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          تمهــــيد

ــن  ــة م ــرد أو مجموع ــة ف ــا حرك ــرة بأنه ــرف الهج تع

ــكان ميالدهــم  ــكان آخــر غــر م ــة يف م ــراد لإلقام األف

ــان رئيســيان  ــاك نوع ــاد. وهن ــم املعت ــكان إقامته أو م

مــن الهجــرة هــا الهجــرة الدوليــة التــي تحــدث عــر 

الحــدود الدوليــة والهجــرة الداخليــة التــي تحــدث 

داخــل حــدود منطقــة واحــدة. ويعــرف القانــون 

الــدويل بدقــة الالجئــن بأنهــم أفــراد يفــرون مــن 

االضطهــاد أو النــزاع يف بلدهــم أو منطقتهــم األصليــة.

ــق  ــط بشــكل وثي ــرت الدراســات أن الهجــرة ترتب أظه

والسياســية  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  بالتحــوالت 

والتكنولوجيــة العامليــة. ومــع تزايــد تأثــر العوملــة، فإن 

هــذه التحــوالت أصبــح لهــا تأثــر متزايــد عــى حيــاة 

اإلنســان وعملــه وحياتــه االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــرون )2015(  ــد Bill وآخ ــب. وج ــن الجوان ــا م وغره

يف دراســتهم حــول التحــوالت الدميوغرافيــة يف جميــع 

ــت  ــامل حل ــامل أنــه يف أجــزاء كثــرة يف الع ــاء الع أنح

ــي  ــل رئي ــات كعام ــة والوفي ــل الخصوب ــرة مح الهج

يف التغيــر الدميوغــرايف. وأدت النزاعــات والكــوارث 

ــم  ــر األم ــن تقري ــة1. وب ــرة القرسي ــزوح والهج إىل الن

ــن  ــدد املهاجري ــة أن ع ــرة الدولي ــول الهج ــدة ح املتح

ــرة يف  ــر ومهاج ــون مهاج ــغ 272 ملي ــد بل ــن ق الدولي

عــام 2020 مقارنــة مــع 150 مليــون مهاجــر ومهاجــرة 

يف عــام 2000. وشــكل املهاجــرون واملهاجــرات هجــرة 

دوليــة 3.5 % مــن ســكان العــامل يف عــام 2020، وبلــغ 

عــدد الالجئــن يف العــامل 25.9 مليــون الجــيء والجئــة 

يف عــام 2020 مقارنــة مــع 14 مليــون الجــيء والجئــة 

يف عــام  2000 2. 

وعــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة تضاعــف 

ــبة  ــت النس ــن بقي ــن ولك ــن الدولي ــدد املهاجري ع

ــة إىل  ــن يهاجــرون ثابت ــامل الذي ــة لســكان الع املئوي

حــد مــا. 

البيانــات إىل أن هنــاك حركــة مســتمرة  وتشــر 

للهجــرة بدافــع الرغبــة يف حيــاة أفضــل، أو للهــروب 

مــن الفقــر أو االضطهــاد الســيايس أو الضغــوط 

االجتاعيــة أو العائليــة. 

ــن  ــا م ــرا هام ــا عن ــاث دامئ ــرة اإلن ــكل هج وتش

عنــارص الهجــرة الدوليــة، وقــدرت شــعبة الســكان يف 

األمــم املتحــدة يف عــام 2020 أن 47.9 % مــن جميع 

ــر  ــاث3. وتهاج ــن اإلن ــوا م ــن كان ــن الدولي املهاجري

ــن  ــن مهاجري ــن م ــراد أرسة معال ــا كأف ــاث غالب اإلن

آخريــن أو للــزواج مــن شــخص مــا يف دولــة أخــرى. 

وعــى أيــة حــال، فــإن املهاجــرات يشــكلن بصــورة 

ــن  ــال املهاجري ــات الع ــن تدفق ــزءا م ــدة ج متزاي

ــالت  ــاء أنفســهن ليصبحــن املعي ــن تلق ــن م وينتقل

الرئيســيات ألرسهــن، وتهاجــر معظــم اإلنــاث طوعا، 

ــاد أو  ــرة أو االضطه ــة للهج ــن عرض ــد يك ــن ق ولك

1- Bell, M. et al )2015( ‘Internal Migration and Development: Comparing migration   intensities around the world’ in Population and Development 

Review 41, 33–58

2- UN, 2020, «World Migration Report 2020»57.5 %

3- UN, 2020, «World Migration Report 2020»
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الحــاالت التــي تؤثــر عــى أمنهــن أو معيشــتهن.

األدوار  مختلــف  )بأنــه  االجتاعــي  النــوع  يعــرف 

ــن الرجــال والنســاء يف  ــكل م ــات ل ــوق والواجب والحق

املجتمــع والعالقــات بينهــم والطــرق التــي تحــدد بهــا 

خصائصهــم وســلوكياتهم وهوياتهــم التــي تحكمهــا 

وسياســية  وثقافيــة  واجتاعيــة  اقتصاديــة  عوامــل 

ــة  ــى مكان ــة ع ــذه العالق ــر ه ــة وتأث ــة مختلف وبيئي

أي  جوهــر  يعتــر  و  املجتمــع(  يف  والرجــل  املــرأة 

مناقشــة تتعلــق بأســباب ونتائــج الهجــرة الدوليــة، مبــا 

يف ذلــك عمليــة صنــع القــرار املعنيــة واآلليــات املؤديــة 

إىل الهجــرة. فإمــا أن تتجاهــل األطــر التحليلية مشــاركة 

املــرأة يف الهجــرة الدوليــة ومســاهاتها، أو تفــرض أن 

أســباب الهجــرة الدوليــة ونتائجهــا متشــابهة بالنســبة 

للمهاجــرات اإلنــاث والذكــور املهاجريــن، وبالتــايل 

تتجنــب املناقشــات كيفيــة اختــالف الهجــرة ونتائجهــا 

ــم  ــك، مــن امله ــاء عــى ذل ــس. وبن ــوع الجن حســب ن

ــة ونتائجهــا مــن منظــور  فهــم أســباب الهجــرة الدولي

النــوع االجتاعــي ألن العالقــات االجتاعيــة املتعلقــة 

ــن  ــرة للمهاجري ــارب الهج ــكل تج ــس تش ــوع الجن بن

ــا.  ــورا أو إناث ــوا ذك ســواء كان

إن فهــم مــا إذا كانــت الهجــرة تحــدث بســبب عــدم 

ــرة  ــت الهج ــا إذا كان ــن أو م ــن الجنس ــاواة ب املس

نفســها تســاعد عــى إدامــة الفــوارق بــن الجنســن 

أمــر مهــم لتوجيــه صياغــة السياســات وإعــداد 

لإلنــاث  الخاصــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الرامــج 

املهاجــرات.

تتوقــف مشــاركة اإلنــاث يف الهجــرة عــى درجــة 

متكينهــن وقدرتهــن عــى اتخــاذ القــرارات ووصولهــن 

ــن الجنســن  ــم ب ــي القائ ــوارد والتقســيم الطبق إىل امل

ــدم  ــون ع ــن أن يك ــتقبال. وميك ــال واالس يف دول اإلرس

املســاواة بــن الجنســن عامــال قويــا يــؤدي إىل الهجــرة 

اقتصاديــة  توقعــات  اإلنــاث  لــدى  يكــون  عندمــا 

وسياســية واجتاعيــة ال ميكــن تحقيقهــا يف دولــة 

ــف  ــر، تختل ــع أي مهاج ــال م ــو الح ــا ه ــل. وك األص

ــن  ــت حركته ــا إذا كان ــا مل ــاث تبع ــرة اإلن ــج هج نتائ

ــة  ــن يف دول ــا إذا كان وجوده ــة وم ــة أو قرسي طوعي

االســتقبال قانونيــا أم ال.

ــن  ــن الجنس ــات ب ــؤدي العالق ــتقبال، ت ويف دول االس

ــاواة  ــدم املس ــات إىل ع ــات أو املارس ــك السياس وكذل

بــن الجنســن لإلنــاث املهاجــرات. كــا أن الوضــع 

املرتبطــة  والتقاليــد  املهاجــرات،  لإلنــاث  القانــوين 

بالنــوع االجتاعــي واملواقــف العامــة تجــاه املهاجريــن 

هــي أيضــا عوامــل مهمــة تؤثــر عــى التجــارب الالحقــة 

بلــدان  لإلنــاث املهاجــرات وتأثــر هجرتهــن عــى 

ــتقبال. االس

والهجــرة،  الجنــس  بــن  ســببية  عالقــة  وهنــاك 

ــر  ــا تأث ــن له ــن الجنس ــات ب ــرض أوالً أن العالق ويف

عــى حجــم واتجــاه وتكويــن الهجــرة وانطباعــات 

املهاجريــن. و ثانيــا، وعــى العكــس مــن ذلــك، ميكــن 

ــن الجنســن  ــة ب ــر عــى العالق أن يكــون للهجــرة تأث

ــن  ــا، ميك ــة األوســع للهجــرة. وثالث ــار االجتاعي يف اآلث

ــدر االنعكاســات  ــات الجن أن يحــدد إطــار عمــل عالق
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االجتاعيــة للهجــرة. وأخــرا، فــإن متثيــل الهجــرة مــن 

ــاع السياســات ووســائل اإلعــالم  قبــل األكادمييــن وصن

ــن أنفســهم هــي أيضــا جــزء ال يتجــزأ مــن  واملهاجري

ــن4. ــن الجنس ــات ب العالق

المهاجرات العامالت في 
دول االستقبال

عندمــا تصبــح اإلنــاث عامــالت مهاجــرات أو يشــاركن 

يف ســوق العمــل يف البلــد املســتقِبل، فإنهــن ميلــن إىل 

ــر يف  ــؤدي إىل تغي ــا ي ــتقاللية، م ــى االس الحصــول ع

ــك،  العالقــات بــن الجنســن داخــل أرسهــن. ومــع ذل

فــإن املكاســب مــن هــذا النــوع عــى مســتوى األرسة 

قــد ال متتــد بالــرورة إىل مجــاالت أخــرى مــن حيــاة 

املــرأة مثــل مــكان العمــل أو يف مجتمعهــا ككل. وتتأثــر 

املهاجــرات أيضــا بعــدم املســاواة بــن الجنســن يف 

املجتمعــات املســتقبلة للمهاجريــن. والتمييــز يف ســوق 

ــاث يف املهــن  العمــل عــى أســاس الجنــس وتركــز اإلن

ــة  ــكرتارية وصناع ــال الس ــض وأع ــة )التمري التقليدي

املالبــس والزراعــة ومــا إىل ذلــك(. وتتقــاىض املهاجــرات 

غالبــا أجــورا أقــل مــن الرجــال املهاجريــن الذيــن 

يركــزون يف مهــن مرتفعــة األجــور. 

وبالتــايل فــإن عــدم املســاواة يف األجــور بــن املهاجــرات 

اإلنــاث واملهاجريــن الذكــور ال يــزال قامئــا يف دول 

ــة  ــاال تجاري ــدأ املهاجــرون أع ــا يب ــتقبال. وعندم االس

صغــرة يف دول االســتقبال، قــد تعمــل اإلنــاث دون أجر 

اســتجابًة للتقاليــد التــي تقلــل مــن قيمــة مســاهمتهن.

المهاجرات كمصدر للدعم 
المالي ألسرهن

ــة يف دول  ــة االقتصادي تســاهم املهاجــرات يف التنمي

ــا  ــن، ك ــن ومهاراته ــن خــالل كفاءاته ــتقبال م االس

يســاهمن يف التنميــة االقتصاديــة لدولهــن األصليــة 

ــد  ــدة عن ــن املتزاي ــن وخرته ــالل تحويالته ــن خ م

ــرات  ــاث املهاج ــكل اإلن ــن. وتش ــن إىل دوله عودته

مصــادر للتحويــالت املاليــة التــي ميكــن اســتخدامها 

النمــو  وتعزيــز  أرسهــن  أفــراد  رفــاه  لتحســن 

اإلنــاث  تعمــل  االســتقبال،  االقتصــادي. ويف دول 

املهاجــرات عــى تحســن مســتويات معيشــتهن 

ــا يضغطــن  ــرا م ومســتويات معيشــة أرسهــن، وكث

ــل  ــن داخ ــن الجنس ــات ب ــر العالق ــل تغي ــن أج م

ــاء  ــكل النس ــدول، تش ــن ال ــد م ــن. ويف العدي أرسه

مــن املهاجــرات العائــدات منظــات غــر حكوميــة 

متــارس الضغــط مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن. 

وعنــد العــودة إىل دولهــن األصليــة، قــد تنــر 

املهاجــرات أهميــة حقــوق املــرأة ورضورة املســاواة 

ــرأة. ــل وامل ــن الرج ب

4 - Timmerman, Christiane, etl, 2018, Gender and Migtation: A Gender – Sensitive Approach to Migration DynamicsA Gender-Sensitive 

Approach to  CChristiane Timmerman, Maria Lucinda Fonseca,  Christiane Timmerman, Maria Lucinda Fonseca,  
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آثار الهجرة على اإلناث

قــد تــؤدي الهجــرة إىل إعــادة توزيــع األدوار يف األرسة 

حســب الجنــس بســبب تقاســم املســؤوليات بــن 

التقليــدي  التوزيــع  إىل  واســتنادا  األرسة.  يف  األزواج 

لــأدوار، قــد يجــد الذكــور صعوبــة يف أداء املهــام التــي 

ــق مــن  ــد يشــعر الذكــور بالقل ــاث. وق ــا اإلن تقــوم به

ــل ومصــدر دخــل  ــدي كعائ ــم لدورهــم التقلي فقدانه

ــأرس.  ــاء ل ــأرسة وكرؤس ل

وباإلضافــة إىل ذلــك، تســاعد الهجــرة عــى تعديــل 

لــكال  االجتاعيــة  واألدوار  االجتاعيــة  التقاليــد 

ــاد قواعــد أكــر  ــك إىل اعت ــؤدي ذل ــد ي الجنســن. وق

اإلنجابيــة  والحقــوق  التعليــم  مجــاالت  يف  إنصافــا 

واســتخدام وســائل تنظيــم األرسة واملشــاركة يف ســوق 

ــة  ــرارات األرسي ــة واتخــاذ الق ــة الصحي العمــل والرعاي

بشــكل عــام. وال شــك أن التغيــر يف أدوار الذكــور 

ــع  ــن يف جمي ــى حقوقه ــاث ع ــول اإلن ــاث وحص واإلن

ــدور  ــزز ال ــة ويع ــج إيجابي ــيؤدي إىل نتائ ــاالت س املج

االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف لإلنــاث يف املجتمــع. 

ومــع متكــن املــرأة، ســيتأثر العديــد مــن الجوانــب مبــا 

يف ذلــك انخفــاض مســتويات الخصوبــة وزيــادة دخــل 

األرسة نتيجــة لزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل 

مــا ســيكون لــه تأثــر إيجــايب عــى مســتوى معيشــة 

أرستهــا، ومــع ذلــك، ميكــن للهجرة أيضــا ترســيخ األدوار 

التقليديــة وأوجــه عــدم املســاواة وتعريــض املــرأة 

ــدة نتيجــة الوضــع القانــوين غــر  ألوجــه ضعــف جدي

ــة5. املســتقر واإلقصــاء والعزل

الهجرة الخارجية في األردن

وتشــر البيانــات إىل أن نســبة غــر األردنيــن املقيمــن 

إجــايل  مــن   % 4.2 مــن  ارتفعــت  قــد  األردن  يف 

الســكان يف عــام 1979 إىل 7.6 % مــن إجــايل الســكان 

ــكان يف  ــايل الس ــن إج ــام 1994 وإىل 30.6 % م يف ع

ــام 2015.  ع

وأشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن 

يف  األردنيــن  غــر  الســكان  عــدد  أن  إىل   2015

ــغ عــدد الذكــور  ــغ 2,918,125. وبل اململكــة قــد بل

1,678,782 أو مــا نســبته 57.5 % مقابــل 1239343 

الجنســيات  وشــكلت  اإلنــاث.  مــن   %  42.5 أو 

والعراقيــة  والفلســطينية  واملريــة  الســورية 

واليمنيــة والليبيــة 2,720,740 نســمة أو 93.2 % 

مــن غــر األردنيــن املقيمــن يف األردن. 

وشــكل الســوريون النســبة األكــر مــن غــر األردنين 

املقيمــن يف األردن أو 43.4 % تالهــم املريــون 

بنســبة بلغــت 21.8 % والفلســطينيون مبــا نســبته 

21.7 %. ومــن جهــة أخــرى، شــكل الرعايــا العــرب 

ــة أو 13.1 %.  ــب اآلخــرون النســبة املتبقي واألجان

5 - Bridge Development-Gender, 2005, GENDER and MIGRATION
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ــور  ــن )الذك ــر األردني ــن غ ــس ب ــبة الجن ــت نس وبلغ

لــكل 100 أنثــى( 135.5، مــا يشــر إىل أن نســبة كبــرة 

ــي  ــدة الت ــة الواف ــن هــم مــن العال مــن غــر األردني

يهيمــن عليهــا الذكــور. ويتضــح ذلــك عنــد النظــر 

إىل نســبة الجنــس بــن املريــن واليمنيــن والليبيــن 

ــكل  ــور ل ــن الذك ــس 465، 151.2، 149 م )نســبة الجن

ــوايل(6. ــى عــى الت أنث

الهجرة الداخلية في األردن 

أشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن 

لأردنيــن  الحياتيــة  الهجــرة  حجــم  أن  إىل   2004

قــد بلــغ 369,357 نســمة أو مــا نســبته 9 % مــن 

ــكل  ــام 2004. وبش ــن يف ع ــكان األردني ــوع الس مجم

ــوع  ــن مجم ــط 71.3 % م ــم الوس ــذب إقلي ــام، اجت ع

املهاجريــن هجــرة حياتيــة داخلــة مقابــل 17.3 % 

ــاهم  ــوب. وس ــم الجن ــال و11.5 % إلقلي ــم الش إلقلي

إقليــم الوســط بالنســبة األكــر مــن الهجــرة الحياتيــة 

الخارجــة )59.8 %( تــاله إقليــم الشــال بنســبة بلغــت 

26.6 % فإقليــم الجنــوب بنســبة بلغــت 13.6 %. 

وأشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن 

2015 إىل أن عــدد اإلنــاث األردنيــات املهاجــرات 

هجــرة حياتيــة الــاليئ يقمــن يف األردن قــد بلــغ 

193,151 مــن إجــايل اإلنــاث األردنيــات البالــغ 

اإلنــاث  مــن   %  6 أن  يعنــي  مــا   ،3,236,958

يف  ليقمــن  والدتهــن  مــكان  غــرن  األردنيــات 

محافظــات أخــرى غــر محافظات والدتهن. وشــكلت 

محافظــة العاصمــة أكــر املحافظــات جذبــا للهجــرة 

الداخليــة لإلنــاث مقارنــة باملحافظــات األخــرى، 

املهاجــرات  مجمــوع  مــن   %  26.9 واســتقطبت 

األردنيــات هجــرة حياتيــة، تالهــا محافظــة الزرقــاء 

بنســبة بلغــت 20.6 % ومحافظــة اربــد بنســبة 

ــد  ــار، فق ــم باالعتب ــذ األقالي ــت 16.3 %. وبأخ بلغ

ــاث  ــن اإلن ــبة م ــر نس ــط أك ــم الوس ــذب إقلي اجت

األردنيــات املهاجــرات، أو 59.4 % مــن مجمــوع 

اإلنــاث املهاجــرات، تــاله إقليــم الشــال بنســبة 

بلغــت %28 وإقليــم الجنــوب بنســبة بلغــت 12.6 

ــر  ــة بالنســبة األك %. وســاهمت محافظــة العاصم

ــة الخارجــة أو مبــا نســبته 36.8%،  للهجــرة الداخلي

تالهــا محافظــة الزرقــاء بنســبة بلغــت 19.4 %، يف 

حــن احتلــت محافظــة إربــد املرتبــة الثالثــة بنســبة 

بلغــت %9.2. وبأخــذ األقاليــم باالعتبــار، فقد شــكل 

إقليــم الوســط املســاهم األكــر يف الهجــرة الخارجيــة 

لإلنــاث األردنيــات بنســبة بلغــت 69.6 %، تــاله 

إقليم الشــال بنســبة بلغت 17.8 % يف حن ســاهم 

ــت  ــت 12.6 %. وبلغ ــبة بلغ ــوب بنس ــم الجن إقلي

نســبة املهاجــرات مــن إقليــم الحنــوب الــاليئ دخلــن 

ــج  محافظــة العاصمــة 13.3 %. وتشــر هــذه النتائ

ــة  ــر محافظــة جاذب ــة تعت إىل أن محافظــة العاصم

ــاء  ــالث )الزرق ــات الث ــن املحافظ ــاث م ــرة اإلن لهج

ــن  ــرات م ــكلت املهاج ــث ش ــد(، حي ــاء وارب والبلق

٦ - دائرة اإلحصاءات العامة، التعدادات السكانية للسنوات 1979 و1994 و2015
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هــذه املحافظــات مــا مجموعــه %75.1 مــن الهجــرة 

املهاجــرات  وشــكلت  املحافظــة.  دخلــت  التــي 

البلقــاء  الــاليت هاجــرن إىل محافظــة  األردنيــات 

ــى )69.1  ــة العظم ــة الغالبي ــة العاصم ــن محافظ م

ــاليئ هاجــرن  ــع النســاء املهاجــرات ال %( مــن جمي

مــن  املهاجــرات  تالهــن  البلقــاء،  محافظــة  إىل 

محافظــة الزرقــاء بنســبة بلغــت 13.8 %. وجــاءت 

ــز  ــد يف املرك ــة إرب ــن محافظ ــرات م ــاء املهاج النس

الثالــث بنســبة بلغــت 5.2 %. وشــكلت املهاجــرات 

ــن  ــد م ــة إرب ــرن إىل محافظ ــاليت هاج ــات ال األردني

محافظــة العاصمــة النســبة األكــر مــن املهاجــرات 

ــن  ــة )44.7 %(، تاله ــذه املحافظ ــالت إىل ه الداخ

املهاجــرات القادمــات مــن محافظــة الزرقــاء بنســبة 

بلغــت 19.7 % وجــاءت املهاجــرات مــن محافظــة 

املفــرق يف املركــز الثالــث بنســبة بلغــت 10 %. 

ــد  ــج أن محافظــة ارب ــرت النتائ ــام، أظه وبشــكل ع

كانــت املحافظــة األكــر كســبا مــن تيــارات الهجــرة 

الداخليــة، حيــث بلــغ معدل صــايف الهجــرة7 7.1 %، 

ــر  ــت محافظــة العاصمــة الخــارس األك يف حــن كان

ــة 9.9- 8%.  ــرة الصافي ــدل الهج ــغ مع وبل

حوكمة الهجرة

- حقوق املهاجرين

نظــرا للــدور الــذي يؤديــه النــوع االجتاعي يف أنشــطة 

الهجــرة الدوليــة، ال ســيا فيــا يتعلق بقــرارات الهجرة 

والتبايــن يف اآلراء بــن الرجــل واملــرأة بشــأن صنــع 

القــرار، وتبايــن وجهــات النظــر بــن الذكــور واإلنــاث 

الــذي يعكــس مكانــة املــرأة يف األرسة واملجتمــع يف 

الــدول املرســلة واملســتقبلة عــى حــد ســواء وخاصة إذا 

كانــت املــرأة نشــطة اقتصاديــا مــا يعنــي أنهــا تتمتــع 

بتمكــن اقتصــادي يجعلهــا يف وضــع ميكنهــا مــن اتخــاذ 

القــرارات مبفردهــا أو باالشــراك مــع زوجهــا أو أفــراد 

ــالت  ــإن العام ــان، ف ــض األحي ــن. ويف بع األرسة اآلخري

املهاجــرات املعرضــات يف الــدول املســتقبلة لالســتغالل 

ــن  ــى حقوقه ــول ع ــة الحص ــدم إمكاني ــز وع والتميي

بشــكل كامــل ألنهــن إنــاث، ال ســيا يف ســوق العمــل 

ــول  ــل الحص ــة مث ــن العالي ــى حقوقه ــن ع ال يحصل

عــى اإلجــازات أجــورا منخفضــة مقارنــة بالرجــال 

ــي ال  ــن الت ــة وامله ــة املنخفض ــاءة التقني ــبب الكف بس

ــي يف  ــي ه ــا والت ــن فيه ــي يعمل ــارة الت ــب امله تتطل

الغالــب مهنــا غــر تقنيــة كالعمــل يف املنــازل والزراعــة 

والصناعــات الصغــرة.

وقــد ركــزت األطــر واالتفاقيــات الدوليــة مثــل مؤمتــر 

ــام 1994، وأجنــدة  ــكان والتنميــة يف ع القاهــرة للس

أعــال إدارة الهجــرة الدوليــة 2030 )2005(، واالتفــاق 

ــة  ــة والنظامي ــة واملنظم ــرة اآلمن ــأن الهج ــي بش العامل

ــم  ــن فيه ــن مب ــول املهاجري ــى رضورة حص )2018( ع

النســاء والفتيــات عــى حقوقهــم، مبــا يف ذلــك حقوقهم 

يف التعليــم والخدمــات بجميــع أنواعهــا. ودعــا املؤمتــر 

7 -  معدل صايف الهجرة = معدل الهجرة – معدل الهجرة الخارجة

٨ -  صالح، كال، 2021، أوضاع املرأة األردنية
9- United Nations, 1995, Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994
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الــدويل للســكان والتنميــة )1994(9 إىل زيــادة التعــاون 

املســتقبلة  والــدول  املرســلة  الــدول  بــن  والحــوار 

للمهاجريــن مــن أجــل تعظيــم فوائــد الهجــرة وضــان 

أن يكــون للهجــرة آثــار إيجابيــة عــى الــدول املرســلة 

والــدول املســتقبلة للمهاجريــن عــى حــد ســواء. 

وتضمــن املؤمتــر اإلجــراءات التاليــة املتعلقــة بالهجــرة:

1. لضــان تــوازن اقتصــادي أفضــل بن الــدول املتقدمة 

النمــو والــدول الناميــة، ينبغــي تعزيــز اقتصــادات 

الــدول التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقاليــة.

ــتخدامها  ــن واس ــالت املهاجري ــق تحوي ــز تدف 2. تعزي

ــي  ــة الت ــة، وتيســر توفــر الخدمــات املرفي يف التنمي

متكــن مــن تحويــل أمــوال املهاجريــن بشــكل آمــن ويف 

الوقــت املناســب، وتعزيــز الظــروف لزيــادة املدخــرات 

املحليــة وتوجيههــا إىل االســتثار املنتــج.

3. دعــوة الــدول املرســلة للمهاجريــن وال ســيا الــدول 

الناميــة والــدول التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقاليــة 

إىل اســتخدام أشــكال معينــة مــن الهجــرة املؤقتــة مثــل 

الهجــرة قصــرة األجــل واملشــاريع ذات الصلــة كوســيلة 

لتحســن مهــارات مواطنيها. 

4. تشــجيع الــدول عــى النظــر يف طلبــات الهجــرة 

املقدمــة مــن الــدول التــي يكــون وجودهــا وفقــا لأدلة 

العلميــة املتاحــة مهــددا باالحــرار وتغــر املنــاخ.

5. ينبغــي ملؤسســات البحــوث والــدول أن تدعــم 

ــن  ــن الدولي ــات املهاجري ــن تدفق ــات ع ــع البيان جم

ــة  ومحــركات الهجــرة بالتعــاون مــع املنظــات الدولي

ــة. ــر الحكومي ــات غ واملنظ

كــا دعــا االتفــاق العاملــي بشــأن الهجــرة اآلمنــة 

واملنظمــة والنظاميــة )GCM(10 إىل الحــد مــن املخاطر 

وأوجــه الضعــف التــي يواجهــا املهاجــرون يف مختلــف 

مراحــل الهجــرة مــن خــالل احــرام وحايــة وإعــال 

الرعايــة  وتوفــر  بهــم  الخاصــة  اإلنســان  حقــوق 

واملســاعدة لهــم. وتضمــن االتفــاق 23 هدفــا لتحســن 

إدارة الهجــرة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة 

واإلقليميــة والعامليــة. وفيــا يــي بعــض أهــداف 

ــاق: االتف

• الحــد مــن املخاطــر وأوجــه الضعــف التــي يواجهــا 

املهاجــرون يف مختلــف مراحــل الهجــرة مــن خــالل 

احــرام وحايــة وإعــال حقــوق اإلنســان الخاصــة 

بهــم وتوفــر الرعايــة واملســاعدة لهــم.

ــن  ــع املهاجري ــن جمي ــي متك ــروف الت ــة الظ • تهيئ

مــن إثــراء املجتمعــات مــن خــالل قدراتهــم البرية 

تســهيل  وبالتــايل  واالجتاعيــة،  واالقتصاديــة 

ــد  ــى الصعي ــتدامة ع ــة املس ــاهاتهم يف التنمي مس

ــي. ــي والعامل ــي واإلقليم ــي والوطن املح

10 -  J. Kevin Appleby, 2020, Implementation of the Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration: A Whole-of-Society Approach
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وتســتند أجنــدة أعــال إدارة الهجــرة الدوليــة11 الــذي 

يهــدف إىل إدارة الهجــرة إىل التفاهــات التاليــة:

• إن اســتمرار تنقــل النــاس عــر الحدود ســمة أساســية 

لعــامل رسيــع العوملة.

• اإلدارة اإلنســانية واملنظمــة للهجــرة تعــود بالفائــدة 

عــى كل مــن البلــدان واملهاجريــن

ــى  ــرة ع ــن إدارة الهج ــية ع ــؤولية الرئيس ــع املس • تق

ــا  ــع إطاره ــق يف وض ــة الح ــكل دول ــدول: فل ــق ال عات

القانــوين الخــاص بشــأن الهجــرة وحايــة أمــن ســكانها 

ورفاههــم، مبــا يتســق مــع املبــادئ واملعايــر الدوليــة.

ــة  ــدول حاي ــدويل، يتعــن عــى ال ــون ال ــا للقان • وفق

واحــرام حقــوق اإلنســان والكرامــة للمهاجريــن بغــض 

ــة  ــات الخاص ــر االحتياج ــم، وتوف ــن وضعه ــر ع النظ

ــن  ــال واملســنن واملعوق لأطف

• لجميــع الــدول مصلحــة مشــركة يف تعزيــز التعــاون 

الــدويل بشــأن الهجــرة مــن أجــل تحقيــق أقــى قــدر 

مــن الفوائــد.

الشــاملة  الوطنيــة  السياســات  تنفيــذ  يشــكل   •

ــرة  ــات الهج ــم سياس ــرة أه ــة بالهج ــقة املتعلق واملتس

والتعــاون الــدويل الفعــال يف هــذا املجــال. 

• توفــر أدوات إقليميــة وعامليــة تتعلــق بوضــع نهــج 

ــة إلدارة الهجــرة. تعاوني

ــال ملبــادئ حقــوق اإلنســان الدوليــة الســارية  • االمتث

غــر  واملنظــات  املهاجريــن  والعــال  والالجئــن 

الوطنيــة والتفاهــات املشــركة إلدارة الهجــرة الدولية. 

وتشــكل قوانــن الجرميــة أيضــا جــزءا ال يتجــزأ مــن أي 

نظــام إلدارة الهجــرة عــى الصعــد الوطنــي واإلقليمــي 

ــدويل. وال

• يشــكل التعــاون والحــوار بــن جميــع أصحــاب 

ــة  ــات الدولي ــات واملنظ ــيا الحكوم ــة، وال س املصلح

املجتمــع  ومنظــات  الحكوميــة  غــر  واملنظــات 

املــدين، مبــا يف ذلــك رابطــات املهاجريــن وأربــاب 

ــارص  ــالم، عن العمــل ومنظــات العــال ووســائل اإلع

مهمــة وفعالــة يف مجــال إدارة الهجــرة والــراكات 

لــإلدارة الشــاملة واملتوازنــة للهجــرة.

• العمليــات االستشــارية الثنائيــة واإلقليميــة رضوريــة 

ــر التعــاون يف مجــال إدارة الهجــرة واملســاهمة  لتطوي

يف التعــاون عــى الصعيــد العاملــي.

• تتحقــق اإلدارة الفعالــة للهجــرة مــن خــالل مراعــاة 

متوازنــة للعوامــل االقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية 

واإلنســانية واإلمنائيــة والصحيــة والبيئيــة مــع مراعــاة 

األســباب الجذريــة للهجــرة.

• تتحقــق اإلدارة الفعالــة للهجــرة مــن خــالل مراعــاة 

متوازنــة للعوامــل االقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية 

واإلنســانية واإلمنائيــة والصحيــة والبيئيــة مــع مراعــاة 

األســباب الجذريــة للهجــرة.

11 - International Organization for Migration )IOM( and the Federal Office for Migration )FOM(, Switzerland, 2005, AGENDA FOR MIGRA-

TION MANAGEMENT
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• هنــاك عالقــة وثيقــة ومعقــدة بــن الهجــرة والتنميــة، 

ومــن هــذه العالقــة ميكــن أن تســهم يف تطويــر الدولــة 

. وشعبها

ــة ومنتظمــة للهجــرة أمــرا  ــوات كافي • يعــد توفــر قن

نهــج شــامل إلدارة  عنــارص  مــن  أساســيا وعنــرا 

الهجــرة.

ــا  ــد منه ــة والح ــر النظامي ــرة غ ــع الهج ــكل من • يش

ــدول  ــع ال ــق جمي ــى عات ــع ع ــركة تق ــؤولية مش مس

ــن. ــة اآلخري ــاب املصلح ــن أصح ــم م بدع

• تعزيــز الجهــود الراميــة إىل مكافحــة االتجــار بالبــر 

وتهريــب املهاجريــن وغرهــا مــن أشــكال الجرميــة 

ــن. ــر عــى املهاجري ــي تؤث الت

االجتاعــي  التاســك  املهاجريــن  إدمــاج  يعــزز   •

ــي  ــاهات الت ــن املس ــد م ــيايس، ويزي ــتقرار الس واالس

للمهاجريــن تقدميهــا، ويقلــل مــن حــاالت  ميكــن 

األجانــب. وكراهيــة  العنريــة 

• األرسة هــي الوحــدة األساســية للمجتمــع وتســتحق 

عنايــة خاصــة. ويف ســياق الهجــرة، يعــوق الفصــل 

بــن األرس االندمــاج، يف حــن أن تيســر مل شــمل األرس 

ميكــن أن يســهم يف تعظيــم اآلثــار اإليجابيــة لالندمــاج 

االجتاعــي والثقــايف للمهاجريــن يف املجتمــع يف البلــد 

ــف. املضي

• إن منهجيــة جمــع وتحليــل وتبــادل البيانــات الدقيقة 

ــب الهجــرة يف  ــع جوان ــة بشــأن جمي ــة للمقارن والقابل

الوقــت املناســب مــع احــرام خصوصيــة األفــراد مهمــة 

ــة  ــة واإلقليمي ــتويات الوطني ــى املس ــرة ع إلدارة الهج

ــأن  ــوث بش ــن البح ــد م ــراء مزي ــزم إج ــة. ويل والعاملي

جميــع جوانــب الهجــرة مــن أجــل تحســن فهــم 

أســباب الهجــرة الدوليــة ونتائجهــا بطريقــة فعالــة 

ــات. ــع السياس ــاهمة يف صن للمس

تعزيز الرفاهية االجتاعية واالقتصادية 

للمهاجرين واملجتمع

يعتــر الفقــر وعــدم االســتقرار وانعــدام فــرص الحصول 

عــى التعليــم أو الخدمــات األساســية األخــرى مــن 

ــرة.  ــراد إىل الهج ــع األف ــن أن تدف ــي ميك ــل الت العوام

وبالتــايل فــإن إدارة الهجــرة بشــكل جيــد يعنــي تعزيــز 

االســتقرار والتعليــم وفــرص العمــل والحــد مــن الهجرة 

ــود  ــى الصم ــدرة ع ــز الق ــالل تعزي ــن خ ــة م القرسي

ــاء أو  ــن البق ــار ب ــن االختي ــراد م ــن األف ــايل متك وبالت

الهجــرة. وحتــى لــو تــم القضــاء عــى دوافــع الهجــرة 

ــث  ــرة للبح ــون يف الهج ــراد يرغب ــإن األف ــة، ف القرسي

عــن الفــرص أو مل الشــمل مــع أرسهــم. وعليــه، يجــب 

ــب  ــزز الجوان ــي تع ــات الت ــن والسياس ــم القوان تصمي

االجتاعيــة واالقتصاديــة للمهاجريــن واملجتمعــات 

املجــال مــؤرشات حــول  األصليــة. ويتضمــن هــذا 

سياســات الــدول إلدارة الرفــاه االجتاعــي واالقتصــادي 

االعــراف  مثــل  جوانــب  خــالل  مــن  للمهاجريــن 

باملؤهــالت التعليميــة واملهنيــة للمهاجريــن واألحــكام 

التــي تنظــم هجــرة الطــالب ووجــود اتفاقيــات عمــل 

ثنائيــة بــن الــدول. وتركــز املــؤرشات أيضــا عــى 
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السياســات واالســراتيجيات املتعلقــة بــإرشاك املغربــن 

ــن12. ــالت املهاجري وتحوي

وتنــص االتفاقيــة الدوليــة لحايــة حقــوق جميــع 

ــى  ــز ع ــم دون متيي ــراد أرسه ــن وأف ــال املهاجري الع

أســاس نــوع الجنــس. كــا تنــص عــى أن العامــل 

ــزم  ــتعباد وال يل ــرقاق أو االس ــرض لالس ــر ال يع املهاج

بالعمــل ســخرة أو قــرسا والحــق يف الحصــول عــى 

التعليميــة  والخدمــات  العاجلــة  الصحيــة  الرعايــة 

والخدمــات  واملســكن  املهنــي  التوجيــه  وخدمــات 

مــع  املســاواة  قــدم  عــى  والصحيــة  االجتاعيــة 

ــة  ــرت الجمعي ــدة األرسة. وأق ــة وح ــن وحاي املواطن

الفقرتــن 23 و31 مــن  املتحــدة يف  العامــة لأمــم 

إعــالن نيويــورك مــن أجــل الالجئــن واملهاجريــن أوجــه 

الضعــف املحــددة للنســاء أثنــاء الهجــرة وأعربــت عــن 

ــر  ــاين يف تداب ــور جنس ــم منظ ــان تعمي ــا بض التزامه

ــن  ــاواة ب ــز املس ــركات وتعزي ــك الح ــع تل ــل م التعام

الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات وباالحــرام 

ــا  ــلمت أيض ــا. وس ــان وحايته ــوق األنس ــل لحق الكام

يف الفقــرة 31 باملســاهمة الهامــة والــدور القيــادي 

للمــرأة يف مجتمعــات املهاجريــن والالجئــن والتزمــت 

ــة يف  ــاوية واملجدي ــة واملتس ــاركتها الكامل ــان مش بض

ــاة  ــالن إىل مراع ــا اإلع ــرص. ودع ــول والف ــاد الحل إيج

منظــور النــوع االجتاعــي باعتبــاره أحــد مبادئــه 

ــوق  ــرام حق ــان اح ــدول إىل ض ــا ال ــة ودع التوجيهي

يف  والفتيــات  والرجــال  بالنســاء  الخاصــة  اإلنســان 

ــع مراحــل الهجــرة وتفهــم احتياجاتهــم الخاصــة  جمي

ــوع  ــاق منظــور الن ــم. ويراعــي االتف ــا ومتكينه وتلبيته

ــن  ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــزز املس ــي ويع االجتاع

النســاء والفتيــات مــع االعــراف باســتقاللهن ومتكينهن 

وقيادتهــن بغــرض االبتعــاد عــن التعامــل مــع النســاء 

املهاجــرات كضحايــا13.

الهجرة ومتكني املرأة والتنمية

ودعــا املؤمتــر الــدويل املعنــي «بنــوع الجنــس والهجــرة 

والتنميــة واغتنــام الفــرص ودعــم الحقــوق» الــذي 

هــذه  الستكشــاف   2008 عــام  يف  مانيــال  يف  عقــد 

ــز  ــاهمة يف تعزي ــل واملس ــن التفصي ــد م الصــالت مبزي

منظــور فهــم األبعــاد املتعلقــة بالنــوع االجتاعــي 

ــات  ــررو السياس ــان إرشاك مق ــة لض ــرة والتنمي للهج

واملنظــات العاملــة يف هــذه القضايــا. وهــدف املؤمتــر 

ــات  ــات ومنظ ــى دور الحكوم ــوء ع ــليط الض إىل تس

األكادمييــة  والهيئــات  والنقابــات  املــدين  املجتمــع 

والقطــاع الخــاص يف دعــم املــرأة والرجــل، ودعــم 

االجتاعيــة  التنميــة  وتحســن  املهاجريــن  حقــوق 

واالقتصاديــة الناجمــة عــن الهجــرة. وبــن املؤمتــر 

رضورة أن يكــون هنــاك فهــم أكــر للعالقــة بــن نــوع 

الجنــس والهجــرة والتنميــة لتســهيل وضــع السياســات 

ــن.  ــرص للرجــال والنســاء املهاجري ــؤ الف لضــان تكاف

كــا أشــار املؤمتــر إىل أن النســاء وأرسهــن يســتفيدون 

12 - IOM UN Migration, 2015, Migration Governance Framework»

1٣ - األمم املتحدة، 2019، تأثر الهجرة يف النساء والفتيات انهاجرات: منظور جنساين تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين
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مــن الهجــرة إمــا كمهاجــرات أو كمتلقيــات للتحويالت، 

ــر  ــع تغ ــرأة م ــالت يف متكــن امل ــث تســهم التحوي حي

أدوار الجنســن نتيجــة للهجــرة. وعــى الرغــم من ذلك، 

ــكاله  ــاءة بأش ــر اإلس ــة لخط ــر عرض ــاء أك ــإن النس ف

ــوع  ــي ون املختلفــة مــن الرجــال بســبب الوضــع املهن

الجنــس. ويســتوجب هــذا زيــادة التعــاون الــدويل يف 

ــدول  ــب ال ــن جان ــراءات م ــاذ إج ــدد واتخ ــذا الص ه

ــة النســاء  املرســلة واملســتقبلة عــى حــد ســواء لحاي

ــم14.  ــان حقوقه ــال وض واألطف

سياسات الهجرة

يجــب أن تســتند سياســة الهجــرة إىل الحقائــق وتحليل 

ــة  ــن حرك ــم ع ــي تنج ــر الت ــد واملخاط ــق للفوائ معم

األفــراد. وبغــرض وضــع سياســات فعالــة للحوكمــة 

ــات  ــة جمــع وتحليــل واســتخدام بيان فــإن عــى الدول

ومعلومــات ذات مصداقيــة تتضمــن الركيــب الســكاين 

ــالوة  ــن. وع ــداد املغرب ــدود وأع ــر الح ــركات ع والح

ــا  ــا وعالقته ــرة واتجاهاته ــم الهج ــإن فه ــك ف ــى ذل ع

مــع التدهــور البيئــي وتغــر املنــاخ يجــب أن تتضمنهــا 

السياســات الخاصــة بالهجــرة. ويف الوقــت نفســه، فــإن 

ــاس  ــة الن ــى حرك ــر ع ــي تؤث ــة الت ــون والسياس القان

كالســفر والتنقــل املؤقــت والهجرة والجنســية وأســواق 

العمــل واألوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة والصناعــة 

والتجــارة والتاســك االجتاعــي وخدمــات الصحــة 

والتعليــم وإنفــاذ القانون والسياســة الخارجيــة واإلدارة 

الرشــيدة للهجــرة تعتمــد عــى نهــج الحكومــة، حيــث 

أن جميــع الــوزارات ذات املســؤوليات املتعلقــة بحركــة 

النــاس ميكنهــا أن تضمــن فعاليــة سياســة الهجــرة 

والتنقــل. وتقيــم املــؤرشات يف هــذا املجــال مبــدى 

توفــر األطــر املؤسســية والقانونيــة والتنظيميــة للــدول 

املتعلقــة بسياســات الهجــرة. ووجــود اســراتيجيات 

وطنيــة للهجــرة تتــاىش مــع التنميــة، فضــال عــن 

ــإدارة  ــق ب ــا يتعل الشــفافية واالتســاق املؤسســين في

الهجــرة. 

وتشــمل التوصيــات املتعلقــة بسياســات الهجــرة التــي 

انبثقــت عــن اجتــاع للخــراء اســتضافته هيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 

يف تريــن الثــاين )نوفمــر( 2016 يف جنيــف عــى مــا 

يــي:

• القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز املبــارش وغــر 

ــن  ــرة م ــل الهج ــع مراح ــرأة يف جمي ــد امل ــارش ض املب

ــة. ــة أو مؤسس ــخص أو منظم ــل أي ش قب

ــاء، إىل  ــبة ودون إبط ــائل املناس ــكل الوس ــعي ب • الس

اتبــاع سياســة للقضــاء عــى التمييــز العنــري واتخــاذ 

تدابــر فعالــة إلدانــة جميــع أعــال ومظاهــر وأشــكال 

التعبــر عــن العنريــة والتمييــز العنــري وكــره 

األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ضــد املــرأة 

ــرة. يف الهج

14 - International Labour Office, 2008, Migration, Gender Equality and Development, Manila, Philippines/September 25-26, 2008
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النــوع  ملنظــور  مراعيــة  هجــرة  سياســة  وضــع   •

ــر  ــان دون تأخ ــوق اإلنس ــتند إىل حق ــي تس االجتاع

تعــرف بوكالــة املــرأة يف مجــال الهجــرة، وتشــجع عــى 

متكينهــا وقيادتهــا، واالبتعــاد عــن معالجــة أوضــاع 

املهاجــرات مــن خــالل اعتبارهــن ضحايــا.

تقدمهــا  التــي  الهامــة  باملســاهات  االعــراف   •

املهاجــرات يف التنميــة املســتدامة والتغيــر االجتاعــي 

واالعــراف  واالســتقبال،  والعبــور  االرســال  دول  يف 

مبســاهمة املــرأة )مبــا يف ذلــك العامالت املهاجــرات( يف 

سالســل القيمــة والرعايــة العامليــة وتقييمهــا باعتبارهــا 

مســاهمة حيويــة لضــان النمــو االقتصــادي والتنميــة 

ــة  البري

• ضــان أن يكــون وضع السياســات واألطــر التريعية 

ــن  ــا شــفافا وتشــاركيا م ــا وتقييمه ــا ورصده وتنفيذه

خــالل ضــان املشــاركة املجديــة والفعالــة للمهاجــرات 

ــوف  ــات النســائية دون خ ــدين واملنظ واملجتمــع امل

مــن االنتقــام وضــان وصــول هيئــات الرصــد املســتقلة 

وآليــات حقــوق اإلنســان الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 

وأمنــاء املظــامل واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة وغرهــا من 

الهيئــات ذات الصلــة إىل املواقــع واملعلومــات الالزمــة 

لرصــد حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات املهاجــرات 

رصــدا فعــاال.

ــة للسياســات والرامــج  • ضــان توفــر املــوارد الكافي

املراعيــة للنــوع االجتاعــي والقامئــة عــى حقــوق 

اإلنســان مــن خــالل تخصيــص املــوارد املاليــة للجهــات 

الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة للبحــث عــن 

سياســات للهجــرة تعــزز حقــوق اإلنســان للمــرأة 

ــم هــذه  ــع مراحــل الهجــرة وتصمي ــا يف جمي وتحرمه

السياســات والرامــج وتنفيذهــا. 

• ضــان متتــع النســاء املهاجــرات بالحقــوق االقتصادية 

واالجتاعيــة والثقافيــة بشــكل ماثــل للمواطنــن 

ــان  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــع القان ــاىش م ــا يت مب

واملعايــر الدوليــة مبــا يف ذلــك التعليــم والعمــل الالئــق 

االجتاعيــة  واالســتحقاقات  والســكن  والتدريــب 

الصحــة  الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك  وخدمــات 

العقليــة  الصحــة  وخدمــات  واإلنجابيــة  الجنســية 

وضــان أن النســاء املهاجــرات يتمتعــن بالحقــوق 
املدنيــة والسياســية15

15 - UN Women, 2016,  Recommendations for addressing women’s human rights in the global compact for safe, orderly and regular migration, 

Outcome of expert meeting in Geneva
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