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الدورة الثامنة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٠ من جدول األعمال 
  النهوض باملرأة 

األرجنتـــني، إندونيســـيا، بورونـــدي، الـــرأس األخضـــر، ســـري النكـــا، شـــيلي، الفلبــــني، 
 كمبوديا، املكسيك: مشروع قرار 

  العنف ضد العامالت املهاجرات 
إن اجلمعية العامة،  

إذ تشـري إىل مجيـع قراراـا السـابقة بشـأن العنـف املوجـه ضـد العـامالت املــهاجرات، 
وإىل القرارات اليت اختذا جلنة وضع املرأة، وجلنة حقوق اإلنسان، وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة 

اجلنائية، وإىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة(١)، 
وإذ تؤكـد جمـددا نتـائج املؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان(٢)، واملؤمتـر الـــدويل للســكان 
والتنميـــة(٣)، واملؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين باملــــــرأة(٤)، ومؤمتــــر القمــــــة العالـــــمي للتنميــــة 

 __________
انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (١)

A/CONF.157/24 (اجلزء األول)، الفصل الثالث.  (٢)
تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٣)

املبيع E.95.XIII.18، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
تقرير املؤمتر الدويل الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (٤)

املبيع E.96.IV.13) الفصل األول، املرفقان األول والثاين. 
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االجتماعية(٥)، واالستعراض الذي يجرى لكل منها كل مخس سنوات، وال سيما فيمـا يتعلـق 
بالنتائج املتصلة بالعامالت املهاجرات، 

وإذ تالحظ خمتلف األنشطة الـيت بـادرت إىل االضطـالع ـا كيانـات داخـل منظومـة 
األمم املتحدة، من قبيل اجتماع فريق اخلرباء الذي عقده املعهد الدويل للبحث والتدريـب مـن 
أجل النهوض بـاملرأة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، يف جنيـف يف آب/أغسـطس ١٩٩٩، وحلقـة 
العمـل الدوليـة عـن أفضـل املمارسـات املتعلقـة بالعمـــال املــهاجرين وأســرهم، الــيت عقــــــدت 
مببادرة من املنظمة الدولية للهجرة، يف سنتياغو، يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، واحللقـة الدراسـية 
عن املهاجرات اليت نظمها صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واملعـهد األرجنتيـين الوطـين 
ملكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية، يف بوينس أيرس، يف متــوز/يوليـه ٢٠٠١، فضـال 

عن األنشطة األخرى اليت تواصل تقييم احملنة اليت تواجه العامالت املهاجرات وختفيفها، 
وإذ تؤكد أن مواجهة مشكلة العنف املوجه ضد العامالت املـهاجرات تقتضـي توافـر 
معلومات موضوعية وشاملة ومستندة إىل قاعدة عريضة، مبـا يف ذلـك القيـام إن أمكـن بإنشـاء 
قـاعدة بيانـات للبحــــث والتحليـل، وممارسـة تبـادل واســــع النطـاق خلـــربات خمتلــــف الــدول 
األعضــاء واتمع املدنــي، فيما يتصل بالدروس املسـتفادة مـن أجـل صـوغ السياسـات العامـة 

واالستراتيجيات احملددة، 
وإذ تشجع على مواصلة مشـاركة اتمـع املـدين يف وضـع التدابـري املناسـبة وتنفيذهـا 
دعما لقيام شراكات مبتكرة فيما بني الوكاالت احلكومية، واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر 

أعضاء اتمع املدين، من أجل مكافحة العنف ضد العامالت املهاجرات، 
وإذ تالحـظ األعـداد الكبـرية مـن النسـاء مـن البلـدان الناميـة وبعـض البلـدان الـيت متـــر 
اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، الالئـي مـا زلـن يتجـهن حنـو البلـدان األيسـر حـاال حبثـــا عــن ســبل 
كسب العيش ألنفسهن وألســرهن، نتيجـة للفقـر والبطالـة وغريمهـا مـن األوضـاع االجتماعيـة 
االقتصادية، وإذ تسلم بواجب البلدان األصلية يف السعي حنو إجيــاد األوضـاع الـيت توفـر فـرص 

العمل واألمن االقتصادي ملواطنيها، 
ـــات املتوافــرة عــن اســتمرار حــاالت إســاءة  وإذ تعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء املعلوم

املعاملة وأعمال العنف اخلطرية اليت ترتكب ضد العامالت املهاجرات، 

 __________
تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات األمــم  (٥)

املتحدة، رقم املبيع E.96.IV.8)، الفصل األول، املرفقان األول والثاين. 
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وإذ تـدرك أن حركـة عـدد كبـري مـن العـامالت املـهاجرات ميكـن تسـهيلها وحتقيقــها 
باستخدام الوثائق املـزورة أو املخالفـة لألصـول والزجيـات الصوريـة ـدف اهلجـرة، وأن ذلـك 
ميكن تيسريه بسبل شـىت، مـن بينـها شـبكة اإلنـترنت، وأن هـؤالء العـامالت املـهاجرات أكـثر 

عرضة لألذى واالستغالل، 
وإذ تسلم بالفوائد االقتصادية اليت جينيها البلد األصلي وبلد املقصد علـى السـواء مـن 

تشغيل العامالت املهاجرات، 
وإذ تـدرك أمهيـة اتبـاع النـهج واالسـتراتيجيات املشـتركة واملتضـــافرة علــى كــل مــن 
الصعيد الثنائي واإلقليمي واألقـاليمي والـدويل يف محايـة وتعزيـز حقـوق العـامالت املـهاجرات 

ورفاههن، 
وإذ تدرك أيضا أمهية استكشاف الصلة بني هجرة النساء واالجتار ن، 

وإذ تشجعها بعض التدابري الـيت أقرـا بعـض بلـدان املقصـد لتخفيـف حمنـة العـامالت 
املهاجرات املقيمات يف نطاق واليتها القضائية، 

وإذ تشدد على الدور املهم الذي تضطلـع بـه هيئـات األمـم املتحـدة التعاهديـة، ذات 
الصلة يف رصد تنفيذ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان ومـا يتعلـق بذلـك مـن اإلجـراءات اخلاصـة يف 
حـدود واليـة كـل منـها، ويف التصـدي ملشـكلة العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، ويف محايــة 

وتعزيز حقوقهن ورفاههن، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٦)؛  - ١

حتيـط عـلما أيـضا بتقـرير كل مـن الـمقـررة اخلـاصـة للـجنـة حقـوق اإلنسـان  - ٢
املعنيـة بــحقوق اإلنسـان للمـهاجرين(٧)، واملقـررة اخلاصـــة للجنــة حقــوق اإلنـســان الـمعـنيـــة 
بالـعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبه(٨)، فيما يتعلـق مبسـألة العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، 
وتشجـــع املقررتني اخلـاصتني علـى مواصلـة معاجلـة مسـألة العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات 
وما هلن من حقوق اإلنسان اخلاصة، وال سيما مشكالت العنف الـذي يتـم علـى أسـاس نـوع 

اجلنس أو التمييز أو االجتار بالنساء؛ 

 __________
 .A/58/161 (٦)

 .E/CN.4/2003/85 (٧)
 .E/CN.4/2003/75/Add.1 (٨)
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تسـلم مـع التقديـر ببـدء نفـاذ االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمــال  - ٣
املهاجرين وأفراد أسرهم يف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٣؛ 

ـــع احلكومــات أن تواصــل تعاوــا التــام مــع كلتــا املقررتــني  تطلـب إىل مجي - ٤
اخلاصتني يف أداء املهام والواجبات املوكولـة إليـهما، وأن تزودمهـا جبميـع املعلومـات املطلوبـة، 

مبا يف ذلك ما يتم عن طريق االستجابة الفورية للمناشدات العاجلة من املقررتني اخلاصتني؛ 
تشجع احلكومات، وخباصة حكومات البلدان األصلية وبلدان املقصــد، علـى  - ٥
ـــة حبقــوق  إتاحـة املعلومـات املتعلقـة بـالعنف ضـد العـامالت املـهاجرات للمقـررة اخلاصـة املعني
اإلنسان للمهاجرين دف مطالبة املقررة اخلاصـة بالتوصيـة باختـاذ تدابـري وإجـراءات ملموسـة 

من أجل التصدي للمشكلة؛ 
تشجع أيضا احلكومات على النظر جديا يف دعوة املقـررة اخلاصـة إىل زيـارة  - ٦

بلداا من أجل مساعدا على االضطالع بفعالية بالوالية املوكولة إليها؛ 
ــــة وبلـــدان  حتــث احلكومــات املعنيــة، وال ســيما حكومــات البلــدان األصلي - ٧
ـــز جــهودها الوطنيــة حلمايــة ودعــم حقــوق العــامالت املــهاجرات  املقصـد، علـى زيـادة تعزي
ورفاهـهن، مبـا يف ذلـك مـا يتـم عـن طريـق التعـــاون املســتمر علــى كــل مــن الصعيــد الثنــائي 
واإلقليمي واألقاليمي والدويل، مـع وضـع اسـتراتيجيات وإجـراءات مشـتركة، ومراعـاة النـهج 
االبتكارية واخلربات املتوفرة لــدى فـرادى الـدول األعضـاء، وإقامـة حـوار متواصـل فيمـا بينـها 

من أجل تسهيل تبادل املعلومات؛ 
حتث أيضا احلكومات املعنيـة، وال سـيما حكومـات البلـدان األصليـة وبلـدان  - ٨
املقصد، على دعم الربامج الرامية إىل تعزيز اإلجراءات الوقائية وختصيص املوارد املالئمـة هلـذه 
ـــة إىل  الـربامج، وبصفـة خاصـة اإلعـالم املوجـه للفئـات املسـتهدفة، والتثقيـف واحلمـالت الرامي
زيادة الوعي اجلماهريي ذا املوضوع على الصعيدين الوطين والشعيب، بالتعاون مع املنظمـات 

غري احلكومية؛ 
تنـوه مع التقـدير بـقـيـام دول أعـــضاء، بـمـا يف ذلـك بـلـدان أصلـيـة وبلـدان  - ٩
العبـور وبـلـدان املقصـد، باتـخاذ تـدابـري إلطـالع العـامـالت املهـاجرات علـى مـا يسـتحق هلـن 
من حـقوق ومزايـا، وتشجــع الـدول األعضـاء األخـرى علـى اعتمـاد التدابـري املالئمـة يف هـذا 

الصدد؛ 
ـــات املعنيــة، وال سيمــا حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  يـب باحلكوم - ١٠
املقصـد، أن تضـع جـزاءات عقابيـة وجنائيـة، إن مل تكـن قـد فعلـت ذلـــك، مــن أجــل معاقبــة 
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مرتكـيب العنـــف ضــد العــامالت املــهاجرات، وأن تقــوم مــا أمكــن وتشــجع املنظمــات غــري 
احلكومية على أن تقوم من جانبها بتزويد ضحايا العنف بكامل املساعدة واحلماية العـاجلتني، 
مثل املشورة، واملسـاعدة القانونيـة والقنصليـة، واإليـواء املؤقـت، وغـري ذلـك مـن التدابـري الـيت 
تسمح هلن حبضور سري الدعاوى القضائية، وأن تضع خططا إلعادة اإلدمـاج والتـأهيل لصـاحل 

العامالت املهاجرات العائدات إىل بلدان األصلية؛ 
ـــة، وال سيمــا حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  تشـجع احلكومـات املعني - ١١
املقصـد، علـــى دعــم الــربامج التدريبيــة املوجهــة إىل موظفيــها القــائمني علــى إنفــاذ القــانون 
وموظفيها املسؤولني عـن االدعـاء العـام وموظفيـها املختصـني بتقـدمي اخلدمـات، وعلـى صـوغ 
وتنفيـذ مثـل هـذه الـربامج إذا مل تكـن قـد فعلـت ذلـك، مـن أجـــل إكســاب هــؤالء املوظفــني 
الرمسيني املهارات والتوجـهات الكفيلـة بتقـدمي احللـول السـليمة واملهنيـة للعـامالت املـهاجرات 

الالئي يعانني سوء املعاملة والعنف؛ 
تشجع أيضا احلكومات املعنية، وال سيما حكومات البلدان األصليــة وبلـدان  - ١٢
املقصد، على اختاذ تدابري أو تعزيز التدابري القائمة من أجل تنظيم اسـتقدام وتشـغيل العـامالت 
املـهاجرات، والنظـر يف اختـــاذ التدابــري القانونيــة املالئمــة ملكافحــة الوســطاء الذيــن يتعمــدون 

تشجيع حتركات العمال السرية ويستغلون العامالت املهاجرات؛ 
تدعو احلكومات إىل حتديد مسـببات اهلجـرة غـري املوثقـة وأثرهـا االقتصـادي  - ١٣
واالجتماعي والدميوغرايف، فضال عن انعكاساا علـى صياغـة وتطبيـق السياسـات االجتماعيـة 

واالقتصادية والسياسات املتعلقة باهلجرة، مبا يف ذلك ما يتصل بالعامالت املهاجرات؛ 
ـــة، وال سيمــا حكومــات البلــدان األصليــة وبلــدان  تشـجع احلكومـات املعني - ١٤
العبـور وبلـدان املقصـــد، علــى االســتفادة مــن خــربات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك الشــعبة 
اإلحصائية التابعة لألمانة العامة، وغريهــا مـن اهليئـات ذات الصلـة مثـل املعـهد الـدويل للبحـث 
والتدريـب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، الســـتحداث منــهجيات وطنيــة مناســبة يف جمــال مجــع 
البيانـات ومبـا يتيـح إنتـاج بيانـات مقارنـة عـن العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات الســتخدامها 

كأساس للبحوث والتحليالت املتعلقة باملوضوع؛ 
تشـجع الـدول األعضــاء علــى النظــر يف التوقيــع والتصديــق علــى اتفاقيــات  - ١٥
منظمـة العمـل الدوليـــة ذات الصلــة أو االنضمــام إليــها، والنظــر يف التوقيــع والتصديــق علــى 
ــرق  االتفاقيـة الدوليـة حلمـــاية حقـــوق مجــيع العـمــال املهـاجــرين وأفــراد أسـرهم، واتفــاقية ال

لعام ١٩٢٦، أو االنضمام إليهما؛ 
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ترحــب باعتمــاد اجلمعيــة العامــة بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــــة االجتـــار  - ١٦
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريـق الـرب 
والبحر واجلو، املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وتشـجع 

احلكومات على النظر يف التوقيع على الربوتوكولني والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما؛ 
تشجـع اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة علـى النظـر يف وضـــع  - ١٧

توصية عامة بشأن حالة العامالت املهاجرات؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الـجمـعيــة العـامــة يف دورـا الســــتني  - ١٨
تقريرا عن مشكلة العـنف ضد العامالت املهاجرات وعن تنفيذ هذا القـرار، آخـذا يف االعتبـار 
املعلومـات املسـتكملة املقدمـة مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة منظمـة العمـــل 
الدوليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، واملعـــهد 
الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، فضال عـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة وسـائر 

املصادر ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. 
 


