
A/RES/60/139 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
7 February 2006 

 الستونالدورة 
 من جدول األعمال٦٤البند

 

05-49592 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/503( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
 

 العنف ضد العامالت املهاجرات - ٦٠/١٣٩
 ،إن اجلمعية العامة 
،  السابقة بشـأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املهـاجرات             اى مجيع قراراهت  ـإلر  ـإذ تشي  

 وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة     نـة حقـوق اإلنسـان    وجل املرأة وضعجلنة    اليت اختذهتا  وإىل القرارات 
 ،)١(اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة

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

ـــرأة املعــين ــة   )٤(باملـــ ـــة االجتماعي ـــمي للتنميـ ـــة العالــ ـــر القمـــ ــيت ، واالستعراضــ)٥(، ومؤمتـ ات ال
 تــجرى هلذه املؤمترات كل مخس سنوات،

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

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

_______________ 
 .٤٨/١٠٤انظر القرار  )١(
)٢( A/CONF.157/24) Part I(الفصل الثالث ،. 
 األمـم   اتمنشـور ( ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣-٥لتنمية، القـاهرة،    تقرير املؤمتر الدويل للسكان وا     )٣(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 
 األمـم   اتمنشـور  (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر الدويل الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٤(

 .املرفقان األول والثاين، ١القرار ول، الفصل األ، )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 املبيع اتمنشور(
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األنشـطة األخـرى    إضافة إىل   اية العامالت املهاجرات،    حول مح  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  
 لية،اجلنساين يف مجيع السياسات واجلهود املتصلة مبوضوع اهلجرة الدو

األعــداد الكــبرية مــن النســاء مــن البلــدان الناميــة وبعــض البلــدان الــيت متــر وإذ تالحــظ  
حنـو البلـدان األيسـر حـاال حبثـا عـن            جيـازفن بأنفسـهن     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، الالئي ما زلن       

 مــن األوضــاع  ذلــكســبل كســب العــيش ألنفســهن وألســرهن، نتيجــة للفقــر والبطالــة وغــري  
 بواجـب البلـدان األصـلية أن حتـاول، بالتعـاون مـع اجملتمـع                ــقــر االقتصـادية، وإذ ت   واالجتماعية  

 الدويل، هتيئة الظروف اليت توفر فرص العمل واألمن االقتصادي ملواطنيها،
بالفوائد االقتصادية اليت جينيها البلد األصلي وبلد املقصـد علـى السـواء مـن        وإذ تسلم    

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

 مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين        العنف اخلطرية اليت ترتكب ضد العامالت املهاجرات،      
واالجتــار والعنــف املنـزلـــي واألســري واألعمــال النامجــة عــن العنصــرية وكراهيــة األجانــب          

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

ويف أعمال أقل اعتمادا على املهارات مقارنة بالرجال، مما جيعلهن أكـثر عرضة لســوء املعاملـة                
 واالستغالل،

قتضي يــ شكلة العنف املوجه ضد العامالت املهـاجرات        التصدي مل أن  على   تشددوإذ   
 معلومات موضوعية وشـاملة ومسـتندة إىل قاعـدة عريضـة، مبـا يف ذلـك القيـام إن أمكـن                      توافر

 خلــربات خمتلــــف  النطــاقبإنشــاء قاعــدة بيانــات للبحـــــث والتحليــل، وممارســة تبــادل واســـــع  
ـــي  ـــاء واجملتمــع املدنـ صــوغ السياســات العامــة   والــدروس املستخلصــة يف جمــال  الــدول األعضـ

 لموسـة،واالستراتيجيات امل
 على مواصـلة مشـاركة اجملتمـع املـدين يف وضـع التـدابري املناسـبة وتنفيـذها                   وإذ تشجع  

وميـة وسـائر     واملنظمـات غـري احلك     تكرة فيما بـني الوكـاالت احلكوميـة       دعما لقيام شراكات مب   
  من أجل مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات،أعضاء اجملتمع املدين

 مــن العــامالت املهــاجرات ميكــن تســهيلها وحتقيقهــا  أن حركــة عــدد كــبريوإذ تــدرك 
باستخدام الوثائق املـزورة أو املخالفـة لألصـول والزجيـات الصـورية هبـدف اهلجـرة، وأن ذلـك                    
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 مـن بينـها شـبكة اإلنترنـت، وأن هـؤالء العـامالت املهـاجرات أكثـر                  ،ميكن تيسريه بسـبل شـىت     
 عرضة لألذى واالستغالل،

هج واالســتراتيجيات املشــتركة واملتضــافرة علــى كــل مــن  أمهيــة اتبــاع النــب مســلوإذ ت 
الصعيد الثنائي واإلقليمـي واألقـاليمي والـدويل يف محايـة وتعزيـز حقـوق العـامالت املهـاجرات                   

 ورفاههن،
بغيــة النـهوض بـاجلهود      جرة واالجتار   اهلأمهية استكشاف الصلة بني     ب  أيضا مـسلوإذ ت  

 من العنف والتمييز واالستغالل وإساءة املعاملة،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،     
ــإبالغ الشــكاوى أو     ــة ب ــزة املعني ــراءات    تيســر وصــوهلم إىل األجه ــاء اإلج ــوفري املســاعدة أثن  ت

 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    ،اجراتحدود واليـة كـل منـها، ويف التصـدي ملشـكلة العنـف ضـد العـامالت املهـ                   

 وتعزيز حقوقهن ورفاههن،
 ؛)٦(بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١ 
 ةجنة حقــوق اإلنســان املعنيـــ للــةاصـ اخلــةمقررـرير الـــبتقــضا ـلما أيـــط عـــحتيــ - ٢ 

بابه ـعنف ضـد املـرأة وأسـ   ـة بالـ ـنيـ ـمعـ، واملقررة اخلاصة للجنـة ال )٧(حقوق اإلنسان للمهاجرين ـب
 مجيــع املقــررين فيمــا يتعلــق مبســألة العنــف ضــد العــامالت املهــاجرات، وتشجـــــع ، )٨(وعواقبــه

 علـى معاجلـة مسـألة       اخلاصني الذين تتصل والياهتم مبوضوع العنف ضـد العـامالت املهـاجرات           
 العنـف   شـكالت سـيما م   ، وال  هبــن  العنف ضد العامالت املهاجرات وحقوق اإلنسـان اخلاصـة        

 االجتار بالنساء؛ىل إضافة إنسانـي والتميـيـز، اجل
االستنتاجات الواردة يف الدراسة االستقصائية العامليـة عــن دور املـرأة            تالحظ   - ٣ 
إجـراءات ملموسـة    اختـاذ   ، مبـا يف ذلـك توصـياهتا ب        )٩(املرأة واهلجرة الدولية  : ٢٠٠٤ ،يف التنمية 

_______________ 
)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. 
)٩( A/59/287 و Add.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ؛ وانظر أيضاE.04.IV.4. 
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هن لسـوء   ترمي إىل املساعدة علـى متكـني املهـاجرات، مبـن فـيهن العـامالت، واحلـد مـن تعرضـ                    
 املعاملة؛
التفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            ا بـبدء نفـاذ     تسلــم مع التقدير   - ٤ 

 ؛٢٠٠٣يوليه / متوز١ يف )١٠(املهاجرين وأفراد أسرهم
ني تني اخلاصـ  تملقـرر ا مـع    ا التـام  تعاوهنـ واصـل    إىل مجيع احلكومـات أن ت      تطلب - ٥ 
ذلـك بوسـائل منـها      ام والواجبات املوكولة إليهمـا، و     يف أداء امله   أعاله   ٢ني يف الفقرة    تاملذكور
االسـتجابة الفوريـة    عـن العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات و          معلومات  مبا تطلبانه من     تزويدمها
 احلكومات على النظر جبدية يف دعوهتما لزيارة بلداهنا؛، وتشجع  العاجلةماملناشداهت
نيا يف كافــة السياســات  جبـــميع احلكومــات أن تــدرج منظــورا جنســا تـهيــــب - ٦ 

املتصلة باهلجرة الدولية، ألغـراض شـىت منـها محايـة العـامالت املهـاجرات مـن العنـف والتمييـز                     
 واالستغالل وسوء املعاملة؛

 حكومـــات البلـــدان األصـــلية وبلـــدان  ســـيما احلكومـــات املعنيـــة، والحتـــث  - ٧ 
ــوق العــ        ــم حق ــة ودع ــة حلماي ــا الوطني ــز جهوده ــادة تعزي ــى زي ــاجرات املقصــد، عل امالت امله

ورفــاههن، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون املســتمر علــى كــل مــن الصــعيد الثنــائي واإلقليمــي 
وضع اســتراتيجيات وإجــراءات مشــتركة، ومراعــاة النــهج االبتكاريــة   بـــواألقــاليمي والــدويل، 

مـن أجـل     ، وإقامـة حـوار متواصـل فيمـا بينـها          عضـاء فـرادى الـدول األ     املتـوفرة لـدى      واخلربات
 سهيل تبادل املعلومات؛ت

ما حكومـات البلـدان األصـلية وبلـدان         يسـ  احلكومات املعنيـة، وال   حتث أيضا    - ٨ 
لــربامج الراميــة إىل تعزيــز اإلجــراءات  تــوفري الــدعم وختصــيص املــوارد املناســبة ل املقصــد، علــى 

 واحلمـالت الراميـة إىل      ، وبصفة خاصـة اإلعـالم املوجـه للفئـات املسـتهدفة، والتثقيـف             ،الوقائية
زيادة الوعي اجلماهريي هبذا املوضوع على الصعيدين الوطين والشعيب، بالتعاون مع املنظمـات             

 غري احلكومية؛

ية وبلـدان  ـلدان أصلـ ـا يف ذلـك بـ  ـمـ ـضاء، بـــ ام دول أع ـقيـ ـبدير  ـوه مع التق  ـتن - ٩ 
ــ ـــدابـــخاذ تـد، باتـــمقصــدان ـلـــور وبـعب حقوقهـــن اجرات علــى ـ املهــالتـامـــالع العـري إلط

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

_______________ 
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٠(



A/RES/60/139 

5 

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

يب العنـــف ضـــد العـــامالت املهـــاجرات، وأن تقـــوم مـــا أمكـــن وتشـــجع املنظمـــات         مـــرتك
احلكوميــة علــى أن تقــوم مــن جانبــها بتزويــد ضــحايا العنــف بكامــل املســاعدة واحلمايــة      غــري

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

  إىل بلداهنن األصلية؛ العائداتتأهيل لصاحل العامالت املهاجراتالو

ــة، وال تشــجع  - ١١  ــات املعني ــ احلكوم ــدان    يس ــدان األصــلية وبل ــات البل ما حكوم
قــانون املقصــد، علــى دعــم الــربامج التدريبيــة املوجهــة إىل موظفيهــا القــائمني علــى إنفــاذ ال         

وموظفيها املسؤولني عـن االدعـاء العـام وموظفيهـا املختصـني بتقـدمي اخلـدمات، وعلـى صـوغ                    
مــن أجــل إكســاب هــؤالء املــوظفني  ، وتنفيــذ مثــل هــذه الــربامج إذا مل تكــن قــد فعلــت ذلــك  

الرمسيني املهـارات والتوجهـات الكفيلـة بتقـدمي احللـول السـليمة واملهنيـة للعـامالت املهـاجرات             
  سوء املعاملة والعنف؛ننيعاالالئي ي
ــة تشــجع أيضــا   - ١٢  ــدابري  علــى اختــاذ  احلكومــات املعني حتمــي حقــوق اإلنســان  ت

بصرف النظـر عـن وضـعهن مـن           من هذا القبيل،   أو تعزيز التدابري القائمة   للعامالت املهاجرات   
حيث اهلجرة، مبا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، يف جمـال السياسـات الـيت تـنظم توظيـف العـامالت                       

الوســطاء الــذين يتعمــدون تشــجيع    ضــد التــدابري القانونيــة املالئمــة    واملهــاجرات وتــوزيعهن 
 وذلــك للحــد مــن ســهولة تعــرض ،يســتغلون العــامالت املهــاجراتوحتركــات العمــال الســرية 

العامالت املهاجرات لالستغالل وإساءة املعاملة واالجتار، والنظر يف توسيع احلـوار بـني الـدول               
لتشـجيع القنـوات القانونيـة للـهجرة لتحقيـق أمـور منـها ردع               ابتكاريـة   ق  بشأن استحداث طر  
 ؛اهلجرة غري القانونية

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

 واستكشاف الصـالت القائمـة      ها،ونتائج يلة بتفسري أسباب هذه املشاكل    وحتليل البيانات الكف  
 وحتديــد أســباب اهلجــرة غــري املوثقــة وآثارهــا االقتصــادية واالجتماعيــة   ،بــني اهلجــرة واالجتــار

النتائج املترتبة عليها فيما يتعلق بصـياغة وتنفيـذ السياسـات االجتماعيـة     إضافة إىل  والدميغرافية،  
 علقة باهلجرة، مبا فيها السياسات املتصلة بالعامالت املهاجرات؛واالقتصادية واملت

ــة، وال تشــجع  - ١٤  ــات املعني ــ احلكوم ــدان    يس ــدان األصــلية وبل ــات البل ما حكوم
األمـم  العبور وبلـدان املقصـد، علـى االسـتفادة مـن خـربات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك شـعبة                     
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هـا مـن اهليئـات ذات الصـلة مثـل املعهـد الـدويل               اإلحصائية التابعة لألمانة العامـة، وغري     املتحدة  
للبحـث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بـاملرأة، الســتحداث منــهجيات وطنيــة مناســبة يف جمــال   

ــات  ــ، تـمجــع البيان ــاجرات الســتخدامها      ـت ــامالت امله ــف ضــد الع ــة عــن العن ــات مقارن يح بيان
 كأساس للبحوث والتحليالت املتعلقة باملوضوع؛

ــدول تشــجع  - ١٥  ــى النظــر يف   ال ــع واألعضــاء عل 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

، أو االنضـمام إليهـا     راد أسـرهم  ـرين وأف ـاجـال امله ـمـيع الع ـوق مج ــاية حق ــاالتفاقية الدولية حلم  
 نسان اليت تسهم يف محاية حقوق العامالت املهاجرات؛ كافة معاهدات حقوق اإلإضافة إىل
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص،  ـبـــدء سريـــان ب ترحــب - ١٦ 

 املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عـــرب        ،وخباصــة النســاء واألطفــال   
فحــة هتريــب املهــاجرين وبروتوكــول مكا، ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٥يف ، )١١(الوطنيــة

املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   ،عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو
، وتشــجع احلكومــات علــى النظــر يف التوقيــع ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٨يف ، )١٢(الوطنيــة

 والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما؛ على الربوتوكولني
ملعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى النظــر يف وضــع اللجنــة اتشــجع  - ١٧ 

 توصية عامة بشأن حالة العامالت املهاجرات؛

 الثانيـــة اـامة يف دورهتــــعية العــــجمــــإىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل التطلـــب  - ١٨ 
نف ضد العامالت املهاجرات وعن تنفيذ هذا القـرار، آخـذا يف            ـالستني تقريرا عن مشكلة الع    و
العتبار املعلومات املستكملة املقدمـة مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة منظمـة                   ا

العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،    
إضـافة   ،املنظمـة الدوليـة للـهجرة     وواملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة،          

وســائر املصــادر ذات الصــلة،  ، أعــاله٢ني يف الفقــرة تيـــن املــذكورتني اخلاصتارير املقــررتقــإىل 
 .احلكومية فيها املنظمات غري مبا

 ٦٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦

_______________ 
 . املرفق الثاين،٥٥/٢٥القرار  )١١(
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث )١٢(


