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A/62/433( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[ (Part II)([ 

 العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات - ٦٢/١٣٢
 

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

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

ــن جديــدتؤكــدوإذ  ــائقم ــواردة يف الوث ــامالت املهــاجرات ال ــصلة بالع  األحكــام املت
 واملـؤمتر العـاملي)٣(ميـــة واملؤمتر الـدويل للـسكان والتن)٢(اخلتامية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

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

 منظومــة األمــميف كيانــاتاســتهلتها خمتلــف األنــشطة الــيتوإذ تالحــظ مــع التقــدير 
نـامج اإلقليمـي لـتمكني العـامالت املهـاجرات يف آسـيا التـابع لـصندوقاملتحـدة، مـن قبيـل الرب

ــستوى ــة النقــاش الرفيعــة امل ــرأة، وحلق ــسانيةاألمــم املتحــدة اإلمنــائي للم ــاد اجلن املتعلقــة باألبع
واملناقــشات الـيت أجرــا،مـسنيالــيت عقـدا جلنــة وضـع املــرأة يف دورــا اخلللـهجرة الدوليـة

_______________

 .٤٨/١٠٤انظر القرار )١(
)٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 األمــماتمنــشور( ١٩٩٤ســبتمرب/ أيلـول١٣-٥والتنميــة، القــاهرة،تقريـر املــؤمتر الــدويل للـسكان )٣(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع
 األمـماتمنـشور (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤،بـيجنيلرابـع املعـين بـاملرأة،العـاملي اتقرير املـؤمتر )٤(

 .املرفقان األول والثاين،١القراراألول،الفصل،)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع
 ١٩٩٥مــــارس/ آذار١٢-٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة، كوبنــــهاغن، )٥(
 . املرفقان األول والثاين،١ القرار، الفصل األول،)A.96.IV.8 األمم املتحدة، رقم املبيعاتمنشور(
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الوضـع اخلـاص  بـأمور عـدة منـهاادية واخلمسني اليت أحاطـت فيهـا علمـااللجنة يف دورا احل
ــة للفتــاة املهــاجرة، وإذ  وضــع إطــار متعــددعــن طريــقتالحــظ مــسامهة منظمــة العمــل الدولي

 األنشطة األخرى اليت يـستـمـر مـن خالهلـا تقييــموكذلك بشأن هجرة اليد العاملة،األطراف
 ،ا حدحمنة العامالت املهاجرات وختفيف

ــشري  ــشأنإىل املناقــشات الــيت دارت خــالل احلــوار الرفيــع املــستوىوإذ ت اهلجــرة  ب
  بـأمور عـدة منـها، والـذي سـلم٢٠٠٦سـبتمرب/أيلول ١٥ و١٤ يفالدولية والتنمية، املعقود

 ضرورة توفري محاية خاصة للمهاجرات،
 إىل عوامـلد كبري،ومرده، إىل ح، يف اهلجرة الدوليةمشاركة املرأة بتزايـدوإذ تسلم 

  نـوع اجلـنسيتطلـب زيـادة مراعـاةأن تأنيث اهلجرة علـى هـذا النحـوباقتصادية، وواجتماعية
 يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،

ــدانؤكــدتوإذ  ــصلحة، وبوجــه خــاص البل  املــسؤولية املــشتركة جلميــع أصــحاب امل
صد واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة والقطــاعاألصــلية وبلــدان العبــور وبلــدان املقــ

  العنف ضد العامالت املهاجرات وتعاجله، ارتكاباخلاص واتمع املدين، عن يئة بيئة متنع
الفوائـد االقتـصادية الـيتمبسامهة العـامالت املهـاجرات يف التنميـة عـن طريـق قروإذ ت 

 ء،جينيها البلد األصلي وبلد املقصد على السوا
، النـساء وأطفـاهلن بوجـه خـاص يف مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرةقلة منعة بوإذ تسلم 

 مرورا مبراحـل العبـور والعمـل الرمسـي وغـري الرمسـي واالنـدماجمنذ حلظة اختاذ القرار باهلجرة
 يف جمتمع البلد املضيف، وكذلك أثناء العودة إىل بلدهم األصلي،

تقــارير عــن حــاالت إســاءة املعاملــةورودار إزاء اســتمروإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق 
،اينـف اجلنـسـ العنـاـمنهـرات،ـ املهاجـاتـاء والفتيــالنـسدـب ضـ اليت ترتكةــاجلسيمفـوالعن

اجلنـسي واالجتـار والعنـف املنـزلــي واألسـري واألعمـال النامجـة عـن العنـصرية العنفال سيما
 ، يف العملتغالل واالسالتعسفيةوكراهية األجانب وممارسات العمل

منــها التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس والعمــرعــدةعوامــلبــأن تــداخلوإذ تــسلم 
واالنتماء الطبقي واإلثين والقوالب النمطية ميكن أن يفاقم التمييز الـذي تتعـرض لـه العـامالت

 املهاجرات،
ــدوإذ تؤكــد  ن، مبــاإلنــسان جلميــع النــساءقــوقوتعزيــز ح االلتــزام بــاحتراممــن جدي

يهاجرن من أجل العمل، وإذ تالحظ يف هـذااللوايتفيهن، دون متييز، نساء الشعوب األصلية
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 للقـضاء)٦(قـوق الـشعوب األصـليةح بـشأنالصدد االهتمام املكـرس يف إعـالن األمـم املتحـدة
 على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية، حسب االقتضاء،

 يعملــن يف االقتـصاداللـوايت كثريا من العامالت املهـاجراتأن مع القلقوإذ تالحظ 
لــسـوء يكــن عرضــة بــشكل خــاص أقــل اعتمــادا علــى املهــاراتأعمــاالويــؤدينغــري الرمســي

ايـة حقـوق اإلنـسانمح الـدولعلـى واجـب، يف هـذا الـصدد،تشدد وإذاملعاملة واالستغالل،
 نع سوء معاملتهن واستغالهلن،ملللمهاجرات

 على أن التصدي ملشكلة العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات يـقتـضيدوإذ تشد 
وإحـصاءات بيانـاتتتـضمن،ومستمدة من مصادر عديـدةتوفر معلومات موضوعية وشاملة

مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر ومؤشــرات مراعيــة لنــوع اجلــنس، ألغــراض البحــث
ل األعـضــاء واتمـع املدنـــي والـدروس الدوفرادى واســـع النطاق خلربات وتبادالوالتحليل،
  سياسات عامة واستراتيجيات ملموسـة،وضع يف جمالاملستفادة

 جعلـه ممكنـا تنقـل عـدد كـبري مـن العـامالت املهـاجرات وه ميكن تسهيل أنوإذ تدرك 
ـدف اهلجـرة، اللجـوء إىل الزجيـات الـصوريةخالفة لألصـول واملزورة أواملوثائقالباستخدام

 منـها شـبكة اإلنترنـت، وأن هـؤالء العـامالت املهـاجرات عـدةذلك ميكـن تيـسريه بـسبلوأن
  واالستغالل،سوء املعاملةأكثر عرضة ل

 بأمهيــة اتبــاع النــهج واالســتراتيجيات املــشتركة واملتــضافرة علــى كــل مــنوإذ تــسلم 
لعــامالتل ن اإلنــساالــصعيد الثنــائي واإلقليمــي واألقــاليمي والــدويل يف محايــة وتعزيــز حقــوق

 املهاجرات ورفاههن،
 الصلة بني اهلجرة واالجتار بغيـة النهوض بـاجلهود الراميـةحبث بأمهيةوإذ تـسلم أيضا 

  املعاملة،سوءإىل محاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل و
مالت بعـض بلـدان املقـصد لتخفيـف حمنـة العـااختذا بعض التدابري اليتوإذ تشجعها 

  أواملهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية، مثل إنشاء آليات حلماية العمـال املهـاجرين
ــس ــاء اإلجــراءاتريتي ــساعدة أثن ــوفري امل ــشكاوى أو ت ــإبالغ ال ــة ب  وصــوهلم إىل األجهــزة املعني

 القانونية،
عاهـداتاملنـشأة مب على الدور املهم الذي تضطلع به هيئات األمم املتحـدةوإذ تشدد 

يف رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان ومـا يتعلـق بـذلك مـن اإلجـراءات اخلاصـة يف حـدود

_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )٦(
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واليــة كــل منــها ويف التــصدي ملــشكلة العنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات ويف محايــة
 ورفاههن،اإلنسانيةوتعزيز حقوقهن

 ؛)٧(بتقرير األمني العام مع التقديرحتيط علما - ١ 
ــشجع - ٢  ــات ات ــى اتفاقي ــصديق عل ــع والت ــر يف التوقي ــى النظ ــدول األعــضاء عل ل

ــى ــصديق عل ــع والت ــا، والنظــر يف التوقي ــضمام إليه ــصلة أو االن ــة ذات ال ــل الدولي ــة العم منظم
بروتوكـول منـعو )٨(االتفاقية الدولية حلمــاية حقــوق مجـيع العـمـال املهـاجـرين وأفـراد أسرهم

املكمــل التفاقيــة األمــم واملعاقبــة عليــه ،ة النــساء واألطفــالوخباصــ،وقمـع االجتــار باألشــخاص
ــة ــة املنظم ــةاملتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــابرة للحــدود الوطني ــب و)٩( الع بروتوكــول مكافحــة ري

 التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـةلاملكم املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
 معاهــدات حقــوق اإلنــسان الــيت تــسهم يف محايــةكــل ذلكوكــ ،)١٠( الوطنيــةالعــابرة للحــدود

 ؛ أو االنضمام إليهاحقوق العامالت املهاجرات
قــوقلــس حقــوق اإلنــسان املعــين حبرير الـــمقرر اخلـــاصا بتقــحتيـــط عـــلما - ٣ 

 الــعنف ضـد املـرأة وأســبابهاملعنيـة بللمجلـساملقررة اخلاصـةريراتق و)١١(اإلنسان للمهاجرين
ــع)١٢(وعواقبــه ــق مبــسألة العنــف املوجــه ضــد العــامالت املهــاجرات، وتــشجـــع مجي  فيمــا يتعل

املقررين اخلاصني الذين تتصل واليام مبوضوع العنف ضد العامالت املهاجرات على معاجلـة
 مــشاكل خباصــةت وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة ـــن، ومــسألة العنــف ضــد العــامالت املهــاجرا

  االجتار بالنساء؛وكذلكالعنف اجلنسانـي والتميـيـز،
 الدراسـة االستقـصائية العامليـة عــنالـيت خلـصت إليهـا االسـتنتاجاتتالحـظ - ٤ 

ــة ، مبــا يف ذلــك توصــياا باختــاذ)١٣(املــرأة واهلجــرة الدوليــة:٢٠٠٤  لعــامدور املــرأة يف التنمي
،هـاجرات املإجراءات ملموسة ترمي إىل املساعدة على متكني املهاجرات، مبن فيهن العـامالت

 واحلد من تعرضهن لسوء املعاملة؛

_______________

)٧( A/62/177. 
 .٣٩٤٨١رقمال،٢٢٢٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٨(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )٩(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١الداملرجع نفسه، )١٠(
)١١( A/HRC/4/24و Add.1-3. 
)١٢( A/HRC/4/34و Add. 1-4. 
)١٣( A/59/287و Add.1ة، رقم املبيعمنشورات األمم املتحد:؛ وانظر أيضاE.04.IV.4. 
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 إىل مجيــع احلكومــات أن تواصــل تعاوــا التــام مــع املقــررين اخلاصــنيتطلــب - ٥ 
، وذلـك بوسـائل منـهاا إليهمـسندةأعاله يف أداء املهـام والواجبـات املـ ٣املذكورين يف الفقرة

مالت املهـاجرات واالسـتجابةضـد العـااملوجـهمن معلومـات عـن العنـفنهايطلب مبااتزويدمه
  لزيارة بلداا؛ا العاجلة، وتشجع احلكومات على النظر جبدية يف دعوماالفورية ملناشدام

أن تدرج يف تشريعاا وسياسـاا املتعلقـة بـاهلجرة جبـميع احلكوماتتـهيــب - ٦ 
  عـدةحقيـق أمـور لتونـوع اجلـنس حقوق اإلنـسانيراعيالدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا

محاية املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل وسوء املعاملة، وأن تتخـذ تـدابريوقاية ومنها
 فعالة لكفالة أال يؤدي ذلك إىل تعزيز التمييز والتحيز ضد النساء؛

إلنـسان حقـوق ا اليت تكفـل محايـةتدابريال اختاذ أو تعزيز باحلكوماتتـهيــب - ٧ 
  اعتمــادبوســائل عــدة منــها، بــصرف النظــر عــن وضــعهن القــانوين،راتللعــامالت املهــاج

احلـوارنطـاقالسياسات اليت تنظم توظيف العامالت املهاجرات وتوزيعهن، والنظر يف توسيع
 ابتكاريـة لتـشجيع إقامـة قنـوات قانونيـة للـهجرة لتحقيـقوسـائلبني الدول بشأن اسـتحداث

 ة؛ منها ردع اهلجرة غري القانوني عدةأمور
ــز احلكومـــاتحتـــث - ٨  ــى تعزيـ ــى الـــصععلـ ــاون علـ ــييالتعـ ــائي واإلقليمـ د الثنـ

تــامالحتـراماالوالـدويل للتــصدي للعنـف املوجــه ضـد العــامالت املهـاجرات، مــعواألقـاليمي
، مبا يف ذلك القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وكـذلك تـدعيم اجلهـود الراميـةالدويلللقانون

 املـستدامة البديلـةالتنميةياراتخت املهاجرات بوسائل منها تعزيزإىل احلد من ضعف العامال
 للهجرة يف البلدان األصلية؛

قـوقحب الرامية إىل النهوض تدابريأو تعزيز ال احلكومات على اختاذأيضا حتث - ٩ 
، بـصرف ومحايتـها، مبن فيهن الفتيات غـري املـصحوبات بـذويهن،اإلنسان للفتيات املهاجرات

الوظيفي واالقتصادي والتمييز والتحـرش اجلنـسيمنع استغالهلنوضعهن القانوين، والنظر عن
  العمل، مبا يف ذلك العمل املرتيل؛ أماكنوالعنف واالعتداء اجلنسي يف

القيام، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة واتمـع علىاحلكوماتكذلك حتث - ١٠ 
والقطاع اخلاص، بتعزيز التركيز على منـع العنـف ،املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
 بتعزيـز حـصول املـرأةوبـصفة خاصـة،هلـذا الغـرضضد العامالت املهاجرات وتـوفري التمويـل

يف جمـاالت تـشمل تكـاليف املعلومـات والتثقيـفما هـو مفيـد ومـراع لنـوع اجلـنس مـنعلى
ــوق واســتحقاقات ــن حق ــامالت املهــاجرات م ــا للع ــدها وم ــدان األصــليةاهلجــرة وفوائ  يف البل

وبلدان العمل والظروف العامة يف بلدان العمل وإجراءات اهلجرة القانونية وكـذلك كفالـة أن
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 التوظيـف وأصـحاب العمـلتنظم عمـل املـسؤولني عـن شـؤونتعزز القوانني والسياسات اليت
 واحترامها؛ال سيما النساء، حبقوق اإلنسان للعمال املهاجرينالتقيدوالوسطاء

 باحلكومات أن تعمل، بالتعاون مـع املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـرييب - ١١ 
خـدمات املـساعدةكـل من أصحاب املصلحة، علـى تـوفريهااحلكومية والقطاع اخلاص وغري

تقـدمي وملهـاجرات، مـن قبيـل إسـداء املـشورةواحلماية الفورية لضحايا العنـف مـن العـامالت ا
ــيح عــرضوكــذلكاملــأوى املؤقــت،تــوفري ويةاملــساعدة القانونيــة والقنــصل  اآلليــات الــيت تت

وجهات نظر الضحايا وشواغلهن والنظـر فيهـا يف املراحـل املالئمـة مـن اإلجـراءات القـضائية،
، قـدر اإلمكـانتـدابري أخـرى متكـن الـضحايا مـن حـضور تلـك اإلجـراءاتاختـاذيف ذلـك مبا
 ؛ وتأهيلهنملهاجراتلعائدات من العامالت اادماجإ إلعادةخططوضعو
باحلكومــات، وال ســـيما حكومــات البلــدان األصــلية وبلـــدانأيــضا يــب - ١٢ 

 ضـد العـامالت املهـاجراتعاقبـة مـرتكيب العنـفمل وجنائيـة عقوبات جزائيـةاملقصد، أن تضع
 وأن تكفـل بفعاليـة،أن يـستفيد منـها الـضحايانـصاف والعدالـة ميكـنووسـطائهم وآليـات لإل

علـى أيـديلعنف ضحية لللوقوع من جديد املهاجرات من ضحايا العنفساء النعدم تعرض
 جهات خمتلفة مبا فيها السلطات؛

لالعتقـال واالحتجـاز تـدابري فعالـة لوضـع حـداختـاذ مجيع الـدول علـىحتث - ١٣ 
لعــامالت املهــاجرات واختــاذ إجــراءات ملنــع ومعاقبــة مــن يقــوم مــن األفــراد أو لنيالتعــسفي

 ومـن دون وجـهمان العامالت املهاجرات من حريتهن بأي شكل من األشـكال حبراجلماعات
 ؛حق

وظفيهـا القـائمني علـىملبرامج تدريبيـة وتنفيذوضع احلكومات علىتشجع - ١٤ 
 هـا وموظفيني العـاماملـدعنيوشؤون اهلجرة ومـوظفي احلـدوداملعنيني بوموظفيهاإنفاذ القانون

ــة عــاملي القطــاع العــام هــؤالء مبــسألة العنــف ضــدت بتقــدمي اخلــدمات مــن أجــلاملعنــيني وعي
تقـدمي احللـولالـيت تكفـل  الالزمةتعريفهم باملواقف املهارات ومإكساالعامالت املهاجرات و

 ؛ بطريقة مهنية تراعي نوع اجلنسالسليمة
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدةتــدعو - ١٥ 

 قـضايافهـم أفـضل لالتوصـل إىل إىل التعاون من أجلاملعنية األخرىكوميةواملنظمات غري احل
 ومعلومــات مفــصلة حــسب نــوعحتــسني مجــع ونــشر وحتليـل بيانــاتو املـرأة واهلجــرة الدوليــة

نـوع سياسات للهجرة والعمالة تراعي مجلة أمور منـها وضعاجلنس والعمر، بغية املساعدة يف
  يف تقييم السياسات؛وكذلك تقدمي العوننسان، وتعمل على محاية حقوق اإلاجلنس
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ــشجع - ١٦  ــدانت  احلكومــات املعنيــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصــلية وبل
العبــور وبلــدان املقــصد، علــى االســتفادة مــن خــربات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك شـــعبة

عهـد الـدويل للبحـث وامل وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأةاألمانة العامةيفاإلحصاءات
  منـهجيات وطنيـة مناسـبة يف جمـال مجـع البيانـاتلوضـعوالتدريب من أجـل النـهوض بـاملرأة،

 العنــف املوجــه ضــد العــامالتبــشأنوأنظمــة للتتبــع واإلبــالغبيانــات مقارنــةتــوفر وحتليلــها
 املهاجرات؛

 علىملها مواصلة عاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علىتشجع - ١٧ 
 العامالت املهاجرات؛حالةتوصية عامة بشأنوضع

 رابعــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الـجمـــعية العـــامة يف دورـــا التطلــب - ١٨ 
والستني تقريرا عن مشكلة العنف املوجه ضـد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ هـذا القـرار،

 من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـةآخذا يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة
منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة

مكتــب األمــم املتحــدة املعــينو  والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأةواملعهــد الــدويل للبحــث
أعـاله وسـائر ٣  املـذكورين يف الفقـرة تقـارير املقـررين اخلاصيــنوكذلك ميةباملخدرات واجلر

 . املنظمات غري احلكومية ذلك مبا يف،املنظمة الدولية للهجرةكاملصادر ذات الصلة،
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


