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 مشـروع قــرار: إندونيسيا والفلبني  
 

 العنف ضد العامالت املهاجرات  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
،  السابقة بشـأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات             اى مجيع قراراهت  ـإلر  ـإذ تشي  

 املرأة، وجلنة حقوق اإلنسان، وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة           وضعجلنة   يت اختذهتا  ال وإىل القرارات 
 ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

 األحكام املتصـلة بالعـامالت املهـاجرات الـواردة يف الوثـائق اخلتاميـة               وإذ تؤكد جمددا   
، واملـؤمتر العـاملي الرابـع    )٣( للسكان والتنميـــة ، واملؤمتر الدويل)٢(لمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان ل

ـــرأة املعــين ـــة االجتماعيــة  )٤(باملـــ ـــمي للتنميـ ـــة العالــ ـــر القمـــ ات الــيت ، واالستعراضــ)٥(، ومؤمتـ
 تـُـجرى هلذه املؤمترات كل مخس سنوات،

 .٤٨/١٠٤انظر القرار  )١( 
 )٢( A/CONF.157/24) الفصل الثالث)اجلزء األول ،. 
منشور األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )٣( 

A.95.XIII.18 املرفق١، الفصل األول، القرار ،. 
منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤تقرير املؤمتر الدويل الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٤( 

A.96.IV.13 (ينالفصل األول، املرفقان األول والثا. 
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 .، الفصل األول، املرفقان األول والثاين)A.96.IV.8رقم املبيع 
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 خمتلــف األنشــطة الــيت بــادرت إىل االضــطالع هبــا كيانــات   وإذ تالحــظ مــع التقــدير  
منظومــة األمــم املتحــدة، مــن قبيــل الربنــامج اإلقليمــي لــتمكني العــامالت املهــاجرات يف داخــل 

آسيا التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وحلقة النقاش الرفيعة املستوى الـيت عقـدهتا               
د ظورات اجلنسانية يف االقتصـا    إدماج املن �جلنة وضع املـرأة يف دورهتا التاسعة واألربعني بشـأن         

حول محاية العامالت املهاجرات، فضال عن األنشـطة األخـرى          واليت تضمنت مناقشة    � الكلي
 اليت يستـمـر من خالهلا تقييـم حمنة العامالت املهاجرات وختفيفهـا،

 بتزايـد العنصر النسائي يف اهلجرة الدولية مما يتطلـب زيـادة مراعـاة اجلانـب                وإذ تسلم  
 هود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدولية،اجلنساين يف مجيع السياسات واجل

األعــداد الكــبرية مــن النســاء مــن البلــدان الناميــة وبعــض البلــدان الــيت متــر وإذ تالحــظ  
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، الالئي ما زلن يتجهن حنو البلدان األيسر حاال حبثا عن سبل كسـب                

ــا مـــن    ــة وغريمهـ ــر والبطالـ ــة للفقـ ــة العـــيش ألنفســـهن وألســـرهن، نتيجـ  األوضـــاع االجتماعيـ
ـــن فيهـــن العــامالت املهــاجرات،     االقتصــادية، وإذ تو ـــأن للنســاء، مبـ ـــر، يف هــذا الصـــدد، ب ـُـق

 إسهاما رئيسيا يف االقتصاد ويف مكافحة الفقــر،
بالفوائد االقتصادية اليت جينيها البلد األصلي وبلد املقصـد علـى السـواء مـن        وإذ تسلم    

 ت،تشغيل العامالت املهاجرا
حـاالت إسـاءة املعاملـة وأعمـال     استمرار التقارير عـن  إزاء وإذ تعرب عن بالغ القلق       

 ا يف ذلـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين      مبـ  العنف اخلطرية اليت ترتكب ضد العامالت املهاجرات،      
 واألعمــال النامجــة عــن العنصــرية وكراهيــة األجانــب      ـي واألســريزلـــواالجتــار والعنــف املن 

 املؤذية،وممارسات العمل 
 عـادة يف االقتصـاد غـري الرمسـي          ـن أن كثريا من العامالت املهاجرات يعمل      وإذ تالحظ  

املعاملـة  ســوء   ثر عرضة ل  كـويف أعمال أقل اعتمادا على املهارات مقارنة بالرجال، مما جيعلهن أ          
 واالستغالل،

وافر قتضي تـ يــ شكلة العنف املوجه ضد العامالت املهاجرات  التصدي مل أن  وإذ تؤكد    
معلومات موضوعية وشاملة ومستندة إىل قاعدة عريضة، مبـا يف ذلـك القيـام إن أمكـن بإنشـاء                   

 خلــربات خمتلــــف الــدول  النطــاققاعــدة بيانــات للبحـــــث والتحليــل، وممارســة تبــادل واســـــع  
 لموسـة،صوغ السياسات العامة واالستراتيجيات امل  يف،األعضــاء واجملتمع املدنــي

على مواصـلة مشـاركة اجملتمـع املـدين يف وضـع التـدابري املناسـبة وتنفيـذها                   وإذ تشجع  
دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بني الوكاالت احلكوميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر                 

 أعضاء اجملتمع املدين، من أجل مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات،
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هـاجرات ميكـن تسـهيلها وحتقيقهـا        أن حركة عـدد كـبري مـن العـامالت امل          ب وإذ تدرك  
باستخدام الوثائق املـزورة أو املخالفـة لألصـول والزجيـات الصـورية هبـدف اهلجـرة، وأن ذلـك                    

 مـن بينـها شـبكة اإلنترنـت، وأن هـؤالء العـامالت املهـاجرات أكثـر                  ،ميكن تيسريه بسـبل شـىت     
 عرضة لألذى واالستغالل،

سـتراتيجيات املشـتركة واملتضـافرة علـى كـل مـن       أمهية اتبـاع الـُنهج واال   ب ـُـسلـِّـموإذ ت  
الصعيد الثنائي واإلقليمـي واألقـاليمي والـدويل يف محايـة وتعزيـز حقـوق العـامالت املهـاجرات                   

 ورفاههن،
ـــموإذ ت  ــة استكشــاف الصــلة بــني  ب أيضــا ـُـسلـِّـ ـــة النــهوض  ،جــرة واالجتــاراهلأمهي بغي

  من العنف القائم واحملتمل،باجلهود الرامية إىل محاية العامالت املهاجرات
بعض التـدابري الـيت أقرهتـا بعـض بلـدان املقصـد لتخفيـف حمنـة العـامالت             هاوإذ تشجع  

 مثـل إنشـاء آليـات حلمايـة العمـال املهـاجرين،             املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية،     
ــوفري املســاعدة أثنــ     األتيســر وصــوهلم إىل   ــإبالغ الشــكاوى أو ت ــة ب ــزة املعني ــراءات جه اء اإلج

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

الصلة يف رصد تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان ومـا يتعلـق بـذلك مـن اإلجـراءات اخلاصـة يف            
 ويف محايـة    ،حدود واليـة كـل منـها، ويف التصـدي ملشـكلة العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات                   

 عزيز حقوقهن ورفاههن،وت
 ؛)٦(بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١ 
ــ - ٢  ـــبتقــضا ـلما أيـــط عـــحتي جنة حقــوق اإلنســان املعــين  ـاص للـــمقرر اخلـــرير ال

بابه ـعنف ضـد املـرأة وأسـ   ـة بالـ ـنيـ ـمعـ، واملقررة اخلاصة للجنـة ال    )٧(حقوق اإلنسان للمهاجرين  ـب
ــْن    ف ضد العامالت املهاجرات، وتشجــــع     فيما يتعلق مبسألة العن   ،  )٨(وعواقبه ــْن اخلاصي   املقرري

،  هبــن على مواصلة معاجلة مسألة العنف ضـد العـامالت املهـاجرات وحقـوق اإلنسـان اخلاصـة              
 االجتار بالنساء؛نسانـي والتميـيـز، فضال عن  العنف اجلشكالتسيما م وال

__________ 
 )٦( A/60/137 و Corr.1. 
 )٧( E/CN.4/2005/85 و Corr.1 و Add.1-4. 
 )٨( E/CN.4/2005/72 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1 و Add.2-5. 
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االستقصــائية العامليــة  يف الدراســة ةالســتنتاجات الــوارد اتالحــظ مــع التقــدير - ٣ 
، مبـا يف ذلـك توصـياهتا بـإجراءات          )٩(رة الدوليـة  املـرأة واهلجـ   : ٢٠٠٤دور املرأة يف التنمية     عـن  

 واحلـد مـن تعرضـهن    ملموسة ترمي إىل املساعدة على متكني املهاجرات، مبن فـيهن العـامالت،     
 لسوء املعاملة؛

يـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          التفاقيـة الدول  ابدء نفـاذ    ـ ب م مع التقدير  ـِّـتسل - ٤ 
 ؛٢٠٠٣يوليه / متوز١ يف )١٠(املهاجرين وأفراد أسرهم

ن ـْملقرريـــال ا مــع كــ  ا التــام تعاوهنـــواصــل   إىل مجيــع احلكومــات أن ت  تطلــب  - ٥ 
املعلومـات  ب ذلك بوسـائل منـها تزويـدمها      ن يف أداء املهام والواجبات املوكولة إليهما، و       ـْاخلاصي

ــامالت امل   ــة ملناشــداهت هــاجرات وعــن العنــف ضــد الع ــةمااالســتجابة الفوري  وتشــجع،  العاجل
 دية يف دعوهتما لزيارة بلداهنا؛احلكومات على النظر جب

ميع احلكومــات أن تــدرج منظــورا جنســانيا يف كافــة السياســات   جبــــهيــــبت - ٦ 
املتصــلة بــاهلجرة الدوليــة، ألغــراض شــىت منــها محايــة العــامالت املهــاجرات مــن العنــف وســوء  

 ؛ملعاملةا
 حكومـــات البلـــدان األصـــلية وبلـــدان  ســـيمااحلكومـــات املعنيـــة، وال حتـــث  - ٧ 

ــاجرات          ــامالت امله ــوق الع ــم حق ــة ودع ــة حلماي ــا الوطني ــز جهوده ــادة تعزي ــى زي املقصــد، عل
ورفــاههن، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون املســتمر علــى كــل مــن الصــعيد الثنــائي واإلقليمــي 

اســتراتيجيات وإجــراءات مشــتركة، ومراعــاة النــهج االبتكاريــة   وضع بـــواألقــاليمي والــدويل، 
مـن أجـل     ، وإقامـة حـوار متواصـل فيمـا بينـها          عضـاء فـرادى الـدول األ     املتـوفرة لـدى      واخلربات

 تسهيل تبادل املعلومات؛

ما حكومـات البلـدان األصـلية وبلـدان         ياحلكومات املعنيـة، وال سـ     حتث أيضا    - ٨ 
لــربامج الراميــة إىل تعزيــز اإلجــراءات  يص املــوارد املناســبة لتــوفري الــدعم وختصــاملقصــد، علــى 

 وبصــفة خاصــة اإلعــالم املوجــه للفئــات املســتهدفة، والتثقيــف واحلمــالت الراميــة إىل ،الوقائيــة
زيادة الوعي اجلماهريي هبذا املوضوع على الصعيدين الوطين والشعيب، بالتعاون مع املنظمـات             

 غري احلكومية؛

__________ 
 )٩( A/59/287/Add.1. 
 .، املرفق٤٥/١٥٨القرار  )١٠( 

4 05-55437 
 



A/C.3/60/L.16  
 

ية وبلـدان  ـلدان أصلـ ـا يف ذلـك بـ  ـمـ ـضاء، بـــ ام دول أع ـقيـ ـبدير  ـقوه مع الت  ـتن - ٩ 
ــ ـــور وبـالعب ـــدان املقصـــل ـــخاذ تـد، بات ـــامـــالع العـري إلطـــداب ــى ـالت امله حقوقهـــن اجرات عل

 ع الدول األعضاء األخرى على اعتماد التدابري املالئمة يف هذا الصدد؛ـوتشجومستحقاهتـن، 

ما حكومــات البلــدان األصــلية وبلــدان    ييــة، وال ســ باحلكومــات املعنهتيــب  - ١٠ 
املقصــد، أن تضــع جــزاءات عقابيــة وجنائيــة، إن مل تكــن قــد فعلــت ذلــك، مــن أجــل معاقبــة     

تقـــوم مـــا أمكـــن وتشـــجع املنظمـــات     مـــرتكيب العنـــف ضـــد العـــامالت املهـــاجرات، وأن     
احلمايــة احلكوميــة علــى أن تقــوم مــن جانبــها بتزويــد ضــحايا العنــف بكامــل املســاعدة و    غــري

 مــن  ذلــك وغــري،العــاجلتني، مثــل املشــورة، واملســاعدة القانونيــة والقنصــلية، واإليــواء املؤقــت 
دمــاج اإلأن تضــع خططــا إلعــادة والتــدابري الــيت تســمح هلــن حبضــور ســري الــدعاوى القضــائية، 

  إىل بلداهنن األصلية؛ العائداتتأهيل لصاحل العامالت املهاجراتالو

ــات اتشــجع  - ١١  ــة، وال ســ احلكوم ــدان    يملعني ــدان األصــلية وبل ــات البل ما حكوم
املقصــد، علــى دعــم الــربامج التدريبيــة املوجهــة إىل موظفيهــا القــائمني علــى إنفــاذ القــانون           
وموظفيها املسؤولني عـن االدعـاء العـام وموظفيهـا املختصـني بتقـدمي اخلـدمات، وعلـى صـوغ                    

 أجــل إكســاب هــؤالء املــوظفني  مــن، وتنفيــذ مثــل هــذه الــربامج إذا مل تكــن قــد فعلــت ذلــك  
الرمسيني املهـارات والتوجهـات الكفيلـة بتقـدمي احللـول السـليمة واملهنيـة للعـامالت املهـاجرات             

  سوء املعاملة والعنف؛عاننيالالئي ي
ما حكومات البلدان األصـلية وبلـدان       يال س واحلكومات املعنية،   تشجع أيضا    - ١٢ 

أو تعزيـز التـدابري      مـي حقـوق العـامالت املهـاجرات       حتتـدابري   عتمـاد سياسـات و    املقصد، على ا  
ــة املالئمــة   ،القائمــة ــدابري القانوني ــذين يتعمــدون تشــجيع   ضــد  والنظــر يف اختــاذ الت الوســطاء ال

 حتركات العمال السرية ويستغلون العامالت املهاجرات؛

ــدعو  - ١٣  ــات ت ــة إىل     احلكوم ــري احلكومي ــات غ ــم املتحــدة واملنظم ــة األم ومنظوم
من أجل فهم أفضـل ملشـاكل املـرأة واهلجـرة الدوليـة، مبـا يف ذلـك حتسـني مجـع ونشـر                        تعاون  ال

وحتليــل البيانــات الكفيلــة بتفســري أســباب ونتــائج هــذه املشــاكل بغيــة إتاحــة أســاس مــتني            
 ؛للسياسات والربامج املناسبة

ــة، وال ســ  تشــجع  - ١٤  ــات املعني ــدان    ياحلكوم ــدان األصــلية وبل ــات البل ما حكوم
األمـم  دان املقصـد، علـى االسـتفادة مـن خـربات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك شـعبة                   العبور وبلـ  

اإلحصائية التابعة لألمانة العامـة، وغريهـا مـن اهليئـات ذات الصـلة مثـل املعهـد الـدويل                    املتحدة  
للبحـث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بـاملرأة، الســتحداث منــهجيات وطنيــة مناســبة يف جمــال   
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ــات  ــتـ ،مجــع البيان ــاجرات الســتخدامها      يحـت ــامالت امله ــف ضــد الع ــة عــن العن ــات مقارن  بيان
 كأساس للبحوث والتحليالت املتعلقة باملوضوع؛

ــى النظــر يف   تشــجع  - ١٥  ــدول األعضــاء عل ــع وال ــات   التوقي ــى اتفاقي التصــديق عل
ــة   ــل الدولي ــة العم ــا  منظم ــع   ذات الصــلة أو االنضــمام إليه ــر يف التوقي ــى  و، والنظ التصــديق عل

فضـال عـن كافـة      راد أسـرهم،    ـرين وأفـ  ـاجـ ـال امله ـمـ ـيع الع ـوق مج ــاية حق ــة الدولية حلم  االتفاقي
 معاهدات حقوق اإلنسان اليت تسهم يف محاية حقوق العامالت املهاجرات؛

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص،  ـبـــدء سريـــان ب ترحــب - ١٦ 
وبروتوكــول مكافحــة  ، ٢٠٠٣ديســمرب /ول كــانون األ٢٥ يف )١١(وخباصــة النســاء واألطفــال 

، )١١(٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ يف )١١(هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو 
التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، وتشــجع احلكومــات املكمـِّـــلني 

 أو االنضمام إليهما؛والتصديق عليهما  على النظر يف التوقيع على الربوتوكولني
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى النظــر يف وضــع تشــجع  - ١٧ 

 توصية عامة بشأن حالة العامالت املهاجرات؛

 الثانيـــة اـامة يف دورهتــــعية العــــجمــــإىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل التطلـــب  - ١٨ 
هاجرات وعن تنفيذ هذا القـرار، آخـذا يف         نف ضد العامالت امل   ـالستني تقريرا عن مشكلة الع    و

االعتبار املعلومات املستكملة املقدمـة مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة منظمـة                   
العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،    

 ، فضال عن املنظمـة الدوليـة للـهجرة        واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة       
ـــن     ـــن املعنيـيـ ــررين اخلاصيـ ــارير املقـ ــادر ذ وتقـ ــائر املصـ ــات    وسـ ــا املنظمـ ــا فيهـ ــلة، مبـ ات الصـ
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