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   والستونالرابعةالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول األعمال)أ (٦٢البند 
  النهوض باملرأة

ــنن،          ــاراغواي، ب ــدا، ب ــسيا، أوغن ــا، إكــوادور، إندوني ــا، إريتري ــدي، إثيوبي ــابورون    بوليفي
ــة ( ــات - دول ــيالروس، ) املتعــددة القومي ــريو، ب ــو   -   تيمــور، ب ــة الكونغ ــشيت، مجهوري لي

ــة، زامب ــابوي، الدميقراطي ــا، زمب ــسنغال،  ي ــسلفادور، ال ــا،   ســري النكــا، ال  شــيلي، غامبي
: غواتيماال، غينيا، الفلبني، كوت ديفوار، مصر، ناميبيا، نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس         

   منقحمشروع قرار
  

  ضد العامالت املهاجراتاملوجه العنف     
  

   إن اجلمعية العامة،  
ن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات،            إلـى مجيع قراراهتا السابقة بـشأ      إذ تشيـر   

وإىل القرارات اليت اختذهتا جلنة وضع املرأة وجلنـة حقـوق اإلنـسان وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة             
  ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

ــد تؤكــد وإذ    ــائق    مــن جدي ــواردة يف الوث ــصلة بالعــامالت املهــاجرات ال  األحكــام املت
  واملـؤمتر العـاملي    )٣( واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـــة     )٢(امية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان    اخلت

  .٤٨/١٠٤انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
 األمـم املتحـدة،     اتمنـشور ( ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٣(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 
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٥ ( ومؤمتــر القمــــة العالـــمي للتنميـــة االجتماعيـة       ) ٤ اضـات الـيت     واالستعر )(الرابع املعين باملــــرأة  
  ،تــجرى هلذه املؤمترات

 منظومــة األمــم يفكيانــات اســتهلتها   خمتلــف األنــشطة الــيتوإذ تالحــظ مــع التقــدير  
املتحــدة، مــن قبيــل الربنــامج اإلقليمــي لــتمكني العــامالت املهــاجرات يف آســيا التــابع لــصندوق 

ــة النقــاش الرفيعــة املــستوى      ــسانية  األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وحلق ــاد اجلن ــة باألبع املتعلق
واملناقــشات الــيت أجرهتــا ، مــسنيا اخلالــيت عقــدهتا جلنــة وضــع املـــرأة يف دورهتــللــهجرة الدوليــة 
 للمهـاجرات العـامالت يف      الوضـع اخلـاص   وسـلّمت فيهـا ب     ، واخلمـسني  الثالثةاللجنة يف دورهتا    

املنازل على اخـتالف أعمـارهن، واملناقـشة العامـة بـشأن املهـاجرات العـامالت يف املنـازل الـيت                   
اد أسـرهم يف دورهتـا احلاديـة عـشرة،          أجرهتا اللجنة املعنية حبماية مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـر           

 بـشأن هجـرة     األطـراف  وضع إطار متعدد     عن طريق تالحظ مسامهة منظمة العمل الدولية       وإذ
ــة،   ــد العامل ــذلكالي ــامالت        وك ــة الع ـــم حمن ــا تقيي ــن خالهل ــستـمـر م ــيت ي ــشطة األخــرى ال  األن

  ، حدهتااملهاجرات وختفيف
ــشري    ــيت دارت خــالل احلــ   وإذ ت ــشات ال ــستوى إىل املناق ــع امل ــشأن وار الرفي اهلجــرة  ب

  بـأمور عـدة منـها      ، والـذي سـلم    ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول ١٥ و   ١٤ يفالدولية والتنمية، املعقود    
  ضرورة توفري محاية خاصة للمهاجرات،

 الـصادر عـن برنـامج       ٢٠٠٩بتقريـر التنميـة البـشرية لعـام          وإذ حتيط علما مع التقدير      
، الـذي  )٦(“التنميـة  البشري التنقل قابلية :احلواجز على لتغلبا”األمم املتحدة اإلمنائي واملعنون 

ــة واالســتغالل       ــة العــامالت املهــاجرات مــن ســوء املعامل ــة أمــور، ضــرورة محاي ــاقش، يف مجل ن
  والعنف؛ 
مبـا قـرره جملـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة مـن أنـه سـيناقش مـسألة                    وإذ حتيط علما      

ت يف الـدورة التاسـعة والتـسعني ملـؤمتر العمـل الـدويل يف               توفري العمل الالئق للعامالت املهاجرا    
  ، ٢٠١٠يونيه /حزيران

__________ 
 األمـم املتحـدة،     اتمنـشور  (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤،  بـيجني لرابع املعـين بـاملرأة،      ملي ا العاتقرير املؤمتر     )٤

  .املرفقان األول والثاين، ١القرار الفصل األول، ، )A.96.IV.13رقم املبيع 
  )

 األمــم اتمنــشور (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٥
  . املرفقان األول والثاين،١ القرار ، الفصل األول،)A.96.IV.8 رقم املبيع املتحدة،

  )

(    .http://hdr.undp.orgمتاح على املوقع   )٦
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 إىل عوامـل  مما يعزى إىل حد كبري    ،   يف اهلجرة الدولية   مشاركة املرأة  بتزايـد   وإذ تسلم   
  نـوع اجلـنس    يتطلـب زيـادة مراعـاة     أن تأنيث اهلجرة علـى هـذا النحـو          باقتصادية، و واجتماعية  

  هود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،يف مجيع السياسات واجل
املنـشأ   املسؤولية املشتركة جلميع أصحاب املـصلحة، وبوجـه خـاص بلـدان              تؤكدوإذ    

وبلــدان العبــور وبلــدان املقــصد واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة والقطــاع اخلــاص     
 وإذ  رات وتعاجلـه،   العنـف ضـد العـامالت املهـاج         ارتكـاب  واجملتمع املـدين، عـن هتيئـة بيئـة متنـع          

بأمهية اتباع النهج واالستراتيجيات املشتركة واملتـضافرة علـى كـل مـن             تسلّم، يف هذا الصدد،     
  ،ئي واإلقليمي والدويلالصعيد الثنا

بأمهيــة مــسامهة العــامالت املهــاجرات يف التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية، وإذ تــسلم   
مـة، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي تـضطلع بـه              وإذ تشدد على ما حيظى بـه عملـهن مـن قيمـة وكرا             

  العامالت يف املنازل،
الفوائـد االقتـصادية الـيت    مبـسامهة العـامالت املهـاجرات يف التنميـة عـن طريـق             قروإذ ت   

  وبلد املقصد على السواء،املنشأ جينيها بلد 
،  النـساء وأطفـاهلن بوجـه خـاص يف مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرة                 قلة منعـة   ب وإذ تسلم   

 مرورا مبراحـل العبـور والعمـل الرمسـي وغـري الرمسـي واالنـدماج                ظة اختاذ القرار باهلجرة   منذ حل 
  ،بلداهنم األصليةيف جمتمع البلد املضيف، وكذلك أثناء العودة إىل 

ــالغ القلــق     ســوء املعاملــةحــاالت تقــارير عــن ورود  إزاء اســتمرار وإذ تعــرب عــن ب
، اينـف اجلنـس  ـ العنـ  ومنهــا رات،  ـ املهاجـ  اتـتيـ اء والف ـالنـس د  ـضـ والعنف اجلسيمة اليت ترتكـب      

 واألعمــال النامجــة عــن العنــصرية والعــائلياجلنــسي واالجتــار والعنــف املنـزلـــي  العنــف ســيما ال
  ، أوضاع العمال واستغاللالتعسفيةوكراهية األجانب وممارسات العمل 

العمــر منــها التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس و عــدة عوامــل بــأن تــداخل وإذ تــسلم   
 الطبقي واإلثين والقوالب النمطية ميكـن أن يفـاقم التمييـز الـذي تتعـرض لـه العـامالت                    والتمييز

  املهاجرات،
اإلنـــسان جلميـــع النـــساء، قـــوق وتعزيـــز ح االلتـــزام بـــاحترام مـــن جديـــدوإذ تؤكـــد   

يهاجرن من أجـل العمـل، وإذ تالحـظ يف          اللوايت  فيهن، دون متييز، نساء الشعوب األصلية        مبن
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٧  )(قــوق الــشعوب األصــلية ح بــشأنذا الــصدد االهتمــام املكــرس يف إعــالن األمــم املتحــدة   هــ
  للقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية، حسب االقتضاء،

ـــن يف االقتــصاد غــري  اللــوايت  مــن العــامالت املهــاجرات تأن كــثريا يقلقهــاوإذ     يعمل
 لـسوء املعاملـة      عرضـة بـشكل خـاص      يكـنَّ  ادا علـى املهـارات     أقل اعتم  أعماالالنظامي ويؤدين   

 تشدد يف هذا الصدد على التـزام الـدول حبمايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                   وإذ واالستغالل،
مبا يؤدي إىل منع سوء املعاملة واالستغالل، وإذ تالحـظ مـع القلـق أن كـثريات مـن العـامالت                     

لــديهن مــن مــؤهالت، والــيت رمبــا تــضعهن يف  املهــاجرات يقــبلن بوظــائف قــد ال ترقــى إىل مــا  
  موقف أكثر ضعفاً بالنظر إىل قلة األجر وعدم توفر احلماية االجتماعية الكافية،

 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات يـقتـضي             وإذ تشدد   
ات وإحـصاء  بيانـات    تتـضمن ،  ومستمدة من مـصادر عديـدة     توفر معلومات موضوعية وشاملة     

مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر ومؤشــرات مراعيــة لنــوع اجلــنس، ألغــراض البحــث          
 الدول األعـضــاء واجملتمـع املدنـــي والـدروس          فرادى واســـع النطاق خلربات      وتبادال والتحليل،
  ،حمددة سياسات عامة واستراتيجيات وضع يف جمال املستفادة
جعلـه ممكنـا    عـامالت املهـاجرات و     تنقـل عـدد كـبري مـن ال         ه ميكن تسهيل   أن وإذ تدرك   

هبــدف اهلجــرة، اللجــوء إىل الزجيــات الــصورية  باســتخدام وثــائق مــزورة أو خمالفــة لألصــول و 
 منــها شــبكة اإلنترنــت، وأن هــؤالء العــامالت املهــاجرات  عــدةذلــك ميكــن تيــسريه بــسبل وأن

   واالستغالل، لإليذاءأكثر عرضة 
واالجتـار بغيــة النـهوض بـاجلهود الراميـة إىل         الصلة بني اهلجـرة      حبثبأمهية  وإذ تـسلم     

   املعاملة،سوءمحاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل و
 بعـض بلـدان املقـصد لتخفيـف حمنـة العـامالت             اختذهتا بعض التدابري اليت     وإذ تشجعها   

 لعمـال املهـاجرين   املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتـها القـضائية، مثـل إنـشاء آليـات حلمايـة ا                
ــس أو ــساعدة أثنــــاء       ريتيــ ــوفري املــ ــإبالغ الــــشكاوى أو تــ ــة بــ ــوهلم إىل األجهــــزة املعنيــ  وصــ

  القانونية، اإلجراءات
املنــشأة   املعنيــة علــى الــدور املهــم الــذي تــضطلع بــه هيئــات األمــم املتحــدةوإذ تــشدد  

ءات اخلاصـة يف    يف رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان وما يتعلق بذلك من اإلجرا          مبعاهدات  
حــدود واليــة كــل منــها ويف التــصدي ملــشكلة العنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات ويف   

  ورفاههن،اإلنسانية محاية وتعزيز حقوقهن 
__________ 

(    .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٧
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٨  ؛) (بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما   - ١  

ــشجع  - ٢   ــات      ت ــى اتفاقي ــصديق عل ــع والت ــى النظــر يف التوقي ــدول األعــضاء عل  ال
ــة العمــ  ــى       منظم ــصديق عل ــع والت ــر يف التوقي ــا، والنظ ــضمام إليه ــصلة أو االن ــة ذات ال ل الدولي

بروتوكـول منـع     )٩(االتفاقية الدولية حلمــاية حقــوق مجـيع العـمـال املهـاجــرين وأفــراد أسـرهم           
ل التفاقيــة األمــم املكمِّــواملعاقبــة عليــه  ،وخباصــة النــساء واألطفــال، وقمــع االجتــار باألشــخاص

بروتوكــول مكافحــة هتريــب   و)١٠( العــابرة للحــدود الوطنيــة كافحــة اجلرميــة املنظمــة املتحــدة مل
 التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة       ل  املكم املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو     

 معاهـدات حقـوق اإلنـسان الـيت تـسهم يف محايـة حقـوق                ومجيـع  ،)١١( الوطنيـة  العابرة للحـدود  
  ؛، أو االنضمام إليهااتالعامالت املهاجر

املعنيـة بـالعنف    جمللـس حقـوق اإلنـسان        ة اخلــاص  ةبتقريـر الــمقرر    حتيـط عـلما   - ٣  
، )١٢(“االقتصاد السياسي حلقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة      ”، املعنون   وعواقبه ضد املرأة وأسـبابه  

هــذا التقريــر املقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه احلاديــة عــشرة، وخباصــة تناوهلــا يف    
ملسأليت االستغالل والعنف اللذين تواجههمـا املهـاجرات حاليـا يف إطـار االجتاهـات واألزمـات              

  ؛االقتصادية العاملية الراهنة
مجيع املقررين اخلاصني لألمم املتحـدة املعنـيني حبقـوق اإلنـسان الـذين               تشجع  - ٤  

علـى حتـسني مجـع املعلومـات     تتصل والياهتم بقضايا العنـف املوجـه ضـد املهـاجرات العـامالت         
عن التحديات احلالية اليت تواجهها املهاجرات العـامالت وحتليلـها، وتـشجع أيـضا احلكومـات                

  ؛على التعاون مع املقررين اخلاصني يف هذا الصدد
أن تدرج يف تشريعاهتا وسياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة           جبـميع احلكومات    تـهيــب  - ٥  

ونــوع اجلــنس، مبــا يتمــشى مــع  حقــوق اإلنــسان يراعــيمنظــورا الدوليــة وبالعمالــة والتوظيــف 
 مـن   ومحايتـهن املهـاجرات   التزاماهتا مبوجب الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، بغـرض وقايـة               

تلــك ؤدي تــالعنــف والتمييــز واالســتغالل وســوء املعاملــة، وأن تتخــذ تــدابري فعالــة لكفالــة أال   
  زيز التمييز والتحيز ضد النساء؛إىل تع املتعلقة باهلجرة وبالعمالةالسياسات 

__________ 
٨(  A/64/152.    )
(    .٣٩٤٨١رقم ال، ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩
(    .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )١٠
(    .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١اجمللد املرجع نفسه،   )١١
١٢(  A/HRC/11/6.    )
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 حقــوق  الــيت تكفــل محايــةتـدابري ال اختــاذ أو تعزيــزباحلكومــات  أيــضا تـهيـــب   - ٦  
 بوسائل عـدة منـها اعتمـاد      ، بصرف النظر عن وضعهن القانوين،       إلنسان للعامالت املهاجرات  ا

احلـوار  نطـاق  السياسات اليت تنظم توظيف العامالت املهاجرات وتوزيعهن، والنظر يف توسـيع           
 ابتكاريـة لتـشجيع إقامـة قنـوات قانونيـة للـهجرة لتحقيـق               وسـائل بني الدول بـشأن اسـتحداث       

   منها ردع اهلجرة غري القانونية؛ عدةأمور
ــات حتـــث  - ٧   ــز  احلكومـ ــصع علـــى تعزيـ ــاون علـــى الـ ــائي واإلقليمـــي يالتعـ د الثنـ

تــام الحتــرام  اال، مــعوالــدويل للتــصدي للعنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات واألقــاليمي 
، مبا يف ذلك القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وكـذلك تـدعيم اجلهـود الراميـة                   الدويلللقانون  

 املـستدامة البديلـة   التنميـة يارات خإىل احلد من ضعف العامالت املهاجرات بوسائل منها تعزيز       
  للهجرة يف البلدان األصلية؛

 االعتبـار املـصاحل الفـضلى للطفـل،         أن تأخذ بعـني    احلكومات على    أيضا حتث  - ٨  
، قــوق اإلنــسان للفتيــات املهــاجرات الراميــة إىل النــهوض حبتــدابريأو تعزيــز الاختــاذ مــن خــالل 

مركـزهن مـن حيـث      ، بصرف النظر عـن      ، ومحايتها فيهن الفتيات غري املصحوبات بذويهن     مبن
رش اجلنـسي والعنـف     الوظيفي واالقتـصادي والتمييـز والتحـ      منع تعرضهن لالستغالل    ، و اهلجرة

   العمل، مبا يف ذلك العمل املرتيل؛ أماكنواالعتداء اجلنسي يف
القيام، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة واجملتمـع          على   احلكوماتكذلك   حتث  - ٩  

 والقطاع اخلاص، بتعزيز التركيز علـى منـع العنـف           ،املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية      
 بتعزيـز حـصول املـرأة       وبـصفة خاصـة   ،  هلـذا الغـرض    وتـوفري التمويـل      ضد العامالت املهاجرات  

يف جمـاالت تـشمل تكـاليف        املعلومـات والتثقيـف   مـا هـو مفيـد ومـراع لنـوع اجلـنس مـن               على  
ــدان األصــلية        ــامالت املهــاجرات مــن حقــوق واســتحقاقات يف البل ــا للع ــدها وم اهلجــرة وفوائ

 وكـذلك كفالـة   ،إجـراءات اهلجـرة القانونيـة     العامة يف بلدان العمـل و      األوضاعوبلدان العمل و  
 التوظيــف وأصــحاب تــنظم عمــل املــسؤولني عــن شــؤون أن تعــزز القــوانني والــسياسات الــيت  

  واحترامها؛، ال سيما النساء،  حبقوق اإلنسان للعمال املهاجرينالتقيدالعمل والوسطاء 
 إرسـال   مجيع الدول على أن تزيل مجيـع العقبـات الـيت قـد حتـول دون               تشجع    - ١٠  

التحــويالت املاليــة اخلاصــة باملهــاجرين إىل بلــداهنم األصــلية أو إىل أي بلــدان أخــرى علــى حنــو 
يتــسم بالــشفافية وعــدم التقييــد والــسرعة، مبــا يتمــشى والتــشريعات املطبقــة، وعلــى أن تنظــر،   
حــسب االقتــضاء، يف اختــاذ تــدابري حلــل املــشاكل األخــرى الــيت قــد تعــوق وصــول العــامالت    

  ات إىل مواردهن االقتصادية وإدارهتا على هذا النحو؛ املهاجر
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ــسلّماحلكومــات ب هتيــب  - ١١   بغــض النظــر عــن  ،  العــامالت املهــاجرات  حبــقأن ت
تكفل يف هذا الـصدد      أن، و الطارئة الصحية   الرعاية، يف احلصول على     مركزهن املتعلق باهلجرة  

  والوالدة؛ عدم التمييز ضد العامالت املهاجرات ألسباب تتعلق باحلمل 
الــدول الــيت مل تقــم بعــد باعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات وسياســات حلمايــة  حتــث   - ١٢  

مجيع املهاجرات العامالت باملنازل على أن تفعـل ذلـك، وعلـى أن متـنح املهـاجرات العـامالت                   
يف اخلدمة املرتليـة فـرص الوصـول إىل آليـات شـفافة لتقـدمي الـشكاوى ضـد مـستخدميهم، مـع                   

 تـستخدم هـذه األدوات يف معاقبـة املهـاجرات، وهتيـب بالـدول أن حتقـق دون                 التأكيد على أالَّ  
  إبطاء يف مجيع االنتهاكات وأن تعاقب عليها؛ 

باحلكومات أن تعمل، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري           هتيب  - ١٣  
عدة خـدمات املـسا   كـل    من أصحاب املـصلحة، علـى تـوفري          هااحلكومية والقطاع اخلاص وغري   

تقـدمي   وملهـاجرات، مـن قبيـل إسـداء املـشورة     واحلماية الفورية لـضحايا العنـف مـن العـامالت ا     
 اآلليات اليت تتيح عرض وجهـات       وكذلكاملأوى املؤقت،   توفري   و املساعدة القانونية والقنصلية  

ك يف ذلـ   نظر الضحايا وشواغلهن والنظر فيها يف املراحل املالئمة من اإلجراءات القضائية، مبـا            
خطـط  ضـع  وو  من حضور تلك اإلجـراءات، ، قدر اإلمكان، تدابري أخرى متكن الضحايا   اختاذ  

  ؛ وتأهيلهنلعائدات من العامالت املهاجراتإدماج اإلعادة 
وبلـدان املقـصد،    املنـشأ   باحلكومات، وال سيما حكومـات بلـدان         أيضا هتيب  - ١٤  

 ووسـطائهم،    العامالت املهاجرات  ضدعاقبة مرتكيب العنف    مل وجنائية   تسن عقوبات جزائية  أن  
  عـدم تعـرض    وأن تكفـل   بفعاليـة،    أن يـستفيد منـها الـضحايا      نصاف والعدالـة ميكـن      وآليات لإل 

علـى أيـدي جهـات      للوقـوع مـن جديـد ضـحية للعنـف            املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف          النساء
  خمتلفة مبا فيها السلطات؛

لالعتقـال واالحتجـاز   د  تـدابري فعالـة لوضـع حـ       اختـاذ  مجيـع الـدول علـى        حتث  - ١٥  
ــسفيني ل ــراد      التعـ ــن األفـ ــوم مـ ــن يقـ ــة مـ ــع ومعاقبـ ــراءات ملنـ ــاذ إجـ ــاجرات واختـ ــامالت املهـ لعـ

 وبــدون  حبرمــان العــامالت املهــاجرات مــن حريتــهن بــأي شــكل مــن األشــكال  اجلماعــات أو
  ؛حق وجه

وظفيهـا القـائمني علـى      ملبـرامج تدريبيـة      وتنفيذ   وضع احلكومات على    تشجع  - ١٦  
واملــوظفني الدبلوماســيني شؤون اهلجــرة ومــوظفي احلــدود املعنــيني بــوموظفيهــا لقــانون إنفــاذ ا

توعية عاملي القطـاع     بتقدمي اخلدمات من أجل      املعنيني ها وموظفي ني العام املدعنيووالقنصليني  
تعــريفهم  املهــارات ومإكــساهبضــد العــامالت املهــاجرات واملوجــه العــام هــؤالء مبــسألة العنــف 

  ؛ بطريقة مهنية تراعي نوع اجلنستقدمي احللول السليمةاليت تكفل  زمة الالباملواقف
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__________ 

جــاز إحــدى العــامالت املهــاجرات،    بالــدول أن تقــوم، يف حالــة احت  هتيــب   - ١٧  
حلكــم عليهــا بالــسجن أو احلــبس قيــد احملاكمــة، أو اعتقاهلــا بــأي طريقــة أخــرى، بتوجيــه     ا أو

ة العاملـة املهـاجرة حبقوقهـا يف هـذا الـصدد،            السلطات املختصة داخـل والياهتـا القـضائية بتوعيـ         
والقيام دون إبطاء، إن هـي طلبـت ذلـك، بـإبالغ اجلهـة القنـصلية للدولـة األصـلية التابعـة هلـا،                        

١٣  ؛ )( من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية٣٦وذلك وفقا ألحكام املادة 

دوليــة واملنظمــات احلكوميــة ال  احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة    تــدعو  - ١٨  
 قـضايا فهـم أفـضل ل  التوصـل إىل     إىل التعاون من أجـل       املعنية األخرى واملنظمات غري احلكومية    
 ومعلومــات مفــصلة حــسب نــوع حتــسني مجــع ونــشر وحتليــل بيانــاتو املــرأة واهلجــرة الدوليــة

نـوع   سياسات للهجرة والعمالة تراعي مجلة أمور منـها           وضع اجلنس والعمر، بغية املساعدة يف    
  وكذلك تقدمي العون يف تقييم السياسات؛تعمل على محاية حقوق اإلنسان،  واجلنس

وبلـدان العبـور   املنـشأ   احلكومات املعنيـة، وال سـيما حكومـات بلـدان         تشجع  - ١٩  
يف اإلحـصاءات  وبلدان املقصد، على االستفادة من خربات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك شـعبة          

 واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن           اإلمنـائي للمـرأة    وصندوق األمم املتحـدة      األمانة العامة 
تــوفر  وحتليلــها  منــهجيات وطنيــة مناســبة يف جمــال مجــع البيانــاتلوضــعأجــل النــهوض بــاملرأة، 

  ؛ العنف املوجه ضد العامالت املهاجراتوأنظمة للتتبع واإلبالغ بشأنبيانات مقارنة 
بوضـع  اء على التمييـز ضـد املـرأة         للجنة املعنية بالقض  قيام ا تالحظ مع التقدير      - ٢٠  

، وهتيـب بالـدول األطـراف       )١٤(العامالت املهـاجرات   املتعلقة ب  ٢٦واعتماد التوصية العامة رقم     
  يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن تنظر يف التوصية؛

 لــسادسةا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الـجمـــعية العـــامة يف دورهتـــا   تطلــب  - ٢١  
والستني تقريرا عن مشكلة العنف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار،          
آخذا يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة                

رأة منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـ                 
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  و  والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة واملعهــد الــدويل للبحــث

وكـــذلك تقـــارير املقـــررين اخلاصـــني الـــيت تـــشري إىل حالـــة العـــامالت   ،ميـــةباملخـــدرات واجلر
  ذلــك مبــا يف،املنظمــة الدوليــة للــهجرةمــن قبيــل ذات الــصلة، األخــرى املــصادر املهــاجرات، و
  .حلكوميةاملنظمات غري ا
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