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مبشــــــع م الانل اــــــد الاامقو املياجراوم وهو يو نر ما وماو عن التدارا الل األ ضا الدول األع ــــــا  
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 ل مياجراوم ويت منن التيرير ن اخلتاال توصلاو رش   األاذ وجرا او ن املستيبلم
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 مقدمة - أوال 
 األمّي وىلا املياجراو الاامقو اـــد الانل رشـــ   72/149 قرامها نا الاامم اةمالم م بت - 1

 اـــــد الانل مشــــــع م عن شــــــامق وموااــــــلالار  حت ل لار  تيريرار  والســــــباّي الرارام دومضا ن ولليا ييدال أ  الااال
 آخر االعتبام ن آخ اا اليرام ه ا تنطل  وعن ااملنزللم اخلدمم ن الاامقو وخاصــــم ااملياجراو الاامقو
 الامل منممم وخباصـــــــــما املتحدة األمم منمومم مؤســـــــــســـــــــاو ومن األع ـــــــــا  الدول من الوامدة املا وماو
 ومعتــ ا ل مرأة املتحــدة األمم وهلئــما اإلمنــا   املتحــدة األمم وررانمجا ل يجرة الــدوللــم املنممــمو ا الــدوللــم
 الاامقو حالم وىل تشــــــــــا الل اخلاصــــــــــّي امليرمين تيامير و  لكا واةرميم ابملخدماو املاين املتحدة األمم

 ما عوملم غا املنمماو ذلك ن مباا صـــــــــــــــ م ذاو أخرى مصـــــــــــــــادم من الوامدة واملا وماوا املياجراو
ا املياجراو ل اامقو اإلنســا  حيو   ايم تعطل الل التدارا تازنز أو تتخ  أ  ابلدول اةمالم وأهارت

 اــــــــمن ذلك ن مباا اهلجرة حلث من واــــــــاين عن النمر رصــــــــر  املنزللم اخلدمم ن الاامقو  لين مبن
 نذا  توســـــــل  ن تنمر وأ ا ل امل وومســـــــاهلن املياجراو الاامقو توظلل تنمم الل الســـــــلاســـــــاو ومام
 مدع أجل من ل يجرة قانونلم قنواو وقامم لتشــــــجل  ارتعاميم وســــــا ل اســــــتحدا  رشــــــ   الدول رّي ا وام
 والانل التمللز من  أجل من جنســــانلا منموما اهلجرة قوانّي ت ــــمّي مســــ لم وتبحثا النماملم غا اهلجرة
 م2019 يونله/حزيرا  وىل 2017 يولله/متوز من الطرتة التيرير ه ا ويغذ م املرأة اد
 أجل من الاامل  االتطا  الاامم اةمالم اعتمدوا (A/72/215) الســـــــــــــــار  التيرير وعداد من و  - 2

  ــانو   ن ابملغرب مرا ش ن عيــد دو  حعوم  مؤمتر خقل وذلــكا والنمــاملــم واملنممــم اآلمنــم اهلجرة
 رّي اهلجرة مســــ لم ع ى الدو  التااو  زيازن  ومام عن عبامة الاامل  االتطا  وه ام 2018 ديســــمر/األول
 التوجليلم املبادئ من  واحد  اةنس نوع يراع  هنج ع ى ينذوي وهوم الصـــــــ م ذاو الطاع م اةياو مجل 

 6 اهلد  ويت مننم املياجرين اد الانل ع ى الي ا  مس لم 17 و 7 و 6 أهدا ه ن ويتناولا الشام م
 مراعاضا من ل ت  ند املانلم الومنلم التشــــــــــغلل وررامج وســــــــــلاســــــــــاو الامل قوانّي ســــــــــتارا اب حمددا التزاما

  تتذ ن  الل املين ون املنز  الامل ن ســـــلما الا جراوامليا ل اامقو اخلاصـــــم واملســـــا او لقحتلاجاو
 عنيا واإلرقغ املاام م وســـــــو  االســـــــتغقل أشـــــــعال مجل  ملن  حمدادة تدارا عتمادابو ا منخط ـــــــم مياماو
 مواةنساين اةنس  الانل ذلك ن مباا رش هنا الطاالم االنتصا  سبل وتو ا هلا والتصدي

  له اإلشـــامة وومدو معنل دو  من حلاضا تالش الل ل مرأة مؤيمر  رلجّي عمل منياج صـــاغ وقد - 3
 أشــــــعال من وغا  ل انل خاص روجه ُعراــــــم روصــــــطينا املياجراو الاامقو  لين مبنا املياجراو وىل

ا رلجّي عمل ومنياج وعق  العتماد والاشــرين اخلامســم الســنويم ال  رى 2020 ســنم وتصــاد  ماإلي ا 
 وهنا  ون والطتلاو النسـا  مجل  ومتعّي اةنسـّي رّي املسـاواة رتحيل  التاجلل ن حموميم سـنم  ي  مث ومن

 مادنهن الانل
 الانل رش   عامم توصلم املرأة اد التمللز ع ى ابلي ا  املانلم ال جنم قدمتا 2017 عاال ون - 4

 متزايدا خذرا تواجه ما  ثاا  اهلجرة ســلا  ن املرأة أ   ليا أررزوا (35 مقم )التوصــلم املرأة اــد اةنســاين
 مل انل التار  ن
 (190 مقم االتطـــاقلـــم) جـــديـــدة اتطـــاقلـــم الـــدو  الامـــل مؤمتر اعتمـــدا 2019 يونلـــه/حزيرا  ون - 5

 االتطاقلم وتيرم الامل عامل ن وامل اييم الانل ع ى الي ا  رش   (206 مقم التوصلم) هبا مرتبذم وتوصلم
 أو تشريالم تدارا األاذ األع ا  من لتوصلما تيت    لماا وامل اييم الانل من خال   عامل ن  رد  ل  حب 
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 الامال مل ة وامل ــــــــاييم الانل من ا مايم امليصــــــــدو  الابوم املنشــــــــ  ر دا  ن تو ر الل التدارا من غاها
 ماهلجرة حلث من واايم عن النمر رغض وذلك ااملياجراو الاامقو سلما والا املياجرين

 والســـــتّي الثالثم دومضا ن املاتمدة ع ليا املتط  االســـــتنتاجاو نا املرأة واـــــ  ةنم شـــــددو وقد - 6
 ل اــــامقو آمنــــم رلئــــم وضلئــــم الامــــل حيو   ــــايــــم أ لــــم ع ىا (E/2019/27-E/CN.6/2019/19 )انمر

 األقل األعمال ون الرمس  غا االقتصـــــــاد ن الاامقو وخاصـــــــما املياجراو أ  وىل وأشـــــــاموا املياجراو
 ا مايم أنممم أب ن  اإلقرام متا ذلك ع ى عقوةو م واالســــــــتغقل لإلي ا  خاص رشــــــــعل ماراــــــــاوا ميامة

 ســـــــــــــــلما والا ل جمل  الواجبم اإلنســـــــــــــــا  حيو  وعمال ن حامسم مســـــــــــــــا م تيدال أ  ميعن االجتماعلم
 ع ى املياجراو الاامقو ملســــاعدة تدارا األاذ ور ــــرومةا هشــــم أواــــاع من ياانو  ال ين أو ل ميمشــــّي

 ماالجتماعلم ا مايم ع ى ل حصول املياماو مستوايو مجل 
 حعوملم منممم من (1)األع ا  الدولم من دولم 25 من ميدمم تيامير ع ى التيرير ه ا ويشتمل - 7

 مجل  ن املياجراو الاامقو اــــــــد الانل رشــــــــ   (3)املتحدة لألمم اترام  لاانو  وســــــــتم (2)واحدة دوللم
 من امليدمم والتا لياو الاامم والتوصــــــلاو اخلتاملم املقحماو وىل يســــــتند وهوم واخلاصــــــم الاامم اجملاالو
 جمل س اخلاصـــــــــــــــم اإلجرا او ومام ن روالايو املع طّي تيامير وىلو ا اإلنســـــــــــــــا  حيو  مااهداو هلئاو
 ماإلنسا  حيو 

  
 السياق - اثنيا 
 واالجتاهات البياانت - ألف 

 حوا  وهناك ا(4)النســـــــــــــــا  من مياجر م لو  258 عددهم البالغ الدوللّي املياجرين نصـــــــــــــــل - 8
 نيص هناك يزال الا التيديراو ه   من الرغم ع ىو  م(5)الاامل أحنا  مجل  ن عام م مياجرة م لو  6.66

 مصــــــــادم م ابهلجرة املتا يم اةنســــــــانلم حصــــــــا اواإل نو  اةنس نوع حســــــــ  املصــــــــنطم البلاانو ن  با
 الل البلاانو ن م حوظم ندمة أي ــــــــــا وهناكم املرأة اــــــــــد الانل مســــــــــ لم وىل تتذر  ال التي لديم البلاانو
 منا املياماو نخط ــــــــــــــمامل اليذاعاو ن الاامقو وخباصــــــــــــــما املياجراو الاامقو تواجيه ما تواــــــــــــــ 
 م(6)وعنل ووي ا  استغقل

_________________ 

أذمرلجا  واألمجنتّي ووســـبانلا وأندوما والبحرين والرتغال وروم لنا  اســـو وتر لا وتشـــلعلا وجومجلا وزمباروي ه   الدول ه :  (1) 
و مبوداي و ندا و وســــــــتاميعا و ولومبلا واملعســــــــلك واملم عم الاررلم والســــــــ طادوم والســــــــودا  وصــــــــررلا والط بّي وقرص وقذر 

 مالساوديم وموميشلوس واللوان 
 أمانم منتدى جزم احمللط اهلادئم (2) 
ومعت  األمم املتحدة ا مطوناــــــلم األمم املتحدة الســــــاملم  يو  اإلنســــــا ا و منممم الامل الدوللما واملنممم الدوللم ل يجرة (3) 

 ةممايد األمم املتحدة لبحو  التنملم االجتماعلما وهلئم األمم املتحدة ل مرأا و دماو واةرميماملاين ابملخ
 (4) International Migration Report 2017: Highlights (United Nations publication, Sales No. E.18.XIII.4)م 
 مhttps://migrationdataportal.org/themes/labour-migrationانمر  (5) 
 (6) Letizia Palumbo and Alessandra Sciurba, “The vulnerability to exploitation of women migrant workers in 

agriculture in the EU: the need for a human rights and gender-based approach”, study published by the Policy 

Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs of the European Parliament, 2018م 
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 مرســـــــــــ   مجل  نصـــــــــــل أيا ســـــــــــنواي حتويقو يرســـــــــــ ن مياجرة عام م م لو  100 حنو وهناك - 9
 ســـو  ن املســـاواة ن تطاواتو يواجين زلن ما املياجراو أ  من الرغم ع ى ه او  م(7)الاامل ن التحويقو

 املياجراو الاامقو أجوم تعو  ما عادةا املثال ســبلل ا ى م جنســاين أســاس ع ى التمللز رســب  الامل
 الاامقو تد   وقد ا(8)اةنســـــــــــــــّي رّي األجوم ن املســـــــــــــــتطح م الطجوة رســـــــــــــــب  الرجال أجوم من أقل

 م(9)املا م ن 20 رنسبم الرجال يد اه مما أ ثر وتحويقال ع ى مسوما املياجراو
 امرأة ابعتبامها  يط للس التمللز من ومتداخ م متاددة أشـــــــــــــــعاالر  تواجه املياجرة املرأة زالت وما - 10

 اإلثين واألصــل والار  والدخل الســن تشــمل الل املرتارذم اخلصــا ص من مج م رســب  أي ــا رلا ومياجرة
 وحالم الصـــحلم وا الم واإلعاقم اةنســـانلم واهلويم اةنســـ  املللو  واألســـريم الزوجلم وا الم والدين واةنســـلم
 ه ا يؤثرو م واالجتماع  االقتصادي والوا  اإلقامم ومعا  وا مل البشريم املناعم نيص طاوسر اإلصارم
 تاراـــــــين احتمال من ويزيد (A/HRC/35/10 انمر) اإلنســـــــا  حبيو  والطتلاو النســـــــا  متت  ع ى التمللز

م (A/HRC/17/26 )انمر الانل خذر ذلك ن مباا “حتديدار  يســــــــــتيد ين هلع   أو م ــــــــــاعل مللزلت”
 قســتغقللو  واالقتصـــادي االجتماع  لإلقصـــا  يتاراـــن ما غالبار ا األصـــ لم الشـــاوب نســـا  ضاجر عندماو 

 م(10)اإلنسا  حيو  نتيا اوالو  اةنس نوع ع ى اليا م والانل
 و رص التا لم  رص ونيص الطير رّي ترتاوح وه  متنوعم اهلجرة وىل النســا  تد   الل واألســباب - 11

  املرأةم األمااــ  ومصــادمة والعوام  البلئ  والتدهوم والنزاع اإلنســا  حيو  انتيا او رّيو  الق   الامل
ا واةنســـــــــــاين اةنســـــــــــ  الانل ذلك ن مباا اةنســـــــــــّي رّي املســـــــــــاواة ن ماســـــــــــخم تطاواتو تواجه مازالت

 واملمامســـاو اوالنزاعاو ا روب أثنا  اةنســـ  والانلا اةنســـلم واهلويم اةنســـ  امللل رســـب  واالاـــذياد
 ملإلان  التناس لم األع ا  وتشويه واليسري املبعر والزواج األمطال زواج مثل ال امة
 وعنل املنز  الانل تشــــمل اهلجرة رشــــ   قراماضا األاذ ن املرأة ع ى تؤثر الل الر لســــلم الاواملو  - 12

 الانل من جدا عاللم مادالو الوســــذى أمريعا أحنا  مجل  ن النســــا  تواجها املثال ســــبلل ا ى م الاشــــا
 وجتاهل والطســــــاد لقســــــتغقل ظرو را خي   مما - املنذيم ن اهللع   الانل تطشــــــ  رســــــب ا وهنا الاا   

 م(11)ولليا ينتمّي الل األوما  ن الي ا لم والنمم اليوانّي من ا مايم راد جيد  ال - النسا  احتلاجاو
م املمامسم ون اليانو  ن قا مم تني يا وحريم املرأة أه لم ع ى اليلود تزال الا الاامل أحنا  مجل  نو  - 13
ا دولم 17 نو ؛ مســتيل رشــعل ســطر جواز ع ى ل حصــول رذ   التيدال املرأة تســتذل  الا دولم 37 ط  

_________________ 

 (7) International Fund for Agricultural Development, Sending Money Home: Contributing to the SDGs, One 

Family at a Time (2017)م 
 (8) Allison J. Petrozziello, Gender on the Move: Working on the Migration-Development Nexus from a Gender 

Perspective (Dominican Republic, UN-Women, 2013)م 
 (9) Global Migration Group, Migration, Remittances and Financial Inclusion: Challenges and Opportunities 

for Women’s Economic Empowerment (UN-Women, 2017)م 
 (10) ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva, 2018)م 
 (11) Cecilia Menjívar and Shannon Drysdale Walsh, “Gender violence: one driver of the Central American 

‘caravan’”, Gender Policy Report, University of Minnesota, 5 November 2018; and Shannon Drysdale Walsh 

and Cecilia Menjívar, “‘What guarantees do we have?’ Legal tolls and persistent impunity for feminicide in 

Guatemala”, Latin American Politics and Society, vol. 58, No. 4 (2016), pp. 31–55م 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/26
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 ر دها خامج وىل الســــطر املرأة ع ى احمل لم اليوانّي متن ا ر دا  6 ون ؛مبطردها رلتيا من اخلروج تســــتذل  ال
 قدمضا من وحتدا ل انل تاراـــــيا خذر من وتزيدا املرأة متعّي تال  التمللزيم اليوانّي وه   م(12)وذ  دو 
 أ  احتمال من زيدي مما ا(13)املنتممم ل يجرة خلاماضا من وتي ل احملتم م املاام م ســـــــــــــــو  من اهلروب ع ى
 مامليررّي خدماو وىل أو النماملم غا اهلجرة قنواو وىل املرأة ت ج 
 مجل  ن ومســـــــــــؤوللاضا حيوقيا لطيم وامللســـــــــــومة والوااـــــــــــحم العام م ا وماوامل وىل املرأة حتتاجو  - 14

 النســــــا  قدمة حتســــــّي مري  عن األمواح ونياذ ن يســــــاعد قد املا وماو وىل الوصــــــول  م(14)اهلجرة مراحل
ا ذلك م  م(15)املنتممم اهلجرة قنواو استخداال ع ى تشجل الو  امح تين رش   مستناة قراماو األاذ ع ى
 املا وماو عن املياجرو  هبا يبحث الل ل ذر  املا وماو تو ا عم لم تســـــــــــــــتجل  أ  مبعا  األ لم من

 التي لديم املصــــــــادم أ ن  املخت ذم اهلجرة مر ز جراهاأ الل الدماســــــــاو وحدى من تبّين  وقدم ولليا ويصــــــــ و 
 حتتلا ا عوملم غا واملنمماو املتحدة واألمم اإللعرتونلم واملواق  واملنشـــــــوماو الق تاو مثلا ل ما وماو

 غا الينواو عر يياجرو  ال ين ألشــــــــــخاصل ابلنســــــــــبم ل ما وماو أوللم  مصــــــــــادم  األدىن املرتبم مجلايا
 م(16)االجتماع  التواصل ووسا ل ال  لم اهلواتل ععس ع ى وذلك االنماملم

 
 اهلجرة رحلة خالل األخطار - ابء 

 ذلك ن مباا والطتلاو النســــــــا  ع ى  باة  خمامر اهلجرة ممراو راض مول ع ى الســــــــطر يشــــــــعل - 15
 واملســؤولّي املياجرين من غاهمو  ابلبشــر واملتاجرين اإلجراملم الاصــاابو جان  من اةنســ  الانل خذر

 والطتلاو النســــــــــــا  من املا م ن 80 وىل 60 أ  وىل التيديراو تشــــــــــــاا املثال ســــــــــــبلل ا ى م الطاســــــــــــدين
 مرح م ن لقغتصـــــاب يتاراـــــن األمريعلم املتحدة الوالايو وىل املعســـــلك عر يســـــا ر  الق   املياجراو

 من املا م ن 90 حنو أ ن  التيديراو ُتمير ااملتوســــــط البحر وســــــط مري  مول ع ىو  م(17)مح تين أثنا  ما
 م(18)ويذاللا وىل مرييين ن لقغتصاب يتاران والطتلاو النسا 
 شـــــريك م  ابلســـــطر الانل ضديد من أنطســـــين  ايم وىل الرحقو أثنا  املياجراو تســـــاى قدو  - 16
 امتعـاب عن  و املســـــــــــــــؤول هم أنطســـــــــــــــيم األ راد هؤال  يعو  قـد ولعنا آخرين ذ وم أقـامب م  أو ذ ر

_________________ 

 (12) UN-Women, Progress of the World’s Women 2019–2020: Families in a Changing World (New York, 2019); 

and World Bank Group, Women, Business and the Law 2018 (Washington, D.C., World Bank, 2018)م 
 (13) Tam O’Neill, Anjali Fleury and Marta Foresti, “Women on the move: migration, gender equality and the 

2030 Agenda for Sustainable Development”, briefing papers, ODI, July 2016م 
-www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-andانـــــــــــمـــــــــــر  (14) 

obligations-of-migrants.pdfم 
-https://medium.com/@UNmigration/access-to-information-is-essential-for-migrants-during-theirانــــــــــــمــــــــــــر  (15) 

journeys-and-upon-arrival-3735693dd64eم 
 (16) Yermi Brenner and Bram Frouws, “Hype or hope? Evidence on use of smartphones and social media in 

mixed migration”, Mixed Migration Centre, 23 January 2019م 
-https://splinternews.com/is-rape-theو  www.dhs.gov/news/2018/07/19/perils-illegal-border-crossingانمر  (17) 

price-to-pay-for-migrant-women-chasing-the-1793842446م 
 (18) Sarah Chynoweth, “More Than One Million Pains”: Sexual Violence Against Men and Boys on the Central 

Mediterranean Route to Italy (Women’s Refugee Commission, 2019)م 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf
https://medium.com/@UNmigration/access-to-information-is-essential-for-migrants-during-their-journeys-and-upon-arrival-3735693dd64e
https://medium.com/@UNmigration/access-to-information-is-essential-for-migrants-during-their-journeys-and-upon-arrival-3735693dd64e
https://medium.com/@UNmigration/access-to-information-is-essential-for-migrants-during-their-journeys-and-upon-arrival-3735693dd64e
https://medium.com/@UNmigration/access-to-information-is-essential-for-migrants-during-their-journeys-and-upon-arrival-3735693dd64e
https://www.dhs.gov/news/2018/07/19/perils-illegal-border-crossing
https://www.dhs.gov/news/2018/07/19/perils-illegal-border-crossing
https://splinternews.com/is-rape-the-price-to-pay-for-migrant-women-chasing-the-1793842446
https://splinternews.com/is-rape-the-price-to-pay-for-migrant-women-chasing-the-1793842446
https://splinternews.com/is-rape-the-price-to-pay-for-migrant-women-chasing-the-1793842446
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 نومواقطي احملدودة نخلاماض رســــب ا النســــا  من العثا تشــــار اذلك وم  م(19)انلطمال وحشــــلمال عمالاأل
 من خو را وذلك االنتيا او ه   ومعانلم حتمل ســــــــــــــوى هلن خلام ال أننها األحلا  من  ثا  ن اللا ســــــــــــــم
 م(20)مبطردهن السطر رسب  أسوأ أوااع ن الوقوع
 عبوم ع ى ملســــــــــــــاعدضن امليررّي ع ى ياتمد  املياجراو والطتلاو النســــــــــــــا  من العثا يزال الو  - 17

 تيوال اســـــــــــــــتغقللم ترتلباو مبوج  مديناو األحلا  من  ثا  ن يرت ين مماا الب دا  عر واالنتيال ا دود
 م(21)ابألشخاص واالجتام االقتصادي واالستغقل اةنس  لإلي ا  عرام وأ ثر ا“أبول أوال الد  ” ع ى
 اةنس مثق  ليدنمنا البيا  أجل من اةنس ممامسم ع ى املياجراو والطتلاو النسا  والطير الل س جير قد
 نا اإلجراملــم اةمــاعــاو أب  واةرميــم ابملخــدماو املاين املتحــدة األمم معتــ  أ ــادو م ل ابوم “ ميــارــل”

 الل أومواب وىل يـــانونلـــمال غا جرةاهل خـــدمـــاو من حزمـــم امليـــاجراو ع ى تار  ااأل رييلـــم الب ـــدا  أحـــد
 أســـــاس ع ى الار  هب ا املياجراو وتيبلا تيريبا يومو 250 مب غ ميارل ن املزومة واث  وال النيل تشـــــمل

 رّي قلمته ترتاوح دين وىل املب غ ه ا حيونلو  املتجرين أ ن  رلدم أومواب وىل الوصــــول عند ســــلعو  الســــداد أ 
 م(22)اليسريم الدعامة خقل من سداد  وىل ال حااي يرغمو  يومو 70 000 وىل 50 000
 

 كلها  اهلجرة مراحل يف واملخاطر الصعوابت - جيم 
 واإلســـــــا ة الانل خذر زايدة وىل يؤدي قد اةنســـــــاين ل منموم املراعلم اهلجرة ســـــــلاســـــــاو غلاب - 18

 األســــرة أ راد وقامم حيو  تررط الل اهلجرة ســـــلاســـــاو حتطز قدا املثال ســـــبلل  ا ىم املياجراو ل اامقو
ا األســــــــــــــرة داخل واالجتماعلم واملاللم اليانونلم التبالم ع ىا الامل من املاالّي متن  الل أو االعطلل حبيو 
 م(23)ل انل املياجراو تار  منو  والرجل املرأة رّي ابلطال املتعا ئم غا اليوة عققاو من ابلتا  وتزيد
 لدى يب نغن الا اهلجرة حلال نمام  غا واــــــــــــ  ن هن من ســــــــــــلما والا املياجراو من والعثا - 19

 االحتجــاز من واخلو ا دلــماأل  طــايــم  وعــدالا حبيوقين املار ــم حمــدوديــم رســـــــــــــــبــ  الانل عن الشـــــــــــــــرمــم
 الانل مرتعبو ميثل ما اندمار ا ل لك ماألذها  ن اليا مم والوصمما ولس ذااب الثيم وغلابا الرتحلل أو/و

 م(24)الادالم أماال
 اخذر ا اهلجرة حلال نمام  غا واــ  ن هن من ســلما والا املياجراو والطتلاو النســا  وتواجه - 20
 تستذل  الا اةنس نوع أساس ع ى التمللزيم وسلاساضا اهلجرة قوانّي رسب و م قجتامل التار  ن امتزايد
 خذر من يزيد مماا تغلا  أو عمل ع ى الاثوم أو حبريم ادخوهل أو ا ب دال مغادمة األحلا  من  ثا  ن املرأة

_________________ 

 مwww.buzzfeednews.com/article/jinamoore/women-refugees-fleeing-through-europe-are-told-rape-is-not-aانمر  (19) 
-www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/whos-responsible-for-violence-againstانـــــــمـــــــر  (20) 

migrant-women/م 
 (21) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “A deadly journey for children: the central Mediterranean 

migration route”, February 2017م 
 (22) Global Report on Trafficking in Persons 2014 (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10)م 
 (23) UN-Women, Progress of the World’s Women 2019-2020م 
 (24) OHCHR, “Behind closed doors: protecting and promoting the human rights of migrant domestic workers in 

an irregular situation”, New York, 2015م 

https://www.buzzfeednews.com/article/jinamoore/women-refugees-fleeing-through-europe-are-told-rape-is-not-a
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 ن 60  أب واةرميم ابملخدماو املاين املتحدة األمم معت  أ اد وقدم (A/71/223 )انمر لقجتام اتاراــــــي
 م(25) له ع ليم التار  مت ال ي الب د ن األجان  من هم قجتامل  حااي   ا تشا يم يتم ممن املا م
 التار  ن متزايد خلذرا املصـــــــــــــــحوابو غا الطتلاو ســـــــــــــــلما الو ا املياجراو الطتلاو تتار و  - 21
 ن ل بل  التارن  ونا الطاع م اةياو من وغاهم واملتاجرين امليررّي قبل من واةنســـــــاين اةنســـــــ   انلل

 أو واإلعالم وامل وى الابوم ع ى حيصـــ ن حىت البيا  أجل من اةنس ممامســـم ع ى نوجبامه أو الامل ســـو 
 عر ســــــــــا ر  الق   املياجراو الطتلاو راض حالم ذلك ع ى األمث م ومن م(26)محقضن إلمتاال املال ع ى

 تبّين  وقد م(27)أومواب وىل مح تين إلمتاال املال  ســ   أجل من الدعامة رلوو ن الامل ع ى وُأجر  النلجر
 يياجرو  ال ين األمطال اــــد الانل عن ل ذطولم املتحدة األمم منممم أجرضا الل الدماســــاو وحدى من
 الامل وىل ااــــذرم  قد ميارقو ماين ُأجريت القيت الطتلاو مامم أ ن  املتوســــط البحر وســــط مري  عر

 أمريعا ن اجملراة البحو  ألحد وو يا م(28)مح تين من التاللم املرح م تعاللل لد   للبلا ن موي م لطرتاو
 جتندهن  انت  الل احمل لم الشـــوامع عصـــاابو رســـب  ر دهن من املصـــحوابو غا الطتلاو  رو االوســـذى
 ع ى إلجبامهن اةنســـــــــــــــ  االعتدا  ابســـــــــــــــتخداال وذلك ااألصـــــــــــــــ لم ر داهنن ن خدماوامل ورل  لتيري 
 م(29)االمتثال

 األجان  وُ ر  الانصــري والتمللز ل انصــريم املااصــرة ابألشــعال املانلم اخلاصــم امليرمة وأ اد و ما - 22
 اليا مما ل دول األرويم ابلرؤى قدما الد   ن تســـيم اليوملم الشـــاورلم  إ ن ا تاصـــ   من ر لك يتصـــل وما
 و  لكا ابملرأة اخلاصـــــــــم اإلنســـــــــا   يو  خذاة انتيا او وىل تؤدي اللا اةنســـــــــلم الغايم مالاميم ع ى
 خذر من يزيد مماا اإلعاقم ذوي ألشـــــــــــخاصابو  واةنســـــــــــانلم واةنســـــــــــلم والدينلم واإلثنلم الارقلم ألق لاواب

 اليلم” أت لد وعادة وىل تســـــاى الل والســـــلاســـــاتلم الســـــلاســـــلم الرامج ظيوم أمام والتمللز ل انل تاراـــــيم
 ألشـــــخاصاو  جنســـــلار  ملتحولّيا حيو  ذلك ن مباا املرأة حيو  حســـــاب ع ى يعو  ما غالبرا  “التي لديم

 A/73/305 )انمر الــــــــدو  اليــــــــانو  م  يتاــــــــام  الــــــــ ي األمر وهوا اةنس نوعر املتيلــــــــدين غا
 م(A/73/305/Corr.1 و

 وجيرالا ر دا 68 من أ ثر ن املث لم اةنســــــــــلم الاققاو جترال وســــــــــلاســــــــــاو قوانّي هناك تزال وال - 23
 حدته تزداد ال يا املتطش  التمللز ه او م (A/73/824 )انمر اةنسانلم اهلويم مغايري األقل ع ى ر دا 17
 األحلا  من  ثا  ن يؤديا الشـــــــــــــحلحم الوظا ل ع ى الشـــــــــــــديدة واملنا ســـــــــــــم والانصـــــــــــــريم املث لم رهابر
 ووىل ا(30)قانوين رشــــــــعل عمل ع ى لاثوما أجل من املااانة وىل جنســــــــلار  املتحوالو املياجراو لاامقواب

 اةنس قذــاع ن الامــل مثــلا األحلــا  مامم ن خذاة تعو  الل النمــاملــم غا األعمــال ع ى االعتمــاد
_________________ 

 (25) Global Report on Trafficking in Persons 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6)م 
 (26) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Alone and unsafe: children, migration 

and sexual and gender-based violence”, Geneva, 2018م 
 املرج  نطسهم (27) 
 (28) UNICEF, “A deadly journey for children: the central Mediterranean route”م 
 (29) Jessica Jones and Jennifer Podkul, Forced from Home: The Lost Boys and Girls of Central America 

(Women’s Refugee Commission, 2012)م 
 (30) Sarah Chynoweth, “More Than One Million Pains”: Sexual Violence Against Men and Boys on the Central 

Mediterranean Route to Italyم 

https://undocs.org/ar/A/71/223
https://undocs.org/ar/A/71/223
https://undocs.org/ar/A/73/305
https://undocs.org/ar/A/73/305
https://undocs.org/ar/A/73/305/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/305/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/73/824
https://undocs.org/ar/A/73/824
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 عاال ن ويذاللا ن ُأجريت الل املســـــــــــــــوح أحد من تبّي وقد م(31)ا لاة قلد ع ى البيا  أجل من التجامي
 اإليذاللّي غا من منيم املا م ن 97.3ا الشوامع ن ةنساب يشتغ و  تيريبا شخصا 3 280 أ ن  2017

 م(32)جنسلار  املتحولّي من املا م ن 8.17 و
 احملتجزاو املياجراوو  م(33)ةمتزايد مبادالو االحتجاز وىل اهلجرة دوا ر ن النســـــــــــــــا  وأل ـــــــــــــــ  - 24

 جرميما الدو  اليانو  مبوج ا ياتر ال واث   ردو  ا دود ابوم م وجرام  عمل أي يرتع  مل ماممين
 ل ماام م ع لين امليبو  وخ ــــــــــاع جي  الا ل لك ؛(34)الدولم أمن أو املمت عاو أو األشــــــــــخاص اــــــــــد

 األمطال م  املســـــا راو ملياجراوا رطصـــــل    ثر أ ثر تيوال اهلجرة ســـــ ذاو أصـــــبحت وقدم  مجرماو
 والدييم عن ُ صــــــ وا قد مطقر  2 737 حنو أب ن  املثال ســــــبلل ع ى املتحدة الوالايو وأ ادوم أمطاهلن عن
 م(35)2019 يناير/الثاين  انو   ن
اام م املنوع اةنسا ســـــــو  ر ومن ال يتيلندو   جنســـــــلا و املتحول و  اتواجه النســـــــا  والطتلاوا وقد  - 25
مرا   الصــــــــــر  ن مرو  ســــــــــلئم ونيص غالبا ما يتســــــــــم ر االحتجاز املياجرينم احتجاز  روعم ن أما نامل

داخل لبلا يُســجنو  ن لن ياملياجر  أ ن  جنم القجئاو لن تيرير وجا   م(36)الصــح  اآلمنم والنملطم واخلاصــم
 لتا ي  والانل اةنســــــــــــ  والســــــــــــخرة واالجتام ألغرا مُيامس ا ا حلث“مهلبم”ومؤقتم اعتيال ممسلم  مرا ز

 م(37)أو غا  من أشعال االنتصا  وىل اليانو ا م  عدال ومعانلم ال جو  رصومة منيجلم االستغقل اةنس 
 املياجراو تصــــــل  ال الااللم مواالقتصــــــادي ماالجتماعل - موالنطســــــل الشــــــخصــــــلم الانل وتع طم - 26

 ل خدماو املباشـــــــرة التعاللل تشـــــــعل والم ور داهنن وجمتمااضن أســـــــرهن ع ى أي ـــــــا تؤثر رلا  حســـــــ 
 االجتماعلم والرعايم األمطال معايم وخدماو االجتماعلم النطســــــــلم االســــــــتشــــــــاماو ذلك ن مباا الصــــــــحلم
 سوىا واإلمعاانو واإلنتاجلم األجوم  يدا  مثلا املباشرة غا التعاللل و  اا الي ا   النماال وخدماو

 م(38)املياجراو اد املرتع  الانل رسب  وامليصد والابوم املنش  ر دا  تد اه مما جز 
 

_________________ 

 (31) Dean Spade, Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law (Durham, 

United States, Duke University Press, 2015)م 
 (32) Sarah Chynoweth, “More Than One Million Pains”: Sexual Violence Against Men and Boys on the Central 

Mediterranean Route to Italyم 
 املرج  نطسهم (33) 
 (34) The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation (United Nations 

publication, Sales No. E.14.XIV.4)م 
 (35) UN-Women, Progress of the World’s Women 2019-2020م 
 (36) Global Detention Project, “Good practices and initiatives of gender-responsive migration legislation, 

policies, and practices”, submission to the Special Rapporteur on the human rights of migrants, May 2019. 

Available at www.globaldetentionproject.org/submission-special-rapporteur-human-rights-migrantsم 
 (37) Sarah Chynoweth, “More Than One Million Pains”: Sexual Violence Against Men and Boys on the Central 

Mediterranean Route to Italyم 
مناقشــــــم م لام املســــــتوى  خقلهللئم األمم املتحدة ل مرأةا ال شــــــم  روميا  مالتنطل ي ةاملدير  مهبا ان ب تأدل املقحماو الل (38) 

 م متــــــــاحــــــــم ع ى الرارط التــــــــا :2016رشــــــــــــــــــــــ   التع طــــــــم االقتصــــــــــــــــــــــاديــــــــم ل انل اــــــــــــــــــــــد املرأةا أي ول/ســـــــــــــــبتمر 

www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-

against-womenم 

https://www.globaldetentionproject.org/submission-special-rapporteur-human-rights-migrants
https://www.globaldetentionproject.org/submission-special-rapporteur-human-rights-migrants
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
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 االجتماعية واحلماية الالئق العمل غياب - دال 
 غا االقتصــــــــــــــــاد ن ز يرت ن  ما غالبـا هننألا حمدودة عمـل خلـاماو لديين امليـاجراو من العثا - 27

ا االجتماعلم ا مايم ع ى ا صــــول وومعانلما الوظلط  األمن انحلم من مق مم غا األموم حلث النمام 
 وغلابا امليلمّي م  ميامنم األجوم واخنطا ا الذوي م الامل وساعاوا واملر  األمومم وجازة ذلك ن مبا

 الرجال من عراـــــــــم أ ثر النســـــــــا  حلثو ا (39)النياابو وىل االنتســـــــــاب  رص وق م ااألمطال معايم مرا  
 م(40)الامل معا  ن اةنس   تحرشل

 املرأة ثــــلمت حلــــث ا(41)املنزللــــم اخلــــدمــــم ن عمق جيــــد  امليــــاجراو مجل  من املــــا ــــم ن 13 و - 28
 أوجه ســـــــــــــد أجل من النســـــــــــــا  هجرة تعو  ما غالبراو  م(42)املياجرين املنازل عمال مجل  من املا م ن 73

 التغااو عنو ا الاام م اليوى ن املرأة مشــــــــــام م زايدة عن النامجما امليصــــــــــد ر دا  لدى الرعايم ن النيص
 ن املنز  والامل األجر املد وعم املنزللم الرعايم ع ى م برا خي   مماا االجتماع  ال ما  وتي ص الدميغرا لم
 م(43)األع ى دخلال ذاو الب دا 
 والبــدين والــ هين ال طم  إليــ ا ل التار  ن  باة  خمــامر امليــاجراو املنزللــاو الاــامقو وتواجــه - 29

 حالم تتطاقمو م ابلر  شبليم اظرو  يواجين قد هنو  االتوظلل وو االو الامل أمابب جان  من واةنس 
 واـــــ  ع ى  ام م  ســـــلذرة الامل صـــــاح  متن  الل لألصـــــول املخالطم الامل ممامســـــاو رســـــب  اـــــاطين
 املنزللاو الاامقو جُتَر ا املثال ســـــــــــــبلل ا ى م رالنه عمل رصـــــــــــــاح  تررذه أو اإلقامم حلث من املياجر

 اهلـــدااي راض ميـــارـــل ن الـــ  وم عم ين أمابب م  اةنس ممـــامســـــــــــــــــم ع ى الب ـــدا  راض ن امليـــاجراو
 التيامير أظيروا الســـــاوديم الاررلم املم عم نو  م(44)املنزل مبغادمة هلن ذ اإل أو   ـــــلاأل املال ظرو  أو
 م(A/HRC/35/26/Add.3 )انمر مياجراو منازل عامقو حب  نط و قد اإلعداال عيوابو أ 
 ابلواــــــــــــــ  عادة ترتبط الل االجتماعلم ا مايم خدماو وىل املياجراو الاامقو تطتير ما و ثاا - 30

 ن الاامقو ســـــــــــــــلما والا منين  ثا  ســـــــــــــــتذل ي الا ل لكم الامل ن   ابو  اهلجرة حلث من الاادي
 الاجز اـــد والت مّي الصـــحلم الرعايم مثلا االجتماع  ال ـــما  مزااي ع ى ا صـــولا الرمس  غا االقتصـــاد
 واـــــ  ةنم شـــــددو وقد م(45)التياعد واســـــتحياقاو ااألجر املد وعم املر و  األمومم اوووجاز  اوالبذالم

_________________ 

 (39) Jenna Hennebry, Will Grass and Janet McLaughlin, Women Migrant Workers’ Journey Through the 

Margins: Labour, Migration and Trafficking, research paper (New York, UN-Women, 2016)م 
 (40) UN-Women and ILO, Handbook Addressing Violence and Harassment Against Women in the World of Work 

(New York, 2019)م 
 (41) ILO, ILO Global Estimates on Migrant Workers: Results and Methodology – Special Focus on Migrant 

Domestic Workers (Geneva, 2015)م 
 (42) Maria Gallotti, “Migrant domestic workers across the world: global and regional estimates”, ILO, 2015م 
 (43) ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Workم 
 (44) Janie A. Chuang, “Achieving accountability for migrant domestic worker abuse”, North Carolina Law 

Review, vol. 88, No. 5 (2010); and Katie McQue, “How Hong Kong maids became caught in a ‘humanitarian 

tsunami’”, Guardian, 22 July 2019م 
 (45) ILO and UN-Women, “Social protection: women migrant workers in ASEAN”, Policy Brief Series: 

Women’s Labour Migration in ASEAN, Bangkok, 2015م 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/26/Add.3
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 قد والطتلاو النســــا  أ  ع ى اوالســــتّي الثالثم دومضا ن ااعتمدض الل ع ليا املتط  االســــتنتاجاو نا املرأة
 من يواجينه قد ما رســب  الاامم واخلدماو االجتماعلم ا مايم نمم من ابلعامل االســتطادة هلن يتســى ال

 م(E/2019/27-E/CN.6/2019/19 )انمر التيملشو  التمللز من ومتيامام متاددة أشعال
 عن تنجم اـــــــــــــــامة صـــــــــــــــحلم لتبااو التار  ن متزايدا خذرا املياجراو الاامقو تواجه قدو  - 31

 من  ثا  ن حيصــــــــ ن ال  ين ذلك وم ا الامل معا  ن واإلي ا  واالســــــــتغقل ل انل رشــــــــدة تاراــــــــين
ا الصــــــــحلم اخلدماو ع ى ا صــــــــول ميعن الا الب دا  من الاديد ط  م الصــــــــحلم اخلدماو ع ى األحلا 

 تعو  ما وغالبرا االيانونلم اإلقامم ووثباات لديين ملن والا واإلجنارلم اةنســــلم الصــــحم خدماو ذلك ن مبا
 منممم أشـــــــــاموو  م(46)ميب أتمّي لدييم للس ال ين أو امليلمّي لغا التع طم ملســـــــــومة غا اخلدماو ه  

 الق   االصــــحلم الرعايم جمال ن الاامقو ملياجراواب يتا    لما عامللم مطامقم وجود وىل الاامللم الصــــحم
 وحواجز صـــــــــحلم خمامر يواجين ذلك وم  الب دا  من الاديد ن الاامم الصـــــــــحم ن  با  ريدم ُيســـــــــيمن

 تستذل  الا األحلا  من  ثا  ون م(47)االجتماعلم وا مايم الامل ع ىو  الرعايم ع ى حصوهلن دو  حتول
 عند والرتحلـل االعتيـال من خو ـرا الاقج م ـ  ااهلجرة حلـال النمـام  غا الواـــــــــــــــ  ذواوا امليـاجراو
 م(48)الصحلم اخلدماو ع ى ا صول

 اةنســــــــــلم الصــــــــــحم خدماو من  ام م  جمموعم من االســــــــــتطادة وىل املياجراو الاامقو حتتاجو  - 32
 الل وامليبولم وامللسـومة امل مونم ا مل من  ووسـا لا املنال السـي م الدقليم املا وماو ذلك ن مباا واإلجنارلم
 ع ى ا صــــــول وىل الانل من الناجو  ال ــــــحااي حيتاجو م ورادها الوالدة قبل اةودة عاللم والرعايما خيرتهنا
 مااةم أجل من الغتصــــــابا ر ــــــحااي مالشــــــام  مالســــــريري الانايم ذلك ن مباا متخصــــــصــــــم صــــــحلم معايم

 ا مل ومن ا مثق البشـــــــريم املناعم نيص طاوسرا جنســـــــلار  املنيولم الادوى ملن  األدويم وتيدمي اإلصـــــــاابو
 م(S/2019/280 )انمر  له املرغوب غا
 وىل تؤدي اســـــــــــــــتغقللم عمل ظرو  يواجين وقد خذرة رلئاو ن منين  ثا  يامل املياجراوو  - 33

 امتبامرا ترتبط اإلعاقم أشــــــعال راض أ  ع ى أدلم هناكو م دا مم جســــــديم وعاقاو وىل وحىت رل وصــــــاابو
 الامــال اســـــــــــــــتغقل وممــامســـــــــــــــــاو اليســـــــــــــــري التســـــــــــــــول ذلــك ن مبــاا االجتــام أمنــا  خت لمب مبــاشـــــــــــــــررا

 ن  باا  خذرا الاي لم اواإلعاق ذواو النســــــــــــا  وتواجهم (A/HRC/20/5/Corr.1 و A/HRC/20/5 )انمر
 من االناتا  ع ى احملدودة قدمضن رســب  وذلكا اليســري الامل ســلا  اــمن ســلما الا قجتامل التار 
 م(49)االجتام أوااع

  

_________________ 

 (46) World Health Organization, Women on the Move: Migration, Care Work and Health (Geneva, 2017)م 
 املرج  نطسهم (47) 
 (48) OHCHR, “Behind closed doors: protecting and promoting the human rights of migrant domestic workers in 

an irregular situation”م 
 (49) IOM, Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers (Geneva, 2009)م 

https://undocs.org/ar/E/2019/27
https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/5
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/5
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/5/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/5/Corr.1
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  األعضاء الدول عنها أبلغت اليت التدابري - اثلثا 
 الانل ملعا حم املتخ ة التدارا من ما طما التيرير ه ا ن مســا اضا نا األع ــا  الدول أررزو - 34

 االجتام معا حم ســـلاســـاو عن املا وماو راض أي ـــا الدول وقدمتم املياجراو الاامقو اـــد والتمللز
 اــــــــد لانلا رّيا غام ــــــــم تعو  ما  ثاا  اللا اهلامم الروارط ع ى ال ــــــــو  تســــــــ لذيا م ا ابألشــــــــخاص
 م(50)شخاصألاب واالجتام املياجراو الاامقو

 
  الدولية الصكوك - ألف 

 اــــــــــد والتمللز ل انل ابلتصــــــــــدي الصــــــــــ م ذاو الدوللم الصــــــــــعوك ن األمرا  الدول عدد زاد - 35
 م(51)2017 عاال من  مطلطم زايدة املياجراو الاامقو

 
 عدد التصديياو 

 2019 2017 املااهدة
 54 51 االتطاقلم الدوللم  مايم حيو  مجل  الامال املياجرين وأ راد أسرهم   

 190 187 اتطاقلم األمم املتحدة ملعا حم اةرميم املنممم عر الومنلم 
رروتو ول من  وقم  ومااقبم االجتام ابألشــــخاصا وخباصــــم النســــا  واألمطالا 

 174 170 املعمل التطاقلم األمم املتحدة ملعا حم اةرميم املنممم عر الومنلم 
ل   149 143 مم عر الومنلم التطاقلم األمم املتحدة ملعا حم اةرميم املنمرروتو ول معــــا حــــم ضريــــ  امليــــاجرين عن مري  الر والبحر واةوا املعمــــن 

  
 من  ل  واألمطال النسا  وخباصما ابألشخاص االجتام ومااقبم وقم  من  رروتو ول ع ى وصد  - 36

ا وزمبارويا وجومجلاا وتشــــــــــــــلعلاا وتر لاا  اســــــــــــــو وروم لناا والرتغالا ووســــــــــــــبانلاا واألمجنتّيا أذمرلجا 
ا واملعســــــلكا و ولومبلاا و وســــــتاميعاا و نداا و مبودايا وقذرا وقرصا والط بّيا وصــــــررلاا والســــــ طادوم

 م وموميشلوسا وقذرا أندوما ولله وان متم واللوان ا الساوديم الاررلم واملم عم
ا أذمرلجا  من  ل  واةو والبحر الر مري  عن املياجرين ضري  معا حم رروتو ول ع ى وصـــد  - 37

ا وصـــــــــررلاا والســـــــــ طادوما وجومجلاا وتشـــــــــلعلاا وتر لاا  اســـــــــو وروم لناا والرتغالا ووســـــــــبانلاا واألمجنتّي
 وان ـمم واللوان ا الســاوديم الاررلم واملم عما واملعســلكا و وســتاميعاا و نداا و مبودايا وقرصا والط بّي

 م وموميشلوسا والسودا ا البحرين من  ل  ولله
م الصـــ م ذاو الدوللم الامل منممم طاقلاوات ن أمرا  التيرير ه ا ن املســـا م الدول من وعدد - 38

 الامال اتطاقلم ن أمرا  وموميشـــــــلوسا وقرصا والط بّيا وصـــــــررلاا  اســـــــو وروم لناا والرتغالا  إســـــــبانلا
 وروم لناا والرتغالا والبحرينا ووســـــبانلاا واألمجنتّيا وأذمرلجا م (97 )مقم 1949ا )مراجام( املياجرين
ا واملعســـلكا و نداا وقذرا والط بّيا وصـــررلاا والســـ طادوما وزمبارويا وجومجلاا وتشـــلعلاا وتر لاا  اســـو

_________________ 

ُقدمت وىل اةمالم الاامم تيامير لألمّي الااال عن االجتام ابلنســـــا  والطتلاو ع ى أســـــاس تيرير  ل ســـــنتّيا و ا  آخرها ن  (50) 
 (مA/73/263دومضا الثالثم والسباّي )انمر 

مجـــلـــ  املـــاـــ ـــومــــــــاو املـــتـــاـــ ـــيــــــــم ابلـــتصــــــــــــــــــــــديـــ  عـــ ـــى مـــاــــــــاهــــــــداو األمـــم املـــتـــحــــــــدة مـــتــــــــاحــــــــم عـــ ـــى الـــرارـــط الـــتــــــــا :  (51) 
https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_enم 

https://undocs.org/ar/A/73/263
https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en
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ا واملينم( االســــــــــــتخداال )ن التمللز اتطاقلم ن أمرا  واللوان ا وموميشــــــــــــلوسا الســــــــــــاوديم الاررلم واملم عم
 الامال اتطاقلم ن أمرا  وقرصا والط بّيا وصـــــــــــــــررلاا  اســـــــــــــــو وروم لناا والرتغال م(111 )مقم 1958
 وصـــــــــررلاا وجومجلاا وتشـــــــــلعلاا والرتغالا ووســـــــــبانلام (143 )مقم 1975ا تعمل لم( )أحعاال املياجرين
 م (181 )مقم 1997ا اخلاصم االستخداال و االو اتطاقلم ن أمرا 
 2011ا املنزللّي ل امال الدوللم الامل منممم اتطاقلم ســـراي  ردأا 2013 ســـبتمر/أي ول 5 ون - 39
 عدد  ا   أ  )راد االتطاقلم ع ى صـــــــــــــدن  قد ر دار  28  ا ا  2019 يونله/حزيرا  1 وحىتم (189 )مقم

ا والط بّيا وتشــــــــــــلعلاا والرتغالا األمجنتّي رلنيا منا (2017 عاال ن ر دار  24 ع ليا املصــــــــــــدنقم الب دا 
 م املـُب غم الدول من وموميشلوسا و ولومبلا

 ل انل التصدي ن أي ا يساهم أ  ميعن املرأة اد الانل تااجل الل اإلق لملم ابلصعوك والتيلند - 40
ا وقرصا وصــــررلاا وجومجلاا وتر لاا والرتغالا وأندوماا وســــبانلا صــــدقت وقدم املياجراو الاامقو اــــد

 قلم)اتطا ومعا حتيما املنز  والانل النســــــــــــــا  اــــــــــــــد الانل من ل وقايم أومواب جم س اتطاقلم ع ى واللوان 
 مارذم ن األع ــا  الدول وقاتا 2017 نو مر/الثاين تشــرين ونم ع ليا موق  ر د وتشــلعلاا اســذنبول(

 اــــما  وىل ترم  اللا املياجرين الامال حيو  وتازيز  ايم رشــــ   التواُ   وثليم آســــلا شــــر  جنوب أمم
 والتدمي ا األخقق  والتوظللا والادالما املنصـــــــــــــــطم واملاام ما الق   الامل ن املياجرين الامال حيو 
 م(52)واملا وماوا وتنملتيا املياماو ع ى
 

 التشريعات - ابء 
ا وقذرا والســـــــــــــــ طـــادوما وزمبـــارويا وجومجلـــاا  ـــاســـــــــــــــو وروم لنـــاا )أذمرلجـــا  دول عـــدة أررزو - 41

 مبنا ل جمل  املاام م ن املساواة ت من الدستوميم أمرها امن حمددة أحعاما الساوديم( الاررلم واملم عم
 مجل  حصـــــول ل ـــــما  قوانّي توجدا واملعســـــلك األمجنتّي ونم اليانو  أماالا املياجراو الاامقو  ليم

 م  املســـــــــــاواة قدال ع ى ا مايم وأوجه ا يو  ع ىا  مياجرين  واـــــــــــايم عن النمر رصـــــــــــر ا املياجرين
 خاصـــا حعما ويشــــملا الامل قانو  ن أذمرلجا  دســــتوم ن ع له املنصــــوص املســــاواة رند ويردم املوامنّي
 ونم واجباضم نطس وحتمل املوامنّي حيو  رنطس التمت  أجل من اةنســلم عدمي  واألشــخاص ابألجان 

 ملن  رندا ويت ــــــــــمن املياجرين أو املوامنّي من الامال ع ى ابلتســــــــــاوي الامل قانو  ينذب ا موميشــــــــــلوس
 م اليوم  األصل أساس ع ى ذلك ن مباا عامل أي اد التمللز
 ا مايم أشــعال لتازيز  ليما الامل قوانّي ع ى تشــريالم تاديقو أدخ تا وقرص جومجلا ون - 42

 رّي املاام م ن املساواة قانو  تاديل مثلا الامل معا  ن اةنس  ل تحرش يتاران الق   النسا  ةمل 
 الانل من خاللم حلاة لتو ا اخلاص الشـــــــامل واليانو م قرص ن امليين والتدمي  الامالم ن واملرأة الرجل
 والطتلاو ل نســــــــــا  الانل من  ايم أشــــــــــعال تو ر الســــــــــ طادوم ن قانونلم تدارا عدة من واحد هو ل مرأة

 أي ا الامل معا  ن التحرش أو ابلانل املتا يم اليانونلم ا مايم أشعال تنذب ا وسبانلا ونم املياجراو
ا االغتصـــــــــاب للشـــــــــمل اةنا   قانوهنا رتاديل الرتغال وقامتم قانونلم واـــــــــالم ن املياجرين الامال ع ى

 م اسذنبول اتطاقلم م  يتماشى مباا اةنس  والتحرشا اةنس  واإل را 

_________________ 

 م/https://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workersانمر:  (52) 

https://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workers
https://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workers
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 حتم  املنز  الانل رشــــــــــ   حمددة قوانّي وىل وموميشــــــــــلوس و مبوداي وزمباروي أندوما وأشــــــــــامو - 43
 ا مايم قانو  خقل من املنز  الانل من ا مايم موميشـــــــــلوس ن املياجراو ل اامقو وتو ارم املياجراو

 ل ــــــــــــــحااي املســــــــــــــاعدة تو ا ع ى 2007 لااال املنز  الانل قانو  ينصا زمباروي ونم املنز  الانل من
 اهلادئ احمللط جزم منتدى ن ع ـــوا عشـــر والثينم املنازل ن الاامقو املياجراو  ليم مبنا املنز  الانل
ا وســــــــــــامواا مامشــــــــــــال وجزما  وك  وجزما ســــــــــــ لما  وجزما وتونغاا وتو الوا وابالوا اةديدة غلنلا )ابروا

 مجل  تشـــــــــــمل املنز  الانل أو/و األســـــــــــرة حبمايم تتا   تشـــــــــــريااو وانومو(ا و ايباسا و لج ا و انواتو
 م املياجراو  لين مبنا النسا 
  ط م أخرى ر دا  ن يام و  ال ين موامنليما ماام م تنمم قوانّي توجدا و مبوداي الط بّي ون - 44

 ل امال ا مايم أشـــــــــــعالا املادلم صـــــــــــلغته نا اخلامج ن والط بلنلّي املياجرين الامال قانو  ياززا الط بّي
 الامــال وم ــاهلــم حيو   ليــا تعو  الل الب ــدا  ع ى  يط تيتصـــــــــــــــر هجرضم جباــل اخلــامج ن الط بلنلّي
 م حمملما املنازل ن الاامقو املياجراو وخباصما املياجرين

 الانل يواجين الق   املياجراو الاامقو من لعثا حتداير  يشــعل الادالم وىل الوصــول يزال وال - 45
 مبنا ل جمل  التيااـــ  ح  املنزللم اخلدمم عمال وقانو  الامل قانو  ي ـــمنا الســـودا  ونم واالســـتغقل

م الب د ن امليلمّي املياجرين ةمل  التيااـــــ  ح  الســـــاوديم الاررلم املم عم ومتن م املياجرو  الامال  ليم
 للشـــمل اجملانلم اليانونلم املســــاعدة تغذلم نذا  لتوســــل  قانونلم رتاديقو اليلاال متا وتشــــلعلا الرتغال ون

 املينم رشـــــــــــــــ   85/1996 مقم ل يانو  2018 عاال ن ماتمد ديلتا ومبوج م املوامنّي وغا املوامنّي
 تيدالا وســــبانلا ونم ال جو  وم تمســــ  املياجرين وىل اجملانلم اليانونلم املســــاعدة تيدالا تشــــلعلا ن اليانونلم

 االجتام أو اةنســـــــــــــــاين ل انل اـــــــــــــــحااي وقان الق   املياجراو ل اامقو اجملانلم اليانونلم املســـــــــــــــاعدة
 مابألشخاص

 
 السياسات - جيم 

 مب غم دول لادة الومنلم الامل خذط ن املرأة اـــــــــــــــد الانل ملعا حم النيج رتازيز التزاال أدخل - 46
 ونم واللوان (ا و وســـــــــتاميعاا و مبودايا والســـــــــودا ا وجومجلاا وتشـــــــــلعلاا وتر لاا والرتغالا )األمجنتّي

 ل طرتة اةنســــــــــــــــــــاين والانل املنز  الانل ملن  عمـــــل خذـــــم تشـــــــــــــــلعلـــــا اعتمـــــدوا 2019 مـــــايو/أايم
 وتارت  واةنســــــــــــاين املنز  الانل اــــــــــــحااي ةمل  الادالم وىل الوصــــــــــــول ومعانلم تتل ا 2019-2022

 ســــــلاســــــتيا رتنطل   وســــــتاميعا  وتيوالم تدارا أي تنطل  ن ودماجيا جي  اــــــالطم  ئم ابعتبامهم ابملياجرين
 وىل حمددة وشـــــامة تت ـــــمن اللا 2032-2017 ل طرتة ومناه املرأة اـــــد ابلانل االهتماال رشـــــ   الومنلم
 مل انل املياجراو تار  خذر
 وقن ا املعســلك ونم املياجرين الامال حيو  لرصــد آللاو أنشــئتا واملعســلك الســ طادوم ون - 47

 حيو  تازز أنشـــــــذم ودامة ن االشـــــــرتاك أجل من تااو  اتطا  ل يجرة الومين واملايد ل مرأة الومين املايد
 م وحترتميا وحتمليا ل مياجراو اإلنسا 

 حصــول لزايدة ســلاســاو ونط و واــات أبهنا و مبوداي( والط بّي )زمباروي دول ثق  وأ ادو - 48
 ومن االقتصـــــــاد ن ل مرأة ا لويم ابإلســـــــياماو واعرتا اا الط بّي  ط م االجتماعلم ا مايم ع ى املياجراو

ا الاــامقو ةمل  األجر املــد وعــم األمومــم وجــازة متــديــد متا اإلجنــارلــم يوقيــاح مبمــامســــــــــــــــم النيو  أجــل
 هن ال وايت ل نسا  ابلنسبم يوما 15 واا م م ا أايال 105 وىل لتصلا الرمس  غا االقتصاد ن ذلك ن مبا
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 ل حمايم آللاو تت ـــــــــــــمن الاام م اللد هلجرة ســـــــــــــلاســـــــــــــم صـــــــــــــلاغم جتريا زمباروي ونم وحلداو أمياو
 م املياجرين الامال ومتعّي  مايم ومام عن   ق االجتماعلم

 ن ابألشـــــــــــــــخاص واالجتام اهلجرة رّي التيام  أوجه ملااةم املب ولم اةيود ع ى التشـــــــــــــــديد ومت - 49
ا والط بّيا وصـــــــــــــــررلــاا وزمبــارويا والبحرينا )األمجنتّي األع ـــــــــــــــــا  الــدول من عــدد من الوامدة التيــامير
رم واللوان (ا و مبوداي  عن اإلرقغا منشــــــــ  ر د وهوا زمباروي ن ابألشــــــــخاص االجتام قانو  ســــــــن ويســــــــن
 اـــحااي ماممين  ا   ال وايتا زمباروي من املياجراو الاامقو تشـــمل الل ابألشـــخاص االجتام حاالو
 غا واـــــــالم ن املياجرين تشـــــــغلل ملعا حم اةيود تعثلل متا صـــــــررلا ونم اخلامج ن الامل أثنا  ل انل
 ن حمددة تدارا واللوان   مبوداي  وواــــــــــــاتم ابألشــــــــــــخاص االجتام حاالو وقوع من ا د هبد  قانونلم
 خذم تاّيا املثال ســــبلل  ا ىم ابألشــــخاص االجتام ل ــــحااي اخلدماو تو ا لتازيز الاامم الســــلاســــم جمال
 لقجتــام اـــــــــــــــحــااي ييان ال وايت والطتلــاو ل نســـــــــــــــــا  مــ و   2023-2019 ل طرتة ل لوان  الومنلــم الامــل

 م ابألشخاص
 

  والبحوث البياانت مجع - دال 
 حّي  ط م حرجم مشع م ميثل املياجراو الاامقو اد الانل عن رلاانو وىل اال تيام يزال ال - 50

 اهلجرة رشــــــــــــ   رلاانو جتم  أبهنا واللوان (ا و ولومبلاا و مبودايا والط بّيا )صــــــــــــررلا الدول راض أ ادو
 يزال الا ابألشـــخاص االجتام ر ـــحااي متا يم رلاانو را ـــيا يشـــملا اةنس نوع حســـ  مصـــنطم الدوللم
 أندوما وأ ادوم املياجراو الاامقو هبا متر الل الانل جتامب عن ل ميامنم قار م رلاانو وىل ا تيام هناك

 ونم اةنس نوع حســـــــــــــ  مصـــــــــــــنطم اهلجرة رشـــــــــــــ   ورلاان مج  وىل الراملم اةيود تاززا  أبهنما والط بّي
 م  نتا جيا مج  ســــــــــلتما ل يجرة جديدة ومنلم اســــــــــتيصــــــــــا لم دماســــــــــم ع ى الط بّي وا يتا 2019 عاال

 م املياجراو الاامقو اد ل انل مشوالر  أ ثر صومة لتيدمي املرأة اد الانل عن املتاحم البلاانو
 اد الانل مسـ لم رشـ   أجريت ومنلم دماسـاو ع ى أمث م وصـررلا والسـ طادوم جومجلا وأررزو - 51
 معتــــ  من  ــــل  أجرىا 2017 عــــاال ونم امليــــاجراو ع ى خــــاصــــــــــــــــــا تر لزا منيــــا الباض مشــــلا املرأة

 من (53)املرأة اــــــــد الانل عن ومنلم دماســــــــم ل مرأة املتحدة األمم وهلئم جومجلا ن الومين اإلحصــــــــا او
 واملث لاو اإلعاقم ذواو النســـــــــا   لين مبنا جومجلا ن امليمشـــــــــاو ل نســـــــــا  الطريدة التجامب حت لل أجل

 من  أنه وتبّيم اإلثنلم األق لاو ونســــــــا  واملياجراو اةنســــــــانلم اهلويم ومغايراو اةنســــــــ  امللل ومزدوجاو
 حباالو الشــرمم يب غن ال وايت النســا  عدد ن زايدة حدثتا 2009 عاال ن أجريت الل الســاريم الدماســم
 جتا  املواقل أل  الانلطّي الشــــــر ا  م  يبيّي ال وايت النســــــا  أعداد ن اخنطا  حد   ماا  الاشــــــا عنل
 الدوللم املنممم م  شـــــــــــــــرا م ومام نا  مبوداي  ن امليين والتدمي  الامل وزامة وقامت م(54)تغاو الانل

ل يجرةا رواــ  نماال ما وماو عن هجرة اللد الاام م جيم  رلاانو مصــنطم حســ  نوع اةنس واليذاع عن 
عــدد الامــال امليــاجرين العمبوديّي من خقل الينواو الاــاديــمم ون األمجنتّيا أجرى املايــد الومين ل مرأة 

  ددة ل نسا  املياجراومحبثا رش   حاالو الانل اةنساين ن معا  الاملا مبا ن ذلك األوااع احمل
 

_________________ 

 مUN-Women, “National study on violence against women 2017: summary report”, 2017انمر:  (53) 
 ماملرج  نطسه (54) 
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  القدرات وبناء ،والتدريب ،الوقائية التدابري - هاء 
ا وتشلعلاا )األمجنتّي دول عدة اسرتاتلجلاو عناصر من م لسلا عنصرا ابعتبامها الوقايم ُحددو - 52

  ندا  وقدمتم املياجراو الاامقو اــــــــــــد الانل ع ى ل ي ــــــــــــا  واللوان (ا و مبودايا والط بّيا وجومجلا
 واــــــــــــــ  ذلــك ن مبــاا التومّي ررامج لتازيز واةنســـــــــــــــلــم والقجئّي اهلجرة لوزامة  نــدي  دوالم م لو  1.5

 م احمل لم اجملتمااو صالد ع ى الانل ملن  ررامج ورد  اةنساين ل انل ل تصدي اسرتاتلجلم
ا والســـ طادوما وتشـــلعلاا  اســـو وروم لناا والبحرينا واألمجنتّيا )أذمرلجا  الدول من عدد وأررز - 53

 من ا د ن هاما دوما تؤدي ابعتبامها التوعلم واللوان (ا وموميشــــلوسا الســــاوديم الاررلم واملم عما وقرص
 ل طرتة الامل ملطتشـــــــــــلم االســـــــــــرتاتلجلم اخلذم تشـــــــــــملا وســـــــــــبانلا ونم ل انل املياجراو الاامقو تار 
 ورعلطلم حبيوقين الوع  لزايدة املياجراو الاامقو لطا دة اليدماو رنا  رشـــــــــــــــ    رعا 2018-2020
 والواجباو ا يو  ع ى التدمي  تشــــمل والثيا م ال غم رشــــ   دوماو جماان تيدالا أذمرلجا  ونم ممامســــتيا
 قبل املنشــــــــــــ  ر دا  ن املياجراو الاامقو م  الســــــــــــاوديم الاررلم املم عم وتاملم الومين اليانو  مبوج 

 ع ى تر ز الل “اـــــــــــحلم أ و  لن”   م أم  يتا تشـــــــــــلعلا ونم وواجباضن حبيوقين ل توعلم وصـــــــــــوهلن
 ماملياجراو اد املنز  الانل
ا )الرتغال دول لادة التوعلم اســـــــــــــــرتاتلجلاو ن ابألشـــــــــــــــخاص االجتام من  مواـــــــــــــــوع ويُتناول - 54

م اللوان  ن “اليلد  ســـــر”   م مثلا واللوان (ا واملعســـــلكا و مبودايا وقذرا والســـــودا ا والســـــ طادوم
 أجل من الاموملّي واملوظطّي الســـــعا  عموال لطا دة مســـــتمرة   م الســـــ طادوم ن املرأة تنملم مايد ويدير
 منصـــــــاو املرأة شــــــــؤو  وزامة تســــــــتخدالا  مبوداي  ونم ومناه ابألشــــــــخاص االجتام عن ابلعشــــــــل التوعلم
 خمامر وورراز اآلمنم اهلجرة عن املا وماو لتيدميا اإلذاعلم ا واميم الرامج  با  حد ووىلا اإلعقال وســـــــا ط
 التمللز أشـــــــعال لشـــــــرح املنشـــــــ  ر دا  ســـــــ ذاو م  دماســـــــلم ح ياو قذر وتايدم الزواج ألغرا  االجتام
 م النسا   ليم مبنا املياجرو  الامال يواجييا الل ابلبشر االجتام وخمامر والانل احملددة
 الامال استغقل من  مس لم و ولومبلا(ا و مبودايا وقذرا والبحرينا )وسبانلا دول عدة وتناولت - 55

 الامال توظلل رشـــــــــــــــ   الامل ألمابب تدميبلم دومة 2 889 أجريتا  ولومبلا   ط م الامل ن املياجرين
 اإلســـــباين تشـــــري ال ويو رم ع له والي ـــــا  الامل ن االســـــتغقل من  رشـــــ   دوماو ذلك ن مباا املياجرين

 من ذلك غا أو ابألشــــــــــــخاص االجتام أو الانل اــــــــــــحااي من ل مياجراو عمل وتصــــــــــــامي  مؤقتم وقامم
 الشــــــــر ا  أو الامل أمابب من وللين املســــــــلئّي ع ى اعتمادهن من ل حد اإلي ا  أو االســــــــتغقل أشــــــــعال
 م مستي م رذرييم الواث   ع ى ا صول ومعانلم ل نسا  تتاح أ  ولعطالم

 
  واملساعدة احلماية - واو 

ا وقرصا والســـــــــ طادوما وجومجلاا وتشـــــــــلعلاا وتر لاا والبحرينا )وســـــــــبانلا دول عدة شـــــــــددو - 56
 تاراــــــن الق   ل مياجراو ابلنســــــبم والدعم اخلدماو ع ى ا صــــــول  رص تو ا أ لم ع ى واملعســــــلك(

 الق   ل نســـــــــا  الطوميم الانايم الســـــــــ طادوم ن ل  ـــــــــحااي املســـــــــاعدة لتيدمي احمل لم املعات  وتيدالم ل انل
 ةمل ا األمجنتّي ونم قــانونلــم غا واـــــــــــــــالــم ن يوجــد  ال وايت امليــاجراو  لين مبنا ل انل تاراـــــــــــــــن
 وهناكا  مياجرين  واــــــــايم عن النمر رغض االجتماعلم واملســــــــاعدة الصــــــــحلم الرعايم ن ا   املياجرين

 تُادا الســـاوديم الاررلم املم عم ونم اخلصـــوصـــلم حيطظ اةنســـاين الانل ل ـــحااي جماين ومين اتصـــال خط
 ن مباا ا يو  انتيا او حاالو عن اإلرقغ آللم عن ما وماو تت ـــــــــــمن املياجرين ل امال منشـــــــــــوماو
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 اةديدة االســــرتاتلجلم وتنصم اليانونلم املســــاعدة ع ى ل حصــــول األاذها الواج  واخلذواوا الانل ذلك
 ل مياجرين خدماو تو ا ع ى 2020-2014 ل طرتة والرجل املرأة رّي املســـــاواة رشـــــ   تشـــــلعلا  عومم
 وتيدالم واالجتماعلم اليانونلم املشـــــــــــــــومة عن   ـــــــــــــــقا الصـــــــــــــــحلم الرعايم ذلك ن مباا اةنس لنوع مراعلم

 خاصـــــم ل رعايم متعام م معات  ودماج خقل من املتحدة الوالايو ن مياجراضا وىل املســـــاعدة املعســـــلك
 الامل حيو  حبمايم املتصـــــــ م املســـــــا ل رشـــــــ   واملا وماو املشـــــــومة تيدالا الينصـــــــ لاو مجل  ن ابلنســـــــا 
 جزم نســــــــــــــــا ” ررانمج أب  اهلـادئ احمللط جزم منتـدى أمـانـم وأ ـادوم امليـاجرين وحيو  املـدنلـم وا يو 
 املنذيم ن املرأة اد الانل من ا د  طالم  وىل يرم  “اهلادئ احمللط ن التنملم شعل حيدد  اهلادئ احمللط
 ذلك ويشملا الادالم وىل والوصول الدعم خدماو ع ى ل حصول الانل من ل ناجلاو اإلمعانلم وواتحم
 م املياجراو والطتلاو النسا  أي ا
ا ل مياجراو اليانونلم املســــــــــاعدة تازيز أ لم ع ى ال ــــــــــو  و مبوداي والط بّي الرتغال وســــــــــ ذت - 57
 ن اخلامج ن الط بلنلم الامالم ودامة من حمامو  ويُنشـــــــــرم ل انل اـــــــــحااي وقان ال وايت النســـــــــا  ســـــــــلما وال

 منا املنازل ن الاامقو املياجراو من  با  عدد  ليا يرت ز الل الب دا  ن ســلما والا الينصــ لم املعات 
 ونم اإلنســــــــــــا   يو  األخرى االنتيا او أو الامل ن االســــــــــــتغقل حاالو ن التحيلياو وجرا  أجل

 مبنا املياجرين ل امال ميعن الامل رشـــــــ   املشـــــــومة وتيدمي ل تحعلم و الم الامل وزامة أنشـــــــ وا البحرين
 م ابلامل متا يم شعاوى وتيدمي ولليا ال جو ا املنازل ن الاام و  املياجرو   ليم
 

  التعاون أشكال من وغريه والدويل واإلقليمي الثنائي التعاون - زاي 
 ثنا لم اتطاقاو لدييا أب  الســــــــاوديم الاررلم واملم عما و مبودايا وقذرا والط بّيا البحرين أ ادو - 58

 أحد م  واحد واتطا  امليصـــــــد ر دا  من ر دا 12 م  ثنا لم اتطاقاو ول ط بّيم الاام م اللد هجرة رشـــــــ  
 املياجرين ل امال اليانونلم ا مايم تو ر تطاهم م  رة 13 و ثنا لم اتطاقلم 36 قذر ووقاتم املنشـــــــــ  ر دا 

 شـــبه ل امال أتشـــااو وصـــدام وقل ع ى ثنا   رشـــعل والعويت زمباروي واتطيتم وصـــوهلم قبل الوا دين
 م  طل ين  يد ع ى ل انل املارااو الزمباروايو املياجراو الاامقو عدد رسب  امليرة
 الامال حيو  و ايم لتازيز خمت طم وق لملم صــعوك ع ى والتصــدي  ابلتوقل   اســو روم لنا وقامت - 59

 ابلرعايم املاين األ رييلم الب دا  مؤمتر ملااهدة االجتماع  ال ــــــــما  رشــــــــ   الاامم االتطاقلم مثلا املياجرين
 ن االجتماعلم ا مايم ع ى لا صـــــــو  لعطالم االجتماع  ال ـــــــما  تشـــــــريااو رّي توا م اللا االجتماعلم

 البحر ومنذيم القتلنلم ألمريعا االقتصــــاديم ال جنم م  ابلتشــــاوما املعســــلك وتيوالم املشــــام م الب دا  مجل 
 املنذيم ن اهلجرة تد ياو إلدامة الوســــــــــذى وأمريعا ل معســــــــــلك شــــــــــام م تنملم خذم رصــــــــــلاغما العامييب
 ماهلجرة حر او ن اةنساين الانل مستوايو من ا د وىل ترم  تدارا ستشمل
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  الوطنية للجهود دعما   الصلة ذات والكياانت املتحدة األمم مبادرات - رابعا 
  البياانت ومجع البحوث - ألف 

 عن ذلك ن مباا املياجراو عن البلاانو مج  زايدة دعم املتحدة األمم منمومم  لاانو  واصـــ ت - 60
 تبّي حبواث االجتمــاعلــم التنملــم لبحو  املتحــدة األمم مايــد وأجرىم وتوا رهـا وحت ل يــاا اــــــــــــــــدهن الانل
 ر دا  ن الامل تشـــــــريااو ن ودماجين عدال رســـــــب  ل انل املنازل ن الاامقو املياجراو تار  مدى
 ن الاامل نسا  تيدال” املانو  تيريرها ل مرأة املتحدة األمم هلئم نشروا 2019 يونله/حزيرا  ونم امليصد
 :Progress of the World’s Women 2019-2020) “متغا عــامل ن األســـــــــــــــر: 2020-2019 الطرتة

Families in a Changing World) حيو  تررط الل اهلجرة ســــــــــلاســــــــــاو أ  ع ى  له شــــــــــددو ال يا 
 التبالم تازز أ  ميعن الامل تصامي  ع ى ا صول من املاالّي حترال أو العطلل حبيو  األسرة أل راد اإلقامم
 متعا ئم غا ه  الل اليوة عققاو تازز أ  احملتمل ومنا األســـــــــــــــرة داخل واالجتماعلم واملاللم اليانونلم
 مل انل النسا  تار  واحتمالَ  أصق
 أشــــــــــعال رتحديد اإلنســــــــــا   يو  الســــــــــاملم املتحدة األمم مطواــــــــــلم قامتا 2018 عاال ون - 61

 حبيو  املتا يم ا مايم لتيدمي اليا مم لآلللاو أ  ــــــل  يم وىل التوصــــــل أجل من الومنلم واإلقامم الدخول
 التيرير هب ا الصـــــــ م ذاو الر لســـــــلم النتا ج راض وتشـــــــمل م(55)اـــــــال حاالو ن ل مياجرين اإلنســـــــا 
 ه ا  ا   وذا ســــــلما الا منين ا وامل ترحلل حتمر واملغرب وســــــبانلا ن ل مياجراو قانونلم  ايم أشــــــعال
 اآلللاو مواــوع تناول أي ــا ه   التحديد عم لم ن ومتم املرأة صــحم أو ا مل ييدد أ  شــ نه من التدرا
ا نلوزي ندا ونم الاشا عنل أو املنز  ل انل املياجراو تار  من ل تخطلل ووسبانلا نلوزي ندا ن اليا مم

 الاققم انتيت وال ين نلوزي ندا ن دا مّي ميلمّي أو موامنّي شــــر ا  م  يالشــــو  ظ وا ال ين األشــــخاص
 األصـــــــــــــــ   ر دهم وىل الاودة ع ى قادمين غا  انوا  وذا اإلقامم منحيم ميعن املنز  الانل رســـــــــــــــب  رلنيم

 م التمللز أو الوصم من خو ا أو ماللم ألسباب
 ابلصــــــ م االعرتا  مبعا  األ لم منا املياجراو الاامقو اــــــد الانل ملســــــ لم التصــــــدي وأثنا  - 62

تيرير  الاامل  عن  نا واةرميم ابملخدماو املاين املتحدة األمم معت  وجد  يدم ابألشـــــــــــــــخاص ابالجتام
 ال ين اةنســ  االســتغقل ألغرا  االجتام اــحااي من املا م ن 94 أ ا 2018االجتام ابألشــخاص لااال 

 اليسري الامل ألغرا  هبم املتجر األشخاص من املا م ن 35 وأ  والطتلاو النسا  من هم ا تشا يم مت
 مبعا حم املتا يم ل بلاانو التااوين املر ز ل يجرة الدوللم املنممم أنشــ وا 2017 عاال ونم النســا  من هم

 عن واليذاع اةنس نوع حســـ  املصـــنطم البلاانو جمموعاو أوىف وحدى يو ر ال يا ابألشـــخاص االجتام
 ابلرجل ميامنم واةنس  والبدين النطس  لإلي ا  عرام أ ثر املرأة أ  البلاانو وتميرم ابألشخاص االجتام
 ابلتنملذاو املتيلدين غا واألشـــــــــــــــخاص اةنســـــــــــــــانلم اهلويم مغايري من ال ـــــــــــــــحااي من املا م ن 83 وأ 

 ماةنس  االستغقل ألغرا  هبم االجتام يتم اةنسانلم
 

_________________ 

 OHCHR, “Admission and stay based on human rights and humanitarian grounds: a mapping ofانــــمــــر:  (55) 

national practice”, DLA Piper, 2018م 
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 والسياسات التشريعات لتطوير الدعم تقدمي - ابء 
 من اليوانّي اتســا  لعطالم الومنلم الســ ذاو م  التااو  املتحدة األمم منمومم  لاانو  واصــ ت - 63
 مل  حااي واملساعدة ا مايم وتيدمي املياجراو الاامقو اد الانل من  أجل
 املرأة اــد التمللز ع ى ابلي ــا  املانلم ال جنم قدمتا الســار  ل تيرير النيا لم الصــلغم واــ  ومن  - 64

 ل انل التصـــــــــدي رشـــــــــ   والعويت(ا وعما ا ومومانلاا )ويذاللا دول أمر  اىل موجيم ختاملم مقحماو
 وونطاذ ابعتماد ال جنم أوصـــــــــــــــتا ابلعويت املتا يم اخلتاملم مقحماضا ونم املياجراو الاامقو اـــــــــــــــد
 مجل   مايم الشـــــــــــعاوى ت ي  وآللاو اليانوين االنتصـــــــــــا  ســـــــــــبل من يعط  ما تت ـــــــــــمن ولوا   قوانّي

 والامل اةنس  والتحرش االعتدا  منا قانونلم غا واالم ن يوجد  من  لين مبنا املياجراو الاامقو
 رش   عامم توصلم ت   أ ا 2018 عاال ن املايودة والستّي التاسام دومضا نا ال جنم وقرموم اليسري
 مالاامللم اهلجرة سلا  ن طتلاووال ابلنسا  االجتام
 مباــاةــم املاين الاــامــل اخلرا  لطري  الطنلــم األمــانــم ابعتبــامهــاا ل مرأة املتحــدة األمم هلئــم وعم ــت - 65

 املنشــــــ ة واهللئاوا املتحدة األمم منمومم من خرا  م ا ل يجرة الاامل  االتطا  ن ل مرأة اإلنســــــا  حيو 
 اجملتم  ومنمماوا اخلاصــــــــــم اإلجرا او ومام ن روالايو واملع طّيا اإلنســــــــــا  حيو  مااهداو مبوج 
 ع ى املســـــــــاعدة أجل من (56)األع ـــــــــا  الدول وىل التيين التوجله تيدمي رغلم األ ادميلم واألوســـــــــا  املدين
 تنطل   يازز وأ ا الاامل  االتطا  جوان  مجل  ن ريوة اةنســــــــــّي رّي املســــــــــاواة اعتباماو تدمج أ   طالم
 م والطتلاو النسا  ومتعّي اةنسّي رّي املساواة
 رشــــ   جديدة قوانّي صــــلاغم ن اب ســــتا  واةرميم ابملخدماو املاين املتحدة األمم معت  ودعم - 66

 وت ـمنت ل معت  النموذجلم اليوانّي ابسـتخداال قوانّي واـ  ومتم املياجرين وضري  ابألشـخاص االجتام
 االجتام ل ـــــــــــحااي اخلدماو وتيدمي جمرمّي ابألشـــــــــــخاص االجتام واـــــــــــحااي امليرارّي املياجرين اعتبام عدال

 الايارلم التدارا من املزيد وحُيددا واألمطال النســــــا  وىل حمددة وشــــــاماو هناكا اليوانّي ونم ابألشــــــخاص
 م اةرا م ه   يرتعبو  ال ين ل جناة
 ن اهلجرة أتثا عن تيرير  ن جديد من ل مياجرين اإلنســـــــــــــــا  حبيو  املاين اخلاص امليرم وأ د - 67

 جنســـــــانلم  ماهرة  اهلجرة  يم زايدة أ  (A/HRC/41/38) جنســـــــاين منموم: املياجراو والطتلاو النســـــــا 
 ع ى والانل واإلي ا  التمللز من املياجراو والطتلاو النســـــا   ايم حتســـــّي ع ى الدول يســـــاعد أ  ميعن
 مهبن اخلاصم اإلنسا  حيو  ووعمالا اهلجرة مراحل مجل  ن اةنس أساس

 
  القدرات وبناء، والتوعية، الدعوة - جيم 

 ورنا  والتوعلم الدعوة جماالو ن املب ولم اةيود دعم املتحدة األمم منمومم  لاانو  واصـــــــــــــــ ت - 68
 ماملياجراو الاامقو اد الانل ملن  اليدماو

 املتحدة األمم معت  م  ابلتااو ا ل مرأة املتحدة األمم وهلئم الدوللم الامل منممم حاللا وتيوال - 69
ا آســلا شــر  جنوب أمم مارذم منذيم ن “واإلنصــا  الســقمم” ررانمج رتنطل ا واةرميم ابملخدماو املاين

_________________ 

االتطا  الاامل  من أجل اهلجرة ع ى الرارط  ن اةنســــــــانلم املســــــــا ل رشــــــــ   التوجليلمجمموعم امل  راو  ع ى االمقع ميعن (56) 
-www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/expert-working-group-migration?tab=relatedالــتــــــــا : 

resourcesم 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/38
http://www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/expert-working-group-migration?tab=related-resources
http://www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/expert-working-group-migration?tab=related-resources
http://www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/expert-working-group-migration?tab=related-resources
http://www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/expert-working-group-migration?tab=related-resources
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 أجل من املتحدة واألمم األومويب االحتاد رّي ماملشــــــــــرت  “ال ــــــــــو  تســــــــــ لط” مبادمة ومام ن يدخل ال ي
 الاامقو تار  أوجه من ا د هو الرانمج من واهلد  م(57)والطتلاو النســــا  اــــد الانل ع ى الي ــــا 

 لقعتباماو املراعلم واخلدماو املا وماو ع ى ا صـــــــــــــــول حتســـــــــــــــّي مري  عن واالجتام ل انل املياجراو
 ع ى ال وال ووليا  الســــــا دة الثيا لم النمذلم اليوال  الرانمج ويتحدىم جلدا تنســــــليا واملنســــــيم اةنســــــانلم
 ميدم  تســتيد  اليدماو لبنا  وأنشــذم عامم  قو خقل من املرأة اــد ابلانل يتا    لما ال ــحااي
 ماألماملم اخلذو  ن اخلدماو

 عامم توعلم   م وتنطل  واـــــــــــــــ  ن الاامم النلارم ل مرأة املتحدة األمم هلئم دعمتا املغرب ون - 70
 الاموملّي املوظطّي تدمي  ن و  لكا املياجراو ع ى الرت لز م  ابألشـــــــــــــــخاص االجتام خمامر رشـــــــــــــــ  
 م و طا ة رطااللم ال حااي  ايم  لطلم  رش   الي ا لم الس ذم وموظط 

  
  وتوصيات استنتاجات - خامسا 

 يزيد قد، اقتصااااااادا ومتكينها املرأة فاعلية تعزيز إىل اهلجرة تؤدي أن إمكانية من الرغم على - 71
 تعرض خطر من التقييدية والعمل اهلجرة وقوانني ونظامية آمنة هجرة مسااااااااااارات إىل االفتقار من كل

 خماطر وتتفاقم .قانونية غري وضااااعية يف النساااااء ساااايما وال، واالسااااتغالل للعنف املهاجرات العامالت
 اجلنسااااااااني بني املسااااااااتمرة املساااااااااواة انعدام ألوجه نتيجة إيذائهن أو املهاجرات العامالت اسااااااااتغالل
 .التمييز من ومتقاطعة متعددة وأشكال

وعلى الرغم من أن عدة دول أبلغت عن بذل جهود معززة جلمع البياانت من خالل دراسات  - 72
املهاجرات، ال تزال هناك ثغرات وطنية متعلقة ابلعنف ضاااااااااد املرأة، تل بعضاااااااااها تركيزا خاصاااااااااا على 

  مستمرة يف مجع ونشر البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس عن العنف ضد العامالت املهاجرات.
 يف اجلنسااااااااااي التحرش يواجهن الاليت النساااااااااااء حلماية حمددة تدابري اختاذ دول عدة وأبرزت - 73
 هبا مرتبطة وتوصية (190 )رقم يدةجد التفاقية الدويل العمل مؤمتر اعتماد إىل تستند، العمل مكان
 لديها أبن الدول بعض أفادت ولئن .العمل عامل يف والتحرش العنف على القضاء بشأن (206 )رقم
 سااااايما وال، للمهاجرات املوفرة احلماية أشاااااكال يف ثغرات هناك تزال ال، املنزيل العنف بشاااااأن قوانني

  .املنازل يف العامالت املهاجرات
 توعية طريق عن العدالة إىل املهاجرات وصاااااااااااول لتحساااااااااااني خطوات الدول بعض واختذت - 74

ذت .حقوقهن وممارسااااااااااااة فهم على املهاجرات العامالت قدرة وتعزيز العموميني املوظفني  تدابري واختخ
 النظر بصااااااااار  العامة واخلدمات االجتماعية احلماية على املهاجرات العامالت حصاااااااااول لتحساااااااااني

 تغطيااة نطاااق توسااااااااااايع أجاال من قااانونيااة تعااديالت اعتماااد ذلاا  يف مبااا، مهاااجراتك  وضاااااااااااعهن عن
  .القانونية املساعدة

 مجيع على للقضااااااااااااء التزامات الدول قدمت، 2030 لعام املساااااااااااتدامة التنمية خطة ويف - 75
 وتشاااجيع هبن اخلاصاااة اإلنساااان وحقوق العمل حقوق ومحاية، والفتيات النسااااء ضاااد العنف أشاااكال
 اهلجرة أجل من العاملي االتفاق ويدعو .املهاجرات للعامالت واألمن السالمة توفر عمل بيئات إجياد

_________________ 

 مwww.ilo.org/asia/projects/WCMS_632458/lang--en/index.htmملزيد من املا وماوا انمر:  (57) 

http://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_632458/lang--en/index.htm
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 يف حمددة تدابري اختاذ إىل - 2030 عام خطة يف جذوره تضااااارب الذي - والنظامية واملنظمة اآلمنة
 لوضع فريدة فرصة للدول ويقدم ،هلما والتصدي اجلنساين والعنف اجلنسي العنف ملنع العمل قوانني
  .املهاجرات العامالت ضد العنف أشكال جلميع تتصدى سياسات وتنفيذ
 ضاااااد والتمييز العنف على القضااااااء أجل من التالية التوصااااايات تنفيذ على الدول وتشاااااج ع - 76
ب ل وحتساااااااااني املهاجرات العامالت مجيع ، العامة اخلدمات على وحصاااااااااوهلن، العدالة اىل جلوئهن سااااااااا 
 :االجتماعية واحلماية ،الالئق لعملوا

 التفاقية وفقا املهاجرات للعامالت العمل وحقوق نسااااااناإل حقوق إعمال ضااااامان )أ( 
 ؛2030 عام وخطة ،بيجني عمل ومنهاج وإعالن ،املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء

 ابلعامالت املتعلقة املساااااااااااتدامة التنمية أهدا  غاات مجيع لتحقيق تدابري اختاذ )ب( 
 والفتيات النساااااء ضااااد العنف أشااااكال مجيع على القضاااااء بشااااأن 2-5 الغاية وخباصااااة، املهاجرات
 ؛املهاجرات للعامالت واألمن السالمة توفر عمل بيئات إجياد بشأن 8-8 والغاية

 اآلمنة اهلجرة أجل من العاملي لالتفاق اجلنسااااانية لالعتبارات املراعي التنفيذ كفالة )ج( 
، املهاجرات والفتيات النساااااء مجيع ومتكني اجلنسااااني بني املساااااواة يشااااجع الذي ،والنظامية واملنظمة

 ؛ ضدهن ت رتكب اليت العنف أشكال جلميع تصدىوي
 للعنف ابلتصااادي الصااالة ذات الدولية الصاااكوك على صاااديقابلت أتخري دون القيام )د( 
 ؛وتنفيذها املهاجرات العامالت ضد والتمييز
 مجيع حلماية واملقصد والعبور املنشأ بلدان يف أخرى تدابري أو تشريعية تدابري اختاذ )ه( 
 ووضع، العمل عامل يف العنف ذل  يف مبا، والتحرش اجلنساين والعنف اجلنسي العنف من املهاجرات
 ؛عليها واملعاقبة املهاجرات ضد والتحرش العنف أشكال مجيع لتجرمي تدابري

 العمل منظمة اتفاقية سااااااااااايما وال، وتنفيذها الدولية العمل معايري على التصاااااااااااديق )و( 
توصااااااااية وال (190 )رقم 2019 لعام العمل عامل يف والتحرش العنف على القضاااااااااء بشااااااااأن الدولية
( 189)رقم  2011(، واتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال املنزليني، 206الصااااااااااالة )رقم  ذات

 (؛201والتوصية ذات الصلة )رقم 
 ابلتوظيف التوظيف ووكاالت العمل أرابب قيام أجل من الالزمة اإلجراءات اختاذ )ز( 
 أشاااكال مجيع من واحلماية الالئق العمل ظرو  وضااامان، املهاجرات للعامالت واألخالقي املنصاااف
 ؛والعنف والتحرش االعتداء
 ساااياساااات تكون أن وكفالة والفتيات النسااااء ضاااد متيز اليت اهلجرة ساااياساااات إلغاء )ح( 
 اليت للتمييز واملتقاطعة املتعددة لألشااااااااكال وتتصاااااااادى اجلنسااااااااانية لالعتبارات مراعية الوطنية اهلجرة
 ؛املهاجرات العامالت تواجهها
 أفراد من وغريهم وأمهاهتم آابئهم عن األطفال فصاااااااااال ملنع الالزمة اخلطوات اختاذ ) ( 
، والرتحيل االحتجاز أثناء يف أو التسااااااااجيل أثناء، االسااااااااتقبال ومراكز احلدودية ملعابرا عند األساااااااارة
 ؛جتمعها على واحملافظة األسر تل مل على إبطاء دون والعمل
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 املرأة تدفع عوامل متثل قد اليت اجلنسااني بني املساااواة انعدام أوجه جلميع التصاادي )ي( 
 ؛للمرأة االجتماعية واحلماية، الالئق والعمل، التعليم توافر بزادة وذل ، اهلجرة اىل

 التقاعدية واملعاشاااات االجتماعي والضااامان االجتماعية احلماية نقل قابلية ضااامان )ك( 
 ؛واحلدود القطاعات عرب

بل توافر كفالة )ل(   العامة خلدماتا على املهاجرات والفتيات النساااااااااااء حصااااااااااول ساااااااااا 
 واإلجنابية اجلنسية الصحة وخباصة ،الصحة يشمل امبو  ،اهلجرة حيث من وضعهن عن النظر بصر 
 بطريقة متاحة معلومات تقدمي مع ،العدالة اىل والوصاااااااااااول ،والساااااااااااكن ،والتعليم ،اإلجنابية واحلقوق
 تقدمي عن اهلجرة قوانني إنفاذ أنشااااااااطة وفصاااااااال ،الوصااااااااول وعند رةداملغا قبل وثقافيا لغوا مناساااااااابة
 ؛العامة اخلدمات
 تكون ،منه وللحماية اجلنساااااين العنف ملنع وساااارية املنال ميسااااورة خدمات إنشاااااء )ال( 
 االتصاااااااااااال وخطوط ،املهاجرات العامالت حقوق عن معلومات ذل  يف مبا ،وثقافيا لغوا مناسااااااااااابة
 اإلصااابة بشااأن واملشااورة، النفسااي والدعم، القانونية واملساااعدة، املنازعات لتسااوية وآليات، املباشاارة
 ودور، فقط للنسااااء وأماكن، االجتماعية واخلدمات واإلجنابية اجلنساااية الصاااحة وخدمات، ابلصااادمة
 ؛ النساء إليواء

 اجلنساااانية واإلحصااااءات اجلنس نوع حساااب املصااانفة البياانت ونشااار مجع حتساااني ) ( 
 .نحقوقه وانتهاكات املهاجرات العامالت ضد العنف حاالت ذل  يف مبا ،ابهلجرة املتعلقة
 مجيع على تدابري تنفيذ يف األعضاااااااااااااء الدول دعم على املتحدة األمم منظومة وتشاااااااااااج ع - 77

 املدين اجملتمع منظمات ذل  يف مبا، املصاالحة أصااحاب مجيع مع الشااراكات تعزيز وعلى، املسااتوات
 من تزيد أن املتحدة األمم نظومةمل يوينبغ. املهاجرات العامالت تدعم اليت واالحتادات والتعاونيات

 مثال ،العنف أشاااكال مجيع من املهاجرات العامالت محاية زادة أجل من الوكاالت بني لتعاونا عزيزت
 .ابهلجرة املعنية املتحدة األمم شبكة خالل من
 


