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 الدورة الثانية والستون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال٦٣البند 
 النهوض باملرأة

  
 مشروع قرار: إندونيسيا والفلبني  
 ضد العامالت املهاجراتاملوجه العنف   

 
 إن اجلمعية العامة،

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

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

، واملـؤمتر العـاملي الرابـع    )٣(لدويل للسكان والتنميـــة   ، واملؤمتر ا  )٢(للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان   
ـــرأة  ــة  )٤(املعــين باملـــ ـــة االجتماعي ـــمي للتنميـ ـــة العالــ ـــر القمـــ ــيت  )٥(، ومؤمتـ ، واالستعراضــات ال

 تــجرى هلذه املؤمترات كل مخس سنوات،
__________ 

 .٤٨/١٠٤انظر القرار  )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 
 األمـم املتحـدة، رقـم    اتمنشور (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤، غبع املعين باملرأة، بيجين   تقرير املؤمتر الدويل الرا    )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.8بيع املتحدة، رقم امل
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 خمتلــف األنــشطة الــيت بــادرت إىل االضــطالع هبــا كيانــات   وإذ تالحــظ مــع التقــدير 
خــل منظومــة األمــم املتحــدة، مــن قبيــل الربنــامج اإلقليمــي لــتمكني العــامالت املهــاجرات يف دا

آسيا التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وحلقة النقاش الرفيعة املستوى الـيت عقـدهتا               
ــة وضــع املـــرأة يف دورهتــا اخل  ، إضــافة إىل األنــشطة  البعــد اجلنــساين للــهجرة  بــشـأن مــسنيجلن

 خرى اليت يستـمـر من خالهلا تقييـم حمنة العامالت املهاجرات وختفيفهـا،األ
إىل املناقشات اليت دارت خالل حوار اجلمعية الرفيع املستوى بشأن اهلجـرة            وإذ تشري   

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

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

  يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،اجلنسني
شتركة جلميــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يــشمل البلــدان    علــى املــسؤولية املــ وإذ تــشدد

األصلية وبلدان املقصد، واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، والقطاع اخلـاص، واجملتمـع             
 املدين، عن هتيئة بيئة متنع وقوع العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات وتعاجله،

الفوائـد االقتـصادية الـيت       طريـق    مبـسامهة العـامالت املهـاجرات يف التنميـة عـن           قروإذ ت 
 جينيها البلد األصلي وبلد املقصد على السواء،

بـالتمييز غـري املتناسـب الـذي يقـع علـى النـساء واألطفـال يف مجيـع مراحـل           وإذ تسلم   
 عملية اهلجرة، 

تقــارير عــن حــاالت إســاءة املعاملــة  ورود  إزاء اســتمرار وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق
 العنـف  ، يف مجلـة أمـور،  رتكب ضـد العـامالت املهـاجرات، مبـا يف ذلـك           والعنف اخلطرية اليت ت   

اجلنــسي واجلنــساين واالجتــار والعنــف املنـزلـــي واألســري واألعمــال النامجــة عــن العنــصرية          
  وظروف العمل االستغاللية،وكراهية األجانب وممارسات العمل املؤذية

امل يتداخل فيها كل مـن  أن احلرمان الذي يواجه املهاجرات يقوم على عو   وإذ تدرك   
 نوع اجلنس، والعمر، والطبقة، والتمييز االثين، والقوالب النمطية،

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

ذ تؤكـد، يف هــذا الـصدد، االلتـزام الواقــع علـى الـدول بكفالــة احتـرام حقــوق        وإواالسـتغالل، 
 اإلنسان هلؤالء املهاجرات،
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 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العـامالت املهـاجرات يـقتـضي    وإذ تشدد 
توافر معلومات موضوعية وشـاملة ومـستندة إىل قاعـدة عريـضة، مبـا يف ذلـك القيـام إن أمكـن                      

، وممارسـة تبـادل      تكـون مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس          ة بيانات للبحـــث والتحليـل    بإنشاء قاعد 
واســـــع النطــاق خلــربات خمتلــــف الــدول األعــضــاء واجملتمــع املدنــــي والــدروس املستخلــصة يف 

 جمال صوغ السياسات العامة واالستراتيجيات امللموسـة،
هلجــرة، منــذ حلظــة ضــعف العــامالت املهــاجرات يف مجيــع مراحــل عمليــة ا وإذ تــدرك

اختــاذ القــرار بــاهلجرة، مــرورا مبراحــل التوظيــف، والعبــور، والعمــل يف املوقــع، واالنــدماج يف    
 اجملتمع اجلديد، وكذلك خالل عودهتن، 

 بأمهيــة اتبــاع النــهج واالســتراتيجيات املــشتركة واملتــضافرة علــى كــل مــن   وإذ تــسلم
محايـة وتعزيـز حقـوق العـامالت املهـاجرات          الصعيد الثنائي واإلقليمـي واألقـاليمي والـدويل يف          

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

 الرامية إىل محاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل وإساءة املعاملة،
صد لتخفيـف حمنـة العـامالت        بعض التـدابري الـيت أقرهتـا بعـض بلـدان املقـ             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،
تحـدة التعاهديـة ذات      على الـدور املهـم الـذي تـضطلع بـه هيئـات األمـم امل                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                     

 محاية وتعزيز حقوقهن ورفاههن،
 ؛)٦(بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما  - ١
، )٧(رير الـمقررة اخلـاصة املعنية بـحقوق اإلنـسان للمهـاجرين       ا بتق حتيـط عـلما  - ٢

، فيمـا يتعلـق مبـسألة العنـف         )٨(واملقررة اخلاصة الـمعـنيــة بالــعنف ضـد املـرأة وأســبابه وعواقبـه             
املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات، وتــشجـــع مجيــع املقــررين اخلاصــني الــذين تتــصل واليــاهتم 

__________ 
 )٦( A/62/177. 
 )٧( A/HRC/4/24 و Add.1-3. 
 )٨( A/HRC/4/34 و Add. 1-4. 
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عنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات علــى معاجلــة مــسألة العنــف املوجــه ضــد    مبوضــوع ال
العامالت املهـاجرات وحقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبــن، وال سـيما مـشكالت العنـف اجلنـسانـي                    

 والتميـيـز، إضافة إىل االجتار بالنساء؛
رأة  االستنتاجات الواردة يف الدراسة االستقصائية العامليـة عــن دور املـ            تالحظ - ٣

، مبـا يف ذلـك توصـياهتا باختـاذ إجـراءات ملموسـة              )٩(املرأة واهلجرة الدولية  : ٢٠٠٤يف التنمية،   
ترمي إىل املساعدة علـى متكـني املهـاجرات، مبـن فـيهن العـامالت، واحلـد مـن تعرضـهن لـسوء                       

 املعاملة؛
 إىل مجيع احلكومـات أن تواصـل تعاوهنـا التـام مـع املقـررتني اخلاصـتني                  تطلب - ٤

 أعاله يف أداء املهام والواجبات املوكولة إليهمـا، وذلـك بوسـائل منـها               ٢كورتني يف الفقرة    املذ
تزويدمها مبا تطلبانه مـن معلومـات عـن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات واالسـتجابة                     

 الفورية ملناشداهتما العاجلة، وتشجع احلكومات على النظر جبدية يف دعوهتما لزيارة بلداهنا؛
كفالـة أن تكـون التـشريعات والـسياسات املتعلقـة       جبـميع احلكومـات     تـهيــب - ٥

باهلجرة الدولية واملتعلقة بالعمالة والتوظيف قائمة على إعمـال احلقـوق ومراعيـة للفـوارق بـني                 
 اجلنسني، وأال تعزز التمييز والتحيز ضد النساء؛

عيد الثنــائي التعــاون علــى كــل مــن الــص علــى تعزيــز  احلكومــات املعنيــة حتــث - ٦
 للتصدي للعنف املوجه ضد العـامالت املهـاجرات، وفقـا ملعـايري             واإلقليمي واألقاليمي والدويل  

حقــوق اإلنــسان املتفــق عليهــا دوليــا، وكــذلك تــدعيم اجلهــود الراميــة إىل احلــد مــن ضــعفهن    
 وتوفري اخليارات اإلمنائية املستدامة البديلة للهجرة من أجل البقاء؛

كومات املعنيـة، وال سـيما حكومـات البلـدان األصـلية وبلـدان               احل حتث أيضا  - ٧
القيام، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص وغـري ذلـك مـن                     املقصد، على   

أعضاء اجملتمع املدين، بتعزيز التركيز على منع العنف املوجه ضد العـامالت املهـاجرات وتـوفري                
 بتعزيـز حـصول املـرأة علـى مـا يتـسم بالفائـدة               وبصفة خاصـة  التمويل ملا يتخذ يف ذلك اجملال،       

ومراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني مــن املعلومــات والتثقيــف يف جمــاالت تــشمل، يف مجلــة أمــور،   
تكــاليف اهلجــرة وفوائــدها، ومــا للعــامالت املهــاجرات مــن حقــوق واســتحقاقات يف البلــدان    

ــدان ال     ــة يف بل ــدان العمــل، والظــروف العام ــة،   األصــلية وبل ــل، وإجــراءات اهلجــرة القانوني عم
وكــذلك كفالــة أن تعــزز القــوانني والــسياسات الــيت حتكــم القــائمني علــى إجــراءات التوظيــف  

__________ 
 )٩( A/59/287 و Add.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ؛ وانظر أيضاE.04.IV.4. 
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وأصحاب العمـل والوسـطاء االلتـزام حبقـوق اإلنـسان للعمـال املهـاجرين واحترامهـا، ال سـيما                    
 النساء؛

ية وبلــدان  باحلكومــات املعنيــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصــل     هتيــب - ٨
ــف املوجــه ضــد          ــرتكيب العن ــة م ــن أجــل معاقب ــة م ــة وجنائي ــضع جــزاءات عقابي ــصد، أن ت املق

 وآليات لالنتصاف والعدالة ميكن للضحايا الوصول إليها بفعالية، فـضال           العامالت املهاجرات، 
عن كفالة عـدم تعـرض املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف ألن يـصبحن ضـحايا مـن جديـد علـى                         

 أيدي السلطات؛
 مجيع الدول على اعتماد تدابري فعالة لوضع حد إلجراءات القبض علـى             حتث - ٩

العامالت املهاجرات وحبسهن تعسفيا واختاذ إجـراءات ملنـع ومعاقبـة مـن يقـوم مـن األفـراد أو          
 اجملموعات حبرمان العامالت املهاجرات من حريتهن بأي شكل من األشكال؛

ــشجع - ١٠ ــة، وال ســيما حك  ت ــات املعني ــدان     احلكوم ــدان األصــلية وبل ــات البل وم
الربامج التدريبية املوجهة إىل موظفيها القائمني علـى إنفـاذ القـانون            صوغ وتنفيذ   املقصد، على   

 املختصني بتقـدمي    ها وموظفي ، املسؤولني عن االدعاء العام    هاوموظفيوموظفيها لشؤون اهلجرة،    
لعنـف املوجـه ضـد العـامالت        توعيـة عـاملي القطـاع العـام هـؤالء مبـسألة ا            اخلدمات، من أجـل     

  الكفيلـة بتقــدمي احللـول الـسليمة واملهنيــة    الالزمـة  املهـارات والتوجهــات مإكـساهب املهـاجرات و 
 ؛واليت تراعي الفوارق بني اجلنسني

ــضا  - ١٣ ــسان     تــشجع أي ــدابري حتمــي حقــوق اإلن ــة علــى اختــاذ ت  احلكومــات املعني
 هذا القبيل، بصرف النظـر عـن وضـعهن مـن            للعامالت املهاجرات أو تعزيز التدابري القائمة من      

حيث اهلجرة، مبا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، يف جمـال الـسياسات الـيت تـنظم توظيـف العـامالت                       
املهاجرات وتوزيعهن، والنظـر يف توسـيع احلـوار بـني الـدول بـشأن اسـتحداث طـرق ابتكاريـة             

 ري القانونية؛لتشجيع القنوات القانونية للهجرة لتحقيق أمور منها ردع اهلجرة غ
ــع املنظمــات غــري      هتيــب - ١٢ ــاون م ــف، بالتع ــضحايا العن ــوفر ل ــات أن ت  باحلكوم

احلكومية والقطاع اخلـاص وغـري ذلـك مـن أصـحاب املـصلحة، النطـاق الكامـل مـن خـدمات                       
املساعدة واحلماية الفورية، من قبيل إسداء املـشورة، واملـساعدة القانونيـة والقنـصلية، واملـأوى                

لك من التدابري اليت متكن الضحايا من حضور اإلجراءات القـضائية، فـضال عـن               املؤقت وغري ذ  
 وضع خمططات إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل للعائدات من العامالت املهاجرات؛

ــدعو - ١٣ ــة إىل      ت ــري احلكومي ــات غ ــم املتحــدة واملنظم ــة األم ــات ومنظوم  احلكوم
حتــسني مجــع ونــشر وحتليــل  ولدوليــة،  املــرأة واهلجــرة اقــضاياالتعــاون مــن أجــل فهــم أفــضل ل 
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 واملعلومات بغية املـساعدة يف صـوغ سياسـات للـهجرة والعمالـة تراعـي الفـوارق بـني                    البيانات
 اجلنسني وتقوم على إعمال احلقوق، فضال عن املعاونة يف تقييم السياسات؛

ــشجع - ١٤ ــدان      ت ــدان األصــلية وبل ــات البل ــة، وال ســيما حكوم ــات املعني  احلكوم
ــور و ــك         العب ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــن خــربات األم ــتفادة م ــى االس ــصد، عل ــدان املق ــبل شعبة ال
، واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن           ، وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         اإلحصائية

،  وحتليلـها  أجل النهوض بـاملرأة، السـتحداث منـهجيات وطنيـة مناسـبة يف جمـال مجـع البيانـات                  
  العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات؛نظمة للتتبع واإلبالغ يف جمالوأتـتـيح بيانات مقارنة 

ــشجع - ١٥ ــات      ت ــى اتفاقي ــصديق عل ــع والت ــى النظــر يف التوقي ــدول األعــضاء عل  ال
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 )١٠(مــال املهـاجــرين وأفــراد أسـرهم       االتفاقية الدولية حلمــاية حقــوق مجــيع العـ      
بروتوكــول ، و)١١( واملعاقبــة عليــه، وخباصــة النــساء واألطفــال،منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة               
و االنــضمام إليهــا، إضــافة إىل كافــة معاهــدات   أ،)١٢(اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة 

 حقوق اإلنسان اليت تسهم يف محاية حقوق العامالت املهاجرات؛
 زيـادة وتـرية عملـها       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على       تشجع   - ١٦

 توصية عامة بشأن العامالت املهاجرات؛ل يف وضع الصيغة النهائية
 والستني تقريـرا    رابعة العام أن يقدم إىل الـجمـعية العـامة يف دورهتـا ال          إىل األمني  تطلب - ١٧

عن مشكلة العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات وعن تنفيذ هذا القـرار، آخـذا يف االعتبـار                 
املعلومــات املــستكملة املقدمــة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة منظمــة العمــل 

املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، واملعهــد الدوليــة، وبرنــامج األمــم 
الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، إضــافة إىل    

 أعاله، وسائر املصادر ذات الصلة، مبا فيهـا         ٢تقارير املقررتني اخلاصتيـن املذكورتني يف الفقرة       
 .املنظمات غري احلكومية

__________ 
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٠( 
 .، املرفق الثاين٥٥/٢٥القرار  )١١( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث )١٢( 


