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البند ١١٢ من القائمة األولية* 

  النهوض باملرأة 
 العنف ضد العامالت املهاجرات 

  تقرير األمني العام 
موجز 

عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة ١٣١/٥٦ املــؤرخ ١٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، 
يقدم هذا التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذا الـدول األعضـاء واألنشـطة الـيت اضطلعـت 
ا مؤسسات منظومة األمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية األخـرى يف جمـال العنـف ضـد 

العامالت املهاجرات. 
ويختتم التقرير بسلسلة توصيات من أجل اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها مستقبال. 
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مقدمة   أوال -
حثــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــــا ١٣١/٥٦ املـــؤرخ ١٩ كـــانون األول/ديســـمرب  - ١
٢٠٠١، املتعلق بالعنف ضد العامالت املـهاجرات، احلكومـات علـى مواصلـة تعزيـز جـهودها 
الوطنيـة حلمايـة حقـوق العـامالت املـهاجرات والعمـل علـى حتقيـق رفاهـهن، مبـا يف ذلـك عـــن 
طريق التعاون الثنائي واإلقليمي واألقاليمي والدويل املتواصل. وعن طريق وضع اسـتراتيجيات 
وإجراءات مشتركة. وقد قدمت اجلمعية العامـة توصيـات مفصلـة ملنـع العنـف ضـد العـامالت 

املهاجرات، ومعاقبة مرتكبيه، ودعم ضحايا هذا العنف. 
وطلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها يف دورـا الثامنــة واخلمســني  - ٢
تقريرا عن مشكلة العنف ضـد العـامالت املـهاجرات وعـن تنفيـذ قرارهـا ١٣١/٥٦(١)، آخـذا 
يف االعتبار املعلومات املستكملة املقدمة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وخباصة منظمـة 
العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، 
واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة فضـال عـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة 

وسائر املصادر ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. 
ويقـدم التقريـر احلـايل وفقـا لـذاك الطلـــب باالســتناد، يف مجلــة أمــور، إىل املعلومــات  - ٣
الـواردة مـن الـدول األعضـاء وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة. كمـا يتضمـــن التقريــر احلــايل 
معلومـات عـــن اإلجــراءات الــيت اختذــا اهليئــات احلكوميــة الدوليــة وهيئــات اخلــرباء بشــأن 

املوضوع.  
 

التدابري اليت اختذا الدول األعضاء   ثانيا –
حـىت ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، بلـغ عـدد الـدول األعضـاء الـيت اسـتجابت إىل طلـــب  - ٤
األمني العام بتقدمي معلومات تتعلق بتنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة ١٣١/٥٦، ٢٩ دولـة، وهـي: 
النمسـا وبربــادوس وبيــالروس وبوركينــا فاســو وقــربص وكولومبيــا والدامنــرك والســلفادور 
وفنلندا وأملانيا وإيطاليا وجامايكا وقريغيزستان والكويـــت وقطــر ولبنـان وماليزيـا واملكسـيك 
وميامنار واملغرب والنرويج وعمان والربتغـال واالحتـاد الروسـي والسـنغال وإسـبانيا ونيوزيلنـدا 
وتايلند وأوكرانيا. وقد قدمــت هـذه الـدول بيانـات ومعلومـات إحصائيـة عـن أشـكال العنـف 
اليت تقاسي منـــها العامالت املهاجرات، كما قدمت معلومات عن التدابري القانونيـة والداعمـة 

املتاحة هلـن. 
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البيانات واملعلومات اإلحصائية 
 

الحظت فنلندا أن عدد الرعايا األجانب املقيمني يف البلـد يف أواخـر عـام ٢٠٠٢ بلـغ  - ٥
٧٠٠ ١٠٣ نسمة، نصفهم تقريبا مـن النسـاء. وقُـدر معـدل البطالـة بـني املـهاجرين األجـانب 
بنسبة ٢٧ يف املائة يف ايـة تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، أمـا معـدل البطالـة بـني املـهاجرات 
األجنبيـات فقـد كـان أعلـى مـن معدهلـا بـني الرجـــال. وأبلــغ االحتــاد الروســي أن الوكــاالت 
الروسية املرخصة قد أوجـدت عمالـة يف اخلـارج لــ ٦٩٧ ٢ نسـمة مـن الروسـيات املراهقـات 
والشابات اللوايت دون الثالثـني مـن أعمـارهن، وذلـك يف الفـترة مـن كـانون الثـاين/ينـاير حـىت 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. وأبلغت قريغيزستان أن نسبة النساء قد بلغت ٥٧ يف املائة مـن 
املهاجرين إىل البلد و ٥٥ يف املائة من املهاجرين منها، مما يدل على أن تنقل النسـاء يزيـد عـن 

تنقل الرجال. 
وقدمـت جامايكـا معلومـات عـن النسـاء العـامالت خـارج البلـد يف كنـدا والواليـــات  - ٦
املتحدة األمريكية ويف القاعدة البحرية األمريكية يف خليـج غوانتانـامو. وأفـــــــادت أن حـوايل 
٠٠٠ ١٤ نسمة من العمال يـهاجرون سـنويا مـن جامايكـا للعمـل يف تلـك األمـاكن، وذلـك 
عـن طريـق الربنـامج الكنـدي (وتبلـغ نسـبة املشـتركات فيـــه ٠,٢ يف املائــة)، وبرنــامج عمــال 
الفنادق التابع للواليات املتحدة (وتبلغ نسبة املشتركات فيه ٦٣ يف املائـة)، والقـاعدة البحريـة 
األمريكية (وتبلغ نسبة املشتركات فيها ٦ يف املائة)، وبرنـامج عمـال املـزارع التـابع للواليـات 
املتحـدة (الـذي ال تشـترك فيـه أي مـرأة مـن جامايكـا). وأشـارت بربـادوس إىل أن ٧٨ عاملـة 
اشتركن يف عام ٢٠٠١ يف الربنامج الزراعي املومسي الكنـدي باملقارنـة مـع ٩٤ عاملـة يف عـام 
ـــة يف برنــامج عمــال الفنــادق التــابع للواليــات  ٢٠٠٢. كمـا اشـتركت اثنتـان وثالثـون عامل

املتحدة يف عام ٢٠٠١، باملقارنة مع ٢٠ عاملة يف عام ٢٠٠٢. 
وأفــادت املكســيك أن نصيــب املــرأة يف املعــدل الســنوي للمــــهاجرين املكســـيكيني  - ٧
العائدين إىل وطنهم من الواليات املتحدة البالغ عددهم ٠٠٠ ٣٢٠ نسـمة بلـغ ٦,٨ يف املائـة 
بـني عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢؛  وأن ٤٢ يف املائـة مـن هـؤالء النسـوة تراوحـت أعمـارهن بــني 
١٢ و ٢٤ سنة، وأن ٥٨ يف املائة منهن أكملن سنة واحدة من الدراسة الثانوية على األقل. 

وأشـارت ماليزيـا إىل أن عـدد حـوادث العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات، وال ســيما  - ٨
خادمات املنازل، منخفض نسبيا باملقارنة بالرقم اإلمجايل للخادمات املهاجرات. وعلـى سـبيل 
املثـال، فقـد ُأبلـغ يف عـام ٢٠٠٢ عمـا جمموعـه ٥٦ حالـة عنـف كـــهذه مقــابل العــدد الكلــي 
ــرور  للخادمـات املـهاجرات الـذي بلـغ ٢١١ ١٦٤ خادمـة. وأشـارت أوكرانيـا إىل أـا بلـد م
عابر بالنسبة للمـهاجرين غـري القـانونيني، مبـن فيـهم النسـاء، فـأبلغت أن أجـهزة إنفـاذ القـانون 
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لديها قد احتجزت يف عام ٢٠٠٢ زهاء ٠٠٠ ٢٨ مـهاجر غـري قـانوين. ويف عـام ٢٠٠٢، مت 
حتديد مكان أكثر من ٤٠٠ امرأة ضحية من ضحايـا االجتـار بالبشـر، بينـهن ٢٨ مـن القصـر، 

حيث أعدن إىل أوكرانيا. 
 

أشكال العنف 
أفادت ميامنار أن العنف ضد العـامالت املـهاجرات ليـس مبسـألة ذات شـأن يف البلـد،  - ٩
بيد أنه هناك حاالت إساءة معاملة وأعمال عنف ضد رعاياها يف اخلارج، وخباصـة املواطنـات 
ـــهاجرات. وأفــادت الســلفادور أن املــهاجرات معرضــات بشــكل  املسـتخدمات كعـامالت م
خـاص للضغـوط النفسـية كمـا أـن عرضـة لسـوء املعاملـة جسـديا وجنسـيا عنـد الســـفر، ويف 
املخيمات، ويف بلدان املقصد. وأبلغت نيوزيلندا أن عددا كبريا من النساء يف البلد، مبـن فيـهن 

املهاجرات، يعانني من إساءة املعاملة من قبل أقران. 
وأفاد عدد من الدول األعضاء، منها كولومبيا وقربص والسـلفادور والدامنـرك وأملانيـا  - ١٠
وإيطاليـا والـنرويج وإسـبانيا وتـايلند وأوكرانيـا، عـن وجـود اجتـار بالنسـاء والفتيـات. وأفــادت 
إيطاليـا بـأن االسـتغالل اجلنسـي لضحايـا االجتـار بالبشـر هـو شـكل مـن أشـــكال العنــف ضــد 
العــامالت املــهاجرات. والحظــت أوكرانيــا أن العنــف ضــــد املـــرأة وثيـــق الصلـــة باالجتـــار 
باألشخاص واهلجرة غـري املشـروعة وأن هـذه الظواهـر تكتسـب أبعـادا خطـرية يف مجيـع أحنـاء 

املنطقة. 
وأفادت السلفادور أنـه مـن الشـائع بالنسـبة لألشـخاص الذيـن يغـامرون بـاهلجرة غـري  - ١١
املشـروعة إىل الواليـات املتحـدة أن يلجـــأوا إىل خدمــات املتــاجرين باألشــخاص. ويف معظــم 
احلاالت، تساء معاملة هؤالء املهاجرين احملتملني طوال الوقت، فتحتجزهـم دوريـات احلـدود، 
ويف أسوأ احلاالت، يتعرضون للموت. ومعظـم احلـاالت املسـجلة تتعلـق بنسـاء حيـاولن املـرور 
إىل الواليــــات املتحدة، حيث يتعرضن لالعتداءات اجلنسية، فضال عـن دفعـهن مبـالغ ضخمـة 
من املال إىل املتاجرين باألشـخاص. وأفـادت اسـبانيا أنـه طـرأت زيـادة علـى نسـبة املـهاجرات 
غري القانونيات اللوايت ُأرغمن على ممارسة البغاء لتسـديد الديـون املتعلقـة بتكـاليف نقلـهن إىل 

داخل البلد. 
 

التدابري القانونية 
االلتزامات الدولية 

حـىت ٦ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، صدقــت ٢١ دولــة علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة  - ١٢
حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، أو انضمـت إليـها. وسـتدخل االتفاقيـــة حــيز 
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النفـاذ يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣. ومـــن الــدول األعضــاء املُبلِّغــة، صــدق كــل مــن كولومبيــا 
والسلفادور واملكسيك واملغرب والسنغال على االتفاقية. وأفادت بوركينا فاسـو أـا شـرعت 
ـــا أشــار عــدد مــن الــدول األعضــاء إىل تقيدهــا بــالصكوك الدوليــة  يف عمليـة التصديـق. كم
واإلقليميـة األخـرى حلقـوق اإلنسـان، الـــيت تتضمــن أحكامــا تتصــل بالعــامالت املــهاجرات، 
مبا فيها بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو، وبروتوكـول منـع 
االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه واملعاقبـة عليـه، املكملَيـن التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وعلى أساس السـرعة احلاليـة يف عمليـة التصديـق، 
يتوقـع أن تدخـل االتفاقيـة الدوليـة حـيز النفـاذ خـالل عـام ٢٠٠٣ أو يف مطلـــع عــام ٢٠٠٤، 

يلي ذلك بوقت قصري دخول الربوتوكولني املذكورين أعاله حيز النفاذ. 
 

التدابري القانونية احمللية 
 

أبلغـت ماليزيـا أن املـــادتني ٦ (١) و ٦ (٢) مــن الدســتور االحتــادي وقــانون اجلــزاء  - ١٣
متنحـان العـاملني املـهاجرين، مبـن فيـهم العـامالت املـهاجرات، محايـة قانونيـة متسـاوية بالنســبة 
للعنـف. وأبلغـت بوركينـا فاسـو أن تشـريعاا تديـن مجيـع أشـــكال العنــف، مبــا فيــها العنــف 
اجلنسي، وأن هذا ينطبق على العمال املهاجرين. وفضال عن ذلك، فالنساء والفتيات حمميـات 
بقـانون العقوبـات لعـام ١٩٩٦، الـذي يعـاقب علـى اجلرائـم املرتكبـة ضـد األشـخاص، مبـــا يف 
ذلك العنف. ويف أملانيـا، تتمتـع العـامالت املـهاجرات حبمايـة حقوقـهن اإلنسـانية علـى النحـو 
الـذي يكفلـه الدسـتور، كمـا أـن حمميـات بأحكـام القـانون املـدين وقـانون العقوبـات، كـــأي 
شخص آخر. وأشارت السلفادور إىل املبدأ الدستوري املتمثل يف املسـاواة وعـدم التميـيز أمـام 
القانون على أساس نوع اجلنس. كما أن حقوق العامالت املهاجرات حممية من خـالل قـانون 
اهلجـرة لعـام ١٩٥٨ ولوائحـه التنظيميـة لعـام ١٩٥٩، وقـانون العمـل لعـام ١٩٧٢، والقــانون 

املُحدد هليكل ومهام قطاع العمل والضمان االجتماعي لعام ١٩٩٦. 
ـــن فيــهن  ويف النمسـا، جـرى تعزيـز تدابـري محايـة ضحايـا العنـف يف نطـاق األسـرة، مب - ١٤
العـامالت املـهاجرات تعزيـزا كبـريا، بسـن القـانون االحتـــادي للحمايــة مــن العنــف يف نطــاق 
األسرة الصادر يف أيار/مايو ١٩٩٧. ففي أحوال معينة، ميكن إبعاد مرتكب العنف عن املـرتل 
واملنطقـة احمليطـة بـه مباشـرة، كمـا ميكـن منعـه مـن إقامـة أي شـكل مـن أشـكال االتصـال مـــع 
الضحيـة. ويف نيوزيلنـدا، عـوجل العنـف يف نطـاق األسـرة عـن طريـــق قــانون العنــف يف نطــاق 
األسرة لعام ١٩٩٥، الذي يشمل أيضا املهاجرات. وتعريف العنف يف نطاق األسـرة مبوجـب 
هذا القانون واسع النطاق، حيث يتضمـن إسـاءة املعاملـة اجلسـدية واجلنسـية والنفسـية، مبـا يف 

ذلك الترويع واملضايقة والتهديد. 
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ويف االحتاد الروسي، تتضمن املادة ٢١ من الدستور وكذلـك القـانون االحتـادي لعـام  - ١٥
٢٠٠٢ املتعلـق بـالوضع القـانوين لألجـانب، ضمانـات حلمايـة حقـوق العـامالت املـــهاجرات. 
واستنادا إىل املادة ١٨ من ذاك القانون، حيتاج أرباب العمل ملوافقة الكيانات احلكوميـة رمسيـا 
على توظيــف العمـال األجـانب، ضمـن احلصـص املقـررة، كمـا أـم يتحملـون املسـؤولية عـن 
إيواء هؤالء العمال وتوفري املعايري املعيشـية واالجتماعيـة املالئمـة. كمـا تنـص املـادة ٢٤٠ مـن 
القانون اجلنائي يف االحتاد الروسي على عقوبات ملـن يسـتخدم العنـف أو التـهديد بـالعنف، أو 
ـــى البغــاء.  االبـتزاز، أو تدمـري املمتلكـات أو إحلـاق األضـرار ـا، بقصـد إجبـار األشـخاص عل
وللحيلولـة دون إجيـاد عمالـة غـري مشـروعة للرعايـا الـروس يف اخلـارج ولتحـرمي خمتلـف أنــواع 
ـــروف  إسـاءة املعاملـة هلـم، وضـع االحتـاد الروسـي، مـن خـالل قـرار عـام ٢٠٠٢، شـروط وظ

ترخيص جديدة بالنسبة لتدبري العمالة يف اخلارج. 
ـــهاجرين، مبــا يف ذلــك  وذكـرت اسـبانيا األحكـام القانونيـة الناظمـة لوضـع العمـال امل - ١٦
ـــبانيا ودجمــهم اجتماعيــا.  قـانون عـام ٢٠٠٠، فيمـا يتعلـق حبقـوق املـهاجرين وحريـام يف إس
ويستند هذا القانون إىل مبادئ املساواة وعدم التمييز ويطبق، دومنا متيـيز علـى أسـاس اجلنـس، 
على األجانب الذين يعيشـون يف البلـد. كمـا يعـترف القـانون ذاتـه حبـق املقيمـني األجـانب يف 
الوصــول إىل خدمــات الضمــان االجتمــاعي بنفــس الشــروط املمنوحــة للشــــعب اإلســـباين. 
كمـا ضمـن احلـق يف اخلدمـات االجتماعيـــة األساســية بالنســبة لألجــانب الذيــن بــال وثــائق. 
فالقانون املتعلق بوضع األجانب يضمـن حقـوق األمومـة جلميـع األجنبيـات احلوامـل يف البلـد. 
كمـا أن احلصـــول علــى اخلدمــات االجتماعيــة مضمــون أيضــا يف الربتغــال، بالنســبة جلميــع 
املـهاجرين، مبـن فيـهم املـهاجرون ذوو األوضـــاع غــري القانونيــة. حيــث اعتمــدت تشــريعات 
لتنظيم اهلجرة وإجياد احلماية للمـهاجرين واملـهاجرات يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وقـد عـاجلت 
الربتغال مسألة العنف ضد العامالت املهاجرات يف إطار العنف املوجه ضد املرأة بوجه عام. 

وذكـرت فنلنـدا أحكامـا قانونيـة لتنظيـم وضـع العـــامالت املــهاجرات، منــها: قــانون  - ١٧
١٩٩٩ لدمـج املـهاجرين واسـتقبال طـاليب اللجـوء، الـذي يرمـــي إىل تعزيــز الدمــج واملســاواة 
وحرية االختيار بالنسبة للمهاجرين عن طريق اختاذ تدابري ملسـاعدم علـى اكتسـاب املعـارف 
واملـهارات األساسـية الالزمـة للعيـش يف اتمـع؛ وقـانون األجـــانب لعــام ١٩٩١؛ وتعليمــات 
ـــان وزارة العمــل  وزارة العمـل بشـأن بيانـات عـام ٢٠٠١ املتعلقـة بتصـاريح العمـل. ويتيـح بي
املتعلق بتصاريح العمل اإلشراف املسبق، أي أنـه يتعـني علـى مكتـب االسـتخدام إجـراء تقييـم 
من قبل خبري بشأن لياقة املستخدم أو رب العمـل أو العميـل أو عالقـة العمـل. وقـد أفيـد بـأن 
اإلشراف املسبق يقضي بشـكل فعـال علـى العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات. وهنـاك قـانون 
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جديـد لألجـانب قيـد اإلعـداد، سـيتضمن مقترحـــات بشــأن حتســني اإلشــراف علــى شــروط 
استخدام العمال األجانب. 

وأفـادت قَطَـر بـأن العمـال املـهاجرين يدخلـون البلـــد، مبوجــب قــانون عــام ١٩٩٢،  - ١٨
ـــا أفــادت بأــا  بعقـود مؤقتـة بـني رب العمـل واملكـاتب املُرخصـة مـن قبـل وزارة العمـل. كم
خصصت فصال مستقال من مشروع قانون جديد يتعلق بعمالة املرأة بقصـد محايـة العـامالت، 
سـواء كـن مـهاجرات أم مـن رعايـا البلـد. ومـن شـأن هـذا الفصـل أن حيظـر، يف مجلـة أمـــور، 
اسـتخدام النسـاء يف أعمـال خطـرة أو مجـهدة أو يف أعمـال تضـر بصحتـهن. كمـــا مت ضمــان 
احلماية من االستخدام يف أعمال خطرة يف الكويـت، عـن طريـق مـواد يف قـانون العمـل تتعلـق 

باملوضوع. 
وأفاد لبنان بأنه قد اختذ عددا من التدابري اجلديدة وأنه قد عزز التدابري القائمـة لتنظيـم  - ١٩
ـــهاجرين ومحايــة حقوقــهم. وعلــى ســبيل املثــال، يتعــني علــى  توظيـف واسـتخدام العمـال امل
ـــم عــن طريــق عقــد يضمــن عالقــات  الوكـاالت الـيت جتلـب العمـال إىل البلـد إجيـاد العمـل هل
ــــانون اللبنـــاين للعقـــود  اســتخدام حســنة. وقــد تعــززت هــذه احلمايــة أكــثر عــن طريــق الق
وااللتزامات، الذي ينص على أن العقد باطل والٍغ إن مل يعكس الرغبة احلقة لكال الطرفني. 

وأفادت بيالروس أنه وفقا لقانوا املتعلق جـرة اليـد العاملـة اخلارجيـة، متـت صياغـة  - ٢٠
عالقة العمل مع العمال املهاجرين بشكل رمسي يف اتفاق (عقد) عمـل؛ وأن اسـتخدام العمـال 

األجانب يف ظروف تنتقص من الكرامة اإلنسانية أو تضر بالصحة هو أمر حمظور. 
وأفـادت املكسـيك بأـا حتـرز تقدمـا حنـو املوافقـة علـى مشـروع قـــانون لــدى جملــس  - ٢١
النواب، ينص على إنشاء مكتـب للمحـامي العـام (أمـني املظـامل) مـن أجـل املـهاجرين، يكـون 
مسؤوال عن الدفاع عن حقوق املهاجرين يف الداخل واملهاجرين املكسـيكيني. كمـا ُأنشـئ يف 
فنلندا مكتب أمني املظامل من أجل األقليات يف عام ٢٠٠١، كطريقة لتعزيز العالقـات احلسـنة 
بـني اموعـات اإلثنيـة يف اتمـع ولرصـد وتعزيـز حالـة حقـوق األجـانب واألقليـات اإلثنيـــة. 
ــــة استشـــارية عليـــا عمـــال بقـــرار وزاري اختـــذ يف  وأفــادت الكويــت بأــا قــد أنشــأت جلن

آب/أغسطس ١٩٩٩، وذلك لتوفري قدر أكرب من احلماية والرعاية للعمال. 
ـــر،  كمـا أعطـت أغلبيـة الـدول األعضـاء، الـيت قدمـت معلومـات مـن أجـل هـذا التقري - ٢٢
ومنها النمسا وكولومبيــا وقربص والدامنـرك وأملانيـا وإيطاليـا وقريغيزسـتان والـنرويج واسـبانيا 
ـــا مفصــال للتدابــري التشــريعية الراميــة إىل مكافحــة االجتــار بالنســاء  وتـايلند وأوكرانيـا، وصف

والفتيات(٢). 
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تدابري الدعم األخرى  
 

أبلغت املكسيك عن إنشاء آلية لتقـدمي النصـح والدعـم املسـتمر للمـهاجرين، وخباصـة  - ٢٣
النساء واألطفال، ولتلقي الشـكاوى والتقـارير املتعلقـة بانتـهاك حقـوق اإلنسـان بالنسـبة هلـم. 
كما أنشئت برامج عمل لضمان حقوق اإلنسـان للمـهاجرين، بغـض النظـر عـن جنسـيتهم أو 
وضـع هجرـم، ولتقـدمي املســـاعدة القانونيــة والطبيــة الكاملــة للنســاء الضعيفــات أو اللــوايت 
تعرضن لالغتصاب أو الضرب، وخباصة اللوايت تعرضن لالعتداء مـن قبـل الشـرطة أو موظفـي 
اهلجـرة أو اجلمـارك. ويف الربتغـال، مت وضـع اخلطـة الوطنيـة الثانيـة للمسـاواة بـني اجلنســـني يف 
صيغتها النهائية. وهذه اخلطة تعاجل مسألة املهاجرين واألقليات اإلثنية والثقافية وتشـمل تعزيـز 
ـــالوة علــى  حصـول املـهاجرات علـى العمـل والتعليـم والتدريـب املـهين والرعايـة الصحيـة. وع
ذلــك، عوجلــت احتياجــات املــرأة يف أوســاط املــهاجرين يف حلقــة دراســية عنواــا �املـــرأة 
املهاجرة – وجهان حلقيقة واحدة�، نظمتها جلنة املساواة وحقوق املرأة يف كانون الثـاين/ينـاير 
٢٠٠٣. ويف هذا السياق، بذلت اجلهود لرفع الوعي لـدى املسـؤولني الذيـن يعـاجلون مسـائل 
اهلجرة كما تواصلت عمليـة الدمـج. ومت يف أملانيـا أيضـا تثقيـف ضبـاط الشـرطة وتدريبـهم يف 
جمـال حقـوق اإلنسـان، بغيـة تزويدهـم باملـهارات الالزمـة لتـويل احلـاالت اخلاصـــة بالعــامالت 

املهاجرات اللوايت تعرضن للعنف. 
وقدمـت نيوزيلنـدا معلومـات عـن سياســـاا املتعلقــة بتصــاريح العمــل واإلقامــة الــيت  - ٢٤
عدلت يف عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، بالترتيب. ومبوجـب هـذه السياسـات، ميكـن منـح النسـاء 
من ضحايا العنف املرتيل املستوفيات ملعايري سياسة العنف يف نطاق األسرة تصاريح عمـل ملـدة 
ـــترة، ميكــن هلــؤالء النســوة التقــدم بطلبــات لإلقامــة الدائمــة  ثالثـة أشـهر. ويف ايـة هـذه الف

بوصفهن من ضحايا العنف املرتيل. 
ويف النمسا، ُأنشئت مراكز مـن أجـل ضحايـا العنـف يف نطـاق األسـرة لتقـدمي الدعـم  - ٢٥
هلن. كما قدمت احلكومة الدعم للعديد من املؤسسـات يف خمتلـف املقاطعـات النمسـاوية الـيت 
تقدم خدمات املشــورة والدعـم للمـهاجرات. والنسـاء األجنبيـات املقيمـات بشـكل قـانوين يف 
البلد، اللوايت ليس يف اإلمكان توقع استمرارهن يف العيش مع زوج يسـيء معاملتـهن، ميكنـهن 
احلصـول علـى تصريـح عمـل، وذلـك شـريطة أن: يكــون الــزوج قــد ُأديــن مبوجــب القــانون 
اجلنائي، أو صدور إيعاز مؤقت من احملكمة مبوجب قـانون احلمايـة مـن العنـف، أو فَـرط عقـد 

الزواج. 
ويف السلفادور، دف السياسة الوطنية املتعلقة بـاملرأة إىل إنشـاء آليـات تضمـن توفـري  - ٢٦
اخلدمـات يف اـاالت العاطفيـة والنفسـية والطبيـة والقانونيـة لضحايـا العنــف وإســاءة املعاملــة 
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جنسـيا، وذلـك مبشـاركة الوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والوكـاالت البلديــة 
والقطـاع اخلـاص. وعـالوة علـى ذلـك، يقـدم الربنـامج احلكومـي لتحســني العالقــات العائليــة 
ـــج  املسـاعدة االجتماعيـة والقانونيـة لضحايـا العنـف واالعتـداء االجتمـاعي، ـدف تعزيـز الدم

ودعم األسرة. 
وأبلغـت دول أعضـاء عديـدة، منـها بيـــالروس وقــربص وأملانيــا وإيطاليــا وقريغســتان  - ٢٧
والنرويج وإسبانيا وتايلند وأوكرانيا، األمانة العامة عن تدابري دعم متاحة للنساء والفتيات مـن 

ضحايا االجتار باألشخاص. 
 

استراتيجيات الوقاية 
 

وضع معهد اهلجرة الوطـين يف املكسـيك اسـتراتيجيات بشـأن التقيـد حبقـوق اإلنسـان  - ٢٨
للمهاجرين، مع التأكيد بوجـه خـاص علـى منـع إسـاءة معاملـة النسـاء أو القـاصرات، لنشـرها 
عن طريق وسـائط اإلعـالم اجلماهـريي. وقـام برنـامج اتمعـات املكسـيكية يف اخلـارج التـابع 
لوزارة اخلارجية، بالتعاون مع وزارة التعليم وخمتلف إدارات القطاعـات التعليميـة ونظرياـا يف 
الواليات املتحدة، بتنسيق برامج تتضمن التثقيف بشأن اهلجـرة، مـن أجـل األطفـال والشـباب 

والكبار املكسيكيني. 
وذكـرت فنلنـدا أن تقريـر احلكومـة عـن تنفيـذ قـانون الدمـج قـد ُأجنـــز يف مطلــع عــام  - ٢٩
٢٠٠٢؛ وأن مبادئ احلكومة التوجيهية قـد راعـت احلاجـة إىل أن يعـاجل برنـامج الدعـم أيضـا 
العنف ضد املهاجرات واحليلولة دون حدوثه، كما تضمنت خطة لتدريب العـاملني مـع املـرأة 
على كشف العنف. ويتوقع تقدمي املقترحات املتعلقـة بتنقيـح قـانون الدمـج الـواردة يف التقريـر 
ـــيز والعنصريــة، تقــوم وزارة  إىل الربملـان خـالل عـام ٢٠٠٣. وعـالوة علـى ذلـك، وملنـع التمي
العمل بتنفيذ برنـامج عمـل وطـين ملكافحـة العنصريـة وكذلـك برنـامج عمـل االحتـاد األورويب 
ملكافحة التمييز. كما ُوضعت يف الربتغال تدابري ملنع التمييز العنصري واإلثين من خـالل إقامـة 

شراكات بني خمتلف املنظمات، مبا فيها جلنة املساواة وحقوق املرأة. 
ويف نيوزيلندا، صدرت اسـتراتيجية منـع العنـف يف نطـاق األسـرة، الـيت نشـرا وزارة  - ٣٠
ـــذه االســتراتيجية تبــني أهــداف ومقــاصد احلكومــة  التنميـة االجتماعيـة، يف عـام ٢٠٠٢. وه
الرئيسية، ومبادئ التطورات يف املستقبل، وخطة تنفيذية ملدة مخس سـنوات لزيـادة التقـدم إىل 

احلد األقصى حنو حتقيق رؤية للعائلة اليت تعيش متحررة من العنف(٣). 
وأفـادت اسـبانيا بـأن معـهد املـرأة يقـدم التمويـل للمنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجــل  - ٣١
مشاريع ملنع العنف ضد املرأة. ويف قـربص، زودت سـلطات اهلجـرة مجيـع العمـال املـهاجرين، 
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الذين دخلوا البلد للعمل بشكل قانوين، بكتيب بست لغـات حيـدد حقوقـهم والتزامـام. ويف 
الدامنرك، ُأنشئ فريق مشروع للنظر يف إمكانية تنقيح القواعد املتصلة بـالعنف املـرتيل يف خطـة 
العمـل احلكوميـة لوقـف العنـف ضـد املـرأة، والسـماح للشـــرطة بطــرد األطــراف الــيت تكــون 

مصدرا للتهديد من البيت املشترك. 
وقدمت كل مـن قـربص وكولومبيـا وأملانيـا وقريغيزسـتان والربتغـال واسـبانيا وتـايلند  - ٣٢

وأوكرانيا معلومات عن التدابري املتخذة ملنع االجتار بالنساء والفتيات. 
 

التعاون الثنائي والدويل 
 

أفادت املكسيك بأا وقعت اتفاقات ثنائيـة مـع دائـرة اهلجـرة والتجنـس يف الواليـات  - ٣٣
املتحدة بقصد ضمان إعادة النساء والفتيات املكسـيكيات مـن الواليـات املتحـدة إىل أوطـان 
بنظام وأمان. كما َأبرمت قطر عـددا مـن االتفاقـات الثنائيـة مـع بلـدان املنشـأ بالنسـبة للعمـال 
املـهاجرين وذلـك كجـهد لتنظيـم العمالـة بالنسـبة هلـؤالء العمـال. وأفـــادت كــل مــن النمســا 
ـــق مبســائل اهلجــرة.  والسـلفادور وتـايلند وأوكرانيـا بتضمينـها االتفاقـات الثنائيـة نصوصـا تتعل
ولضمان حقوق العامالت املهاجرات، أبلغ االحتاد الروسي عن توقيعه اتفاقية حقوق اإلنسـان 

واحلريات األساسية التابعة لكمنولث الدول املستقلة. 
 

التدابري املتخذة ضمن منظومة األمم املتحدة   ثالثا –
منـذ الـدورة السادسـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة، اضطلـع عـدد مـن اهليئـــات التابعــة  - ٣٤
ملنظومة األمم املتحدة باملزيد من العمـل بشـأن العنـف ضـد العـامالت املـهاجرات. وفيمـا يلـي 

موجز ألنشطة هذه اهليئات. 
 

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  ألف -
 بذلك من تعصب 

حث املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  - ٣٥
بذلـك مـن تعصـب الـذي انعقـد يف دوربـان جبنـوب أفريقيـا يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ الـدول، 
على إيالء اهتمام خاص للقضايا املتعلقة بالتمايز بني اجلنسني، مبا يف ذلك التميــيز علـى أسـاس 
نـوع اجلنـس، ال سـيما عندمـا تتداخـل احلواجـز املتعـددة الـــيت تواجهــها املــهاجرات؛ وإجــراء 
حبـوث مفصلـة فيمـا يتعلـق بانتـهاكات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة ضـد املـهاجرات. كمـا حــث 
الـدول علـى النظـر يف اعتمـاد وتنفيـــذ سياســات وبرامــج يف جمــال اهلجــرة متكــن املــهاجرين، 
وخباصـة النسـاء واألطفـال مـن ضحايـا العنـف العـائلي أو املـرتيل، مـــن التحــرر مــن العالقــات 
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املسـيئة هلـــم. ودعــا املؤمتــر إىل تشــكيل وتنفيــذ محــالت لتوعيــة املواطنــني بشــأن املــهاجرين 
والتحديــات الــيت يواجــهوا. فرفــع الوعــي العــام أمــر ضــروري لتكويــن مواقــــف إجيابيـــة، 

ولالعتراف بعمل املهاجرين وقيمته، ولتجاوز التمييز القائم على أساس العرق واجلنس. 
 

جلنة حقوق اإلنسان   باء -
ـــة حقــوق اإلنســان يف دورــا الثامنــة واخلمســني يف عــام ٢٠٠٢ حالــة  تنـاولت جلن - ٣٦
املـهاجرات يف عـدة قـــرارات. ففــي القــرار ٥٨/٢٠٠٢ أهــابت اللجنــة باحلكومــات املعنيــة، 
وال سيما حكومات البلدان األصلية وبلدان املقصـد، أن تفـرض جـزاءات عقابيـة، إذا مل تكـن 
قـد فعلـت ذلـك، مــن أجــل معاقبــة مرتكــيب العنــف ضــد العــامالت املــهاجرات، وأن تقــوم 
ما أمكن بـتزويد ضحايـا العنـف بكـامل املسـاعدة العاجلـة مثـل املشـورة، واملسـاعدة القانونيـة 
والقنصليـة، واإليـواء املؤقـت، وغـري ذلـك مـن التدابـري الـيت تمكِّنـهن مـن حضـــور اإلجــراءات 
القضائية، وبتأمني عودـن الكرميـة إىل بلـد األصـل، وأن تضـع خططـاً إلعـادة إدمـاج وتـأهيل 
العامالت املهاجرات العائدات؛ ودعت الدول املعنية، وال سيما دول البلـدان األصليـة وبلـدان 
املقصـد، إىل النظـر يف اعتمـاد تدابـري قانونيـة ضـد الوسـطاء الذيـن يتعمـدون تشـجيع حتركــات 
العمال السرية مما ينتهك مـن كرامتـهم اإلنسـانية. وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها يف 

دورا الستني تقريرا شامال عن املشكلة. 
ويف القرار ٦٢/٢٠٠٢ املتعلق حبقوق اإلنسان للمـهاجرين أعربـت اللجنـة عـن القلـق  - ٣٧
إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغريها من أشـكال التعصـب 
واملعاملة الالإنسانية واملهينة ضد املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، يف خمتلف أحنـاء العـامل. 
وقررت متديد والية املقررة اخلاصـة حلقـوق اإلنسـان الالجئـني لفـترة ثـالث سـنوات، وحثـت 
الدول على تصديق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوليـها، 
أو التقيـد ـا. ويف قرارهـا ٦٨/٢٠٠٢ املتعلـق بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجــانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، أهـابت جبميـع الـدول بـأن تقـوم، عنـد الضـرورة، باســتعراض 
وتنقيح سياساا وممارساا املتعلقة باهلجرة لضمان خلوها من التمييز العنصـري وتوافقـها مـع 
التزامـات الـدول مبقتضـى الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنســـان؛ كمــا اعتمــدت اللجنــة القــرار 
٥٤/٢٠٠٢ املتعلق باالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، 

والقرار ٥٩/٢٠٠٢ املتعلق حبماية املهاجرين وأسرهم. 
ويف الـدورة التاســـعة واخلمســني املعقــودة يف عــام ٢٠٠٣، اعتمــدت اللجنــة القــرار  - ٣٨
٤٦/٢٠٠٣ املتعلـق حبقـوق اإلنسـان للعمـال، الـذي شـجعت فيـه الـدول علـى تنظيـم محــالت 
إعالمية، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، بغيـة بيـان الفـرص واحلـدود واحلقـوق يف حالـة 
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اهلجرة لتمكني كل فرد، ال سيما املرأة، من اختـاذ قـرارات واعيـة، وللحـؤول دون حتوهلـم إىل 
ضحايا لالجتار وسعيهم للوصول بوســائل خطـرة ـدد حيـام وسـالمتهم البدنيـة. واعتمـدت 
اللجنـة القـرار ٤٨/٢٠٠٣ املتعلـق باالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـــال املــهاجرين 

وأفراد أسرهم. 
 

املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين   جيم -
خالل الفترة املستعرضة، أعربت املقررة اخلاصة للجنة حقــوق اإلنسـان املعنيـة حبقـوق  - ٣٩
اإلنسان للمهاجرين عن قلقـها لتعـرض املـهاجرات إلسـاءة املعاملـة وانتـهاك حقـوق اإلنسـان، 
هلن، مبا يف ذلك العنف، والتمييز العنصري، وكـره األجـانب يف مجيـع مراحـل عمليـة اهلجـرة. 
ـــهاجرات بوجــه خــاص بالنســبة لالجتــار باألشــخاص مــن قبــل  كمـا أكـدت علـى ضعـف امل
الشــبكات اإلجراميــة. وأولــت املقــررة اخلاصــة اهتمامــا خاصــا حلالــة العــــامالت املرتليـــات 
املهاجرات. كما أكدت خالل مؤمتر القمة اإلقليمي املعين بالعـامالت املـهاجرات األجنبيـات، 
الذي عقد يف كولومبو بسري النكا يف الفترة من ٢٦ حىت ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، علـى 
أنـه باإلضافـة إىل سـوء املعاملـة والتميـيز الـذي تتعـــرض لــه املــهاجرات بســبب وضعــهن غــري 
النظـامي و/أو منشـئهن الوطـين و/أو اسـتخدامهن، فغالبـا مـا يكـن ضحايـا للعنـف، وال ســـيما 

العنف اجلنسي الطابع يف مكان عملهن. 
وطبقا للمعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة، تكثر األمثلة عن احلـاالت الـيت وجـدت  - ٤٠
فيها العامالت املرتليات املهاجرات أنفسهن يف ظـروف قلقـة بـدون القـدرة علـى الوصـول إىل 
سبل االنتصاف والطعن القانونية الالزمة لشجب املسيئني من أرباب العمل. فعندما ال يسـمح 
أرباب العمل للمستخدمني احملليني مبغـادرة مكـان عملـهم، يكـون العمـال احملليـون املـهاجرون 
قد حرموا مـن أي اتصـال مـع العـامل اخلـارجي. ويف هـذه املمارسـة مـا يسـهل إسـاءة املعاملـة، 
وما يعيـــق املهاجرين عن شجب أربـاب عملـهم، ومـا مينعـهم مـن الشـعور باالندمـاج يف بلـد 

إقامتهم اجلديد. 
وأبلغـت املقـــررة اخلاصــة خــالل زيارــا ملنطقــة احلــدود بــني املكســيك والواليــات  - ٤١
املتحدة، بأن االجتار باملهاجرين قد بلغ أبعادا خطرية؛ وأن الكثري من الضحايا هـم مـن النسـاء 
القادمـات مـن أفقـر املنـاطق يف املكسـيك واللـوايت يوعـدن بـالعمل كمربيـات أو خادمـــات يف 
الواليات املتحدة. كما تلقت املقررة اخلاصة معلومات عن شـبكات االجتـار باألشـخاص الـيت 
تستقدم املهاجرين بادعاءات كاذبة للعمل يف ظروف تقترب مـن ظـروف السـخرة يف مـزارع 
ـــــا إىل  الواليـــات املتحـــدة ومعاملـــها. ووصفـــت املقـــررة اخلاصـــة، يف تقريرهـــا عـــن زيار
ــــاءة املعاملـــة  املكســيك(٤)، موقــف االســتضعاف وســهولة تعــرض املــهاجرات لالبــتزاز وإس
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واالعتداء اجلنسي من قبل العصابات االجرامية واملهربني. كما تلقت شكاوى عمـا ُزعـم مـن 
تورط عدد من مسؤويل اهلجرة و/أو ضباط الشرطة يف اعتداءات من هذا القبيل. 

والحظت املقررة اخلاصة بقلق خالل زيارا للفلبـني(٥)، تعـرض العـامالت الفلبينيـات  - ٤٢
ألخطار االستغالل اجلنسي واالجتار والتهريب، ال سـيما ممـن يوظفـن منـهن كبائعـات للـهوى 
أو يـهاجرن لغـرض الـزواج عـن طريـق املراسـلة والعـامالت يف البيـوت؛ حيـث برهنـت تدابـــري 
احلكومة يف هذا الصدد على عـدم فعاليتـها يف محايـة حقـوق العـامالت املـهاجرات وكرامتـهن 
إزاء املمارسـات غـري القانونيـة ذات الصلـة بصناعـة اجلنـس املرحبـة للغايـة. ومـع ذلـك شــددت 
املقررة اخلاصة على ضـرورة اإلبقـاء علـى اآلليـات احلكوميـة املعنيـة بـإدارة اهلجـرة ومراقبتـها، 

وتعزيز هذه اآلليات. 
وأكدت املقررة اخلاصة، يف تقريرهـا(٦) إىل الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجنـة حقـوق  - ٤٣
اإلنسان، أن التدابري اإلدارية تتخذ الحتواء اهلجرة غري املنظمة، مثل احلرمان مـن احلريـة، دون 
ايالء االعتبار الواجب للتاريخ الفردي للمـهاجرين، وأنـه ليـس هنـاك غالبـا مـن أحكـام حمـددة 
بشأن احتجاز النساء احلوامل، مما أدى إىل احتجازهن يف ظل ظروف كثريا ما تنتهك حقـوق 
اإلنسان األساسية بالنسبة هلن وتؤذي صحتـهن اجلسـمية والعقليـة. ويف هـذا الصـدد، أوصـت 
املقـررة اخلاصـة بـأن تنظـر احلكومـات يف إمكانيـة اإللغـاء التدرجيـي جلميـع أشـكال االحتجـــاز 

اإلداري(٧). 
كمـا اشـتركت املقـررة اخلاصـة يف مؤمتـر نصـف الكـرة املعـين بـاهلجرة الـذي عقـــد يف  - ٤٤
سانتياغو يف تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، حيـث حتدثـت عـن ضعـف املـهاجرات وتعرضـهن 
لالجتـار والتـهريب وأوصـت باختـاذ تدابـــري ملكافحــة هــذه الظواهــر مــن وجهــة نظــر حقــوق 

اإلنسان(٨). 
 

املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه   دال -
تناولت املقررة اخلاصة للجنة واملعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه، يف تقريرهـا  - ٤٥
املقـدم إىل الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجنـة حقـوق اإلنسـان(٩)، مســألة العنــف ضــد النســاء 
املـهاجرات. وقـد تضمـن التقريـر اسـتعراضا مفصـــال للتطــورات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة 
وأفضل املمارسات املتعلقة بسبل ووسائل مكافحة العنف ضد املرأة خـالل الفـترة املمتـدة مـن 
عـام ١٩٩٤ حـىت عـام ٢٠٠٣. كمـا قدمـت املقـررة اخلاصـة معلومـات عـن إصـالح القوانــني 
وكذلك عن الربامج والسياسـات الـيت وضعتـها الـدول ملعاجلـة العنـف ضـد النسـاء املـهاجرات 
واحليلولة دون حدوثه. وخلُصت إىل نتيجـة مفادهـا أنـه رغـم التدابـري التقدميـة واحلمائيـة الـيت 
تتخذها بعض الدول، مبـا يف ذلـك التسـجيل والتـأمني اإللزاميـني، وجيـد العـامالت املـهاجرات 
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أنفسهن يف مواقف ضعف متزايدة ويتعرضن بشكل مطرد لسوء املعاملة. وحثت الـدول علـى 
ضمـان اإلعمـال الكـامل الفعـال للتدابـري املتخـذة حلمايـة العـامالت املـــهاجرات، مبــا يف ذلــك 

األنشطة الوقائية لوكاالت العمالة غري املشروعة. 
 

اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   هاء -
ناقش الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، التابع للجنة الفرعية لتعزيـز ومحايـة  - ٤٦
حقـوق اإلنسـان يف دورتـه السادسـة والعشـرين يف عـام ٢٠٠١، حالـــة العــامالت املــهاجرات 
والعامالت املرتليات املهاجرات(١٠). والحظ الفريق احلالة الصعبة الـيت يعيـش يف ظلـها العمـال 
ـــة ضمــان منائــهم  املـهاجرون، وخباصـة النسـاء واألطفـال، واحلاجـة إىل توفـري احلمايـة هلـم، بغي
ـــى ضمــان مشــول  الكـامل إنسـانيا ومشـاركتهم يف حيـاة جمتمعـهم. كمـا حـث احلكومـات عل
األنظمة احلمائية حالة العمالة للمهاجرين والنـص فيـها علـى سـالمة أحـوال العمـل. كمـا أثـار 

الفريق العامل مسائل مماثلة يف دورته السابعة والعشرين املعقودة يف عام ٢٠٠٢(١١).  
ومـن مث اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـــة حقــوق اإلنســان يف دورــا الثالثــة  - ٤٧
ــــاملي ملكافحـــة  واخلمســني املعقــودة يف عــام ٢٠٠١ القــرار ١١/٢٠٠١، املتعلــق بــاملؤمتر الع
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، الـذي أوصـت فيـه 
بـأن ينظـر املؤمتـر العـاملي بعنايـة يف العالقـة بـني التميـيز القـائم علـى العـرق واجلنـس وأن يعـــاجل 
كذلك مسألة معاملة املهاجرين وضحايا االجتار بالبشر وظاهرة كره األجانب املتصلة بذلك. 

 
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان   واو -

خـالل الفـترة قيـد االسـتعراض، تنـاولت بعـــض اهليئــات املنشــأة مبوجــب االتفاقيــات  - ٤٨
الدوليـة حلقـوق اإلنسـان قضايـا تتصـل بـاهلجرة، مبـا يف ذلـك متتـع العمـال املـهاجرين وأســرهم 
ـــد أن قضيــة العنــف ضــد  حبقـوق اإلنسـان، فضـال عـن حالـة النسـاء واألطفـال املتجـر ـم. بي

العامالت املهاجرات تناولتها بشكل رئيسي جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة. 
وقد أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، عند دراسة التقريـر األول املقـدم مـن  - ٤٩
أنـدورا(١٢)، وذلـــك خــالل دورــا اخلامســة والعشــرين عــام ٢٠٠٢، عــن قلقــها إزاء حالــة 
العامالت املــهاجرات، ال سـيما الـاليت يعملـن يف قطـاع السـياحة، وحثـت أنـدورا علـى تقـدمي 
تفـاصيل كاملـة يف تقريرهـا التـايل عـن حالـة العـامالت املـهاجرات وعـن حالـة متتـع العـــامالت 
بقطـاع السـياحة بـاحلقوق املكفولـة مبقتضـى املعـــاهدة. وعنــد دراســة التقريــر الــدوري األول 
والثـاين املقـدم مـن سـنغافورة(١٣)، أعربـت اللجنـة عــن قلقــها إزاء منــع األجنبيــات العــامالت 
باملنـازل مـن العمـل خـالل سـري اإلجـــراءات اجلنائيــة ضــد أربــاب عملــهن، ممــا دفــع ــؤالء 
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العـامالت إىل تـرك سـنغافورة دون االنتظـار لتلقـي التعويـض الـالزم منـــهم. وأوصــت اللجنــة 
سنغافورة برفع احلظر واختاذ التدابري الكفيلة بتمكني العـامالت باملنـازل مـن تقـدمي األدلـة ضـد 
أربـاب عملـهن قبـل مغـادرن البلـد. وخـالل الـدورة ذاـــا، أعربــت اللجنــة عــن قلقــها إزاء 
ـــات ونســاء األقليــات الــاليت يعشــن يف هولنــدا(١٤)  اسـتمرار التميـيز ضـد املـهاجرات والالجئ

ويعانني من متييز مضاعف بسبب اجلنس واألصل العرقي. 
كما أعربت اللجنة خالل دورا السابعة والعشــرين عـام ٢٠٠٢(١٥)، عـن قلقـها إزاء  - ٥٠
ـــيز يف جمــايل  حالـة املـهاجرات والالجئـات ونسـاء األقليـات داخـل الدامنـرك، مبـا يف ذلـك التمي
التعليم واالستخدام، وما يتعرضن له من التمييز والعنـف القائمـان علـى نـوع اجلنـس. وحثـت 
اللجنة الدامنرك علـى املبـادرة باختـاذ التدابـري الكفيلـة مبنـع التميـيز ضـد املـهاجرات والالجئـات 
ونساء األقليات، سواء داخل جمتمعان احمللية أو جمتمعان عموما، ومكافحة العنـف املمـارس 
ضدهـن، ورفـع درجـة وعيـهن مبـدى توافـر اخلدمـات االجتماعيـة وسـبل االنتصـاف القــانوين. 
وعند نظر اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس املقدم من كندا، خالل دورـا الثامنـة والعشـرين 
عام ٢٠٠٣(١٦)، حثت الدولة الطرف علـى أن تنفـذ تنفيـذا تامـا حتليـل أثـر املسـائل اجلنسـانية 
وكذلـك مقتضيـات اإلبـالغ املنصـوص عليـها يف قـانون اهلجـرة ومحايـة الالجئـني اجلديـد بغيــة 
إزالة ما تبقى من أحكام وممارسات ما زالت تشكل متييزا ضد املــهاجرات. ويف الـدورة ذاـا، 
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التميـيز املضـاعف الـذي تواجهـه املـهاجرات والالجئـات ونسـاء 
األقليـات داخـل الـنرويج فيمـا خيتـص بإمكانيـة احلصـول علـــى التعليــم واالســتخدام والرعايــة 
الصحية وتعرضهن للعنف، وأوصت النرويج بأن تتخـذ إجـراءات منـها إدراج البعـد اجلنسـاين 

يف التشريع املتعلق مبكافحة التمييز العرقي(١٧). 
وقـد ُأعـرب عـن شـواغل مماثلـة عندمـا نظـــرت اللجنــة يف التقريريــن الدوريــني األول  - ٥١
والثاين املقدمني من سويسرا. وأعربت اللجنة بوجه خــاص عـن قلقـها إزاء احلالـة اخلاصـة الـيت 
تعيشها األجنبيات الاليت يتعرضن للعنف يف نطاق األســرة وارـان تصـاريح إقامتـهن بعيشـهن 
مع أزواجهن. لذا أوصت اللجنة بإلغـاء تصـاريح اإلقامـة املؤقتـة الـيت حتصـل عليـها األجنبيـات 
املتزوجات الاليت يتعرضن للعنف يف نطاق األسرة، وأال تتم أية تغيريات تشـريعية فيمـا خيتـص 

مبتطلبات اإلقامة إال بعد إجراء تقييم كامل ألثر تلك التدابري على أولئك النسوة(١٨). 
ويف معرض مالحظاا اخلتامية بشـأن إيطاليـا، املعتمـدة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني  - ٥٢
عام ٢٠٠١(١٩)، أحاطت جلنة القضاء علـى التميـيز العنصـري علمـا بـالعدد الكبـري مـن النسـاء 
العـامالت ضمـن القـوى العاملـــة املــهاجرة املســتخدمة يف األعمــال املرتليــة، مدركــة إمكانيــة 
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ـــدرء هــذا  تعرضـهن لالسـتغالل بسـهولة، وأوصـت بـأن تتخـذ إيطاليـا مجيـع التدابـري املالئمـة ل
اخلطر. 

وأعربت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان، يف مالحظاـا اخلتاميـة بشـأن مـايل، املعتمـدة  - ٥٣
خـالل دورـا السـابعة والسـبعني عـام ٢٠٠٣(٢٠)، عـن قلقـها إزاء حالـة الفتيـــات املــهاجرات 
الاليت يرحلن من املناطق الريفيــة إىل املـدن للعمـل كخادمـات، والـاليت غالبـا مـا يقعـن ضحيـة 
االغتصاب وسوء املعاملة. وأوصـت اللجنـة بـأمور منـها أن تقـوم مـايل بتكثيـف مـا تبذلـه مـن 
جـهود ملعاقبـة املسـؤولني عـن اسـتغالل الفتيـات املـــهاجرات، ووضــع واعتمــاد آليــات لتلقــي 

شكاواهن ومحايتهن. 
 

أنشطة أخرى قامت ا الكيانات الداخلة يف منظومة األمم املتحدة   رابعا -
قـدم عـدد مـن الكيانـات الداخلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة معلومـات عــن أنشــطتها  - ٥٤

املتعلقة بالعنف ضد املرأة واملهاجرات. 
 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا   ألف -
واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون الوثيق مـع اللجنـة املشـتركة بـني البلـدان  - ٥٥
األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحـة املـرأة والطفـل، العمـل بشـأن القضايـا 
املتصلة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املرأة املهاجرة. وتشارك اللجنـة يف احلملـة السـنوية الـيت 
حتمل اسم ١٦ يوما من النشاط ضـد العنـف القـائم علـى نـوع اجلنـس، وتقـوم جلاـا الوطنيـة 

والوحدات التابعة هلا بتنفيذ أنشطة شىت يف احلملة الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة. 
 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   باء -
يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، قـامت اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة  - ٥٦
البحر الكارييب، بالتعاون مـع منظمـة اهلجـرة الدوليـة، بتنظيـم عقـد مؤمتـر نصـف الكـرة املعـين 
باهلجرة الدولية: حقوق اإلنسـان واالجتـار باألشـخاص داخـل األمريكتـني. واسـتهدف املؤمتـر 
تعزيز الرؤية املتكاملة عن اهلجرة. ونوقش موضوع العامالت املهاجرات داخـل شـىت األفرقـة، 
وقدمت وحدة املرأة والتنمية التابعـة للجنـة وثيقـة معنونـة �معاملـة املـرأة: الروابـط والفواصـل 

بني املنظور اجلنساين واهلجرة وحقوق اإلنسان�.  
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شعبة النهوض باملرأة التابعة لألمم املتحدة   جيم -
يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، قامت شـعبة النـهوض بـاملرأة التابعـة لألمـم املتحـدة،  - ٥٧
بالتعاون مع املكتب املعـين بـاملخدرات واجلرميـة التـابع لألمـم املتحـدة، بتنظيـم اجتمـاع لفريـق 
خـرباء بشـأن �االجتـار بالنسـاء والفتيـات� يف غلـني كـــوف، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
وناقش اجتماع فريق اخلرباء املمارسات اجليدة واعتمد عـددا مـن التوصيـات ملكافحـة االجتـار 
بالنساء والفتيات من منظور نوع اجلنس وحقـوق اإلنسـان. وتنـاولت أيضـا التوصيـات قضيـة 
اهلجرة اآلمنة. وأوصى االجتماع، بوجه خاص، احلكومات أن تقـوم بتنظيـم وكـاالت العمـل 
والسفر ووضع آليات للمساءلة، مبا يف ذلك تلك اليت تكفل احلياة اآلمنة وظروف العمـل الـيت 
تتالءم مع احترام اإلنسان وكرامته؛ وأن تربم اتفاقات ثنائية وإقليمية تنص علـى محايـة العمـال 
املـهاجرين، ال سـيما النســـاء؛ وأن تعمــل علــى بنــاء قــدرة النســاء واألطفــال علــى التصــدي 
الحتمال تعرضهم لالستغالل، وذلـك مـن خـالل تنظيـم برامـج توجيهيـة قبـل املغـادرة تتنـاول 
املنظور اجلنساين واحلقوق، ونشر معلومـات بشـأن اهلجـرة اآلمنـة، وتقـدمي اخلدمـة العامـة مـن 
خالل اإلعالنات والربامج اإلذاعية والتلفزيونية وعرب وسائط اإلعـالم وإنشـاء خطـوط اهلـاتف 

الساخنة. 
ـــق اخلــرباء إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورــا الســابعة  وقـد قُدمـت نتـائج اجتمـاع فري - ٥٨
واألربعني يف آذار/مارس ٢٠٠٣، حيث نظرت اللجنة يف موضوع �حقوق اإلنسـان للمـرأة، 
والقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد النسـاء والفتيـات، علـى النحـو احملـدد يف منـهاج عمـل 
بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامــة�. وقُدمـت النتـائج 
أيضا إىل اللجنة الثانية عشرة للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣، الـيت 

أجرت مناقشة مواضيعية بشأن �االجتار بالبشر، ال سيما النساء واألطفال�. 
 

مركز منع اجلرمية الدولية التابع لألمم املتحدة   دال -
تتضمن املسؤوليات اليت يضطلــع ـا مركـز منـع اجلرميـة الدوليـة التـابع لألمـم املتحـدة  - ٥٩
ـــة، قضيــة  واملكتـب املعـين بـاملخدرات واجلرميـة التـابع لـه واملتصلـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائي
العنف عموما، وكذلك الفئات اخلاصة مـن الضحايـا مـن قبيـل العـامالت املـهاجرات. وميكـن 
التصدي لتلك املشاكل من خالل تدابري التصدي، من قبيــل سـن وإنفـاذ القوانـني اجلنائيـة ملنـع 
العنـف، فضـال عـــن املبــادرة باختــاذ التدابــري الراميــة إىل ختفيــف وطــأة الظــروف االقتصاديــة 
واالجتماعية وغريها من الظروف اليت يتولد عنها العنف. ويقدم املركز، رهنـا بتوافـر املـوارد، 

املشورة للحكومات بشأن التدابري الداخلية احملتمل اختاذها بشأن هذه ااالت. 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   هاء -
بادر برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بـإجراء دراسـات ومشـاورات داخـل اهلنـد بشـأن  - ٦٠
إمكانية تعرض املهاجرات لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، ويعمـل مـع شـركائه داخـل 
اتمـع املـدين وفئـات العـامالت املـهاجرات وغريهـا مـن الفئـات املهمشـة، مـن خـــالل منــاذج 
التمكني داخل اتمعات احمللية، وتقليل أسباب ضعفهن من خالل تيسري اخليارات املستنرية.  
ويف باكسـتان، وبنـاء علـى طلـــب وزارة تنميــة املــرأة والرعايــة االجتماعيــة والتعليــم  - ٦١
اخلاص، أعد الربنامج اإلمنائي وثيقتني عن السياسـات كـي تسـتخدمهما حكومـة باكسـتان يف 
جمال قضايا العنف ضد املهاجرات واالجتار ن. وتتناول الوثيقتان اإلجراءات العامــة واخلاصـة 
اليت يتعني علـى باكسـتان القيـام ـا لتنفيـذ الوثيقتـني وتشـريان إىل قـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان 
٥٤/٢٠٠٠ بشأن العنف ضد العامالت املهاجرات، وإىل اتفاقية رابطة جنـوب آسـيا للتعـاون 

اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء. 
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   واو -
قام صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عام ٢٠٠١ بتدشـني برنـامج إقليمـي داخـل  - ٦٢
آسيا للتمكني للنساء املهاجرات عن طريق املساعدة على يئة بيئة تتوافـر ـا فيـها السياسـات 
واملؤسسـات واألحـوال االقتصاديـة – االجتماعيـة الـيت متكـن مـن كفالـة وصـول املـرأة بشــكل 
متكـافئ إىل الفـرص واملـــوارد واالســتحقاقات داخــل مجيــع مراحــل عمليــة اهلجــرة. ويركــز 
الربنـامج علـى النسـاء الفقـريات الـاليت يـهاجرن بشـكل قـانوين إىل اخلـارج للعمـــل كعــامالت 
باملنـازل. وتشـمل بلـدان املصـدر إندونيسـيا والفلبـني ونيبـال، بينمـا ميثـل األردن بلـد املقصـــد. 
وجيري تنفيذ الربنامج يف إطار تزايد اهلجـرة للعمـل باملنطقـة؛ وتغـري اجتاهـات اهلجـرة للخـارج 
(الـيت أصبحـت غلبـة النسـاء عليـــها مســة جديــدة هلــا)؛ وتوظيــف النســاء أساســا يف وظــائف 
املهارات املنخفضة بقطاع التصنيع واخلدمات غري الرمسي، حيث تتعرض حقوق اإلنسـان هلـن 
النتـهاكات جسـيمة؛ والتبـاين النوعـي يف خـربة اهلجـرة بـني الرجـال والنسـاء الـيت تتـأثر بالفئـة 

والعرق واجلنسية وعدم التكافؤ بني اجلنسني. 
ويف أمريكـا الالتينيـة، حيـث توجـد اجتاهـات مماثلـة حنـو غلبـة النسـاء بـني املــهاجرين،  - ٦٣
يقدم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الدعم يف بناء قاعدة معــارف عـن عمليـات اهلجـرة 
احلاليـة الـيت تؤثـــر علــى املــرأة، وأســباب هــذه العمليــات ونتائجــها، بغــرض تنويــر مقــرري 
السياسـات. ويف املرحلـة األوىل، يتـم حبـث احلالـة يف إكـــوادور وبــريو علــى وجــه اخلصــوص 
باعتبارمها بلدين مصدرين للمهاجرين وشيلي واألرجنتني باعتبارمها بلدين مسـتقبلني. ويتوقـع 
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الصنـدوق التوسـع يف هـذا العمـل حبيـث يشـمل أمريكـا الوسـطى واملكســـيك ومنطقــة البحــر 
الكارييب يف مرحلة الحقة. 

 
املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة   زاي -

شرع املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النـهوض بـاملرأة، اسـتنادا إىل مـا سـبق  - ٦٤
له القيام به من أعمال تتعلق بـاهلجرة املعـاصرة للمـرأة يف بنغالديـش وسـري النكـا، يف جتميـع 
املوارد املتعلقة ذا املوضوع الـيت ميكـن الوصـول إليـها مـن خـالل قـاعدة بيانـات املعـهد علـى 

اإلنترنت. 
 

منظمة العمل الدولية   حاء -
حتمـي حقـــوق العمــال والعــامالت، واملــهاجرات مــن النســاء والفتيــات علــى وجــه  - ٦٥
اخلصوص، جمموعة شـاملة مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة وتوصياـا. وقـد أعيـد تـأكيد 
املبادئ واحلقوق املنصـوص عليـها يف هـذه االتفاقيـات يف إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن 
املبادئ واحلقوق األساسية يف مكان العمل ويف وثيقة املتابعة هلذا اإلعـالن (١٩٩٨) الـيت ورد 

ا أنه يتعني توجيه عناية خاصة إىل حالة العمال املهاجرين. 
وتركز أنشطة منظمة العمل الدولية الرامية إىل محاية العامالت املهاجرات مـن التميـيز  - ٦٦
والعنــف وســوء املعاملــة علــى مســاعدة البلــدان يف وضــع السياســات، ويف إجيــاد أو تعزيــــز 
التشريعات والتدابري اإلدارية واهلياكل واملمارسات الالزمـة إلدارة هجـرة العمـال إدارة فعالـة. 
ومن نواحي التركيز الرئيسية يف عمل املنظمة حتسـني قـاعدة املعـارف املتعلقـة بظـروف العمـل 

واملمارسات املتبعة يف استخدام العمال املهاجرين وتوظيفهم. 
وخالل الفترة اليت يتناوهلـا االسـتعراض، أجـرت منظمـة العمـل الدوليـة دراسـات عـن  - ٦٧
معاملة عامالت املنازل املهاجرات يف البحرين والكويت وكوستاريكا ولبنـان. وكـان الغـرض 
من هذه الدراسات هو الوقوف على ظروف عمل عامالت املنازل والتعـرف علـى مشـاكلهن 
وحتديد العوامل اليت تسهم يف ضعف مركزهـن مبـا يف ذلـك املمارسـات املتبعـة يف اسـتقدامهن 
واسـتخدامهن. ويف إطـار برنـامج العمـــل اخلــاص ملكافحــة الســخرة، الــذي وضعتــه املنظمــة 
كمتابعــة للتقريــر العــاملي بشــأن القضــاء علــى مجيــع أشــكال الســخرة أو العمــــل بـــاإلكراه 
(٢٠٠١)، قـامت املنظمـة بتنفيـذ مشـاريع تتعلـق بالقضـاء علـى االجتـار باألشـــخاص واهلجــرة 

باإلكراه يف عدد من بلدان جنوب شرق أوروبا ويف أوكرانيا. 
وستجرى يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤، أثناء انعقـاد مؤمتـر العمـل الـدويل، مناقشـة عامـة  - ٦٨
ثالثيـة حـول العمـال املـهاجرين والعـامالت املـهاجرات، مبـا يف ذلـك سـهولة تعرضـهم للتميــيز 
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والعنف وسوء املعاملـة. وجيـري إعـداد دليـل إعالمـي عـن العـامالت املـهاجرات يشـتمل علـى 
دراسات حالة تتعلق باملمارسات الطيبة يف ١١ بلدا مـن البلـدان األعضـاء. والغـرض مـن هـذا 
الدليــل هــو مســاعدة وتعزيــز اجلــهود الــيت تبذهلــا الوكــاالت احلكوميــة ومنظمــات العمـــال 
وأصحاب العمل واملنظمات غـري احلكوميـة يف البـالد املرسـلة وبلـدان املقصـد، لتحسـني حالـة 

املهاجرات ومحايتهن من التمييز واالستغالل وسوء املعاملة، مبا يف ذلك االجتار ن. 
 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   طاء -
علـى الرغـم مـن أن أنشـطة منظمـة األغذيـة والزراعـــة ال تركــز بشــكل خــاص علــى  - ٦٩
العنف املوجه للمهاجرات، فإن أحـد أهـداف عمـل املنظمـة يف جمـال التغيـري الدميغـرايف الريفـي 
واألمن الغذائي والفقـر يف الريـف ومسـائل اجلنسـني والتنميـة املسـتدامة هـو تعزيـز السياسـات 
والربامج اليت تدعـم حيـاة الريفيـني وتشـجع علـى االسـتثمار يف املنـاطق الريفيـة. والغـرض مـن 
هذه التدخالت هو حتسني الظروف اليت تتـم فيـها اهلجـرة مـن الريـف إىل املـدن، سـواء داخـل 
البلدان أو عرب احلدود، واإلقالل من املخاطر (االقتصادية والصحية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك 
العنف املوجه ضد املرأة) اليت ترتبط حبراك السكان. وتركز أنشطة املنظمـة الراميـة إىل ختفيـف 
أثر اهلجرة مـن الريـف إىل املـدن علـى حتسـني املعـارف فيمـا يتعلـق باملـهاجرين. وتوجـه عنايـة 
خاصـة إىل التدابـري التصحيحيـة الـيت تتخـذ ملواجهـة نظـــم األجــور التمييزيــة الســائدة؛ وعلــى 
تفصيل البيانات علـى أسـاس اجلنـس يف التعـدادات والدراسـات االسـتقصائية الزراعيـة؛ وعلـى 
قوة العمل خارج األسرة، وخاصة العمل املومسي. ويف عام ٢٠٠٢، قـامت املنظمـة، بالتعـاون 
مع برنامج األغذية العاملي، بنشر �السبيل إىل التحليل اجلنساين� الذي يتناول املراحل السـت 
لدورة الطوارئ كأداة للتحليل، ومنع الظروف الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل العنـف والتميـيز ضـد 
املرأة يف حاالت الصراع والقحط والكوارث الطبيعية اليت ميكـن أن تغـري بـالعنف ضـد املـرأة 

والتصدي هلذه الظروف. 
 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   كاف -
تسعى منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) يف عملـها إىل تعزيـز  - ٧٠
احـترام حقـــوق اإلنســان للمــهاجرين ودجمــهم يف اتمــع. ويف الســنوات األخــرية، وجــهت 
اليونسـكو مزيـدا مـن العنايـة إىل مسـألة اهلجـرة االسـتغاللية للنســـاء واألطفــال. وأســهمت يف 
ـــام جبمــع  اجلـهود العامليـة املبذولـة ملكافحـة التميـيز ضـد العـامالت املـهاجرات عـن طريـق: القي
البيانات من خالل مشروع اليونسكو اخلـاص بإحصـاءات االجتـار والبحـوث الـيت تركـز علـى 
السياسات املتعلقة باألبعاد اهليكلية للـهجرة االسـتغاللية لتكـون أساسـا لوضـع االسـتراتيجيات 
الشــاملة؛ ومجــع ونشــر أفضــل املمارســات املتبعــة يف مكافحــة اهلجــرة االســــتغاللية للنســـاء 
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واألطفـال يف البلـدان املرسـلة وبلـدان العبـور وبلـدان املقصـد، وذلـك مـن أجـل حتسـني وضـــع 
السياسات، وتشجيع احلوار فيما يتعلق بالسياسات بني الباحثني وأصحاب القـرار واملنظمـات 
الدولية وممثلــي اتمـع املـدين مـن أجـل القيـام بأعمـال مشـتركة حلمايـة املـهاجرين مـن النسـاء 
واألطفال على الصعيد احمللي وعلى الصعيدين اإلقليمي والدويل. وتقوم اليونسكو بتنفيذ عـدد 
من املشاريع املتعلقة مبسائل اهلجرة من أجل دعم ما تقوم به يف جمال البحـث ومجـع البيانـات، 
ــــدن بالنســـبة لشـــباب املـــهاجرين  مبــا يف ذلــك مشــروع يتعلــق بتخفيــف حــدة الفقــر يف امل
واملــهاجرات، وهــو مشــروع جيــري تنفيــذه يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــــعبية والصـــني 
وكمبوديا. والغرض من هذا املشروع هو اإلسهام يف زيادة فهم اهلجـرة مـن الريـف إىل املـدن 

وختفيف حدة الفقر بني املهاجرات من الشابات والنساء وإعادة إدماجهن يف اتمع. 
 

اهليئات احلكومية الدولية األخرى   خامسا -
 منظمة اهلجرة الدولية 

من العناصر األساسية يف سياسة منظمة اهلجرة الدولية فيما يتعلق باجلنسني االعـتراف  - ٧١
بغلبـة العنصـر النسـائي علـى اهلجـرة الدوليـة، أي االجتـــاه إىل تزايــد اســتقالل املــرأة يف عمليــة 
اهلجرة، وخاصة اهلجرة العماليـة. ويف هـذا السـياق تواجـه املـرأة زيـادة خطـر التعـرض للعنـف 
القائم على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك االجتـار ـا واألشـكال األخـرى النتـهاك احلقـوق. 
وهكذا أخذت منظمة اهلجرة الدولية تركز تركيزا خاصا على منع أشكال سـوء املعاملـة هـذه 
من خالل احلمالت اإلعالمية املتعددة الوسائط يف بلدان املنشأ، وهي محالت موجهـة إىل مـن 
حيتمل أن يصبحن من املهاجرات. ويسعى يف هذه احلمـالت إىل زيـادة الوعـي حبقـائق اهلجـرة 
والطرق اليت ميكن ا للمهاجرات احملتمالت التعرف علـى مـا ميكـن أن يواجهنـه مـن حتديـات 
وعلى وسائل التصدي هلا. كذلك تعمل املنظمة مع الشركاء مـن احلكومـات واملنظمـات غـري 
احلكومية لتوفري التدريب العملي للمهاجرات قبل الرحيل. وأحدث مثل هلذا التدريـب بـدأ يف 
ــــدرة علـــى  الفلبــني يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣: حيــث ينفــذ برنــامج التدريــب املعنــون �الق
االختيار - دليل للعامالت املهاجرات�، وفيه تسـتخدم أشـرطة الفيديـو واملـواد املطبوعـة الـيت 

حتتفظ ا املهاجرات بعد استكمال الدورة التدريبية. 
 

االستنتاجات والتوصيات   سادسا -
مـا زال العنـف املوجـه ضـد العـامالت املـــهاجرات مصــدر قلــق للــدول األعضــاء  - ٧٢
ولكيانات منظومة األمم املتحدة. وقد اختـذت تدابـري خمتلفـة للتصـدي للعنـف املوجـه ضـد 
العامالت املهاجرات يف عدد من البلدان، مبـا يف ذلـك تغيـري التشـريعات حلمايـة املـرأة مـن 



03-4335823

A/58/161

مجيع أشكال العنف، وزيادة قدرة املرأة على احلصول على خدمـات الضمـان االجتمـاعي، 
وضمـان عـدم تعـرض العـامالت املـهاجرات للتميـيز يف املســـائل املتصلــة بــالعمل. كذلــك 
نفـذت يف عـدد مـن بلـدان املنشـأ اسـتراتيجيات وقائيـة، منـها التدخـــالت التعليميــة وــج 
التمكني االقتصادي اليت تسـتهدف العـامالت املـهاجرات احملتمـالت. كذلـك جيـري تنظيـم 
ممارسات وكاالت التشغيل، ونظمت يف عدد من البلدان حلقـات عمـل للتدريـب وإذكـاء 
ــهاجرين  الوعـي حبقـوق اإلنسـان لضبـاط الشـرطة وخمتلـف الوكـالء الذيـن يتعـاملون مـع امل
ولضحايــا العنــف. كمــا أنشــئت مكــاتب ألمنــاء املظــامل مــن أجــل الدفــاع عــن حقــــوق 
املهاجرات، ووضعت برامـج إلعـادة تـأهيل وإعـادة إدمـاج املـهاجرات الـاليت كـن ضحايـا 
للعنف. وعالوة على ذلك، فقد أبرم عدد من بلدان املنشأ وبلدان املقصـد اتفاقـات ثنائيـة 
لضمان إعادة الالجئات إىل أوطان بطريقة مأمونـة وتنظيـم اسـتخدام العـامالت. علـى أن 
املعلومـات املتوافـرة عـن أثـر هـذه التدابـري مـا زالـت حمـدودة. وتواصـل اهليئـات احلكوميـــة 
الدولية وهيئات اخلرباء زيادة عنايتها حبالة العامالت املـهاجرات والتقـدم مبجموعـة واسـعة 
من التوصيات بإجراءات تتخذها احلكومات وسائر أصحاب املصلحة. وعلى الرغم ممـا مت 
إحرازه من تقدم يف بعـض اـاالت، فإنـه ينبغـي مواصلـة وتوسـيع نطـاق اجلـهود املبذولـة، 
وخاصة يف جماالت التشريع وفرص احلصول علـى اخلدمـات االجتماعيـة والوقايـة والوعـي 

والتدريب. 
ما زال انعدام البيانات الشاملة واملتوافرة يف حينها عن عـدد املـهاجرات، وخاصـة  - ٧٣
عما يتعرضن له من العنـف والتميـيز، عقبـة حتـول دون إدراك مـدى انتشـار هـذه الظـاهرة 
ويزيد يف صعوبة وضع السياسات املناسبة ملكافحة هذا العنف والتمييز. وعلى ذلك، يلزم 

مزيد من اجلهود لتحسني قاعدة املعارف يف هذا اال. 
ـــف املوجــه ضــد العــامالت املــهاجرات  يلـزم مـن أجـل زيـادة الفعاليـة يف منـع العن - ٧٤
والقضاء عليه تقييم أثر التشريعات والتدابري األخرى، مبا يف ذلك أثر تدابري الدعـم املقـدم 
للمـهاجرات مـن ضحايـا العنـف املنــزيل، تقييمـا أكـثر منهجيـة وتقاسـم املعلومـات املتعلقـــة 
بـالدروس املسـتفادة وباملمارسـات الطيبـة علـى نطـاق واسـع. كذلـك يلـزم احلصـــول علــى 
معلومات عن أثر تشريعات العمل واهلجرة بالنسبة لكل من اجلنسني، وخاصة فيمـا يتعلـق 

بتمتع العامالت املهاجرات بكل حقوق اإلنسان. 
يلزم بذل جهود من أجل زيادة فـرص املـرأة الـيت تسـعى إىل مـن اهلجـرة مـن أجـل  - ٧٥
العمل يف احلصول على احلماية القانونيـة، بغـرض اإلقـالل مـن تعرضـها لالسـتغالل وسـوء 

املعاملة واالجتار. 
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مـن املسـائل ذات األمهيـة اخلاصـة ضـرورة زيـادة استكشـــاف الصلــة بــني اهلجــرة  - ٧٦
واالجتـار وضـرورة التصـدي هلـاتني املسـألتني وفقـا لذلـك، مـع التركـيز بوجـه خـــاص علــى 
ضرورة محاية املرأة مــن مجيـع أشـكال العنـف بغـض النظـر عـن وضعـها كمـهاجرة. وينبغـي 
تشجيع احلكومات وسائر اجلهات الفاعلـة علـى توفـري معلومـات عـن مـدى انعكـاس هـذه 
الصلة يف تشريعاا وما تتخذه من التدابري األخرى. كذلك ينبغي تشجيع اجلهات الفاعلـة 
األخرى، وخاصة كيانات منظمة األمم املتحدة وكيانات اتمـع املـدين ذات الصلـة، علـى 

زيادة التركيز على هذه الصلة. 
ينبغـي تشـجيع احلكومـات علـى التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة املتعلقـة مبســائل  - ٧٧
اهلجرة، وخاصة االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم، 
واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملناهضـة اجلرميـة املنظمـــة العــابرة للحــدود وبروتوكوليــها، ومجيــع 
ـــن  اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي دعـوة املقرري
اخلاصني للجنة حقوق اإلنســان املعنيـني حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين وبـالعنف املوجـه ضـد 
املرأة وأسبابه ونتائجه، ومجيع هيئات حقوق اإلنسان الدولية املنشأة مبوجب معـاهدات إىل 

مواصلة توجيه العناية اخلاصة إىل حالة العامالت املهاجرات. 
 

احلواشي 

 .A/56/329 انظر (١)
سيقدم تقرير األمني العام عن االجتار بالنساء والفتيات، املطلوب مبقتضى قرار اجلمعية العامة ١٧٦/٥٧ املؤرخ  (٢)

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني. 
يشري لفظ Whänau إىل �اموعة األسرية� يف جمتمع ماوري احمللي.  (٣)

 .Corr.1 و E/CN.4/2003/85/Add.3 (٤)
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 .E/CN.4/2003/85 (٦)
املرجع نفسه، الفقرة ٧٤.  (٧)
املرجع نفسه، الفقرة ١١.  (٨)
 .E/CN.4/2003/75/Add.1 (٩)
 .E/CN.4/Sub.2/2001/30 (١٠)
 .E/CN.4/Sub.2/2002/33 (١١)

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٣٨ (A/56/38)، الفقرة ٤٣.  (١٢)
املرجع نفسه، الفقرة ٨١.  (١٣)

املرجع نفسه، الفقرة ٢٠٥.  (١٤)
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ــــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم ٣٨ (A/57/38)، الفقرتـــان  الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العام (١٥)
٣٤٣ و ٣٤٤. 

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمســون، امللحــق رقــم ٣٨ (A/58/38)، اجلــــزء األول،  (١٦)
الفقرة ٣٦٤. 

املرجع نفسه، الفقرة ٤١٤.  (١٧)
املرجع نفسه، الفقرتان ١٢٠ و ١٢١.  (١٨)

 A/58/18 and) الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السادسـة واخلمسـون، امللحـق رقـم ١٨ والتصويـب (١٩)
Corr.1)، الفقرة ٣١٤. 

CCPR/CO/77/MLI، الفقرة ١٨.  (٢٠)
 


