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 الدورة الرابعة والستون
 *القائمة األولية من ٦٣البند 

 النهوض باملرأة
      

  ضد العامالت املهاجرات املوجهالعنف    
  

 تقرير األمني العام    
    

  موجز  
 عـن التـدابري   معلوماٍت، ويوفر ٦٢/١٣٢عمال بقرار اجلمعية العامة هذا التقرير مقدم     

بغــرض يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة  نفــذة األنــشطة املعــن ضاء والــدول األعــالــيت اختــذهتا 
. ضد العامالت املهاجرات وضمان محاية حقوق اإلنسان الواجبـة هلـن          املوجه  لتصدي للعنف   ا
  .ةإلجراءات املقبلعن اتم التقرير بتوصيات خُتاو
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 مقدمة  - أوال  
 املتعلق بالعنف املوجه ضد العامالت املهاجرات، أهابـت اجلمعيـة           ٦٢/١٣٢يف القرار     - ١

ــة أمــور أخــرى،  يف  عمــل،العامــة باحلكومــات أن ت  ــة   علــى مجل ــسان الواجب ــة حقــوق اإلن محاي
يز اجلهـود الراميـة إىل      للعامالت املهاجرات، وتقدمي املساعدة واحلماية إىل ضحايا العنف، وتعز        

وطلبـت  . ، وتعزيز مجع البيانات والتعاون الثنائي واإلقليمي والـدويل     اجلناةمنع العنف، ومعاقبة    
 العام أن يقدم إليها، يف دورهتــا الرابعـة والـستني، تقريـرا عـن مـشكلة       اجلمعية العامة إىل األمني  

ــرار       ــذ الق ــن تنفي ــاجرات وع ــامالت امله ــه ضــد الع ــف املوج ــالعن ــار  ذكور امل ــذا يف االعتب ، آخ
املعلومــات املــستكملة املقدمــة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة منظمــة العمــل 

 واملعهــد ، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،الدوليــة
ملعـين باملخـدرات    ومكتـب األمـم املتحـدة ا   ،الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة     

قـدم  ُموهـذا التقريـر   . املـصادر ذات الـصلة  غـري ذلـك مـن     و،املنظمة الدولية للهجرة و ،واجلرمية
وكيانـات   الطلب وبناء على مجلة أمور منها املعلومات الواردة مـن الـدول األعـضاء             اك  تلبية لذ 

منـذ صـدور التقريـر      هو يغطي الفترة املمتـدة      ، و منظومة األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة     
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١وحىت ) A/62/177(السابق 

  
 التدابري اليت أبلغت عنها الدول األعضاء  - ثانيا  

ــه / حزيــران١يف   - ٢ ــة مــن الــدول األعــضاء قــد اســتجابت   ٢٨، كانــت ٢٠٠٩يوني  دول
وقُـدمت معلومـات عـن      . )١(٦٢/١٣٢قـرار   الن تنفيـذ    عـ لطلب األمـني العـام تقـدمي معلومـات          

ضـد العـامالت املهـاجرات ومحايـة حقـوق      املوجـه  طائفة مـن التـدابري املتخـذة ملكافحـة العنـف          
لعنــف ضــد العــامالت تنــاول ا و،ذلــك تعزيــز األطــر القانونيــة ويــشمل اإلنــسان الواجبــة هلــن، 

 وتنفيـذ محـالت للتوعيـة وغـري ذلـك مـن             ،املهاجرات يف خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية     
التعـاون  وثيـق    وت ، ومحايـة الـضحايا    اجلناة اجلهود الرامية إىل حماكمة      م ودع ،يةاإلجراءات الوقائ 

جتـار بالنـساء والفتيـات والعنـف املوجـه        الولوحظـت الـصالت بـني ا      . الثنائي واملتعدد األطراف  
ضــد العــامالت املهــاجرات، وقــدمت الــدول معلومــات عــن القــوانني والــسياسات واألنــشطة    

جتـار بالنـساء    القدم إىل اجلمعيـة العامـة تقـارير منفـصلة عـن ا            ُتو. ارجتالاملتعلقة جبهود مكافحة ا   
هتــا يف دورإىل اجلمعيــة تلــك الــيت قــدمت والفتيــات ُتعــرض عليهــا كــل ســنتني، وكــان أحــدثها 

_________________ 
بــيالروس، وبــاراغواي، وأملانيــا، وإكــوادور، وإســبانيا، وأذربيجــان، وي، االحتــاد الروســ: وردت ردود مــن  )١(  

الـدامنرك،  ومجهوريـة كوريـا،     واجلمهوريـة التـشيكية،     وترينيداد وتوبـاغو،    وتركيا،  وتركمانستان،  وتايلند،  و
 كولومبيـا، وقريغيزسـتان،   وقطـر،   وغانـا،   وشـيلي،   والسويد،  وسلوفاكيا، و السلفادور،  ورومانيا،  ورواندا،  و
  .اليابانوهنغاريا، ومالوي، واملكسيك، و
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التقريــر وســيقدم . )A/55/322 و A/57/170  و A/59/185 و A/63/215انظــر (الثالثــة والــستني 
دورهتـا اخلامــسة والـستني، وذلــك   إىل اجلمعيـة العامــة يف  يــات جتــار بالنـساء والفت الالقـادم عـن ا  

 .٦٣/١٥٦ يف القرار على النحو املطلوب
  

 )٢(الصكوك الدولية  - ألف  
 القانونيــة الدوليــة الــدول باعتمــاد قــوانني وسياســات هتــدف إىل التــصدي  تلــزم األطــُر  - ٣

. إطـارا للتعـاون   وتـوفر   ،  تقـدم هلـا اإلرشـاد يف هـذا الـشأن           و للعنف ضـد العـامالت املهـاجرات      
ــة  ، زاد عــدد الــدو٢٠٠٧عــام الــسابق ومنــذ صــدور التقريــر   ل األطــراف يف الــصكوك الدولي

، كانـت   ٢٠٠٩يونيـه   /فحـىت حزيـران   . الصلة مبكافحة العنف ضد العـامالت املهـاجرات        ذات
ــة     ١٤٩ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــة قــد صــدقت علــى اتفاقي  ، دول
جتــار العلــى بروتوكــول منــع وقمــع ا   قــد صــدقت   دولــة ١٣٠كانــت نــضمت إليهــا؛ و ا أو

  دولـة  ١١٩كانـت    أو انـضمت إليـه؛ و      ،باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبـة عليـه       
ــد صــدقت  ــرب والبحــر واجلــو        ق ــق ال ــن طري ــاجرين ع ــب امله ــى بروتوكــول مكافحــة هتري  ، عل

 يف هـذا التقريـر   هـا جادرإل قـدمت معلومـات   ومن ضمن الدول األعـضاء الـيت    . انضمت إليه  أو
ــبحت  دولٌ ــأصـ ــولني  اأطرافـ ــة والربوتوكـ ــيو يف االتفاقيـ ــي،  : هـ ــاد الروسـ ــانواالحتـ ، أذربيجـ
ــا، وإكــوادور، وإســبانياو ــاراغواي، وأملاني ــيالروس، وب ــستان، وب ــا، وتركمان ــداد ، وتركي تريني

، الــسويد، والــسلفادور، ويــارومان، وروانــدا، والــدامنرك، واجلمهوريــة الــسلوفاكية، ووتوبــاغو
 يف االتفاقيـة  نيطـرف أصـبحتا  ؛ ودولتـان  هنغاريـا ، ومالوي، واملكسيك، وقريغيزستان، و شيليو

 .قطر وكولومبيا مها ،جتارالوالربوتوكول املتعلق با

ــه /ويف حزيــران  - ٤ ــة ٤١، أصــبحت ٢٠٠٩يوني ــا  دول ــة  أطراف ــة حلماي ــة الدولي يف االتفاقي
ــع العمــال املهــاجر   ــراد أســرهم حقــوق مجي ــيت ق   . ين وأف ــدول األعــضاء ال امــت ومــن ضــمن ال

، بــاراغواي، وإكــوادور، وأذربيجــان: هــيواالتفاقيــة هــذه  يف اأطرافــأصــبحت   دولٌبــاإلبالغ
. واملكـــسيك، كولومبيـــا، وقريغيزســـتان، وغانـــا، وشـــيلي، والـــسلفادور، وروانـــدا، وتركيـــاو

ــذا ال      ــدخالت أُدرجــت يف ه ــدمت م ــيت ق ــدول ال ــن ال ــد م ــر والعدي يف دولٌ أطــراف هــي تقري
 املتعلقـة بالعمـال     ٩٧االتفاقية رقم    منها   اتفاقيات ذات صلة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية       

؛ واالتفاقيـــة )قريغيزســـتان، ومـــالوي، وترينيـــداد وتوبـــاغو، وأملانيـــا، وإكـــوادور(املهـــاجرين 
ــالتمييز يف االســتخدام واملهنــة  ١١١ رقــم ، إســبانيا، وأذربيجــان و،االحتــاد الروســي( املتعلقــة ب

_________________ 
ــشبكي للمعاهــدات املتعــددة         )٢(   ــواردة يف هــذا اجلــزء مــستقاة مــن تقــارير احلكومــات، واملوقــع ال املعلومــات ال

األطراف التابع ملكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية، واملـوقعني الـشبكيني ملنظمـة العمـل الدوليـة ومكتـب                   
  .باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة املعين 
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ــا، وإكــوادورو ــاراغواي، وأملاني ــيالروس، وب ــستان، وب ــا، وتركمان ــاغو ، وتركي ــداد وتوب ، تريني
، الـــسلفادور، ورومانيـــا، وروانـــدا، والـــدامنرك، ومجهوريـــة كوريـــا، واجلمهوريـــة التـــشيكيةو
ــلوفاكيو ــسويد، واسـ ــيلي، والـ ــا، وشـ ــر، وغانـ ــتان، وقطـ ــا، وقريغيزسـ ــسيك، وكولومبيـ ، املكـ
 املتعلقـــة حبظـــر أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـــال  ١٨٢؛ واالتفاقيـــة رقـــم )مـــالوي، وهنغاريـــاو

ــا     ــضاء عليه ــة للق ــاد الروســي (واإلجــراءات الفوري ــبانيا، وأذربيجــان، واالحت ــوادور، وإس ، إك
، اجلمهوريـة التـشيكية  ، وترينيـداد وتوبـاغو  ، وتركيا، وتايلند، وبيالروس، وباراغواي، و أملانياو
، الـــسويد، واســـلوفاكي، والـــسلفادور، ورومانيـــا، وروانـــدا، والـــدامنرك، وامجهوريـــة كوريـــو
 ).هنغاريا، واليابان، ومالوي، واملكسيك، وكولومبيا، وقريغيزستان، وقطر، وغانا، وشيليو

من الدول األعـضاء االنتبـاه إىل انـضمامه إىل املعاهـدات الدوليـة حلقـوق                كثري  ه ال ووجَّ  - ٥
 الـــدول أيـــضا إىل وأشـــارت. يـــة حقـــوق العـــامالت املهـــاجراتاإلنـــسان الـــيت تـــسهم يف محا

انضمامها إىل صكوك إقليمية تتصدى للعنف ضـد املـرأة، وال سـيما اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة                   
 ). وكولومبيا،باراغواي) (اتفاقية بيليم دو بارا(ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله 

  
  ونظام العدلاتالتشريع  - باء  

 من القوانني املختلفـة مـن شـأهنا أن تـوفر للعـامالت املهـاجرات                طائفةاعتمدت الدول     - ٦
ــاة     ــز والعنــف وأن تعاقــب اجلن ــن التميي ــة م ــرد يف   . احلماي ــوانني وأبلغــت دول عــن أحكــام ت ق

 ضـد العـامالت املهـاجرات        املوجـه  لتصدي للعنـف  يف ا  ميكن االستعانة هبا     العقوبات اخلاصة هبا  
، واالختطـاف، وإحـداث إصـابة       كـراه ، ومنها علـى سـبيل املثـال أحكـام جتـرم اإل            هعليعاقبة  املو

جتـار بالبـشر، والعمـل القـسري، واالعتـداء          الجسدية، والتحرش اجلنسي، والعنـف العـائلي، وا       
العنـف املوجـه ضـد جمموعـات معينـة مـن       علـى  اجلنسي، واالغتصاب إضافة إىل أحكام تعاقب       

، تايلنـد ، و بـيالروس ، و بـاراغواي ، و أملانيـا ، و إكوادور، و انياإسب، و االحتاد الروسي (األشخاص  
، شــيلي، والــسويد، والــسلفادور، ورومانيــا، واجلمهوريــة التــشيكية، وتركيــا، وتركمانــستانو
 عــن أحكــام تــرد يف   أيــضادولالــوأبلغــت ). اليابــان، وهنغاريــا، واملكــسيك، وقطــر، وغانــاو

ــوانني وميكــن     ــن الق ــا م ــة وغريه ــوانني اجلنائي ــن     الق ــة م ــاجرات احلماي ــامالت امله ــوفر للع  أن ت
االعتقال واالحتجاز التعسفيني، وتشمل هذه األحكام على سبيل املثال أحكامـا جنائيـة بـشأن          
احلــبس غــري القــانوين وأحكامــا يف قــوانني اهلجــرة تــنص علــى إمكانيــة الطعــن يف أمــر بــالطرد     

ــا( ــسلفادور، وأملاني ــا، وال ــسويد، وهنغاري ــا، تـُـ ويف بعــض البلــ ). ال ــة دان، مثــل تركي شدد عقوب
  .كب يف مكان العملالتحرش اجلنسي إذا ارُت
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ــوانني خمتلفــة ميكــن أن   وأبلغــت دولٌ  - ٧ ــوفر ل عــن ق ــةَلعــامالت املهــاجرات ت  مــن  احلماي
ــذاء والتحــرش، مبــا يف   ــز واإلي ــة وتكــافؤ الفــرص     ذلــك التميي ــشأن املــساواة يف املعامل قــوانني ب

، وقـوانني بـشأن املـساواة يف التوظيـف          )السلفادور، واملكسيك ، و اروماني، و أملانيا، و إكوادور(
اجلمهوريــة ، وترينيــداد وتوبــاغو، وتركيــا، وتايلنــد، وإكــوادور، وأذربيجــان(وقــوانني للعمــل 

مـــالوي، ، وكولومبيـــا، وقريغيزســـتان، وغانـــا، والـــسلفادور، ومجهوريـــة كوريـــا، والتـــشيكية
الــضوء بتــسليط دول قامــت و). تايلنــد(نــب ا األجتوظيــف العمــالتتعلــق ب، وقــوانني )اليابــانو

على قوانني كانت قد اعُتمدت حلماية املرأة من العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي والعنـف                     
يف إطارهـا تـوفري     ميكـن    جتار بالبشر، وعلى قوانني لتقدمي الدعم إىل ضـحايا اجلرميـة          الالعائلي وا 

ــة احل ــاجرات  لمايـ ــامالت املهـ ــبانيا(لعـ ــواد، وإسـ ــاراغواي، وورإكـ ــيالروس، وبـ ــد، وبـ ، تايلنـ
، قريغيزســـتان، وغانـــا، ورومانيـــا، ومجهوريـــة كوريـــا، وترينيـــداد وتوبـــاغو، وتركمانـــستانو
 االنتــصاف يف  ســبلُ أيــضاوتتــوافر للعــامالت املهــاجرات). اليابــانو، املكــسيك، وكولومبيــاو

  ).أملانيا(ات لتعويضى ا، مبا يف ذلك احلصول علقوقهنات حلنتهاكاالإطار القانون املدين من 
 ضـد    املوجـه  ىل منع العنف  إحتديدا  توصل  ومل ُتناقش إال قليال فعالية هذه القوانني يف ال          - ٨

أن تزايـد االمتثـال     بـ ) االحتاد الروسي (وأبلغت دولة واحدة    . العامالت املهاجرات والتصدي له   
ــة يف حــق الع عــدد ســهم يف تراجــع  ألقــوانني العمــل هبــا   مــال املهــاجرين، مبــن  اجلــرائم املرتكب

 .النساء فيهم

 إسـبانيا ومجهوريـة كوريـا، جـرى اعتمـاد            علـى سـبيل املثـال      منها و ويف بعض البلدان،    - ٩
كـذلك تعزيـز احلمايـة خلـدم     جـرى  و. قوانني حمددة لصون حقـوق اإلنـسان الواجبـة لألجانـب         

قانوهنـا  فرة مبوجـب  املتـوا فقد قامت السويد، على سبيل املثال، بتوسـيع نطـاق احلمايـة      . املنازل
وسـلطت بعـض الـدول    . املتعلق ببيئة العمل لتشمل العاملني ضمن األسرة املعيشية لرب العمـل       

تعــرض هلــا الــضوء علــى تــشريعات جديــدة مــن شــأهنا التــصدي لــبعض أوجــه الــضعف الــيت ت    
منـها مـثال تـشريع جديـد يتعلـق بالعمالـة املهـاجرة يف الـسويد يتـضمن                   والعامالت املهاجرات،   

وعزز عدد مـن الـدول الرقابـة        . بري للتقليل من اعتماد العمال املهاجرين على أرباب عملهم        تدا
، أذربيجـان ، و االحتـاد الروسـي   (وكـاالت الـسفر وأربـاب العمـل         علـى   واسـتقدام العمالـة     على  

العمالـة  توفري  تعمل يف جمال    وذلك بسبل منها إلزام الوكاالت اليت        ،)بيالروس، وقريغيزستان و
واشتراط أن تشمل اتفاقات املفاوضة اجلماعيـة       ) بيالروس(خيص  اباحلصول على تر   يف اخلارج 

 ).أذربيجان(ال أحكاما تتصدى للتحرش اجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد العم
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 السياسات  -جيم   
ضــد العــامالت املهــاجرات يف إطــار عــدد مــن خطــط  املوجــه تتــصدى الــدول للعنــف   - ١٠

ضـد  املوجـه   وأبلغـت بعـض الـدول بتـصديها للعنـف           . ة املختلفـة  العمل واالستراتيجيات الوطني  
تعزيـز حقـوق   هتدف إىل التصدي للعنـف ضـد املـرأة و   العامالت املهاجرات يف سياق سياسات  

 من البلـدان التـدابري    عدٌدبيَّنو). اليابانوقريغيزستان، وغانا، و، اسلوفاكي(ا اإلنسان الواجبة هل  
ففــي . ف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات نــتــصدي للعالاملتخــذة بغــرض احملــددة األهــداف 

لعنـف العـائلي تــدابري   للتــصدي إىل االـدامنرك، علـى ســبيل املثـال، مشلـت خطــط العمـل الراميـة       
ــيهن   املوجــه ملكافحــة العنــف   ــدعم إل ــات وتقــدمي خــدمات ال ، ٢٠٠٩ويف عــام . ضــد األجنبي

أوسـاط املهـاجرين، وتـضمنت    بـالعنف اجلنـساين يف   حتديـدا  اعتمدت إسبانيا خطة عمل تتعلـق   
 . من تدابري الوقاية وبناء القدراتطائفةًاخلطة 

ــة العــامالت املهــاجرات   أيــضاوتــصدت الــدول  - ١١  يف ، وذلــكتحديــدعلــى وجــه ال حلال
مشلـت خطـة عمـل املكـسيك املتعلقـة          فقد  . سائلغريها من امل  طط الوطنية املتعلقة بالعمالة و    اخل

محايـة حقـوق اإلنـسان الواجبـة        تدابري ترمي إىل     على سبيل املثال،  ،  باملساواة بني الرجل واملرأة   
وأدرجت مجهورية كوريا يف خطتها املتعلقة بالتوفيق بني العمل واحليـاة األسـرية             . للمهاجرات

واعتمـدت تايلنـد    . تقدمي خدمات الدعم والتوظيف لألجنبيات املتزوجات مـن رعايـا كـوريني           
ــا تعكــف تناولــت صــحة املهــاجرات، و اســتراتيجية تتعلــق بــصحة املهــاجرين   وضــع علــى غان

. املنظــورات اجلنــسانية وتعــزز محايــة حقــوق العمــال املهــاجرينشمل سياســة وطنيــة للــهجرة تــ
لتحـسني التنـسيق فيمـا بـني خمتلـف األطـراف املعنيـة              كرسـة   آليات وطنية م    املكسيك وضعتو

 .نسانية واهلجرةفيما يتصل بوضع السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بالشؤون اجل

ــداهن        - ١٢ ــاجرين يف بلـ ــاج املهـ ــزز إدمـ ــط تعـ ــن خطـ ــدول عـ ــض الـ ــت بعـ ــا (اوأبلغـ  ،أملانيـ
رعاياهـا العـاملني    إىل  ساعدة   تقـدمي املـ    طتها الرامية إىل  وصفا خل كولومبيا  قدمت  و). وبيالروس

 .اخلارجيف 
  

 التدابري الوقائية والتدريب  - دال  
ــرب   - ١٣ ــةتعت ــصدي للعنــف    جــزءا ال يتجــزأ مــن  الوقاي ــة إىل الت ضــد املوجــه اجلهــود الرامي

أن   إىلاالحتــاد الروســي وقريغيزســتان،منــها وأشــار عــدد مــن البلــدان، . العــامالت املهــاجرات
زيـد مـن تعرضـهن للعنـف        يدراية العـامالت املهـاجرات حبقـوقهن وبـالقوانني ذات الـصلة             عدم  

تعلــق ي  فيمــاإجــراءات وقائيــة وتتخــذ للتــصدي هلــذه املــسألة اجهــودالــدول تبــذل و. واإليــذاء
محـالت للتوعيـة واإلعـالم      عمومـا، فـضال عـن شـن         ضـد العـامالت املهـاجرات       املوجه  بالعنف  

، تركيـا ، وبـيالروس وإسـبانيا،  (جتـار بالبـشر   الاعلـى  إىل القضاء على العنف ضـد املـرأة و      ترمي  
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ــشيكية و ــة الت ــسلوفاكية ، واجلمهوري ــة ال ــر، واجلمهوري ــتان، واليا، وقط ــانقريغيزس ــثريا ). ب وك
 ومشلــت عقــد ،احلمــالت بالتعــاون مــع جمموعــة مــن الــشركاء وبلغــات عــدة  ُنفــذت تلــك  مــا

 . وغري ذلك من األنشطة،وإصدار منشورات وكتيبات، مؤمترات وحلقات دراسية

والعنـف املوجـه ضـد    ،  عـن العنـف ضـد املـرأة     إعالميـة ونفذ عـدد مـن الـدول محـالت            - ١٤
قــد نفــذت مــالوي، علــى ســبيل املثــال، محــالت موجهــة إىل   ف.  حتديــداالعــامالت املهــاجرات

نـساء األقليـات   ختاطب النساء املهاجرات داخليا يف نطاق البلد، بينما أطلقت الدامنرك محالت     
وأصـدرت  . نالعنف ضد املرأة وحقوق الـضحايا وسـبل املـساعدة املتـوافرة هلـ             وتتناول   ،اإلثنية
.  املهــاجرينيف جمتمعــاتيا العنــف ُوزعــت  كتيبــات عــن حقــوق املهــاجرات مــن ضــحاإســبانيا

 جهـودا هتـدف إىل   مـال ويف ترينيداد وتوباغو، مشلت أنشطة التثقيف وإذكاء الوعي حبقـوق الع       
 .التمييز ضدهن وأمنع إيذاء العامالت املهاجرات 

 عــن اهلجــرة وإدمــاج    خمتلفــة بلغــاتأُعــدتأملانيــا طائفــة مــن املعلومــات    وفــرت و  - ١٥
 ذلــك دورات موجهــة إىل األجنبيــات تناولــت مــسائل تتــصل حبقــوق املــرأة   ملهــاجرين، مبــا يفا

ــف  ــع العن ــوق       . ومن ــة عــن حق ــها شــيلي واملكــسيك، حبمــالت إعالمي ــدة دول، من وقامــت ع
ــة عــن تكــاليف اهلجــرة      . املهــاجرات ــة وإعالمي ــرامج تثقيفي ــد عــن ب ــاوخماطر وأبلغــت تايلن ، ه

ومــات إىل رعاياهــا عــن العمالــة يف بلــدان خــدمات لتقــدمي املعلتــوافر أفــادت أذربيجــان ب بينمــا
 .ن خماطر العمالة غري القانونيةخمتلفة وع

الــسويد علــى أمهيــة تعزيــز القنــوات القانونيــة للــهجرة بغيــة   تايلنــد وتركيــا ووشــددت  - ١٦
 الــسلفادوروأبلغــت عــدة دول، منــها . لإليــذاءاملهــاجرين غــري القــانونيني تعــرض التقليــل مــن 

األطفـال املهـاجرين، مبـا يف ذلـك بـرامج للمعاونـة             وإيـذاء    ملنع اسـتغالل     واملكسيك، عن تدابري  
عدة إلـيهم وإعـادهتم     على الكشف عن األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم وتقدمي املسا         

 .إىل أوطاهنم

 ا ومراعيــضــد العــامالت املهــاجرات فعــاالاملوجــه لعنــف يكــون التــصدي لبــد أن  وال  - ١٧
 ،إســبانيا ، علــى ســبيل املثــال،قامــت دول منــها ،حتقيقــا لتلــك الغايــةو. يةلالعتبــارات اجلنــسان

ــوادور ــا،وإكـ ــيالروس، وأملانيـ ــد، وبـ ــاغو، وتايلنـ ــداد وتوبـ ــدامنرك، وترينيـ ــسلفادور، والـ  ، والـ
ــسويد ــر،وال ــان، ، واملكــسيك، وقريغيزســتان، وقط ــة موجهــة إىل    ب والياب ــرامج تدريبي تنفيــذ ب

 وتناولـت  ،رطة واهليئة القضائية وغريهـم مـن املـوظفني املعنـيني        املسؤولني احلكوميني وأفراد الش   
أجـرت  و.  وغـري ذلـك مـن املـسائل        ، واملساواة بني اجلنـسني    ،جتار بالبشر ال وا ،العنف ضد املرأة  

 لتحـسني قـدرهتم علـى       ىوأاملـ مرافـق   الدامنرك، على سبيل املثال، تدريبا للموظفني العاملني يف         
ــات إىل   ــساء املنتمي ــي يتعرضــن للــضرب   مــساعدة الن ــة الالئ ــات اإلثني ووضــعت .  املــربحاألقلي
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وقامـت تايلنـد، يف إطـار       . إكوادور برامج تدريبية عـن العنـف ضـد املـرأة يف املنـاطق احلدوديـة               
 لتـدريب املـسؤولني املعنـيني بغيـة         ا تـشغيلي  اتوجيهيـ دأ  جتار، بوضع مبـ   القانوهنا املتعلق مبكافحة ا   

. املهاجرين وأطفاهلم بصرف النظر عـن مركـزهم القـانوين    على مساعدة العمال   هتمحتسني قدر 
ويف أملانيــا، مشــل التــدريب املوجــه إىل أفــراد الــشرطة مبحثــا يركــز علــى اهلجــرة والتفاعــل مــع   

جملـس اهلجـرة الـسويدي يف       أدرج   بينمـا    ؛الرعايا األجانـب يف معـرض أعمـال الـشرطة اليوميـة           
 .جلنسني وحالة املرأةامسائل تتعلق باملساواة بني  براجمه التدريبية

  
 احلماية واملساعدة  - هاء  

طائفـة مـن اخلـدمات لكـي يتعـافني      إىل لعنـف  لضـحايا  الالئـي يقعـن   حتتاج املهاجرات     - ١٨
 ، وأملانيـا ،دول أعـضاء منـها إسـبانيا   قـد قامـت   و. الناشـئة عـن تلـك التجربـة    من اآلثار النفـسية    

 ، ومجهوريـــة كوريــــا ، والــــدامنرك،ووترينيــــداد وتوبـــاغ ،  وتركيـــا ، وبــــيالروس،وبـــاراغواي 
عــن  بــاإلبالغ  واليابــان، وهنغاريــا، وكولومبيــا، وقريغيزســتان، وقطــر، والــسويد،والــسلفادور

، ىوأ التــدابري املــتلــكوتــشمل . محايــة ومــساعدة الــضحايا مــن املهــاجرات  تــستهدف تــدابري 
 قـدمي الج النفـسي، وت  واخلـدمات الطبيـة والعـ   ،الساخنة، واملـساعدة القانونيـة  اتفية  واخلطوط اهل 

يقــوم هــذا وكــثريا مــا . النتــصافلتــدريب مهــين وســبل وخــدمات املتــاح مــن املعلومــات عــن 
ري الدعم بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن الـشركاء، أو تقـدمها املنظمـات غـ                

 .احلكومية بدعم مايل من الدول

  حمـورَ   املـربح  الئـي تعرضـن للـضرب     نـساء ال  املتعلقـة بال  ويف الدامنرك، مشلـت اخلـدمات         - ١٩
ــز  ــة علــى تركي ــا  . نــساء األقليــات اإلثني ــة كوري  للمهــاجرات، أويمــمرافــق وأنــشأت مجهوري

أنـشأت  كمـا   . يتـصل حبمايـة املهـاجرات     ددا   بنـدا حمـ    ٢٠٠٩وتضمنت ميزانيتـها الوطنيـة لعـام        
غـت دول منـها     وأبل. وي يف مجيع أحنـاء البلـد السـتقبال األطفـال املهـاجرين            أممرافق  املكسيك  

م املهــاجرات مــن ضــحايا العنــف العــائلي بطلــب مــستقل   عــن إمكانيــة تقــُد إســبانيا والــدامنرك
وأُبلـغ عـن وجـود شـبكات ومنظمـات للمهـاجرات يف أملانيـا               . للحصول على تصاريح اإلقامـة    

يف أملانيـا   يعمـل علـى املـستوى القطـري         وتايلند وغانـا واملكـسيك، مبـا يف ذلـك فريـق تنـسيقي               
 .ة العنف ضد املهاجراتحكافمل

 يف إطــار ترتيبــات مــنح   ةجهــت دول االنتبــاه إىل ســبل احلمايــة والــدعم املتــوافر     وَو  - ٢٠
ــوانني العمــل        ــار ق ــة يف إط ــك احلماي ــا يف ذل ــب، مب ــا األجان ــصاريح العمــل للرعاي ــة ،ت  وإمكاني

 العمـل   احلصول على االستحقاقات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والرصد والتفتيش يف أماكن          
 وترينيـداد   ، منـها إكـوادور    عـدة وقامـت دول    ). مجهوريـة كوريـا، والـسويد     وتركيـا،   وأملانيا،  (

العمـل بوصـفها وسـيلة    أماكن  والسلفادور بتسليط الضوء على أشكال التفتيش على     ،وتوباغو
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وأشـــارت دول إىل تـــدابري هتـــدف إىل إحلـــاق األطفـــال  . حلمايـــة حقـــوق العمـــال املهـــاجرين 
ــاجرين با ــدارسامله ــا ،مل ــ مم ــاهلن     ي ــع أطف ــاء يف املهجــر م ــى البق ــاجرات عل ــد(ساعد امله ). تايلن

ونفذت غانا مشروعا للعثـور علـى الفتيـات املهـاجرات وتـسجيلهن بغيـة محايتـهن مـن اإليـذاء                     
  .أو التدريب املهين هلن/وتوفري خدمات التعليم و
  

 ع البيانات وإجراء البحوثمج  - واو  
تطـوير القـوانني والـسياسات علـى حنـو      إذا أُريـد    األمهية مرا حاسم يعد توافر البيانات أ     - ٢١

 وكفالــة محايــة حقــوق ،ضــد العــامالت املهــاجراتاملوجــه مــستنري مــن أجــل التــصدي للعنــف 
وأقــرت دول عــدة باحلاجــة عمومــا إىل معلومــات وبيانــات حمــسنة عــن . اإلنــسان الواجبــة هلــن

تايلنـد،  وبـيالروس،   وأملانيا،  (غ عدد من الدول     وأبل. السكان املهاجرين والعمال غري املسجلني    
جتـار  الأو ا/مـع البيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة و      أنـشطة جل  عـن   ) اليابـان وقطـر،   و،  اسلوفاكيو

 عنفتتعلـق حتديـدا بـال    شمل بياناٍتذلك يبالبشر، إال أن تلك الدول إما مل توضح ما إذا كان           
وضــع نــات ال جيــري تــصنيفها حــسب   ضــد العــامالت املهــاجرات أو ذكــرت أن البيا املوجــه

، )قريغيزســتان، والــسويد وإســبانيا، (ويف بعــض الــدول  .  اهلجــرةهــؤالء النــساء مــن حيــث   
بيانـات مـن    الومت جتميـع    . ضـد املهـاجرات   املوجـه   تضمنت تلك البيانات معلومات عن العنـف        

مي اإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة واإلحــصاءات القــضائية، وســجالت اهلجــرة، وخــدمات تقــد   
وقامت تايلند بتصنيف البيانات حـسب طائفـة مـن          . والدراسات االستقصائية  الدعم للضحايا، 

 .العوامل منها نوع اجلنس، والسن، واجلنسية، واجلاين، ونوع العنف

ــاملرأة واهلجــرة       - ٢٢ ترينيــداد (وتبــذل بعــض الــدول جهــودا لتعزيــز حتليــل املــسائل املتعلقــة ب
فقد قامت اجلمهورية التشيكية، على سـبيل املثـال،      ). ، والدامنرك اجلمهورية التشيكية ووتوباغو،  

ــة املهــاجر   ــإجراء حبــوث وحتلــيالت حلال ــدامنرك مــشروعا  .  مــن منظــور جنــساين ينب وأطلقــت ال
للبحــوث عــن مجــع مشــل األســرة يف مجاعــات األقليــات اإلثنيــة ومــدى تفــشي الــزواج بــاإلكراه    

تنــاول ت عــن العــامالت يف املنــازل اســةًقطــر درجتــري و. وخمــاطره وذلــك ضــمن مــسائل أخــرى 
 . املرأة السلفادوريةيف السلفادور حبوثا عن أثر اهلجرة ريالوقائع واملشاكل واحللول، بينما جت

  
  والدويل وغريه من أشكال التعاونالتعاون الثنائي واإلقليمي  - زاي  

ضـد  املوجـه   لعنـف   يعد التعاون الثنائي واملتعدد األطـراف عـامال رئيـسيا يف التـصدي ل               - ٢٣
تعـاون   أشـكال مـن ال     ترتيبات ثنائيـة وإقليميـة وعـن      ت دول كثرية عن     وأبلغ. النساء املهاجرات 

 علـى سـبيل     ،املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف جمـاالت منـها          مـع   ألمـم املتحـدة و    تابعـة ل  مع كيانـات    
 وعلـى  . مكافحة العنـف ضـد املـرأة، وتعزيـز حقـوق اإلنـسان الواجبـة للمـرأة، واهلجـرة                   ،املثال
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الت إعالميــة محــت بالتعــاون يف قــدمو، الــصعيد الثنــائي، أبرمــت دول اتفاقــات تتعلــق بالعمــل 
 حتـسني محايـة      ترتيبـات هتـدف إىل     كـذلك وأبرمت الـدول    . تتعلق باهلجرة اآلمنة وفرص العمل    

 .العمال املهاجرين

 ترينيـداد   التعـاون اإلقليمـي مـشروعا تنفـذه املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف        ت أنشطة ومشل  - ٢٤
ــا وبربــادوس وســانت لوســيا وتوبــاغو   ويهــدف إىل تعزيــز القــدرة علــى مجــع البيانــات   ،وغيان

توطيـد التعـاون اإلقليمـي      إىل   و ،املصنفة حسب نوع اجلنس والسن واملتعلقة بالعمال املهاجرين       
حتسني الـسياسات   ترمي إىل   واعتمدت مجاعة دول األنديز خطة عمل إقليمية        . يف جمال اهلجرة  

ــسان     وا ــوق اإلن ــادئ حق ــتنادا إىل مب ــاهلجرة اس ــة ب ــت دولٌ. الســتراتيجيات املتعلق ــع وتعاون  م
ــة مــن أجــل     ــة إىل األطــر دعــم منظمــة العمــل الدولي ــز حقــوق الع الرامي  ،إكــوادور(مــال تعزي

جتــار بالبــشر، مبــا يف ذلــك مــشروع لتحــسني معــايري العمــل   الومكافحــة ا) رينيــداد وتوبــاغوتو
واستــضافت عــدة دول مــؤمترات إقليميــة أو دوليــة . منطقــة امليكونــغان بلــدومحايــة العمالــة يف 

تناولـت ميـادين منـها علـى سـبيل املثـال اهلجـرة، ومكافحـة               تلك املؤمترات اليت    شاركت يف    أو
 .جتار بالبشرالالعنف ضد املرأة وا

فقـد  .  حتديـدا  وأبلغت بعض الدول عن جهود ُتبذل ملعاجلة حالة العامالت املهـاجرات            - ٢٥
ــان، علــى ســبيل املثــال،   اق نفــذه صــندوق األمــم املتحــدة  يبرنــامج إىل الــدعم بتقــدمي مــت الياب

ــرأة   ــائي للم ــسيا اإلمن ــهبــدف يف إندوني ــيا  لتمكني ال ــاجرات يف آس ــامالت امله ــضافت . لع واست
ــرأة واهلجــرة      ــا عــن امل ــؤمترا إقليمي ــسلفادور م ــور با  ال ــة أم ــتم يف مجل ــا   اه ــيت تواجهه ملخــاطر ال

 .اجراتالعامالت امله
  

 األمم املتحدةمنظومة األنشطة املنفذة يف نطاق   - ثالثا  
 ضـد    املوجـه  سألة العنـف  التـصدي ملـ   تواصل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلـرباء          - ٢٦

العــامالت املهــاجرات، وجيــري يف املــؤمترات واالجتماعــات العامليــة التــشديد علــى أمهيــة محايــة 
 ،وتــضطلع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة  .  املهــاجراتحقــوق اإلنــسان الواجبــة للعــامالت 
 بأعمال تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق العـامالت املهـاجرات          ،عالوة على املنظمة الدولية للهجرة    

ــة   ــه / حزيــران١وحــىت .  وســالمتهن وذلــك دعمــا للجهــود الوطني ــة ٢٠٠٩يوني ، كانــت مثاني
 قـد ردت علـى    ،املنظمة الدولية للهجرة   إضافة إىل    ،منظومة األمم املتحدة   كيانات   كيانات من 

  .)٣(معلوماتاحلصول على طلب األمني العام 
_________________ 

منظمة العمل الدولية، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وجلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألمريكـا                 )٣(  
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا، وصـندوق األمـم                  

حدة اإلمنائي للمرأة، ومفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني،   املتحدة للسكان، وصندوق األمم املت    
  .ومتطوعو األمم املتحدة
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  تطوير القوانني والسياسات على الصعيد العاملي  -ألف   
  القرارات والتوصيات  -  ١  

يتواصــل تطــوير القــوانني والــسياسات العامــة مــن خــالل القــرارات والتوصــيات الــيت       - ٢٧
وقـد  . حلكوميـة الدوليـة وهيئـات اخلـرباء التابعـة لألمـم املتحـدة       اعتمدهتا هيئات األمم املتحـدة ا   

 بـشأن حقـوق اإلنـسان الواجبـة         ٩/٥اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسـعة، القـرار           
للمهــاجرين الــذي يــشجع مجيــع الــدول علــى تطبيــق املنظــور اجلنــساين لــدى وضــع سياســات    

ية أفـضل للنـساء والفتيـات مـن األخطـار واالعتـداء             اهلجرة بغية اختاذ التدابري الالزمة لتوفري محا      
وأقــرت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف دورهتــا الــسابعة عــشرة    . علــيهن أثنــاء اهلجــرة 

 بــشأن ١٧/١، القــرار )٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٨-١٤ و ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٠(
 ضـد النـساء والفتيـات، الـذي أدان         تعزيز منـع اجلرميـة وتـصدي العدالـة اجلنائيـة للعنـف املوجـه              

بــشدة مجيــع أعمــال العنــف املوجــه ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك أعمــال العنــف ضــد      
ص عـاديون،  املهاجرات والعامالت املهـاجرات، سـواء ارتكـب تلـك األعمـال دول، أو أشـخا         

  .أو جهات من غري الدول
ــة واخل    - ٢٨ ــا الثالثـ ــرأة، يف دورهتـ ــة وضـــع املـ ــارس / آذار١٣-٢(مـــسني واعتمـــدت جلنـ مـ

، االستنتاجات املتفق عليها بشأن املساواة يف تقاسم املـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل،                )٢٠٠٩
اإليدز، الـيت حثـت احلكومـات    /مبا يف ذلك تقدمي الرعاية يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية        

، خـدم املنـازل   ع  جلميـ على تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق وضمان ظـروف عمـل الئقـة               
 االسـتنتاجات املتفـق عليهـا احلكومـات         تكمـا حثـ   . املهاجرات اخلادمات يف املنـازل     مبن فيهم 

 الفتيــات املهــاجرات مبــن فــيهنلفتيــات، ا  لــدىعلــى اختــاذ تــدابري ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة
 ،التعلـيم  علـى    حصوهلن إمكانيةلرعاية، وتوفري   ل ات يف املنازل ومقدم    ُيوظفن كخادمات  الاليت

 ويف الوقـت نفـسه كفالـة       واملـأوى، والترفيـه،      ، والغـذاء  ، واخلـدمات الـصحية    ،والتدريب املهين 
ــة . عليهــا عمالــة األطفــال واالســتغالل االقتــصادي للفتيــات والقــضاء   منــع يف وتطرقــت اللجن

 إىل مـــسألة، )٢٠٠٨مـــارس /آذار ١٣ و ٧ وفربايـــر / شـــباط٢٥(دورهتـــا الثانيـــة واخلمـــسني 
تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى،        وضـع حـد ل     بـشأن    ٥٢/٢واملهاجرات يف قرارها    الالجئات  

 تالالجئــا األهــداف لــصاحل  تــدابري فعالــة وحمــددة   تــشجيع اختــاذ  الــدول علــى   فيــهتحثــو
 التناســلية، مبــا يف ئهنأعــضا محايــة الفتيــات مــن تــشويه  بغــرض احملليــةن وجمتمعــاهتاتاملهــاجرو

  . خارج بلد اإلقامةذلك عندما حتدث هذه املمارسة
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معاجلـة القـضايا املتعلقـة بـالعنف      اهليئات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان     وواصلت    - ٢٩
 ادورهتـ يف  اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       و. العامالت املهاجرات ضد  

التوصــية  ،)٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٧ىل إكتــوبر أ/ تــشرين األول٢٠(الثانيــة واألربعــني 
تواجهـه  املتزايـد الـذي    خطـر العنـف   تناولـت  العامالت املهـاجرات، الـيت   بشأن ٢٦العامة رقم  

، ه غــري النظــامي أو فقدانــ النــاجم عــن وضــع اهلجــرة النــساء املهــاجرات، مبــا يف ذلــك العنــف   
  يرتكبـه  الـذي  مهـاجرين، والعنـف      كزوجات لعمال والعنف املرتيل ضد النساء اللوايت يهاجرن       

ــسؤول ــاز ومـ ــز االحتجـ ــد املرتكـــب  والعنـــف ،ن يف مراكـ ــاتضـ ــازلخادمـ ــاجرات املنـ .  املهـ
ــرزت  وقــد . القــضاء إىل اللجــوء العــامالت املهــاجرات يف  هــاتواجهالــيت التوصــية العقبــات  أب

سـواء كـن حيملـن وثـائق        ،  ات املهـاجر  تمالا العـ  لنـساء ل الـدول األطـراف      بأن تكفـل  وأوصت  
 للنـساء املهـاجرات اخلـدمات       وأن ُتتاح  سبل االنتصاف القانونية،      على إمكانية احلصول ،  ال أم

يف  اخلـدمات ر للـضحايا  وفَّ تُـ وأناللغوية والثقافيـة املالئمـة الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني،            
 ن وضــــعهبــــصرف النظــــر عــــنالطــــوارئ واخلــــدمات االجتماعيــــة ذات الــــصلة، حــــاالت 
ــة وأوصــت . اتكمهــاجر ــأن  اللجن ــضا ب ــدول األطــراف  تكفــل أي  العــامالت أن ال تتعــرضال

  .اجلنساينالعنف إىل  التمييز أو إىل احملتجزاتاملهاجرات 
ــسان   أعربــت و  - ٣٠ ــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلن ــات املن ــشأن    اهليئ ــة ب ــا اخلتامي يف مالحظاهت

ات  املهـاجر  لـشابات ل إزاء االسـتغالل االقتـصادي واجلنـسي         هاتقارير الدول األطراف، عن قلق    
، وحــاالت االغتـــصاب  (A/63/38) وإســاءة معاملتـــهن  يف املنـــازلكخادمــات   ُيـــوظفن الــاليت 

. (A/63/18)  املنـازل  وخاصـة خادمـات   والعنف اجلنسي اليت تعاين منـها العـامالت املهـاجرات،           
 يف ات الــاليت يعملــن حالــة وأوضـاع العــامالت املهـاجر  إزاء عــن القلـق بوجــه خـاص   توأعربـ 

شــكاوى واحلــصول علــى التعــويض يف  مــن تقــدمي  بــسهولة مكن أهنــن ال يــت إىلنظــرااملنــازل، 
 إزاء إسـاءة معاملـة العـامالت املهـاجرات     ا عن قلقهـ  توأعرب. (A/63/38) حاالت سوء املعاملة  

 متـتعهن  تنـال مـن       يف ظـروف   ، يف اخلـارج،   تـضعهن توظيـف، الـيت غالبـا مـا         ال شركات   على يد 
ــسان  ــا يف  اخلاصــة هبــن حبقــوق اإلن ــدين بقــة اذلــك وضــعهن يف ر ، مب ــسخرةل  مــن ا وغريهــوال

  إزاء كمـا أعربـت عـن أسـفها       . (A/63/44) ضروب سوء املعاملة، مبا يف ذلك االعتداء اجلنـسي        
ــات        ــشكاوى والتحقيقــات واحملاكمــات واإلدان ــات شــاملة وتفــصيلية عــن ال عــدم وجــود بيان

املنــشأة  اهليئــات دعــتونتيجــة لــذلك، . (A/63/44) قــضايا ســوء معاملــة العمــال املهــاجرين يف
 نهء وأبنـا ات املهـاجر العـامالت عاهدات الدول األطراف أن متنح، يف القانون ويف املمارسـة،           مب

 تنفـذ التـدابري الـيت هتـدف         وأناحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان،           
كمــا حثــت الــدول األطــراف علــى وضــع إجــراءات ملراقبــة .  علــى هــذه احلقــوقنإىل إطالعهــ

 علـى حنـو     مالحقـة ومعاقبـة املـسيئني مـن أربـاب العمـل           وية حقوق العامالت املهاجرات؛     ومحا
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 محايـة العـامالت املهـاجرات        بغرض  اخلدمات والربامج  وتوفري وكفالة سبل االنتصاف،     كاف،
  .هذه املسألةالعنف، ومجع البيانات عن  من
املهـاجرات  لعـامالت    ا ن جمللس حقوق اإلنسان تعرض    ون التابع ون اخلاص واملقرروأبرز    - ٣١
املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، يف إطـار           أبرز  على سبيل املثال،    ف. لعنفإىل ا 

 العـامالت املهـاجرات، مبـا يف        اليت تتعـرض هلـا    الزيارة اليت قام هبا إىل املكسيك، أشكال العنف         
ملعاملـة يف مراكــز   وسـوء ا والتحـرش اجلنـسي يف عمليــات التـهريب،   و اجلـسدي ذلـك االعتـداء   

حكومــة تــضع وأوصــى بــأن  . )٦٢ و ٥٣-٤٩، الفقــرات A/HRC/11/7/Add.2 (االحتجــاز
تقـدمي  ب غـري قـانوين،      وا مقـيمني بـشكل     للعمـال املهـاجرين، حـىت لـو كـان          تـسمح  آلية   املكسيك
 تطــويروأن تواصــل ، داخليــا العادلــة  غــريمارســات العمــلمب تتعلــق ســوء املعاملــة عــنشـكاوى  
  .)٩١، الفقرة A/HRC/11/7/Add.2(داخليا  لضحايا االعتداء واملأويالدعم  تقدميخدمات 

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه العالقـة بـني                 ودرست    - ٣٢
 مـن   كـنّ  وخادمات املنـازل   ات إىل أن املهاجر   وأشارتاالقتصاد السياسي والعنف ضد املرأة،      

. )٢٦، الفقـرة    A/HRC/11/6 ( خـالل األزمـة االقتـصادية العامليـة        لعمـل طُـرد مـن ا    بني أول مـن     
، ة الطوعيـ  غـري  اختبـارات احلمـل  حـاالت العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك        وجرى توثيق أعمال    

ــاث، واالغتــصاب وقتــل  ،والتحــرش اجلنــسي  ــاطق  اإلن ــدان  ا يف بعــض من لتجــارة احلــرة يف البل
، A/HRC/6(مأمونـــة عقـــود مؤقتـــة وغـــري شـــابات بتم توظيـــف مهـــاجرات يـــالناميـــة، حيـــث 

، ات املهــاجرالعــامالت يفتعــدد امل االضــطهاد آثــار إىل ة اخلاصــة املقــرروتطرقــت. )٧٢ الفقــرة
 يف ظــروف ســيئة مــع تــدين الوضــع عملــهن يتفــاقم نتيجــة للعنــف ن تعرضــهعلــى أن توشــدد

ية األساسية وفـرص     إىل احلماية القانون   واالفتقار مهينة،   ظروف سكنية  يف   والعيشاالجتماعي،  
كمــا تناولــت هــذه املــسألة يف العديــد مــن الزيــارات . )٧٥، الفقــرة A/HRC/11/6 (النتــصافا

 الزيــارات الــيت قامــت هبــا إىل مجهوريــة مولــدوفا يف ذلــك، مبــا الــيت قامــت هبــا مــؤخراالقطريــة 
(A/HRC/11/6/Add.4) ــستان ــسعودية (A/HRC/11/6/Add.2) وطاجيكــ ــة الــ ــة العربيــ   واململكــ
(A/HRC/11/6/Add.3).  

  
  املؤمترات واالجتماعات  -  ٢  

 بالعـــامالت ذات الـــصلة القـــضايا إىل عـــدد مـــن املـــؤمترات واالجتماعـــات    تطـــرق  - ٣٣
 مــنيف الفتــرة مــؤمتر اســتعراض ديربــان، الــذي انعقــد  تنــاول علــى ســبيل املثــال، ف. اتاملهــاجر

حنـو حتقيـق األهـداف الـيت        يف سويـسرا لتقيـيم التقـدم احملـرز           ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان ٢٤ إىل ٢٠
 حددها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك            

حثـت الوثيقـة اخلتاميـة الـدول علـى اعتمـاد            و. خادمـات املنـازل   ، وضـع    )٢٠٠١( من تعـصب  
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ــة   ــشريعات حلماي ــاذ ت ــازل  وإنف ــة املن ــاملني يف خدم  همضــع، بغــض النظــر عــن و املهــاجرين الع
احلـصول علـى    إمكانيـة     يف خدمة املنـازل     النساء، ومنح العمال املهاجرين    وخاصة،  ينكمهاجر
 اآلليـات تقدمي شكاوى ضد أرباب العمل، مع التشديد على أن هـذه  متكنهم من  شفافة  آليات

، يف مجيـع اإلسـاءات    تعاقب العمال املهـاجرين، ودعـا الـدول إىل اإلسـراع بـالتحقيق               ينبغي أال 
  .وفرض العقوبات عليها،  ذلك إساءة املعاملةيف مبا
 أنــشئ يف ، مبــادرة تقودهــا الــدول، وهــو اهلجــرة والتنميــةبــشأن العــاملي وعقــد احملفــل  - ٣٤

  اجلمعيـة العامـة عـام       الـذي أجرتـه    اهلجرة الدولية والتنميـة   ب املعينأعقاب احلوار الرفيع املستوى     
ــاعني٢٠٠٦ ــنني، اجتم ــام  اث ــا يف بلجي٢٠٠٧، األول ع ــام  ،ك ــاين ع ــبني٢٠٠٨ والث .  يف الفل

ــة حقــوق اإلنــسان  وأكــد هــذان االجتماعــان  ــة محاي ــة علــى أمهي  اتاملهــاجرللعــامالت   الواجب
قبـل  ويف فتـرة مـا   .  الفوارق بـني اجلنـسني  تراعيواهلجرة وضع سياسات تتعلق بالتنمية     وكفالة

 ، واهلجـرة والتنميـة    اجلنـسانية  املؤمتر الدويل بـشأن   عقد  ،  ٢٠٠٨ الثاين عام    انعقاد احملفل العاملي  
 منظمة العمل الدولية، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة               نظمه كل من   الذي

 جمموعـة واسـعة مـن أصـحاب         وحـضرته ن، يف الفلـبني     وشـركاء آخـر   واألمم املتحـدة للطفولـة      
 ن ومحايـة حقـوقه     النـساء املهـاجرات،     أمـام  فـرص الالوثائق اخلتامية إىل تعزيز     ودعت  . املصلحة
  .العنفأعمال للناجيات من الشامل الدعم وتقدمي 

 العمـل الالئـق      تـوفري  جملس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة علـى وضـع بنـد بـشأن               ووافق    - ٣٥
بغيــة التوصــل إىل ) ٢٠١٠(ؤمتر العمــل الــدويل ملــ ٩٩الــدورة  جــدول أعمــال يف املنــازل خلــدم

منـع حـدوث    سهم إسـهاما كـبريا يف       تـ املعـايري أن    هـذه   ومـن شـأن     . وضع معايري العمل الدولية   
  .ن ومحاية حقوقهات املهاجرد خادمات املنازلعنف ضأعمال 

  
  لجهود الوطنيةل دعما األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة كياناتمبادرات   - باء  

  دعم وضع التشريعات والسياسات  -  ١  
 أدوات لـدعم    ووضـعت طات الوطنيـة    تعاونت كيانات منظومة األمم املتحدة مع السل        - ٣٦

 وتعزيــز ،ات املهــاجرالعــامالتحتــسني القــوانني والــسياسات الراميــة إىل التــصدي للعنــف ضــد 
 التابعـة إلدارة    لنـهوض بـاملرأة   ا نظمـت شـعبة   علـى سـبيل املثـال،       ف. نهلـ  الواجبةحقوق اإلنسان   

 ا اجتماعـ ،درات واجلرميـة  ، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـ       الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
 بـشأن   اتلتـشريع منوذجيـا ل  وضـع إطـارا     و  يف النمـسا،    ُعقـد  ٢٠٠٨مـايو   /لفريق خرباء يف أيـار    
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 احلاليـة،    تعزيـز التـشريعات    علـى مـساعدة الـدول     إىل  اإلطار  هذا    ويهدف .)٤(العنف ضد املرأة  
صل  تتـ طـار توصـيات   ويـشمل اإل  . العنـف ضـد املـرأة     أعمـال    بـشأن  ووضع تشريعات جديـدة،   

  :باملهاجرات وتقضي بأنه ينبغي للتشريع أن
 ، أو اللغـــة، أو اللـــون،العـــرقعلـــى أســـاس  مجيـــع النـــساء دون متييـــز حيمـــي  )أ(  

ــدين أو ــسياسي أو  ،ال ــرأي ال ــة،   رأي آخــر أو ال ، أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي، أو امللكي
ــدز، /ة البــشريةفــريوس نقــص املناعــ  اإلصــابة بوأالتوجــه اجلنــسي،   وأالوضــع العــائلي،  وأ اإلي
 ؛اإلعاقة أو العمر، أو ات أو الجئاتمهاجروضعهن ك وأ

ــسلّ  )ب(   ــة العنــف  مي ــأن جترب ــة ضــد   ب ــاملــرأة املرتكب شكلها عوامــل مثــل العــرق،  ت
ــسياسي أو     أو ــرأي ال ــدين، أو ال ــون، أو ال ــرالل ــاعي،   رأي آخ ــومي أو االجتم ، أو األصــل الق
ــة،  أو ــائلي،   وأامللكيـ ــع العـ ــه وأالوضـ ــسي، التوجـ ــابة بوأ اجلنـ ــة    اإلصـ ــص املناعـ ــريوس نقـ فـ

شمل تـدابري  أن يـ ، واإلعاقـة  أو العمـر ، أو ات أو الجئ  اتمهاجر وضعهن ك  وأ ،اإليدز/البشرية
 فئات معينة من النساء، حسب االقتضاء؛حنو موجهة 

لترحيـل،  إىل ا  النـساء  ضـد     املوجـه   من العنـف   يات الناج أال تتعرض نص على   ي  )ج(  
 الـشرطة أو غريهـا      يـبلغن  عندما   ،ات كمهاجر نضعهبو العقابية املتعلقة    اتاإلجراءأو غريه من    

 ذا العنف؛هبمن السلطات 

طلـب  بسـرا   بـأن يتقـدمن      مـن أعمـال العنـف        الناجيـات  اتالسماح للمهـاجر    )د(  
  .بصورة مستقلة عن اجلاينللحصول على وضع هجرة قانوين 

 بنـاء القـدرات لـصاحل صـانعي         وشاركت املنظمة الدولية للـهجرة يف عـدد مـن أنـشطة             - ٣٧
. الــسياسات ركــزت علــى تعزيــز وضــع سياســات اهلجــرة الــيت تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني   

ومشلت منشوراهتا توجيهات بشأن الـسبل الـيت متكـن بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد مـن إدراج                     
وقــدم صــندوق األمــم املتحــدة . حتليــل جنــساين عنــدما تــضع خططــا تتعلــق بــسياسات اهلجــرة 

اإلمنائي للمرأة الدعم لوضع القوانني الـيت تعـزز وحتمـي حقـوق العـامالت املهـاجرات يف عـدد                    
وال تــزال مفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية  . مــن البلــدان، مبــا فيهــا األردن وإندونيــسيا ونيبــال 

لشؤون الالجئني توىل أولوية إىل دعم الدول يف عملية وضـع اسـتراتيجيات اهلجـرة الـيت تعـاجل                   
  .لالجئنيل محاية اشواغ

_________________ 
، أعدت شعبة النهوض باملرأة دليال للتشريعات املتعلقة        ٢٠٠٨استنادا إىل نتائج اجتماع فريق اخلرباء يف عام           )٤(  

  :قع الشعبة على العنوان التايلبالعنف ضد املرأة يضم اإلطار النموذجي، وميكن االطالع عليه على مو
    http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm.  
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  أخرىوبناء القدرات وتدابري وقائية التوعية  -  ٢  

وأنـشطة  ة  وعد يف محـالت الـ      وكيانـات أخـرى معنيـة       كيانـات األمـم املتحـدة      تشارك  - ٣٨
،  واهلجـرة اآلمنـة    ات املهـاجر  تالماللعـ الواجبـة   التوعية وبناء القـدرات لتعزيـز حقـوق اإلنـسان           

ــدم ــدعمت هلــاوق ــا ف.  ال ــل، تعلــى ســبيل املث ــهجرة  ول ــة لل ــدعم  مركــزإدارة ت املنظمــة الدولي ل
املنظمــة اضــطلعت يف تايلنــد، و.  أنــشطة التوعيــة بــالعنف ضــد املــرأةنظم زامبيــا يــين يفاملهــاجر

الواجبـة  جموعة متنوعة من األنشطة اإلعالمية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان           مبالدولية للهجرة   
ب الـضعف واملخـاطر الـيت تواجههـا العـامالت            التركيـز علـى جوانـ      ت مشلـ  تهاللمهاجرين ومحاي 

وشـــرع صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان يف تنفيـــذ مـــشروع يهـــدف إىل منـــع  . املهـــاجرات
الفاصـلة   يف أوساط املهاجرات على طـول احلـدود          اينانتهاكات احلقوق اإلجنابية والعنف اجلنس    

 اتانـ يكمنـشورات عـن     وصـدرت   .  بلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب          ١٠  بني
  معلومـات  ها دليـل  نـ يب ن ومحاية النساء املهاجرات من العنف، م      وقايةألمم املتحدة بشأن    ل تابعة

 ةءاســإ وأ ناســتغالهل وأ العــامالت املهــاجرات  ضــد منــع التمييــزبــشأنمنظمــة العمــل الدوليــة  
 بـاهلجرة الدوليـة      الوكاالت األعضاء يف الفريق العـاملي املعـين        أصدرته وتقرير مشترك    ؛نتهمعامل

 ،العمل للعـامالت املهـاجرات    وحقوق    اإلنسان حقوق اإلنسان، أكد على أمهية محاية حقوق      و
  . انتهاكات حقوق اإلنسان واالستغالل والتمييز أوجه ضعفهن أماماجلةعوم
أو دعم عدد من املؤمترات واالجتماعـات       بتنظيم   صندوق األمم املتحدة للسكان    قامو  - ٣٩

 بغـرض  وكـاالت التوظيـف،       ذلـك  ، مبا يف  ىخراألطراف املعنية األ  ثلي احلكومات و  بني مم فيما  
مكافحة العنف ضد املرأة والعمال املهـاجرين ومحايـة         يغرض   وتبادل املمارسات اجليدة     ةوعيتال

عـامالت  لقبـل املغـادرة ل    التوعيـة فيمـا      اجملتمعيـة و   ةوعيـ تلعـن ا  ظم دورات توجيهية    ون. حقوقهم
يقـوم  نيسيا لبحث سبل محاية النساء املهاجرات من العنف وسوء املعاملة، و          ندوإاملهاجرات يف   

ــامج إقليمــي   ــبــشأن بتنفيــذ برن ــاء قــدرات    لتمكني ال لعــامالت املهــاجرات يف آســيا، يــشمل بن
  ضـمن  ومـن . مجعيات العمال املهاجرين والعامالت املهاجرات للمطالبة حبقوقهم ومستحقاهتم       

، زل املهـاجرات  اادمـات املنـ   كافحة العمل القسري واالجتـار خب     أولويات منظمة العمل الدولية م    
 مـن  زل املهـاجرات اخادمـات املنـ  نفـذ عـددا مـن املـشاريع الـيت هتـدف إىل محايـة        هلذه الغايـة،    و
 الــوعي إرهــافوتـشمل هــذه املـشاريع   . غ الــصني كونـ غندونيـسيا وســنغافورة وماليزيـا وهونــ  إ

صاحل ات لـ   والتـشريع   العامـة  الـسياسات مـن خـالل     ة  حلمايـ االدعوة لتعزيـز تـدابري      أنشطة  العام و 
ة عنيـ  امل فاطـر األ وبناء قدرات املـسؤولني احلكـوميني وغريهـم مـن            زل املهاجرات اخادمات املن 

 .زل املهاجراتاادمات املنخبمكافحة العمل القسري واالجتار  فعالية لمن أج
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ــم املتحــدة     - ٤٠ ــة األم ــدمت منظوم ــذات  واملنظمــات وق ــرامج الصلةال ــف   ب ــدريب ملختل ت
، للنــساء املهــاجراتالواجبــة  اهلجــرة اآلمنــة ومحايــة حقــوق اإلنــسان  يف جمــالةعنيــ املفاطــراأل
 البعثـات الدائمـة لـدى    يبونـد ومشلت هـذه الـربامج حلقـات دراسـية مل         . دعمت تلك الربامج   أو

وق صـند هـا   نظم،  ات املهـاجر  تمالااألمم املتحدة بشأن قضايا اهلجرة الرئيسية، مثل وضع الع        
بالتعاون مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب         األمم املتحدة للسكان    

 صاحل املنظمـة الدوليـة للـهجرة لـ     نفـذهتا بـرامج تدريبيـة  و أخـرى؛   ؤسـسات والبحث، من بـني م    
 ومقــدمي اخلــدمات يف ، والقــضاة واملــدعني العــامني، اهلجــرةي دوائــر ومــوظف،رجــال الــشرطة
اء يــذللنــساء املهــاجرات ضــحايا اإلالواجبــة  محايــة حقــوق اإلنــسان يف جمــاللــدان كــثري مــن الب

 صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  مــندعمبــجــرى تنظيمــه   وتــدريب بالبــشر؛واالجتــار
ــصاحل ــساعدين القــانونني  ل ــاجرات مــن ضــحايا العنــف       إ يف امل ــساء امله ــسيا ملــساعدة الن ندوني
إعــداد دورات  يف جمــال صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأةالــدعم املقــدم مــن و ؛اءيــذواإل
 يف كمبوديـا ومجهوريـة الو       ة اهلجـر  ني علـى  لقـب قبـل املغـادرة للعمـال امل      فيمـا    وتوجيهية يةتدريب

 .الدميقراطية الشعبية
  

 احلماية والدعم للمهاجرات من ضحايا العنف  -  ٣  

األطـراف املعنيـة    ختلـف   ملم  الـدع صلة  الذات  والكيانات  كيانات األمم املتحدة    قدمت    - ٤١
شـاركت  فقـد   .  تعزيـز احلمايـة واخلـدمات للنـساء املهـاجرات          يف ما تبذله من جهود مـن أجـل        

ة املباشـرة للمهـاجرين،     يلـصح ا علـى سـبيل املثـال، يف تقـدمي املـساعدة             ،املنظمة الدولية للهجرة  
 ، نقــص املناعــة البــشريةفــريوسوالعــالج الوقــائي بعــد التعــرض ل يف ذلــك تقــدمي املــشورة،  مبــا

يف و.  يف زمبــابوياين العنــف اجلنــسات مــنلناجيــة لاالت الطارئــاحلــمنــع احلمــل يف ووســائل 
 مجاعات املـساعدة الذاتيـة الـيت هتـدف          تكويناملنظمة الدولية للهجرة الدعم ل    قدمت  نام،   تيفي

وليــة للــهجرة املنظمــة الددعمــت لنــساء املهــاجرات ضــحايا العنــف، ويف الفلــبني لتمكني الــإىل 
 كيفيـة جتنـب     عـن  تقنيـات الـدفاع عـن الـنفس ونـصائح            قـدم  فيـديو ي    شـريط  احلكومة يف إنتاج  

وفر ا يـ متطـوعي األمـم املتحـدة مـشروع       برنـامج   النكـا، دعـم      يف سـري  و. صدي لـه  التو اءيذاإل
 .ننه ملعنفايساعد ضحايا واملساعدة القانونية للنساء املهاجرات 

ــ  - ٤٢ ــادرات يف إطــار  ادعــم عــدد و حــدة اإلمنــائي للمــرأة صــندوق األمــم املت ذ ونفّ  مــن املب
 املنـازل   اتدمـ االعامالت املهاجرات يف األردن، مبا يف ذلـك نـشر كتيبـات خل            ب تعلقامل همشروع

 ىلإقـدم الـصندوق الـدعم       و.  وقنـوات الـدعم    ات املهـاجر  تمالا حقـوق العـ    بـشأن عدة لغـات    ب
 يضمن حقـوق املهـاجرات   ات غري األردني املنازلاتدما خ بشأنحكومة األردن يف إقرار عقد    

 رخـص  للحصول على الزما  عترب شرطا    التأمني على احلياة، والرعاية الطبية وأيام الراحة، ويُ        يف
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مــوارد للمراكــز ودعــم الــصندوق إنــشاء . تأشــرية لــدخول األردنالعمــل والاإلقامــة، ورخــصة 
ــة  ــز جمتمعي ــن ومراك ــاجرات يف ب ــيم غ للمه ــودة الديش، وتنظ ــاجع ــشاء  إىل رات امله ــال، وإن نيب

 . يف كمبوديااتدائعللنساء الملساعدة الذاتية اجمموعات 
  

  العامةمجع البيانات وإجراء البحوث وتقدمي الدعم لوضع السياسات  -  ٤  

زيادة توافر البيانات عـن النـساء        ذات الصلة والكيانات  كيانات األمم املتحدة    ت  دعم  - ٤٣
ث والبحـ بعـض    الدوليـة للـهجرة      صلة الـ  تجـر  فقـد أ   .نالعنـف املوجـه ضـده     عـن   املهاجرات و 

ــة مــع بيانــات عــن املــرأة و  قامــت جبو ــ االجتــار بالن، مبــا يف ذلــك عــ هجــرة العمــال الدولي  رشب
، وتــدعم البلــدان يف بنــاء قــدراهتا علــى مجــع البيانــات املتعلقــة ات املهــاجرتمالاواســتغالل العــ

ة سـت دراسـات قطريـة يف آسـيا          نظمـة الدوليـة للـهجر     امل رهدستـص  منشور   يعرضسو. باهلجرة
صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي نفــذ و. اين العنــف اجلنــس ذلــك، مبــا يفرأةل اهلجــرة واملــوانــتت

 عـدد مـن القـضايا، مبـا فيهـا العنـف االقتـصادي ضـد العـامالت                   بشأن أو دعم دراسات     للمرأة
 دراسـات   ىر يف بـنغالديش، وأجـ     ات املهـاجر  تمالااملهاجرات يف نيبال والوضـع الـصحي للعـ        

 بلـدان، مبـا فيهـا األردن،         عـدة  دراسات تقييمية حلالة العـامالت املهـاجرات يف        و لرسم اخلرائط 
أصــدرت منظمــة العمــل و.  ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبيةة،سورياجلمهوريــة العربيــة الــو

ئط رسـم خـرا   ل دراسـات ا  ن بينـه   والعمال املهاجرين، مـ    رأة امل عنالدولية العديد من الدراسات     
 . املنازلخادماتعن 

مــني العــام عــن العنــف ضــد املــرأة قاعــدة بيانــات األُدشــنت ، ٢٠٠٩مــارس /يف آذارو  - ٤٤
 تهافبـص شـعبة النـهوض بـاملرأة       وتعمـل   . )٥(خالل الدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة           

يت اختـذهتا  بيانـات معلومـات عـن التـدابري الـ     التتـضمن قاعـدة    و.  املـذكورة  أمانة قاعـدة البيانـات    
الــدول األعـــضاء ملعاجلـــة العنـــف ضـــد املـــرأة يف عـــدد مـــن اجملـــاالت، مثـــل األطـــر القانونيـــة،  

لــضحايا، والبيانــات واإلحــصاءات، واملمارســات  ل  املقدمــة واخلــدمات،والــسياسات والــربامج
  يف الرئيـسية عبـارات  هي واحـدة مـن ال  )املرأة املهاجرة (”Migrant Women“إن عبارة  .الواعدة

.  البحـث عـن املعلومـات واحلـصول عليهــا    ا مــن خالهلـ عملعـدة البيانـات الـيت يـستطيع املـست     قا
كون أداة لتبادل املمارسات اجليدة واملبـادرات الراميـة إىل        تقاعدة البيانات هو أن     والغرض من   

 .يهوالقضاء عل من العنف ضد املرأةالوقاية 

_________________ 
  .http://webapps01.un.org/vawdatabase/home.actionانظر   )٥(  
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 االستنتاجات والتوصيات  - رابعا  
قليمــي والــدويل ملكافحــة جــراءات علــى الــصعيدين الــوطين واإلإلا  بعــضخــذتاتُّ  - ٤٥

. ات املهـاجر تمالاللعـ الواجبـة   ومحايـة حقـوق اإلنـسان     ات املهـاجر  تمالاالعنف ضد العـ   
ذلت جهــود لتعزيــز وُبــ. ازداد عــدد الــدول األطــراف يف الــصكوك الدوليــة ذات الــصلةو

 .تعدد األطرافاألطر القانونية والسياسية وتعزيز التعاون الثنائي وامل

املـساواة بـني    شأن   قـوانني وسياسـات بـ      ضـع بواملذكورة  الكثري من اجلهود    يتصل  و  - ٤٦
اختـاذ تـدابري   ولـيس فقـط   أو حقـوق العمـال بـشكل عـام،        /اجلنسني، والعنف ضـد املـرأة و      
احملـددة  تـدابري   ال بعـض     عـن اختـاذ    بلـغ وأُ. ات املهـاجر  تمالاحمددة ملعاجلـة العنـف ضـد العـ        

ها تشريعات حمـددة،    ضمن ن، م ات املهاجر تمالامعاجلة العنف ضد الع     ىلإ يرمت فاهداأل
تنظـيم  ة على وكاالت التوظيف، و  قابوخطط عمل وطنية، وتعزيز الترتيبات التعاقدية والر      

للنــساء املهــاجرات املقدمــة النــساء املهــاجرات، واخلــدمات  موجهــة حنــو محــالت إعالميــة 
 .ضحايا العنف

 يففعالية مجيـع اإلجـراءات املتخـذة وأثرهـا          مدى  يد من رصد    مز  ىلإهناك حاجة   و  - ٤٧
 مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـصكوك والتـشريعات       ، وتقدمي التقارير عنـها    العامالت املهاجرات 

املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني، والعنـف ضـد املـرأة              قائمة   ال والسياسات واالستراتيجيات 
 .موجهة إىل املهاجراتوف اهددة األوحمدة خاصتدابري ختاذ  اوكذلكوحقوق العمال، 

 ةا، وال تـزال املـرأة عرضـ   ستمر م  ال يزال  العنف ضد العامالت املهاجرات   غري أن     - ٤٨
 هـذا العنـف      ويتخـذ  . كل مرحلة مـن مراحـل دورة اهلجـرة         لاطو انتهك حقوقه ُتللعنف و 

 اإليــــذاء و، العنـــف البـــدين واجلنـــسي والنفـــسي والعـــاطفي نـــهايب ن مـــ،أشـــكاال متعـــددة
 وثــائق هويــة ال حيملــن اليت العــامالت املهــاجرات الــئــتتفا ومــ. واالســتغالل االقتــصادي

 . بشكل خاصعرضة للعنف واالستغالل والتمييز

الصكوك الدوليـة وتنفيـذها، واسـتعراض       على  تصديق  الينبغي أن تواصل الدول     و  - ٤٩
مـــا يتعلـــق  يفو. التزاماهتـــا الدوليـــةب ءاوفـــ لـــضمان الهـــااألطـــر القانونيـــة الوطنيـــة وتنقيح

  يـشمل ذلـك ضـمان      ،هانـ ملحييت ال   الأو الـ   وثائق هوية  حيملن   اليتبالعامالت املهاجرات ال  
شامل أن تعاجل بشكل    والواجبة هلن،   حقوق اإلنسان   ما هلن من      التشريعات فع ال أن حتمي 

املهـن الـيت هتـيمن عليهـا العـامالت املهـاجرات، مثـل األعمـال                أن تكـون    ون؛  العنف ضده 
ــة، املرتل ــمي ــواننينظم ــة ظــروف العمــل   ةٌ بق ــات ملراقب ــضمن آلي ــاح  و؛ وتت ــامالت أن ُتت للع

 ن احلصول على سـبل االنتـصاف القانونيـة والتعـويض عـن العنـف ضـده                رصاملهاجرات ف 
 التوظيــفالســتقدام وا وكــاالت أن تكــون و؛ تقــدمي الــشكاوى بــسببعــاقنب ُيضــمان أالو
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 بالفعـل؛   واعـاقب ي العنـف للمحاكمـة و     وتكبـ مروأن خيضع   ؛  درصاللتنظيم و بفعالية ل  خاضعة
 بطلب للحصول على تـصاريح      ن املهاجرات من ضحايا العنف أن يتقدم      أن يكون بوسع  و

اآلليـات  تطبيـق   ينبغـي   و. جازواألأو   املـسيئني مـن أربـاب العمـل       إقامة بشكل مستقل عـن      
لعنـف ضـد   فعالية التشريعات ذات الصلة يف جمال منع مجيـع أشـكال ا          مدى   يميقلتالالزمة  

 .يهالعامالت املهاجرات والقضاء عل

ــم سياســات اهلجــرة  ل علــى أن تكــون مــعينبغــي للــدول أن ت و  - ٥٠ لفــروق بــني  ل ةراعي
ــة، وأن  أن اجلنــسني وقائمــة علــى احلقــوق و   ــشجع اهلجــرة اآلمن ــسياسات  تت ــع ال كفــل مجي

 ،جراتجلميـع العـامالت املهـا     الواجبـة   واالستراتيجيات ذات الصلة محاية حقـوق اإلنـسان         
 تـدابري ملنـع      اختـاذ  العامالت املهاجرات بشكل شامل، مبا يف ذلك       ومعاجلة العنف ضد املرأة   

وينبغي أن تتضمن هذه السياسات . همودعم  ومحاية الضحايا قضائياًالعنف ومالحقة اجلناة  
نص علـى   أن تـ  لرصـد واملـساءلة، و    ل تـدابري    وكـذلك  للقيـاس،     قابلـة  أهداف وجداول زمنية  

من خالل آليات األطراف املعنية  تنسيق العمل بني مجيع  أن تكفل  و ها،ات ألثر إجراء تقييم 
ــة واملتعــددة األطــراف      و. مناســبة ــات الثنائي ــذ الترتيب ــرام وتنفي ــدول إب ينبغــي أن تواصــل ال

 تإجـراءات فعالـة يف جمـاال      تطبيـق   لضمان محاية حقوق مجيع العامالت املهاجرات وتسهيل        
، هــم، والوقايــة وبنــاء القــدرات، ومحايــة الــضحايا ودعم ضائيةالقــالحقــة املإنفــاذ القــانون و

 . مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات ميدانوتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة يف

 تنفيذينبغي كما . هازيعزت و األخرى التوعية وجهود الوقايةجهودمواصلة ينبغي و  - ٥١
املهــاجرات، موجهــة حنــو رســلة واملــستقبلة لتوعيــة يف البلــدان املل ومحــالت يــةبــرامج تعليم
ينبغـي أن   و. التوظيف، ووسـائل اإلعـالم، وكـذلك الـسكان ككـل          واالستقدام  ووكاالت  

الربامج تعزيز حقوق اإلنسان للعامالت املهاجرات واهلجرة اآلمنـة، وتوجيـه           تلك  تتضمن  
يط الـضوء علـى    للمهـاجرات، وتـسل   املتاحـة   الـدعم  سـبل االنتباه إىل القوانني املعمول هبا و     

 الـربامج متعـددة     تلـك   أن تكـون   ينبغـي كمـا   . ر والفرص املتاحـة للـهجرة     اخطاملخاطر واأل 
، ةرغـاد قبل املفيما تدريبية  وال  التوجيهية دوراتالينبغي أن تراعي    . اللغات، عند االقتضاء  

علــى احلقــوق أن تكــون قائمــة  و، الفــوارق بــني اجلنــسني،لمهــاجرين احملــتملنيل خصــصةملا
برامج تـدريب الـشرطة، ومـوظفي اهلجـرة،          ينبغي تعزيز كما  . دة يف البلدان املرسلة   وموحِّ

 حبيـث تكـون     م، وغريهـ  ني والـصحي  نياالجتمـاعي ألخصائيني  اوموظفي السلطة القضائية، و   
 يندرالعنف ضد العـامالت املهـاجرات قـ       ل الذين يتصدون ن مجيع األشخاص    يكومنتظمة و 

 .لضحايالحلقوق اإلنسان الواجبة  االحترام الكاملعلى القيام بذلك على حنو فعال مع 
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.  لـضحايا العنـف   املخصـصة قد بذل العديد من الدول جهودا لتعزيز نظم الدعم  و  - ٥٢
لعــامالت ا ل علــى أن ُتمــنح مــع وأن ت، اجلهــودتلــكواصــل تعزيــز  توينبغــي للــدول أن  

 حقـوق اإلنـسان،    وفقـا ملعـايري   املخـولني هلـن     املهاجرات من ضحايا العنف الدعم واحلمايـة        
  مـن النـاحيتني    الـدعم مناسـبا   يكون ذلك   جيب أن   و. ات كمهاجر نبغض النظر عن وضعه   

، مع الـتمكني هلـن كـي        نضحايا معلومات عن حقوقه   لل قدم تُ  أن وينبغي. ةثقافيال و ةلغويال
  ذلــك الــدعم واحلمايــة، مبــا يفنحنمــُيينبغـي أن  كمــا . احلقــوقتلــك مــن املطالبــة ب ّنيـتمكّ 

 والتعويض  ؛أوىاملاحلصول على   سبل   و ؛ القانونية والنفسية والطبية واالجتماعية    املساعدة
 .ينبغي تعزيز اجلهود املبذولة لتقييم أثر التدابري املتخذةو. عن األضرار

 واهلجـرة وحتـسني   رأةيف حني أن الدول تبذل بعض اجلهود جلمع البيانات عن املـ     و  - ٥٣
بيانـات حمـددة عـن      إىل  رأة بشكل عام، هنـاك حاجـة        قاعدة املعارف املتعلقة بالعنف ضد امل     

 مرتكبيـه  خمتلف أشكال العنـف و     ن ع  بيانات العنف ضد العامالت املهاجرات، مبا يف ذلك      
مـن  و. نجسمكـان العمـل أو الـ    وأاملـرتل    يف ء كان اسوالعنف،   فيه   والسياق الذي حيدث  

صـد أثرهـا، وتقيـيم    سهل وضـع الـسياسات والـربامج الوطنيـة، ور    تبيانات أن   ال تلك شأن
  التعجيـل ومـن مث ينبغـي   .التقدم احملرز يف جمال التصدي للعنف ضـد العـامالت املهـاجرات         

لعنـف ضـد    ا فهـم حتـسني    سرييـ  لت ةث النوعيـ  والبحـ  تكثيفوا  ه مجع البيانات وحتليل   بأعمال
  . والتصدي له مبزيد من الفعاليةالعامالت املهاجرات

  


