األمم املتحدة

اجلمعية العامة

A/HRC/41/38
Distr.: General
15 April 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية واقتصاوادية
واقجصماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الصنمية

أتثري اهلجرة يف النساء والفصيات انهاجرات :منظور جنساين
تقرير انقرر اخلاص انعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين

موجز
يقدم املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين يف هذا التقرير ،عرضاً لألنشطة
املضطلع هبا خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير .ويقددم ييضداً ارا دة مواضديعية عدن هلجدة ا درة يف
النساء والفتيدا املهداجرا  ،مدن من دور جنسداو ،وهدو يتدوخه مدن هدذ الدرا دة اإل دهام يف
تعميق فهم ا رة بوصفها ظاهرة جنسانية وهلجةها يف حقوق اإلنسان.
وتشدل املدرية ي د لديالً مدن نددا عددا السدلان املهداجرين اوليداً .وعلده الدر م مددن
ين األ ددباا الددف تدددفع امل درية علدده اهلددا درار اب ددرة لاجلددة أل ددباا الرج د  ،ت د ا املعدداية
االجتماعيددة والاقافيددة اخلاصددة بنددو ا ددنس ييضداً اوراً حاًداً يف عمليددة ا ددرة وتد جر ابلتددا يف
جتربة النسداء والفتيدا املهداجرا  .وان التعمدق يف فهدم ا درة بوصدفها ظداهرة جنسدانية لدن
الددول مدن نيسدا ةايدة النسداء والفتيددا املهداجرا مدن يفعدال التمييدز واإليدذاء واالنتها ددا
عله ي اس نو ا نس يف مجيع مراح ا رة ،واعمال حقوق اإلنسان اخلاصة هبن.
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أوقا -مقدمة
 -1يقدم هذا التقريدر عمدالً بقدرار جملدس حقدوق اإلنسدان  .21/34وهدو يتضدمن معلومدا
عدن األنشددطة الددف اضدطلع هبددا املقددرر اخلدداص املعدين حبقددوق اإلنسددان للمهداجرين منددذ تقددد تقريددر
دص الفر املواضيعي لتأجة
وُي َّ
اىل الدورة الاالاة والسبعا لل معية العامة ( .)A/73/178/Rev.1خ
ا رة يف النساء والفتيا املهاجرا  ،من من ور جنساو.

اثنيا -أنشطة انقرر اخلاص
ألف -الزايرات القطرية
 -2زار املق د د ددرر اخل د د دداص الني د د ددر يف الف د د ددرتة م د د ددن  1اىل  8تشد د د درين األول/ي ت د د ددوبر 2018
( .)1()A/HRC/41/38/Add.1وهد د ددو يعتد د ددزم القيد د ددام ب د د دزايرة اىل هن د د دداراي مد د ددن  10اىل  1٧مت د د ددوز/
يوليه  ،2019ويعرا عن شلر حللومة هن اراي عله اعوهتا(.)2
 -3ويعددرا املقددرر اخلدداص عددن شددلر حللومددا البو ددنة وا ر ددو ،والسددلفااور وليبيددا علدده
بددول طلددز الدزايرا القطريددة ،وهددو يتطلددع اىل نيديددد تدواريا تلددو الدزايرا يف القريددز العاج د .
ويشدلر حلددومف اللويدو وبولندددا ،اللتددا وجهتدا اعددوة اىل املللددا ابلواليدة يف اطددار اإلجدراءا
اخلاصة لزايرة بلديهما يف عام  2020أ را و و للن.

ابء -أنشطة أخرى
 -4يف  18تش د د د درين األول/ي تد د د ددوبر  ،2018د د د دددم املقد د د ددرر اخلد د د دداص اىل ا معيد د د ددة العامد د د ددة
( )A/73/178/Rev.1تقري ددر املواض دديعي بش ددأن املاني ددة ددوء امله دداجرين اىل العدال ددة ،وه ددو يش ددلر
األشخاص الذين يخذوا الللمة للمشار ة يف هذ املنا شة املاةة لالهتمام.
 -5وخالل عملية اعتماا االتفاق العاملي من يج ا درة اآلمندة واملن مدة والن اميدة ،شدار
املقددرر اخلدداص بنشددا يف تر دديا حقددوق اإلنسددان يف االتفدداق .وهددو اآلن علدده يهبددة اال ددتعداا
للمسامهة يف تنفيذ االتفاق ومتابعتده وا تعراضده ،و دد ي دد هدذا األمدر خدالل زايرتده اىل مدرا ،
ابمل را يف انون األول/ايسمرب  .2018ويف الفدرتة مدن  4اىل  ٧دانون األول/ايسدمرب ،شدار
يف م متر القمة احلاا عشر للمنتدى العاملي املعين اب درة والتنميدة ،ويف املد متر احللدومي الددو
الذ عقد يدومي  10و 11دانون األول/ايسدمرب يف مدرا العتمداا االتفداق العداملي مدن يجد
اإلاارة العاملية لله رة.
ا رة اآلمنة واملن مة والن امية ،وهو حل ة رائعة يف
 -6وعددالوة علدده لددو ،ويف اطددار اعتمدداا االتفدداق العدداملي مددن يج د ا ددرة ،ي ددهم املقددرر
اخلدداص يف عدددة ينشددطة جانبيددة ن مددو يف م درا  .ويف  8ددانون األول/ايسددمرب ،شددار املقددرر
اخلدداص يف نشددا ن متدده هيمددة األمددم املتحدددة للمسدداواة بددا ا نسددا ومتلددا امل درية (هيمددة األمددم
__________

()1
()2
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األمنيدة ،و دد

تعذر القيام ابلزايرة القطرية اىل ما الف يخعلن عن القيام هبا يف ياير/مايو  2018بسبز الشدوا
هلجلو حىت اشعار آخر.
يقدم املقرر اخلاص تقريراً اىل جملس حقوق اإلنسان عن زايرته اىل هن اراي يف اورة اجمللس الرابعة واألربعا.
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املتحدددة للم درية) بشددأن النهددوف بتنفيددذ االتفدداق العدداملي مددن يج د ا ددرة ابال ددتناا اىل حقددوق
اإلنسددان وعراعدداة االعتبددارا ا نسددانية .ويف  9ددانون األول/ايسددمرب ،ي ددهم يف نشددا بش ددأن
الدددور الددذ تضددطلع بدده اإلج دراءا اخلاصددة وهيمددا املعاهدددا يف تنفيددذ االتفدداق ،وهددو نشددا
ن مدده هددو نفسدده ابملشددار ة مددع ملتددز ددويلر لدددى األمددم املتحدددة ،ويف نشددا بشددأن املهدداجرين
الدذين يعيشددون يوضدداعاً هشددة ،اشددرت يف تن يمدده د مددن من مددة العفددو الدوليددة ،ومفوضددية األمددم
املتحدة السدامية لشد ون الالجمدا ،ووزارة الشد ون اخلارجيدة للملسديو ،ومفوضدية األمدم املتحددة
الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان (املفوض ددية الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان) وملت ددز األم ددم املتح دددة املع ددين
ابملخدددرا وا ر ددة .وال ي دزال املقددرر اخلدداص ييض داً يعم د بنشددا يف فريددق اخل درباء العام د املعددين
بدرا ة مسألة حقوق املرية يف االتفاق.
 -٧وخددالل الفددرتة املشددمولة ابلتقريددر ،ن ددم املقددرر اخلدداص عدددة اض درا  .ويف  1٧تش درين
األول/ي تددوبر  2018تللددم يف ليددة احلقددوق كامعددة ولومبيددا يف نيويددور بشددأن التدددد لألزمددة
العاملية يف جمال حقوق املهاجرين .ويف  22انون الااو/يناير  ،2019تللم عن االتفاق العاملي
لله ددرة يف جامعددة ايي ددو بددوراليس يف ددانتيا و ا شدديلي .ويف  1آ ار/مددارس ،تللددم يف ليددة
احلقوق كامعة نيويور عن اعتبار حقوق املهاجرين حقو داً انسدانية ،ويف  13آ ار/مدارس ،تللدم
ع ددن طري ددق الت ددداول ابلفي ددديو يف نش ددا ن م دده مر ددز حق ددوق اإلنس ددان يف جامع ددة ين دددريس بيل ددو
اللاجوليليددة يف ارا دداس عددن األعمددال املضددطلع هبددا يف اطددار الواليددة .و دددم ييض داً يف  ٧ييلددول/
بتمرب  2018احاطة اىل الل نة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين ويفراا ي درهم عدن
األنشطة املضطلع هبا يف اطار الوالية ،وا تلشا األنشطة املشرت ة وجماال التعاون.
 -8ويف  5و 6ييلول /ددبتمرب  ،2018حض ددر املق ددرر اخل دداص املد د متر الا ددامن لرابط ددة البل دددان
األمريليددة للمحدداما العدداما ،وهددو حدددت شددار و يف تن يمدده لمددة البلدددان األمريليددة حلقددوق
اإلنس ددان يف ددانتيا و ا ش دديلي .وتن دداول املق ددرر اخل دداص يف الع ددرف ال ددذ دم دده ،التح ددداي
املرتبطة إبملانية وء املهاجرين اىل العدالة و دم توصيا يف هذا الشأن.
 -9ويف  13تش درين األول/ي تددوبر ،شددار املقددرر اخلدداص يف مهرجددان الاقافددة املتو ددطي يف
ابلةمو ،إبيطاليا ،واعا اىل نز الدفة ا رمية عن التضامن مع املهاجرين.
 -10ويف الفددرتة مددن  2٧اىل  29تشدرين الادداو/نوفمرب ،شددار املقددرر اخلدداص يف مد متر ن متدده
الل نة اال تدااية ألمريلا الالتينية ومنطقة البحر اللداري يف دانتيا و ا شديلي ،عنا دبة االحتفدال
ابلذ رى السنوية الاالجا العتماا اتفا ية حقوق الطف  .و دم عرضاً عن األطفال وا رة.
 -11وخد ددالل الرحلد ددة اىل نيويد ددور يف شد ددبا /فرباير  ،2019شد ددار املقد ددرر اخلد دداص يف عد دددة
ينشطة ،عا يف لو حلقة نقاش بشأن ا رة وخطة التنمية املستدامة لعام  2030يف اطار ندوة
اخل درباء بشددأن ا ددرة الدوليددة والتنميددة ،املعقددواة يف  26شددبا /فرباير ،الددف ن متهددا ااارة الش د ون
اال تدااية واالجتماعية ،ويف املنا شدة الرفيعدة املسدتوى بشدأن ا درة الدوليدة والتنميدة الدف عقددها
رئيس ا معية العامة يف  2٧شبا /فرباير لبدء املتابعة الرًية لالتفاق العاملي لله رة ،ويف احلدوار
الدو بشأن ا رة ،الدذ عقدد يف  28شدبا /فرباير بعندوان لالشدباا وا درة :اشدرا الشدباا
ابعتبارهم شر اء رئيسيا يف ااارة ا رةل ،وهو حوار ن مته املن مة الدولية لله رة .و دم املقرر
اخلاص عرضاً بشأن التحداي احملداة الف يواجهها الشباا املهاجرون ويوجه ضعفهم.
 -12ويف  25آ ار/مارس ،ان املقدرر اخلداص املدتللم الرئيسدي يف لمد متر رطبدةل الرابدع ،وهدو
م متر عن ا رة واملهاجرين يف عامل يت ه حنو العوملة عقد يف رطبة ،إب بانيا.
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اثلث ا -دراسة بشأن أتثري اهلجرة يف النساء والفصيات انهاجرات :منظور جنساين
ألف -مقدمة
 -13شهد عدا املهاجرين الدوليا يف مجيع يحناء العامل منواً ريعاً يف السنوا األخةة حيد
بل ددد ع دددا امله دداجرين  258ملي ددون مه دداجر يف ع ددام  201٧بع ددد ين ددان ع ددداهم  220ملي ددون
مه د دداجر يف ع د ددام  2010و 1٧3ملي د ددون مه د دداجر يف ع د ددام  .)3(2000ويق د ددال ان ع د دددا النس د دداء
املهاجرا د تضاعا يف الفرتة ما با عامي  1960و .2015ويف عدام  ،201٧اندو املدرية
تشل ي ليالً من ندا عدا املهاجرين الدوليا يو ما نسدبته  48يف املائدة مدنهم .ومدن املادة
لالهتمام ،ين عدا النسداء يفدوق عددا الرجدال يف مجيدع املنداطق اب دتاناء يفريقيدا وآ ديا( .)4وتشدة
البيددا اىل ين معدددل ه ددرة اإل ت آخددذ يف التزايددد ععدددل ي ددر مددن ه ددرة الددذ ور يف العديددد
م ددن البل دددان املتلقي ددة( .)5وعل دده ال ددر م م ددن تزاي ددد نس ددبة النس دداء امله دداجرا  ،هن ددا نق ددص ب ددة يف
املعلومددا والبيددا املتعلق ددة هب ددرة النس دداء والفتيددا  .فمع ددم البلدددان ال ني ددتف بن ددام ش ددام
إلاارة البيددا يسد معلومددا مدددنفة حسددز ا ددنس والسددن فيمددا يتعلددق ابلوصددول وامل دداارة،
وال متيز با يمنا التنق املختلفة.
 -14وتر ددز هددذ الدرا ددة عل ده النسدداء والفتيددا املهدداجرا  ،ابلن ددر اىل ينددن يتددأجرن بشددل
فريد و ة متنا ز ابلتمييز ا نساو وابإليذاء والعندا .ويسدعه املقدرر اخلداص اىل ارا دة ا درة
من من ور جنسداو ،مدع الرت يدز علده الشدوا ا الددلة املتعلقدة ابلنسداء والفتيدا املهداجرا
يف جمال حقوق اإلنسان القائمة عله ي اس ندو ا دنس .وهدو ين در يف األ دباا ا ذريدة درة
املرية ،والتحداي اخلاصة الف تواجهها النساء والفتيا يف مجيع املراح املختلفدة لله درة .ويبددي
ابلفرض ددية القائل ددة ان القض ددااي ا نس ددانية تتق دداطع م ددع القض ددااي االجتماعي ددة األخ ددرى ،ماد د الفم ددة
يو الطبق ددة االجتماعيد دة ،ووض ددع ا ددرة ،وا نس ددية ،واإلجني ددة ،والس ددن ،واإلعا ددة ،والع ددرق ،وامليد د
ا نسددي وا وي ددة ا نس ددية .وي هددر ر ددم معق ددد للطبقددا جمتمع ددة م ددع اينامياهتددا اخلاص ددة ابلتميي ددز
واال د ددتبعاا يو اإلامد دداج وعال د ددا القد ددوة .فامله د دداجرون يد دددخلون اىل تل د ددو اجملتمعد ددا الطبقي د ددة
وي اارونا اب تمرار ،األمر الذ يوضد السدبز الدذ عد العال دا والقضدااي ا نسدانية تت دة
اب تمرار واملفاهيم تتقلز(.)6
 -15وال يوجد تعريا للمهاجر الدو حي ده بقبدول عدام( .)٧ويشدم هدذا املددطل الوا دع
أل دراف هددذا التقريددر املهدداجرين الن دداميا يو ددة الن دداميا وعددد ي ا نسددية وضددحااي االجتددار

__________

()3
()4
()5
()6
()٧
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ان ر ).International Migration Report 2017 (Highlights) (United Nations publication, Sales No. E.18.XIII.4
املرجع نفسه.
United Nations Population Fund (UNFPA) and International Migration Policy Programme,

.Meeting the Challenges of Migration: Progress since the ICPD (2004), p. 13
Nicola Piper, ed., New Perspectives on Gender and Migration: Livelihood, Rights and Entitlements

.(Oxon, Routledge, 2007), pp. 1–2
وفقداً للمفوضدية السدامية حلقددوق اإلنسدان يشدة مدددطل املهداجر الددو  ،اىل لي شددخص موجدوا خدارج الدولددة
الدف هددو مددن مواطنيهددا يو رعاايهددا ،يو هددو ،يف حالددة الشدخص عددد ا نسددية ،ي شددخص موجددوا خددارج الدولددة
ال ددف ه ددي مس ددق ري دده يو د د ا امت دده االعتيااي ددةل( .املفوض ددية الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان ،املب ددااخل واخلط ددو
التوجيهية املوصه هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان عله احلدوا الدولية ،)2004( ،الدفحة .)4
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ابألشخاص واملهاجرين املهربا .ويسلم املقرر اخلاص أبن جمموعة من ه الء األشخاص مشمولة
ابحلماية عوجز األطر القانونية الدولية واحملداة( )8وأبن اللاة مدن الفمدا تتدداخ فيمدا بينهدا،
وللنها هلضع لها للحماية عوجز القانون الدو حلقوق اإلنسان.

ابء -اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان الناظم للقضااي اجلنسانية واهلجرة

( )9

 -16يتمتددع البشددر افددة حبلددم طبيعددتهم ،كميددع حقددوق اإلنسددان .وال يوجددد تسلس د هرمددي
حلقددوق اإلنسددان ،ابلن ددر اىل ين مجيددع احلقددوق عامليددة و ددة ابلددة للتدددر و ددة ابلددة للت زئددة
ومرتابط ددة ومتس دداوية يف األمهي ددة .ويض ددا اىل ل ددو ،ين بع ددن ن ددم احلماي ددة القانوني ددة ينش ددمو
للفما من ة املواطنا ،عن فيهم الالجمون ،واألشدخاص املت در هبدم والعمدال املهداجرون ،ب يدة
معا ة حداال معيندة ويوجده الضدعا احملدداة .وعلده هدذا النحدو ،فدان اإلطدار القدانوو واملعيدار
حلمايددة املهدداجرين الدددوليا ال لددن ا دداا يف معاهدددة يو آليددة واحدددة ،وهددو عوض داً عددن لددو
ينتشددر مددن خددالل جمموعدة بددةة مددن الدددلو واملبددااخل واملعدداية ا الدددلة .ويتو ددع مددن الدددول
التقي د ددد ابملع د دداية ال د ددف تنطب د ددق عل د دده فم د ددا د ددداة ( امله د دداجرين واألطف د ددال وض د ددحااي االجت د ددار
ابألشددخاص) بطريقددة منسددقة ،مددع ايددالء االعتبددار الواجددز للقددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان الددذ
ينطبق عله ا ميع .ومع لو ،لددى تطبيدق هدذ الدن م دز احلدرص علده جتندز انشداء هيا د
هرمية للضعا عله ي اس تدنيا الفما ( .)10وعله الر م مدن ين الالجمدا وملتمسدي الل دوء
واملهاجرين (عن فيهم املهاجرون ة الن اميا) يندرجون مبدئياً وبدفة معياريدة يف فمدا انونيدة
متمايزة ،فانم اةاً ما يتنقلون ويعيشون يف يما ن مااية لاجلة وحيتمد ين تلدون دم احتياجدا
ةاي ددة لاجل ددة ،ماد د تل ددو املتعلق ددة حبقه ددم يف الد ددحة يو يف ع دددم التع ددرف لالحت دداز التعس ددفي
يو املطول .ومن املرج ييضاً ين ر املهاجرون عرب فما انونيدة تتلفدة يجنداء رحلدتهم ،وال ديما
عندما تلون رحال ا رة طويلة و فوفة ابملخاطر(.)11
 -1٧ويقتضي القانون الدو حلقوق اإلنسان ين يتمتع شخص حبقو ه اون متييز ،عا فيه
التمييز عله ي اس نو ا نس يو ي وضع آخر .وحي ر التمييز عله ي اس نو ا نس عوجز
يحلد ددام العهد ددد الد دددو اخلد دداص ابحلقد ددوق املدنيد ددة والسيا د ددية والعهد ددد الد دددو اخلد دداص ابحلقد ددوق
اال تدددااية واالجتماعيددة والاقافيددة و لددو للتمتددع كميددع احلقددوق امللر ددة فيهمددا .وحيامددا تلددون
هنددا ف دوارق يف معاملددة امل دواطنا و ددة امل دواطنا ،ددز علدده الدددول ين تلف د ين تلددون تلددو
الفوارق ملر ة يف التشريعا الوطنية وين هلددم هددفاً مشدروعاً ،علده ين يلدون ي اجدراء يتخدذ
لتحقيق هذا ا د متنا باً ومعقوالً.
 -18وعوجز القانون الدو حلقوق اإلنسان ،فان الدول ملزمة ابحدرتام حدق د شدخص يف
عدم التعرف للتعذيز و وء املعاملة .يما فيما يتد اب رة ،فان لو االلتزام يت سد يف مبدي
عدم اإلعااة القسرية ،وهو مبدي مطلق و ة اب لالنتقاص.

__________

()8

املفوضدية السدامية حلقدوق اإلنسدان ،ا درة وحقدوق اإلنسدان.

Improving human rights-based governance

.of international migration” (Geneva, 2013), pp. 14–19
( )9ي دهم فريدق ملدون مددن ي داتذة مدن جامعدة ايي ددو بدوراليس يف هدذا الفدر بتقددد نيليد للمعداية الدوليدة املنطبقددة
حلقوق اإلنسان.
( )10املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،ا رة وحقوق اإلنسان ،الدفحة .14
( )11املرجع نفسه ،الدفحة .19
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 -١اتفاتية القضاء على مجيع أشكال الصمييز ضد انرأة
 -19عوجدز اتفا يددة القضدداء علده مجيددع يشددلال التمييدز ضددد املدرية ،حي در التمييددز ضددد املدرية،
وتلزم الدول ابلقضاء عله التمييدز ضدد املدرية .وهندا  189اولدة طرفداً يف االتفا يدة ،الدف تتضدمن
التزامددا بقمددع االجتددار ابلنسدداء (املددااة  ،)6وعددن امل درية حق داً مسدداوايً حلددق الرج د يف ا تسدداا
جنسدديتها يو االحتفدداو هبددا يو ت يةهددا (املددااة  ،)9وابلقضدداء علدده التمييددز ضددد امل درية يف ميدددان
العم (املااة  ،)11وابلقضاء عله التمييز ضد املرية يف ميدان الرعاية الدحية وضدمان احلددول
علد دده خد دددما الرعايد ددة ال دد ددحية ،عد ددا يف لد ددو تلد ددو املتعلقد ددة بتن د دديم األ د ددرة ورعايد ددة األمومد ددة
(املددااة  ،)12وعددن الرج د وامل درية نفددس احلقددوق فيمددا يتعلددق ابلقددانون املتد د حبر ددة األشددخاص
لناهم وا امتهم (املااة .))4(15
وحرية اختيار
 -20وتناولو الل نة املعنية ابلقضاء علده التمييدز ضدد املدرية يف توصديتها العامدة ر دم )2008(26
مسددائ العددامال املهدداجرا الل دوار يهدداجرن بدددورة مسددتقلة ،والل دوار يهدداجرن معدداال مددن
يزواجهن واللوار يعشن يف يوضا ة انونية .و دد حددا جمموعدة مدن املسد وليا الدف ينب دي
ين تضطلع هبدا الددول ،عدا يف لدو تنفيدذ يا دا لله درة مراعيدة لالعتبدارا ا نسدانية و ائمدة
عله احلقوق ،تنطو عله اشرا املرية يف وضع السيا ا  ،وةاية التحويال املالية املر لة من
العامال املهاجرا  ،ومجع البيا املدنفة حسز نو ا نس ،ورفع احل در التمييدز املفدروف
عله حرية املرية يف التنق .
 -٢اتفاتية حقوق الطفل
 -21ان مبدي عدم التمييز مدون يف املااة  2من اتفا ية حقوق الطف  .ويف التعليقا العداما
املشددرت ا ر ددم  )201٧(3لل نددة املعني ددة حبمايددة حق ددوق مجيددع العم ددال املهدداجرين ويف دراا ي ددرهم
ور ددم  )201٧(22لل نددة حقددوق الطف د بشددأن املبددااخل العامددة املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان اخلاصددة
ابألطفددال يف ددياق ا ددرة الدوليددة ،دددمو الل نتددان تفس دةاهتما لتطبيددق مبدددي عدددم التمييددز يف
ددياق ا ددرة الدوليددة .ويددنص مبدددي عدددم التمييددز الدوارا يف اتفا يددة حقددوق الطفد علدده ضددرورة ين
نيددرتم الدددول األط درا احلق ددوق ال دواراة يف االتفا يددة وين تلفلهددا مي ددع األطفددال ،دواء اعت ددربوا
مه دداجرين يف يوض ددا ن اميد ددة يو ددة ن امي ددة و/يو ملتمسد ددي ددوء و/يو الجم ددا و/يو عد ددد ي
ا نسددية و/يو ضددحااي لالجتددار ،عددا يف لددو يف حدداال العددواة يو الرتحيد اىل بلددد املنشددأ ،يو يف
يوضا يخرى ،بدر الن ر عن جنسية األطفال يو والديهم يو يوصيائهم القدانونيا يو وضدعهم
()12
مهاجرين يو ونم بال جنسية.
 -٣اقتفاتية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال انهاجرين وأفراد أسرهم
 -22تنص االتفا ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمدال املهداجرين ويفدراا ي درهم علده حقدوق
العمددال املهدداجرين ويفدراا ي ددرهم اون متييددز علدده ي دداس نددو ا ددنس .مددا تددنص علدده ين العامد
امله دداجر ال يعد درف لال ددرت اق يو اال ددتعباا وال يل ددزم ابلعمد د ددخرة يو سد دراً ،وعل دده احل ددق يف
__________

( )12ان ر ييضاً نة حقوق الطف  ،التعليق العام ر م  )2005(6بشدأن معاملدة األطفدال دة املددحوبا واملنفددلا
عن ويهم خارج بلدهم األصلي ،الفقرة .12
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احلدددول علدده الرعايددة الدددحية العاجلددة واخلدددما التعليميددة وخدددما التوجيدده املهددين واملسددلن
واخلدما االجتماعية والدحية عله دم املساواة مع املدواطنا ،وةايدة وحددة األ درة .وتتضدمن
ييضد داً مع دداية لل دددول األطد درا ت دددعو اىل التع دداون م ددن يجد د تعزي ددز ال ددرو الس ددليمة والعاال ددة
واإلنسددانية واملشددروعة للعمددال املهدداجرين فيمددا يتعلددق بعملهددم وحقددو هم االجتماعيددة واال تدددااية
والاقافية .وحىت ييلول /بتمرب  ،201٧مل يددق عله االتفا ية وى  51بلداً.
 -23وعا دو الل نددة املعنيددة حبمايددة حقددوق مجيدع العمددال املهدداجرين ويفدراا ي ددرهم يف تعليقهددا
الع ددام ر ددم  )2011(1بش ددأن العم ددال امله دداجرين املند دزليا االنتها ددا االجتماعي ددة واال تد ددااية
والاقافية واملدنية والسيا ية وحقوق العم بدورة شاملة .واعو اىل تعزيز وةاية حقوق العمال
املندزليا يف مجيددع املراحد  ،وتددوفة فددرص العمد الالئددق ددم ،وتن دديم هددذا العمد تن يمداً ددليماً يف
تشريعا العم الوطنية ،للفالة متتع العمال املنزليا عستوى احلماية اته الذ يتمتدع بده دةهم
من العمال ومتلينهم من الل وء اىل العدالة واحلدول عله ب االنتدا بفعالية.
 -24ويخع ددرت حب ددق د د ش ددخص يف التمت ددع بش ددرو عمد د عاال ددة ومرض ددية يف العه ددد ال دددو
اخلدداص ابحلقددوق اال تدددااية واالجتماعيددة والاقافيددة و ددة لددو مددن املعاهدددا الدوليددة واإل ليميددة
حلقددوق اإلنسددان ،و ددذلو يف الدددلو القانونيددة الدوليددة ا الدددلة ،عددا فيهددا اتفا يددا من مددة
العم الدولية وتوصياهتا .و ا هذا احلق عندراً مهمداً مدن حقدوق يخدرى مدن حقدوق العمد الدف
يلر ددها العهددد ،ونتي دةً الزم دةً حلددق املددرء يف لار ددة العم د الددذ ُيتددار ويقبلدده حبريددة وال دواراة يف
املااة  23من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

جيم -اقتفاتات وانبادرات احلكومية الدولية ذات الالة األخرى
 -١خطة الصنمية انسصدامة لعام ٢0٣0
 -25تسددتند خطددة التنميددة املسددتدامة لعددام  2030اىل القددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان .ويتطلددع
ا د  1٧من يهدا التنمية املستدامة اىل اعمال حقوق اإلنسان لل ميع ،فيمدا ير دز ا دد 5
عله نيقيق املساواة با ا نسا ،ومتلا النساء والفتيا افة .و يسهم نيقيدق ا دد  ،5ي
نيقيددق املسدداواة بددا ا نسددا ،بدرجددة بددةة يف احدراز التقدددم يف نيقيددق مجيددع األهدددا وال ددااي
املنباقة عنها ،عا يف لو ا د  8الذ يرمي اىل تعزيدز النمدو اال تدداا وتدوفة العمد الالئدق
لل ميددع ،وا ددد  10اخلدداص ابحلددد مددن انعدددم املسدداواة ااخ د البل ددان وفيمددا بينهددا ،وال دديما
ال اية  ٧-10املتعلقة بتيسة ا رة وتنق األشخاص عله حنو من م وآمن ومنت م ومتسم ابملس ولية.
 -٢إع و ن نيويووور موون أجوول ال ججوون وانهوواجرينا واقتفوواق العووانآل موون أجوول اهلجوورة ا منووة
واننظمة والنظامية
 -26ي ددر ا معي ددة العام ددة يف الفقد درتا  23و 31م ددن اع ددالن نيوي ددور م ددن يج د الالجم ددا
واملهدداجرين ،يوج دده الض ددعا احمل ددداة للنسدداء يجن دداء الرحل ددة ،ويعرب ددو عددن التزامه ددا بض ددمان تعم دديم
من ددور جنسدداو يف تدددابة التعامد مددع تلددو احلر ددا وتعزيددز املسدداواة بددا ا نسددا ومتلددا مجيددع
النس دداء والفتي ددا وابالح درتام اللام د حلق ددوق اإلنس ددان وةايته ددا .و ددلمو ييض داً يف الفق ددرة 31
ابملس ددامهة ا ام ددة وال دددور القي دداا للمد درية يف جمتمع ددا الالجم ددا وامله دداجرين ،والتزم ددو بض ددمان
مشار تها اللاملة واملتساوية واجملدية يف ا اا احللول احمللية والفرص.
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 -2٧واختتمو عملية املشاورا واملفاوضا احللومية الدولية بشأن ا درة الدف بدديها اعتمداا
اعددالن نيويددور  ،ابعتمدداا االتفدداق العدداملي مددن يج د ا ددرة .وحيدددا االتفدداق مبدددي مراعدداة املن ددور
ا نساو ابعتبار يحد مباائه التوجيهيدة .وتددعه الددول اىل ضدمان احدرتام حقدوق اإلنسدان اخلاصدة
ابلنسدداء والرج ددال والفتيددا والفتي ددان يف مجي ددع مراح د ا ددرة ،وتفه ددم احتياجدداهتم اخلاص ددة وتلبيته ددا
حسددز األصددول ،ومتليددنهم عوامد للت يددة .ويراعددي االتفدداق املن ددور ا نسدداو ،ويعددزز املسدداواة بددا
ا نسددا ومتلددا مجيددع النسدداء والفتيددا  ،مددع االع درتا لاب ددتقال ن ومتليددنهن و يددااهتن مددن يج د
االبتعاا عن التعام مع النساء املهاجرا من خالل من ور الضحية يف املقام األولل.
 -٣اقتفاتات وانبادرات الثنائية وانصعددة األطراف
 -28ال حيلد املقددرر اخلدداص مدددى امتاددال االتفا ددا يو املبدداارا الانائيددة واملتعددداة األطدرا
للمعاية الدوليدة حلقدوق اإلنسدان يف هدذا التقريدر ،للنده يقدر أبن تلدو االتفا دا واملبداارا تعتدرب
حيزاً هاماً لتباال املعلوما با احللوما فيما يتعلق ابلش ون ا نسانية وا رة .ويرمي العديد
مدن املنتدداي اإل ليميددة وعدرب اإل ليميددة والدوليدة اىل معا دة املسددائ احملدداة املتعلقددة ابملسداواة بددا
ا نسددا وا ددرة ،ماد عمليددة ولومبددو ،وحدوار يبددو ظد  ،وخطددة عمد يايددس ياباب الددداارة عددن
امل د متر ال دددو الاالد د لتموي د التنمي ددة ،واملنت دددى اإليب ددة  -األمريل ددي املع ددين اب ددرة والتنمي ددة،
واملنتدى العاملي املعين اب رة والتنمية ،شأنا يف لو شأن اعالن ومنهاج عم بي ا.
 -29و لن ين تسهم االتفا ا الانائية ،ا ا صممو ونفدذ بدتمعن شدديد ،ا دهاماً ا ابيداً
يف تعزيز النهج املراعية للحماية بشأن ااارة ا رة .وعله الر م من وجوا بعن املبداارا الراميدة
اىل ااراج األحلام املراعية لالعتبارا ا نسانية يف االتفا ا الانائيدة ،يلدزم مزيدد مدن الضدما
للفالة ابرام اتفا ا جنائية ومتعداة األطرا شداملة ومراعيدة للمن دور ا نسداو مدن شدأنا ةايدة
حقوق اإلنسان للنساء والفتيا املهاجرا ةاية فعالة.

دال -العوامل اجلنسانية احملركة هلجرة النساء والفصيات
 -30يهاجر الرجال والنساء أل باا لاجلة ،ما الر بة يف احلدول عله تعليم يفض والعاور
علدده عمد  ،ونيسددا نوعيددة احليدداة ددم وأل ددرهم ،ومل اد يفدراا األ ددرة .و لددن ين تلددون ا ددرة
ييض د داً مجد ددة عد ددن حالد ددة ا د درا  ،ما د د احلاجد ددة اىل الف د درار مد ددن الن د دزا واالضد ددطهاا ،يو ا شاشد ددة
اال تدددااية .وابإلضددافة اىل لددو ،هنددا عوام د خاصددة ر ددة لله ددرة هددي لددة الفددرص املتاحددة
للشددباا ،وانعدددام األمددن ال ددذائي( ،)13وتدددهور البيمددة والل دوارت الطبيعيددة .ويف يمريلددا الو ددطه،
عل دده ددبي املا ددال ،تلم ددن بع ددن العوام د الرئيس ددية ال ددف تتس ددبز يف ه ددرة الش ددباا عل دده وج دده
اخلدددوص يف العنددا خددارج نطدداق الدولددة يو عنددا العدددااب واملمار ددا الددف تد د اىل حددد
الت نيد القسر (.)14
__________
)(13

Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration Report

.2017, ST/ESA/SER.A/404, p. 26
( )14ان در violence and extortion in Central
).America” (Brussels, 2017
GE.19-06334
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 -31ويف املقاب د  ،يصددب مددن الواض د بش ددل متزايددد ين ا ددرة ظدداهرة جنسددانية .فالقواع ددد
اخلاصة بنو ا نس الف نيلم اجملتمع ،عوام حاًة ،شأنا شأن التو عدا ا نسدانية وعال دا
القددوة املتباينددة .وحيدددا التددأجة املتبدداين النعدددام املسدداواة اال تدددااية األ ددباا الددف تد ا اىل ه ددرة
النس دداء والفتي ددا  .وهلتل ددا ه ددذ األ ددباا اختالف داً ب دةاً مقارن ددة ابأل ددباا ال ددف ُيت ددار الرج ددال
والفتيان ا رة ألجلها( .)15ومن املهم ييضداً اإلشدارة اىل ين النسداء والفتيدا املهداجرا جمموعدة
ة مت انسة لل اية ،هلتلا السما واخلدائص االجتماعية  -اال تدااية ألفرااها.
 -32ومن العوام ا امة الف تتسبز يف ه رة النساء والفتيا التو عدا ا نسدانية( ،)16ألن
األ ر د تر بناهتا اىل اخلارج عوضاً عن يبنائها ا ا انو ترى ين من املرج ين ير دلن اليهدا
التحددويال املاليددة( .)1٧و ب د ين يهدداجر ي شددخص ،عددااة مددا ددر التفدداوف يف شددأن ه رتدده
عل دده مس ددتوى األ ددر املعيش ددية( .)18ويف ه د دذ املفاوض ددا  ،هلت ددار النس دداء والفتي ددا اخلط ددااب
ا نسددانية السددائدة للسددز يصددحاا املدددلحة األ ددوايء ،عوض داً عددن السددعي اىل لددز التسلس د
ا رمي ا نساو بشل ام ااخ ي رهن .ولذلو فدان النسداء حيددان تطلعداهتن اىل ا درة يف
اطار من العبارا ا نسانية ويقدمن ينفسهن بنا متفانيا ويمها راعيدا ويعددن بتحويد
مع ددم ايدراااهتن اخلارجيددة مددن يجد ضددمان نيقيددق الرفددا يف املسددتقب ملددن يددرت ن وراءهددن مددن يفدراا
األ رة( .)19وال يقتدر التالعز ابلتو عا واملعاية ا نسانية عله النساء املهاجرا الطموحا
فحسددز بد ييضداً علدده الرجددال القدداارين علدده االعتمدداا علدده الدددور ا نسددانية الرا ددخة لللددذ ر
املعي ل يو لللسلطة األبويةل عندما ير بون يف ا رة وهم يستخدمون تلو الدور تفدااايً ملمانعدة
األ رة.
 -33ويش ددل انتش ددار التميي ددز ا نس ددي وا نس دداو واملمار ددا الض ددارة ،ماد د زواج األطف ددال
والزواج املبلر والدزواج القسدر  ،والعندا ،وعددم املسداواة يف احلددول علده احلقدوق واملدوارا ي دباابً
رئيسددية تدددفع النسدداء والفتيددا اىل ا ددرة .وعلدده هددذا النحددو ،ددد تر ددز امل درية يف ا ددرة بدددافع
الر بة يف ا روا من ر ابة األ درة يو مدن التمييدز العميدق ا دذور الدذ حيدد مدن املانيدة حددو ا
علد دده امل د دوارا والتعلد دديم واملشد ددار ة السيا د ددية( .)20ويف ارا د ددا يجريد ددو يف واتيمد دداال ،ومجهوريد ددة
مولدددوفا ،خلدددو املن مددة الدوليددة لله ددرة اىل ين األمهددا العددازاب يو األرام د يو املطلقددا
اللوار يعانا من التمييز يل أن اىل ا رة هرابً من الوصم االجتماعي(.)21
__________

)(15
.the 2030 Agenda for Sustainable Development” (London, Overseas Development Institute, 2016), p. 4
( )16التو عدا ا نسدانية هدي تو عددا متيدز السدلو املنت ددر علده ي داس نددو ا دنس( .ان در Rachel Marcus and
Tam O’Neil, Anjali Fleury and Marta Foresti, “Women on the move: migration, gender equality and

Caroline Harper, eds., “Social norms, gender norms and adolescent girls: a brief guide” (London,

.Overseas Development Institute, 2015), p. 3

(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, pp. 4–5 )1٧
(Anju Mary Paul, “Negotiating migration, performing gender” in Social Forces, vol. 94, No. 1 )18
.(September 2015), p. 272
( )19املرجع نفسه ،الدفحتان .2٧3-2٧2
( )20الدرا ددة اال تقد ددائية العامليددة ع ددن اور امل درية يف التنمي ددة لعددام  :2004امل درية وا ددرة الدولي ددة (منش ددورا األم ددم
املتحدة ،ر م املبيع  ،)E.04.IV.4الدفحتان .1٧-16
(.Irena Omelaniuk, “Gender, poverty reduction and migration” (World Bank, 2005), p. 3 )21
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 -34وعله الر م من ين امل سا االجتماعية التمييزية د تشل عامالً ر اً يدفع النسداء
والفتيددا اىل ا ددرة اىل بلدددان يوجددد فيهددا عدددا ي د مددن امل سددا التمييزيددة ،فددان هددذا األمددر
ال ينطبق اال عندما يبلد حداً ما .وان ارتفا مستوى التمييز يف بلد املنشأ عنددما يدد اىل عتبدة
معينة يدب ابألحرى عدامالً معو داً لله درة .وعلده دبي املادال ،لدن ين ندع التحيدز والقوالدز
النمطيددة ا نسددانية الضددارة امل درية مددن ا ددرة بسددبز القلددق مددن م بددة افسددااها يخال ي داً يو لددا ددد
تواجهه من صعواب يف الزواج يف و و الحق.
 -35ويف عام  ،2015مل تتملن النساء ة املتزوجا يف  30بلداً من اختيار امللان الدذ
يددر يف يف العددي فيدده ،وتشددرت  6بلدددان علدده األ د علدده امل درية احلدددول علدده ا ن مددن الددذ ور
واإل ت األوصياء عليها للسفر اولياً ،ومتنع التشريعا احمللية املرية يف  18بلداً مدن العمد بددون
احلدددول علدده ا ن مددن الوصددي عليهددا يو مددن زوجهددا .وابإلضددافة اىل لددو ،يتعددذر علدده املدرية يف
العديد من البلددان نقد جنسديتها اىل زوجهدا يو يطفا دا( .)22والحد املقدرر اخلداص خدالل زايرتده
اىل نيبال يف عام  ،2018ين املرية متنع مدن احلددول علده عمد مندز خدارج البلدد عنددما تلدون
اون ددن الرابعددة والعشدرين ولددديها طفد يقد عمددر عددن عدداما .وعلدده الددر م مددن ين ال ددرف مدن
احل ر ما يدعه هو جعله آلية للحماية ،فان ح املشا الف يواجهها العمال املنزليدون ينب دي
يال يلون ابلتمييز ضدهم من خالل فرف يحلام ح ر يو و ائ يخدرى تشدل انتها داً حلقهدم
يف م اارة البلد (ان ر .)A/HRC/38/41/Add.1
 -36وال متا د القواعددد االجتماعيددة والتمييددز ا نسدداو العدداملا الوحيدددين اللددذين لددن مددا
التأجة يف ه رة النساء والفتيا  .فسيا دا العمد الدف تنته هدا البلددان املتلقيدة لدن ييضداً ين
تسهم بشدة يف ه درة النسداء والفتيدا عوضداً عدن ه درة الرجدال والفتيدان .وجتعد دوانا ا درة
يف بعن البلدان من الدعز لل اية الدخول اىل البلد بدورة منت مة واحلدول عله وضع انوو
اائم فيه .و اةاً ما تستند اإل امدة القانونيدة للمدرء اىل عملده يف اال تدداا الن دامي .وا ا دان يحدد
الط ددرق القليل ددة ل دددخول البل ددد بد ددورة منت م ددة ه ددو طري ددق احلد ددص الس ددنوية احمل ددداة يف طاع ددا
اال تد دداا ال ددف تع دداو م ددن يوج دده نق ددص واض ددحة يف الي ددد العامل ددة ،فس دديلون ل ددذلو هلج ددة يف فم ددة
األشددخاص الددذين دديهاجرون اىل لددو البلددد .وفيمددا ُيددص يولمددو الددذين يدددخلون اون واثئددق
ليمة يو يبقون بعد انقضاء الفرتة األصلية لعملهم الذ حدلوا عليه عن طريق تلو احلددص،
تخطلق بدورة اورية برامج لتسوية األوضا القانونية(.)23
 -3٧ويدددنا عدددا مددن القطاعددا الددف تتضددمن فددرص عمد ن اميددة مفتوحددة يمددام املهدداجرين
حس ددز ن ددو ا ددنس ،اض ددافة اىل الطبق ددة واإلجني ددة (وعل دده ددبي املا ددال ،طاع ددا العم د املن ددز
والدحة والرعاية) .ويسر الطلز عله النساء املهاجرا يف القطاعا الدف هتديمن عليهدا اإل ت
اخول العديد من النساء اىل وق العم يف بلدان مقددهن .وحي ان اجملتمعا التدزال متيد
اىل ين تتو ددع م ددن امل درية ين ت د ا مهام داً منزلي ددة ،ف ددان ه ددذ امله ددام ا دةاً م ددا تق ددوم هب ددا الع ددامال
املهاجرا .
__________

( )22ان ر ).World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal (Washington, D.C., 2015
(Kitty Calavita, “Gender, migration, and law: crossing borders and bridging disciplines” in The )23
.International Migration Review, vol. 40, No. 1 (2006), p. 118
GE.19-06334
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 -38ووفقداً للبحددوت ،ت د جر مسددتواي التعلدديم يف درارا املدرية املتعلقددة اب ددرة بدددورة تتلفددة
عن يفية هلجةها يف الرج  .ووفقاً لبعن الدرا ا  ،وفيما ُيص املرية اون الرج  ،هنا ارتبا
بد ددة بد ددا التعلد دديم العد ددا وا د ددرة( .)24ويف ارا د ددة يجريد ددو علد دده  14 000فد ددرا يف  43ريد ددة
ملسدديلية ،تبددا ين النسدداء املتعلمددا يتعرضددن لقدددر ي ددرب مددن التمييددز علدده ي دداس نددو ا ددنس
وال حيدلن وى عله القلي من امللافآ املهنية لا علهن ي ار عرضدة لله درة علده املسدتوى
الد دددو ( .)25وعد ددالوة علد دده لد ددو ،وا د ددتناااً اىل ارا د ددة عد ددن معد دددال ا د ددرة العامليد ددة حسد ددز
جمموعا البلدان ومنطقة املنشأ الف يجريو يف عدامي 1990و ،2000اندو معددال ه درة
وا املهددارا العاليددة يعلدده بددا النسدداء .وعلدده وجدده التحديددد ،يت دداوز معدددل ه ددرة النسدداء
وا املهارا العالية معدل الرجال يف  81يف املائدة مدن احلداال (ي يف  160بلدداً)( .)26ويف
اة من احلاال  ،يلون املعدل يعله ألن النساء يرين ينن لن ين يلفلن نوعية حيداة يفضد
يف اخلارج لا هي عليه يف بلدانن األصلية(.)2٧

هاء -تنوات اهلجرة والصحدايت احملددة أثناء اهلجرة
 -39ان يعتقد حىت و و ريز ،ين النساء يهاجرن ي ا اً لاللتحاق ابلشريو يو للم ا
األ رة .واليدوم ،هندا عددا متزايدد مدن النسداء يتدنقلن عفدراهن( ،)28وال ديما للعادور علده عمد ،
لا ي ا اىل ما يسمه بتأني ا رة .وعله الر م مدن ين الطريقدة الدف هتداجر هبدا النسداء آخدذة
يف الت ددة ،فمددن احملتمد ييضداً ين تلددون النسدداء مهدداجرا رائدددا ي يول فددرا مددن يفدراا األ ددرة
يهاجر .واحتمال ين هتاجر النساء وا املهارا العالية عفراهن ي رب من احتمال ه رة النساء
وا املهددارا املتدنيددة( .)29بيددد ين بعددن النسدداء ال يدزلن يدواجهن صددعواب يف م دداارة بلدددانن
بسد ددبز الق د دوانا التمييزيد ددة احل ريد ددة واخلاصد ددة بند ددو ا د ددنس ،يو املعد دداية االجتماعيد ددة التقييديد ددة.
__________

( )24ان در

Avdullah Hoti, “Determinants of emigration and its economic consequences: evidence from

;Kosova” in Southeast European and Black Sea Studies, vol. 9, No. 4 (2009), pp. 435–458
Yamauchi, Futoshi and Yanyan, Liu, “School quality, labor markets and human capital
investment: long-term impacts of an early stage education investment in the Philippines”, Policy
Research Working Paper, No. 6247 (Washington, D.C., World Bank, October 2012); and Bina
Gubhaju and Gordon F. De Jong, “Individual versus household migration decision rules: gender
and marital status differences in intentions to migrate in South Africa” in International Migration,

.vol. 47, No. 1 (2009), pp. 31–61
( )25ان در analysis of men, women and
()26
()2٧

Kanaiaupuni, S.M., “Reframing the migration question: an

.gender in Mexico” in Social Forces, vol. 78, No. 4 (2000), pp. 1311–1347
Frédéric Docquier, B. Lindsay Lowell and Abdeslam Marfouk, “A gendered assessment of highly

.skilled emigration” in Population and Development Review, vol. 35, No. 2 (2009), p. 312
Camilla Spadarecchia, “Migration of women from sub-Saharan Africa to Europe: the role of
highly skilled women” in Sociología y tecnociencia/Sociology and Technoscience. Special Issue:

()28

.Women on the Move, vol. 3, No. 3 (2013), p. 107
Alyson L., Dimmit Gnam, “Mexico’s missed opportunities to protect irregular women
transmigrants: applying a gender lens to migration law reform” in Pacific Rim Law & Policy

.Journal, vol. 22, No. 3 (2013), pp. 713–749

(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 9 )29
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و لددن لتلددو التدددابة ين تدددفع هبددن اىل ا ددرة عددرب ن دوا ددة ن اميددة ،وهددي القن دوا األ اددر
شيوعاً عندما تقرتن ابإلخفا ا امل سدية يف تدذلي العقبدا  ،فضدالً عدن عددم فايدة املعلومدا
املتدوافرة عددن عمليددة ا ددرة وتدددو مسددتوى التعلدديم .والحد املقددرر اخلدداص علدده ددبي املاددال يجندداء
زايرته اىل نيبال ،ينه يتعا عله العديد من النساء الل وء اىل نوا ة ن امية بسبز األحلام
التقييدي د د ددة يف املب د د ددااخل التوجيهي د د ددة ا الدد د د ددلة ال د د ددف ت د د ددن م ا د د د ددرة (،A/HRC/38/41/Add.1
الفقددرة  .)٧9وتضددطر النسدداء األخدراي يف نيبددال اىل افددع رشدداوى ملددوظفي املطددار تدرتاو يمتهددا
ما با  100و 600اوالر(.)30
 -40ويعتمد اللاة من النساء عله و اال التوظيا الف هي املدخ اىل ا اا فرصدة عمد
يف القطاعددا الددف يلاددر فيهددا الطلددز علدده النسدداء .ويف يحندداء اددةة مددن العددامل ،تتددوىل و دداال
التوظيا اخلاصة والسما رة ااارة برامج العمالة يف اخلارج واحلدول عله تداري العم  .وهنا
افتقار يف اة من األحيان اىل آلية حلومية فعالة للر ابة عله تلو الو اال ورصدها ،ويضا
اىل لددو الت ددأجة اللب ددة للو ددطاء ،ال ددذين يس ددت لون عدددم فاي ددة املعلوم ددا وال ددوعي ب ددا النس دداء
املهاجرا  .ويعزى افتقار املدرية اىل املعرفدة اىل التمييدز ا نسداو يف بلددها األصدلي ،وهدو مدا عد
املرية املهاجرة ي ار ضعفاً بلاة.
 -41ويف الفلبا ،عله بي املاال ،هنا حوا  1 200و الة توظيدا مرخددة هتدد اىل
مس دداعدة امله دداجرين .ون د دراً اىل ين الو دداال متي د د اىل ف ددرف ر ددوم مرتفع ددة لل اي ددة ،وين امل د درية
تلس ددز عمومد داً يجد دراً ي د د م ددن الرجد د  ،فق ددد يل ددون م ددن األص ددعز عل دده املد درية تس ددديد ال ددديون
املسد ددتحقة عليهد ددا .ويف عد ددام  ،2013يفد دداا من مد ددة العفد ددو الدوليد ددة ين علد دده العمد ددال املن د دزليا
اإلندونيسديا ين يسد لوا ينفسدهم لدددى و داال التوظيدا وين يرت دوا لدديها واثئقهدم الشخدددية،
ماد واثئددق الددزواج وبطا ددا ا ويددة .وا ا ددرر املدرية املهدداجرة عدددم املضددي يف رارهددا ،فددان لو الددة
التوظيا صالحية ح ز واثئقها الشخدية وعدم تسليمها اال مقاب ر م در 14 ٧80 400
روبيددة (مددا يعدداال  1 ٧30اوالراً)( .)31ويف عددام  ،2012يظهددر ارا ددة يجريددو يف بددن الاي
حدداال يجددرى فيهددا السما ددرة املعنيددون ابلتوظيددا ترتيبددا للنسدداء املهدداجرا تقضددي عمار ددة
ينشطة جنسية مع موظفي احلدوا زء من عملية ا رة من اون ابال هن مسبقاً بذلو(.)32
 -42و لن لشبلة النساء املهاجرا يف بلدانن األصلية يو للت دارا السدابقة امللتسدبة مدن
ه ددرة النسدداء ين تسدداعد علدده حفددز ا ددرة .و لددن ين تسددهم الشددبلا االجتماعيددة ،بوصددفها
جمموع ددة م ددن ال ددرواب الشخد ددية ال ددف ت د درب ب ددا امله دداجرين احل دداليا وامله دداجرين الس ددابقا و ددة
املهدداجرين يف بلدددان املنشددأ والعبددور واملقدددد مددن خددالل صددلة القرابددة يو الددددا ة يو االنتمدداء جملتمددع
لي واحد ،يف ح املرية الريفية عله ا درة عدرب احلددوا .و لدن للشدبلا االجتماعيدة ييضداً ين
توفر املساعدة للمهاجرين يف العاور عله منازل للسلن وفرص عم ويف ار ال التحويال املالية.
__________

()30
()31
()32
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”Bandita Sijapati, “Women’s labour migration from Asia and the Pacific: opportunities and challenges

.(IOM Regional Office for Asia and the Pacific and Migration Policy Institute, 2015), p. 8
Amnesty International, Exploited for Profit, Failed by Governments: Indonesian Migrant

.Domestic Workers Trafficked to Hong Kong (2013), p. 9
Fiona Samuels and others, “Stories of harassment, violence and discrimination: migrant experiences

.between India, Nepal and Bangladesh” (London, Overseas Development Institute, 2012), p. 2
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ويستخدم اللاة من يرابا العم ييضاً شبلا املهاجرين يف التوظيا ،وال يما تلو القائمدة
عله ي اس صلة القرابة .ومن جهدة ،علده الدر م مدن ين الشدبلا االجتماعيدة لدن ين تسداعد
املهدداجرين يف جمددال التدددريز املهددين وتددوفر ددم الدددعم ،فانددا تدددعز مددن جهددة يخددرى ييض داً يمددر
اندددماجهم وتزيددد مددن عدزلتهم .ويف بددن الاي  ،علدده ددبي املاددال ،حيد تلددون املعدداية ا نسددانية
ي اددر تقييددداً ،لددن ين يتددوىل يف دراا األ ددرة املعيشددية يف املدينددة الددف تعم د يو تعددي فيهددا الفتدداة
املهاجرة اوراً اشرافياً لرصد لو ها ويعما ا عن از لا يسم بطمأنة والديها هنا يف دريتهم
أبن ابنتهم تتدر عله النحو املنت ر منهدا يف املديندة( .)33ويد جر األشدخاص الدذين تسدافر معهدم
النسدداء املهدداجرا ييضداً يف جتربددة ا ددرة واالندددماج .ويف بعددن األحيددان ،عندددما هتدداجر املدرية مددع
زوجها ،حىت اىل بلد يلون فيه عدا القوانا واملمار ا التمييزية علده ي داس ندو ا دنس ي د ،
ددد تسددتمر املعدداية ا نسددانية التمييزيددة املوروجددة مددن جمتمعهددا األصددلي يف تن دديم ايناميددا ي درهتا
املعيشية وحياهتا الفراية ،وهو ما ع املرية ي ار عرضة للشعور ابلعزلة والضعا(.)34
 -43وتشددة األالددة اىل ين النسدداء املهدداجرا دواء هدداجرن بدددورة ن اميددة يو ددة ن اميددة،
يتعرضددن بدرجددة بددةة خلطددر يعمددال العنددا ،عددا يف لددو العنددا ا نسدداو ،واال ددت الل واالجتددار
والرق واالحت از يجناء العبور يو عندد الوصدول ،و لدو علده ييدد املدوظفا العمدوميا يو األفدراا
يو العدددااب اإلجراميددة .ويف عددام  ،2004يفدداا من مددة العم د الدوليددة أبن ام درية مددن يص د
دو نسداء مهداجرا دة ن اميدا يف االنيداا الرو دي يجدرب علده االشدت ال اب دنس ،وعدااة
مددا يلددون لددو يف طدداعي الرتفيدده يو اخلدمددة املنزليددة( .)35ويفضددي عدددم وجددوا ظددرو ا ددتقبال
مالئمة يف بعن البلدان اىل عوا ز وخيمة عله صحة املرية و رامتهدا و دالمتها البدنيدة( .)36و دد
تد بعن ال رو واملمار ا اىل حد التعذيز يو املعاملة القا ية يو الالانسانية يو املهينة.
 -44ويف بلدددان املقد ددد ،تواجدده النس دداء املهدداجرا بد ددر الن ددر ع ددن وضددعهن م ددن حي د
ا ددرة ،يشددلاالً متعددداة ومتشددابلة مددن التمييددز ،وال يتعرضددن للتمييددز علدده ي دداس ينددن نسدداء
ومهدداجرا فحسددز ،ب د ييض داً عل دده ي ددس يخ ددرى تشددم التميي ددز علدده ي دداس العمددر والع ددرق
واإلجنية وا نسية والدين واحلالة املدنيدة والعائليدة وامليد ا نسدي وا ويدة ا نسدانية .ونتي دة لدذلو،
يتعرض ددن خلط ددر اإلي ددذاء واال ددت الل .وهن ددا م ددن الواثئ ددق م ددا ياب ددو متام داً ين النس دداء امله دداجرا
يلافحن عموماً يف اة من البلدان لالعدرتا عد هالهتن مدا يفضدي اىل لتبديدد مهداراهتنل نتي دة
إل اءة ا ت الل تلو املهارا (.)3٧
__________

()33

Miriam Temin and others, Girls on the Move: Adolescent Girls and Migration in the Developing

.World. A Girls Count Report on Adolescent Girls (Population Council, 2013), p. 45
(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 5 )34
Irina Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact on Human Development: The
()35
Historical Perspective, Human Development Reports Research Paper 2009/14 (United Nations

.Development Programme (UNDP), 2009), pp. 44–45
( )36ان در Council of Europe, “Human rights of refugee and migrant women and girls need to be better
.protected”, 7 March 2016
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Global Education Monitoring )3٧
Report Team, “The intersections between education, migration and displacement are not genderneutral”, document ED/GEM/MRT/2019/WP1, p. 4.
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واو -الصأثري اجلنساين للهجرة يف النساء والفصيات
 -١اجلوانب اجلنسانية للهجرة واحلياة األسرية
 -45د تقوا جتربة ا رة اىل اعااة تعريدا توزيدع األاوار حبسدز ا دنس يف األ درة ن دراً اىل
ين األزواج والزوجا ويفراا األ رة اآلخرين يتباالون املس وليا فيما بينهم .وا تناااً اىل التوزيدع
التقليد لألاوار ،لدن للمدرء ين يتو دع مدن الرجد ين دد مشدقة يف القيدام ابملهدام ا ديددة الدف
ان ددو تقلي دددايً حل دراً عل دده اإل ت .ورع ددا يش ددعر رج ددال آخ ددرون بقل ددق ي ددرب ازاء فق دددان اوره ددم
بوصددفهم املعيلددا الرئيسدديا ومددددر الدددخ ومددن يرابا األ ددرة املعيشددية .وتشددة البحددوت اىل
ين بع ددن الرج ددال يعت ددربون اع ددااة توزي ددع امله ددام فرص ددة يابت ددون فيه ددا دددرهتم عل دده التلي ددا وزاياة
احسا هم ابال تقالل الذار .و د لو هدذ الت يدةا يف األاوار ا نسدانية التقليديدة يف ارا دة
تتعلق ابألزواج يف اال الفلبا الذين يصبحو زوجاهتم عامال مهاجرا يف اخلارج .ويظهر
الدرا ة ين بعن الرجال ي اون اور مقدمي الرعاية الذ اعتاا األمها عله ياائده مدا يشدة
اىل حدوت نيول يف يفية تعريا الذ ورة( .)38ويدل التحول عله ين ا واي ا نسانية واألاوار
األ رية مت ةة ومرنة وبعيدة البعد عن ين تلون عاملية(.)39
 -46ويف ياا يا ا مل ا األ رة ،د ت ا ه رة املرية اىل تشتيو يفراا األ رة ويلدون
رهتددا عوا ددز علدده األطفددال الددذين يلددربون اون وجددوا شددخص واحددد علدده األ د مددن مقدددمي
الرعايد ددة الرئيسد دديا( .)40وهد ددذا ال يعد ددين القد ددول ان مجيد ددع اآلاثر د ددلبية .ومد ددن العوام د د ا امد ددة د ددن
الطف /الطفلددة يف و ددو حدددوت ا ددرة مددن حي د هلجةهددا علدده طريقددة تعام د األطفددال مددع مسددألة
()41
ياا يحد الوالدين  .وهنا بعن األالة الف تشة اىل ين ه رة األم لدن ين يلدون دا ييضداً
هلجة ا ايب يف يطفا ا .ويف ارا دة يجريدو عدن ا درة املوًيدة والنمداء يف مرحلدة الطفولدة املبلدرة يف
نيلارا وا ،يشة اىل ين ه رة األم ان ا يجر مفيد عله النمدو املعدريف واحلالدة الت ذويدة لألطفدال يف
ددن مددا ب د االلتحدداق ابملدر ددة ،مددا يعددين ين ملا ددز اخ د األ ددر املعيشددية اللبددةة نسددبياً مددن
العمالددة امل تددة يف ي دواق العمد اإل ليميددة األخددرى تعددوف اىل حددد بددة عددن اآلاثر السددلبية احملتملددة
ل ياا األم .و دد يعدزى هدذا التدأجة اإل دايب درة اإل ت علده منداء األطفدال ييضداً اىل مدزيج مدع
ب ددا متل ددا املد درية ض ددمن نط دداق األ ددر املعيش ددية ال ددذ يد درتب عس ددامهاهتا األ ددرب يف اخد د األ ددرة
املعيشية ،و درة يفراا األ رة املو عة علده رعايدة األطفدال عنددما تلدون يمهداهتم بعيددا  .ومدن هدذا
املنطلق ،لن ين يلون للت يةا يف توزيع املوارا يف نطاق األ ر املعيشية والتسداوم عليهدا هلجدة يف
ا تامارا رؤوس األموال ،ومن تعزيز املساواة با ا نسا فيما با األجيال(.)42

__________

()38
()39

Martin F. Manalansan IV, “Queer intersections: sexuality and gender in migration studies” in The

.International Migration Review, vol. 40, No. 1 (2006), p. 241
World Health Organization, Women on the Move: Migration, Care Work and Health (Geneva, 2017),

.p. 54

(.Sijapati, “Women’s labour migration from Asia and the Pacific”, p. 5 )40
( )41ان ر Kristina A. Schapiro, “Migration and educational outcomes of children”, Human Development
).Research Paper, No. 57 (New York, UNDP, 2009
(World Bank, A gender (r)evolution in the making? Expanding women’s economic opportunities in )42
.Central America: a decade in review (Washington, D.C., 2012), p. 70
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 -٢اهلجرة وانعايري اجلنسانية اقجصماعية والثقافية
 -4٧ددد تسدداعد ه ددرة املدرية علدده تعدددي املعدداية االجتماعيددة وا نسددانية للمهدداجرين ينفسددهم
وجملتمعاهتم احمللية األصلية واء بسواء .و د يدفع هلجةها جمتمعاهتم احمللية اىل اعتماا واعدد ي ادر
اندافاً يف جمال التعليم ،واحلقوق اإلجنابية والزواج وتن يم األ ر واجملتمعا احملليدة( .)43و لدن ين
تسدهم ه ددرة املدرية يف اعددااة تشدلي األاوار ا نسددانية واملعدداية الاقافيددة ،و دد تعمد علدده نيسددا
اال تقالل الذار للمدرية ،وتقدديرها لدذاهتا وملانتهدا االجتماعيدة( .)44وعلده دبي املادال ،يفيدد يف
اح دددى الدرا ددا  ،أبن امله دداجرا م ددن جن ددوا آ دديا يس ددتخدمن ددلطتهن املتزاي دددة يف اهل ددا
القرارا لتوجيه التحويال املالية اىل الرعاية الدحية وتعليم يفراا ي رهن(.)45
 -48ويتي هلني عدا من طاعا العم  ،وال ديما العمد املندز و طاعدا الرعايدة تدوفة
لسلة الرعاية العاملية ،وهي لسلة من الرواب با الناس يف مجيع يحناء العامل ائمة عله ي اس
يعمال الرعاية أبجر وبددون يجدر .وهللدق شديخوخة السدلان وامفداف معددال اخلددوبة ،وزاياة
مشار ة املرية يف القوى العاملة العاملية والا را القائمة يف ن م الرعاية الدحية واالجتماعية طلباً
ي ددرب علدده يعمددال اخلدمددة املنزليددة والرعايددة املدفوعددة األجددر( .)46ومتيد النسدداء اللدوار يشد لن هددذ
الوظددائا اىل االعتمدداا علدده القريبددا لرعايددة ي ددرهن مددا ُيلددق بدددور يجددر السلسددلة ،ويعددزز ابلتددا
الدددور ا نسدداو السددائد للم درية يف جمتمعهددا األصددلي الددذ ين ددر اليهددا علدده ينددا مقدمددة الرعايددة
الرئيسية أل درهتا .ونتي دة لدذلو ،فدان ددرة ا يد القداام مدن النسداء علده اال دتفااة مدن الفدرص
اال تدااية يو التعليمية د تدب دواة(.)4٧
 -49وم ددع ل ددو ،ددد تفض ددي ه ددرة النس دداء يف دديا ا يخ ددرى اىل التقي ددد ابملع دداية والق دديم
التقليديددة بد درامة ي ددرب( )48للحفدداو علدده املعدداية االجتماعيددة عندددما تلددون تلددو املعدداية عرضددة
لل ددته م .و ل ددن ين ي د ا الت ي ددة يف األاوار ال ددف ل ددن للرج ددال هلايته ددا يو ع دددم دددرهتم عل دده
التليددا معهددا يو اعالددة ي درهتم علدده النحددو الواجددز اىل زاياة ر بددتهم يف تعزيددز اورهددم األبددو ،
ما د يدفعهم اىل لار ة املزيد من العنا ضد زوجاهتم و ةهن من يفراا ي رهم(.)49
 -٣اهلجرة ومتكن انرأة اتصاادايا
 -50ي ددد األمددا العددام يف مالح اتدده االفتتاحيددة يف املد متر احللددومي الدددو العتمدداا االتفدداق
العاملي من يج ا رة اآلمنة واملن مة والن امية مدى يمهية ا رة ابلنسدبة اىل يااء اال تددااا
__________

(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 5 )43
( )44املرجع نفسه.
(See Rita Afsar, “Contextualizing gender and migration in South Asia: critical insights” in Gender, )45
.Technology and Development, vol. 15, No. 3 (2011), pp. 389–410
(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 7 )46
( )4٧املرجع نفسه ،الدفحة .6
( )48املرجع نفسه
( )49ان ر ” .Susan Forbes Martin, “Women and Migrationور ة مقدمدة يف االجتمدا التشداور املتعلدق اب درة
والتنق د و يفيددة هلجددة هددذا التنق د علدده امل درية الددذ عقددد يف مدداملو ابلسددويد يف الفددرتة مددن  2اىل  4ددانون األول/
ايسمرب .2003
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ابلن ددر اىل ين املهدداجرين ي د اون ياوراً حيويددة ،ما د الرعايددة الدددحية ورعايددة املسددنا( .)50و لددن
لله درة ين تسددد الا درا احلرجددة يف ي دواق العمد يف بلدددان املقددد ،بسددبز مددا نيدجده مددن هلجددة
ا ايب يف العمالة واإلنتاج ويف الناتج احمللي اإلمجا للبلد.
 -51ويف هذا الددا ،ينب ي عدم اال تهانة أبمهية التحويال املاليدة ،ألندا تسدهم يف التنميدة
الوطنية واال تداا الدو  .ويف عام  ،2015ير مهداجرون مدن البلددان الناميدة اىل يوطدانم مدا يقددر
بنحددو  440بليددون اوالر مددن التحددويال املاليددة( .)51و ا دةاً مددا تيسددر تلددو التحددويال احلدددول
عل دده التعل دديم والرعاي ددة الد ددحية ألف دراا األ ددر واجملتمع ددا احمللي ددة يف بل دددان منش ددأ امله دداجرين(،)52
وتقدم ا هاما هامة اىل ا تداااهتم احمللية واخ ي رهم املعيشية(.)53
 -52والتحددويال املاليددة الددف تر ددلها املهدداجرا اىل الددوطن بددةة لل ايددة علدده الددر م مددن ين
املبدالد الددف نيددول يف د مددرة متيد اىل ين تلددون ي د مددن املبددالد الددف حيو ددا الرجددال ،ويعددزى لددو
ي ا داً اىل ين النسدداء ا دةاً مددا يتقاضددا يجددوراً ي د  .ونيددول امل درية نسددبة يعلدده مددن ايراااهتددا وهددي
تفع لو عله حنو ي ار تواتراً .وعله دبي املادال ،يظهدر ارا دة يجريدو يف عدام  2000ين
البن الايشدديا اللدوار يعملددن يف الشددرق األو د ير ددلن اىل بلدددهن مددا نسددبته  ٧٧يف املائددة مددن
اخلهن و طياً(.)54
 -53بيد ين التمتع بفوائد التحويال املالية يعتمد عله من يتلقه تلو التحويال ويدتحلم
فيهددا .ووفقداً يمددة األمددم املتحدددة للمسدداواة بددا ا نسددا ومتلددا املدرية ،مددن األرجد ين املدرية هددي
الددف تتلقدده التحددويال املاليددة ب ددن الن ددر عددن جددنس احملددول( .)55وعلدده ددبي املاددال ،يظهددر
ارا ة ا تقدائية يجريو يف ا مهوريدة الدومينيليدة يف عدام  ،2004ين نسدبة  5٧يف املائدة لدن
يتلقددون التحددويال املاليددة هددم مددن النسدداء ،و 58يف املائددة لددن ير ددلون تلددو التحددويال هددم مددن
النسدداء( .)56ويظهددر الدرا ددا الددف يجريددو يف ا مهوريددة الدومينيليددة ،و واتيمدداال ،وهندددوراس
ين النس دداء املهد دداجرا ي د ددةن متلقد ددي نيد ددويالهتن املاليد ددة ا ا د ددان يزواجهد ددن الد ددذين يتلقد ددون تلد ددو
التحويال ال يستخدمونا لأل راف املفضلة(.)5٧

__________

( )50ان د د د د د ددر

www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-12-10/remarks-intergovernmental-conference-

.adopt-the-global-compact-for-migration

)(51
.2017, p. 29
( )52املرجع نفسه.
(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 5 )53
( )54ان در Naila Kabeer, “Footloose” Female Labour: Transnational Migration, Social Protection and
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration Report

Citizenship in the Asia Region. Working Paper on Women’s Rights and Citizenship, No. 1

).(Ottawa, International Development Research Centre, 2007
( )55ان در Allison Petrozziello, “Feminised financial flows: how gender affects remittances in Honduran-
.US transnational families” in Gender and Development, vol. 19, No. 1 (2011), pp. 53–67
( )56ان ددر Multilateral Investment Fund, “Remittances and the Dominican Republic. Survey of

()5٧
GE.19-06334

recipients in the Dominican Republic, survey of senders in the United States” PowerPoint
 .presentation at Columbia University, New York on 23 November 2004متاحدة علده الدراب التدا :
.https://slideplayer.com/slide/4771178/
Understanding Women and Migration: A Literature Review

للمعرفة العاملية بشأن ا رة والتنمية ،)2016 ،صفحة .15

 .Anjali Fleury,ور دة عمد ( 8شدرا ة
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 -54ومن املرج ين هلدص املرية التحويال املالية لال تامار يف تعليم األطفال وصدحتهم.
ويف ارا ددة يجري ددو يف عددام  ،2008تب ددا ين التحددويال املالي ددة ددد زاا مع دددال االلتح دداق
ابملدددارس يف ا دوااور ععدددل  2.6يف املائددة ،ب د ان هلجةهددا يعلدده بددا الفتيددا يف املندداطق الريفيددة
ويف صفو الفقراء( .)58وابملا  ،يظهر ارا ا يجريدو يف واتيمداال ،وامللسديو وامل درا ين
األطفددال يصددبحوا يتمتعددون بدددحة يفض د وامفددن معدددل الوفيددا بعددد عددواة يمهدداهتم بسددبز
ا تساهبن معار جديدة و سنة عن الرعاية الدحية ،وزاياة املوارا املالية املتاحة لأل رة(.)59
 -55وجتدر اإلشارة اىل ين ه درة النسداء تفدت ييضداً ج درا يف بلددانن األصدلية .ويف عدام ،2011
يشار البنو الدو اىل ين األطباء واملمرضا هم املهنيون الذين يهاجرون يف ي لز األحيان(.)60
ولذلو ،ليس من املست را ما تبا احدى الدرا ا  ،ين تعاو بلدان يفريقيا جنوا الدحراء
اللددربى مددن نقددص دددر  600 000لددرف ولرضددة .وتبددا يف ارا ددة يخددرى ،ين نسددبة  60يف
املائد ددة مد ددن املمرضد ددا املعتمد دددا تد ددر ن مستشد ددفيا التعلد دديم العد ددا يف مد ددالو يف الفد ددرتة مد ددن
عددام  1999اىل عددام  2001ومددن املددرج ين يهدداجرن .ونتي ددة لددذلو ،فددان  64يف املائددة مددن
وظددائا التمدرين (الددف هتدديمن عليهددا النسدداء بشدددة) ال تدزال شددا رة ،حيد تعمد املرا ددز الطبيددة
بدون لرضدا يو عدوظفا لدديهم ي د مدن  10ي دابيع مدن التددريز الطد  .وعلده الدر م مدن ين
حلومد ددة مد ددالو حاولد ددو زاياة امل د دوارا واألجد ددور لألخدد ددائيا الدد ددحيا للتعد ددوين عد ددن ند ددزو
األام ة ،مل تلن اارة عله التنافس عا تقدمه من مرتبا مع البلدان األخرى(.)61
 -٤اهلجرة وانشاركة اندنية
 -56يبدددو ين املهدداجرا ي د دددرة علدده املطالبددة حبقددو هن يف بلدددان املقدددد مقارنددة ابلرجددال
املهاجرين .ويعزى لو عموماً اىل ين املرية تتمتع بسلطة ي يف صنع القدرار ااخد بيتهدا ،وتنخدر
بشددل ي د يف عمليددة صددنع الق درار السيا ددي والعمليددا السيا ددية( .)62وعددالوة علدده لددو ،فددان
املشار ة الفعالة للمرية يف مجعيا املهداجرين ادةاً مدا تلدون ددواة بسدبز التمييدز والتهمدي علده
ي اس نو ا نس ابلن ر اىل ين تلو ا معيا عااة ما تلرر العال ا ا نسانية التمييزية.
 -5٧بيد ين القيوا املفروضة عله مشدار ة املدرية وعددم ددرهتا علده النهدوف أبولوايهتدا احملدداة
يف جدددول األعمددال ا مدداعي ،نياهددا يف بعددن احلدداال علدده انشدداء مجعياهتددا اخلاصددة ،وهددو يمددر
ان له هلجة ا ايب ألنه جعد يعمدال مجعيدا الشدتا هدذ ومبااراهتدا ي ادر مراعداة لالعتبدارا
ا نسانية وللمن ور ا نساو(.)63
__________

( )58ان در
).capital investments in Ecuador”. Working Paper, No. 3358 (Bonn, Institute for the Study of Labor, 2008
(UNFPA, State of World Population 2006. A Passage to Hope: Women and International Migration )59
.(New York, 2006), pp. 29–30
(.Camilla Spadavecchia, “Migration of women from sub-Saharan Africa to Europe”, p. 108 )60
( )61ان در Richard Record and Abdu Mohiddin, “An economic perspective on Malawi’s medical ‘brain
).drain’” in Globalization and Health, vol. 2, No. 12 (2006
(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 6 )62
(,IOM, “Integration of a gender perspective in the migration and development debate”, p. 6 )63
Carla Calero, Arjun S. Bedi and Robert Sparrow, “Remittances, liquidity constraints and human
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 -58وم ددن األمال ددة ا ي دددة عل دده املش ددار ة املدني ددة ال ددف تق ددرتن ابلتمل ددا اال تد دداا والتنمي ددة
االجتماعية  -اال تدااية املنتدى اإلللرتوو املسمه املهنيدا األفريقيدا يف الشدتا يف يورواب.
و ددد ي ددس لددو املنتدددى رج د مددن رواا األعمددال مددن تو ددو مقدديم يف اململلددة املتحدددة لربيطانيددا
الع مدده وييرلندددا الشددمالية ،علدده يمد ا امددة شددبلة مددن األفار ددة و املهددارا العاليددة يف االنيدداا
األورويب ،مددن يج د تعزيددز ملددانتهم يف يورواب وا امددة مشدداريع امنائيددة للفتيددا األفريقيددا  .ومددن
املشدداريع األخددرى املماجلددة صددندوق تنميددة امل درية األفريقيددة ،وشددبلة العم د اخلددة للم درية األفريقيددة
والني ةيون يف من مة الشتا يف يورواب(.)64

زاي -الشواغل احملددة يف جمال حقوق اإلنسان ذات الالة ابنهاجرات
 -١فرص احلاول على العمل ال ئق واحلماية اقجصماعية
 -59ان لتقاطع املعاية ا نسانية واال تدااا السدو ية آاثر متنوعدة علده النسداء املهداجرا .
وان النسدداء املهدداجرا الل دوار يعملددن يف طاعددا متدنيددة القيمددة ومنخفضددة األجددر وال تتطلددز
مهددارا عاليددة ،وينطبددق لددو يف ي لددز األحيددان علدده العددامال املنزليددا يو مقدددما للرعايددة،
دددن ينفس ددهن يف يم ددا ن يد ددعز تن يمه ددا ،ماد د املن ددازل اخلاص ددة .ويف ع ددام  ،2013يش ددار
التقديرا اىل ين حنو  ٧5يف املائة من با  11.5مليون عام منز يف مجيع يحناء العامل هم من
النس دداء والفتي ددا  .وعل دده ال ددر م م ددن ين هن ددا طلب داً بد دةاً عل دده العم ددال املند دزليا يف العدي ددد م ددن
البلدددان ،فددوظيفتهم ي د يمددة اجتماعي داً مددن ين دوا العم د األخددرى وهددو مددا يددنعلس يف امفدداف
األجر املقاب  ،و لة لوائ العم الناظمة ا وانعدام احلماية االجتماعية.
 -٢اهلجرة واحلاول على الرعاية الاحيةا مبا يف ذلك الاحة اجلنسية واإلجنابيةا والصعليم
 -60ال تتددا يف اددة م ددن األحيددان يم ددام النسدداء والفتي ددا املهدداجرا ف ددرص احلدددول بش ددل
موجوق عله خدما الرعاية الدحية يو الرعاية الدحية اإلجنابية يف بلددان العبدور واملقددد .ويعدزى
عدم حدو ن عله تلو الفرص اىل عوام ما عدم تدوافر املعلومدا يو التاقيدا يف جمدال الددحة
يو العددزل يو عدددم القدددرة علدده احلد ددول علدده اخلدددما علدده ي دداس الوضددع القددانوو ،خوف داً م ددن
الرتحي يو من تداعيا يخرى ،وال يما فيمدا ُيدص املهداجرين الدذين هدم يف يوضدا دة ن اميدة.
وي ددد املقددرر اخلدداص يف منا ددبا عديدددة ين الدددول ينب ددي ين تلفد وجددوا فدد صددارم (عمليددا
احلماية ابحلواجز الو ائية) با اوائر اخلدما العامدة و دلطا ا درة ،عدا يتدي للمهداجرين لار دة
حقو هم والتمتع هبا بدون خو من ابالغ لطا ا رة عنهم (ان ر .)A/73/178/Rev.1
 -61و ما ي دد الل ندة املعنيدة ابحلقدوق اال تددااية واالجتماعيدة والاقافيدة يف تعليقهدا العدام
ر ددم  )2016(22بشددأن احلددق يف الدددحة ا نسددية واإلجنابيددة ،يشددل احلددق يف الدددحة ا نسددية
واإلجنابيددة جددزءاً ال يت دزي مددن احلددق يف الدددحة املندددوص عليدده يف املددااة  12مددن العهددد الدددو
اخلدداص ابحلقددوق اال تدددااية واالجتماعيددة والاقافيددة .وتدددر الل نددة ين احلددق يف الدددحة ا نسددية
واإلجنابيددة ال ينفد د عددن حقددوق اإلنسددان األخددرى وي درتاب معهددا ،للندده يتددأجر ييض داً ابلتفدداوا
االجتماعيددة يف اجملتمددع والتوزيددع ددة املتلددافا للسددلطة علدده ي دداس نددو ا ددنس واألص د اإلجددين
__________

(.Camilla Spadavecchia, “Migration of women from sub-Saharan Africa to Europe”, p. 112 )64
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والسن واإلعا ة و ة لو من العوام  .وت د الل نة ين املهاجرين د يتعرضون ي ار من ةهم
لتمييددز متعدددا ا وانددز يف ددياق الدددحة ا نسددية واإلجنابيددة .ولددذلو فددان الدددول ملزمددة ابهلددا
تدددابة خاصددة للفالددة حدددول املهدداجرين علدده معلومددا عددن الدددحة ا نسددية واإلجنابيددة والسددلع
واخلدما  ،وعدم تعرف األفراا للمضايقة بسبز لار ة حقهم يف الدحة ا نسية واإلجنابية(.)65
 -62و د تداا النساء املهاجرا بفةوس نقص املناعة البشرية يف مرورهن العابر يو يف بلدد
املقدددد ،و الب داً مددا يلددن معرضددا بدددفة خاصددة للفددةوس ن دراً لوضددعهن بوصددفهن مهدداجرا .
ويظه ددر التق ددارير ين النس دداء امله دداجرا ددد ددربن يف مرحل ددة امل ددرور الع ددابر عل دده لار ددة ا ددنس
أل د دراف جتاري ددة تس ددهيالً لعب ددورهن احل دددوا( .)66و ا د دةاً م ددا تل ددون الف ددرص دددواة يم ددام النس دداء
املهدداجرا  ،وخاصددة اللدوار يعملددن يف وظددائا ال تتطلددز مهددارا عاليددة ،ماد العمد يف اخلدمددة
املنزلية يف جمدال احلددول علده اخلددما الددحية ا نسدية واإلجنابيدة الو ائيدة ،والرعايدة فيمدا ُيدص
األمراف النسائية والتوليد والعالج املضاا لفةو ا النسا العلسي ،بسبز وضعهن من حي
ا رة وعدم وصو ن اىل التأما يو الن م الدحية الوطنية ( ،A/HRC/32/44الفقرة .)51
 -63ويظهددر البحددوت ييضداً ين النسدداء املهدداجرا يطلدديف رعايددة ددابقة للددوالاة بدرجددة ي د
من النساء ة املهاجرا  ،حىت عندما تتشابه خلفيتهن اال تدااية واالجتماعيدة  -اال تددااية.
وهذا هو احلال بدفة خاصة عندما يلون وضعهن يف بلد ما دة واضد  ،يو عنددما يشدعرن أبن
السيا دا احملليددة واملوا دا االجتماعيددة تلددن دن العددداء( .)6٧ويف بعددن البلددان ،تتعددرف النسدداء
املهدداجرا للتمييددز القددائم علدده ي دداس احلمد يو وضددع األمومددة .و ددد ُيضددعن الختبددارا احلمد
اإللزاميددة عنددد وصددو ن ،وا ا تبددا مددن االختبددار ين امل درية حام د تبعددد و/يو ترح د  .ويقددوا هددذا
اخلو املرية املهاجرة احلام  ،اىل جانز خوفها من فقدان عملها اىل السعي اىل ا قا ةلها،
ابلل ددوء يف بع ددن األحي ددان اىل و ددائ خط ددرة ،وال ديما يف البل دددان ال ددف جت ددرم ا ددقا احلمد د
املتعمد ( ،A/HRC/32/44الفقرة .)53
 -64واحلدول علده التعلديم حدق مدن حقدوق اإلنسدان األ ا دية للفتيدا والفتيدان ،وال ديما
للفتيا املهاجرا ييضاً .وتشم العقبا الف تواجهها الفتيا املهاجرا لدى لار ة حقهدن
يف التعليم احلواجز الل وية وتقييم التعليم السدابق واالعدرتا بده ونقد املد هال  .ويدواجهن دذلو
نيددداي يخددرى شددمة عددن العقبددا القانونيددة الددف جتعد مددن الدددعز علدديهن االلتحدداق ابلتعلدديم،
بسددبز وضددعهن يو وضددع والددديهن مددن حيد ا ددرة يو اإل امددة .وعددالوة علدده لددو ،هنددا اور
مهددم يف لددو ييضداً للبيمددة احمليطددة يف مدر ددة جديدددة ،ابلن ددر اىل ين مددن احملتمد ين ياددين الوصددم
والتمييددز األطفددال املهدداجرين عددن الددذهاا اىل املدر ددة .واألهددم مددن لددو ،ددز ين يفدد متام داً
يمر احلدول عله التعليم عدن اخلدو مدن الرتحيد  .وعنددما ال توجدد حدواجز و ائيدة ،لدا يعدين ين
البيا الشخدية لألطفال املهاجرين وي رهم لن تباا ا مع لطا ا رة ،تددب الفتيدا
املهاجرا ي ار تراااً يف التس ي يف التعليم واعمال حقهن األ ا ي(.)68
__________

( )65ان ر ،صندوق األمم املتحدة للسلان ،حالة لان العامل.2006 ،
(.Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, The Gap Report (Geneva, 2014), p. 165 )66
( )6٧ان ر ).Manuel Carballo, “Female migrants, reproductive health, HIV/AIDS and the rise of women” (2006
( )68ان در United Nations Children’s Fund, “Education uprooted: for every migrant, refugee and
).displaced child, education” (New York, 2017
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 -٣إمكانية جلوء النساء والفصيات انهاجرات إىل القضاء
 -65يتما يحد ا وانز ا امة حلمايدة حقدوق اإلنسدان للمهداجرا مدن النسداء والفتيدا يف
فالة املانية وئهن اىل القضاء ،وهو نيد خاص يمدام النسداء والفتيدا املهداجرا  ،وال ديما
من هن يف وضدع دة ن دامي .وبشدل ي ادر نيديدداً ،دد تلدون العوائدق الدف تقدا يمدام املانيدة
ددوئهن اىل القضدداء هددي حدداجز الل ددة وعدددم تدوافر معلومددا عددن حقددو هن اإلنسددانية وحقهددن يف
العم وانعدام جقتهن يف الشرطة.
 -66و م د ددا يوض د د املق د ددرر اخل د دداص يف تقري د ددر بش د ددأن املاني د ددة د ددوء امله د دداجرين اىل القض د دداء
( ،)A/73/178/Rev.1متاد د احلد دواجز الو ائي ددة يو الفدد د الد ددارم واحلقيق ددي ب ددا ددلطا ا ددرة
واوائر اخلدما العامة ،يمراً ابلد األمهية للمهاجرين ملمار ة حقو هم اإلنسانية والتمتع هبا بدون
خو من ابالغ لطا ا درة عدنهم .ولدذلو فدان احلدواجز الو ائيدة هدي الدف تسدم للنسداء
والفتيددا املهدداجرا اللدوار ددد يقعددن ضددحااي أل شددل مددن يشددلال العنددا يو اإليددذاء ،عددا يف
لو العندا ا نسداو واإليدذاء ا نسدي ،ابإلبدالغ عدن ا درائم واحلددول علده املسداعدة القانونيدة
والل وء اىل احملا م للدفا عن حقو هن.
 -٤الصحدايت احملددة اليت تواجهها النساء انهاجرات من الشعوب األصلية
 -6٧يتعددرف يفدراا الشددعوا األصددلية بدرجددة ي ددرب خلطددر االضددطرار اىل تددر جمتمعدداهتم احملليددة
نتي ة ل رو تففة ،ما تداعيا ت ة املناخ يو اللدوارت الطبيعيدة الدف نيددت بدب ء ،و دذلو
ييضاً للنزاعدا االجتماعيدة والسيا دية .وعدالوة علده لدو ،تسدببو املشداريع اال تددااية اللبدةة
ال ددف ي يم ددو عل دده يراض ددي الس ددلان األص ددليا واملش دداريع الس ددياحية يف املن دداطق ا ام ددة للش ددعوا
األصددلية مدراراً وتلدراراً يف التشدريد القسددر وا ددرة .وعندددما جتددرب الشددعوا األصددلية علدده اخلددروج
مددن يراضدديها تتفلددو يمنددا حياهتددا وجقافاهتددا و الب داً مددا يلددون لددو اون ي يمد بفرصددة العددواة
اليها (ان ر .)A/HRC/30/41
 -68وتدددب الشددعوا األصددلية ي اددر عرضددة لال ددت الل والعنددا بسددبز فقدددان ددب سددز
ال ددرزق ال ددف ت درتب يف ا ددة م ددن األحي ددان بفق دددان يراض دديها .وت د جر ه ددذ احلال ددة بش دددة يف النس دداء
والفتيا من الشدعوا األصدلية (ان در  .)A/HRC/30/41و مدا در األمدا العدام يف اليدوم الددو
للشعوا األصلية يف العامل يف عدام  ،2018لتعداو نسداء وفتيدا الشدعوا األصدلية يجنداء ا درة
م ددن ارتف ددا مع دددال االجت ددار ابلبش ددر ويش ددلال اال تد دداا األخ ددرى بد ددورة ددة متنا ددبةل(.)69
والدددلة بددا االجتددار والتهمددي االجتمدداعي واضددحة ،وهددي تعددين ين الشددعوا األصددلية ،وال دديما
النسدداء واألطفددال ،هددم األشددد ضددعفاً( .)٧0وهددم ييض داً ي اددر عرضددة لالبت دزاز واملضددايقة يف املعددابر
احلدواية (ان ر  ،A/HRC/30/41الفقرة (4٧ج))

__________

( )69ان ر .www.un.org/press/en/2018/sgsm19158.doc.htm
(Carlos Yescas Angeles Trujano, Indigenous Routes: A Framework for Understanding Indigenous )٧0
.Migration (Geneva, IOM, 2008), p. 34
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 -٥الصحو وودايت اخلاصو ووة الو وويت تواجههو ووا النسو وواء انهو وواجرات اننصميو ووات إىل مجاعو ووات انثليو ووات
ومزدوجآل انيل اجلنسآل ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملآل صفات اجلنسن
 -69يوجددد اطددار را ددا يف ظد القددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان ،لتعزيددز احدرتام امليد ا نسددي
وا وية ا نسانية .وي د هيمدا معاهددا حقدوق اإلنسدان علده حندو اثبدو ين امليدول ا نسدية
وا ويددة ا نسددية ،عددا يف لددو التعبددة ا نسدداو ،ي ددباا ددورة للتمييددز شددأنا شددأن التمييدز علدده
ي اس العرق يو ا نس يو الدين .ويعربو آليا األمم املتحدة حلقوق اإلنسدان ييضداً عدن لقهدا
ازاء انتها ددا حق ددوق اإلنس ددان عل دده ي دداس ا وي ددة ا نس ددانية ،ع ددا يف ل ددو التعب ددة ا نس دداو،
واعو الدول اىل التدد ذ االنتها ا (ان ر .)A/73/152
 -٧0وعرضو مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مطوالً االنتها دا اللادةة الدف
تتعدرف دا مجاعدا املاليدا ومزاوجدي امليد ا نسدي وم داير ا ويدة ا نسدانية وحداملي صدفا
ا نسددا يف مجيددع يحندداء العددامل فاألعمددال املرتلبددة ضددد مجاعدداهتم بدددافع اللراهيددة وا ددعة االنتشددار
ووحشددية و الب داً مددا تخرتلددز اون عقدداا .وتتعددرف تلددو ا ماعددا ييض داً بدددورة متزايدددة خلطددر
الو د د ددو ضد د ددحااي للتعد د ددذيز وا د د دداءة املعاملد د ددة ،عد د ددا يف لد د ددو يجند د دداء االحت د د دداز ويف العيد د ددااا
واملستشددفيا  .ويزيددد مددن تفددا م احلالددة ين القددانون يسددتخدم يف اددة مددن البلدددان ،ملعا بددة األف دراا
علدده ي دداس املي د ا نسددي وا ويددة ا نسددانية ،وتقييددد حقهددم يف حريددة التعبددة وتلددوين ا معيددا
والت مددع .وال ت دزال بعددن البلدددان جتددرم العال ددا الددف متددارس ابلرتاضددي بددا شخدددا مددن نفددس
ا نس ،و وز تطبيق عقوبة اإلعدام يف ما ال يق عن بعة بلدان (ان ر .)A/HRC/29/23
 -٧1ويجبت ددو البح ددوت ين امله دداجرين ال ددذين ينتم ددون اىل مجاع ددا املالي ددا ومزاوج ددي امليد د
ا نسي وم اير ا وية ا نسانية وحاملي صفا ا نسا الباً ما يتعرضون للتمييز والوصم مدن
جمتمعدداهتم احملليددة ومددن الاقافددة السددائدة ،يف د مددن بلدددانم األصددلية وبلدددان املقدددد وعلدده طددول
طريددق ا ددرة .و لددن ين تتضدداعا هددذ الت ددارا السددلبية فيمددا ُيددص م دداير ا ويددة ا نسددانية.
فعلدده ددبي املاددال ،لددن ين تتعددرف م ددايرا ا ويددة ا نسددانية يجندداء االحت دداز بسددبز الدددخول
واإل امددة بدددورة ددة ن اميددة ،للعزلددة االجتماعيددة وُيضددعن للعنددا البدددو وا نسددي ،ألنددن عددااة
ما حيت زن مع الرجال .ويعلس هذا النهج ،يف جزء منه ،النطاق الضيق لتعريا العنا ا نسدي
و در الرؤية الانائية لللضحااي النساء واملعتدين من الرجالل الف تت اه احلقدائق املعقددة للعندا
ا نس ددي ،والض ددحااي م ددن املالي ددا واملالي ددا ومزاوج ددي امليد د ا نس ددي وم دداير ا ويد دة ا نس ددانية
وحاملي صفا ا نسا(.)٧1

حاء -ا اثر اجلنسانية للعودة وإعادة اإلدماج
 -٧2مددا يشددار املقددرر اخلدداص يف تقريددر املقدددم اىل جملددس حقددوق اإلنسددان يف اورتدده الاامنددة
والاالجددا ( ،)A/HRC/38/41ازااا الرت يددز يف السددنوا األخددةة علدده املهدداجرين العائدددين ،علدده
حساا حلول يخرى ،عا يشل يف بعدن األحيدان انتها داً حلقدوق اإلنسدان .و دان الرت يدز علده
العائدين مقرت ً بزاياة يف عمليا الدد والعواة القسرية الف تتعدارف مدع القدانون الددو حلقدوق
اإلنسان .وتتأجر النساء والفتيا املهاجرا بشل تتلا بسيا ا العواة هذ .

__________

( )٧1ان ر

Ines Keygnaert and Aurore Guieu, “What the eye does not see: a critical interpretive synthesis

of European Union policies addressing sexual violence in vulnerable migrants” in Reproductive

.Health Matters, vol. 23, No. 46 (2015), pp. 45–55
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 -٧3وعندددما تعددوا النسدداء املهدداجرا اىل املنددزل ،لددنهن نق د املهددارا اىل ي درانن .وهنددا
ييضاً يالة توحي أبن عدااً من النساء املهاجرا اارا علده مواصدلة زاياة مسدتوى اال دتقالل
واال تفااة من املعاية واملهدارا واخلدربا ا ديددة الدف هبتدا هبدا اىل الدوطن .ويسدهم اال دتحوا
علده املمتللدا عندد العددواة ييضداً يف نيديدد وضدعهن .وعددالوة علده لدو ،تشدة التقددارير اىل ين
نسبة عالية من النساء يرجعن اىل بلددهن األصدلي لبددء يعمدال جتاريدة وتعمد ي ادريتهن حلسداهبن
اخلاص ،لا يشة اىل ينن تللن املزيد من ريس املال النقد .
 -٧4وال يرحز اائماً ابملهاجرا العائدا  ،عله الر م لا يقدمن من مسامها اىل ي رهن
وجمتمعداهتن وحدىت اىل اال تدددااا الوطنيدة .و ددد يتعرضدن للوصددم واإل دداء .وعلدده دبي املاددال،
ا ددتمعو املقد ددررة اخلاصد ددة املعني ددة عسد ددألة العند ددا ض ددد امل د درية وي د ددبابه وعوا ب دده يجند دداء زايرهتد ددا اىل
ب د ددن الاي يف ع د ددام  ،2013اىل تق د ددارير تفي د ددد أبن الع د ددامال البن الايش د دديا الش د ددااب اد د دةاً
مدا ير ددلن اىل الددوطن مددن بلدددان عملددن فيهدا يف الشددرق األو د  ،بعددد ين يدددبحن حوامد نتي ددة
للعنا ا نسدي .وعداا نسداء يخدراي اىل بدن الاي بددون تلقدي رواتدبهن اللاملدة يو احلددول
عله ب انتدا عن االنتها ا الدف تعرضدن دا ( ،A/HRC/26/38/Add.2الفقدرة  .)24و دد
يخن ددر اىل النسدداء بعددا الريبددة ويشددتبه يف ل ددوء ددلو هنل يجندداء العددي يف اخلددارج ،دواء مددن يفدراا
األ ددرة يو رع ددا م ددن اجملتم ددع لد د ( .)٧2و ددد تواج دده بع ددن النس دداء امله دداجرا اللد دوار يع دددن اىل
يوطددانن مددع اعا ددا ومشددا بدنيددة ونفسددية ويمدراف صددعواب يف االندددماج جمدددااً يف اجملتمددع.
و ددد تع ددز يخد دراي ع ددن ااارة ايد دراااهتن عن ددد الع ددواة ،ل ددا يع ددين ييضد داً ين األمد دوال ال ددف ل ددديهن
لال ددتامار يو ال تلش ددا ف ددرص العمد د احل ددر دددواة .ول دديس ه ددذا م ددا تتو ع دده م ددنهن ي ددرهن
وجمتمعاهتن بعد ين عملن و سيف يف اخلارج.
 -٧5و د جتد النساء املهاجرا ييضاً صعوبة عند عدواهتن يف اعدااة ا امدة صدال وجيقدة مدع
يطفددا ن وشددر ائهن )٧3(.و لددن ين يعددزى لددو جزئي داً اىل املوا ددا املختلفددة فيمددا يتعلددق عسددائ
حقوق اإلنسان ،ما التو عدا ا نسدانية للمدرية يف األ درة واملسداواة يف احلددول علده التعلديم يو
احلددد األال لسددن الددزواج .وتبددا يف ارا ددة يجريددو يف  ،200٧ين امل درية املولدوفيددة تدددب ي اددر
عرضة ملقاومة عنا شريلها بعد اطالعها عله املعاية السائدة يف بلدان املقددد ،وهدو مدا لدن
ين ي ددة الددديناميا يف عال اهتددا( .)٧4ومتيد النسدداء املهدداجرا لدددى عددواهتن اىل اعددااة التفدداوف
بشأن شرو عال اهتن ،خاصة فيما يتعلق بقضااي ما العنا العائلي.
 -٧6ويتع ددا ين ت خ ددذ يف االعتب ددار االحتياج ددا اخلاص ددة للنس دداء والفتي ددا امله دداجرا بع ددد
عواهتن حىت يتسىن اعااة ااماجهن ابللامد  .و دد تلدون املدرية العائددة يمداً عاندو مدن صددما
عقلية يو بدنية يف اخلارج يو د يلون لديها احتياجدا طبيدة خاصدة .ومدن املهدم ين ت خدذ هدذ
العوام  ،واملوا دا اجملتمعيدة األصدلية يف االعتبدار بد عدواة ي مهداجر ،مدع ايدالء اهتمدام خداص
الحتياج ددا النس دداء والفتي ددا ومد دواطن ض ددعفهن م ددن يج د تيس ددة عملي ددة اع ددااة اام دداج ج ددديرة
ابًها.

__________

(.Sijapati, “Women’s labour migration from Asia and the Pacific”, p. 9 )٧2
(.O’Neil, Fleury and Foresti, “Women on the move”, p. 5 )٧3
( )٧4ان در of migration on gender roles in Moldova” in Gender Roles in
).Transition 8 (2007
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رابع ا -اقسصنصاجات والصوصيات
 -٧٧تقدم النساء انهاجراتا اللوايت يشوكلن ناوف جممووك سوكان انهواجرين يف العوا ا
مسوواتات اجصماعيووة واتصاووادية مهمووة إىل بلوودالن األصوولية وبلوودان انقاوودة وتفووص اهلجوورة
أم ووام العدي وود م وون النس وواء والفصي وواتا فرصو وا لصحقي ووق تط ووورهن عل ووى انس ووصوين اقتصا ووادي
واقجصموواعآلة ونكوون أن تسووهم هلووارب اهلجوورة يف متكوون النسوواء والفصيووات موون خ و ل زايدة
ثقوصهن ننفسووهن واسووصق هلن والسويطرة علووى حيووا.نة وتوود يسوهم تعرضووهن نعصلووف انعووايري
اجلنسانية يف حتقيق انساواة بن اجلنسن يف جمصمعا.ن األصليةة
 -٧8ومع ذلكا أسهمت ظروف مثل انعايري والسياسات اقجصماعية والثقافية الصمييزيوة
يف أوجوول الضووعف احملووددة للنسوواء والفصيووات انهوواجراتة ويصووأثر الكثووري موونهن بشووكل غووري
مصناسب ابلصمييوز اجلنسواين واإليو اء وانصهاكوات حقووتهن أثنواء اهلجورةة ويوثثر الفهوم احملودود
للواتع ال ي تواجهل النساء والفصيات انهاجرات يف تدرة الدول على صياغة وتنفيو تووانن
وسياسوات وبورام يف جموال اهلجوورة تراعووآل اننظوور اجلنسوواينا وضوومان متصوع النسوواء والفصيووات
حبقوتهن اإلنسانية طوال رحلة اهلجرة.
 -٧9ويشوودد انقوورر اخلوواص علووى أن موون مسووثولية الوودول وموون ماوولحصها احو ام حقوووق
اإلنسان جلميع النساء والفصيات انهاجرات ومحايصها وإعماهلاا وضمان انساواة بن اجلنسن
ومتكوون النسوواء والفصيووات يف سووياق تنفي و خطووة الصنميووة انسووصدامة لعووام  ٢0٣0واقتفوواق
العانآل من أجل اهلجرة.
 -80ولكفالة اح ام حقوق النساء والفصيات انهاجراتا يوصآل انقرر اخلاص الدول مبا يلآل:
الصاديق على مجيع الاكو الدوليوة حلقووق اإلنسوان ذات الاولة حبمايوة
(أ)
حقوق اإلنسان للنساء والفصيات انهاجرات وتنفي هاا وق سويما اتفاتيوة القضواء علوى مجيوع
أشووكال الصمييووز ضوود انورأةا واتفاتيووة حقوووق الطفوولا واقتفاتيووة الدوليووة حلمايووة حقوووق مجيووع
العمال انهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) تعزيز انساواة بن اجلنسن ومتكن النساء والفصيات يف إطار اجلهود الرامية
إىل حتقيق خطة الصنمية انسصدامة لعام ٢0٣0؛
(ج) الصأكوود موون اقسووصناد إىل حق وووق اإلنسووان ومراعوواة اقعصبووارات اجلنس ووانية
وان ئمة قحصياجات الطفل يف تنفي اقتفاق العانآل من أجل اهلجرة واسصعراضل ومصابعصل؛
(د) رسوم سياسوات تائموة علوى حقووق اإلنسوان ومراعيوة ل عصبوارات اجلنسووانية
وم ئم ووة قحصياج ووات الطف وول م وون أج وول تنظ وويم اهلج وورة ال وويت تع ووزز انس وواواة ب وون اجلنس وون
وعدم الصمييز؛
(ه) زايدة سووبل اهلجوورة اننصظمووةا حيووم نكوون للمهوواجرينا مبوون فوويهم النسوواء
والفصيوواتا اذوواذ خيووارات مسووصنرية واحلاووول علووى احلمايووة القانونيووة واخلوودمات والشووبكات
اقجصماعية يف بلدان اننشأ والعبور وانقاد؛
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(و) مراجعووة القوووانن واللوووائ الوطنيووة الوويت حتكووم اهلجوورة جلعلهووا أكثوور مراعوواة
ل عصبووارات اجلنسووانيةا بطوورقا منهووا إدراج أحكووام تصعلووق مبكافحووة الصمييووزا وانسوواواة بوون
الرجول وانورأةا والصووأمن الاوحآل اإللزامووآل للعموال انهوواجرين علوى مجيووع انسوصوايتا وتوووفري
محاية خاصة للفجات الضعيفة من العمالا مبن فيهم العاملون اننزليون؛
(ز) اذو وواذ تو وودابري لضو وومان تطبيو ووق سياسو ووات و وول األسو وورة علو ووى العو ووام ت
انهاجرات على مجيع انسصوايتا مبا يشمل العام ت اننزلياتا لصمكن أزواجهن وأطفاهلن
من اقلصحاق هبن يف بلد انقاد؛
(ح) إش و ورا ان و ورأة انهو وواجرة ومنظمو ووات ا صمو ووع انو وودين ذات الاو وولة يف رسو ووم
السياسووات واللوووائ الوويت حتكووم اهلجوورة وتنفيو ها ومراجعصهووا للصأكوود موون تلبيووة اقحصياجووات
اخلاصة للنساء والفصيات انهاجرات؛
(ط) توووفري توودريب إرش ووادي تبوول انغ ووادرة خوواص ابلنس وواء انهوواجراتا عل ووى أن
يصضوومن معلومووات عوون حقوووتهن اإلنسووانيةا وأسوواليب اقسووصغ ل احملصملووة ويليووات الشووكاوى
انصاحةا وإاتحة برام الصوعية انالية للنساء انهاجرات لصمكينهن من حتسن إدارة إيرادا.ن؛
(ي) ضوومان توووفري اخلوودمات األساسووية علووى النحووو انناوووص عليوول يف القووانون
الوودويل حلقوووق اإلنس ووانا حووا ق يض ووطر انواطنووون إىل اقعصموواد عل ووى الصحوووي ت اناليو وة
للصعويض عن عدم وجود خدمات ومحايوة اجصماعيوة تكوون ميسوورة الصكلفوة ونكون الوصوول
إليها وممولة من القطاك العام؛
( ) ضوومان توووفري ب ورام إع ووادة إدموواج تائمووة عل ووى حقوووق اإلنسووان ومراعي ووة
ل عصبووارات اجلنسووانية وم ئمووة قحصياجووات الطفوول للمهوواجرين ال و ين يعووودون إىل بلوودالم
األصو وليةا وبا ووورة أكث وور حتدي ووداا ض وومان تق وودي ال وودعم اقتصا ووادي واقجصم وواعآل الثق ووايف
والنفسووآل إىل انهوواجرين العائوودين وا صمعووات احملليووة يف بلوودان منشووأهم تبوول عووود.م وأثنوواء
العودة وبعدها؛
(ل) توفري الصدريب يف جمال حقوق اإلنسان ال ي يراعوآل اقعصبوارات اجلنسوانية
ن وووظفآل اهلج وورةا وش وورطة احل وودودا واألخا ووائين اقجصم وواعينا ومق وودمآل الرعاي ووة الا ووحية
وانعلموون وانوووظفن القضووائين والعوواملن يف وسووائ اإلع و م موون أجوول زايدة الوووعآل حبقوووق
اإلنسان للنساء والفصيات انهاجرات؛
(م) اذ وواذ مجي ووع الص وودابري الض وورورية نن ووع انصهاك ووات حق وووق اإلنس ووان وأفع ووال
اإليو و اء انرتكبو ووة ض وود النسو وواء والفصي ووات انهو وواجرات والصحقي ووق فيهو ووا ومقاض وواة مرتكبيهو ووا
ومعاتبصهما سواء ارتكبها انوظفون العموميون أو األفراد؛
(ن) ض وومان اقعو و اف انناس ووب ابن ووثه ت وانه ووارات األجنبي ووة لكفال ووة ع وودم
تعرض انهاجرات للعمالة الناتاة أو "تبديد مهارا.ن"ا وضومان اقعو اف الكامول اونا.ن
ومهارا.ن انهنية؛
(س) رف ووع أش ووكال احلظ وور اخل وواص بن وووك اجل وونس والقي ووود الصمييزي ووة انفروض ووة
على هجرة انرأة سواء كانوت علوى أسواس العمور أو احلمول أو احلالوة الزوجيوة أو األموموةا
GE.19-06334
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وق سيما القيوود الويت تشو ط علوى النسواء أو الفصيوات احلاوول علوى إذن مون أفوراد األسورة
ال كور من أجل السفر؛
( ) تعزيز يليوة الرتابوة والرصود احلكوميوة لوكواقت الصوظيوف اخلاصوة والوسوطاء
لضوومان إدارة بورام العمالووة وتاوواري العموول يف اخلووارج بطريقووة حتو م انسوواواة بوون اجلنسوون
وحقوق انهاجرات؛
( ) ضومان حاوول انورأة انهواجرة علوى توودم انسواواة موع ا خورين علوى سووبل
اقنصاوواف القانونيووة ويليووات تقوودي الشووكاوىا وتقوودي انسوواعدة القانونيووة وانهنيووة والطبيووة
والنفسية إىل ضحااي اقهلارا وق سيما الضحااي من اإلانث؛
(ص) ضو وومان حاو ووول النس و وواء والفصيو ووات انهو وواجرات عل و ووى الصعلو وويم واحلماي و ووة
اقجصماعيووة والرعايووة الاووحيةا مبووا يف ذل وك رعايووة الاووحة اإلجنابيووة وغريهووا موون اخلوودمات
األساسية؛
(ق) إتامة حواجز وتائيوة فاصولة بون مقودمآل اخلودمات العاموة وسولطات اهلجورة
للسماح للنساء والفصيات ابللجوء إىل القضاء بدون خوف من اإلب غ عنهن أو احصجوازهن
أو ترحيلهن؛
(ر) اقسصثمار يف تدرة الوكاقت الوطنيوة علوى مجوع واسوصعدام بيواانت ماونفة
حسب اجلنس والعمر عن انهاجرين بغض النظر عن وضوعهم كمهواجرين ومسواند.اا ودعوم
انبادرات البحثية لفهم أتثري اهلجرة على النساء والفصيات فهم ا أفضل؛
(ش) تنظ و وويم محو و و ت توعي و ووة لصعزي و ووز احلف و وواا عل و ووى كرام و ووة النس و وواء والفصي و ووات
انهاجراتا وتسلي الضوء على مساتا.ن اقجصماعية واقتصاادية يف ا صمع؛

( ) إدراج مسووألة محايووة حقوووق النسوواء والفصيووات انهوواجرات يف جوودول أعمووال
احلوارات احلكومية الدولية بشأن القضااي انصعلقة ابهلجرة على انسصوايت العانآل واإلتليمآل
والثنائآل.
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