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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/482) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 العنف ضد العامالت املهاجرات - 70/130
 

 ،إن اجلمعية العامة 
إىل مجيــق قرارا ــا السـاملتة املتعاتــة ملــالعنف ضـد العــامالت املهــاجرات، وإىل    إذ تشي   

التــرارات الــذ اختــذ ا جلنــة وضــق املــرأة وجلنــة نتــوع اجلنســان وجلنــة منــق اجلر ــة والعدالــة     
 ،(1)التضاء عاى العنف ضد املرأةإىل إعالن أيضا اجلنائية، وإذ تشري 

األنكـا  املتلـاة ملالعـامالت املهـاجرات الـواردة يف الواـائم ا تاميـة         وإذ تعيي  تكييي    
واملـؤمتر العـاملي الراملـق     (3)واملـؤمتر الـدول لاسـكان والتنميـــة     (2)لامؤمتر العاملي حلتـوع اجلنسـان  

واالستعراضــات الــذ هلــر   ــذ    (5)تماعيــةومــؤمتر التمــة العــاملي لاتنميــة االج  (4)املعــب ملــاملرأة
 املؤمترات،
األنكا  املتعاتـة ملاملهـاجرات الـواردة يف الوايتـة ا تاميـة ملـؤمتر        تكيي أيضا وإذ تعي   

، وإذ  يــب ملالــدول تعحيــح نتــوع اجلنســان واحلريــات       (6)األمــم املتحــدة لاتنميــة املســتدامة    
_______________ 

 .48/104الترار  (1)

(2) A/CONF.157/24 (Part I)، .الفلل الثالث 

)منشـورات األمـم املتحـدة،     1994أيلول/سيتتم    13-5تقرير املؤمتر ال ويل للسكان والتنمية، القاهرة،  (3)
 ، املرفم.1(، الفلل األول، الترار A.95.XIII.18املبيق  رقم

)منشـورات األمـم املتحـدة،     1995أيلول/سيتتم    15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  (4)
 .  ، املرفتان األول والثاين1، الفلل األول، الترار (A.96.IV.13املبيق  مرق

 )منشـورات األمـم   1995آذار/ميار    12-6تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميية اجتتماعيية، يوبنينا  ،     (5)
 ، املرفتان األول والثاين.1(، الفلل األول، الترار A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيق 

 ، املرفم.66/288الترار  (6)

http://undocs.org/ar/A/70/482
http://undocs.org/ar/A/RES/48/104
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)،


 A/RES/70/130 املهاجرات العنف ضد العامالت
 

2/15 

عـال مللـرا الن ـر عـن وضـعهم كمهـاجرين،       األساسية جلميق املهاجرين ومحايتها عاى حنـو ف 
نتوع اجلنسان واحلريـات األساسـية لانسـاء واأللفـال، وتشـ يعهم عاـى املشـاركة         ال سيماو

ــرار والت  ــي  لسياســات       ــذ تســهم يف اــنق الت ــات ال ملنشــا ، نســب االقتضــاء، يف العماي
 وملرامج التنمية املستدامة وتنفيذها عاى كافة املستويات،

، (7)اتفاقيـة التضـاء عاـى مجيـق أ ـكال التمييـح ضـد املـرأة         أن تكييي  يذلك وإذ تعي   
ــة نتــوع ال فــل  ــاريا املاحتــا  ــا  (8)واتفاقي ــات (9)والربوتوكــولا االيتي ، وكــذلا االتفاقي

واملعاهدات األير  ذات اللـاة، تـوفر إلـاراا قانونيـاا دوليـاا و موعـة  ـاماة مـن التـداملري ملنـق           
والعنــف ضــد النســاء والفتيــات والتضــاء عايهــا، ولتعحيــح املســاواة ملــا   مجيــق أ ــكال التمييــح 
 اجلنسا ومتكا املرأة،

ي ة عـا   ، وإذ تسام ملأن (10)2030ملاعتماد ي ة التنمية املستدامة لعا   وإذ ترحب 
تغ ــي مســائل  تيــم املســاواة ملــا اجلنســا ومتكــا مجيــق النســاء والفتيــات، ومحايــة    2030

مليئــة عمــل ســاملة وممنــة جلميــق العمــال، اــن فــيهم العمــال املهــاجرون،   نتــوع العمــل وتعحيــح
وخبااة النساء املهاجرات، والعاماون يف الوظائف غري املسـتترة، وإذ تسـام أيضـا ملاحلاجـة إىل     

 مجاة أمور منها إهناء مجيق أعمال العنف والتمييح ضدهن،
اواة ملـا اجلنسـا ومتكـا    ملالدور الذي تتو  مله هيئة األمـم املتحـدة لامسـ    وإذ تعترف 

ــادة       ــة إىل  ي ــة الرامي ــة األمــم املتحــدة لامــرأة(، اــا يف ذلــا دعمهــا لا هــود الولني املــرأة )هيئ
إمكانية استفادة النسـاء مـن الفـرال االقتلـادية، اـن فـيهن العـامالت املهـاجرات، وإىل إهنـــاء          

-2014ة لامــرأة لافتــرة العنــــف ضدهــــن، يف ضــوء ا  ــة االســتراتي ية  يئــة األمــم املتحــد  
، الــذ تتضــمن مــن ملــا أهــدافها الســتة  يــادة إمكانيــة اســتفادة النســاء مــن الفــرال  (11)2017

االقتلادية ومنق العنف ضد النسـاء والفتيـات وتوسـيق سـبل االسـتفادة مـن ا ـدمات املتدمـة         
السياسـات  تعترا اا تتو  مله هيئـة األمـم املتحـدة لامـرأة مـن أعمـال يف  ـال         لاناجيات، وإذ

 والربامج املتعاتة ملتمكا العامالت املهاجرات،

_______________ 

(7) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 .27531، الرقم 1577اجملاد املرجق نفسه،  (8)
ــرقم 2131اــد اجمل املرجــق نفســه،  (9) ــرقم ، 2173و  2171، واجملاــدان 20378، ال ؛ والتــرار 27531ال

 ، املرفم.66/138
 .70/1الترار  (10)

(11) UNW/2013/6. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/UNW/2013/6
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 (4)نتــائج املــؤمتر الراملــق املعــب ملــاملرأة وإعــالن ومنــها  عمــل ملــي ا   وإذ تعييي  تكيييي   
ــة       ــة املعنون ــة العام ــة والعشــرين لا معي ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ــا   ”ونت ــرأة ع : 2000امل

 واستعراضا ا، (12)“املساواة ملا اجلنسا والتنمية والسال  يف الترن احلادي والعشرين
ســي الــذي اعتمدتــه جلنــة وضــق املــرأة يف دور ــا التاســعة  ملــاجلعالن السياوإذ ترحييب  

، وإذ  ـي   (13)وا مسا اناسبة الذكر  العشرين النعتـاد املـؤمتر العـاملي الراملـق املعـب ملـاملرأة      
عامــاا، عاــى وجــه ا لــوال، ملالتعهــد ملاختــاذ املحيــد مــن اجلجــراءات املاموســة لكفالــة التنفيــذ   

ها  عمل ملي ا ونتائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية    الكامل والفعال والعاجل جلعالن ومن
 الثالثة والعشرين،

ملاالستنتاجات املتفم عايها الذ اعتمد ا جلنـة وضـق املـرأة    وإذ حتيط علما مع التق ير  
ــا ،     (14)يف دور ــا الســاملعة وا مســا  ــااللتحا  ملالتي ــى وجــه ا لــوال مل ، وإذ  ــي  عامــاا عا
ختاذ وتنفيذ تداملري من أجل ضمان اجلدما  واحلماية عاـى املسـتو    نسب االقتضاء، اواااة ا

االجتماعي والتانوين لامهاجرات، ان فيهن العامالت املهاجرات، يف البادان األاـاية وملاـدان   
العبور واملتلد، وتعحيح ومحاية اجلعمال التا  ملا يتمتعن مله من نتوع اجلنسان، ومحايتـهن مـن   

ذ سياسـات وملـرامج مراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية تعـا ملالعـامالت        العنف واالسـتغالل، وتنفيـ  
املهاجرات، وتوفري قنوات ممنة ومشروعة تعترا اهارا ن وتعايمهن وتوفر  ن  رو  عمـل  
منلفة، وعند الضرورة، تيسري نلو ن عاى فرال العمل املنتج والالئم وتيسري إدمـاجهن يف  

 التوة العاماة،
ن املنبثم عن نـوار األمـم املتحـدة الرفيـق املسـتو  ملشـأن ا  ـرة        إىل اجلعال وإذ تش  

والـذي أعيـد فيـه تأكيـد      2013تشـرين األول/أكتـوملر    4 و 3املعتـود يف   (15)الدولية والتنميـة 
ــاجرين أيــاا كــان وضــعهم           ضــرورة تعحيــح نتــوع اجلنســان واحلريــات األساســية جلميــق امله

احلتوع واحلريات األساسية لانساء واأللفال، ومحايتها عاى حنو فعـال   ال سيماكمهاجرين، و
ومعاجلة مسـألة ا  ـرة الدوليـة عـن لريـم التعـاون واحلـوار عاـى اللـعيد الـدول أو اجلقايمـي            

الثنــائي وملاتبــا  هنــج  ــامل متــوا ن يعتــرا ملــأدوار ومســؤوليات الباــدان األاــاية وملاــدان    أو

_______________ 

 ، املرفم.23/3 - ، املرفم، والترار دإ23/2 - الترار دإ (12)
(، الفلـل األول،  E/2015/27) 7، امللحق رقم 2015الوثائق الرمسية للمجلس اجقتصادي واجتتماعي،  (13)

 .، املرفم59/1جيم، الترار  الفر 

 (، الفلل األول، الفر  ألف.E/2013/27) 7، امللحق رقم 2013املرجق نفسه،  (14)
 .68/4الترار   (15)

http://undocs.org/ar/E/2015/27
http://undocs.org/ar/E/2013/27
http://undocs.org/ar/A/RES/68/4
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ع اجلنسان جلميـق املهـاجرين ومحايتـها وتـاليف النـهج الـذ  كـن        العبور واملتلد يف تعحيح نتو
 أن تؤدي إىل تفاقم ضعفهم،

يتــرم مــن  مــا إىل أن اجلعــالن ســام ملــأن النســاء والفتيــات يشــكان  أيضيياوإذ تشيي   
نلف العدد اجلمجال لامهـاجرين الـدوليا عاـى اللـعيد العـاملي وملاحلاجـة إىل معاجلـة الوضـق         

ات املهــاجرات ومســألة ضــعفهن، مل ــرع منــها، إدمــا  من ــور يراعــي    ا ــاال لانســاء والفتيــ 
االعتبارات اجلنسـانية يف السياسـات وتـدعيم التـوانا واملؤسسـات والـربامج الولنيـة ملكافحـة         
العنف التائم عاـى نـو  اجلـنمب، اـا يف ذلـا االهلـار ملاأل ـ اال والتمييـح ضـدهم، وأكـد يف           

ايــة العــامالت املهــاجرات يف مجيــق الت اعــات، هــذا اللــدد ضــرورة وضــق تــداملري مناســبة حلم
 فيهن العامالت يف املنا ل، ان

 /يونيــهنحيران 16ملاعتمــاد مــؤمتر العمــل الــدول يف     وإذ حتيييط علمييا مييع التقيي ير    
 201والتواــية رقــم  (189رقــم ) 2001التفاقيــة العمــال امل،لــيا، يف دورتــه املائــة  2011

اللــادرتا عــن من مــة العمــل الدوليــة، و يف ا دمــة امل،ليــة املتعاتــتا ملالعمــل الالئــم لاعــاماا
ــاذ يف    ــح النف ــة ني ــديول االتفاقي ــدول إىل الن ــر يف  إذ ، و2013أياول/ســبتمرب  5ومل ــدعو ال ت

التلديم عايها، وإذ تش ق الدول األلراا يف اتفاقية التضاء عاى مجيـق أ ـكال التمييـح ضـد     
املتعاتة ملالعامالت املهـاجرات الـذ اعتمـد ا     26رقم  املرأة عاى أن  ي  عاما ملالتواية العامة

وعاــى أن  (16)2008الا نــة املعنيــة ملالتضــاء عاــى التمييــح ضــد املــرأة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 
ــق العمــال        ــة نتــوع مجي ــة حلماي ــة الدولي ــدول األلــراا يف االتفاقي تن ــر فيهــا، وإذ تشــ ق ال

املتعاــم ملاملهــاجرين  1ملــالتعايم العــا  رقــم  عاــى أن  ــي  عامــاا (17)املهــاجرين وأفــراد أســرهم
العاماا يف ا دمة املنـحلية الذي اعتمدته الا نة املعنية حبمايـة نتـوع مجيـق العمـال املهـاجرين      

وعاى أن تن ر فيـه، مـق التسـايم ملـأن كـال       (18)2010وأفراد أسرهم يف كانون األول/ديسمرب 
 منهما يكمِّل اآلير ويعحِّ  ،

املاحة إىل مكافحة االهلار ملاأل  اال جبميق أ كاله، اـا يف ذلـا    ملاحلاجة تسّلموإذ  
ألغراض العمل التسري أو اجلجباري، يااة ملالنسـبة لاعـامالت املهـاجرات، وإذ  ـي  عامـا      

، يف دورتــه الثالثــة 2014نحيران/يونيــه  11يف هــذا اللــدد ملاعتمــاد مــؤمتر العمــل الــدول يف 
ــة، الربوتوكــول امل  ــد املائ ــا     ملع ــل اجلــربي لع ــة العم ــم  1930احــم ملاتفاقي ( والتواــية 29)رق

_______________ 

(، اجلــحء األول، A/64/38) 38الوثييائق الرمسييية للجمعييية العاميية، اليي ورة الرابعيية والسييتون، امللحييق رقييم   (16)
 /أوال.42األول، املترر  املرفم

(17)  United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481. 
(18)  CMW/C/GC/1. 

http://undocs.org/ar/A/64/38
http://undocs.org/ar/CMW/C/GC/1
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 عــن يناللــادروملالتــداملري التكميايــة الراميــة إىل قمــق الســ رة قمعــاا فع ــاالا  املــتعاتا 203 رقــم
 من مة العمل الدولية،

ملتحايـد مشاركة النساء الاوايت يتمـتعن اهـارات مـن مجيـق املسـتويات       أيضا وإذ تسّلم 
دوليــة، األمــر الــذي يىلعــح  إىل نــد كــبري إىل عوامــل اجتماعيــة واقتلــادية، وملــأن  يف ا  ــرة ال

تأنيث ا  رة عاى هذا النحو يت اب  يادة مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية يف مجيـق السياسـات      
 واجلهود املتلاة اوضو  ا  رة الدولية،

ال الرعايـة  ملأن ال اب عاـى العمـل الـذي يتـو  ملـه املهـاجرون يف  ـ       يذلكم ّلوإذ تس 
يبــدو، نيــث أد  الع ــح عــن معاجلــة الــنتو يف الرعايــة وتكف ــل    مــا ميــذ يف اال ديــاد عاــى 

يف  ال سـيما الدوائر احلكومية ملتوفري الرعاية إىل ا ديـاد ال اـب عاـى العمـل يف  ـال الرعايـة، و      
 ما النسـاء، ، وال سـي احلياة ا ااة، وملأن ملعض املهاجرين العاماا يف  ال الرعايـة غـري الرةيـة   

يواجهون انتهاكات ي رية حلتوع اجلنسان ملسـبب عماـهم يف أمـاكن ملعيـدة عـن األن ـار، يف       
 نا أن العديد يستفيدون من الفرال االقتلادية الذ يتيحها العمل يف  ال الرعاية،

ملــاألدوار واملســؤوليات الــذ تضــ اق  ــا مجيــق اجلهــات اــانبة امللــاحة     تسييلم وإذ 
ملينـــها، وملوجـــه يـــاال الباـــدان األاـــاية وملاـــدان العبـــور واملتلـــد  مـــا وضـــرورة التعـــاون يف

واملن مات اجلقايمية والدولية ذات اللاة والت ا  ا اال واجملتمق املدين، مـن أجـل  يئـة مليئـة     
يكفل فيها منق ارتكام العنـف ضـد العـامالت املهـاجرات والتلـدي لـه، اـا يف ذلـا العنـف          

تداملري حمددة ا دا، وإذ تسـامم يف هـذا اللـدد ملأ يـة اتبـا       يف سياع التمييح، عن لريم اختاذ 
ــائي          ــولب والثن ــن اللــعيد ال ــى كــل م ــاون عا ــى التع هنــج واســتراتي يات مشــتركة قائمــة عا

 واجلقايمي والدول،
والتنميـة البشـرية    اا لاعامالت املهاجرات من إمكانـات لتعحيـح النمـو    أيضا وإذ تسّلم 

يىلحداه عماـهن مـن أاـر يف احلالـة االقتلـادية       ما من يالل عاى أساس عادل و امل ومستدا 
لعماـهن مـن قيمـة وكرامـة،      مـا  واالجتماعية لابادان األااية وملادان املتلـد، وإذ تشـدد عاـى   

 يف ذلا العمل الذي تض اق مله العامالت يف ا دمة امل،لية ويف  ال الرعاية، اا
ملتاــة منعــة النســاء وألفــا ن ملوجــه يــاال وملانتياجــا م يف مجيــق   وإذ تسييّلم يييذلك 

مرانــل ا  ــرة، منــذ حل ــة اختــاذ التــرار ملــا  رة مــرورا ارانــل العبــور واال ــرا  يف العمــل   
الن امي وغري الن ـامي واالنـدما  يف  تمـق الباـد املضـيف، وكـذلا أانـاء العـودة إىل ملاـداهنم          

 إدماجهم فيها،األااية وإعادة 
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ــة     وإذ تعييرع عيي  بييالق القلييق    إ اء اســتمرار ورود تتــارير عــن نــاالت ســوء املعاما
والعنـف اجلســيمة الــذ ترتكــب ضـــد النســاء والفتيـــات املهاجـــرات، ومنهـــا العنـــف اجلنســاين   
والعنف اجلنسي والعنف املنـحل والعـائاي واألعمـال النامجـة عـن العنلـرية وكراهيـة األجانـب        

مييــح ورارســات العمــل التعســفية واســتغالل أوضــا  العمــال واأل ــكال املعااــرة لاــرع،    والت
 يف ذلا مجيق أ كال الس رة واالهلار ملاأل  اال، اا

ملـــأن أنـــد األســـبام الرئيســـية لالســـتغالل يف العمـــل الـــذي يعـــاين منـــه    وإذ تسيييّلم 
ة مــن املبــادل ا اتيــة املهــاجرون، اــن فــيهم العــامالت املهــاجرات، يــرتب  ملاملمارســات اجملــرد 

ــذين يفرضــون رســو        ــرةيا، ال املتبعــة مــن جانــب وكــاالت االســت دا  والسماســرة غــري ال
است دا  مرتفعة، وإذ تالنظ ملتام التتارير الذ تتحدث عن إساءة املعاماة الذ يرتكبها ملعـض  

 وكاالت االست دا  وأرملام العمل،
تمييح التـائم عاـى أسـاس نـو  اجلـنمب      ملأن تدايل عوامل عدة منها ال م أيضاتسّلوإذ  

والســن واالنتمــاء ال بتــي والعنلــري والعرقــي والتوالــب النم يــة  كــن أن يــؤدي إىل تفــاقم    
العنـــف اجلنســـاين هـــو  ـــكل مـــن  التمييـــح الـــذي تتعـــرض لـــه العـــامالت املهـــاجرات، وملـــأن 

 التمييح، أ كال
ء، ان فـيهن، دون متييـح،   االلتحا  ملانترا  نتوع اجلنسان جلميق النسا تعي  تكيي  وإذ 

نساء الشعوم األااية الاوايت يهـاجرن مـن أجـل العمـل، ومحايتـها وتعحيحهـا، وإذ تالنـظ يف        
 (19)هــذا اللــدد االهتمــا  املكــرس يف إعــالن األمــم املتحــدة ملشــأن نتــوع الشــعوم األاــاية   
 لاتضاء عاى مجيق أ كال العنف والتمييح ضد نساء الشعوم األااية، نسب االقتضاء،

أن املوضو  ذا األولويـة لاـدورة السـتا لا نـة وضـق املـرأة سـيكون هـو          وإذ تالحظ 
، وأن ا  ــرة  كــن أن تــوفر إمكانيــة  تيــم النمــو  “متكــا املــرأة واــاته ملالتنميــة املســتدامة ”

والتنميــة البشــرية عاــى أســاس عــادل و ــامل ومســتدا  لباــدان املنشــأ واملتلــد ولامهــاجرين     
يف هذا اللدد اا  كن لاعامالت املهـاجرات أن يضـ اعن ملـه مـن دور يف      وأسرهم، وإذ تساِّم

 ،2030اجلسها  يف تنفيذ ي ة التنمية املستدامة لعا  
ــوايت يعماـــن يف االقتلــاد غــري     وإذ يقلقنييا  أن كــثريات مــن العــامالت املهــاجرات الا

الن امي ويؤدين أعماال أقل اعتمادا عاـى املهـارات يكـن عرضـة ملشـكل يـاال لسـوء املعاماـة         
واالستغالل، وإذ تشدد يف هذا اللدد عاى التـحا  الـدول حبمايـة نتـوع اجلنسـان لامهـاجرين       

الستغالل والتلدي  ما، وإذ تالنـظ مـق التاـم أن كـثريات     اا يؤدي إىل منق سوء املعاماة وا
_______________ 

 ، املرفم.61/295الترار  (19)
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من العامالت املهاجرات يؤدين أعماال قد تكون دون مؤهال ن وقد تضعهن يف الوقـ  نفسـه   
يف موقف أكثر ضعفا ملالن ر إىل قاة األجر وعد  توفر احلمايـة االجتماعيـة الكافيـة، وإذ  ـي      

، يف دورتــه 2015نحيران/يونيــه  12الــدول يف عامــا يف هــذا اللــدد ملاعتمــاد مــؤمتر العمــل  
املتعاتة ملاالنتتال من االقتلاد غـري الن ـامي إىل االقتلـاد     204تواية رقم الالراملعة ملعد املائة، 

 الن امي،
عاى أن التلـدي لاعنـف ضـد العـامالت املهـاجرات عاـى وجـه التحديـد،          وإذ تش د 

ح، يـــتتضي تــوافر معاومــات موضــوعية يتعرضــن لــه مــن متييــ مــا يف ذلــا العنــف يف ســياع اــا
و اماة ومستمدة من ملادر عديدة تتضمن مليانات وإنلاءات ملـنفة نسـب نـو  اجلـنمب     
والسـن ومؤ ــرات مراعيــة لالعتبـارات اجلنســانية ألغــراض البحـث والتحايــل وتبــادال واســـــق    

 ـال وضـق    الن اع  ربات فراد  الـدول األعضـــاء واجملتمـق املـدين والـدروس املست الـة يف      
 سياسات عامة حمددة ا دا واستراتي يات حمددة،

أنه  كن تسهيل تنتـل عـدد كـبري مـن العـامالت املهـاجرات وجعاـه ركنـا          وإذ ت رك 
ملاست دا  واائم محورة أو خمالفة لألاول والا وء إىل الحجيـات اللـورية  ـدا ا  ـرة، وأن     

أن هـؤالء العـامالت املهـاجرات أكثـر     ذلا  كن تيسري  ملسـبل عـدة منـها  ـبكة اجلنترنـ ، و     
 عرضة لسوء املعاماة واالستغالل،

ملأ ية حبث اللاة ملا ا  رة واالهلار ملاأل  اال ملغيــة النـهوض ملـاجلهود     وإذ تيسّلم 
 الرامية إىل محاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييح واالستغالل وسوء املعاماة،

ملواتـة الـذ تعانيهـا العـامالت املهـاجرات تسـا        ملأن أوجـه الضـعف ا   أيضاوإذ تسّلم  
الضوء عاى سياقات وقنوات ا  ـرة امل ـردة التعتيـد، نيـث جيـد العمـال املهـاجرون أنفسـهم         

 يف ناالت تعرض نيا م لا  ر عند ديول ملادان أير ،  
اختــاذ ملعــض ملاــدان املتلــد ملعــض التــداملري لت فيــف حمنــة العــامالت          وإذ يشييجعنا 

يمات يف ن اع واليتها التضائية ولتعحيح سـبل الواـول إىل العدالـة، مثـل وضـق      املهاجرات املت
مليات مراعية لالعتبارات اجلنسانية حلمايـة العـاماا املهـاجرين أو تيسـري واـو م إىل اآلليـات       

 املعنية ملتتدمي الشكاو  أو توفري املساعدة أاناء اجلجراءات التانونية،
تضــ اق ملــه هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة املنشــأة  عاــى أ يــة الــدور الــذي وإذ تشيي د 

اوجب معاهدات يف راد تنفيذ اتفاقيات نتوع اجلنسان، وما يتعاـم ملـذلا مـن اجلجـراءات     
ا ااة ذات اللاة، فضال عن دور مليات املراقبة التاملعة ملن مة العمـل الدوليـة يف راـد تنفيـذ     



 A/RES/70/130 املهاجرات العنف ضد العامالت
 

8/15 

ويف التلـدي ملشـكاة العنـف ضـد      ،منـها  اللكوك املتعاتة حبتوع العمل، يف ندود والية كل
  ن من نتوع اجلنسان ورفاههن، ما العامالت املهاجرات ويف محاية وتعحيح

ملتتريـــر األمـــا العـــا  عـــن العنـــف ضـــد العـــامالت  مع التقييي يرعلمييياحتييييط  - 1 
 ؛(20)املهاجرات
ملتترير األما العا  عن اسـتعراض وتتيـيم تنفيـذ     أيضامع التق ير  علماحتيط  - 2 

، (21)إعالن ومنها  عمـل ملـي ا ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين لا معيـة العامـة         
الذي يىلرب  مجاة أمور منها أن التتد  احملر  عموماا يف تنفيذ منها  العمل كان مل يئاا عاى وجـه  

يت يعـانا أ ـكاالا متعـددة ومتداياـة مـن التمييـح، وأن       ا لوال ملالنسبة لانساء والفتيات الاوا
 الفئات املهمشة من النساء، ان فيهن النساء املهاجرات، معرضة ملشدة لاتمييح والعنف؛

الــدول األعضــاء إىل الن ــر يف التلــديم عاــى اتفاقيــات من مــة العمــل   تيي عو  - 3 
مـن أجـل العمالـة )مراجعـة(،     ملـا  رة  الدولية ذات اللاة ملاملوضو ، اا فيها االتفاقية املتعاتـة  

)رقـم   1975)أنكا  تكمياية(،  ، واالتفاقية املتعاتة ملالعمال املهاجرين(22)(97)رقم  1949
ــت دا  ا ااـــة    (23)(143 ــة املتعاتـــة ملوكـــاالت االسـ ، (24)(181)رقـــم  1977، ، واالتفاقيـ

يف توقيــق االتفاقيـــة  ، وإىل الن ـــر (189)رقــم   2011ملالعمــال امل،لـــيا،  واالتفاقيــة املتعاتـــة  
، وملروتوكـول منـق وقمـق    (17)الدولية حلمــاية نتــوع مجـيق العـمـال املهـاجـرين وأفـراد أسرهم

يـه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة      االهلار ملاأل  اال، وخبااة النسـاء واأللفـال، واملعاقبـة عا   
، وملروتوكول مكافحة  ريب املهاجرين عن لريم الـرب  (25)ملكافحة اجلر ة املن مة عرب الولنية

، (26)والبحــر واجلــو املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلر ــة املن مــة عــرب الولنيــة          
، واتفاقيـة ختفـيض نـاالت    (27)1954واالتفاقية املتعاتة اركح األ  اال عد ي اجلنسية لعا  

، ومجيق معاهدات نتوع اجلنسان الذ تسهم يف محايـة نتـوع   (28)1961انعدا  اجلنسية لعا  
_______________ 

(20) A/70/205. 
(21) E/CN.6/2015/3. 
(22) United Nations, Treaty Series, vol. 120, No. 1616. 
 .17426، الرقم 1120اجملاد  املرجق نفسه، (23)
 .36794، الرقم 2115اجملاد  املرجق نفسه، (24)
 .39574، الرقم 2237اجملاد املرجق نفسه،   (25)

 .39574، الرقم 2241اجملاد  املرجق نفسه، (26)
 .5158، الرقم 360اجملاد املرجق نفسه،  (27)

   .14458، الرقم 989اجملاد  نفسه،املرجق  (28)

http://undocs.org/ar/A/70/205
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/3
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العــامالت املهــاجرات، ويف التلــديم عايهــا أو االنضــما  إليهــا، و يــب ملالــدول األلــراا         
ول األعضـاء عاـى   االمتثال اللتحاما ا ذات اللـاة اوجـب التـانون الـدول، وتشـ ق أيضـاا الـد       

 ؛(29)تنفيذ ي ة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االهلار ملاأل  اال
ملتتريــري املتــرر ا ـــاال جملاــمب نتــوع اجلنســان املعــب حبتــوع    علميياحتييييط  - 4 

، ويااــة (30)اجلنســان لامهــاجرين املتــدما إىل اجملاــمب يف دورتيــه الســاملعة عشــرة والعشــرين  
ه الضـعف والتحـديات الـذ يواجههـا املهـاجرون غـري الن ـاميون،        التحايـل الـوارد فيهمـا ألوجـ    

يف ذلــا التلــورات العامــة الســابية، والســبل احملــدودة الســتفاد م مــن احلمايــة واملســاعدة   اــا
، (31)ولواو م لاعدالة، وملتترير املترر ا اال املتد   إىل اجملاـمب يف دورتـه السادسـة والعشـرين    

واضيعي عاى اسـتغالل عمـل املهـاجرين، الـذي يغ ـي ملعضـا مـن        التركيح يف جحئه امل ال سيماو
 أكثر م اهر االستغالل يف العمل  يوعاا الذ يتعرض  ا املهاجرون؛

ــوع      تشييجع - 5  ــيا حبت ــق وكــاالت األمــم املتحــدة ومترريهــا ا ااــا املعن مجي
مجــق  اجلنســان الــذين تتلــل واليــا م ملتضــايا العنــف ضــد العــامالت املهــاجرات عاــى  ســا  

املعاومات عن التحديات احلاليـة الـذ تواجههـا العـامالت املهـاجرات يف اجملـاالت الـذ تتـق يف         
ن ــاع واليــا م و اياــها، اــا يف ذلــا يف سالســل التوريــد، وتشــ ق أيضــاا احلكومــات عاــى    

 التعاون مق الوكاالت واملتررين ا ااا يف هذا اللدد؛
يف تشـريعا ا وسياسـا ا وملرا هـا املتعاتـة     جبـميق احلكومات أن تدر   تينيب - 6 

ــان       ــوع اجلنسـ ــي نتـ ــان يراعـ ــور  اجلنسـ ــوراا حمـ ــف من ـ ــة والتوظيـ ــة وملالعمالـ ــا  رة الدوليـ ملـ
واالعتبارات اجلنسانية، اا يتسم مـق االلتحامـات والواجبـات يف  ـال نتـوع اجلنسـان املترتبـة        

محايتهن من العنف والتمييـح  عايها اوجب اكوك نتوع اجلنسان، ملغرض وقاية املهاجرات و
واالستغالل وسوء املعاماة، وأن تت ذ تـداملري فعالـة لكفالـة أال تـؤدي تاـا السياسـات املتعاتـة        
ملا  رة والعمالـة إىل تكـريمب التمييـح، وأن هلـري، عنـد االقتضـاء، دراسـات لتتيـيم ماـار هـذ            

ذت والنتـائج الـذ  تتـ     التشريعات والسياسات والربامج ملغرض  ديـد أاـر التـداملري الـذ اختـ     
 فيما يتعام ملالعامالت املهاجرات؛

ملاحلكومات اختاذ التداملري الذ تكفل محاية نتوع اجلنسـان لاعـامالت    تينيييب - 7 
املهاجرات، ان فيهن العامالت يف ا دمة امل،ليـة، مللـرا الن ـر عـن وضـعهن كمهـاجرات،       

_______________ 

 .64/293الترار  (29)

(30) A/HRC/17/33  وA/HRC/20/24. 
(31) A/HRC/26/35. 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/33
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/24
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/35
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د السياسـات الـذ تـن م توظيـف العـامالت      هو قائم منها ملوسائل عـدة منـها اعتمـا    ما أو تعحيح
املهاجرات وتـو يعهن، والن ـر يف توسـيق ن ـاع احلـوار ملـا الـدول ملشـأن اسـتحداث وسـائل           
ــها رد  ا  ــرة غــري       ــم أمــور عــدة من ــة لاــه رة لتحتي ــة لتشــ يق إقامــة قنــوات قانوني املتكاري

ق التمييـح والعنـف ضـد    الن امية، والن ر يف تضما قوانا ا  ـرة من ـوراا جنسـانياا ملغـرض منـ     
املـرأة، اـا يف ذلـا التمييـح والعنـف ضـد املــرأة يف نالـة ا  ـرة افردهـا وا  ـرة ذهاملـاا وإياملــاا            
وا  رة املؤقتـة، والن ـر يف السـمال لاعـامالت املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف ملتتـدمي لابـات           

 وا  الـذين  األ لاحلول عاى تلاريح إقامة دون أن يكون ذلا عـن لريـم أرملـام العمـل أو    
 التعسفية؛ يسيئون معاماتهن، اا يتفم والتشريعات الولنية، وإلغاء أن مة الرعاية

  ـي  احلكومات عاى السعي إىل معاجلة عوامل الشـد واجلـذم الـذ     تشجع  - 8 
يف سـبل الرعايـة يف الباـدان     الـنتو   رة النساء غري الن امية، اا يف ذلـا احلاجـة إىل معاجلـة    

، وإضفاء ال املق الرةـي  العمل يف  ال الرعاية وظروا لاعمالة، وإىل تن يم  رو املستوردة 
ت السـارية اوجـب التـانون    اا يتما ى مـق التـانون الـولب وااللتحامـا     واملهب عايها ومحايتها،

 الدول؛
احلكومات عاى تعحيح التعاون عاى كـل مـن اللـعيد الثنـائي واجلقايمـي       حتث - 9 
والــدول لاتلــدي لاعنــف ضــد العــامالت املهــاجرات، مــق االنتــرا  التــا  لاتــانون  واألقــاليمي

الــدول، اــا يف ذلــا التــانون الــدول حلتــوع اجلنســان، وتعحيــح اجلهــود الراميــة إىل احلــد مــن     
ــها اعتمــاد       ــم، ملوســائل من ــوفري فــرال العمــل الالئ ــم ت ضــعف العــامالت املهــاجرات عــن لري

تيسـري الواـول   وتود العمل وفتا لاتوانا واألن مة السارية، سياسات احلد األدىن لألجور وع
عاى حنو فعال إىل العدالة واختـاذ إجـراءات فعالـة يف  ـاالت إنفـاذ التـانون واملتاضـاة والوقايـة         

ومحاية الضحايا ودعمهن، وتبادل املعاومات واملمارسـات السـايمة فيمـا يتعاـم      وملناء التدرات 
العامالت املهـاجرات، وتعحيـح ييـارات التنميـة املسـتدامة البدياـة        والتمييح ضد اكافحة العنف 

 لاه رة يف البادان األااية؛
احلكومات عاى أن تأيذ يف االعتبـار ملـاا ال فـل الفضـاى عـن       أيضا حتث - 10 

لريــم اختــاذ التــداملري الراميــة إىل انتــرا  وتعحيــح ومحايــة نتــوع اجلنســان لأللفــال املهــاجرين،  
ويااة الفتيـات، اـن فـيهن الفتيـات غـري امللـحوملات ملـذويهن، مللـرا الن ـر عـن وضـعهن            

منــق تعرضــهن لالســتغالل الــوظيفي      هــو قــائم منــها مــن أجــل      مــا  كمهــاجرات، أو تعحيــح 
ــف       ــة والتحــر  اجلنســي والعن ــح واالســتغالل اجلنســي لألغــراض الت اري واالقتلــادي والتميي

 واالعتداء اجلنسي يف أماكن العمل، اا يف ذلا ا دمة امل،لية؛
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احلكومـــات عاـــى أن تشـــ ق ملتـــوة مجيـــق اجلهـــات اـــانبة    ييييذلك حتيييث - 11 
اا يشمل وكاالت التشغيل املشـاركة يف تشـغيل العـامالت     امللاحة، وخبااة الت ا  ا اال،

املهاجرات، عاى  يادة التركيح عاى منق العنف ضد العامالت املهاجرات وتوفري التمويـل  ـذا   
هو مفيد ومرا  لالعتبارات اجلنسـانية   ما الغرض، وخبااة عن لريم تعحيح نلول املرأة عاى

تكاليف ا  رة وفوائدها وما لاعـامالت املهـاجرات   من املعاومات والتثتيف يف  االت تشمل 
من نتوع واستحتاقات يف البادان األااية وملادان العمـل واألوضـا  العامـة يف ملاـدان العمـل      
وإجراءات ا  ـرة التانونيـة، وعاـى أن تكفـل أن تعـحِّ  التـوانا والسياسـات الـذ تـن م عمـل           

ــام العمــل والوســ      ــاجرين،   املســؤولا عــن  ــؤون التشــغيل وأرمل ــا لاعمــال امله ــحا  ا اء االلت
 النساء، من نتوع اجلنسان، ونيثما ين بم ذلا، نتوع العمل، وتعحِّ  انترامها؛ سيما الو

ــال       تشيييجع - 12  ــول دون إرسـ ــد  ـ ــذ قـ ــات الـ ــة العتبـ ــى إ الـ ــدول عاـ ــق الـ مجيـ
عاــى حنــو التحــويالت املاليــة ا ااــة ملاملهــاجرين إىل ملاــداهنم األاــاية أو إىل أي ملاــدان أيــر  

ــود، ملوســائل تشــمل، نســب االقتضــاء،        ــان والســرعة وال وضــق لاتي يتســم ملالشــفافية واألم
ــار       ــويالت واالديـ ــراء التحـ ــرأة جلجـ ــرة لامـ ــم ميسـ ــق ن ـ ــامالت ووضـ ــاليف املعـ يفـــض تكـ
واالستثمار، اا يف ذلا ن م الستثمارات املغترملا، وفتاا لاتشـريعات الولنيـة السـارية، وعاـى     

تضــاء، يف اختــاذ تــداملري حلــل املشــاكل األيــر  الــذ قــد تعــوع واــول    أن تن ــر، نســب االق
 العامالت املهاجرات إىل مواردهن االقتلادية وإدار ا؛

التــدريب لاملــا  ملــاألمور ملــرامج الــدول عاــى الن ــر يف وضــق وتنفيــذ  تشييجع - 13 
م مسـا ة  املالية لفائدة العامالت املهاجرات وعند االقتضاء، أسرهن، وملرامج أيـر  قـد تسـه   

 تامة يف األار اجلمنائي لاه رة؛
ملالــدول أن تتلـــد  لألســبام ا يكايــة والكامنـــة وراء العنــف ضـــد      هتيييب  - 14 

العــامالت املهــاجرات عــن لريــم التعاــيم ونشــر املعاومــات والتوعيــة، ملتعحيــح متكينــهن وتيســري 
يف  سـيما  ال نلو ن عاى العمل الكرمي، ونسـب االقتضـاء، إدمـاجهن يف االقتلـاد الرةـي،     
 عماية انق الترار االقتلادي، وملتعحيح مشاركتهن يف احلياة العامة عند االقتضاء؛

ــة نلــول العــامالت املهــاجرات وألفــا ن     هتيييب - 15  ــح إمكاني ملاحلكومــات تعحي
 امللانبا  ن عاى يدمات الرعاية اللحية الكافية؛  

ملاحلكومـــات أن تســـام حبـــم العـــامالت املهـــاجرات وألفـــا ن   أيضيييا هتييييب - 16 
امللانبا  ن، مللـرا الن ـر عـن وضـعهن كمهـاجرات، يف احللـول عاـى الرعايـة اللـحية          
يف احلــاالت ال ارئــة دون متييــح، اــا يشــمل أوقــات األ مــات اجلنســانية، والكــوارث ال بيعيــة    

التمييح ضـد العـامالت املهـاجرات    وناالت ال وارل األير ، وأن تكفل يف هذا اللدد عد  
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ألســبام تتعاــم ملاحلمــل والــوالدة، وأن تتلــد ، وفتــا لاتشــريعات الولنيــة،   ــر إاــاملة         
السكان املهاجرين ملفريوس نتو املناعـة البشـرية وتـدعم نلـو م عاـى يـدمات الوقايـة منـه         

 والعال  والرعاية والدعم؛
ب اليتبــار فــريوس نتــو احلكومــات عاــى كفالــة االســت دا  املناســ تشييجع - 17 

مـربر  ـا قبـل ا  ـرة      ال ملنق إقامـة نـواجح   مللفة لوعية وسرية املناعة البشرية وايتبار احلمل
 ويف أانائها؛
الدول الذ مل تعتمد ملعـد تشـريعات وسياسـات حلمايـة مجيـق العـامالت       حتث  - 18 

وأن تضــمن هــذ  املهــاجرات، اــن فــيهن العــامالت يف املنــا ل، وتنفــذها عاــى أن تفعــل ذلــا  
التشريعات والسياسات تداملري مناسـبة لاراـد والتفتـيت تتما ـى مـق اتفاقيـات من مـة العمـل         
الدولية وغريها من اللكوك املن بتة من أجل ضـمان االمتثـال لاللتحامـات الدوليـة وأن  سـن      
ليـة  هذ  التشريعات والسياسات عند االقتضاء وأن تتيح لامهـاجرات العـامالت يف ا دمـة امل،   

فرال الواول إىل مليات  فافة مراعية لالعتبارات اجلنسانية لتتـدمي الشـكاو  ضـد وكـاالت     
التشــغيل وأرملــام العمــل، اــا يف ذلــا إهنــاء عتــودهن يف نالــة تعرضــهن لالســتغالل الــوظيفي 
واالقتلــادي والتمييــح والتحــر  اجلنســي والعنــف واالعتــداء اجلنســي يف أمــاكن العمــل، مــق    

تســت د  هـذ  األدوات يف معاقبـة العــامالت املهـاجرات، و يـب ملالــدول أن      التأكيـد عاـى أال  
  تم دون إمل اء يف مجيق االنتهاكات حلتوقهن وأن تعاقب عايها؛

ملاحلكومات أن تعمل، ملالتعـاون مـق املن مـات الدوليـة واملن مـات غـري        هتيب - 19 
حويد ضحايا العنـف مـن   احلكومية والت ا  ا اال واجلهات اانبة امللاحة األير ، عاى ت

العامالت املهاجرات جبميق ا دمات املتعاتة ملاملساعدة واحلماية ال ارئتا، مللرا الن ـر عـن   
وضـعهن كمهــاجرات، واــا يتســم مــق التشــريعات احملايــة، وخبــدمات مراعيــة، قــدر اجلمكــان،  

ذات  الدوليـة  نلالعتبارات اجلنسانية ومالئمة  ن اتافياا ولغوياا، وفتـاا للـكوك نتـوع اجلنسـا    
 اللاة ملاملوضو  واالتفاقيات املن بتة؛

ملاحلكومات أن تكفل سن األنكا  التشريعية ووضـق اجلجـراءات    أيضا هتيب - 20 
هــو قــائم مــن ألــر  مــا التضــائية الال مــة لواــول العــامالت املهــاجرات إىل العدالــة، وأن تعــح 

ضــق هــذ  األلــر والسياســات    قانونيــة وسياســات حمــددة تراعــي االعتبــارات اجلنســانية أو ت     
تتعهدها لكي تفي ملوضـول ملانتياجـا ن ونتـوقهن، وعنـد الضـرورة، أن تت ـذ ا  ـوات         أو

ــامالت          ــي انتياجــات الع ــو يراع ــى حن ــة عا املناســبة جلاــالل التشــريعات والسياســات التائم
 نتوقهن؛حيمي املهاجرات و
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ــدان األاــاي  ال ســيماملاحلكومــات، وهتيييب يييذلك   - 21  ــدان نكومــات البا ة وملا
املتلــد، أن تضــق عتوملــات جحائيــة وجنائيــة مــن أجــل معاقبــة مــرتك  العنــف ضــد العــامالت  
املهــاجرات ووســ ائهم، ومليــات لانلــاا والعدالــة مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية  كــن أن   
يستفيد منها الضحايا ملفعالية وتتيح  ن اجلعرام عن مرائهـن و ـواغاهن وأيـذها يف االعتبـار     

انل املالئمة من اجلجراءات التضـائية، اـا يف ذلـا اختـاذ تـداملري أيـر  متكـن الضـحايا،         يف املر
مىت تسا  ن ذلا، من نضور تاا اجلجراءات، وأن تكفل محايـة العـامالت املهـاجرات مـن     

 ضحايا العنف ملاحلياولة دون معاودة جهات منها السا ات إيذاءهن؛
ــذ تــ     حتييث - 22  ــاذ وتنفي ــى اخت ــدول عا ــق ال ــال    مجي ــة لوضــق نــد لالعتت داملري فعال

واالنت ـا  التعسـفيا لاعـامالت املهـاجرات واختـاذ إجـراءات ملنـق قيـا  األفـراد أو اجلماعــات          
حبرمـان العــامالت املهــاجرات مــن نريتــهن عاــى حنــو غــري قــانوين وملــأي  ــكل مــن األ ــكال  

 وملعاقبتهم عاى ذلا؛
ريبيـــة ملوظفيهـــا احلكومـــات عاـــى وضـــق وتنفيــذ واـــتل ملـــرامج تد  تشييجع  - 23 

التــائما عاــى إنفــاذ التــانون وموظفيهــا املعنــيا ملشــؤون ا  ــرة ومــوظفي احلــدود وموظفيهــا 
الدملاوماسيا والتنلايا وموظفيها التضائيا، واملدعا، واملـوظفا ال بـيا يف الت ـا  العـا      

العـا  اسـألة    وغريهم من املعنيا ملتتدمي ا دمات، من أجل توعيـة هـؤالء العـاماا يف الت ـا     
العنف ضد العامالت املهاجرات وإكسـا م املهـارات واملواقـف الال مـة لكفالـة تتـدمي احلاـول        

 السايمة مل ريتة مهنية تراعي نو  اجلنمب؛
احلكومات عاى كفالـة االتسـاع ملـا سياسـات وملـرامج ا  ـرة        أيضاتشجع  - 24 

ســتنادا إىل من ــور حمــور  اجلنســان والعمــل ومكافحــة االهلــار املتعاتــة ملالعــامالت املهــاجرات ا 
يراعي نتوع اجلنسان واالعتبارات اجلنسانية، وعاى كفالـة محايـة نتـوع اجلنسـان لاعـامالت      

املهاجرات يف مجيق مرانل ا  رة، وعاى تعحيح اجلهود ملنق العنف ضـد العـامالت املهـاجرات     
 ومتاضاة اجلناة وتوفري احلماية والدعم لاضحايا وأسرهن؛

ملالـــدول أن تتـــو ، يف نالـــة انت ـــا  إنـــد  العـــامالت املهـــاجرات   ييييبهت - 25 
احلكم عايها ملالس ن أو االنت ا  حلا احملاكمة أو اعتتا ا ملأي لريتة أيـر ، ملكفالـة أن    أو

 تر  السا ات امل تلة نريتها يف االتلـال ملـاملوظفا التنلـايا لاباـد الـذي  مـل جنسـيته        
مل اء، يف هذا اللدد، ملإملالغ املركح التنلاي لادولة الـذ  مـل   والواول إليهم، والتيا  دون إ
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، إذا لابـ  العاماـة   (32)من اتفاقيـة فيينـا لاعالقـات التنلـاية     36جنسيتها، وفتاا ألنكا  املادة 
 املهاجرة ذلا؛

من ومــة األمــم املتحــدة واملن مــات احلكوميــة الدوليــة واملن مــات غــري  تيي عو - 26 
احلكوميــة املعنيــة األيــر  إىل التعــاون مــق احلكومــات، يف نــدود املــوارد التائمــة، مــن أجــل    
التواـــل إىل فهـــم أفضـــل لاتضـــايا املتعاتـــة ملـــاملرأة وا  ـــرة الدوليـــة و ســـا مجـــق مليانـــات   

ن ونشــرها و اياــها، ملغيــة املســاعدة يف وضــق  ومعاومــات ملــنفة نســب نــو  اجلــنمب والســ 
سياسات لاه رة والعمالة تراعي مجاة أمور، منـها االعتبـارات اجلنسـانية، وتعمـل عاـى محايـة       
نتـوع اجلنسـان، وكـذلا لتتـدمي العـون يف تتيــيم السياسـات وملوااـاة دعـم اجلهـود الولنيــة          

حنــو منســم يكفــل فعاليــة  املبذولـة مــن أجــل التلــدي لاعنــف ضــد العــامالت املهــاجرات عاــى 
تاــا السياســات ويعــح  أارهــا ويـــؤدي إىل إنــرا  نتــائج إجيامليــة تعــود ملــالنفق عاـــى           تنفيــذ 

 املهاجرات؛ العامالت
ــارية،      تشيييجع - 27  ــة السـ ــا التانونيـ ــا اللتحاما ـ ــق، وفتـ ــى أن تضـ ــات عاـ احلكومـ

ذات اـاة   سياسات ولنية ملشأن العامالت املهاجرات تتـو  عاـى مليانـات و اـيالت مسـتوفاة     
ملاملوضــو  ملــنفة نســب نـــو  اجلــنمب، ملالتشــاور عــن كثـــب مــق العــامالت املهـــاجرات         
وأاحام امللاحة ذات اللاة يف مجيق مرانل عماية وضـق هـذ  السياسـات، وتشـ ق أيضـا      
احلكومات عاى ضمان توفري املـوارد الكافيـة  ـذ  العمايـة وعاـى كفالـة أن يكـون لاسياسـات         

 ــرات قاملاــة لاتيــاس وجــداول  منيــة حمــددة وأن تشــمل تــداملري الــذ يــتم وضــعها أهــداا ومؤ
ملالنسـبة لوكـاالت التشـغيل وأرملـام العمـل واملـوظفا العمـوميا،         سـيما  ال لاراد واملساءلة،

وأن تتضي ملإجراء تتييم لألار، وعاى كفالة التنسـيم ملـا ق اعـات متعـددة عـن لريـم مليـات        
 ر وملادان املتلد وفيما ملينها؛مالئمة دايل البادان األااية وملادان العبو

ــة، و تشييجع  - 28  ــات املعني ــدان     ال ســيمااحلكوم ــدان األاــاية وملا ــات البا نكوم
العبــور وملاـــدان املتلـــد، عاـــى االســـتفادة مـــن يـــربات األمـــم املتحـــدة، اـــا يف ذلـــا  ـــعبة  

مـل  اجلنلاءات التاملعة جلدارة الشـؤون االقتلـادية واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة ومن مـة الع      
الدولية وهيئة األمم املتحدة لامساواة ملا اجلنسا ومتكا املرأة )هيئـة األمـم املتحـدة لامـرأة(،     
لوضق منه يات ولنية مناسبة جلمق البيانـات امللـنفة نسـب نـو  اجلـنمب و اياـها ونشـرها        

نـف  وتعحيح تاا املنه يات، حبيث توفر مليانات قاملاة لامتارنة وأن مة لاتتبـق واجلملـالغ عـن الع   

_______________ 

(32) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638. 
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ضد العامالت املهاجرات، ونيثما أمكن، عـن انتـهاكات نتـوقهن يف مجيـق مرانـل ا  ـرة،       
 وعاى التيا  اا ياي:

ــيهن العــامالت     مــا موااــاة دراســة )أ(  يترتــب عاــى العنــف ضــد النســاء، اــن ف
 املهاجرات، من تكاليف ملالنسبة لانساء أنفسهن وأسرهن و تمعا ن؛

 عامالت املهاجرات وأارهن يف التنمية؛ ايل الفرال املتانة لا )م( 
دعم  سا البيانات الكاية عن تكاليف ا  رة والتحويالت املاليـة مـن أجـل     ) ( 

 وضق السياسات املالئمة وتنفيذها؛
إىل احلكومــات واملن مــات الدوليــة أن تت ــذ التــداملري املناســبة جليــالء   تطلييب  - 29 

األمم املتحدة الرفيق املستو  ملشأن ا  ـرة الدوليـة    االعتبار الواجب لاعالن املنبثم عن نوار
، ولكفالــة 2013تشــرين األول/أكتــوملر  4 و 3، الــذي عتــد يف نيويــورك يــومي  (15)والتنميــة

تـوع اجلنسـان والتنميــة البشـرية عاـى النحـو املالئــم يف      إدمـا  جوانـب ه ـرة املــرأة املتعاتـة حب    
سياسـات ورارسـات التنميـة الولنيـة واجلقايميـة والدوليـة، مثـل اسـتراتي يات احلـد مـن الفتـر            

 ؛2030واالستراتي يات الرامية إىل تنفيذ ي ة التنمية املستدامة لعا  
ــة عاــى موااــاة ومضــاعفة      تشييجع - 30  ــات املعني من ومــة األمــم املتحــدة والكيان

جهودها وتعحيح الشراكات مق مجيق أاحام امللاحة، اـا يف ذلـا من مـات اجملتمـق املـدين،      
وعاــى تنســيم عماــها، نســب االقتضــاء، دعمــاا لاتنفيــذ الفعــال لالــكوك الدوليــة واجلقايميــة    

ــح أارهــا    ذات ــة ماموســة لانــهوض   اللــاة ملاملوضــو  مــن أجــل تعحي ملالتواــل إىل نتــائج إجياملي
 حبتوع العامالت املهاجرات؛

إىل األما العا  أن يتد  إىل اجلمعية العامة يف دور ا الثانيـة والسـبعا    تطلب - 31 
 امال عن مشكاة العنف ضد العـامالت املهـاجرات وعـن تنفيـذ هـذا       تتريراا  اياياا ومواضيعياا

ــذ تتــدمها مؤسســات من ومــة األمــم املتحــدة،       ــار ميــر املعاومــات ال التــرار، ميــذاا يف االعتب
وخبااــة من مــة العمــل الدوليــة وملرنــامج األمــم املتحــدة اجلمنــائي وهيئــة األمــم املتحــدة لامــرأة   

درات واجلر ة، وكذلا تتارير املتررين ا ااا الـذ تشـري   ومكتب األمم املتحدة املعب ملامل 
إىل نالة العامالت املهاجرات، واملعاومـات الـواردة مـن ملـادر أيـر  ذات اـاة، مـن قبيـل         

 املن مة الدولية لاه رة، اا يف ذلا املن مات غري احلكومية.
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