
A/RES/64/139األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
16 February 2010

 الرابعة والستونالدورة
دول األعمال من ج)أ (٦٢البند

09-47015
*0947015*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة
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 العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات - ٦٤/١٣٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 إلـى مجيع قراراا السابقة بـشأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات،إذ تشيـر 

رأة وجلنة حقـوق اإلنـسان وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـةوإىل القرارات اليت اختذا جلنة وضع امل
 ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

ــن جديــدوإذ تؤكــد  ــائقم ــواردة يف الوث ــامالت املهــاجرات ال ــصلة بالع  األحكــام املت
 املـؤمتر العـاملي و)٣( واملؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـــة)٢(اخلتامية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

 واالستعراضـات الـيت)٥( ومؤمتــر القمــــة العالــــمي للتنميـــة االجتماعيـة)٤(الرابع املعين باملــــرأة
 تــجرى هلذه املؤمترات،

 منظومــة األمــميفكيانــاتاســتهلتها خمتلــف األنــشطة الــيتوإذ تالحــظ مــع التقــدير 
لعـامالت املهـاجرات يف آسـيا التـابع لـصندوقاملتحـدة، مـن قبيـل الربنـامج اإلقليمـي لـتمكني ا

املتعلقة باألبعاد اجلنـسانية للـهجرةاألمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وحلقة النقاش الرفيعة املستوى
_______________

 .٤٨/١٠٤انظر القرار )١(
)٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 األمـم املتحـدة،اتمنـشور( ١٩٩٤سـبتمرب/ أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، )٣(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.95.XIII.18رقم املبيع
 األمـم املتحـدة،اتمنـشور (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلول١٥-٤،جنيبيلرابع املعين باملرأة،العاملي اتقرير املؤمتر )٤(

 .املرفقان األول والثاين،١القرارالفصل األول،،)A.96.IV.13رقم املبيع
 األمـماتمنـشور (١٩٩٥مـارس/ آذار١٢-٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة، كوبنـهاغن، )٥(

 . املرفقان األول والثاين،١ القراراألول،، الفصل)A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع
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واملناقـشات الـيت أجرـا اللجنـة يف مـسنياليت عقـدا جلنـة وضـع املــرأة يف دورـا اخلالدولية
 اخلـاص للمهـاجرات العـامالت يف املنـازلوضـع فيهـا بالسلمتاليتدورا الثالثة واخلمسني و

علـى اخـتالف أعمـارهن واملناقـشة العامـة بـشأن املهـاجرات العـامالت يف املنـازل الـيت أجرــا
اللجنــة املعنيــة حبمايــة مجيــع العمــال املهـــاجرين وأفــراد أســرهم يف دورــا احلاديــة عـــشرة،

تعـدد األطـراف بــشأناملطـاراإلق وضـعتالحـظ مـسامهة منظمـة العمـل الدوليـة عـن طريـ وإذ
 األنشطة األخرى الـيت يـستـمـر مـن خالهلـا تقييــم حمنـة العـامالتهجرة اليد العاملة، وكذلك

 ، حدااملهاجرات وختفيف
ــشري  إىل املناقــشات الــيت دارت خــالل احلــوار الرفيــع املــستوى بــشأن اهلجــرةوإذ ت

 والــذي ســلم بــأمور عــدة منــها٢٠٠٦ســبتمرب/أيلــول ١٥  و١٤الدوليـة والتنميــة املعقــود يف
 ضرورة توفري محاية خاصة للمهاجرات،

ــدير  ــع التق ــامــــبتقري وإذ حتــيط علمــا م ــشرية لع ــة الب  ىعلــ التغلــب :٢٠٠٩ر التنمي
الـذيو الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي )٦(البشري والتنميةالتنقل قابلية- احلواجز

  ، محاية العامالت املهاجرات من سوء املعاملة واالستغالل والعنف ضرورةا منهاأمور ناقش
 مناقـشة مـسألة تـوفريإدراج جملس إدارة مكتـب العمـل الـدويلبقراروإذ حتيط علما 

يف جــدول أعمـال الـدورة التاسـعة والتـسعني ملــؤمتريف املنـازل للعـامالتالكـرميالعمـلفـرص
 ،٢٠١٠يونيه/العمل الدويل يف حزيران

، مما يعزى إىل حد كبري إىل عوامل يف اهلجرة الدوليةمشاركة املرأة بتزايـدوإذ تسلم 
  نـوع اجلـنسيتطلـب زيـادة مراعـاةاجتماعية واقتصادية، وبأن تأنيث اهلجرة علـى هـذا النحـو

 يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،
ــصلحة، وبوجــه خــاص املــسؤولية املــشتركة جلميــع أصــحوإذ تؤكــد  ــداناب امل البل

 والقطـاع اخلـاصاملعنيـة وبلدان العبور وبلـدان املقـصد واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـةاألصلية
،تـصدى لـهواتمع املدين، عن يئـة بيئـة متنـع ارتكـاب العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات وت

 املــشتركة واملتــضافرة علــىبأمهيــة اتبــاع النــهج واالســتراتيجياتتــسلم، يف هــذا الــصدد، وإذ
 ،الصعد الثنائي واإلقليمي والدويل

 يف التنميــة االجتماعيــة يــسامهن مــسامهة مهمــةالعــامالت املهــاجرات نبــأوإذ تــسلم 
 العمـل الـذي ذلـكمبـا يف ،من قيمة وكرامة حيظى به عملهن  ماواالقتصادية، وإذ تشدد على

 تضطلع به العامالت يف املنازل،
_______________

 .A.09.III.B.1األمم املتحدة، رقم املبيعمنشورات )٦(
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الفوائـد االقتـصادية الـيتمهة العـامالت املهـاجرات يف التنميـة عـن طريـقمبسا قروإذ ت 
 وبلد املقصد على السواء، األصليبلدالجينيها

 بقلة منعة النـساء وأطفـاهلن بوجـه خـاص يف مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرة،وإذ تسلم 
ــور و ــاهلجرة مــرورا مبراحــل العب ــذ حلظــة اختــاذ القــرار ب  وغــرياميالنظــالعمــلاالخنــراط يفمن

  واالندماج يف جمتمع البلد املضيف، وكذلك أثناء العودة إىل بلدام األصلية،نظاميال
ــالغ القلــق  ــةتقــارير عــنورود إزاء اســتمراروإذ تعــرب عــن ب حــاالت ســوء املعامل

القـائم علـىفـ العنـومنهــارات،ـ املهاجـالنسـاء والفتيــاتدـضوالعنف اجلسيمة اليت ترتكب
 واألعمـالوالعـائلي واالجتـار والعنـف املنـزلــي،اجلنـسي العنـفسيما الو ،جلنسأساس نوع ا

 التعسفية واستغالل أوضاع العمال،النامجة عن العنصرية وكراهية األجانب وممارسات العمل
نوع اجلنس والعمـرأساسبأن تداخل عوامل عدة منها التمييز القائم علىوإذ تسلم 

 التمييـز الـذي تتعـرض لـهالب النمطية ميكن أن يـؤدي إىل تفـاقموالقووالتمييز الطبقي واإلثين
 العامالت املهاجرات،

 االلتـــزام بــاحترام وتعزيـــز حقــوق اإلنـــسان جلميــع النـــساء،وإذ تؤكــد مـــن جديــد 
 ،فيهن، دون متييز، نساء الشعوب األصلية اللـوايت يهـاجرن مـن أجـل العمـل، وإذ تالحـظ مبن

 )٧(ملكرس يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية االهتمام ا،يف هذا الصدد
 للقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية، حسب االقتضاء،

ــوايت مــن العــامالت املهــاجراتتأن كــثريا يقلقهــاوإذ  ــصاد غــري الل  يعملـــن يف االقت
ن عرضـة بـشكل خـاص لـسوء املعاملـة يكـ أقل اعتمادا على املهـاراتأعماالالنظامي ويؤدين

 على التزام الدول حبماية حقوق اإلنسان للمهـاجرين، يف هذا الصدد، وإذ تشددواالستغالل،
مبا يؤدي إىل منع سوء املعاملة واالستغالل، وإذ تالحـظ مـع القلـق أن كـثريات مـن العـامالت

 يف الوقــت نفــسه يف تــضعهنقــد ون مــؤهالتتناســب مــع  الاملهــاجرات يقــبلن بوظــائف قــد
 موقف أكثر ضعفا بالنظر إىل قلة األجر وعدم توفر احلماية االجتماعية الكافية،

 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات يـقتـضيوإذ تشدد 
وإحـصاءات بيانـاتتتـضمن ومـستمدة مـن مـصادر عديـدةتوفر معلومات موضوعية وشاملة

 العمر ومؤشرات مراعية لنوع اجلنس ألغـراض البحـث والتحليـلمفصلة حسب نوع اجلنس و
 املـستفادة الـدول األعـضــاء واتمـع املدنـــي والـدروسفـرادى واســـع النطاق خلرباتوتبادال
 ،حمددة سياسات عامة واستراتيجياتوضعيف جمال

_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )٧(
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نـا أنه ميكن تسهيل تنقـل عـدد كـبري مـن العـامالت املهـاجرات وجعلـه ممكوإذ تدرك 
ــائق مــزورة أو خمالفــة لألصــول واللجــوء إىل الزجيــات الــصورية ــدف اهلجــرة، باســتخدام وث

ذلك ميكـن تيـسريه بـسبل عـدة منـها شـبكة اإلنترنـت، وأن هـؤالء العـامالت املهـاجرات وأن
  واالستغالل،سوء املعاملةأكثر عرضة ل

ض بـاجلهود الراميـة إىل الصلة بني اهلجـرة واالجتـار بغيــة النـهوحبثبأمهيةوإذ تـسلم 
  املعاملة،سوءمحاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل و

 بعـض بلـدان املقـصد لتخفيـف حمنـة العـامالتاختذا بعض التدابري اليتوإذ تشجعها 
  آليـات حلمايـة العمـال املهـاجرينوضـعاملهاجرات املقيمات يف نطاق واليتـها القـضائية، مثـل

املعنيــــة بــــإبالغ الــــشكاوى أو تــــوفري املــــساعدة أثنــــاءليــــاتاآل وصــــوهلم إىلريتيــــسأو
 القانونية،اإلجراءات

املنــشأة  املعنيـة علـى الـدور املهــم الـذي تـضطلع بـه هيئــات األمـم املتحـدةوإذ تـشدد 
يف رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنـسان ومـا يتعلـق بـذلك مـن اإلجـراءاتمعاهداتوجبمب

د واليـــة كــل منـــها ويف التــصدي ملـــشكلة العنــف املوجـــه ضــد العـــامالتاخلاصــة يف حــدو
 ورفاههن،اإلنسانيةاملهاجرات ويف محاية وتعزيز حقوقهن

 ؛)٨(بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما - ١ 
 الدول األعضاء على النظر يف توقيـع اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـةتشجع - ٢ 

االنــضمام إليهــا، والنظــر يف توقيــع االتفاقيــة الدوليــة حلمــــايةأوهــاالتــصديق عليذات الــصلة و
ــرهم ـــراد أسـ ـــرين وأفـ ـــال املهـاجـ ـــيع العـمـ ـــوق مجـ ــارو )٩(حقــ ــع االجتـ ــع وقمـ ــول منـ بروتوكـ

 واملعاقبة عليه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة،وخباصة النساء واألطفال،باألشخاص
بروتوكول مكافحة ريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر و)١٠(ة الوطنيعرباجلرمية املنظمة

 مجيـع وكـذلك،)١١( الوطنيـةعـرب التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـةلاملكم واجلو
التـصديق عليهـامعاهدات حقوق اإلنسان اليت تسهم يف محاية حقوق العامالت املهـاجرات، و

 االنضمام إليها؛أو

_______________

)٨( A/64/152. 
 .٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )١٠(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١ الداملرجع نفسه، )١١(
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املعنيـة بـالعنفلـس حقـوق اإلنـسان ة اخلــاصةبتقريـر الــمقرر ـلماحتيـط ع - ٣ 
 “االقتــصاد الــسياسي حلقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة” املعنــونوعواقبــه ضــد املــرأة وأســـبابه
، وخباصــة تناوهلــا يف ذلــك التقريــر مــسأليت)١٢(  يف دورتــه احلاديــة عــشرةاملقــدم إىل الــس

ــذين تواج ــتغالل والعنـــف اللـ ــاتاالسـ ــات واألزمـ ــار االجتاهـ ــا يف إطـ ــا املهـــاجرات حاليـ ههمـ
 ؛االقتصادية العاملية الراهنة

مجيع املقررين اخلاصني لألمم املتحـدة املعنـيني حبقـوق اإلنـسان الـذين تشجع - ٤ 
املهـاجرات علـى حتـسني مجـع املعلومـاتالعـامالتتتصل واليام بقضايا العنف املوجـه ضـد

املهـاجرات وحتليلـها، وتـشجع أيـضا احلكومـاتالعامالت تواجههاعن التحديات احلالية اليت
 ؛على التعاون مع املقررين اخلاصني يف هذا الصدد

أن تدرج يف تشريعاا وسياسـاا املتعلقـة بـاهلجرة جبـميع احلكوماتتـهيــب - ٥ 
ع مــسقالدوليــة وبالعمالــة والتوظيــف منظــورا يراعــي حقــوق اإلنــسان ونــوع اجلــنس، مبــا يتــ

مبوجــب صــكوك حقـــوقاملترتبــة عليهــا يف جمــال حقــوق اإلنـــسان تواجبــاال وتلتزامــااال
اإلنسان، بغرض وقاية املهاجرات ومحايتـهن مـن العنـف والتمييـز واالسـتغالل وسـوء املعاملـة،
وأن تتخذ تدابري فعالة لكفالة أال تـؤدي تلـك الـسياسات املتعلقـة بـاهلجرة والعمالـة إىل تعزيـز

 تحيز ضد النساء؛التمييز وال
 باحلكومات اختاذ أو تعزيز التدابري اليت تكفـل محايـة حقـوق اإلنـسانتـهيــب - ٦ 

سـائل عـدة منـها اعتمـاد، بوكمهـاجراتللعـامالت املهـاجرات، بـصرف النظـر عـن وضـعهن
السياسات اليت تنظم توظيف العامالت املهاجرات وتوزيعهن، والنظر يف توسيع نطـاق احلـوار
بني الدول بشأن اسـتحداث وسـائل ابتكاريـة لتـشجيع إقامـة قنـوات قانونيـة للـهجرة لتحقيـق

 أمور عدة منها ردع اهلجرة غري القانونية؛
ــز احلكومـــاتحتـــث - ٧  ــى تعزيـ ــاوعلـ ــى الـــصعالتعـ ــيين علـ ــائي واإلقليمـ د الثنـ

والــدويل للتــصدي للعنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات، مــع االحتــرام التــامواألقــاليمي
 اجلهود الراميـة إىلعزيز، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وكذلك تالدويلللقانون

ستدامة البديلـةالتنميـة املـ بوسـائل منـها تعزيـز خيـارات،احلد من ضعف العامالت املهاجرات
 ؛للهجرة يف البلدان األصلية

عـناالعتبار املصاحل الفـضلى للطفـليف احلكومات على أن تأخذأيضا حتث - ٨ 
 اختـاذ أو تعزيـز التـدابري الراميـة إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان للفتيـات املهـاجرات،طريق

_______________

)١٢( A/HRC/11/6. 
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 من حيث اهلجرة، مـنوضعهننظر عنفيهن الفتيات غري املصحوبات بذويهن، بصرف ال مبن
ــز والتحــرش اجلنــسي والعنــف أجــل منــع تعرضــهن لالســتغالل الــوظيفي واالقتــصادي والتميي

 واالعتداء اجلنسي يف أماكن العمل، مبا يف ذلك العمل املرتيل؛
القيام، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة واتمـع احلكومات علىكذلك حتث - ٩ 

 املنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، بتعزيز التركيز على منـع العنـفاملدين، مبا يف ذلك
 بتعزيـز حـصول املـرأةوبـصفة خاصـةضد العامالت املهاجرات وتـوفري التمويـل هلـذا الغـرض،

هـو مفيـد ومـراع لنـوع اجلـنس مـن املعلومـات والتثقيـف يف جمـاالت تـشمل تكـاليف  ماعلى
ــ ــامالت امله ــا للع ــدها وم ــوق واســتحقاقات يفاهلجــرة وفوائ ــن حق ــدانالاجرات م  األصــليةبل

وبلدان العمل واألوضاع العامة يف بلدان العمـل وإجـراءات اهلجـرة القانونيـة، وكـذلك كفالـة
أن تعــزز القــوانني والــسياسات الــيت تــنظم عمــل املــسؤولني عــن شــؤون التوظيــف وأصــحاب

  النساء، واحترامها؛سيما الو العمل والوسطاء التقيد حبقوق اإلنسان للعمال املهاجرين،
ــشجع - ١٠  مجيــع الــدول علــى أن تزيــل العقبــات الــيت قــد حتــول دون إرســالت

التحـويالت املاليـة اخلاصـة باملهـاجرين إىل بلـدام األصـلية أو إىل أي بلـدان أخـرى علـى حنـو
تـشريعات املطبقـة، وعلـى أن تنظـر، حـسبللوفقـا،وعـدم التقييـد يتسم بالـشفافية والـسرعة

االقتضاء، يف اختاذ تدابري حلل املـشاكل األخـرى الـيت قـد تعـوق وصـول العـامالت املهـاجرات
 إىل مواردهن االقتصادية وإدارا؛

ــن، العــامالت املهــاجرات حبــقأن تــسلماحلكومــاتب يــب - ١١  بغــض النظــر ع
دتكفـل يف هـذا الـصد أن، والطارئـة الـصحيةالرعايـة، يف احلصول علىكمهاجرات وضعهن

 عدم التمييز ضد العامالت املهاجرات ألسباب تتعلق باحلمل والوالدة؛
الـدول الــيت مل تقـم بعــد باعتمـاد وتنفيـذ تــشريعات وسياسـات حلمايــةحتـث - ١٢ 

املنازل على أن تفعل ذلك، وعلى أن متنح املهاجرات العـامالتيفمجيع املهاجرات العامالت
، مـعنليـات شـفافة لتقـدمي الـشكاوى ضـد مـستخدميهيف اخلدمة املرتلية فرص الوصـول إىل آ

املهـاجرات، ويـب بالـدول أنالعـامالتالتأكيد علـى أال تـستخدم هـذه األدوات يف معاقبـة
 حتقق دون إبطاء يف مجيع االنتهاكات وأن تعاقب عليها؛

باحلكومات أن تعمل، بالتعاون مـع املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـرييب - ١٣ 
ة والقطاع اخلاص وغريها من أصحاب املصلحة، علـى تـوفري كـل خـدمات املـساعدةاحلكومي

واحلماية الفورية لضحايا العنـف مـن العـامالت املهـاجرات، مـن قبيـل إسـداء املـشورة وتقـدمي
ــيح عــرض املــساعدة القانونيــة والقنــصلية وتــوفري املــأوى املؤقــت، وكــذلك اآلليــات الــيت تت

 والنظـر فيهـا يف املراحـل املالئمـة مـن اإلجـراءات القـضائية،وجهات نظر الضحايا وشواغلهن
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 العمليـة القـضائيةيف ذلك اختاذ تـدابري أخـرى متكـن الـضحايا، قـدر اإلمكـان، مـن حـضور مبا
 ووضع خطط إلعادة إدماج العائدات من العامالت املهاجرات وتأهيلهن؛

وبلـــدان يةاألصــلبلــدانال حكومــاتســـيما ال باحلكومــات، و أيــضايــب - ١٤ 
مـرتكيب العنـف ضـد العــامالتمـن أجـل معاقبــة وجنائيـةتـضع عقوبـات جزائيــةاملقـصد، أن
 ووسطائهم، وآليات لإلنـصاف والعدالـة ميكـن أن يـستفيد منـها الـضحايا بفعاليـة،املهاجرات
 عدم تعرض النساء املهاجرات من ضحايا العنف للوقوع من جديد ضـحية كذلكوأن تكفل

  جهات خمتلفة مبا فيها السلطات؛للعنف على أيدي
 مجيع الـدول علـى اختـاذ تـدابري فعالـة لوضـع حـد لالعتقـال واالحتجـازحتث - ١٥ 

ــراد ــن األفـ ــوم مـ ــن يقـ ــة مـ ــع ومعاقبـ ــراءات ملنـ ــاذ إجـ ــاجرات واختـ ــامالت املهـ ــسفيني للعـ التعـ
اجلماعــات حبرمــان العــامالت املهــاجرات مــن حريتــهن بــأي شــكل مــن األشــكال وبــدون أو

 ق؛ح وجه
وظفيهـا القـائمني علـىملبرامج تدريبيـةوضع وتنفيذ احلكومات علىتشجع - ١٦ 

 الدبلوماســينييهــاوظفماحلــدود و مــوظفيووموظفيهــا املعنــيني بــشؤون اهلجــرةإنفــاذ القــانون
ــصليني ــاميهامــدعووالقن ــا وموظفيني الع ــيني ه ــن أجــلاملعن ــدمي اخلــدمات م ــة بتق هــؤالءتوعي

 املهـاراتمإكـساام مبسألة العنف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات و القطاع الع يفعاملنيال
 ؛ بطريقة مهنية تراعي نوع اجلنستقدمي احللول السليمةاليت تكفل تعريفهم باملواقف الالزمةو
بالـــدول أن تقـــوم، يف حالـــة احتجـــاز إحـــدى العـــامالت املهـــاجراتيــب - ١٧ 

حملاكمة أو اعتقاهلا بأي طريقة أخرى، بكفالـة أن احلني االحتجازاحلكم عليها بالسجن أو أو
حتترم السلطات املختصة حريتها يف االتـصال بـاملوظفني القنـصليني للبلـد الـذي حتمـل جنـسيته

 القنصلي للدولة اليت حتمـلركز بإبالغ امل، يف هذا الصدددون إبطاء، والوصول إليهم، والقيام
 إذا طلبـت العاملـة،)١٣(ة فيينـا للعالقـات القنـصلية من اتفاقيـ٣٦جنسيتها، وفقا ألحكام املادة

 ؛املهاجرة ذلك
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدةتــدعو - ١٨ 

 قـضاياللفهـم أفـضلالتوصل إىل إىل التعاون من أجلاملعنية األخرىواملنظمات غري احلكومية
 ومعلومـات مفـصلة حـسبمجع ونـشر وحتليـل بيانـاتحتسنيواملرأة واهلجرة الدوليةب املتعلقة

نوع اجلنس والعمر، بغية املساعدة يف وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي مجلة أمـور منـها
 نوع اجلنس وتعمل على محاية حقوق اإلنسان، وكذلك تقدمي العون يف تقييم السياسات؛

_______________

 .٨٦٣٨، الرقم٥٩٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
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ــشجع - ١٩  ــة، وت ــات املعني ــاتســيما ال احلكوم ــدانال حكوم ــدان ألصــليةابل وبل
العبــور وبلــدان املقــصد، علــى االســتفادة مــن خــربات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك شـــعبة

 األمانـة العامـة وصـندوق األمـم االقتصادية واالجتماعيـة يف إلدارة الشؤونالتابعةاإلحصاءات
 علوضـ واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة،املتحدة اإلمنـائي للمـرأة

وأنظمـة للتتبـعبيانـات مقارنـةتـوفر  وحتليلـهامنهجيات وطنية مناسـبة يف جمـال مجـع البيانـات
  العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات؛واإلبالغ بشأن

بوضـعللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأةقيام اتالحظ مع التقدير - ٢٠ 
، ويـب بالـدول األطـراف)١٤(عـامالت املهـاجراتال املتعلقة ب٢٦واعتماد التوصية العامة رقم

  أن تنظر يف التوصية؛)١٥(يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 الــسادسة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الـجمـــعية العـــامة يف دورـــاتطلــب - ٢١ 

تنفيـذ هـذا القـرار،والستني تقريرا عن مشكلة العنف املوجه ضـد العـامالت املهـاجرات وعـن
آخذا يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة
منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة

تحــدة املعــينمكتــب األمــم املوواملعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة
وكـــذلك تقـــارير املقـــررين اخلاصـــني الـــيت تـــشري إىل حالـــة العـــامالت ،باملخـــدرات واجلرميـــة

  ذلــك مبــا يف،املنظمــة الدوليــة للــهجرةمــن قبيــلذات الــصلة،األخــرىاملــصادراملهـاجرات، و
 .املنظمات غري احلكومية

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 

_______________

، اجلــزء األول،)A/64/38( ٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم )١٤(
 .أوال/٤٢املرفق األول، املقرر

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة، )١٥(


