بــالفعل احلــق يف اختــاذ  وقـانون اإلجـراءات اجلنائي
إجـراءات قانونيـة، فإنـه جيـري يف الوقـت الراهـن وضـع قـانون 
عمــل جديــد، ومــن شــأن هــذا القــانون أن يصــون حقـــوق 
العامالت وأن يدعمهن مبزيد من الكفاالت القانونيـة واملاليـة. 
ــــاول  وصرحــت ماليزيــا بــأن إدارة الشــرطة مســؤولة عــن تن
حاالت سوء معاملة العـامالت، وذكـرت أن بعـض أصحـاب 
ـــة مــن  األعمـال قـد قُدمـوا للمحاكمـة مـن جـراء إسـاءة معامل
يعملـون لديـهم، مبـا يف ذلـك العـامالت املــهاجرات. وأوردت 
ــــة الـــيت تنظـــم مركـــز  كوســتاريكا وصفــا لألحكــام القانوني
ـــام يف قــانون العمــل  العـامالت املـهاجرات، مبـا يف ذلـك أحك

والقـانون العـام للـهجرة واجلنسـية. وأوضحـــت كوســتاريكا، 
رغم ذلك، أن تصـاريح العمـل تشـكل اآلليـة الرئيسـية لرصـد 
وكفالة حقوق العاملني املهاجرين، ومع هذا، فإن البلـد يضـم 
عددا كبريا مـن العمـال غـري املوثقـني، ممـن ال يزالـون يعملـون 
بـأجور منخفضـة ويف ظـل شـروط غـري مســـتقرة مــن شــروط 
ــالعمل يف  العمـل. وغالبيـة تصـاريح العمـل تقـدم فيمـا يتصـل ب
القطــاعني املــرتيل أو الزراعــي، ممــا ال يســتبعد، رغــم ذلـــك، 
تشغيل املهاجرين على حنـو غـري مشـروع. وذكـرت بـريو أـا 
قـد وضعـت، يف متـــوز/يوليــه ٢٠٠١، خطــة وطنيــة ملناهضــة 
العنف ضد املـرأة يف فـترة السـنوات اخلمـس مـن عـام ٢٠٠٢ 
إىل عام ٢٠٠٧، وأن هذه اخلطة توفر استراتيجيات مشـتركة 
بني القطاعات ملنـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه وإلغائـه. 
وليســت مثــة تنظيمــات حمــددة بشــأن العمــال املـــهاجرين يف 
السـلفادور، حيـث يشـــترط الدســتور أن األجــانب خيضعــون 
ـــى نفــس احلقــوق مثــل الرعايــا  لنفـس القوانـني وحيصلـون عل
السلفادوريني منذ حلظة دخوهلم للبلد، وحيث تنطبـق أحكـام 
قــانون العمــل وقــانون اجلــــزاءات يف حـــاالت العنـــف ضـــد 

العامالت املهاجرات. 
ـــــري  والحظــــت قطــــر أن العــــامالت األجنبيــــات غ - ١٤
املـهاجرات، مبـا فيـهن العـامالت باملنـازل، يدخلـن البلـد علـــى 
حنــو مشــروع يف إطــار عقــود معتمــدة مــن قبــل الســــلطات 
املختصة، وأن يقطن بالبلد مؤقتا. ويتوىل االحتاد الروســي يف 
هـذه األيـام وضـع عـدد مـن التدابـري القانونيـة املتصلـة بقضايـــا 
اهلجــرة، ومــن شــأن هــذه التدابــري أن تنطبــق علــــى الرعايـــا 
األجــانب الذيــن يعملــون بــالبلد، وكذلــك علــــى املواطنـــني 
الـروس الذيـن يسـعون إىل العمـــل باخلــارج. وســتتناول هــذه 
ــــم اهلجـــرة، ـــدف حتســـني  التدابــري اهلجــرة القســرية وتنظي
األحـــوال الدميغرافيــــة واالجتماعيــــة – االقتصاديــــة بــــالبلد. 
وأوضحــت أنتيغــوا وبربــودا أن العمــال املــهاجرين يتمتعـــون 
بنفـس احلقـوق مثـل املواطنـني، باســـتثناء احلــق يف التصويــت، 
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وأن بوسـعهم أن حيصلـوا علـى اجلنسـية بعـد اســـتيفاء شــروط 
ـــق  اإلقامـة. والحظـت اجلزائـر أن قـانون اجلـزاءات لديـها ينطب
علـى كافـة أشـكال العنـف ضـــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف 
املوجـه ضـد العـامالت املـــهاجرات، بشــرط إقامتــهن بصــورة 

مشروعة يف البلد. 
ــــهاجرين  ويف الفلبـــني، مت تعديـــل قـــانون العمـــال امل - ١٥
ملعاجلـة موضـوع جلـب العرائـــس بــأوامر بريديــة عــن طريــق 
شـبكة اإلنـترنت. وهـــذا القــانون يضــع معــدال عاليــا حلمايــة 
وتشـجيع رفـاه العمـال املـهاجرين، ويتضمـن جــزاءات تتصــل 
بالتوظيف بأسلوب غري قانوين. وقـد نظـم هـذا القـانون أيضـا 
تزويــد هــؤالء العمــال مبشــــورات تتصـــل بالســـفر، والقيـــام 
حبمـالت لنشـر املعلومـــات، كمــا أنــه أرســى نظامــا لتقاســم 
املعلومـات فيمـا بـني الوكـاالت احلكوميـة. ووضعـــت اللجنــة 
املعنية مبواطين الفلبني فيما وراء البحار نظامـا لرصـد احلـاالت 
للقيام برصد حاالت هؤالء املواطنــني الذيـن يقيمـون باخلـارج 
ـــاعدة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ُوضعــت  والذيـن يلتمسـون املس
ـــار بلــدان املقصــد وتشــغيل  تدابـري إداريـة صارمـة بشـأن اختي
العمال األجانب من أجل تقليل احتماالت املخـاطرة إىل أدىن 
حد هلا. وكان مثة إرساء أيضا آلليات من آليات احلمايـة الـيت 

تتعلق بتوثيق ووزع العامالت املهاجرات. 
والحظـت أملانيـا أن قانوـا املتصـل بتعويـض ضحايـــا  - ١٦
األعمال العنيفة ينـص علـى أن األفـراد، مبـا فيـهم املـهاجرون، 
يســتطيعون املطالبــة بتعويضــات مــن جــراء حــدوث اعتـــداء 
متعمـد وغـري مشـروع، وأن هـؤالء األشــخاص جيــوز هلــم أن 
حيصلوا على اسـتحقاقات. وقـد صـدر باليونـان قـانون جديـد 
ينـص علـى أن بوسـع األجـانب، الذيـن قُبلـوا كمـهاجرين مــن 
أجل مل مشل األسر، أن حيصلوا علـى حـق مسـتقل يف تصريـح 

لإلقامة باليونان، إذا ما كانوا من ضحايا العنف املرتيل. 

وأوضحـت جورجيـا أنـــه يتــم يف هــذه األيــام وضــع  - ١٧
قانون هلجرة اليد العاملة. وباإلضافـة إىل الـتزام فنلنـدا بقواعـد 
اجلماعة األوروبية املتعلقـة بـالتمييز واملعاملـة املتماثلـة يف جمـال 
التشغيل والعمل، فإا قـد أنشـأت وظيفـة ألمـني مظـامل معـين 
بالتمييز اعتبارا مـن أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، وستشـمل واليتـه 

التدخل يف حاالت التمييز ضد العامالت املهاجرات. 
 

تدابري الدعم األخرى 
قدمت املكسيك معلومات عن اجلهود املبذولة لتوفري  - ١٨
الدعـم الـالزم لرعاياهـــا يف اخلــارج، وأوضحــت أن املســاندة 
واملشورة القانونية تقدمـان عـن طريـق شـبكة مـن القنصليـات 
بالواليات املتحدة، مع القيام بإنشاء آليات لالتصـال باملنـاطق 
الواقعـة علـى احلـــدود مــن أجــل تنــاول القضايــا الــيت تواجــه 
اتمعــات املقيمــة علــى جــانيب حــدود املكســيك/الواليـــات 
املتحدة، وأن عددا من اتفاقيات احلـدود املتعلقـة باإلعـادة إىل 
الوطن قد مت التوقيع عليه من جانب سلطات اهلجرة بكل مـن 
املكسـيك والواليـات املتحـدة. والحظـت الفلبـــني أنــه يوجــد 
اليـوم صنـدوق لإلعـادة إىل الوطـن مـن أجـل مسـاعدة العمــال 
املهاجرين الذين يتركون أعماهلم للهروب من العنف أو سـوء 
املعاملة. وبينت كوستاريكا أن اآلليات الوطنية املتاحة لتقـدمي 
الشـكاوى مـــن جــانب العمــال املــهاجرين تفتقــر إىل املــوارد 

البشرية واملالية. 
وباملكسـيك ويف عـام ١٩٩٥، وضـــع معــهد اهلجــرة  - ١٩
الوطـين برناجمـــا وطنيــا حلمايــة املــهاجرين، وقــد أفضــى هــذا 
الربنـــامج إىل تشـــــكيل جمموعــــات علــــى احلــــدود حلمايــــة 
املـهاجرين؛ ونشـر معلومـات عـــن حقــوق والتزامــات هــؤالء 
املهاجرين؛ وتدريب موظفي اهلجـرة؛ وتعزيـز آليـات التشـاور 
بني الواليات املتحدة والعديد مـن البلـدان بأمريكـا الوسـطى. 
وأوضحـت الكويـت أن احلكومـة قـد اختـذت التدابـري الالزمــة 
لكفالة متتع العامالت حبقوقهن. وتضمنت هذه التدابـري القيـام 
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بأنشـطة مـن أنشـطة الدعـــوة مــع أصحــاب األعمــال ووضــع 
عقود للعمل تضمن توفـر عالقـة منتظمـة بـني صـاحب العمـل 
ـــات  والعـامل. وأنشـأت وزارة الداخليـة الكويتيـة إدارة للخدم
احملليــة لرصــد مــدى مراعــاة حقــوق العــامالت املـــهاجرات، 
وتفتيـش دوائـر التوظيـف، وإبـالغ السـلطات ذات الصلـة مبـــا 
حيـدث مـن انتـهاكات مـــن أجــل اختــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمة. وأنشأت اليونان مراكـز لالسـتقبال مـن أجـل النسـاء 
من ضحايا العنف، ويوجـد مـا يقـرب مـن ٧٠ مركـز طـيب – 
اجتماعي بكافة أحناء البلد، حيث توفر هذه املراكـز خدمـات 
جمانية لألشخاص غري املؤمن عليهم، مبا فيهم املـهاجرون. ويف 
كوســـتاريكا، تقـــدم املنظمـــات غـــري احلكوميـــــة املســــاعدة 
واخلدمات، مبا فيها املأوى املؤقـت واخلطـوط اهلاتفيـة املتعلقـة 
حبــاالت الطــوارئ، مــن أجــل العــامالت املــهاجرات، وهـــي 
تتعاون مع الوكـاالت احلكوميـة مـن أجـل زيـادة الوعـي فيمـا 

بني أصحاب األعمال بشأن التزامام إزاء العاملني احملليني. 
 

استراتيجيات املنع 
منــذ عــام ١٩٩٨، وضعــت اللجنــة املعنيــة مبواطــــين  - ٢٠
الفلبني فيما وراء البحار برامج موجهـة حنـو منـع العنـف ضـد 
العامالت املهاجرات. وهذه تتضمـن برامـج إلعـالم اجلماهـري 
على صعيد الدولة بأسرها وللتثقيــف يف اتمعـات احملليـة، إىل 
جانب توفري خدمات إرشادية قبل الرحيل وبعد الوصول، ممـا 
يتضمـن تقـدمي التدريـب بشـأن مـهارات بعينـها. وقـد أنتجــت 
وحـدات تثقيفيـة بشـأن اهلجـــرة الدوليــة والتنميــة، وأدرجــت 
هذه الوحدات يف الدراسات االجتماعية والـدورات التعليميـة 
بــــاملدارس االبتدائيــــة والثانويــــة، كمــــا اضطلــــع بتدريـــــب 
املتخصصـــني يف التعليـــم يف جمـــال تطبيـــق هـــذه الوحـــــدات 
ــــن املزمـــع توزيـــع نطـــاق تدريـــس  بــاملدارس احلكوميــة. وم
موضوع اهلجرة حـىت يشـمل مسـتوى الكليـات. وكـانت مثـة 
دعوة الجتماع فرقـة عمـل مشـتركة بـني الوكـاالت ملكافحـة 
ـــري القــانوين، وذلــك يف إطــار التســليم باحتمــال  التوظيـف غ

وجود حاالت إلساءة املعاملة قبل مبارحـة العمـال املـهاجرين 
ــــارية املتعلقـــة  للبلــد. والنظــام احملوســب للمعلومــات االستش
باملهاجرين يف الفلبني يتضمـن معلومـات بشـأن اهلجـرة، كمـا 
أن نظام للمعلومات املتصلة بقائمـة مراقبـة أصحـاب األعمـال 
حيـدد أصحـاب األعمـال األجـانب الذيـن ُأبلـغ عـــن ارتكــام 
ـــال املــهاجرين.  للعنـف و/أو إسـاءة املعاملـة فيمـا يتصـل بالعم
والحظت املكسيك أن وزارة الداخلية لديها قد طبعت دليـال 
بشــأن حقــوق اإلنســان اخلاصــة باملــهاجرين، حبجــم كتــــب 
اجليـب، لتوفـــري املعلومــات للمــهاجرين، بصــرف النظــر عــن 
وضعـهم القـانوين، بشـأن حقوقـهم والتزامـــام أثنــاء إقامتــهم 
ـــــل حبــــوث  باملكســـيك. وتتـــوىل وزارة العمـــل بفنلنـــدا متوي
مستفيضة فيما يتعلق بـالتمييز يف ميـدان العمـل ضـد األقليـات 

العرقية واملهاجرين. 
 

التعاون الثنائي والدويل 
ركزت جورجيا على ضرورة االضطـالع بتنظيمـات  - ٢١
دوليـة والقيـام بالتعـاون لصـون حقـوق العـامالت املـهاجرات. 
وأبرمــت الكويــت وقطــر عــددا مــن االتفاقــات الثنائيــة مـــع 
البلدان األصلية للعمال املهاجرين دف تنظيم تشـغيل هـؤالء 

العمال. 
  

ـــم  ـــة األم التدابــري املتخــذة داخــــل منظوم رابعا –
املتحدة   

منــذ الــدورة الرابعــــة واخلمســـني للجمعيـــة العامـــة،  - ٢٢
ـــة التابعــة ملنظومــة  اضطلـع عـدد مـن اهليئـات احلكوميـة الدولي
األمم املتحدة باملزيد من العمـل بشـأن العنـف ضـد العـامالت 
ــي.  املـهاجرات. ويوجـد موجـز ألنشـطة هـذه اهليئـات فيمـا يل
ـــالن األمــم  وقـد قـامت الـدول األعضـاء بصفـة خاصـة، يف إع
املتحـدة بشـــأن األلفيــة(١٣) الــذي صــدر يف الــدورة اخلامســة 
واخلمسـني للجمعيـة العامـة، بالتعـــهد، مــن بــني مجلــة أمــور، 
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مبكافحــة كافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وتنفيــذ اتفاقيـــة 
القضاء على مجيع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، واختـاذ التدابـري 
ـــوق اإلنســان للمــهاجرين  الالزمـة لكفالـة احـترام ومحايـة حق

والعمال املهاجرين وأسرهم. 
 

الــــــدورة االستثنائيــــــــة الثالثــــــــة والعشـــــرون  ألف -
للجمعية العامة 

يف الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين الـيت انعقــدت  - ٢٣
يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بشأن �املرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة 
بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعشـرين�، 
قامت اجلمعية العامة بتحديد اإلجراءات واملبـادرات األخـرى 
الكفيلة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، حيث كان الكثـري 
منها متعلقا حبالة العنف ضد العـامالت املـهاجرات. وسـلمت 
الوثيقـة اخلتاميـة بـأن بعـض النسـاء والفتيـات مـــازلن يواجــهن 
عوائــق حتــول دون إقامــة العدالــة والتمتــع حبقــــوق اإلنســـان 
اخلاصة ن، وذلك من جراء عوامل عديدة تتضمن مركزهـن 
كعــامالت مــهاجرات. وطُلــب إىل احلكومــــات واملنظمـــات 
ـــــها منظومــــة األمــــم املتحــــدة،  اإلقليميـــة والدوليـــة، مبـــا في
واملؤسسـات املاليـة وسـائر القطاعـات أن تتخـذ تدابـري عاجلــة 
وفعالـة مـن أجـل يئـة توافـق دويل يف اآلراء بشـأن مؤشـــرات 
وسـبل قيـاس مسـتوى العنـف ضـد املـــرأة. وُدعيــت أيضــا إىل 
النظـــر يف إنشـــاء قـــاعدة للبيانـــات يســـهل الوصـــول إليـــــها 
ــــاذج التدريـــب واملمارســـات  لإلحصــاءات والتشــريعات ومن
اجليدة والدروس املستفادة وغريهـا مـن املـوارد املتعلقـة جبميـع 
أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العـامالت املـهاجرات؛ 
وكذلك إىل مواصلة ودعم االستراتيجيات الوطنية واإلقليميـة 
والدولية للحد من خطـر وقـوع العـامالت املـهاجرات ضحيـة 
ـــع  لالجتــار؛ وأيضــا إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان جلمي
ـــيب احلاجيــات احملــددة  النسـاء املـهاجرات وتنفيـذ سياسـات تل
للنساء املهاجرات املسجالت والقيام، حيثما دعت الضرورة، 

مبعاجلــة مســألة عــــدم املســـاواة بـــني الرجـــال والنســـاء مـــن 
املهاجرين لكفالة املساواة بني اجلنسني(١٤). 

 
ــــــة والعشـــــرون  الــــــدورة االســــتثنائية السادس باء -

للجمعية العامة 
يف الدورة االستثنائية السادسة والعشـرين املعقـودة يف  - ٢٤
حزيران/يونيه ٢٠٠١ من أجل معاجلة مشـكلة فـريوس نقـص 
املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، 
طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل احلكومـات بـأن تقـوم حبلـــول ســنة 
٢٠٠٥ بوضــع وبــدء تنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــــة وإقليميـــة 
ودولية لتسهيل وصول العمال املــهاجرين والعمـال الرحـل إىل 
برامج الوقاية من فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز، مبـا يف 
ــــة  ذلـــك توفـــري املعلومـــات الالزمـــة عـــن اخلدمـــات الصحي

واالجتماعية. 
 

جلنة وضع املرأة  جيم -
ـــــودة يف عــــام  يف الـــدورة اخلامســـة واألربعـــني املعق - ٢٥
٢٠٠١(١٥)، توصلــت اللجنــة إىل اســــتنتاجات متفـــق عليـــها 
بشأن نوع اجلنس ومجيـع أشـكال التميـيز، وخاصـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكـــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب. وطُلب إىل الدول األعضاء أن تســتعرض وتراجـع مـا 
يقتضيــه األمــر مــن سياســــات اهلجـــرة ـــدف إزالـــة مجيـــع 
ـــة ضــد املــهاجرين، وخباصــة  السياسـات واملمارسـات التمييزي
ـــة الكاملــة لكفالــة حقــوق  النسـاء واألطفـال، وضمـان احلماي
اإلنسان هلم، بغـض النظـر عـن وضعـهم القـانوين، ومعاملتـهم 
ــــانية. وســـئلت احلكومـــات أن تنظـــر يف توقيـــع  معاملــة إنس
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد 
ـــها كمســألة ذات  أسـرهم أو التصديـق عليـها أو االنضمـام إلي
أولويـة، إىل جـانب نظرهـا يف التصديـق علـى ســـائر اتفاقيــات 
منظمة العمل الدولية. وبغية تيسـري إحـداث تغيـري يف املواقـف 
وإزالـة الصـور النمطيـــة والتحــامل، طُلــب إىل احلكومــات أن 
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تضع برامج تدريبيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان تتسـم مبناهضـة 
العنصريـة ومراعـاة الفـوارق بـني اجلنســـني، وذلــك مــن أجــل 
ــــني  العــاملني يف ميــدان إدارة العدالــة ووكــاالت إنفــاذ القوان
وخدمــات األمــــن والرعايـــة الصحيـــة واملـــدارس وســـلطات 
اهلجـرة، مـــع إيــالء اهتمــام خــاص مبوظفــي اهلجــرة وشــرطة 
ــــي مراكـــز احتجـــاز املـــهاجرين إىل جـــانب  احلــدود وموظف

العاملني يف األمم املتحدة. 
 

جلنة حقوق اإلنسان  دال -
يف الدورة السادسة واخلمسني املعقودة عـام ٢٠٠٠،  - ٢٦
ــــان القـــرار ٥٤/٢٠٠٠ املتعلـــق  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنس
بالعنف ضد العامالت املهاجرات، وهو قـرار يتضمـن تكـرارا 
جلوانـب عديـدة مـن جوانـب قـــرار اجلمعيــة العامــة ٣٨/٥٤، 
حيـث طلبـت اجلمعيـــة العامــة احلكومــات املعنيــة، وال ســيما 
حكومـات بلـدان املنشـأ وبلـدان املقصـد، بـأن تسـن جــزاءات 
عقابية ملعاقبة مرتكيب العنف ضـد العـامالت املـهاجرات، وأن 
تعمل، قدر اإلمكان، على توفري كافة أنواع املساعدة الفوريــة 
لضحايــا العنــف، كاملشــورة واملعاونــــة القانونيـــة والقنصليـــة 
واإليـواء املؤقـت، وغـري ذلــك مــن التدابــري الــيت تســمح هلــن 
ــة  بـاحلضور أثنـاء اإلجـراءات القضائيـة لضمـان عودـن بكرام
إىل بلداــن، ووضــــع خمططـــات إلعـــادة إدمـــاج العـــامالت 
املـهاجرات العـائدات وإعـادة تأهيلـهن. وُدعيـت مجيـع الــدول 
إىل النظر يف اعتماد تدابري قانونية مناسبة ضد الوسـطاء الذيـن 
يشــجعون عمــدا نقــل العمــــال ســـرا ويســـتغلون العـــامالت 
املهاجرات. ورجت اللجنة من األمني العـام أن يقـدم إليـها يف 

دورا الثامنة واخلمسني تقريرا شامال عن هذه القضية. 
ويف الـــدورة الســـابعة واخلمســـني املعقـــودة يف عــــام  - ٢٧
ــــوق  ٢٠٠١، اختــذت اللجنــة القــرار ٥٢/٢٠٠١ بشــأن حق
العمـال املـهاجرين، حيـث رحبـت بتجديـد االلـتزام يف إعــالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية باختاذ تدابري لكفالة احترام ومحايـة 

حقـوق اإلنســـان للمــهاجرين والعمــال املــهاجرين وأســرهم. 
وطُلب إىل الدول أن تنظر يف استعراض سياسات اهلجرة وأن 
تنظر كذلك، عند الضـرورة، يف تنقيـح هـذه السياسـات بغيـة 
إلغاء مجيع السياسات واملمارسـات التمييزيـة ضـد املـهاجرين. 
وكررت اللجنة التأكيد على ضـرورة قيـام مجيـع الـدول علـى 
حنـو كـامل حبمايـة حقـوق اإلنسـان للمـــهاجرين املعــترف ــا 
عامليا، وال سيما حقوق النساء واألطفال، بصـرف النظـر عـن 
ـــو إنســاين، وخاصــة  وضعـهم القـانوين، وأن تعاملـهم علـى حن
فيما يتعلق باملساعدة واحلمايـة. وأحـاطت اللجنـة علمـا أيضـا 
بـــــــالفتوى (OC-16/99) الـــــــيت أصدرـــــــا يف ١ تشــــــــرين 
ــــوق  األول/أكتوبـــر ١٩٩٩ حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلق
اإلنسان بشأن احلق يف احلصول على معلومات عـن املسـاعدة 
القنصلية ضمن إطار ضمانات اإلجراءات القانونية الصحيحـة 
ـــة  يف حالــة الرعايــا األجــانب الذيــن حتتجزهــم ســلطات دول
مسـتقبِلة. واختـــذت اللجنــة أيضــا القــرار ٥٣/٢٠٠١ بشــأن 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد 
أسرهم، وكذلك القـرار ٥٦/٢٠٠١ بشـأن محايـة املـهاجرين 
وأسرهم. وحثت اللجنـة يف القـرار ٥٣/٢٠٠١ البلـدان علـى 
ضمـان تقيـد قـوات الشـرطة وسـلطات اهلجـرة املختصـة فيـــها 
باملعايـري األساسـية املتعلقـة مبعاملـــة العمــال املــهاجرين وأفــراد 
أسـرهم معاملـة كرميـة، وطلـب هــذا القــرار أيضــا إىل الــدول 
ـــــق عليــــها  األعضـــاء أن تنظـــر يف توقيـــع االتفاقيـــة والتصدي
ـــــاول  أو االنضمـــام إليـــها. أمـــا القـــرار ٥٦/٢٠٠١ فقـــد تن
الشـواغل املتصلـة بـاهلجرة عمومـا، ولكنـه مل يشـــر علــى حنــو 

حمدد إىل العنف ضد العامالت املهاجرات. 
ــــيز  ويف القـــرار ٥/٢٠٠١ املتعلـــق بالعنصريـــة والتمي - ٢٨
العنصـري وكـره األجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، 
ـــع الــدول أن تعيــد النظــر يف سياســاا  طلبـت اللجنـة إىل مجي
املتعلقــة بــاهلجرة الــيت تتنــاىف مــع الصكــوك الدوليــة حلقـــوق 
ـــذه السياســات عنــد الضــرورة، بغيــة  اإلنسـان، وأن تعـدل ه
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اســـتئصال مجيـــع السياســـات واملمارســـات التمييزيـــة ضـــــد 
املـهاجرين. وأوصـت اللجنـة أيضـا بـإيالء اهتمـام خـاص أثنــاء 
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة، وال سـيما يف مرحلـة وضعـه 

الستنتاجاته، للحالة اليت ينفرد ا املهاجرون. 
املقـــــررة اخلاصـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســــــان  هاء -

للمهاجرين 
قــامت املقــررة اخلاصــــة، يف تقريرهـــا(١٦) املقـــدم إىل  - ٢٩
الـدورة السـابعة واخلمسـني للجنـة حقـوق اإلنســـان، بتســليط 
ـــي  الضـوء علـى حالـة املـهاجرات، وخاصـة ربـات األسـر الالئ
يبحثن عن العمل يف مكان آخر مـن أجـل املسـاعدة يف تنشـئة 
أطفـــاهلن. وأوضحـــت أن مشـــــاعرهن بــــاقتالع جذورهــــن 
بالوحدة جتعل منهن فريسة هينـة لـدى عمـالء اجلرميـة املنظمـة 
والتــهريب الذيــن كثــريا مــا يدفعوــم إىل التعــرض حلـــاالت 
االحتجــاز واالرــان وممارســــة أعمـــال مهينـــة مـــن أعمـــال 

السخرة. 
ووجـهت املقـررة اخلاصـة عـددا مـن النـــداءات باســم  - ٣٠
املرأة إىل الدول األعضاء فيما يتصـل حبـاالت بعينـها تعرضـت 
فيها النساء لسوء املعاملة. وعلـى سـبيل املثـال، قـامت املقـررة 
ـــة بــالعنف ضــد  اخلاصـة، باالشـتراك مـع املقـررة اخلاصـة املعني
املرأة وأسبابه وعواقبه واملقررة اخلاصة املعنية حبـاالت اإلعـدام 
خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجــزة أو علــى حنــو تعســفي، 
بالتدخل لصاحل عاملة مهاجرة إندونيسية يف اإلمارات العربيـة 
املتحدة(١٧) سبق احلكم عليها بعقوبة اإلعدام. وتلقت املقـررة 
اخلاصة معلومات من احلكومة بأنه قد أفرج عنها وعادت إىل 

إندونيسيا. 
ـــاء زيارــا لكنــدا يف  واضطلعـت املقـررة اخلاصـة، أثن - ٣١
ـــاملني  أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، بتنـاول أمـور تتضمـن قضيـة الع
باملنـازل(١٨). وذكـــرت أن وضعــهم خيضــع لتنظيــم �برنــامج 
مقدمي الرعاية يف املنازل�، الذي يتيح ملقدمي الرعاية هـؤالء 

التقــدم بطلــب لإلقامــة الدائمــة، وذلــك بعــد العمــــل لفـــترة 
جمموعها سنتان خالل السنوات الثالث التاليـة لدخـول البلـد. 
وتتوىل كندا أيضا قبول عدد من العمـال املؤقتـني، ومعظمـهم 

بالقطاع الزراعي يف إطار اتفاقات ثنائية(١٩). 
وشــــاركت املقــــررة اخلاصــــة أيضــــــا يف احللقتـــــني  - ٣٢
الدراسيتني اإلقليميتني للخرباء اللتني عقدتا مـن أجـل اإلعـداد 
للمؤمتـر العـــاملي ملكافحــة العنصريــة يف أديــس أبابــا، إثيوبيــا، 
وسانتياغو دي شيلي، شيلي، يف عـام ٢٠٠٠، حيـث طـالبت 
احلكومــات بتنفيــذ سياســات ترمــي إىل إدمــــاج املـــهاجرات 

ومحايتهن من سوء املعاملة والتمييز(٢٠). 
املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه  واو -

وعواقبه 
كما سبق القـول، ركـز تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة  - ٣٣
بـالعنف ضـــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، الــذي قــدم إىل جلنــة 
حقوق اإلنسان بدورا السادسة واخلمسني(٢١)، على االجتـار 
بالنساء وهجرة النساء والعنف ضد املرأة، وأثار التقريـر أيضـا 

شواغل عديدة تتعلق بالعنف ضد العامالت املهاجرات. 
وأوضـــح التقريـــر أن االفتقـــار إىل وســـائل احلمايــــة  - ٣٤
القانونية املستقلة املقدمـة للمـهاجرات احلـائزات علـى الوثـائق 
ـــها، إىل جــانب تفــاقم األوضــاع  الالزمـة وغـري احلـائزات علي
بسبب التهميش االجتماعي والثقـايف للمـهاجرات، قـد أفضيـا 
إىل تعريض هؤالء املهاجرات للعنـف إىل حـد كبـري. والحـظ 
التقرير أن األغلبية السـاحقة مـن النسـاء تضطلـع بـأعلى نسـبة 
من العمل غري املؤهل املدفوع األجر، وأشار التقريــر أيضـا إىل 
أن هذه الوظائف عادة ما تكون أقل الوظائف أجرا، كمـا أن 
الضمانـات الوظيفيـة وحقـوق العمـل أو األمـن الوظيفـي قليلــة 
فيـها إن مل تكـــن معدومــة بــاملرة. وغيــاب القوانــني ومعايــري 
العمل أو وجودها بشكل غري مناسب، إىل جانب الطابع غري 
القانوين أو شبه القانوين للعمل، تشكل أساس ظـروف العمـل 
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القسـرية واالسـتعبادية واالسـتغاللية، ممـا يـتراوح بــني املعاملــة 
املهينة واألجور املنخفضــة وسـاعات العمـل القصـوى والعمـل 

املقيد أو العمل القسري. 
وذكرت املقررة اخلاصة أن املهاجرات غـري احلـائزات  - ٣٥
علـى الوثـائق الالزمـة كثـريا مـا يقعـن ضحيـــة للجرميــة، ومــع 
هـذا، فـإن يعتـربن أحيانـا مبثابـة جمرمـات ويعـاملن علـى هـــذا 
األسـاس يف بلـدان املقصـد. وتنجـم هـذه الرؤيـة عـن التداخــل 
بني العنصرية وكره األجانب، الذي يـتزايد وجـوده ضمنـا يف 
السياســات الرمسيــة لبعــض الــدول. وتعمـــل هـــذه القوالـــب 
النمطيـة علـى ميـش املـهاجرين غـــري احلــائزين علــى الوثــائق 
الالزمـة وزيـادة ضعفـهم. وفرضـت بعـض البلـدان قيـودا علــى 
اهلجرة القانونية الطويلة األجــل،بصـورة مـتزايدة، ممـا قلـل مـن 
فرص اهلجرة القانونية وشجع بالتـايل املـهاجرين علـى اللجـوء 
إىل أطراف ثالثة للحصول على مسـاعدة يف اهلجـرة، وتشـمل 
هـذه األطـراف عـــددا مطــردا مــن الشــبكات الســرية ملــهريب 
املـهاجرين. وقـد أثـرت هــذه السياســات بشــكل كبــري علــى 
ظــروف معيشــة وعمــل العمــــال املـــهاجرين، حيـــث تزايـــد 
تعرضـــهم للعنـــف وســـوء املعاملـــة والســـيطرة مـــن جــــانب 

الشبكات اإلجرامية. 
ـــام بصــورة مطــردة  وأشـارت املقـررة اخلاصـة إىل القي - ٣٦
بإدخال سياسات يف بلدان املنشأ حتد من حرية تنقـل النسـاء، 
وكثريا ما كان هذا مبثابة رد على االجتار. ويف بعض البلـدان، 
يطلـب إىل املـهاجرين غـري احلـائزين علـى الوثـــائق الالزمــة أن 
يغطوا التكاليف املرتبطة بإبعادهم، وجيري حبسـهم يف مرافـق 
لالحتجاز أو بالسجون، حيث يتعرضــون أحيانـا للعنـف أثنـاء 

هذا احلجز. 
ويف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، أرسـلت املقـــررة  - ٣٧
اخلاصة نداء عاجال مشتركا(٢٢)، هـي واملقـررة اخلاصـة املعنيـة 
حباالت اإلعدام خارج ساحة القضاء أو بإجراءات موجزة أو 

ـــة حبقــوق اإلنســان  علـى حنـو تعسـفي، واملقـررة اخلاصـة املعني
للمهاجرين، إىل حكومة البحرين بشأن عاملة مهاجرة إثيوبيــة 

غري حائزة للوثائق الالزمة يف البحرين. 
اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  زاي -

يف الـدورة اخلامســـة والعشــرين الــيت عقدهــا يف عــام  - ٣٨
٢٠٠٠ الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعـاصرة(٢٣) التـابع 
للجنة الفرعية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، نوقشـت حالـة 
العمــال املــهاجرين واألطفــــال العـــاملني يف اخلدمـــة املرتليـــة، 
وأدينـت ممارسـات معاملـة العمـال املـهاجرين معاملـــة جــائرة، 
وتقــرر االســتمرار يف إيــــالء اهتمـــام خـــاص حلالـــة العمـــال 
املهاجرين، وخصوصا العمال املرتليني. وأحاط الفريـق العـامل 
ـــــش يف ظلــــها العمــــال  علمـــا باألوضـــاع الصعبـــة الـــيت يعي
املـــهاجرون، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص النســـــاء واألطفــــال، 
وبضرورة توفري احلمايـة هلـم ـدف كفالـة تطورهـم اإلنسـاين 
ومشاركتهم يف حياة جمتمعام علـى الوجـه األكمـل. وحـث 
الفريق العامل الدول على اختاذ التدابري الالزمة حلظر مصـادرة 
جـوازات سـفر العمـال املـهاجرين، وخاصـــة العمــال املــرتليني 
املهاجرين، واملعاقبة على ذلك. ولقد اختذ القــرار ١٤/٢٠٠١ 
ألهداف مماثلة أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعيـة يف 

عام ٢٠٠١. 
ويف القــرار ١٩/٢٠٠٠، الــذي اختــذ بشــــأن تقريـــر  - ٣٩
ـــام  الفريـق العـامل، قـررت اللجنـة الفرعيـة مواصلـة إيـالء اهتم
ـــال املــرتليني،  خـاص حلالـة العمـال املـهاجرين، وال سـيما العم
وحثت احلكومات علـى كفالـة وضـع لوائـح ناظمـة ألوضـاع 
عملهم تؤمن هلم احلماية وتنص على يئة أوضاع عمـل آمنـة 
ـــى ســن وتنفيــذ تدابــري حلمايــة  هلـم. وحثـت الـدول أيضـا عل
األطفـال العـاملني يف اخلدمـة املرتليـــة مــن االســتغالل، وذلــك 
ـــى ظــاهرة تشــغيل األطفــال يف  لـدى حماولـة القضـاء ائيـا عل
اخلدمة املرتلية. وكانت مثة مطالبة جلميع الدول بالقضاء علـى 
مجيع أشكال التمييز ضد الفتيات يف التعليـم وتنميـة املـهارات 



01-5276513

A/56/329

والتدريــب، إىل جــانب التعــاون علــى وضــع بدائــــل ناجعـــة 
لتشغيل األطفال، ال سيما صغار الفتيات منهم. 

واختذت اللجنة الفرعية أيضا القرار ٢/٢٠٠٠ بشـأن  - ٤٠
املؤمتـر العـاملي ملكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 
األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، والعمـال املـهاجرين، 
حيـث لفتـــت االنتبــاه إىل أن النســاء، بصفــة خاصــة، يعــانني 
ــــة وخمتلـــف أشـــكال  بصــورة مضاعفــة مــن مظــاهر العنصري
االسـتغالل الـيت تنتـهك علـــى حنــو صــارخ أبســط حقوقــهن. 
وطلبت اللجنة الفرعية، يف مجلة أمـور، إىل اللجنـة التحضرييـة 
للمؤمتر العاملي أن تدرج يف جدول أعمال املؤمتر بندا مسـتقال 
بشأن العمال املـهاجرين. وطلبـت أيضـا إىل املؤمتـر العـاملي أن 
يـدرس السـبل والوسـائل الكفيلـة بوقـف احلمـــالت العنصريــة 
اليت حترض على العنف ضد العمال املهاجرين بواسـطة شـبكة 
اإلنترنت وبعض وسائط اإلعالم وبعض األنشطة السياسية. 

اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان  حاء -
تنــاول عــدد مــن اهليئــات املنشــأة مبعــــاهدات وفقـــا  - ٤١
لالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان قضايــا اهلجـــرة ومتتـــع 
العمـال املـهاجرين وأســـرهم حبقــوق اإلنســان وحالــة النســاء 
واألطفـال الذيـن كـانوا عرضـة لالجتـار أثنـاء الفـــترة املشــمولة 
ــــإن قضيـــة العنـــف ضـــد العـــامالت  بــالتقرير. ومــع هــذا، ف
املهاجرات قد جرى تناوهلا، على حنو غالب، من جانب جلنـة 

القضاء على التمييز ضد املرأة. 
ورحبـــت جلنـــة احلقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــــة  - ٤٢
والثقافيــة يف مالحظاــا اخلتاميــة بشــأن إيطاليــا(٢٤) باعتمــــاد 
مشـــروع قـــانون اهلجـــرة لعـــــام ١٩٩٨، الــــذي مينــــح إذن 
اإلقامة/العمل ملـدة سـنة للنسـاء ضحايـا االجتـار اللـوايت يشـني 
مبن يستغلهن، والذي يعترب االجتار باملـهاجرين جرميـة مبوجـب 

قانون العقوبات. 

وعنـد دراسـة تقـارير اســـبانيا أثنــاء الــدورة اخلامســة  - ٤٣
والعشرين(٢٥)، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد 
املـرأة عـن قلقـها بشـأن حالـة األجنبيـات العـامالت يف اخلدمــة 
املرتلية والنساء الالئي قد يعشن على حنو سري دون أن تتوفر 
لديهن محاية مناسبة مـن العنـف وسـوء املعاملـة. ولـدى النظـر 
يف تقـارير أملانيـا أثنـاء الــدورة الثانيــة والعشــرين(٢٦)، أعربــت 
اللجنـة عـــن قلقــها إزاء احلالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الــيت 
كثريا ما تكون حمفوفة باملخـاطر لألجنبيـات الالئـي يعشـن يف 
ـــيز  أملانيــا، وكذلــك إزاء ضعــف األجنبيــات مــن جــراء التمي
ألسـباب عديـدة مـن قبيـــل اجلنــس واألصــل اإلثــين والعــرق. 
ـــة  وأوصــت اللجنــة بــأن تتخــذ أملانيــا خطــوات لزيــادة توعي
األجنبيـات بتوافـر سـبل االنتصـاف القانونيـة ووسـائل احلمايــة 
االجتماعيـة. ويف الـــدورة الثالثــة والعشــرين املعقــودة يف عــام 
٢٠٠٠، طالبت اللجنة حكومة النمسا(٢٧) بأن تيسر حصـول 
املــهاجرات علــى رخــص للعمــــل علـــى قـــدم املســـاواة مـــع 
املـهاجرين وأن يـئ الظـــروف الالزمــة إلدماجــهن يف احليــاة 
االقتصادية واالجتماعية بالبلد. وحثـت احلكومـة علـى كفالـة 
التثقيف املستمر ملوظفي إنفاذ القوانني واهليئة القضائية، مبـا يف 
ذلك توعيتهم بالعنف الـذي يرتكـب ضـد املـرأة يف جمتمعـات 
املهاجرين، وأن تتيح هذه الـربامج التثقيفيـة للعـاملني يف املـهن 
الصحيـة. ويف الـدورة الرابعـة والعشـرين املعقــودة يف ٢٠٠١، 
ـــيز ضــد  أعربـت اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار ممارسـة التمي
املهاجرات ونساء األقليـات يف فنلنـدا الالئـي يعـانني مـن متيـيز 
مزدوج على أساس اجلنس وعلى أساس انتمائهن اإلثين(٢٨). 

ولــدى املســامهة(٢٩) يف العمليــة التحضرييــــة واملؤمتـــر  - ٤٤
ـــــة  العـــاملي ملكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكراهي
األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، قـامت اللجنـة املعنيـة 
بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة بتسـليط الضـوء علـى مـا قــد 
يواجهـه العـــامالت املــهاجرات مــن متيــيز مضــاعف وحاجــة 
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هـؤالء العـامالت إىل احلمايـة مـن العنـف القـائم علـــى أســاس 
نوع اجلنس. 

ـــا مــــن   ـــع ـــرى املضطل األنشـــطة األخ خامسا –
جانب كيانات مبنظومة األمم املتحدة 

قـدم عـــدد مــن الكيانــات(٣٠) داخــل منظومــة األمــم  - ٤٥
املتحدة معلومات بشأن األنشطة اجلارية املتصلة بـالعنف ضـد 
املرأة وهجرة املرأة. والعديد منها يركز بـالتحديد علـى قضيـة 

العنف املرتكب ضد العامالت املهاجرات. 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ألف -

ــــة ألفريقيـــا مســـاعدة تقنيـــة  توفــر اللجنــة االقتصادي - ٤٦
وخدمات استشارية للدول األفريقية األعضـاء بشـأن جمموعـة 
واسـعة النطـاق مـن قضايـا املـرأة، مبـا فيـها العنـف ضـــد املــرأة 
بصفة عامة. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظمت حلقات 
تدريبية ودراسية لتناول قضايا من قبيـل العنـف املـرتيل وسـائر 

أشكال سوء املعاملة. 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  باء -

خـالل عـام ٢٠٠٠، وضـع صنـــدوق األمــم املتحــدة  - ٤٧
اإلمنائي للمرأة برناجما تدريبيا لتعزيـز اسـتجابة البلـدان املرسـلة 
واملستقبلة الحتياجات العامالت املـهاجرات يف آسـيا. وركـز 
هــذا الربنــامج علــى السياســات املســــتندة إىل املســـاواة بـــني 
ــــة  اجلنســـني وحقـــوق اإلنســـان؛ والتشـــريعات املنظمـــة حلال
العــامالت املــهاجرات؛ وتشــجيع حقــوق املــرأة مــن خــــالل 
اخلدمات احملسنة والتدريب على املـهارات وتوعيـة القطاعـات 
الرئيسـية سـواء يف بلـدان املنشـأ أو املقصـد؛ وتشـــجيع احلــوار 
فيما بني األطراف املؤثرة يف كـل مـن بلـدان املنشـأ واملقصـد؛ 
ـــم  ومتكــني العــامالت املــهاجرات مــن ممارســة حقــوق التنظي
اخلاصـة ـن. وقـد يسـر الربنـامج تبـادل أفضـل املمارســات يف 
التشـــريعات والـــربامج املتعلقـــة حبمايـــة حقـــــوق العــــامالت 
املهاجرات، إىل جانب األج التجريبية من قبيــل زيـادة توعيـة 

األطراف املؤثرة يف البلدان املستقبلة. وإعادة دمج املـهاجرات 
يف البلدان املستقبلة. 

ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠١، نظــــم الصنـــدوق واملعـــهد  - ٤٨
األرجنتيين ملكافحة التمييز حلقة دراسية يف بوينس أيـرس عـن 
املـهاجرات، وناقشـــت هــذه احللقــة عواقــب كــره األجــانب 
بالنسبة هلؤالء املهاجرات، واستحدثت اسـتراتيجيات للقضـاء 

على التحامالت. 
منظمة العمل الدولية  جيم -

تقوم منظمة العمل الدوليـة يف الوقـت الراهـن بـإجراء  - ٤٩
ــــامالت املـــهاجرات حملاولـــة حتديـــد  دراســات عــن حالــة الع
املمارسـات والسياسـات السـليمة لـدى احلكومـــات والقطــاع 
اخلـاص واتمـــع املــدين فيمــا يتصــل باحتياجــات العــامالت 
املـــهاجرات. وستشـــــكل نتــــائج هــــذه الدراســــات قــــاعدة 
الستحداث �حافظة للموارد بشـأن العـامالت املـهاجرات�، 
وذلك لتعزيز جـهود الوكـاالت احلكوميـة ومنظمـات العمـال 
وأصحاب األعمال واملنظمات غري احلكومية، سواء يف بلـدان 
املنشـأ أم بلـدان املقصـــد، مــن أجــل حتســني حالــة العــامالت 
املهاجرات ومحايتهن من التمييز واالستغالل وإسـاءة املعاملـة، 

مبا يف ذلك االجتار. 
وتركــز دراســات عديــدة، منــها دراســتان تتعلقــــان  - ٥٠
بـالبحرين ولبنـان، علـى النسـاء املـــهاجرات الالئــي يعملــن يف 
اخلدمـة املرتليـة، وتتـوىل هـذه الدراسـات تقييـم ظـروف عمـــل 
هـؤالء العـامالت وحتديـــد العوامــل الــيت تســهم يف تعرضــهن 

لالجنراحية، مبا فيها ممارسات التوظيف والتشغيل. 
ــــة أيضـــا ببحـــث عـــن  وتقــوم منظمــة العمــل الدولي - ٥١
ــهم� يف  �ظـروف اسـتغالل العمـال املـهاجرين وإسـاءة معاملت
أمريكا الوسطى ومنطقة جبال األنديـز، مـع االهتمـام بصـورة 
خاصة بأشكال التمييز واالستغالل القائمة على أساس اجلنس 
اجلنـــس. ويـــهدف هـــذا البحـــث إىل املســـامهة يف مســــاعدة 
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الســلطات الوطنيــة علــى وضــع نظــم لرصــد ظــروف عمـــل 
العمـال املـهاجرين ومعاملتـهم، وهـذا يـؤدي بالتـايل إىل اختـــاذ 

إجراءات حكومية مناسبة. 
املعــهد الــدويل للبحــــث والتدريـــب مـــن أجـــل  دال -

النهوض باملرأة 
ويف آب/أغسطس ١٩٩٩ عقد اجتماع مشـترك مـن  - ٥٢
اجتماعات أفرقة اخلرباء من قبل معهد األمـم املتحـدة للبحـث 
والتدريب من أجل النـهوض بـاملرأة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة 
جبنيــف يف آب/أغســطس ١٩٩٩ مــن أجــل مناقشــــة نتـــائج 
ـــن جــانب  دراسـات احلالـة اإلفراديـة بشـأن اهلجـرة العماليـة م
املــرأة، وتقــدمي توصيــات حلكومــات بلــدان املنشــــأ وبلـــدان 
املقصد واملنظمات الدولية واحلكومية الدولية واملنظمـات غـري 
احلكوميـــة ومعـــاهد البحـــــث. وطــــالبت هــــذه التوصيــــات 
احلكومات بالتوقيع على الصكوك الدولية ذات الصلة املتعلقـة 
بالعمال املهاجرين والتصديـق عليـها، وصياغـة اتفاقـات ثنائيـة 
ومتعددة األطراف دف زيادة الوعـي وكفالـة محايـة حقـوق 
ــــب  اإلنســان اخلاصــة بالعــامالت املــهاجرات؛ وتوفــري التدري
لشـرطة اهلجـرة واملوظفـــني القنصليــني بشــأن تنــاول حــاالت 
العنــف ضــد العــامالت املــهاجرات تنــاوال ســليما. ودعيـــت 
حكومــات بلــدان املنشــــأ إىل اســـتحداث سياســـات شـــاملة 
للـهجرة لتيســـري حتركــات هجــرة املــرأة يف إطــار مــن األمــن 
واحلمايـة، واحملافظـــة علــى حقــوق اإلنســان اخلاصــة بــاملرأة؛ 
وتنظيم دورات دراسية عن الفـترة السـابقة للرحيـل مـن أجـل 
املـهاجرات ووكـاالت التوظيـف املرخصـة؛ ورصـد ممارســـات 
ـــات ملســاعدة النســاء عــن  وكـالء التوظيـف؛ واسـتحداث آلي
طريــق املكــاتب الدبلوماســية والقنصليــة بــالبلدان املســـتقبلة. 
وكـان مثـة تشـجيع حلكومـات البلـدان املسـتقبلة كيمـــا حتمــي 
حقوق العامالت املـهاجرات وتكفـل مقاضـاة حـاالت إسـاءة 
املعاملــة بشــــكل ســـليم. وتنـــاولت التوصيـــات املوجهـــة إىل 
املنظمات الدولية واحلكومية الدولية، يف مجلـة أمـور، القضايـا 

املتعلقـة بـربامج فـترة مـا قبـــل الرحيــل واســتخدام تكنولوجيــا 
املعلومـات احلديثـة لتوفــري املعلومــات للعــامالت املــهاجرات؛ 
وتنظيـم حلقـات دراسـية وتدريبيـة دوليـة بشـأن معايـري العمــل 
الدولية؛ ووضع نظـم قابلـة للمقارنـة جلمـع البيانـات، تتضمـن 
ــــس. واضطلـــع بتشـــجيع  بيانــات مصنفــة حســب نــوع اجلن
املنظمـات غـــري احلكوميــة علــى إقامــة شــبكات بــني البلــدان 
املســتقبلة وبلــدان املنشــــأ، وكذلـــك علـــى دعـــم منظمـــات 

املساعدة الذاتية مبجتمعات املهاجرين. 
مكتـب األمـم املتحـدة ملراقبـــة املخــدرات ومنــع  هاء -

اجلرمية/مركز منع اجلرمية الدولية 
هناك أمهية خاصـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان التفاقيـة  - ٥٣
األمـــم املتحـــدة ملكافحـــــة اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة 
وبروتوكوليــها املكملــني هلــا، ومهــا بروتوكــول منــع وقمــــع 
ـــــال  ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص وخباصـــة النســـاء واألطف
وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الــرب والبحـر 
واجلـو. واعتمـدت هـذه االتفاقيـة وبروتوكوالهـا مـــن جــانب 
اجلمعية العامة يف ١٥ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ يف القـرار 
٢٥/٥٥، وفتـح بـاب التوقيـع عليـها مـن ١٢ إىل ١٥ كـــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ يف بالـريمو. ومل يدخـــل أي مــن هــذه 

الصكوك الثالثة حيز النفاذ. 
صندوق األمم املتحدة للسكان  واو -

ال تزال اهتمامات صندوق األمم املتحدة للسكان يف  - ٥٤
جمال العنف ضد العـامالت املـهاجرات تعـاجل يف إطـار أعمالـه 
املتعلقـة بـــالعنف القــائم علــى أســاس نــوع اجلنــس والصحــة 
اإلجنابيـة. ويوفـر الصنـدوق دعمـا خلدمــات الصحــة اإلجنابيــة 
وتنظيـم األسـرة والوقايـة مـن اإلصابـة بفـــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/متالزمة نقص املناعــة املكتسـب (اإليـدز) فيمـا يتصـل 
باملــهاجرين احلضريــني وســكان األحيــاء الفقــرية واملراهقــــني 
املعرضــني لإلصابــة واملشــتغلني بــاجلنس. ويســاند الصنـــدوق 
البحوث املتصلة برامسي السياسات، وذلـك بشـأن قضايـا مـن 
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قبيل العوامل املسببة للهجرة ومحايـة حقـوق املـهاجرين ومجـع 
وحتليل البيانات املوزعة حسب نوع اجلنس. 

اهليئات احلكومية الدولية األخرى   سادسا -
املنظمة الدولية للهجرة   

تضمنت أنشطة املنظمة الدولية للهجرة استراتيجيات  - ٥٥
الوقاية املوجهة حنو املهاجرات احملتمـالت، وتوفـري مسـاعدات 
مـن قبيـل توفـري احلمايـة ملـن تعرضـن لسـوء املعاملـة وإعـــادن 
ودجمــهن مــن جديــد، إىل جــــانب االضطـــالع مببـــادرات يف 

جماالت الدعوة والتوعية وبناء القدرات. 
ويف إطــار مؤمتــــر القمـــة خلطـــة عمـــل األمريكتـــني،  - ٥٦
عقدت املنظمة الدولية للهجرة حلقة تدريبية دولية عن أفضـل 
املمارسات املتعلقة بالعمال املهاجرين وأسرهم (سانتياغو دي 
شـيلي، يف ١٩ و ٢٠ حزيـران/يونيـــه)، حيــث ناقشــت هــذه 
احللقة أفضل املمارسات يف خمتلف بلدان نصف الكـرة الغـريب 
فيما يتصل حبماية العمال املهاجرين وأسرهم. ويتضمـن عـدد 
من عمليات اهلجرة اإلقليمية إجـراء مناقشـات سـنوية لقضايـا 
اهلجرة، وذلك على النحو اجلـاري لـدى العديـد مـن اتفاقـات 
التجارة يف نصف الكرة الغريب. وهذه تشمل املؤمتـر اإلقليمـي 
املعـين بـاهلجرة، املعـــروف باســم �عمليــة بيبــال�، أي باســم 

املدينة املكسيكية اليت استضافت أول مؤمتر يف هذا الشأن. 
سابعا – االستنتاجات 

ال يـزال موضـوع العنـف ضـد العـــامالت املــهاجرات  - ٥٧
يشكل قضية هامة لدى عدد مـن الـدول األعضـاء، وكيانـات 
األمم املتحدة، واملنظمة الدولية للهجرة، مما سـبقت مالحظتـه 
يف التقـارير املاضيـة املقدمـة يف هـذا الشـأن إىل اجلمعيـة العامـــة 
ـــة. ومــع هــذا، فــإن البيانــات  وسـائر احملـافل احلكوميـة الدولي
ـــزال صعبــة املنــال،  اخلاصـة بـأعداد العـامالت املـهاجرات ال ت
وليـس مثـة وضـوح يف نفـس الوقـت فيمـا يتعلـق مبـــدى إســاءة 

معاملة هؤالء النساء والتمييز ضدهن. 

وتشـــمل تدابـــري معاجلـــة العنـــــف ضــــد العــــامالت  - ٥٨
املـهاجرات تدخـالت وأجـا تثقيفيـة موجهـة حنـــو العــامالت 
املـــهاجرات احملتمـــالت يف بلداـــن األصليـــة، ممـــا يتضمـــــن 
اســتخدام تكنولوجيــات االتصــــاالت واملعلومـــات احلديثـــة. 
وجرى رصد وتنظيم ممارسات وكاالت التوظيف، وحـاولت 
بعــض البلــدان أيضــا أن حتــدد أصحــاب أعمــال حمتملـــني يف 
البلدان املستقبلة سـبق هلـم أن اضطلعـوا يف املـاضي بتصرفـات 
ـــيز. وأدخلــت يف بعــض البلــدان  تتسـم بإسـاءة املعاملـة والتمي
حلقات تدريبية من أجل مترين وتوعية موظفي إنفـاذ القوانـني 
واهلجـرة وغـريهم، ممـــن يتعــاملون مــع املــهاجرين أو ضحايــا 
العنـف. ووفـــر ذلــك أيضــا للموظفــني القنصليــني، وهــذا يف 
الوقـت الـذي قـامت فيـه بعـض القنصليـات يف بلـدان املقصـــد 
بإنشـــاء شـــبكات لدعـــم املـــهاجرين، مبـــا يف ذلـــك النســــاء 
املـــهاجرات الالئـــي تعرضـــــن للعنــــــف. ومـــع هـــذا، فـــــإن 
املعلومــات املتعلقــة ــذه التدابــري، وبآثارهــا بصفــة خاصـــة، 

ال تزال حمدودة. 
ومثـة حاجـــة إىل معلومــات شــاملة بشــأن االتفاقــات  - ٥٩
الثنائيـة املربمـة بـني بلـدان منشـأ العـامالت املـهاجرات وبلــدان 
مقصدهن، وأثر هذه االتفاقات علـى حالتـهن. وهنـاك حاجـة 
كذلـك إىل معلومـات بشـأن تشـــريعات العمــل واهلجــرة، إىل 
جـانب أثـر أحكـام هـذه التشـريعات، وال ســـيما فيمــا يتصــل 
بتمتـع العـامالت املـهاجرات حبقـوق اإلنسـان بكـامل نطاقــها. 
ومن اجلدير بالذكر، على سبيل املثـال، أن التدابـري الراميـة إىل 
محايـة النسـاء، الالئـي قـد يـهاجرن للعمـل والالئـي قـــد جيــدن 
أنفسـهن يف حـاالت عمالـة صعبـة تقيـد مـن إمكانيـة وصوهلــن 
للحماية القانونية، قد ال تؤدي إىل التمييز بشأن حريـة التنقـل 
فقط، بل قـد تـؤدي أيضـا إىل زيـادة التعـرض لالجنراحيـة إزاء 
القائمني باالجتار. ومـن األمهيـة مبكـان، بالتـايل أن تستكشـف 
الصلة بني اهلجرة واالجتار ومدى أمهيـة القوانـني املتعلقـة ـذه 
الصلـة. ومـن الواجـــب علــى املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلقوق 
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اإلنســانية للمــهاجرين أن يســتمر يف إيــالء االهتمــام بشـــكل 
حمــدد حلــاالت العــامالت املــهاجرات، كمــا ينبغــي للمقــــرر 
ــوق  اخلـاص بشـأن حقـوق غـري املواطنـني أن يكفـل تنـاول حق

العامالت املهاجرات بصفة حمددة يف إطار عمله. 
 

احلواشي 

 .A/54/342 (١)
انظــر أيضــا القــرار ٨٨/٥٥ بشــأن االتفاقيــة الدوليــة حلمايـــة  (٢)
حقــوق مجيــع العمــال املــــهاجرين وأفـــراد أســـرهم، والقـــرار 

٩٢/٥٥ بشأن محاية املهاجرين. 
جلنـة حقـوق اإلنسـان: القـرار ٥٤/٢٠٠٠ بشـأن العنـف ضـــد  (٣)
العــامالت املــهاجرات، والقــــرار ٥٢/٢٠٠١ بشـــأن حقـــوق 
اإلنســان للمــهاجرين، والقــرار ٥٣/٢٠٠١ بشــــأن االتفاقيـــة 
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، 

والقرار ٥٦/٢٠٠١ بشأن محاية املهاجرين وأسرهم. 
 .E/CN.4/1999/44 (٤)

املقــــــرر ١٠٣/٢٠٠٠. التقريــــــر األويل للمقــــــرر اخلـــــــاص  (٥)
(E/CN.4/Sub.2/2001/20 و Add.1) الــذي حبــث حقــوق غــري 
املـهاجرين، مبـا يف ذلـك العمـال املـهاجرين، يف إطــار االتفاقيــة 
الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـــيز ويف إطــار املعايــري 
الدولية أيضا، وقد قدم هذا التقرير إىل الدورة الثالثة واخلمسني 
يف عام ٢٠٠١. وقررت اللجنـة الفرعيـة أن تطلـب إىل األمـني 
العـــام أن يقـــدم اســـــتبيانا للمقــــرر اخلــــاص إىل احلكومــــات 
واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واهليئـــات املنشــــأة مبوجــــب 
معاهدات حقوق اإلنسـان واملنظمـات غـري احلكوميـة ملطالبتـها 

مبعلومات من شأا أن تسهم يف تقريره املرحلي التايل. 
 Hidden in the Home: Abuse of ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (٦)
 Domestic Workers with Special Visas in the United States

 .(New York, 2001) No. G1302

 .E/CN.4/2000/68 (٧)
انظر قراري اجلمعية العامة ٢٥/٥٥ و ٦٧/٥٥.  (٨)

ــــوا وبربـــودا، بـــريو، اجلزائـــر،  االحتــاد الروســي، أملانيــا، أنتيغ (٩)
جورجيــا، الســلفادور، الفلبــني، فنلنــدا، قطــر، كوســـتاريكا، 

الكويت، ماليزيا، املكسيك، اليونان. 
 .E/CN.4/2000/76 (١٠)

                                                                                                 
املادة ٨٧ (١).  (١١)

أذربيجـان، أوروغـواي، أوغنـدا، البوسـنة واهلرســـك، بوليفيــا،  (١٢)
الرأس األخضر، سري النكا، السنغال، سيشـيل، غانـا، غينيـا، 

الفلبني، كولومبيا، مصر، املغرب، املكسيك. 
 .A/55/2.القرار (١٣)

A/S-23/10/Rev.1، الفقــــــــــــرات ٩٢ (ب) و ٩٧ (ج) و ٩٨  (١٤)
(ب). 

 .E/2001/27 (١٥)
 .E/CN.4/2001/83 (١٦)

املرجع نفسه، الفقرتان ٧٩ و ٨٠.  (١٧)
E/CN.4/2001/83/Add.1.الفقرة ٤٠.  (١٨)

املرجع نفسه، الفقرة ٦٩.  (١٩)
E/CN.4/2001/83، الفقرة ٩٦.  (٢٠)

 .E/CN.4/2000/68 (٢١)
E/CN.4/2001/73/Add.1، الفقرتان ٣ و ٤.  (٢٢)

 .E/CN.4/Sub.2/2000/23 انظر (٢٣)
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، الـدورة الثانيـة  (٢٤)
والعشــرون، الوثــــائق الرمسيـــة، ٢٠٠١، الـــس االقتصـــادي 

واالجتماعي امللحق رقم ٢ (E/2001/22)، الفقرة ١٠٩. 
تقريـر اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة، الــدورة  (٢٥)
ـــة العامــة، الــدورة  احلاديـة والعشـرون، الوثـائق الرمسيـة للجمعي
الرابعـة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٣٨ (A/54/38/Rev.1)، اجلــزء 

الثاين، الفقرتان ٢٧٤ و ٢٧٥. 
ـــة  املرجــع نفســه، الــدورة احلاديــة والعشــرون، الوثــائق الرمسي (٢٦)
للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٣٨ 

(A/55/38)، اجلزء األول، الفقرتان ٣١٧ و ٣١٨. 

املرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والعشــــرون، الوثـــائق الرمسيـــة  (٢٧)
للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسـون، امللحـق رقـم ٣٨ 

(A/55/38)، الفقرة ٢٣٠. 

املرجع نفسه، الدورة الرابعة والعشرون، A/56/3، اجلزء األول،  (٢٨)
الفقرة ٣٠٥. 

املرجع نفسه، الفقرات ٣٧٣-٣٨٥.  (٢٩)
ـــة  اللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا، واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعي (٣٠)
آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـريب 
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آســيا، ومنظمــــة العمـــل الدوليـــة، واملعـــهد الـــدويل للبحـــث 
والتدريب من أجل النهوض باملرأة، ومكتب مراقبة املخـدرات 
ومنع اجلرمية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، 
ـــدوق األمــم املتحــدة  وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، وصن
ـــن جــانب  اإلمنـائي للمـرأة. وقدمـت معلومـات أخـرى أيضـا م
مكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة ومعـهد األمـم املتحــدة 
األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة وبرنامج األغذيـة العـاملي إىل 
تقرير األمني العام (E/CN.4/2000/76) بشأن العنف املوجه ضد 
العامالت املهاجرات، واملقدم إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف عـام 

 .٢٠٠٠
ــــــــــــــــــــــــ 


