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 مقدمة -أوال  

 املعلومـات  إزاء القلـق  بـالغ  عـن  ٦٠/١٣٩ يف قرارهـا  العامة أعربت يف حني أن اجلمعية - ١
ت العـامال  ضـد  ترتكـب  الـيت  اخلطـرية  العنـف  وأعمـال  املعاملة إساءة حاالت استمرار عن املتوافرة

ت العـامال  حقـوق  ودعـم  حلمايـة  ودهـا جه تعزيـز  زيـادة  علـى  املهاجرات، فقد حثت احلكومـات 
مرتكبيه، وتقدمي الـدعم   واقترحت سلسلة من التدابري ملنع العنف ومعاقبة .ورفاههن املهاجرات

 .فالعن واملساعدة لضحايا

، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتــا الثانيـة               هذاتالقرار  ويف   - ٢
العـنف ضد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ ذلـك القـرار، آخـذا        والستني تقريرا عن مشكلة    

يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وخباصـة منظمـة          
العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،    

من أجل النهوض باملرأة، فضال عن املنظمـة الدوليـة للـهجرة            واملعهد الدويل للبحث والتدريب     
ــرى   ــصادر األخـ ــصلةواملـ ــوق    ذات الـ ــة حقـ ــصلة للجنـ ــررين اخلاصـــني ذوي الـ ــارير املقـ ، وتقـ

  .جملس حقوق اإلنسان/اإلنسان

ــر مقــدم وفقــاً للطلــب املــذكور أعــاله ويرتكــز    - ٣ ــة أشــياء،   علــىوهــذا التقري ــها  مجل من
 وقـد  .وكيانات منظومة األمم املتحـدة )  أدناه٧انظر الفقرة (ضاء  معلومات قدمتها الدول األع   

دارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،  التابعــة إلوردت معلومــات مــن شــعبة النــهوض بــاملرأة
 ألمريكا الالتينية ومنطقـة الكـارييب، وصـندوق األمـم املتحـدة              واالجتماعية واللجنة االقتصادية 

ــم املتحــد   ــة األم ــسكان، ومنظم ــة   لل ــم والثقاف ــة والعل ــسكو(ة للتربي ، باإلضــافة إىل تلــك  )اليون
 معلومــات عــن عمــل الكيانــات احلكوميــة الدوليــة  يرتكــز أيــضا علــى و.)٢الــواردة يف الفقــرة 

  .وهيئات اخلرباء

املهـاجرات مدرجـة يف جـدول أعمـال اجلمعيـة       العـامالت  ضـد  وكانـت قـضية العنـف    - ٤
ــة كــل ســنة   ــرة    ، مث١٩٩٧عــام  إىل ١٩٩٢مــن عــام  العام  جــرى النظــر فيهــا عقــب ذلــك م

 .سنتني كل

املهاجرات معرضات للعنـف علـى وجـه     بيجني بأن العامالت عمل وقد اعترف منهاج - ٥
تـدابري خاصـة للقـضاء علـى ذلـك العنـف وإىل تقـدمي             اختـاذ   ودعا إىل    )١١٦ الفقرة(اخلصوص  

  ).)د( ١٢٦ و )ج( ١٢٥ و )ب( ١٢٥ مثالً الفقرات(خدمات لتلك الفئة من النساء 

وختتلــف خــربات   .ومتثــل النــساء حاليــاً نــصف عــدد املهــاجرين الــدوليني يف العــامل        - ٦
فبينمـا تـوفر اهلجـرة فرصـاً جديـدة       .العامالت املهـاجرات عـن خـربات املهـاجرين مـن الرجـال      
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للعنف يف كـل مرحلـة مـن        النساء   تعرضت و .لباً ما تسفر أيضاً عن متييز ضدهن      اللنساء، فإهنا غ  
التمييــز القــائم علــى اجلــنس العنــف اجلنــسي و :ويتــضمن ذلــك العنــف مــا يلــي  .دورة اهلجــرة

واالجتـــار والعنـــف املنــــزيل واألســـري واألعمـــال النامجـــة عـــن العنـــصرية وكراهيـــة األجانـــب  
ــة   ــدات    ).٦٠/١٣٩القــرار  انظــر(وممارســات العمــل املؤذي ــساء للعنــف أو لتهدي وتتعــرض الن

راد أسـرهن، كوسـيلة لتنفيـذ العقـود أو ترتيبـات سـداد الـديون،        بالعنف إما ضدهن أو ضـد أفـ   
وتنحو العامالت املهاجرات الـاليت تعملـن        .هجرة غري مشروعة  إطار  وغالباً ما يكون ذلك يف      

عملــن يف وظــائف تقتــصر علــى جــنس  ييف أعمــال حتتــاج إىل مهــارة أو ال حتتــاج إليهــا إىل أن  
 ،الكافيــةمايــة هلــن احلتــوفر ال ري منظمــة وواحــد وتكــون علــى وجــه العمــوم غــري رمسيــة وغــ 

وتتعـرض العـامالت املرتليـات املهـاجرات      .واالسـتغالل  املعاملـة  لـسـوء  عرضـة   أكــثر نهجيعل امم
أو التنظـيم    وأللمراقبـة   لقدر أعلى من خماطر التعـرض للعنـف، وقـد ال يكـون عملـهن خاضـعاً                  

 .ني أيــضاً مــن عنــف الــشريك احلمــيموأخــرياً فــإن العــامالت املهــاجرات يعــان .احلمايــة دائمــاً

 إمكانيــات العــامالت املهــاجرات قــدرهتن علــى اهلــروب مــن ذلــك العنــف أو   ويعرقــل وضــع

 .)١(الدعم إىل املعلومات وخدمات وصوهلن
 

 التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء - ثانيا 
مـني  طلـب األ  ل)٢( مـن الـدول األعـضاء    ٢٢ اسـتجابت ،  ٢٠٠٧يونيـو   / حزيران ١حىت   - ٧

قريــــر ردود أُدرجـــت يف هــــذا الت و. ٦٠/١٣٩قــــرار المعلومــــات عـــن تنفيــــذ  تقــــدمي العـــام  
) A/60/137(وردت عقـب املوعـد النـهائي إلعـداد التقريـر الـسابق               )٣(الدول األعـضاء   من ١١

 .بشأن هذا املوضوع
وقد تناول كثري من الدول األعـضاء الـيت قـدمت معلومـات هلـذا التقريـر جمـاالت مثـل                  - ٨

اإلجتار بالنـساء والفتيـات والتـدابري التـشريعية واخلطـط الوطنيـة ملكافحتـه، وكـذلك تقـدمي           منع  
ومـن  بني اإلجتار والعنف ضـد العـامالت املهـاجرات،          وقد لوحظت الصالت     .الدعم للضحايا 

إىل ســيجري تنــاول موضــوع اإلجتــار بالنــساء والفتيــات علــى حنــو مــستقل يف تقريــر يقــدم    مث 
 .٦١/١٤٤دورهتا الثانية والستني، حسب ما طلبته يف القرار جلمعية العامة يف ا

__________ 
 .١٥٣  الفقرة A/61/122/Add.1و  ٢٦٥ و ٢٦١ الفقرتان A/60/871انظر  )١( 
 الربتغـال،  الربازيـل،  البحـرين،  يرلنـدا، بـاالو،  ، أأوكرانيـا  ، يا،إندونيـس  إسـبانيا،  ، األرجنـتني،  الروسـي،  الحتادا )٢( 

 ، كرواتيـا،  قطـر،  قـربص،  فنلنـدا،  سـنغافورة،  سـلوفاكيا، ، صـربيا،  الـسورية  العربيـة  اجلمهوريـة تايلنـد،   بولندا،
 .اليابان السعودية، العربية اململكة مصر،

 النيجـر،  املغـرب،  ماليزيـا،  عمـان،  ، صـربيا  جورجيـا،  د،تايلنـ  املتحـدة، بـيالروس،   العربيـة  اإلمـارات  األردن،   )٣( 

 .هولندا



A/62/177  
 

07-44718 5 
 

 
 املعلومات واألحباث اإلحصائية  -ألف  

العـامالت   ضـد  العنفاملبذولة لتسجيل حوادث قدمت دول عديدة تقارير عن اجلهود  - ٩
ــذلت دراســات حمــددة وأُجريــت يف هــذا الــصدد  ، ودراســتهااملهــاجرات و  إىل ترمــيجهــود ُب

وأعــدت وزارة العمــل يف البحــرين  .,أكثــر عموميــةدراســات وتقــارير قــضية يف هــذه الإدراج 
العـامالت  مقدمـة مـن     تحلـيالت إحـصائية عـن شـكاوى تتعلـق بـالعنف             بقامت  تقارير دورية و  

اتــصلوا الــذين املهــاجرين عــن اجلــنس سب حبــومجعــت بــيالروس بيانــات مفــصلة  .املهــاجرات
أيرلنـدا  بوشرع جملس صحة املـرأة      .صة للمهاجرين املخصاهلاتفية املباشرة   اخلطوط  مستخدمني  

وشـرع   .املهـاجرات  العـامالت  يف دراسة على الصعيد الوطين عـن تـأثريات العنـف علـى صـحة     
 .املغرب يف حبـث لرصـد وضـع عـامالت املنـازل مـن الفتيـات األطفـال يف إقلـيم الـدار البيـضاء                 

اً عـامالً لتحليـل كيفيـة قيـام تـدابري           وأنشأ مرصد الدولة بشأن العنف ضد املرأة يف إسبانيا فريقـ          
وأبلغـت أوكرانيـا عـن أحبـاث تـشري إىل أن مـا بـني                 .معاجلة العنف خبدمة العامالت املهاجرات    

 مليــون مــواطن يعملــون حاليــاً باخلــارج، وغالبيتــهم مــن الــشباب الــذين يتــراوح    ٣,٥ و ٢,٥
يف لعربيــة الــسورية أنــه،  أعلنــت اجلمهوريــة او .مــستواهم التعليمــي مــا بــني املتوســط واملرتفــع  

، هـا  مـن العـامالت باخلدمـة املرتليـة مـسجالت رمسيـاً في             ١٩ ٢٢٧، كـان    ٢٠٠٧فربايـر   /شباط
وأنـــشأت أمانـــة حقـــوق اإلنـــسان بـــوزارة العـــدل يف  .وأغلبـــهن مـــن الـــدول العربيـــة اجملـــاورة

 .األرجنتني مرصداً لدراسة وضع جمتمع املهاجرين البوليفيني
 

 ونيةقانالتدابري ال -باء  
 االلتزامات الدولية - ١ 

 حلماية الدولية ، وصل عدد الدول األطراف يف االتفاقية٢٠٠٧يونيه / حزيران١حىت  - ١٠

 يوليــه/ متـوز ١أسـرهم، الـيت دخلـت حيــز التنفيـذ يف      وأفـراد  املهــاجرين العمـال  مجيـع  حقـوق 
قــدمت وقــد صــدقت علــى االتفاقيــة مخــس مــن الــدول األعــضاء الــيت   . دولــة٣٦، إىل ٢٠٠٣

دوليـة    عديـد مـن الـدول األعـضاء االنتبـاه إىل التزامهـا بـصكوك       وجـه و .معلومات هلذا التقريـر 
اإلنسان وباتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة حبقـوق العـامالت    أخرى حلقوق وإقليمية

رأة املـ  ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقيةإىل وأبلغت ُعمان أن انضمامها  .املهاجرات
 . قد عزز محاية العامالت املهاجرات٢٠٠٦يف عام 

 التدابري القانونية احمللية - ٢ 
أبلغت دول عديدة عن قوانني جنائيـة جديـدة أو منقحـة تفيـد العـامالت املهـاجرات،                   - ١١

وضم قـانون العقوبـات يف البحـرين         .ومن بينها ما هو من خالل مالحقة مقتريف جرائم العنف         
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ا التحــرش أو مــن ضــحاي الــاليت هــن ضــمان محايــة العــامالت املهــاجرات نــصوصاً هتــدف إىل 
مياثله من اإلساءات، خصوصاً حينما تكون الـضحية عاملـة مرتليـة أو حينمـا تكـون للجـاين             ما

 حلظـر العمـل القـسري أو        ٢٠٠٤وعدلت كرواتيا قانوهنا اجلنائي يف عام        .سلطة على الضحية  
ومـن املتوقـع لتنفيـذ     . اجلـرائم هذه يدانون بارتكاب العبودية أو السخرة ووضعت عقوبات ملن 

ال مـ يف هولنـدا، الـيت جعلـت اسـتغالل الع         ) ٢٠٠٥لعـام   ( من القـانون اجلنـائي       )أ (٢٧٣املادة  
يف سوق العمل جرمية جنائيـة، أن يكـشف عـن مـدى االسـتغالل الـذي تتعـرض لـه العـامالت                       

ــات    .املهــاجرات ــانون العقوب ــديل ق ــذ تع ــديها يف عــام  وأبلغــت ســنغافورة من ــادة ١٩٩٨ ل  لزي
العقوبات على إساءة أصحاب العمل أو أفراد األسـر املعيـشية إىل العـامالت املرتليـات، حـدث           

 خـالل الفـصول الثالثـة       ٢٣ إىل   ١٩٩٧ يف عام    ١٥٧اخنفاض يف عدد احلاالت املبلغ عنها من        
ألسـر   مـن أصـحاب العمـل أو أفـراد ا         ٢٧، خـضع    ٢٠٠١ومنـذ عـام      .٢٠٠٦األوىل من عـام     

املعيشية ألحكام بالسجن بسبب اإلساءة إىل عامالت مهـاجرات مـن األجانـب وُمنعـوا عقـب                 
ومبوجب قـانون محايـة الـشهود يف تايلنـد،           .ذلك من توظيف مثل أولئك العامالت مرة أخرى       

، جرى تـوفري محايـة خاصـة للعـامالت املهـاجرات الالئـي          )٢٠٠٣لعام   (٢٥٤٦رقم يب، إي،    
 يف حتقيق أو استجواب جنائي أو دعـاوى قـضائية تتعلـق بأربـاب عمـل                 يشهدن أمام مسؤولني  

  .مرتكبني إلساءات
ــدول األعــضاء    و - ١٢ ــدم عــدد مــن ال ــضا ق ــالتوظيف    أي ــق ب ــشريعات تتعل معلومــات عــن ت

ــور ، وعـــن تقـــدمي  هن ومحايـــة حقـــوق لعـــامالت املهـــاجرات ل واإلدمـــاج االجتمـــاعي  واألجـ
 قـانون اهلجـرة      وسـع  ويف األرجنـتني، فـإن     .العنـف للعامالت املهاجرات مـن ضـحايا        اخلدمات

، نطــاق حقــوق العمــال املهــاجرين ٢٠٠٤، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف عــام ٨٧١-٢٥رقــم 
العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات وضـمان إمكانيـة            للحد مـن    بصفة عامة وتضمن إطار عمل      

يتـضمن   يف الربملـان  هتقـش مناجيـري  لقـانون اهلجـرة   يف أملانيا هناك تعديل   و .وصوهلن إىل العدالة  
وأفـاد قـانون تـصاريح العمـل الـصادر يف            .تدابري ملنع الزواج القسري ولدعم إدماج املهـاجرين       

تـشتمل   العمال املهاجرين، حيث أنه دعا إىل إصدار تصاريح للموظفني           ٢٠٠٦أيرلندا يف عام    
صاحب عمـل إىل    على بيان باحلقوق واالستحقاقات فيما خيص األجور واحلق يف االنتقال من            

وحظــر القــانون علــى أصــحاب العمــل خــصم نفقــات التوظيــف مــن األجــر واحتجــاز    . غــريه
 . الــسيارةالوثــائق الشخــصية للعمــال املهــاجرين، ومــن بينــها جــوازات الــسفر ورخــص قيــادة   

حيق ألزواج حاملي تصاريح العمل التقدم بطلب لتـصريح عمـل خـاص هبـم، ممـا ميـنحهم               كما
 .أي صاحب عمل خيالف نصوص القانونللمالحقة القانونية  ويتعرض .مستقالوضعا 

قــضية وقــدمت دول عديــدة تقــارير عــن جوانــب مــن قــانون العمــل ولوائحــه تتنــاول    - ١٣
وفــر قــانون محايــة املــواطنني العــاملني  يف صــربيا و .العــامالت املهــاجرات علــى وجــه التحديــد 
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لتوظيف لـــدى أصـــحاب العمـــل  يتعلـــق بـــا فيمـــاًرشـــاداإلمايـــة واحل) ٢٠٠٥لعـــام (باخلـــارج 
ومكنـت   .األجانب، للمواطنني وأفراد عـائالهتم خـالل سـفرهم وعملـهم يف اخلـارج وعـودهتم       

قــوانني ُعمــان وقطــر العــامالت املرتليــات الــاليت يتعرضــن للعنــف، ســواًء مــن جانــب صــاحب   
عمـل  واشـترطت وزارة ال    .، من إهناء عقـودهن قبـل موعـد انتـهائها          سرةاألعمل أو أحد أفراد     ال

 استخدام عقد موحد للخدمة املرتلية حيـدد        ةسورياجلمهورية العربية ال  والشؤون االجتماعية يف    
أوى املـ لـبس و املطعام والصاحب العمل توفري يفرض على الراتب الشهري وحيتوي على شرط    

كمــا حظــرت عقــود العمــل إســاءة املعاملــة أو    .الئمــة للعــامالت املرتليــات املطبيــة الرعايــة الو
وحظـر قـانون العمـل يف تايلنـد التحـرش اجلنـسي، كمـا مـنح                 . ضد العـامالت املرتليـات     العنف
 .ال املهاجرين إمكانية احلصول على الرعاية الصحية وضمن هلم حداً أدىن لألجرمالع
 

 تدابري يف السياسات والربامج -جيم  
 االستراتيجيات وخطط العمل وسائر اآلليات الوطنية - ١ 

من الدول األعضاء أن خطط العمل الوطنية الرامية إىل مكافحـة العنـف             الحظ العديد    - ١٤
 قليلـة، اشـتملت خطـط       دول أعضاء ويف   . أيضا احلماية للنساء املهاجرات    وفر عامة ت  رأةضد امل 

. حـة العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات        العمل الوطنية علـى أحكـام هتـدف بالتحديـد إىل مكاف           
ــه يف     ســتراتيجال اوهــذه األحكــام مدرجــة يف  ــرأة والقــضاء علي ــع العنــف ضــد امل ــة ملن ية الوطني

خطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف                 يف  ، و )٢٠٠٨-٢٠٠٥(سلوفاكيا  
ســتراتيجية اواعترفــت  .، والربنــامج الــوطين ملكافحــة العنــف املــرتيل يف بولنــدا  )٢٠٠٧(أملانيــا 

 .لعنـف ضـد العـامالت املهـاجرات قـضية ناشـئة      املغرب الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة بأن ا   
بـرامج لتعزيـز    ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(ستراتيجية بشأن املواطنة والتكامـل      الووضعت خطة إسبانيا ا   

تنقــيح إىل  اخلطــة دعــتو .مــشاركة العــامالت املهــاجرات يف مجيــع منــاحي احليــاة االجتماعيــة
 .يا العنـف بـصورة أفـضل      السياسات املعنية بالعنف اجلنساين من أجل خدمـة املهـاجرات ضـحا           

 . سياسة اهلجرةتصميم وتنفيذوأدمج املعهد الوطين للهجرة يف املكسيك املنظور اجلنساين يف 

 . إجـراءات الرصـد واالنتــصاف  عـن وقـدم عـدد مـن الـدول األعـضاء معلومــات أيـضا        - ١٥
 يف سـوق   تكـافؤ الفـرص ومعاملـة الرجـال والنـساء         ب املعنيةالثالثية  تشمل اللجنة    األرجنتني   يفو

وأجـرت وزارة القـوة العاملـة يف     .العمل النساء املهاجرات يف تقييماهتـا للعنـف املتـصل بالعمـل     
 حبثـا عـن أي      نسنغافورة مقابالت مع عامالت مرتليـات أجنبيـات أثنـاء الـشهور األوىل لعملـه              

 .مشكالت تتعلق بالتكيف

ــسيا  - ١٦ ــةوأنــشأت إندوني ــة العمــا  وكال ــة لتنــسيب ومحاي ل اإلندونيــسيني يف  تنــسيق وطني
تعيني النـساء   عمليات  ، وقامت أيضا بتحسني     ٨/٢٠٠٦اخلارج مبوجب املرسوم الرئاسي رقم      
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املهـاجرات وتأهيلــهن قبــل الــسفر وتنـسيبهن وعــودهتن عــن طريــق توحيـد هــذه األنظمــة حتــت    
 اخلاصــة، مبــشاركة الوكالــةوتتحمــل هــذه  .“اخلــدمات املقدمــة حتــت ســقف واحــد ”مبــادرة 

املعنية، مسؤولية تقييم ورصد كافـة منـاحي إرسـال العمـال املهـاجرين للخـارج، مبـا                  الوزارات  
 .ضد العامالت املهاجراتاملوجه يف ذلك جهود مكافحة العنف 

وقد دعت إندونيسيا املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين إلجـراء زيـارة                - ١٧
خمتلـــف قـــررة اخلاصـــة حـــوارات مـــع وأقامـــت امل. ٢٠٠٦ديـــسمرب /قطريـــة يف كـــانون األول

ــأصــحاب  ــة، وأجــرت      امل ــاطق احلدودي ــاجرات يف املن ــامالت امله ــة الع صلحة، والحظــت حال
مقــابالت مــع عــامالت مهــاجرات قــد عــدن إىل إندونيــسيا، إمــا عــن طريــق اهلــروب أو بعــد     

   .الترحيل يف أعقاب حاالت إيذاء شديد على أيدي أصحاب العمل ووكاالت التوظيف

يف أيرلندا حيـث معظـم العـامالت املرتليـات مـن املهـاجرات، نـشرت وزارة شـؤون              و - ١٨
الشركات والتجارة والعمل مدونة قواعد تبني حقوق التوظيف وأنواع احلمايـة املتاحـة جلميـع               

عقــد املكتــوب  األشــخاص العــاملني يف منــازل األفــراد، مبــا يف ذلــك حقــوق اخلــصوصية وال       
 .واالنضمام إىل نقابة

لت إدارة شؤون العمـال بـوزارة العمـل يف البحـرين، وإدارة التفتـيش علـى العمـال         وقب - ١٩
وأقامـت وزارة العمـل    .مالت مهـاجرات خبـصوص حـاالت عنـف      ايف النيجر، شكاوى مـن عـ      

 .يف اململكة العربية السعودية إدارة توفر احلماية والدعم للعمال املهاجرين
 

  العنفمنع تدابري - ٢ 
ــ فيمــا يتعلــق الــوعي إذكــاءعــضاء طائفــة مــن أنــشطة  أجــرت الــدول األ - ٢٠ العنف ضــد ب

مـــالت واملــؤمترات، وإعــداد املبـــادئ التوجيهيــة واملـــواد    احلاملهــاجرات، مبــا يف ذلـــك تنظــيم    
 اســتغرق يومــا واحــدا بــشأن  اوأقامــت األرجنــتني مــؤمتر. اإلعالميــة، وإنــشاء املواقــع الــشبكية 

  املعنونــةملـة احل إطـار االحتفـال بـذكرى     وذلـك يف “اهلجـرة وعمـال الـسخرة ونـوع اجلـنس     ”
واسـتخدمت بـيالروس وسـائط     .“ من العمل النشط إلهناء العنف املوجه ضد املرأة         يوما ١٦”

اإلعالم واحللقات الدراسية واألفالم لزيادة الـوعي بـني املهـاجرين احملـتملني بأخطـار العمـل يف                  
 .ن ضـحايا لالجتـار هبـ   نة عـدم وقـوعه  اخلارج، مبا يف ذلك اإليذاء واالستغالل اجلنـسي، لكفالـ     

ــاناســبات، مبــا يف ذلــك مناقــشات امل ونظمــت املكــسيك طائفــة مــن امل  ــام دئ ة املــستديرة، واألي
احملددة لزيادة التوعية بالعنف ضد املهاجرات يف أوسـاط صـناع الـسياسات ومنظمـات اجملتمـع           

  .املدين واملهاجرات أنفسهن
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ات تتــيح املعلومــات للعمــال األجانــب، مبــا فيهــا  لغــمثــان وأصــدرت البحــرين أدلــة يف  - ٢١
ن حقـوقهم والتزامـاهتم، ووزعـت تلـك األدلـة أثنـاء الكـشف الطـيب اإللزامـي                   عـ م املنازل،   اخد

ــة بع بــسا شــبكيا موقعــنــشأتونــشرت اليابــان كراســات، وأ  .للعمــال األجانــب  لغــات أجنبي
 .واخلــدمات املتاحــة هلــمإلعــالم ضــحايا العنــف الزوجــي حبقــوقهم الــيت يــنص عليهــا القــانون،  

يف فنلنــدا و .املهــاجراتة إىل ن العنــف املــرتيل موجهــ عــصــدرت الربتغــال وأيرلنــدا نــشرات  وأ
ــديات و    اشــتملت الكراســات  ــب اهلجــرة بالبل ــة املتاحــة يف مكات ــف  يف  واألدل ــب التوظي مكات

لغــات عــن اجملتمــع الفنلنــدي، مبــا يف ذلــك    عــدة ومراكــز إرشــاد املهــاجرين علــى معلومــات ب  
علومات عن تكافؤ الفـرص والتـأقلم يف احليـاة العمليـة، واسـتخدام أوامـر احلمايـة يف حـاالت                    م

 املهـاجرات بـشأن حقـوقهن       تثقيف الربازيل واألرجنتني أدلة هتدف إىل       نشرتو .العنف املرتيل 
ن التـشريع الـذي     عـ ويف صربيا، أتاحت وسائط اإلعـالم معلومـات          .ومنع كافة أشكال العنف   

ــة يهــدف إىل كفالــ  ــة والقانوني ــة العمــل إىل   وقامــت تايل .ة اهلجــرة اآلمن ــانون محاي نــد بترمجــة ق
اللغات البورمية واخلمريية والالويـة، ووزعـت القـوانني ذات الـصلة لتزويـد العمـال املهـاجرين                  

 .ن حقوقهمعباملعلومات 

ســتراتيجية انــاء القــدرات يف تقاريرهــا بوصــفها وتنــاول العديــد مــن الــدول األعــضاء ب - ٢٢
أنـشطة لبنـاء   بوالربتغـال وسـلوفاكيا واملكـسيك     والبحـرين  يرلنـدا أ إسـبانيا و    واضـطلعت  .مهمة

ي اخلـدمات االجتماعيـة يف حتديـد العنـف          قـدم القدرات من أجل تدريب مسؤويل احلكومة وم      
، قامت البحرين بتـدريب مـوظفي   ٢٠٠٤ويف عام  .املوجه ضد العامالت املهاجرات ومعاجلته   

 .شر علـى تلقـي الـشكاوى مـن العـامالت املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف             خطوط االتصال املبا  
املتـرمجني الـشفويني العـاملني    لـدى   بالعنف اجلنسي بإذكاء الوعييرلندا أوقام مشروع رائد يف  

وقــدمت وزارة العــدل واملــساواة  .مــع النــساء الــذين أبلغــوا عــن تعرضــهن العتــداءات جنــسية 
ــوانني   ــدا وإصــالح الق ــدريب أبأيرلن ــال      الت ــوق العم ــشأن حق ــصحية ب ــة ال ــدمي الرعاي ــضا ملق ي

. ٢٠٠٦املهاجرين، وطاليب اللجوء والالجئني واملوظفني مبوجـب قـانون تـصاريح العمـل لعـام                
وتعاون معهد املكسيك الوطين للنساء مع املعهد الوطين للـهجرة مـن أجـل تـدريب املـسؤولني                  

ضـية العليـا للـهجرة واألقليـات        وقـدمت املفو   .على حقوق العـامالت املهـاجرات ومنـع العنـف         
العرقية يف الربتغال التدريب يف جمال املساواة بني اجلنسني لقادة رابطات املهـاجرين بغيـة تعزيـز      

ويــشكل منــع العنــف ضــد النــساء املهــاجرات  . املهــاجرين ومــشاركتهامجاعــاتعمليــة متكــني 
والــشؤون اتــب العمــل الــيت تقــوم هبــا مكجــزءا مــن خمتلــف بــرامج التعلــيم والتــدريب للعمالــة  

وتعتــزم إســبانيا عقــد حلقــات عمــل لرابطــات املهــاجرين    .االجتماعيــة واألســرة يف ســلوفاكيا 
  .هبدف القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
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هتـدف  وقد قامت دول أعضاء شىت بتنقيح السياسات اخلاصـة بعمليـة اهلجـرة بطريقـة                 - ٢٣
عمـر  ت وزارة القـوى العاملـة يف سـنغافورة احلـد األدىن ل            وحدد .رأةإىل احلد من العنف ضد امل     

 ســنة، وفرضــت مطلبــا تعليميــا ال يقــل عــن مثــان ســنوات مــن  ٢٣بـــ لعامــل املــرتيل ألول مــرة ا
التعليم األساسي، واعتمدت برامج إلزامية لتعليم أصحاب العمـل وعمـال املنـازل حقـوق كـل              

دة خطوات للقضاء على االسـتغالل احملتمـل        واختذت اإلمارات العربية املتح    .منهم ومسؤولياته 
 الـوزارات احلكوميـة     قـوم وت .يف تعيني العامالت املهاجرات بالتخلص مـن الوسـطاء يف العمليـة           

 عمليــة أثنــاء مــن العمــال مباشــرة ال تطلــب أمــواالللتأكــد مــن أهنــا وكــاالت التوظيــف مبراقبــة 
وتنتــهي عالقــة  .اب العمــل عليهــا مــن أصــحاالتعــيني بــل تتلقــى بــدال عــن ذلــك عمولــة متفقــ  

 .العربية املتحدةدخوهلم دولة اإلمارات استالمهم للعمل بعد الوكاالت بالعمال مبجرد 
 

  تدابري الدعم - ٣ 
 مــن التــدابري لــدعم املهــاجرات، مبــا يف ذلــك تــوفري   اوطرحــت الــدول األعــضاء عــدد  - ٢٤

ن اخلـدمات   عـ  املعلومـات    أماكن املأوى واملراكز اجلامعـة، وخطـوط االتـصال املباشـر وحتـسني            
 واململكــة العربيــة الــسعودية  وماليزيــا وبولنــدا وأبلغــت البحــرين .االجتماعيــة والوصــول إليهــا 

اليابان عن إقامة أماكن مأوى توفر اخلدمات، مبا يف ذلـك العـالج الطـيب والنفـسي واإلرشـاد          و
  .بشأن احلماية والقانون، لضحايا العنف

ــا  - ٢٥ ــسياوإندون وأقامــت أوكراني ــداأو ي ــيالروس وســنغافورة  ووالربتغــال والبحــرين يرلن  ب
وفنلندا وماليزيا واليابان خطوط اتصال هاتفية مباشرة ميكن للعامالت املهـاجرات أن يلتمـسن              

 .منها النصيحة واملشورة بشأن طائفة من القضايا، منها العنف ضد النساء

مهــاجرات مــن ضــحايا وأبلغــت دول أعــضاء شــىت عــن خــدمات اجتماعيــة موجهــة لل - ٢٦
نايــست  منظمــة مونيكــامــع وقامــت وزارة الــشؤون االجتماعيــة والــصحة يف فنلنــدا،  .العنــف

Monika Naiset    غري احلكومية اليت ساعدت وساندت املهاجرات الاليت تعرضن للعنـف، بنـشر
قطــاع الرعايــة االجتماعيــة مقــدم مــن مــساعدة لل دليــل -املهــاجرات والعنــف ”  بعنــواندليــل
 KokoNainen وكوكونـاينني  Tukeva Perheوقـدم أيـضا مـشروعا توكيفـا بريهـي       .“حيةوالـص 

 مـواد لتعزيـز قـدرة اخلـدمات االجتماعيـة والـصحية علـى معاجلـة                 ايف فنلندا التـدريب، وأصـدر     
تـشويه األعـضاء التناسـلية     العنـف املتـصل بالـشرف، و   مبـا يف ذلـك  العنف ضد املـرأة املهـاجرة،      

سـداء املـشورة فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان            إلوأقامت اليابان مكاتـب      .يللألنثى، والعنف املرت  
للرعايــا األجانــب يف مثــان مــدن حيــث ميكــن للمهــاجرات مــن ضــحايا العنــف تلقــي النــصيحة  

وتـشتمل   .بشأن سبل االنتـصاف القانونيـة النتـهاك حقـوقهن، مـع دعـم مـن خـدمات الترمجـة                   
وارد الدعم لضحايا العنف املـرتيل، علـى قـسم    ملربتغال يف الالشاملة لكترونية إلقاعدة البيانات ا  
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ويف ماليزيـا، تعمـل مراكـز خـدمات النـساء، أو رومـاح               .خاص باخلدمات املتاحة للمهـاجرين    
، كمراكـز جممعـة مفتوحـة جلميـع النـساء الـضحايا للعنـف، وتـوفر املـشورة،          Rumah Nurنـور  

  .واملعرفة القانونية، واملأوى املؤقت
 

 لتعاونهود اج - ٤ 
لعمالـة،  ثنائيـة ل  اتفاقـات   عقـد   تتضمن جهود التعاون اليت أبلغت عنها الدول األعـضاء           - ٢٧

ــم املتحــدة         ــزة األم ــع أجه ــآزر م ــة، والت ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــاون م ــد .والتع ــت  فق أبرم
ومجهوريـة   ، األردن ستقبلة للمهـاجرين هـي    إندونيسيا اتفاقات عمالـة ثنائيـة مـع عـدة بلـدان مـ             

، هتدف إىل تعزيز حقوق العامالت املهاجرات ومحايتها، مبا يف ذلـك            وماليزيالكويت  ا و كوريا
يـد  وأبرمت قطر اتفاقات ثنائية مع البلـدان املرسـلة لل          .غري احلائزات على مستندات   املهاجرات  

ملة من أجل تطبيق عقود التوظيف اليت تبني حقـوق وواجبـات املوظـف وصـاحب العمـل،               اعال
وأبرمــت املكــسيك اتفاقــات اإلعــادة إىل الــوطن مــع الــسلفادور  .رتاعوكــذلك آليــات فــض الــ

 .مايـة حقـوق العـامالت املهـاجرات       حل ة خاص بنوداوا تتضمن   اغوغواتيماال وهندوراس ونيكار  
ــة       ــساء واهلجــرة مــع الواليــات املتحــدة األمريكي ونظمــت املكــسيك مناســبات تركــز علــى الن

ــةوالــدول األعــضاء الواقعــة علــى حــدودها اجلنوب   ــرام    .ي ــا وبيالروســيا عــن إب وأبلغــت أوكراني
 .اتفاقات ثنائية شىت تنظم ظروف العمل، وحتمي حقوق العامالت املهاجرات

واملكـسيك  البحـرين وبـيالروس      و يرلنداأو وأوكرانيا األردنن، منها   بلداعدة  وأبلغت   - ٢٨
وقعـت األردن   فقـد    .وفنلندا، عن تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحـدة          

األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن مشروع لـثالث سـنوات بعنـوان     صندوقمذكرة تفاهم مع 
ويتضمن املشروع تشكيل جلنة بشأن حتـسني حيـاة          .“متكني العامالت املهاجرات يف األردن    ”

ت  مــن املنظمــاة اللجنــة وتتــألف عــضوي.العــامالت املهــاجرات تترأســها وزارة العمــل األردنيــة
وأمثـر عمـل اللجنـة عـن اعتمـاد           .النكا والفلبني  سريوالشعبية وممثلني من سفارات إندونيسيا      

 .عقد عمل منوذجي للعامالت املرتليات حيدد حقوقهن العمالية الرئيسية
 

 اهليئــات احلكوميــة الدوليــة وهيئــات اخلــرباء التابعــة اختــذهتاالتــدابري الــيت  - ثالثاً 
 لألمم املتحدة 

ملكافحة العنـف    عملهال عدد من اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة          واصي - ٢٩
 يف  ويـرد فيمـا يلـي مـوجز ألنـشطتها         . ٦٠/١٣٩ منذ اعتمـاد القـرار     ضد العامالت املهاجرات  

 .هذا الشأن
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 اجلمعية العامة - ألف 
ورتيهـا الـستني   العنف ضد العامالت املهاجرات خـالل د مسألة تناولت اجلمعية العامة   - ٣٠

  .واحلادية والستني
 إىل إدراج منظــور جنــساين يف  يف دورهتــا الــستنيودعــت اجلمعيــة العامــة احلكومــات  - ٣١

 ،سياســاهتا املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة مــن أجــل حتقيــق أمــور منــها محايــة املهــاجرات مــن العنــف 
 ).٦٠/٢١٠قرار ال(وإسـاءة معاملتهــن يف العمل ، واالجتار، واالستغالل، والتمييز

ســبتمرب / أيلــول١٥ و١٤يــومي احلاديــة والــستني وأجــرت اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا   - ٣٢
 اهلجــرة الدوليــة والتنميــة ناقــشت فيــه اجلوانــب املتعــددة بــشأن حــواراً رفيــع املــستوى ،٢٠٠٦

ــة و    ــة والتنمي ــهجرة الدولي ــاد لل ــوق     ســلمتاألبع ــة وحق ــة والتنمي ــني اهلجــرة الدولي ــة ب  بالعالق
 االهتمـام إىل العنـف   ، الذي اسـتنار بـه احلـوار   ،)A/60/871(ووجه تقرير األمني العام  .نساناإل

شري يف التقريـر إىل أن الـسياسات املتـصلة بـاهلجرة الدوليـة ينبغـي       وأُ .ضد العامالت املهاجرات
ــارات اجلنــ  ال تــساهم يف وضــعهن يف  و متكــني املهــاجرات  دعم حبيــث تــ سانيةأن تراعــي االعتب

 أيـضاً أن املهـاجرات املتزوجـات    ذكـر يف التقريـر  و ).٨٦الفقـرة  (يتعرضن فيها للـضرر  مواقف 
تمتعن بوضع مستقل كمهـاجرات أو تتـاح         ي الوالاليت ُيقبلن كمعاالت يف إطار هجرة األسرة        

ــل     ــن فرصــة الوصــول إىل ســوق العم ــة    ميكــن أن  ،هل ــاءة املعامل ــذات عرضــة إلس ــصبحن بال  ي
يواجهن من القيود ما ال يواجهـه الرجـال،   اجر النساء كعامالت عندما هتأنه و .)٢٦٠ الفقرة(

 .هلن يف مهــن نــسائية تقليديــة متدنيــة األجــر وازديــاد تعرضــهن لالســتغالل اجلنــسي  منــها عــز

عــزز التــدابري بــالتزام  ولتحــسني فوائــد عمليــة اهلجــرة بالنــسبة إىل النــساء أوصــى التقريــر بــأن تُ   
 .)٢٦٥الفقرة (النساء تحسني وضع مجيع لصادق من احلكومات 

، الحقاً لـصدور دراسـة األمـني العـام املتعمقـة بـشأن               أيضا  احلادية والستني  هتاويف دور  - ٣٣
لقـضاء  إىل امجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، دعـت اجلمعيـة العامـة إىل تكثيـف اجلهـود الراميـة                
مـم املتحـدة    على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وحثت الـدول األعـضاء وكيانـات منظومـة األ               

وطلبـت إىل   ). ٦١/١٤٣القـرار    (على أن تتخذ ما يلـزم مـن إجـراءات علـى مـستويات كـثرية               
ول اختاذ تـدابري إجيابيـة ترمـي إىل معاجلـة األسـباب اهليكليـة املفـضية إىل العنـف ضـد املـرأة،                   الد

يف ذلـك مـا     وتعزيز اجلهـود الوقائيـة الـيت تعـاجل املمارسـات واملعـايري االجتماعيـة التمييزيـة، مبـا                    
  .خيص النساء الاليت حيتجن إىل اهتمام خاص، مثل املهاجرات
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 جملس حقوق اإلنسان/جلنة حقوق اإلنسان –باء  
أوىل عــدد مــن املقــررين اخلاصــني الــذين يقــدمون تقــاريرهم إىل جلنــة حقــوق اإلنــسان  - ٣٤
. )٤(تجراعنــف ضــد العــامالت املهــا ملــسألة ال إىل جملــس حقــوق اإلنــسان اهتمــامهم  مــن مثو
قوق اإلنسان أو جملس حقوق اإلنسان أي قـرار يتعلـق بـالعنف ضـد               املعنية حب لجنة  التتخذ   ومل

 .املهاجرات خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير

وســلط املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين الــضوء علــى ادعــاءات عــن   - ٣٥
ــها وكــاالت التوظيــف اخلاصــة     ــيت ترتكب ــا يف ذلــك مــصادرة    اإلســاءات ال حبــق املهــاجرات مب

 معاملـة تـصل إىل   ن إضـافة إىل معاملتـه  جـز مستندات اهلويـة وفـرض شـروط عمـل جمحفـة واحل         
اعتــداء أصــحاب جــه االهتمــام إىل تقــارير وُو .)E/CN.4/2006/73(حــاالت التــشغيل القــسري 

هلجـرة غـري   ويف سـياق ا  . هـاجرن كخادمـات يف املنـازل   م لـديه يعملن العمل جنسياً على نساء
وشـدد  يف األجواء املعزولة    النظامية، أشار املقرر اخلاص إىل أن االعتداء حيصل بالدرجة األوىل           

  .على مسؤولية الدول عن إعمال حقوق املهاجرين

وأشــارت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه إىل أن النــساء     - ٣٦
عوملة كثرياً ما جيـدن أنفـسهن يف أوضـاع عمـل يقـل أو ينعـدم       الاليت يعملن يف أسواق العمل امل   
وفيما تشري املقـررة اخلاصـة أيـضاً إىل أن     .(E/CN.4/2006/61). فيها رصد املعايري املتعلقة بالعمل

ــصاد ميكــن أن    ــهن فإهنــا تالحــظ   تمــشاركة العــامالت املهــاجرات يف االقت كــون مــصدر متكين
وجـرى التـشديد    .“وتقليديـة ”أة الـيت كانـت حمليـة    كذلك عوملة بعض أشكال العنف ضد املر

ــق       ــة إلجيــاد حلــول مــستدامة فيمــا يتعل ــدول واملنظمــات الدولي علــى احلاجــة إىل أن تتعــاون ال
وأكـدت   .متأصلة بـشدة يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان      تكون باهلجرة القسرية والطوعية

ميــع العــاملني يف إطــار   جل ملناســبةتــوفري احلمايــة القانونيــة ا  املقــررة اخلاصــة ضــرورة ضــمان    
  .وضعهم النظر عن صرفتشريعات العمل الوطنية والدولية ب

 بتحليـل   ، يف تقريرها األول املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان            ،وقامت املقررة اخلاصة   - ٣٧
وجـود   والحظت املقررة اخلاصة     .)A/HRC/4/34(أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة        

مـشكلة انعـدام مـساواة      مشكلة اندماج وليس    بوصفه  عادة تعريف العنف ضد املرأة      إ حنو   اجتاه
األخــرى الــيت املقلقــة ومــن اجملــاالت  .نهممــا يعــزز وصــم تلــك النــساء وهتميــش بــني اجلنــسني، 

حددهتا املقررة اخلاصة ميل اجلماعات املهـاجرة إىل األخـذ بتفـسريات أصـولية لثقافتـها لتأكيـد                  
__________ 

 أن  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ١٩جملس حقوق اإلنسان خـالل دورتـه األوىل املعقـودة يف الفتـرة مـن                قرر   )٤( 
ض ميدد بصفة استثنائية ملدة سنة واليات اإلجراءات اخلاصـة باللجنـة واملكلفـني هبـذه الواليـات رهنـاً باالسـتعرا          

 ).A/HRC/1/102انظر (الذي جيريه اجمللس 
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ــها  ــدما هويتـ ــديين  عنـ ــين أو الـ ــز اإلثـ ــرض للتمييـ ــراً إىل أن .تتعـ ــاقالت  ونظـ ــربن نـ ــساء يعتـ  النـ
  .تلك  السلوك الصارمةملعايري على االمتثال هنلجأ إىل العنف إلجبارحامالت ثقافة فإنه ُي وأ

 بتحليـل  ،سيما النساء واألطفـال   ال،باألشخاصباالجتار  وقامت املقررة اخلاصة املعنية      - ٣٨
 عمـدت و ).E/CN.4/2006/62(التجـاري  اجلنـسي  ار والطلب علـى االسـتغالل   العالقة بني االجت

ــسان    ــدم إىل جملــس حقــوق اإلن ــاإلكراه يف ســياق   إىل  ،يف تقريرهــا األول املق ــزواج ب ــة ال تغطي
ــار باألشـــخاص  ــل إىل    .)A/HRC/4/23(االجتـ ــتبيان املرسـ ــى االسـ ــردود علـ ــن الـ ــاً مـ وانطالقـ

ــة واملنظمــا   ــة، خلــصت املقــررة اخلاصــة إىل أن   احلكومــات واملنظمــات الدولي ت غــري احلكومي
الزواج باإلكراه ميثل يف حد ذاته شكالً مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة وأنـه يزيـد مـن ترسـيخ                  

ــز    ١٩ يف التوصــية العامــة  كمــا وردالعنــف اجلنــساين   ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني  مــن اللجن
 .املرأة ضد

 
 جلنة وضع املرأة -جيم  

تعزيـز مـشاركة املـرأة يف       ” يف موضـوع     ، يف دورهتا اخلمـسني    ، وضع املرأة  ظرت جلنة ن - ٣٩
هتيئة بيئة مساِعدة على حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، تأخذ يف االعتبـار              : التنمية

ودعـت اللجنـة يف اسـتنتاجاهتا املتفـق عليهـا إىل        . “عدة ميـادين منـها التعلـيم والـصحة والعمـل          
ساين يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة بـاهلجرة الدوليـة وإىل تـشجيع متتـع               إدراج منظور جن  

املهــاجرات متتعــا تامــا حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وبــذل اجلهــود ملكافحــة التمييــز،  
واالســتغالل، وســوء املعاملــة، وظــروف العمــل غــري اآلمنــة، والعنــف، مبــا فيــه العنــف اجلنــسي   

 الدول أيضاً إىل تيسري مل مشل األسر بطريقة سـريعة فعالـة مـع املراعـاة                 ودعت. واالجتار بالبشر 
، ألن مل مشــل األســر يتــرك آثــارا إجيابيــة علــى إدمــاج املهــاجرين        الــساريةالواجبــة للقــوانني  

 .اجملتمع يف
دعت جلنة وضع املرأة أيضا لالجتماع يف دورهتا اخلمسني، فريقا رفيع املـستوى عقـد                - ٤٠

 كانــت مبثابــة مــسامهة يف  “األبعــاد اجلنــسانية للــهجرة الدوليــة ” يف موضــوع مناقــشة تفاعليــة
وقـد  . احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية الذي جرى يف إطار اجلمعيـة العامـة              

أشري إىل العنف ضـد املهـاجرات بوصـفه مـسألة هامـة، وأوصـى املـشاركون بـإجراء مزيـد مـن                
ل كـل مـن املهـاجرات القانونيـات وغـري القانونيـات، لتحديـد               البحث يف أوضاع معيـشة وعمـ      

 .احلاالت اليت يتعرضن فيها إىل سوء املعاملة واالستغالل
الـيت اضـطلع    دراسة املتعمقة    يف متابعة ال   ، يف دورهتا احلادية واخلمسني    ،ونظرت اللجنة  - ٤١

وخـالل  . لـوطين والـدويل   بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة على املـستويني ا         هبا األمني العام    
 املقررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه              م مبن فيه  ، مع فريق اخلرباء   التفاعليةاملناقشة  



A/62/177  
 

07-44718 15 
 

وعواقبه، قام املشاركون بتبادل اخلربات واألمثلة على املبادرات املتخذة للتـصدي للعنـف ضـد               
ل خـاص للعنـف الـذي       وسلط أولئك املشاركون الـضوء علـى تعـرض املهـاجرات بـشك            . املرأة

 .إىل الفقر واالفتقار إىل القدرات والفرص االقتصاديةاحلقيقة يعزى يف 
 

 هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبعاهدات - دال 
تناولــت ) ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران-٢٠٠٥يونيــه /حزيــران(يف الفتــرة قيــد االســتعراض  - ٤٢

، مــسائل متــصلة قــوق اإلنــسان حلصكوك الدوليــةالــبعــض اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات يف إطــار 
املعنيـة  اللجنـة   وقد أولت   . متتع العامالت املهاجرات وأسرهن حبقوق اإلنسان     ، مبا فيها    باهلجرة

جلنـة القـضاء    وجلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     و بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
وجلنـة حقـوق الطفـل واللجنـة املعنيـة           للجنة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين       وا على التمييز العنصري  

ــاجرات يف          ــامالت امله ــالعنف ضــد الع ــسألة احملــددة اخلاصــة ب ــا للم ــسان اهتمامه ــوق اإلن حبق
  .املالحظات اخلتامية املتعلقة بالدول األطراف ويف أنشطة أخرى والتعليقات

ه أن النـساء  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة عـن قلقهـا ملـا مفـاد                 - ٤٣
ن طريـق قنـوات غـري    أولئك الاليت يفعلن ذلك عـ سيما  الاليت يهاجرن حبثاً عن فرص عمل وال    

ــار         ــتغالل واالجتـ ــف واالسـ ــحايا العنـ ــن ضـ ــصبحن مـ ــرب ألن يـ ــة أكـ ــن بدرجـ ــة، يتعرضـ رمسيـ
فتقـار إىل التـشريعات والـسياسات املتعلقـة حبقـوق      أن هنـاك ا وأشارت اللجنة إىل   . باألشخاص
ودعــت اللجنــة إىل . ســيما حقــوق املهــاجرات اخلادمــات يف املنــازل هــاجرات والالعــامالت امل

عمالتــهن وعــن حالــة إجــراء دراســات عــن التمييــز ضــد املهــاجرات وإىل مجــع إحــصاءات عــن 
وشـجعت اللجنـة علـى اختـاذ تـدابري متعلقـة بتعزيـز              . األشكال املختلفة للعنف اليت يتعرضن هلـا      

ودعــت . رات يف مجيـع حـاالت انتـهاكات حقـوق العمالـة     مهـاج للفـرص الوصـول إىل العدالـة    
اللجنة يف عدد من املناسـبات إىل اعتمـاد قـوانني شـاملة لـضمان حقـوق العـامالت املهـاجرات                     

 االعتـداء بالبقـاء يف البلـد        ياتوإتاحة سبل انتصاف من اليسري الوصـول إليهـا والـسماح لـضح            
ــصاف      ــب االنت ــستغرقها النظــر يف طل ــيت ي ــرة ال ــة الفت ــامالت    طيل ــستهدف الع ــود ت ــذل جه  وب

وأوصــت اللجنــة، . املهـاجرات إلذكــاء الــوعي حبقــوقهن وباخلــدمات االجتماعيــة املتيــسرة هلــن 
 بــني العــامالت املهــاجرات   تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى   وقــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء    

شريعات املنحدرات من أصل أفريقي، بأن تتخذ الـدول إجـراءات عاجلـة مبـا يف ذلـك سـن التـ                   
 .املمارسات التقليدية الضارةوالقضاء على 

وواصلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة العمل على وضـع توصـية عامـة         - ٤٤
.  باملهــاجرات، ومــن املتوقــع أيــضاً أن تتنــاول مــسألة العنــف ضــد العــامالت املهــاجرات  تتعلــق
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امـة مبناسـبة احلـوار الرفيـع املـستوى بـشأن            ووجهت اللجنة رسالة كتابية إىل رئيس اجلمعيـة الع        
 .اهلجرة الدولية والتنمية لتوجيه انتباهه إىل هذه التوصية العامة القادمة

 عـن قلقهـا ألن النـساء الـاليت          جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      وأعربت   - ٤٥
وجــه خــاص يعملــن خــارج بلــد موطنــهن خيــضعن ملمارســات تعــسفية والنتــهاك حقــوقهن وب   

ــة   فيمــا ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــة  . يتعلــق بتمــتعهن ب ــة إىل محاي ودعــت اللجن
وتعزيــز حقــوق املــواطنني الــذين يعملــون يف اخلــارج عــن طريــق االتفاقــات الثنائيــة وضــمان أن 

م حيصل العمال املهاجرون وأفـراد أسـرهم علـى املعلومـات الكافيـة املتعلقـة حبقـوقهم والتزامـاهت          
وأوصــت اللجنــة أيــضاً باعتمــاد . مبوجــب القــانون الــدويل وقــانون وممارســات الدولــة املــضيفة 

ــازل          ــون كخــدم يف املن ــذين يعمل ــاجرين ال ــى اســتغالل امله ــضاء عل ــة للق ــشريعية فعال ــدابري ت ت
 .إليهم واإلساءة

ــالقلق بــشأن أوضــاع العــامالت      - ٤٦ ــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري ب وقــد شــعرت جلن
ــاج ــات   رات، والامله ــاجرات املنتمي ــامالت امله ــد    إىل اســيما الع ــوايت ق ــات األصــلية، الل جملتمع

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز واالستغالل مثـل العمـل لـساعات طويلـة وانعـدام التـأمني                  
الصحي وإساءة معاملتهن لفظياً وجسدياً، والتحرش اجلنسي والتهديد بتـسليمهن إىل سـلطات    

وشعرت اللجنة بالقلق إزاء ضعف العامالت املهـاجرات         .رمسيةوثائق  حيملن  إذ كن ال    اهلجرة  
ضحايا العنف املـرتيل اللـوايت قـد حيجمـن عـن طلـب املـساعدة أو طلـب االنفـصال أو الطـالق                      

وسـاور اللجنـة القلــق بـشأن مـزاعم قويــة عـن تعـرض املهــاجرات        .خوفـاً مـن تعرضـهن للطــرد   
، وخاصــة فيمــا يتعلــق  واالغتــصاب واالعتــداء اجلــسديالعـامالت يف املنــازل لإلســاءة واحلجــز 

  .قانون العملاليت ينص عليها ال يتمتعن باحلماية أهنن غالباً ما ظروف العمل حيث ب
وعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء أوضاع أطفال العمال املهـاجرين وضـعفهم               - ٤٧

 وإزاء  ، املنـتمني للمجتمعـات األصـلية      مبا يف ذلك األعداد الكبرية لألطفال العاملني واملهاجرين       
انتهاكات حقـوق اإلنـسان يتعـرض هلـا العـاملون املهـاجرون وعـائالهتم، كعمليـات                مزاعم عن 

شعر اللجنـة بـالقلق إزاء   تـ و .اعتقال واحتجاز تعـسفية تقـوم هبـا الـشرطة احملليـة بـصورة خاصـة               
وأوصـت اللجنـة بـأن     .نحاالت تعذيب ومعاملة قاسية ومهينـة يتعـرض هلـا األطفـال املهـاجرو        
املهـاجرين بـصورة    العمـال   تقوم الدول األعضاء بوضع وتنفيـذ سياسـات حتمـي وختـدم أطفـال               

أفضل وترصد ممارسة األعمال املرتلية والزراعية اليت يقوم األطفال هبا، والتحقيق يف مثـل تلـك                
 . ي ودمج اجتماعتعايفاحلاالت وتقدمي اخلدمات املناسبة للضحايا من رعاية و

 بـشأن معاملـة     (CRC/GC/2005/6) ٦مدت جلنة حقوق الطفل التعليق العـام رقـم          واعت - ٤٨
وقـد وجـه    .األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفـصلني عنـهم يف بلـد خـارج بلـدهم األصـلي            
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التعليق العام االهتمام إىل تعرض هـذه الفئـة لالسـتغالل وإسـاءة املعاملـة، كمـا أشـار إىل كـون                 
 .استغالهلن جنسياً، وخاصة ألغراض رضة خلطر العنف اجلنساين واالجتار هبنالبنات أكثر ع

واستعرضت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم ثالثـة                - ٤٩
والحظـت اللجنـة، مـن بـني اجلوانـب اإلجيابيـة،             .تقارير أوليـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          

الدوليـة حلمايـة مجيـع حقـوق العمـال          لمـسؤولني عـن مـضمون االتفاقيـة         توفر دورات تدريبية ل   
وأعربــت  .مــع التركيــز اخلــاص علــى حقــوق العــامالت املهــاجرات املهــاجرين وأفــراد أســرهم 

اللجنة عن قلقها إزاء تعرض العامالت املهـاجرات مـن الـشعوب األصـلية لتمييـز مـزدوج فيمـا                
واالجتماعيـة والثقافيـة وإزاء كـوهنن أكثـر عرضـة           سيما االقتـصادية     خيص متتعهن حبقوقهن وال   
ــهاكات واإلســاءات  ــه أوضــاع املهــاجرات       .لالنت ــسم ب ــذي تت ــشديد ال ــضعف ال والحظــت ال

سـكنية  أوضـاع   العامالت يف خدمة املنازل حيث تعمل كثريات منهن يف ظروف غري قانونية و            
غتــصاب مــن طــرف مهينــة وتتعرضــن لــسوء املعاملــة ولالبتــزاز وحــىت للتحــرش اجلنــسي أو اال 

وأوصــت اللجنــة باختــاذ التــدابري املناســبة حلمايــة العــامالت املهــاجرات مــن     .أصــحاب العمــل
ضمنها منحهن وضع املهاجرات النظاميـات ومـشاركة سـلطات العمـل بـصورة أكثـر منهجيـة                 

تمكني املهـاجرات العـامالت يف خدمـة املنـازل مـن            بـ وأوصـت أيـضاً      .يف رصد ظروف العمـل    
ت تقدمي الـشكاوى ضـد أصـحاب العمـل وأن جيـري التحقيـق يف كافـة حـاالت                    لياآلالوصول  

  .اإلساءة ومعاقبة مرتكبيها

محايـة  ”، نظمت اللجنة يوم نقاش عام حتت شـعار          ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   - ٥٠
 )A/61/120 (وقدمت اللجنـة مـوجزاً لنقاشـها       .“حقوق العمال املهاجرين كأداة لتعزيز التنمية     

خاصـة حلمايـة    اهتمـام   وأوصت اللجنة بإيالء     .ار الرفيع املستوى حول اهلجرة والتنمية     إىل احلو 
 .سيما العامالت يف املنازل حقوق املهاجرات وال

قد شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء ما يتعرض له العمـال املهـاجرون       و - ٥١
ومـصادرة أو احتجـاز لوثـائقهم الرمسيـة     من معاملة متييزية مستشرية وإساءات يف مواقع العمـل         
وأشارت إىل تعـرض املهـاجرين لدرجـة         .وإزاء عدم حصوهلم على احلماية والتعويض املناسبني      

وأوصت اللجنـة بـتمكني العمـال املهـاجرين مـن            .عالية من خطر البيع أو االجتار أو االستغالل       
ذلــك التعلــيم والوثــائق   احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعيــة بــصورة كاملــة وفعالــة مبــا يف        

ويف واحــدة مــن    .الشخــصية والتعويــضات املناســبة باإلضــافة حلــق تــشكيل نقابــات عمــال        
احلاالت، أوصت اللجنة بإنشاء آلية حكومية ميكن للعمال املهاجرين استخدامها لإلبـالغ عـن         

قهم  غـري القـانوين لوثـائ      احلجـز االنتهاكات اليت يرتكبها أصحاب العمل يف حقهم مبـا يف ذلـك             
  .الشخصية
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 التدابري اليت اختذهتا كيانات منظومة األمم املتحدة -رابعا  
ها تـ قدمت الكيانات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة معلومات عن اجلهود الـيت بذل             - ٥٢

  .يف مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات
 

  صادية واالجتماعيةشعبة النهوض باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقت -ألف  
مثلت مسألة العنف ضد املرأة أولوية من أولويات عمـل شـعبة النـهوض بـاملرأة خـالل          - ٥٣

سألة العنـــف ضـــد العـــامالت ملـــوقـــد كـــرس اهتمـــام خـــاص ، الفتـــرة املـــشمولة باالســـتعراض
 املهـــاجرات يف دراســـة األمـــني العـــام املتعمقـــة بـــشأن مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة          

)A/61/122/Add.1 .(ــن       توســلط ــاجرات كــشكل م ــف ضــد امله ــى العن ــضوء عل  الدراســة ال
العمـال غـري املهـرة      تعـرض    بالنقـاش    تأشكال العنف ضد املرأة ال حيظى بتوثيـق كـاف وتناولـ           

سـيما العـاملني يف خدمـة املنـازل          للعنـف وال  مـن غريهـم     وغري احلائزين على وثائق رمسية أكثر       
إىل أن املهـاجرات اللـوايت يتعرضـن لعنـف العـشري            وأشارت الدراسـة    ). ٢٢٢ و   ٩١الفقرتني  (

 ،ال ميكنهن دائماً احلصول على املعلومات وخدمات الدعم أو سبل االنتصاف نظـراً لوضـعهن              
د من صعوبة هروب املهاجرات اللوايت يتعرض للـضرب مـن األشـخاص الـذين يـسيئون                 يزيمما  
ل اجلهود املبذولة مـن أجـل       وشددت الدراسة على ضرورة أن تدرج الدو      ). ١٥٣الفقرة  ( نهل

إليهــا منــع العنــف ضــد املــرأة ضــمن نطــاق واســع مــن اجملــاالت الربناجميــة مبــا يف ذلــك اهلجــرة   
 ).٣٨٧الفقرة (

 
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -باء  

بالتعــاون مــع ســامهت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،   - ٥٤
 األمريكي املعين باهلجرة والتنميـة الـذي        -األيبريي  االجتماع  منظمة اهلجرة الدولية، يف تنظيم      

 . وتناول الصالت بـني املـساواة بـني اجلنـسني واهلجـرة     ،٢٠٠٦يوليه /انعقد يف مدريد يف متوز

ا قد تزيـد أيـضاً   وقد الحظ املشاركون بأنه يف الوقت الذي تعود اهلجرة بالنفع على املرأة، فإهن      
الـدول علـى سـن      حثـت   و .من تعرض حقوقها لالنتهاك وتزيـد مـن تعرضـها لإلسـاءة والعنـف             

  .تشريعات حلماية املهاجرات من العنف

واختــذت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب     - ٥٥
وقـد أعـدت    .علـى وضـع املهـاجرات   مجلـة أمـور،   من الذي يركز، ) ٣١-د (٦١٥القرار رقم 

شعبة السكان التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحـر الكـارييب تقريـراً حـول العالقـة                 
  .بني اهلجرة وحقوق اإلنسان
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 األمريكي اخلـامس عـشر لرؤسـاء الـدول واحلكومـات      - واعتمد مؤمتر القمة األيبريي  - ٥٦
ن التزاماً حبماية حقوق اإلنسان للمهـاجرين وبالقـضاء          إعالن ساالمانكا الذي تضم    ٢٠٠٥يف  

  .على كافة أشكال التمييز ضدهم
 

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة -جيم  
واصــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة تنفيــذ الربنــامج اإلقليمــي ملنطقــة آســيا   - ٥٧

امالت املهــاجرات يف آســيا، الــذي كــان واحملــيط اهلــادئ والــدول العربيــة املعــين بالنــهوض بالعــ
ويركـز الربنـامج علـى املهـاجرات العـامالت يف املنـازل وينـشط يف                . ٢٠٠١تنفيذه قـد بـدأ يف       

ندونيـسيا ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية ونيبـال والفلـبني كبلـدان               إبنغالديش وكمبوديـا و   
وعــزز الربنــامج  .تقبلة هلــاة، وهــونج كــونج واألردن وتايالنــد كبلــدان مــسلليــد العاملــمــصدر 

إىل احلوار حول السياسات والدعوة وتبادل املمارسات اجليدة فيمـا بـني احلكومـات باإلضـافة                
تقوية قدرات العامالت املهـاجرات وأمنـهن االقتـصادي واالجتمـاعي يف بلـداهنن األصـلية ويف                 

  .بلدان العمل

لربنـامج، إجـراء دراسـة حتـت        وقد طلب الصندوق، كنشاط من األنشطة اليت ينفذها ا         - ٥٨
وأدت النتـائج الـيت      .“)٢٠٠٥( عمليـة هجـرة العـامالت املهـاجرات يف األردن            رصد”عنوان  

الدراســة إىل اعتمــاد احلكومــة منــاذج قياســية مــن عقــود العــامالت املهــاجرات    إليهــا توصــلت 
هـا املركـز    وتابع الصندوق دعم الربامج اإلذاعية اليت يبث       .من حدوث أعمال العنف   احلد  هبدف  

 .الكمبودي حلقوق اإلنسان هبدف زيادة وعي اجلمهور باملساواة بني اجلنـسني واهلجـرة اآلمنـة       
 يف بـانكوك باستـضافة اجتمـاع حكـومي          ٢٠٠٥ديـسمرب   /وشارك الصندوق يف كـانون األول     
حــول املمارســات اجليــدة حلمايــة العــامالت     لليــد العاملــة  رفيــع املــستوى للبلــدان املــستقبلة    

وزارة العمل التايالنديـة مـن أجـل إعـداد عقـود لألجانـب              إىل   وقدم مساعدة تقنية     ،تاملهاجرا
 .العاملني يف خدمة املنازل تراعي حقوقهم واملنظور اجلنساين

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان -دال  

ــإجراء حبــث حــول العــامالت          - ٥٩ ــركاؤه ب ــم املتحــدة للــسكان وش شــرع صــندوق األم
 .لالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تضمن مـسألة العنـف ضـد املهـاجرات            املهاجرات يف أمريكا ا   

ودعم صندوق األمم املتحدة للسكان بناء القدرات الوطنيـة واإلقليميـة للجهـات املعنيـة مبـا يف                  
ذلك توفري التـدريب بـشأن حقـوق اإلنـسان للـشرطة الوطنيـة وشـرطة اهلجـرة يف كوسـتاريكا                     

يق خرباء استضافته املنظمة الدوليـة للـهجرة وصـندوق األمـم            الحقاً الجتماع فر  و .ونيكاراغوا
سد الثغرات علـى طـول دورة    :املهاجرات” حتت عنوان ٢٠٠٦مايو /املتحدة للسكان يف أيار
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 وافق الصندوق واملنظمة على إنشاء فرقة عمل مشتركة لتحديد التعاون على مـستويي              “احلياة
  .السياسات والربامج بشأن موضوع هجرة النساء

الطريــق إىل ”، املعنــون ٢٠٠٦وتنــاول تقريــر الــصندوق عــن حالــة الــسكان يف العــامل   - ٦٠
تعرضـهن  مبـا يف ذلـك   ، جتـارب متنوعـة لعـامالت مهـاجرات          “النـساء واهلجـرة الدوليـة     : األمل

 .صحتهنواملـشاكل املتعلقـة بـ    وخطر تعرضهن لألمـراض املعديـة   نيللعنف واالستغالل اجلنسي
نتيجة مفادها أن استجابات السياسة العامة يغلب جناحهـا حـني تـستند إىل              وتوصل التقرير إىل    

 .حتليل قوي ودقيق للبيانات
 

 عهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأةامل -هاء  
اعترب املعهد مسألة العنف ضد العامالت املهاجرات كجزء مـن العمـل الـذي يقـوم بـه            - ٦١

جـراء املزيـد مـن البحـوث        إىل إ ووجد املعهد حاجـة      .أنيث اهلجرة يف جمال العنف ضد املرأة وت     
وبناء القدرات ونشر املعلومات بـشأن خمتلـف أوجـه حيـاة املهـاجرات مبـا يف ذلـك الـصلة بـني                   

وجـرى وضـع إطـار     .حالة العامالت املهاجرات االقتصادية وإيراداهتن ومدى تعرضهن للعنـف       
 للتحـويالت مـن اخلـارج وأثرهـا علـى األسـر             مفاهيمي ومنهجية حبـث إلجـراء حتليـل جنـساين         

  .املعيشية والعالقات بني اجلنسني
 

 منظمة العمل الدولية -واو  
كجزء من جهـود منظمـة العمـل الدوليـة ملعاجلـة األبعـاد االجتماعيـة للعوملـة، ركـزت                     - ٦٢

جتـار غـري   على العالقـات املتداخلـة بـني العمالـة القـسرية وعمالـة األطفـال واهلجـرة واال         املنظمة  
وتضمنت إسـتراتيجية منظمـة العمـل الـدويل ملكافحـة العنـف ضـد املهـاجرات منـع                    .القانونيني

استغالهلن وإساءة معاملتهن وتعزيز سياسات اهلجرة الـيت تراعـي املنظـور اجلنـساين يف تنظيمهـا       
 وإدارهتا، وعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف والتـشجيع علـى وضـع معـايري لعمـل العمـال               

  .“العمل الكرمي”املهاجرين ضمن إطار 
، اعتمد اجتماع خرباء ثالثي إطـار عمـل متعـدد األطـراف غـري ملـزم        ٢٠٠٥ويف عام    - ٦٣

بـشأن هجــرة اليـد العاملــة يعتــرب وثيقـة رئيــسية لتعزيـز إســتراتيجية لــسياسة اهلجـرة قائمــة علــى      
ــه لــدوائر منظمــة العمــل الدول    .احلقــوق ــة  وقــد وفــر هــذا اإلطــار التوجي ــة تقوي ــة بــشأن كيفي ي

تقدمي عدد من األمثلة عن املمارسات اجليدة الـيت تعـاجل حـاالت             إىل  سياسات اهلجرة باإلضافة    
 .ضعف العامالت املهاجرات

ويغطي دليل منظمة العمل الدولية حول منع التمييـز واسـتغالل العـامالت املهـاجرات                - ٦٤
ل الرحيـل وحـىت العـودة واالنـدماج بالبلـد           وإساءة معاملتهن الدورة الكاملة للهجرة منذ ما قبـ        
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وقد استخدم الدليل، وهو متوفر بعشر لغات، علـى نطـاق واسـع لبنـاء قـدرات دوائـر               .األصل
  .منظمة العمل الدولية يف جمال محاية العامالت املهاجرات ومنع حاالت إساءة املعاملة

 بـدأت منظمـة العمـل       كافحـة العمـل القـسري، الـذي       مب ما زال برنامج العمل اخلاص    و - ٦٥
 ، يقدم املساعدة التقنيـة بنـاء علـى طلـب الـدول األعـضاء مـن أجـل                   ٢٠٠١الدولية بتنفيذه يف    

وقـد حـشد أحـد املـشاريع        . معاجلة كافـة جوانـب مـسألة العمـل القـسري مبـا يف ذلـك االجتـار                 
ــة للعمــال العــاملني يف االقتــص     ــة اجتماعي ــوفري محاي ــامج اجلهــود حنــو ت اد غــري املتــضمنة يف الربن

  .الرمسي مبن فيهم العمال املهاجرين
 

  والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة -زاي  
 الـوعي  لزيـادة  مبـادرات  إلطـالق  األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          منظمة ختطط - ٦٦
 مـام اهت إيـالء  مـع  املهـاجرين  العمـال  حقـوق  بـشأن  النـاس  وعامـة  املهـاجرات  النساء تعليم بغية

 بالعــامالت اتــصاهلم حيتمــل الــذين املهنــيني املتخــذة التــدابري وتــستهدف .العنــف لقــضية خــاص
 نيواألخـــصائي الـــشرطة وضـــباط القـــانون إنفـــاذ علـــى نيوالقـــائم نيملعلمكـــا ،املهـــاجرات
ــادة نياالجتمــاعي ــاجل .اجملتمــع وق ــةامل وتع ــضا نظم ــساء ضــد العنــف أي  إطــار يف املهــاجرات الن
 .هبن الجتارا ملكافحة جهودها

 
 للهجرة الدولية املنظمة -حاء  

 حبـوث  إجـراء  طريـق  عـن  ٦٠/١٣٩ قـرار ال تنفيـذ  يف للـهجرة  الدولية املنظمة أسهمت - ٦٧
ــات ومجــع ــساء عــن بيان ــة، واهلجــرة الن ــز الدولي ــائي التعــاون وتعزي ــدول، بــني الثن كــذلك و ال

 الـيت  الـسياسات  ذلـك  يف مبـا  اجلنـسني،  بـني  للفـروق  املراعية الدولية اهلجرة بسياسات النهوض
 .النـساء  مـن  الفئـة  تلـك  حقـوق  محايـة  على وتركز ونشرهن، املهاجرات العامالت تعيني تنظم

 قنـوات  نعـ جتار عن طريق توفري املعلومات      اال مكافحة بأنشطة االضطالع يف أيضا واستمرت
  .اآلمنة واهلجرة القانونية اهلجرة

 منــها شــىت، بلــدان يف املهــاجرات بالعــامالت تتــصل عديــدة مــشاريع املنظمــة ونفــذت - ٦٨
 وتقيـيم  ؛، فييـت نـام    ميـنش  شـي  هـو  مبدينة نعاصامل يف مهاجرات لعامالت نوعية دراسة إجراء
 الــسياساتأطــر و يةالتــشريع طــراأل تعزيــز بغيــة لبنــان يف املهــاجرات املرتليــات العــامالت حالــة

ــة؛ ــد العام ــة وعق ــة عمــل حلق ــبني يف إقليمي ــن الفل ــزتعز أجــل م ــاون ي ــيني وممارســات التع  التع
 ألصـحاب  ممـثلني  ومـع  املرسـلة،  البلـدان  يف واخلاصـة  العامـة  التوظيـف  وكـاالت  بـني  األخالقية
 الرعايـة  تـوفري  إىل والـدعوة  التوعيـة  وزيادة األوريب؛ االحتاد يف ةيقلاملت البلدان يف خمتارين العمل
 .املكسيك يف نسياجل العنف لضحايا القانونية واملشورة والنفسية، الطبية
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 اخلـرباء  لفريـق  ااجتماع للهجرة الدولية واملنظمة للسكان املتحدة األمم صندوق ونظم - ٦٩
 “احليـاة   دورة طـوال ثغـرات   ال سـد  :املهـاجرات  اإلنـاث ”  موضـوع  نشأب ٢٠٠٦ مايو/أيار يف

 وشـارك  .وحقوقهن وفرصهن تواجههن اليت والتحديات املهاجرات اإلناث احتياجات ملناقشة
ــدان مــن خــرباء االجتمــاع يف ــشأ بل ــور املن ــون وكــذلك واملقــصد، والعب  احلكومــات عــن ممثل

 صـياغة  االجتمـاع  واسـتهدف  .الشتات ومنظمات احلكومية غري واملنظمات الدولية، واهليئات
 الدوليـة  بـاهلجرة  املعين املستوى الرفيع احلوار يف مسامهة بوصفها للعمل التوصيات من جمموعة
 احلمايـة  ركونتاملش وناقش .احلوار يف وحقوقهن املهاجرات احتياجات إدماج مودع والتنمية،

 مــن أنفــسهن حلمايــة هلــن الــضروريني والتــدريب واملعلومــات للمهــاجرات، منحهــايت ينبغــي الــ
 وتنظـيم  املهـاجرات،  إىل املوجـه  اجلنـسي  واإليـذاء  العنـف  مكافحـة  إىل املاسـة  واحلاجة اإليذاء،
  .واإليذاء العنف ذاتعرضهن هل خطر من احلد أجل من وتوظيفهن النساء هجرة

 
 والتوصيات االستنتاجات - خامسا 

انصب اهتمام الدول األعـضاء وأجهـزة منظومـة األمـم املتحـدة وهيئـات وآليـات             - ٧٠
. التقرير علـى قـضية العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات        ذا  اخلرباء خالل الفترة املشمولة هب    

ستوى املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة باجلمعيـة العامـة، وإطـالق               وأسهم احلوار الرفيع املـ    
 إسـهاما كـبريا يف هـذا        ،ن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة          عـ الدراسة املعمقة لألمني العـام      

  .االهتمام املتصاعد

 دول أعضاء سياسات من أجل تنظيم عملية اهلجرة بصورة أفضل،  عدةووضعت - ٧١
 من خالل تعزيز العالقات التعاقديـة بـني    تنظيمها، مبا يف ذلك  ومحاية املهاجرات من العنف   

ن قوانينـها اجلنائيـة وقـوانني العمـل     عـ ووفرت الـدول معلومـات    .العمال وأصحاب العمل  
وأبـرم عـدد مـن بلـدان املنـشأ واملقـصد            . لديها اليت تغطي أيضا حالة العامالت املهـاجرات       

 . التوظيف التعاقدي للمهاجرين هذه البلداناتفاقات ثنائية وإقليمية، ونظمت

وبينما توجد آليات يف عدد من الدول لدراسـة حالـة املهـاجرات، مل يتـوفر سـوى                   - ٧٢
  . العنف ضد العامالت املهاجراتادثوحن عقدر ضئيل من البيانات اإلحصائية 

محـــالت الـــدعوة والتثقيـــف، والتوجيـــه الـــسابق إذكـــاء الـــوعي وتتـــضمن تـــدابري  - ٧٣
ي اخلدمـة   قـدم اء القدرات لدى موظفي احلكومة وموظفي إنفـاذ القـانون وم          للتوظيف، وبن 
م املتاحة للمهاجرات من ضحايا العنف مراكز األزمـات     دعوتتضمن تدابري ال   .االجتماعية

 .وأمــاكن املــأوى وخطــوط االتــصال املباشــر واخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة والقانونيــة 
  .يرة ومؤمترات، البعض منها مبشاركة إقليميةدول اجتماعات املائدة املستدعدة وعقدت 



A/62/177  
 

07-44718 23 
 

ــع        - ٧٤ ــسني، متاشــيا م ــني اجلن ــة الفــروق ب وينبغــي أن تراعــي سياســات اهلجــرة الدولي
االتفاقات املربمة يف املنتديات العاملية للسياسات العامة وتوصيات هيئات حقـوق اإلنـسان             

مـن أن هـذه     مـن التأكـد     فعـل،   املنشأة مبعاهـدات واخلـربة املكتـسبة مـن التـدابري املطبقـة بال             
وينبغــي أن يتــضمن ذلــك، مــن مجلــة أمــور، جهــودا   .الــسياسات تــدعم متكــني املهــاجرات

 الذكور، والتصريح هلن بالعمل  من إقامة للمهاجرات مستقل عن أفراد األسرةإذنلتوفري 
  أن ميكـن   هـذا الوضـع املـستقل      فمـن شـأن      .عندما تقبل هجرهتن بغرض مجـع مشـل األسـرة         

رات مــن االنــدماج بــصورة أيــسر يف اجملتمعــات املــضيفة، واإلســهام يف منــع العنــف  املهــاج
  .واإليذاء واالستغالل

يف  ويلزم بذل جهود أكـرب لتقيـيم فعاليـة التـشريعات والـسياسات العامـة للـهجرة                 - ٧٥
وينبغـي أن  . منع مجيع أشكال العنف الذي ترزح حتته العامالت املهاجرات والقـضاء عليـه   

شريعات، مبــا فيهــا قــوانني العمــل وآليــات االنتــصاف، احلمايــة الفعالــة للعــامالت تــوفر التــ
املهــاجرات مــن العنــف، وتكفــل حــصوهلن علــى العدالــة، مبــا يف ذلــك كفالــة حــق ضــحايا  
اإليذاء يف البقاء يف البلد أثناء سعيهم لالنتصاف؛ وتعزيز رصد ظروف عمـل املهـاجرات،        

لشكاوى والتحقيق اليت تؤدي    فعالة ل رتلية؛ وتوفري آليات    السيما اللوايت تعملن باخلدمة امل    
  .إىل معاقبة املخالفني

هـة واملنهجيـة    وجوعلى الدول أن تكمل تدابريها التشريعية باملزيـد مـن التـدابري امل             - ٧٦
ملنع العنف ضد املهاجرات العامالت والتعامل معه، والنظر بعني االعتبار لنواحي الـضعف             

 مبـادرات   هـذه املعـايري   وينبغـي أن تتـضمن      .  قـد تواجههـا املهـاجرات      والقيود اخلاصة الـيت   
 لـدى املهـاجرات وعامـة اجلمهـور يف البلـدان املرسـلة واملتلقيـة فيمـا                إلذكاء الـوعي   شاملة

  .خيص حقوق العامالت املهاجرات

تعزز تدابري التدريب وبناء القدرات املوجهـة ملـسؤويل احلكومـة،           أن  وعلى الدول    - ٧٧
 ذلك املسؤولني عن إنفاذ القانون، ومفتشي العمل، وضباط شرطة اهلجرة واحلدود، مبا يف

واألخصائيني االجتماعيني، وكذلك قادة اجملتمع واملهنيني اآلخـرين الـذين حيتمـل اتـصاهلم              
خمتلـف   ضـد العـامالت املهـاجرات يف          املوجـه  بالعمال املهاجرين، لتوعيتـهم بقـضية العنـف       

تدابري فعالة ملـساندة املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف، مبـا يف ذلـك                   ريوينبغي توف  .األوضاع
ــة     ــة والنفــــسية واالجتماعيــ ــة والطبيــ ــأوى واملــــساعدة القانونيــ ــاكن املــ الوصــــول إىل أمــ

  .واالقتصادية

ويلزم على الدوام رصد تدابري معاجلة العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات، وتقيـيم                 - ٧٨
 شـكال  القيـام باملزيـد أيـضا لتقيـيم انتـشار خمتلـف أ             ويتعني .أثرها، واختاذ تدابري تصحيحية   
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، مبـا يف ذلـك املـرتل ومقـر          شـىت العنف الذي تعاين منه هذه الفئـة مـن النـساء، يف أوضـاع               
  .العمل واجملتمع عامة

وعلى الدول كفالة احترام حقوق اإلنسان للمهاجرات ومحايتها، بغض النظر عن            - ٧٩
ــروابط بــني   ومــن األمهيــة مبكــا  .وضــعهن كمهــاجرات ن ضــرورة االســتمرار يف دراســة ال

 مـن العنـف   رأةمحايـة املـ  ضـرورة  تها، مع التركيز بوجه خـاص علـى   معاجلاهلجرة واالجتار و  
 علـى  منظومة األمم املتحدة واجملتمـع املـدين      كيانات  وينبغي تشجيع الدول و    جبميع أشكاله 

وضـع سياسـات أكثـر     هبـدف اإلسـهام يف       روابطلتركيز بصورة أكرب على إيضاح هـذه الـ        ا
  .فعالية

وينبغي تشجيع احلكومات على التصديق على الصكوك الدولية اليت تعـاجل قـضايا             - ٨٠
اهلجرة، وخباصة االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  

ــة إىل جانــب الربوتو      ــة املنظمــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم كــولني واتفاقي
وعالوة على ذلـك، ينبغـي       .امللحقني هبا ومجيع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة        

ــاجرين،        ــسان للمه ــيني حبقــوق اإلن ــسان املعن ــررين اخلاصــني جمللــس حقــوق اإلن دعــوة املق
وبــالعنف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، وباالجتــار باألشــخاص، خاصــة النــساء واألطفــال، 

ت املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، إىل مواصلة إيالء االهتمام لوضع وكذلك كافة اهليئا
 .لعامالت املهاجرات على وجه اخلصوصا  ضدالعامالت املهاجرات، والعنف املوجه

 


