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 الدورة الثانية والستون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال٦٣البند 
 النهوض باملرأة

  
بوليفيـا، بـاراغواي، بـريو،       ، أوغندا، إندونيسياإثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، إكوادور،       

، الفلـبني الـسنغال، شـيلي، غواتيمـاال، غينيـا،          بيالروس، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،     
  منقحمشروع قرار: ، هندوراس، الواليات املتحدة األمريكيةكينيا، مايل

  
 ضد العامالت املهاجراتاملوجه العنف   

 
 إن اجلمعية العامة،

 إلـى مجيع قراراهتا السابقة بـشأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات،                 إذ تشيـر 
نـة منـع اجلرميـة والعدالـة     وإىل القرارات اليت اختذهتا جلنة وضع املرأة وجلنـة حقـوق اإلنـسان وجل        

 ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة
 األحكـام املتـصلة بالعـامالت املهـاجرات الـواردة يف الوثـائق اخلتاميـة        وإذ تؤكد جمددا 

، واملـؤمتر العـاملي الرابـع    )٣(، واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـــة     )٢(للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان   

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

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املبيع 
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ــ ـــرأةاملع ــة  )٤(ين باملـــ ـــة االجتماعي ـــمي للتنميـ ـــة العالــ ـــر القمـــ ــيت  )٥(، ومؤمتـ ، واالستعراضــات ال
 تــجرى هلذه املؤمترات كل مخس سنوات،

 خمتلــف األنــشطة الــيت بــادرت إىل االضــطالع هبــا كيانــات   وإذ تالحــظ مــع التقــدير 
 العــامالت املهــاجرات يف داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، مــن قبيــل الربنــامج اإلقليمــي لــتمكني

آسيا التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وحلقة النقاش الرفيعة املستوى الـيت عقـدهتا               
واملناقشات الـيت جـرت يف      ،  البعد اجلنساين للهجرة   بشـأن   مسنيجلنة وضع املـرأة يف دورهتا اخل     

ــع   ــا بالوضـ ــة واخلمـــسني، الـــيت أحاطـــت علمـ ــة احلاديـ ــاجرة،   ادورة اللجنـ ــاة املهـ خلـــاص للفتـ
تالحظ مسامهة منظمة العمل الدولية من خالل وضع إطار متعـدد اجلوانـب بـشأن هجـرة                  وإذ

ــة،   ــد العامل ــامالت       الي ــة الع ـــم حمن ــا تقيي ــستـمـر مــن خالهل ــيت ي ــشطة األخــرى ال إضــافة إىل األن
 املهاجرات وختفيفهـا،
ــاهلجرة  إىل املناقــشات الــيت دارت خــالل احلــوار الرفيــع   وإذ تــشري  املــستوى املتعلــق ب

، والذي سلَّم، يف مجلة أمـور،       ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ١٥ و   ١٤الدولية والتنمية، املعقود يومي     
 بضرورة توفري محاية خاصة للمهاجرات،

، حيث يعزى ذلـك بقـدر كـبري إىل           يف اهلجرة الدولية   مشاركة املرأة  بتزايـد   وإذ تسلم 
ــ-عوامــل اجتماعيــة  الفــوارق بــني  يتطلــب زيــادة مراعــاة  ث اهلجــرة هــذا اقتــصادية، وأن تأني

  يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،اجلنسني
 على املسؤولية املشتركة جلميع أصـحاب املـصلحة، وبوجـه خـاص البلـدان        وإذ تشدد 

والقطـاع  األصلية وبلدان العبـور وبلـدان املقـصد، واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة ذات الـصلة،              
اخلاص، واجملتمـع املـدين، عـن هتيئـة بيئـة متنـع وقـوع العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات                  

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

 جينيها البلد األصلي وبلد املقصد على السواء،

__________ 
 األمـم املتحـدة، رقـم    اتمنشور (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤، غ باملرأة، بيجين  تقرير املؤمتر الدويل الرابع املعين     )٤( 

 .املرفقان األول والثاين، ١القرار الفصل األول، ، )A.96.IV.13املبيع 
ــهاغن،      )٥(  ــة، كوبن ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــشور (١٩٩٥م ــم اتمن  األم

 . املرفقان األول والثاين،١ القرار ، الفصل األول،)A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
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 خاص يف مجيع مراحـل عمليـة اهلجـرة، منـذ             بضعف النساء وأطفاهلن بوجه    وإذ تسلم 
حلظة اختاذ القرار باهلجرة، ، مرورا مبراحل العبور، والعمـل الرمسـي وغـري الرمسـي، واالنـدماج                  

 يف جمتمع البلد املضيف، وكذلك أثناء العودة إىل بلدهم األصلي،
تقــارير عــن حــاالت إســاءة املعاملــة  ورود  إزاء اســتمرار وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق

 ، يف مجلـة أمـور،   املهـاجرات، مبـا يف ذلـك       النـساء والفتيـات   والعنف اخلطرية اليت ترتكـب ضـد        
 واالجتار والعنف املنـزلـي واألسـري واألعمـال        ،اجلنسي، وبوجه خاص العنف     العنف اجلنساين 

  وظروف العمل االستغاللية،النامجة عن العنصرية وكراهية األجانب وممارسات العمل املؤذية
بـأن تـداخل مجلـة عوامـل منـها التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس، والعمـر،                    موإذ تسل 

ــه          ــذي تتعــرض ل ــز ال ــاقم التميي ــة، ميكــن أن يف ــب النمطي ــين، والقوال ــي، واإلث ــاء الطبق واالنتم
 العامالت املهاجرات،

 االلتــزام بــاحترام احلقــوق اإلنــسانية جلميــع النــساء وتعزيزهــا، مبــن    وإذ تؤكــد جمــددا
يز، نساء الشعوب األصلية الاليت يهاجرن من أجل العمـل، وإذ تالحـظ يف هـذا                فيهن، دون متي  

، للقـضاء   )٦(الصدد االهتمام املكرس، يف إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية            
 على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية، حسب االقتضاء،

 يعملــن يف االقتـصاد     الالئـي  عـامالت املهـاجرات   أن كثريا من ال    مع القلق وإذ تالحظ   
لـسـوء املعاملـة     يكـنَّ عرضـة بـشكل خـاص          غري الرمسي ويف أعمال أقل اعتمادا علـى املهـارات         

 وإذ تؤكد، يف هـذا الـصدد، االلتـزام الواقـع علـى الـدول حبمايـة حقـوق اإلنـسان              واالستغالل،
 للمهاجرات هبدف منع سوء معاملتهن واستغالهلن،

 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العـامالت املهـاجرات يـقتـضي    ددوإذ تش 
 بيانــات تــوافرتــوافر معلومــات موضــوعية وشــاملة ومــستندة إىل قاعــدة عريــضة، مبــا يف ذلــك   

وإحــصاءات مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر ومؤشــرات مراعيــة لنــوع اجلــنس، ألغــراض 
اق خلـربات خمتلـــف الـدول األعـضــاء واجملتمـع            وممارسة تبـادل واســــع النطـ       البحث والتحليل، 

 املدنــي والدروس املستخلصة يف جمال صوغ سياسات عامة واستراتيجيات ملموسـة،
 أنّ تنقّــل عــدد كــبري مــن العــامالت املهــاجرات ميكــن تــسهيله وحتقيقــه        وإذ تــدرك

ة، وأن باسـتخدام وثـائق مـزورة أو خمالفـة لألصــول وحـاالت زواج صـورية تـتم هبـدف اهلجــر        
ذلك ميكن تيسريه بـسبل شـىت منـها شـبكة اإلنترنـت، وأن هـؤالء العـامالت املهـاجرات أكثـر                      

 عرضة لألذى واالستغالل، 
__________ 

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار  )٦( 
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 بأمهيــة اتبــاع النــهج واالســتراتيجيات املــشتركة واملتــضافرة علــى كــل مــن   وإذ تــسلم
لعــامالت ل  اإلنــسانالــصعيد الثنــائي واإلقليمــي واألقــاليمي والــدويل يف محايــة وتعزيــز حقــوق  

 املهاجرات ورفاههن،
 بأمهية استكشاف الصلة بني اهلجرة واالجتـار بغيــة النـهوض بـاجلهود     وإذ تـسلم أيضا 

 الرامية إىل محاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل وإساءة املعاملة،
امالت  بعض التـدابري الـيت أقرهتـا بعـض بلـدان املقـصد لتخفيـف حمنـة العـ                   وإذ تشجعها 

املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية، مثـل إنـشاء آليـات حلمايـة العمـال املهـاجرين،                  
ــراءات          ــاء اإلج ــساعدة أثن ــوفري امل ــشكاوى أو ت ــإبالغ ال ــة ب ــزة املعني ــسر وصــوهلم إىل األجه تي

 القانونية،
  ذات التعاهديـة  على الـدور املهـم الـذي تـضطلع بـه هيئـات األمـم املتحـدة                   وإذ تشدد 

الصلة يف رصد تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان ومـا يتعلـق بـذلك مـن اإلجـراءات اخلاصـة يف            
حدود والية كل منـها، ويف التـصدي ملـشكلة العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات، ويف                     

 ورفاههن،اإلنسانية محاية وتعزيز حقوقهن 
 ؛)٧(بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما  - ١
ــشجع - ٢ ــات       ات ــى اتفاقي ــصديق عل ــع والت ــى النظــر يف التوقي ــدول األعــضاء عل ل

ــى         ــصديق عل ــع والت ــر يف التوقي ــا، والنظ ــضمام إليه ــصلة أو االن ــة ذات ال ــل الدولي ــة العم منظم
بروتوكـول  و، )٨(االتفاقية الدوليـة حلمـــاية حقـــوق مجــيع العـمــال املهـاجــرين وأفــراد أسـرهم         

ــة االجتــار باألشــخ   ــساء واألطفــال ، اصمنــع وقمــع ومعاقب ــة األمــم  وخباصــة الن  املكمــل التفاقي
بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب ، و)٩(املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة

فـضال   ،)١٠(التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            ل  املكم والبحر واجلو 
 م يف محاية حقوق العامالت املهاجرات؛عن كافة معاهدات حقوق اإلنسان اليت تسه

قـوق  جمللـس حقـوق اإلنـسان املعـين حب    رير الــمقررة اخلــاصة    ا بتقـ  حتيـط عــلما   - ٣
ــاجرين  ــسان للمهـ ــر ، و)١١(اإلنـ ــة  تقريـ ــررة اخلاصـ ــة باملقـ ـــبابه   املعنيـ ــرأة وأسـ ــد املـ ـــعنف ضـ  الـ

__________ 
 )٧( A/62/177. 
 .٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨( 
 .، املرفق الثاين٥٥/٢٥القرار  )٩( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث )١٠( 
 )١١( A/HRC/4/24 و Add.1-3. 
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شجـــع مجيــع ، فيمــا يتعلــق مبــسألة العنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات، وتــ  )١٢(وعواقبــه
املقررين اخلاصني الذين تتصل والياهتم مبوضوع العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات علـى              

ــاجرات      ــامالت امله ــه ضــد الع ــف املوج ــسألة العن ـــن،    معاجلــة م ــسان اخلاصــة هب ــوق اإلن  وحق
 سيما مشكالت العنف اجلنسانـي والتميـيـز، إضافة إىل االجتار بالنساء؛ وال

نتاجات الواردة يف الدراسة االستقصائية العامليـة عــن دور املـرأة             االست تالحظ - ٤
، مبا يف ذلك توصـياهتا باختـاذ إجـراءات ملموسـة            )١٣(املرأة واهلجرة الدولية  : ٢٠٠٤يف التنمية،   

ترمي إىل املساعدة علـى متكـني املهـاجرات، مبـن فـيهن العـامالت، واحلـد مـن تعرضـهن لـسوء                       
 املعاملة؛

احلكومـات أن تواصـل تعاوهنـا التـام مـع املقـررتني اخلاصـتني                إىل مجيع    تطلب - ٥
أعاله يف أداء املهام والواجبات املوكولة إليهمـا، وذلـك بوسـائل منـها               ٣املذكورتني يف الفقرة    

تزويدمها مبا تطلبانه مـن معلومـات عـن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات واالسـتجابة                     
 جع احلكومات على النظر جبدية يف دعوهتما لزيارة بلداهنا؛الفورية ملناشداهتما العاجلة، وتش

أن تدرج يف تشريعاهتا وسياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة           جبـميع احلكومات    تـهيــب - ٦
اجلنـسني   الدولية وبالعمالة والتوظيـف منظـورا يتعلـق بإعمـال حقـوق اإلنـسان وبـالفوارق بـني                 

عنف والتمييـز واالسـتغالل وسـوء املعاملـة، وأن        لتحقيق مجلة أمور منها محاية املهاجرات من ال       
 تتخذ تدابري فعالة لكفالة أال يؤدي ذلك إىل تعزيز التمييز والتحيز ضد النساء؛

 باحلكومـــات أن تتخـــذ تـــدابري حتمـــي حقـــوق اإلنـــسان للعـــامالت  تـهيـــــب - ٧
انوين، مبـا يف    املهاجرات أو تعزيز التدابري القائمة من هذا القبيل، بصرف النظر عن وضعهن الق            

ذلك، يف مجلة أمور، يف جمال السياسات اليت تنظم توظيـف العـامالت املهـاجرات وتـوزيعهن،                 
والنظـر يف توســيع احلــوار بــني الـدول بــشأن اســتحداث طــرق ابتكاريـة لتــشجيع إقامــة قنــوات    

 قانونية للهجرة لتحقيق أمور منها ردع اهلجرة غري القانونية؛
 ة واإلقليميـ ةالتعـاون علـى كـل مـن الـصعد الثنائيـ      ز على تعزي احلكومات   حتث - ٨
والدولية للتصدي للعنف املوجه ضد العامالت املهاجرات، مع مـا يـالزم ذلـك مـن        ةواألقاليمي

، مبــا يف ذلــك القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، وكــذلك تــدعيم   الــدويلاحتــرام تــام للقــانون 
ات بوسائل منـها تعزيـز اخليـارات اإلمنائيـة         اجلهود الرامية إىل احلد من ضعف العامالت املهاجر       

 املستدامة البديلة للهجرة يف البلدان األصلية؛
__________ 

 )١٢( A/HRC/4/34 و Add. 1-4. 
 )١٣( A/59/287 و Add.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ؛ وانظر أيضاE.04.IV.4. 
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ــسان       حتــث - ٩ ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــدابري لتعزي ــى اختــاذ ت ــضا عل ــات أي  احلكوم
للفتيات املهاجرات مبن فيهن الفتيات غـري املـصحوبات بـذويهن، بـصرف النظـر عـن وضـعهن                   

قائمــة يف هــذا الــصدد، وذلــك حلمايتــهن مــن االســتغالل الــوظيفي  القــانوين، وتعزيــز التــدابري ال
لعمـل، مبـا يف     واالقتصادي ومـن التمييـز والتحرشـات اجلنـسية والعنـف واالعتـداء اجلنـسي يف ا                

 ذلك العمل املرتيل؛
القيام، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة واجملتمـع   ، على كذلك احلكومات   حتث - ١٠

ت غري احلكومية والقطاع اخلاص، بتعزيـز التركيـز علـى منـع العنـف               املدين، مبا يف ذلك املنظما    
 وبــصفة خاصــةاملوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات وتــوفري التمويــل ملــا يتخــذ يف ذلــك اجملــال،   

بتعزيــز حــصول املــرأة علــى مــا يتــسم بالفائــدة ومراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني مــن املعلومــات  
، تكــاليف اهلجــرة وفوائــدها، ومــا للعــامالت     والتثقيــف يف جمــاالت تــشمل، يف مجلــة أمــور    

املهاجرات من حقوق واسـتحقاقات يف البلـدان األصـلية وبلـدان العمـل، والظـروف العامـة يف                   
بلدان العمل، وإجراءات اهلجرة القانونية، وكـذلك كفالـة أن تعـزز القـوانني والـسياسات الـيت             

اء االلتـزام حبقـوق اإلنـسان       حتكم القائمني على إجراءات التوظيـف وأصـحاب العمـل والوسـط           
 للعمال املهاجرين واحترامها، ال سيما النساء؛

 باحلكومات أن تعمل، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري           هتيب - ١١
احلكومية والقطاع اخلاص وغري ذلك من أصـحاب املـصلحة، علـى تـوفري النطـاق الكامـل مـن                    

ا العنف من العامالت املهـاجرات، مـن قبيـل إسـداء            لضحاي خدمات املساعدة واحلماية الفورية   
املشورة، واملساعدة القانونية والقنصلية، واملأوى املؤقت، فضال عن اآلليـات الـيت تتـيح عـرض                

ئمـة مـن اإلجـراءات القـضائية،        وجهات نظر الضحايا وشواغلهن والنظـر فيهـا يف املراحـل املال           
 تلــك اإلجــراءات، فــضال عــن وضــع   متكــن الــضحايا مــن حــضور  يف ذلــك تــدابري أخــرى  مبــا

 خمططات إلعادة اإلدماج وإعادة التأهيل للعائدات من العامالت املهاجرات؛
 باحلكومات، وال سيما حكومات البلدان األصـلية وبلـدان املقـصد، أن              هتيب - ١٢

 تضع جزاءات عقابية وجنائية من أجل معاقبة مرتكيب العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات             
 وآليــات لالنتــصاف والعدالــة ميكــن للــضحايا الوصــول إليهــا بفعاليــة، فــضال عــن  ،همووســطائ

كفالة عدم تعرض املهاجرات من ضحايا العنـف ألن يـصبحن ضـحايا مـن جديـد علـى أيـدي                     
 جهات خمتلفة مبا فيها السلطات؛

 مجيع الدول على اعتماد تدابري فعالة لوضع حد إلجراءات القبض علـى             حتث - ١٣
ملهاجرات وحبسهن تعسفيا واختاذ إجـراءات ملنـع ومعاقبـة مـن يقـوم مـن األفـراد أو         العامالت ا 

 اجملموعات حبرمان العامالت املهاجرات من حريتهن بأي شكل من األشكال؛
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بـرامج تدريبيـة موجهـة إىل موظفيهـا         صـوغ وتنفيـذ      احلكومات، على    تشجع - ١٤
 املـسؤولني   هـا وموظفيموظفي احلـدود،    وموظفيها لشؤون اهلجرة و   القائمني على إنفاذ القانون     

توعيـة عـاملي القطـاع العـام      املختصني بتقدمي اخلدمات، من أجل      ها وموظفي ،عن االدعاء العام  
  الالزمـة  املهارات والتوجهـات مإكساهبهؤالء مبسألة العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات و    

 ؛ارق بني اجلنسني واليت تراعي الفوالكفيلة بتقدمي احللول السليمة واملهنية
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة    تــدعو - ١٥

 قـضايا فهـم أفـضل ل  التوصـل إىل     إىل التعاون من أجـل       املعنية األخرى واملنظمات غري احلكومية    
 ومعلومـات مفـصلة حـسب نـوع       حتـسني مجـع ونـشر وحتليـل بيانـات         واملرأة واهلجـرة الدوليـة،      

 مــر، بغيـة املــساعدة يف صـوغ سياســات للـهجرة والعمالــة تراعـي مجلــة أمـور منــها     اجلـنس والع 
ــيم           ــة يف تقي ــن املعاون ــضال ع ــسان، ف ــوق اإلن ــة حق ــى محاي ــل عل ــسني وتعم ــني اجلن ــوارق ب الف

 السياسات؛ 
ــشجع - ١٦ ــدان      ت ــدان األصــلية وبل ــات البل ــة، وال ســيما حكوم ــات املعني  احلكوم

ــتفا     ــى االس ــصد، عل ــدان املق ــور وبل ــك     العب ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــن خــربات األم ــدة م شعبة ال
، واملعهـد الـدويل للبحـث        باألمانة العامـة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة             اإلحصائية

ــة مناســبة يف جمــال مجــع        ــهجيات وطني ــاملرأة، الســتحداث من ــهوض ب ــدريب مــن أجــل الن والت
 العنـف املوجـه ضـد       بـع واإلبـالغ يف جمـال      وأنظمـة للتت  ، تـتـيح بيانـات مقارنـة        وحتليلها البيانات

 العامالت املهاجرات؛
 مواصـلة عملـها يف   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة علـى          تشجع   - ١٧
 توصية عامة بشأن العامالت املهاجرات؛جمال وضع 

 رابعــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الـجمـــعية العـــامة يف دورهتـــا ال     تطلــب - ١٨ 
لستني تقريرا عن مشكلة العنف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار،          وا

آخذا يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة                
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي       ــة، وبرن منظمــة العمــل الدولي

مكتـب األمـم املتحـدة     وملعهد الدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة،               للمرأة، وا 
 ٣املعــين باملخــدرات واجلرميــة، إضــافة إىل تقــارير املقــررتني اخلاصتيـــن املــذكورتني يف الفقــرة    

 املنظمــات غــري  ذلــك مبــا يف،املنظمــة الدوليــة للــهجرةكأعــاله، وســائر املــصادر ذات الــصلة،  
 .احلكومية


