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  ها و راهكارها لشالملل: چا بينأكيد بر حقوق انساني با ت
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 چكيده

گذاري  ها دارند، نقش مهمي در سياست توجهي كه در مهاجرتزنان با توجه به سهم قابل 
 از اهـداف ايـن   پذير آنها ضـروري اسـت.   كنند و توجه به شرايط آسيب ايفا مي يمهاجرت
ها و  نقد و بررسي سياست و مهاجرتزنانه شدن ناشي از  پيامدهايعلل و بررسي  نوشتار

رويكرد امنيـت انسـاني بـه جـاي      باشد. مي تحليليـ  قوانين مهاجرتي با رويكرد توصيفي
تأكيد بر حفظ امنيت دولت، برعوامل متعدد از جمله محروميت اقتصادي، سياسـي، آزار و  
اذيت، تمايز بين مهاجران داوطلبانه و اجباري و برجسته كردن اين چالش ها تأكيـد دارد.  

ي و اي اجبـار هـ  كـاهش تهديـداتي كـه منجـر بـه مهـاجرت      بنابراين به دنبال شناسايي و 
هـا و افـزايش    دارد براي كاهش آسـيب  حاضر تأكيدپژوهش  باشد. غيرقانوني مي شود مي
ي توسـعه و قـوانين مهـاجرت    ها زنانه شدن مهاجرت، بايد سياستفرصت هاي ناشي از 

 المللي، همكاري در تمام سطوح مختلف جامعه بين بازتاب نيازهاي مختلف زنان باشد و

زنان مهـاجر،   حقوق حمايت از براي توسعه و بشردوستانههاي  ملي، جامعه مدني، سازمان
ستاي كاهش بـين سياسـت و عمـل،    ها و قوانين مهاجرتي در را سياستارائه و ارزشيابي 

   ها و اطالعات براساس تفكيك جنسيتي صورت گيرد. داده
المللـي   ناد بـين اسـ  المللـي،  امنيت انساني، مهاجرت بينزنانه شدن مهاجرت،  :ها دواژهكلي

  .هاي مهاجرت سياست حقوق بشر،
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  مقدمه .1
در اهميت مهاجرت به عنوان امري مؤثر بـر اجتماعـات انسـان ترديـدي نيسـت،در مواقـع       
بسياري، مهاجرت ها ارادي و خودخواسته نبوده و ضرورت هاي اقليمي، سياسي، اجتماعي 

در اين مـوارد نيـز    و يا اقتصادي افراد را مجبور به گريز از مكان خود نموده است، اما حتي
يافتن شرايط بهتر و اميد به ارتقاي شرايط زيست، محرك انسان ها براي ترك سرزمين و يا 

). ادبيات مهاجرت به طور مداوم در 19: 1393خاوري نژاد، سعيد، وطن خويش بوده است(
حال رشد است، با اين حال نظريه پردازي درباره مهاجرت در مقايسه با ديگر شـاخه هـاي   

ن المللي، چندان قوي نيست. اين ممكن است به دليل پيچيدگي و تنوع منـاطق مختلـف   بي
مهاجرت  ).Wickramasinghe,A.A.I.N, 2016: P.13تحت پوشش مهاجرت بين المللي باشد(

در فرايند جهاني شدن به طور جدايي ناپذير با موضوعات مهم جهاني از جمله، توسعه، فقر 
المللـي  ها و سازمان هـاي بـين   و حقوق بشر در ارتباط است.ما شاهد افزايش نگراني دولت

براي كنترل (اجازه يا محدود كردن) اين جريان كه در زمان هاي مختلف از نظر دولت ها به 
هـا از طريـق     اين كه منجربه درگيري فرهنگي يا به چـالش كشـيدن حاكميـت دولـت    دليل 

 :Karen, Oreilly, 2012( رسـد، هسـتيم    گرايي خطرناك به نظر مينظمي و فرامليافزايش بي

P.5..( اي چندبعدي، پيچيده و تاريخي است. براين اسـاس در طـي تـاريخ    مهاجرت پديده
دود و يا عظيم گروه هاي انساني بوده ايـم كـه بـه دالئـل     شاهد مهاجرت و جابه جايي مح

مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي يا سياسي يا امنيتي گزينه مهاجرت را انتخاب  كرده اند 
يا براي رهايي از مشكالت و چالش ها مجبور به مهاجرت شده اند. در طي دهه هاي اخير، 

ي به يكي از دغدغه هاي اصلي حكومت مهاجرت چه در بعد داخلي و چه در بعد بين الملل
جغرافيايي مهاجرت داخلي و بين  –ها تبديل شده است. همانند ساير پديده هاي اجتماعي 

المللي دربردارنده برخي از فرصت ها و چالش ها براي مناطق مهاجرفرست و مهاجرپـذير  
 ).1395سجاسي قيداري، موسوي، مي باشد(زرقاني،

 فرآينـد  در پيش زنان از بيش ورود اخير دهه هاي در مهاجرتي تحوالت مهمترين از يكي

مـي شـود.    ناميـده   مهـاجرت  زنانه شـدن  كه است مستقل زنان مهاجرت افزايش و مهاجرتي
 جهـاني شـدن   نظيـر  پديـده هـايي   از و داشته اشاره  مهاجرت كاستلز و ميلر به ظهور عصر

و  مهـاجرت  شدن زنانه مهاجرت، تمايزپذيري و تفكيك مهاجرتي، شتاب تسريع و مهاجرت،
Migration Periodمهـاجرت(  عصر اصلي ويژگي پنج عنوان به مهاجرتي سياست هاي

 نـام  ) 

المللـي    بـين  و داخلي مهاجرت نوع دو هر در مهاجر زنان جمعيت سهم طوري كه اند. به  برده
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سياست هـاي   خصوص در را اي  عمده هاي  نگراني پديده اين است. يافته چشمگيري افزايش
 در زنـان  و حقـوق  امنيـت  و شهري محيط در زن مهاجران پذيري انطباق ي  زمينه اساسي در

هاي   مهاجرت يكي از ويژگي .)1394:86كرده است(مشفق،خزايي ايجاد مهاجرتي فرآيندهاي
قرن بيست و يكم بوده و براي دستيابي بـه توسـعه پايـدار و امنيـت نيـاز بـه درك بهتـر از        

علل، پيامدها و مفاهيم كليدي مرتبط بـا آن مثـل بهداشـت، سـالمتي، آمـوزش،      مهاجرت، 
جنس، سن و... داريم. يك فرد از هر جنس، سـن، مـذهب، نـژاد، قوميـت، سـالمت و يـا       
معلوليت مهاجرت را تجربه كرده است. مهاجرت در درون كشورها، منطقه اي و بين المللي 

لف مي شود. تصميم گيري براي مهـاجرت ممكـن   هاي مخت  شامل بسياري از مردم با انگيزه
است اجباري و در شرايط جنگ و فاجعه و بحران باشد. يا ممكن است به درجات مختلف 
شامل انتخاب و يا تركيبي از انگيزه و اجبار باشد. بنابراين در مهاجرت عوامل پيچيده اي از 

ماننـد جنسـيت و سـن    مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي دخيل مي باشد. ويژگي هـايي  
نقش قوي و مؤثر در اين كه چه گروهي از مردم و كجا مهاجرت مي كننـد. جـنس و سـن    
افراد نقش كليدي در مهاجرت بازي كرده وآن ها را بيشتر يا كمتر با تجربه خشونت جنسي 

 ,Birchall, Jennyو يا نوع خاصي از استثمار نيروي كار و قاچاق انسان روبه رو مـي كنـد.(  

2016: P.3(.    از مهاجرت زنان به عنوان كارگر، پناهنده، دانشجو، شركاي تجاري، .... بـا نـام
زنانه شدن مهاجرت مي توان نام برد. اين نوع مهاجرت شديدا تحـت تاثيرجنسـيت اسـت    

ــي ــدوديت ومـ ــد محـ ــت توانـ ــا و فرصـ ــزه هـ ــا و انگيـ ــاجرت  هـ ــراي مهـ ــايي بـ هـ
اجرت زنان مسـتقل از مـردان را زنانـه شـدن     برخي نيز مه ).Anderson,Bridget:2015باشد(

Feminization of Migrationمهاجرت(
مي نامند. در گذشته زن به عنوان فرد وابسته به مرد  ) 

حال حاضر بسياري از زنان مجرد و يا زنان با كودكان خود كرد در حالي كه درمهاجرت مي
اخير تعداد مهاجران زن به طور در دهه هاي  )Gouws,Amanda,2016:P.1( كنندمهاجرت مي

قابل توجهي در پاسخ به تغيير بازار كار به خصوص تقاضاي گسترده براي كار ارزان زنان به 
دنبال رشد تقاضا جهت به كارگيري زنان از كشـورهاي فقيـر در بخـش هـاي مراقبـت در      

يشتر بـه  كشورهاي توسعه يافته در سطح جهان افزايش يافته است. مهاجران نيروي كارزن ب
عنوان پرستار بچه، خدمتكاران و كارگران جنسي درنبود حمايت هاي قانوني مناسب به كار 

 در تـوجهي  قابـل  تفاوتهـاي  مـردان  و زنـان  ). Nicolas, Cesar,2007:P.2(گرفته مـي شـوند  
 نظير تهديدهايي و ها ريسك با مقابله و فرصتهاي مختلف با مواجهه خود، مهاجرتي رفتارهاي

 سالمتي هاي ريسك و جنسي،استثمار هاي استفاده سوء انساني، حقوق برابر در ريپذي آسيب



 ... أكيد بر حقوقانساني با ت المللي در پرتو امنيت علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين   88

 طـرف   بـي "ي  پديـده  مهـاجرت  كـه  باشـد  مـي  آشكار اي  فزاينده طور به لذا، دهند. مي نشان
 از نيمـي  از بـيش  حاضـر  حال در باشد. زنان  نمي )gender-neutral phenomenon(   "جنسيتي

 كشـورهاي  مهاجرتهاي نصف از كمتر و اندكي يافته توسعه نواحي در المللي بين مهاجرتهاي
 در تعصباتي و تبعيضات منعكس كننده اختالف اين .دهند مي تشكيل در را يافته توسعه كمتر
 شيوه و سياستهاي دولتي زندگي، استانداردهاي و دستمزد همچنين و مردان و زنان كار با رابطه
 يكي زنان، توسعه مهاجرت عبارتي به يا مهاجرتها شدن زنانه.باشد مي آنها براي استخدام هاي
 سوء استفاده مهاجرت، شدن تجاري نظير مسائلي كه است مهاجرت اشكال ترين ساز مساله از
 بـه  بنا مردان نظير نيز زنان  .داشت خواهد همراه به اجتماعي وجوه در را ... و استثمار زنان، از

 هـاي  آشفتگي از گريز خود، فرزندان از حمايت زندگي، بهتر شرايط يافتن نظير علل مختلفي
 خود زندگي محل منطقه در قرار به را مبهم سرانجامي با مهاجرت گاه و كار آموزش، سياسي،
  .)1393:6(صادقلو،.دهند مي ترجيح

در پي بررسي فرايند زنانه شدن مهاجرت نيروي كار، الگوهاي مختلف و سـازوكارهاي  
دهد كه اين فرايند باعث افزايش تنش هاي اجتماعي جديد به خصوص اجتماعي نشان مي 

در خانواده ، ميان كودكان و در روابـط جنسـيتي شـده اسـت. مـدل هـاي سـنتي از رونـد         
 ,Kholmatova, Noiraمهاجرت نيروي كار كه به طور كلي مردساالر بود در حال تغيير است(

2016:P.1( .  محدود به اشتغال در بخـش خـدمات داخلـي    اشتغال براي زنان مهاجر معموال
وصنايع  مربوط به جنسيت كه منعكس كننده شرايط اجتماعي، فرهنگي و جنسي متفـاوت  
در كشورهاي مبدا و مقصـد اسـت. حـوادث خشـونت آميزعليـه زنـان مهـاجر خـارج از         
كشورشان در اين حوزه ها به طور فزاينده توسط سازمان هاي غيردولتي گزارش شده است. 

نواع سوء استفاده هاي جنسي توسط كارفرمايان و ديگر آزارجسمي و رواني و شرايط كار ا
استثمارگرايانه و غيرانساني و بردگي زنان به تعداد روزافزون در طي جريـان مهـاجرت كـه    
شامل قاچاق از كشورهاي كمتر توسعه يافته به كشورهاي پيشرفته ترمي باشد ارائه گرديده 

). سياست ها و برنامه هاي مهاجرت بـه عنـوان    .Piper, Nicola, 2003 : PP.723,724است. (
يكي از عوامل مهم در اين آسيب پـذيري هـا مخصوصـا بـا تقويـت كليشـه هـا و ايجـاد         

آيد، كه نتيجه آن افزايش كارگران بدون مجـوز اسـت (سياسـت    محدوديت ها به شمار مي
ه مدت يـا بـدون قـرارداد). اكثريـت زنـان      هاي مهاجرتي در رابطه با ارائه قراردادهاي كوتا

مهاجردر جنوب شرقي و شرق آسيا هنوز هم به عنوان نيروي كار غيرماهر بـا قراردادهـاي   
كار كوتاه مدت يا در بخش خدمات به عنوان كارگران جنسي كه با سطح قابـل تـوجهي از   
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وجود دارد كه به  اي  شوند مشغول كار هستند. برخي از ديدگاه هاي كليشه  خطر روبه رو مي
كنند. سنت هاي مردساالرانه و نهادهايي كـه    زنان به عنوان وابستگان  يا افراد ثانويه نگاه مي

زن در پايين ترين رتبه درخانواده و نيروي كار قرار دارند. اين نابرابري هاي اجتماعي زنـان  
هـاجرت مـي   را براي جستجوي فرصت هاي بهتر براي بهبود وضعيت اقتصادي وادار بـه م 

كند. در نتيجه مهاجران زن در معرض سطح شديد و انـواع مختلـف از تعصـب، تبعـيض،     
عدالتي استثمار و خشونت قرار داشته و تعداد قابل توجهي از مهاجرين زن از بد رفتاري، بي

). داده هاي Piper, Nicola, 2003: PP.726,727( و فقر نسبي و از ازخودبيگانگي رنج مي برند
درصد سهم مهاجرت هاي  48نشان مي دهد كه  2013معيت سازمان ملل در سال بخش ج

انجـام   ).87: 1394مشفق، محمود، خزايـي، معصـومه   بين المللي را زنان تشكيل مي دهند(
تحقيقات بيشتر و جمع آوري اطالعات به تفكيك جنس و پرداختن به شكاف دانش و ارائه 

مهاجرت و فرصت ها و چـالش هـاي آن بـراي     تجزيه و  تحليلهاي كامل تر از جنسيت و
زنان ضروري است. زنانه شدن مهاجرت از نظر برخي محققـان مـي توانـد فرصـت هـا و      
چالش هايي براي زنان ايجاد كند. مهـاجرت مـي توانـد بـه پيشـبرد برخـي از هنجارهـاي        

مهـاجرت  اجتماعي عادالنه، بهبود حقوق زنان و دسترسي به منابع منجر شود. البته اگر چـه  
مي تواند تا حد زيادي مفيد باشد اما بسياري از محدوديت ها را نيز مي تواند ايجاد نمايـد،  
از جمله  هنجارهاي اجتماعي و قوانين محدود يا انواع تبعيض نژادي، جنسيتي. بسـياري از  

المللي در راسـتاي حفاظـت از حقـوق مهـاجران زن       كنوانسيون ها، اعالميه ها و قوانين بين
جاد شده است و كشورها اقداماتي براي بهبود منافع مهاجران و كاهش آسـيب پـذيري و   اي

خطرات براي آن ها انجام داده اند. اما هنوز زنان مهاجر مخصوصا مهاجران غيرقـانوني، بـا   
خطرات زيادي مواجه هستند وبرابري فرصت ها در خيلي از كشورها مورد پـذيرش قـرار   

ي توان خطرات ايـن مهـاجرت هـا را كـاهش داده و منـافع و      نگرفته است. با اين وجود م
المللـي امكـان     ي آن را افزايش داد كه اين امر از طريق همكاري هاي ملي و بين  فرصت ها

پذير است. دولت ها مي توانند با تصويب و الحاق به معاهدات و كنوانسيون هـاي تـرويج   
د جانبه منطقه اي و استفاده از مشاركت حمايت از حقوق زنان مهاجر و با توافقات دو يا چن

و مشاوره همه ذي نفعان، آسيب هاي ناشي از زنانه شـدن مهـاجرت هـاي بـين المللـي را      
كاهش داده و در راستاي افزايش مهاجرت امن براي زنان قدم بردارند. هدف از اين نوشتار 

عـات ناكـافي در   تاكيد بر مسائل زنان در مهاجرت بين المللي است، تا عـدم توجـه و اطال  
هـا   زنان با توجه به سهم قابل تـوجهي كـه در مهـاجرت    مورد زنان مهاجر را پوشش دهد.
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كننـد و   گذاري در عرصه مهاجرت و مهاجرپـذيري ايفـا مـي    دارند، نقش مهمي در سياست
اين پژوهش به دنبال مرور سياست ها،  .پذير آنها امري ضروري است توجه به شرايط آسيب

تـالش دارد تـا بـا تاكيـد بـر       ات و آسيب پذيري هاي زنان مهاجر بوده وفرصت ها، خطر
حمايت حقوق بشر ازمهاجران در پرتو مباحث امنيتي به چالش ها ي مهاجرت بين المللـي  
زنان  پرداخته  وتوصيه هايي براي توجه بيشتر به حقوق زنان مهاجر و ارائه منابع و خدمات 

و مالي ارائه نمايد. در اين راستا توصيه مـي شـود كـه     الزم در زمينه هاي بهداشتي، حقوقي
دولت ها با پيوستن  به معاهدات و كنوانسيون هاي ترويج حمايت ازحقـوق زنـان مهـاجر    

المللي از عدم تبعيض عليه زنان و دسترسي زنان به بـازار كـار مناسـب حمايـت كننـد.        بين
ي امنيتـي مهـاجرت زنـان،    مفاهيمي مانند امنيت انساني، علـل، فرصـت هـا و چـالش هـا     

ها ي مهاجرتي  كشورها و اسناد بين المللي حقوق بشر، اهميت دستيابي به آمـار و   سياست
ارقام به تفكيك جنسيتي در مهاجرت و توصيه هايي براي كاهش آسيب هاي مهاجرتي زنان 

  از مباحث مطروحه در مقاله حاضر مي باشد.
  
 آن با امنيت انساني ةاجرت و رابطمه .2

المللي، صلح و امنيت نمي تواند بـدون    دارد كه نظم بين  منشور سازمان ملل متحد اذعان مي
توجه به فرد و رفاه او باشد و برضرورت ارتقاء امنيت در مـوارد متعـدداز جملـه در زمينـه     
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، باالترين استانداردهاي زندگي، اشتغال كامل، آزادي براي 

توجه به نژاد، جنس، زبان يا مذهب تأكيد مي نمايد. اعالميه جهاني حقوق بشـر  همه بدون 
المللي و معاهدات حقـوق بشـر و     شامل اصول و هنجارهايي است كه معاهدات بعدي بين

اند. اعالميه نقش محوري در حمايت از تعريف انسان محـور امنيـت     عرف ازآن الهام گرفته
ق بشر كمك كرد تا زمينه براي پارادايم امنيت انساني آماده ايفا مي كند. اعالميه جهاني حقو

). دبيركل سازمان ملل در ايـن رابطـه بيـان مـي كنـد:      Vietti, Francesca, 2013: P.19 شود.(
مهاجرت براي دستيابي به كرامت انساني، امنيت وآينده اي بهتر است. بـراي دسـتيابي بـه    "

درك بهتري از مهـاجرت و مفـاهيم كليـدي مثـل      توسعه پايدار اهداف توسعه هزاره نياز به
 :Oneil Tam, Fleury,Anjali& Foresti,Marta, 2016 ("و كار داريم بهداشت،آموزش،جنسيت

P.3   هنگامي كه مهاجران و يا پناهندگان تصميم به شروع سفر از چنـدهزارمايل از كشـور .(
اند هزينـه زنـدگي شـان باشـد     كنند اين كار آن ها را با خطرات ناشناخته كه مي تو  خود مي
المللـي    كند. چند مورد از مرگ هاي ثبت شده با توجـه بـه بـرآورد سـازمان بـين       درگير مي
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مرگ و مير مي باشـد كـه در مسـير مهـاجرت از      418، 2016مهاجرت در دو ماه اول سال 
  ). Zeljkovic, Goran, Ognjanovic, Maja:2016بالكان  و در درياي مديترانه رخ داده است (

 دسـت  عمـدتاً  هاي ناامني و ها جنگ مهاجرت، جغرافيايي و مهم تاريخي عوامل از يكي

امنيت انساني، انسان و امنيت او را بـه  ). 347: 1394يزدان پناه درو، است( بوده بشر ساخت
هـاي حقـوق     گيرد. مفهوم امنيت انساني شامل تمام جنبه  عنوان موضوع محوري در نظر مي

هاي سياسي، آزادي، اجتماعي، رهايي از   جمله: رفع نيازهاي اساسي، خواستهبشري است از 
ترس و رهايي از فقر به طور همزمان. همراه با اين تغيير مفهوم امنيت است كه ديگر دولتها 

باشند، بلكه منافع مردم و بشريت به عنوان يك حـق    تنها مرجع و موضوع اصلي امنيت نمي
گيرد. دراين رويكـرد امنيـت همـه جانبـه       زيت امنيت قرار ميجمعي در هسته اصلي و مرك

كنند و   شود، وضعيتي كه در آن فرد فرد شهروندان در صلح و آزادي و امنيت زندگي مي  مي
از   مشاركت كامل در روند حكومت دارند. دسترسي به منـابع و ضـروريات اوليـة زنـدگي     

 ,Fukudaباشد(  ر، از اهداف آن ميجمله بهداشت و آموزش و پرورش و ريشه كن شدن فق

Parr, S. & Messineo, C: 2012 , PP. 2,3(. المللي زنان و   نگراني اصلي افزايش مهاجرت بين
به تبع آسيب پذيري زنان مهاجر نسبت به تبعيض، استثمارو سوءاسـتفاده جنسـي، شـرايط    

و چگونه مي توان ايـن  باشد. اين كه چرا زنان مهاجر آسيب پذيرتر هستند   نامساعد كار مي
  باشد.  آسيب هاي ناشي از مهاجرت زنان را كاهش داد از دغدغه ي رويكرد مذكور مي

در سال هاي اخير بسياري از كشورها مقادير زيادي در زمينه امنيت مرزي از طريـق بـه   
كارگيري سربازان و نگهبانان مرزي، ساخت و ساز موانع و نـرده هـا و بازداشـت هـا و ....     

، اياالت متحـده  2012ه كرده اند. بر اساس گزارش مؤسسه سياست مهاجرت در سال هزين
ميليارد دالر براي اجراي دو طرح، گمرك و حفاظت مرزي و مهاجرت هزينه  18نزديك به 

كرده است. يعني تالش براي حفظ امنيت دولت در برابر آن چه به عنوان يك تهديد بـراي  
لي كه رويكرد امنيت انساني به جاي تأكيـد بـر حفـظ    استقالل ملي درك شده است. در حا

امنيت دولت، برعوامـل متعـددي از جملـه محروميـت اقتصـادي، سياسـي، آزار و اذيـت،        
پاكسازي قومي و تمايز بين مهاجران داوطلبانه، اجباري و غيرارادي، سوء استفاده، تبعـيض،  

جنـگ و برجسـته    خشونت و نقض حقوق بشر مهاجران اجباري از كشـورهاي درگيـر در  
بنابراين به جاي تالش  .).Vietti, Francesca, 2013:PP.22,23كردن اين چالش ها مي پردازد (

براي مقابله با مهاجرت به عنوان مدل امنيت دولت محور، رويكرد امنيت انسـاني بـه دنبـال    
شناسايي و كاهش تهديداتي كه منجر به مهـاجرت هـاي اجبـاري و غيرقـانوني مـي شـود       
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خواهد نگـاه جـامع     المللي مي  باشد. دبير كل سازمان ملل متحد كوفي عنان از جامعه بين مي
تر به ابعاد مسئله مهاجرت داشته باشد و علـل تأثيرگـذار بـر مهـاجرت ميليـون هـا نفـر از        

دهد. نابرابري كشورهاي مبداء و روابط پيچيده بين توسعه و مهاجرت را مورد تأكيد قرار مي
فقير و غني در دو قرن گذشته به سرعت گسترش يافته است. تفاوت درآمد  بين كشورهاي

ورشد، دسترسي به تسهيالت  بهداشتي، آب شرب سالم، آموزشي،...باعث مي شـود بـراي   
 ,Vietti, Francescaدسترسـي بـه شـرايط زنـدگي بهتـر مهـاجرت اجبـاري افـزايش يابـد(         

2013:PP.23,24(. اختن بـه علـل تبعـيض جنسـيتي، بـه      در سطح ملي دولت ها به جاي پرد
خطرات مهاجرت زنان مي پردازند. برخي از دولت ها ممنوع كردن مهـاجرت زنـان را بـه    
عنوان محافظت زنان و كودكان در نظر مي گيرند، در حالي كه اين امر با حقوق بشـر زنـان   

ـ     د و متناقض است. مهاجران زن به ويژه دختران كمتر اطالعات داشـته و آمـوزش ديـده ان
گزينه هاي كمتري براي مهاجرت قاعده مند پـيش رو دارنـد و بـه همـين دليـل بيشـتر در       

 &Oneil Tam, Fleury,Anjaliمعرض خطر اسـتثمار و از جملـه قاچـاق قـرار مـي گيرنـد(      

Foresti,Marta, 2016:P.5( . 
    

 مهاجرت: علل و پيامدها ابعادجنسيتي .3

 گرفته قرار بحث مورد مكاتب و ها ديدگاه از بسياري در كه است اي مقوله مهاجرت يپديده

 همچـون  نماينـد  مـي  معرفـي  توسـعه  در مـؤثر  و مثبـت  اي پديـده  را آن هـايي  گـروه  .است

 از بسـياري . نوسـازي  ديـدگاه  پردازان نظريه و ها نئوكالسيك، گرايان توسعه كاركردگرايان،

 مكتب طرفداران ها، نئوماركسيست قبيل شمارنداز برمي منفي را نيزآن پردازان نظريه و مكاتب

 از بسـياري  ثابـت  پـاي  عنـوان  به مهاجرت كه نحوي به جهاني هاي سيستم تئوري وابستگي،
يكـي از   ).25: ص 1391وثوقي، منصور، حجتـي، مجيـد،  (گردد مي معرفي جامعه معضالت

مهمترين ويژگي هاي مهاجرت در عصر جديد كه به عصر مهاجرت معروف اسـت، زنانـه   
زنانه شدن مهاجرت، ابعاد كمي و كيفي دارد در بعـد كمـي افـزايش     .دن مهاجرت استش

درصد و در بعد كيفي، زنـان ديگـر فقـط     50به بيش از  حضور زنان در جريانات مهاجرتي
مهاجران تبعي نيستند بلكه خود نيز نقش فعال و حضور مستقلي در فرايند مهاجرت دارند. 

جامعـه   اسـت. پژوهشـهاي   جنسـيت  مهاجرت، شدن زنانه مبحث كليدي محورهاي از يكي
 و روابط اساسي به طور جنسيت كه دهندمي نشان مهاجرت و جنسيت درباره معاصر شناسي

 قـرار  تـأثير  تحـت  مي گـذارد،  تأثير مهاجرت پيامدهاي و علل بر كه را اجتماعي ساختارهاي
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 فراينـد  از نقطـه  هـر  كه است آن بيانگر مختلف كشورهاي در اخير تحقيقاتي دهد. شواهد  مي
 پررنگي نقش فرهنگي، اجتماعي اي  سازه به عنوان وجنسيت، است محور جنسيت مهاجرت،

 سـازماندهي  و مسيرها جنسيتي، نابرابري هاي و روابط نقش ها، كند.جنسيت،  مي ايفاء آن در
 و پيامـدها  دارنـد، بازمي  آن از يا و تشويق مهاجرت به را افراد داده، شكل را مهاجرتي جريان
 را مهاجران ادغام و هويت نهايت، در داده قرار تأثير تحت را مقصد و مبدأ در مهاجرت تبعات
انگيـزه   و نداشـته  سهم اندازه يك به مهاجرت فرايند در زنان و مردان اينرو، از دهند.  مي شكل
 مي زنند، مهاجرت به دست اقتصادي انگيزه هاي با عمدتاً است. مردان متفاوت نيز آنان هاي
 يـك  توانـد   مـي  زنان مهاجرت .مي كنند مهاجرت فرهنگي و اجتماعي داليل به بيشتر زنان اما
 از فرار نيز و خانوادگي و ساختاري تحميل شده كمبودهاي و محدوديتها از فرار براي حل  راه

 و باشد مبدأ جوامع در موجود پيشداوري هاي همچنين و جنسيتي تبعيض و اجتماعي كنترل
 فـراهم  را داشـته  محدوديت مبدأ جامعه در به طوراجتماعي كه كارهايي در اشتغال امكان نيز
 ).56،59: 1394صادقي، ولدوند، . (كند

دهد زنان بيش از مـردان در معـرض فقـر و تبعـيض جنسـيتي قـرار         مطالعات نشان مي
بين المللي را جوانـان بـه   بسياري از سهم مهاجران  ).116: 1393مؤمني زاده، ندا، گيرند(  مي

سـاله   24تا  15ميليون از اين مهاجران افراد  28دهند.   عنوان بخش قابل توجهي تشكيل مي
مي باشند. در اين ميان حفاظت و احترام و تحقق حقوق بشر مهاجران يك اصل اساسـي و  

 &Cortina, Jeronimmoشـود(   پايه محكم براي سياست مهاجرت و توسـعه محسـوب مـي   

Taran Patrick ,Raphael, Alison, 2014: PP.2,3 تعــداد كــل مهــاجران  2015). در ســال
بـوده اسـت. تقريبـا نيمـي      2000ميليون در سـال   173ميليون رسيده كه  224المللي به   بين

تـا سـال    2000اند. از سال را زنان تشكيل داده 2015%) از مهاجران بين المللي در سال 48(
%) افـزايش يافتـه   8/15ختـران بـه كشـورهاي در حـال توسـعه (     مهاجرت زنان و د 2015

است.نسبت مهاجران زن به اروپا، آمريكاي التـين و كارائيـب، شـمال آمريكـا و اقيانوسـيه      
با توجه  .)UNDESA: 2016افزايش يافته و همين تناسب به آفريقا و آسيا كاهش يافته است(

ميليـون   3/21پناهنـدگان در سراسـر جهـان بـه     تعداد  2015به جابه جايي اجباري در سال 
 8افزايش يافته است. باالترين سطح از زمان جنگ جهاني دوم است. پناهندگان در حـدود  

درصد از پناهندگان دختـران و زنـان    47اند كه المللي بودهدرصد از تعداد كل مهاجران بين
قابـل توجـه اسـت، بنـابراين     ). ابعاد جنسيتي و چالش ناشي از آن .UNHCR:2016بوده اند(

فعاليتهاي خاص جنسيتي براي كاهش زنان و دختران مهاجر،كاهش فقر و ناامني، گسـترش  
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دسترسي آن ها به اقتصاد و رشد پايدار، بهداشت، آموزش و تحصيالت و عدالت مورد نياز 
است. سياست گذاران و متخصصان در اين حـوزه مـي بايسـت درك درسـتي از تـأثيرات      

و چگونگي افزايش نابرابري داشته باشند و اقداماتي در جهت مقابله بـا رفتارهـاي   جنسيتي 
مضر مربوط به جنسيت و كاهش تبعيض جنسيتي و افزايش قدرت تصميم گيري و انتخاب 

.امابـا  ).Oneil Tam, Fleury,Anjali& Foresti,Marta: 2016, P.3زنان و دختران داشـته باشـند(  
ها به تفكيك جنسيت در ايـن    ان، ما با فقدان اطالعات و دادهوجود مهاجرت قابل توجه زن

تحقيقـات تمركـز خـود را بـر روي زنـان مهـاجر       1980رابطه مواجه هسـتيم. از سـال       
 ).UNDESAJMHS: p.1با اين حال، امور اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحـد(  قراردادند.
اطالعات به تفكيك جنسـيتي مهـاجر   تعداد كشورهايي كه  2010تا  1990دهد از   نشان مي
اند كاهش داشته است. درك نقش زنان در مهاجرت نه تنها به داده ها و اطالعـات    ارائه داده

به تفكيك جنسيت بستگي دارد، بلكه  به درك و فهم از چگونگي نقش وارتباط جنسيت با 
لـب بـر اسـاس    هر نوع از مهاجرت دارد. تحقيقاتي كه درباره مهاجرت انجام مـي گيـرد اغ  

مسائل اقتصادي و مالي، هزينه و فايده تجزيه و تحليل مـي شـود. لـيكن در ايـن تجزيـه و      
تحليل ابعاد جنستي مهاجرت داراي اهميت است. اين تجزيه و تحليل ها بايد شـامل يـك   
تفسير اجتماعي كه ريشه در هنجارهاي فرهنگي و جنسيتي كه مرتبط با شـكل نقـش هـا و    

هاي مرتبط با ان ها باشد. تحليـل جنسـيتي نشـان مـي دهـد كـه چگونـه        انتظارات و رفتار
جنسيت  مي تواند دسترسي بـه منـابع و تفـاوت در قـدرت و برابـري را در سـاختارهاي       

  ). Fleury, Anjali  2016: P.1اقتصادي و اجتماعي و حقوقي تحت تاثير قرار دهد(
  
  المللي شدن مهاجرت بين علل زنانه 1.3
 تبيـين  مختلـف  در سطوح متعددي عوامل توسط و است پيچيده مهاجرت، و جنسيت رابطه

 مهاجرتي شبكه هاي سطح مياني، در كار؛ بازار و اقتصادي نظام هاي كالن، سطح در .شود مي

 زنان و مردان مهاجرت سرمايه انساني و نسبي محروميت مانند فردي عوامل خرد، سطح در و

 تعـداد  مردسـاالر،  جوامـع  در مي كنـد  هوفمن بيان كه مي دهد. همانطور قرار تأثير تحت را

 دست بيشتر دارند، بيشتري استقالل زنان كه كشورهايي در مقابل در و است كمتر زن مهاجران

 مسـيرها،  داليـل،  زيرا است؛ جنسيتي فرايندي مهاجرت، ترتيب، بدين .مي زنند مهاجرت به

 فراينـد  بايستي تنها نه اينرو، از .است متفاوت زنان و مردان براي پيامدهاي مهاجرت و الگوها
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 مهـاجرتي  سياست هاي و داده اي نظام بلكه داد قرار مطالعه مورد لنز جنسيتي از را مهاجرت

  ).1394:76باشد(صادقي،ولدوند، مهاجرتي جريانات جنسيتي ماهيت مبتني بر بايستي نيز
بـراي ازدواج و يـا الحـاق بـه     از لحاظ تاريخي تصور براين بود كه زنان در وحلـه اول  

كنند به خانواده مهاجرت مي كنند. دو برابر از زناني كه به اياالت متحده امريكا مهاجرت مي
باشد. علت اصلي مهاجرت به استراليا، كانادا، اروپا، نيوزلند،   دليل پيوستن به همسرانشان مي

يك نظرسنجي در هنـد علـت     اياالت متحده، پيوستن و الحاق به خانواده است. با توجه به
باشـد. مشـابه      درصد زنـان شـهري ازدواج مـي    59درصد از زنان روستايي و  89مهاجرت 

 91دهـد كـه ميـزان مهـاجرت بـراي ازدواج        نشان مي 2007- 2008همين بررسي در سال 
درصد براي زنان شهري اسـت. بـه طـور مشـابه در سـال       61درصد براي زنان روستايي و 

درصد از مهاجران داخلي بـراي ازدواج   42داده هاي سرشماري نشان داد كه  در نپال 2001
كننـد.    درصد از زنان متولد شده در خارج براي ازدواج به نپال مهاجرت مـي  61بوده است. 

دستور و يا سـفارش بـراي ارسـال    "مهاجرت هاي بين المللي براي ازدواج مي تواند شامل 
ورهاي مرفـه بـا زنـان كشـورهاي در حـال توسـعه       كه به موجب آن مردان از كش "عروس

وزارت  )UNFPA( ازدواج مي كنند. بـه گـزارش صـندوق جمعيـت سـازمان ملـل متحـد       
زن روسي  80000حدود  2005تا  1995دادگستري اياالت متحده گزارش كرده كه از سال 

روپـا هـم   اند، البته بيشـتر بـه غـرب ا   براي اين نوع ازدواج به اياالت متحده مهاجرت كرده
مهاجرت نموده اند. مردان كشاورزروستايي در ژاپن، تـايوان و چـين بـه دنبـال عـروس از      

درصد از مـردان تـايواني بـا زنـان      10، تقريبا 2000فيليپين، تايلند و ويتنام هستند. در سال 
درصـد از ازدواج هـا،    14، 2005مهاجر خارجي ازدواج كردند. در جمهوري كره در سـال  

بين المللي بود. مهاجرت براي ازدواج زماني رخ مي دهد كه نسـبت زنـان بـه    ازدواج هاي 
مردان كم است مانند مناطق روستايي شمال هند كه در آن زنان از شرق هنـد و نپـال بـراي    
ازدواج مي آيند. طبق گزارشات سازمان بين المللي مهاجرت سياست تك فرزندي در چين 

ا را به سمت ازدواج با همسران خارجي از ويتنـام  منجربه عدم تعادل چشمگير شده و آن ه
 ).Fleury, Anjali , 2016: P.3سوق داده است(

 بيولوژيك و زيستي هاي انگيزه با تنها مهاجرتها بشر، زندگي اوليه دوران برخالف امروزه

 و سياسـي  اقتصـادي،  اجتمـاعي،  پديده اي مهاجرت معاصر دنياي در بلكه شوند، نمي انجام
زنـان مهـاجر، مهـاجرت را يـك      ).30: 1387موحد، مجيد، نيازي، صـغري،  است( فرهنگي

پروسه به سوي رهايي و توانمندسازي مي دانند. زنانه شدن مهاجرت به تغييرات اجتماعي، 
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 ,Kholmatova, Nodria( باشد  اقتصادي در كشورهاي مبداءو بازار كار كشور مقصد مرتبط مي

2016,P.3.(. ك استراتژي براي بهره وري از فرصت هـاي اقتصـادي در   مهاجرت به عنوان ي
خارج از كشور به منظور به حداكثر رساندن درآمد خانوار و براي محافظـت ازآن در برابـر   

با زنانه شدن مهاجرت، زنان به طور فزاينده با يـا بـدون    .شود  شوك هاي اقتصادي ديده مي
 :Caarls, Kim, Mazzucato, Valentina, 2016( المللي مـي كننـد    شوهران خود مهاجرت بين

P.590 .(  مهاجرت براي زنان با اهداف متفاوت از جمله ايجاد فرصت هاي شغلي، دسـتيابي
گيرد. ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي    به توانمندي و مقابله با تبعيض صورت مي
ن زنان ماهر و غير دهد. بررسي تجربيات مهاجرا  كشور مهاجرت زنان را تحت تأثير قرار مي

ماهر و چگونگي زنانه شدن نيروي كار و سياست هاي مهاجرت بايـد بازتـابي از نيازهـاي    
  مختلف و خطرات ناشي از مهاجرت براي زنان و دختران باشد.

برخي زنان و دختران جوان به منظور فرار از كنترل خانواده ها يـا اجبـار بـراي ازدواج    
به مهاجرت مي كنند. هنجارهاي جنسيتي ممكن است زنـان و  زودهنگام يا ختنه زنان اقدام 

دختران را به مهاجرت سوق دهد. زنان به احتمال زياد به كشورهايي مهاجرت مي كنند كـه  
نسبت به كشورشان نهادهاي اجتماعي تبعيض آميز كمتري داشته باشد و داراي فرصت هاي 

قسيم كار در بازار كار يـك عامـل   اقتصادي بيشتري براي آنان باشد.هنجارهاي جنسيتي و ت
كليدي در اشتغال است. مردان در اغلب جوامع به عنوان رهبر، تصميم گيرندگان و نان آور 
و نيروي مولد مي باشند در حالي كه زنان به نقش طبيعي خانه داري و توليد مثل و مراقبت 

. )Oneil Tam, Fleury,Anjali& Foresti,Marta, 2016: PP.4,5از فرزندان تنزل پيدا مي كننـد ( 
در برخي از كشورها زنان مجرد به احتمال بيشتري مهاجرت مي كنند، اما در برخي ديگر از 

دهند. دربررسـي انجـام شـده در سـريالنكا،       كشورها اولويت را به مهاجرت زنان متاهل مي
كنند از نظـر  دهد كه جامعه نگران اين است كه زنان مجرد وقتي مهاجرت   يافته ها نشان مي

اخالقي فاسد و با مشكالتي در ازدواج روبه رو خواهند شد. در غنـا و نيجريـه نيـز نتـايج     
مشابه اين تحقيق به دست آمده كه در آن از آثار غيراخالقي و فحشاي مهاجرت زنان مجرد 

دهـد تنهـا     نگرانند. مطالعات سازمان بين المللي مهاجرت در مولداوي و گواتماال نشان مـي 
اند ممكن است به دليـل فـرار از     دران و زنان بيوه يا زنان مطلقه كه تبعيض را تجربه كردهما

ننگ اجتماعي مهاجرت كنند. در كشورهايي مانند فيليپين و سريالنكا مهاجرت ممكن است 
از طالق قابل قبول تر باشد. زنان تحت خشونت هاي مبتني بر جنسيت، خشونت خـانگي،  

دم فرصت هاي شغلي مناسب ممكن است بيشتر تمايـل بـه مهـاجرت    ازدواج ناموفق، يا ع
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داشته باشد. برخي از زنان فيليپيني مهاجرت را به عنـوان يـك راه بـراي بـه دسـت آوردن      
د مسـائلي ماننـد ازدواج در نظـر    آزادي از كنترل خـانوادگي و اسـتقالل، از جملـه در مـور    

دهند كه برخي   اي نشان مي  اساس مطالعهبر 2010در سال  گيرند. براي مثال الم و هوانگ مي
از زنان جنوب شرقي آسيا به طور خاص براي فرار از ازدواج اجباري مهاجرت مـي كننـد.   

درصد از دختران نوجوان مهاجر اتيوپي براي جلوگيري از ازدواج زودهنگام مهـاجرت   23
دهنـد كـه ديگـر      مـي كنند. فرنت و ديگر همكارانش نيز در يافته هاي تحقيقاتشان نشان   مي

اشكال تبعيض مبتني بر جنسيت باعث مهاجرت مي شوند از جمله آن ها ازدواج زودهنگام، 
  باشـد.   ختنه زنان، تابوهاي اجتماعي جنسيتي يا پتانسيل براي خشونت مبتني بر جنسيت مي

با استفاده از نهادهاي اجتماعي و شاخص جنسـيت  بـه    2014فرنت و همكارانش در سال 
ي مؤسسات و نهادهاي تبعيض آميز اجتماعي پرداخته و دريافتند كـه وقتـي نهادهـاي    بررس

اجتماعي تبعيض آميز وجود دارد، زنان به كشورهايي با نهادهاي اجتماعي كمتر تبعيض آميز 
مهاجرت مي كنند. تجزيه تحليل بر اساس شاخص جنسيت نشان مي دهد كه كشـورها بـا   

راي زنان مهاجر دارند. اين كشش بيشتر ممكن اسـت  سطوح پايين تبعيض كشش بيشتري ب
به دليل افزايش دسترسي به بازار كار و برابري جنسيتي در محل كارو عامل تمايل زنـان بـه   
مهاجرت باشد. بنابراين آن چيزي كه مشخص است نهادهاي اجتماعي تبعيض آميـز نقـش   

درگيري  .).Fleury, Anjali , 2016: PP.7,8مهمي در فشار تمايل مهاجرت زنان بازي مي كند(
ها و بحران مي تواند باعث تشديد خشونت جنسي شود كه به عنوان تاكتيك جنگي مـورد  
استفاده قرار مي گيرد شكست دولت براي حمايت از زنـان و دختـران در برابـر خشـونت     

 ,Oneil Tam( جنسي مي تواند به مهاجرت دامن زده وخطر قاچاق انسان را افزايش مي دهد

Fleury,Anjali& Foresti,Marta, 2016: PP.4,5( نفر به اروپـا   880000حدود  2015سال . در
رفتند كه از داليـل آن چنـدين بحـران و درگيـري در خاورميانـه بـود. كميسـارياي عـالي         

زند بيش از يك ميليون نفر مجبور به مهاجرت از مناطق خطرناك شدهپناهندگان تخمين مي
. قاچاق انسان نتيجـه ضـرورت هـاي اقتصـادي،     )Zeljkovic,Goran,cognajanovi:2016( اند

باشد و قاچاق را به عنـوان معضـلي ناشـي از      هاي سياسي براي مهاجرت مي  امنيتي و انگيزه
فشارهاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي معرفي مي كند كه افراد مجبور مي شـوند مهـاجرت   

خود در وراي مرزهاي سرزميني كشور خـود را  خطرناك براي دستيابي به آمال و آرزوهاي 
  ).89: 1394افروغ، عبدالمحمد، زارعي، مصطفي، تجربه كنند(
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  المللي شدن مهاجرت بين پيامدهاي زنانه 2.3
هاي جنسيت و مهاجرت مي تواند در برنامه ها و سياست هايي كـه موجـب     درك پيچدگي

افزايش مزايا و كاهش هزينه هاي اقتصـادي و اجتمـاعي بـراي زنـان مهـاجر كـه نيمـي از        
جمعيت مهاجر جهاني را تشـكيل مـي دهنـد، كـاربرد داشـته باشـد. بـراي چنـين دركـي،          

د و دقيق براي تجزيه و تحليل جنسـيت  تحليلگران و كارشناسان نياز به اطالعات قابل اعتما
 بـه  را آنهـا  دسترسـي  كـه  مـي شـوند   مواجه موانعي با اغلب مهاجر زناندر مهاجرت دارند. 

 فرهنگي، وضعيت با متناسب خدمات به اطالعات، نياز مانند موانعي مي كند؛ محدود خدمات

 از كه فردي به انحاء از نحوي به و مواجه شده اجتماعي انزواي با است ممكن آنها سرپناه ها. و

 و از مساعدت و نبوده آگاه خود حقوق از است ممكن باشند. وابسته مي كند سوءاستفاده آنها
 جستجوي از ناتوان اغلب آنها بنابراين نباشند. مطلع مي شود ارايه دركشور مقصد كه حمايتي

بـي   يـا  ترس با وضعيت اين گاه ممكن است دارند. اكراه آن از يا بيروني بوده رسمي حمايت
 بنابراين بدتر شود. استرداد و از زندان ترس يا خود كشور قضايي مسؤوالن به نسبت اعتمادي

 و رفتـار شـود   خشـونت  قربانيـان  هماننـد  خشـونت  قرباني مهاجرِ زنان با كه است ضروري
كتـاب راهنمـاي سـازمان ملـل      گيـرد (  قـرار  آنهـا  دسترس در ويژه حمايت هاي و خدمات

در مطالعه اي از طريق مصاحبه با زنان مهاجر در ايرلند نشان داده شده زنان كارگر  ).2010:
مهاجر در بازار كار به داليل قومي و نژادي نابرابري را تجربه كرده و غالبا در سطح كـاگران  
كمتر ماهر با دستمزد پايين به كار گرفته مي شوند. اگر چه زنان مهاجر ممكن است درامـد  

ي نسبت به كشور خود داشته باشند اما در بخش هايي از بازار كار هستند كه اتحاديـه  بيشتر
نداشته و تبعيض، استثمار، دستمزد پايين، انزواي اجتماعي و اسـترس را تجربـه مـي كننـد.     
ــادل اطالعــات مــي    ــه طــور جــدي مــانع از تب ــاني ب همچنــين مشــكالت فرهنگــي و زب

   )..Pillinger, Jane, 2016: P.2باشد(
 140000زنان مهاجر باردار با چالش هاي ديگري روبرو هستند. به عنـوان مثـال بـاالي    

كارگر مهاجر زن نپالي در خاورميانه وجود دارد كه توسط هومز مطالعه شـده انـد و نشـان    
داده شده كه اين زنان باردار معموال به خانه فرستاده شدند و با توجه به قـانون شـهروندي   

از مادران نپالي به دنيا مي آيند كه پدران خارجي دارند نمي توانند مليـت   نپال، كودكاني كه
نپالي دريافت كنند. عالوه بر اين پس از بازگشت مادران در معرض انگ و تهمت و بدنامي 
قرار گرفته و دسترسي كمتري به خدمات دارند. كودكـان متولـد شـده از مـادران مهاجربـا      

 Global Forum onنند در كشورهاي مقصد ثبت شوند (وضعيت غيرقانوني ممكن است نتوا
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Migration and Development:2016.(       ،البته برخي معتقدنـد مهـاجرت مـي توانـد اسـتقالل
سرمايه انساني، عـزت نفـس و توانمنـدي زن را در خـانواده و جامعـه  بهبـود بخشـيده و        

عادالنه تـر آشـنا سـاخته و     هنجارهاي سنتي را تغيير داده و آن ها را با هنجارهاي اجتماعي
حقوق زنان، دسترسي به منابع و فرصت هاي اقتصادي، شغلي و تحصيلي آن هـا را بهبـود   

گردند، اغلب آن هـا اسـتقالل     بخشد. هنگامي كه زنان مهاجر به خانه و يا وطن خود باز مي
تند، اند. حتي زماني كه زنان خودشان مهاجرنيسـ   پيدا كرده، مهارت و تخصص كسب نموده

تواند عامـل نفـوذ و     تواند اثرات مثبت براي آن ها داشته باشد. مهاجرت مي  باز مهاجرت مي
تغيير هنجارهاي جنسيتي در خانواده و ايجاد برابري جنسيتي باشد. هنگـامي كـه زنـان بـه     

مانند اغلب آن ها كنترل امور و اختيارات خانواده خود   عنوان همسران مردان مهاجر باقي مي
در دست مي گيرند و به عنوان تصميم گيرنده درامور مالي و انتخاب هاي خانواده عمـل  را 
كنند. اگر چه مهاجرت مي تواند سودمند باشد و براي رفع بسياري از محدوديت ها مثل   مي

ي   هنجارهاي اجتماعي و قوانين محدود، جنسيت و يا تبعـيض نـژادي، آسـيب پـذيري هـا     
ابع محدود مفيد واقع شـود امـا در عـين حـال چـالش هـا       جنسيتي خاص، فرصت ها و من

 ).Fleury, Anjali : 2016وآسيب هايي را نيز به همراه دارد (

بنابراين مهاجرت ممكـن اسـت آسـيب پـذيري را تشـديد نمايـد از جملـه از طريـق         
سوءاستفاده و قاچاق، به خصوص هنگامي كه مهاجران كمترماهر يا غيرماهر و يا غيرقانوني 

د. مهاجران ممكن است در تالش براي به رسـميت شـناخته شـدن اعتبـار تخصـص      هستن
حرفه اي خود در خارج از كشورو برخي موانع فرهنگي، زباني و نژادي و يا تبعيض مواجه 

 : Fleury, Anjaliشوند. موانع محدوديت هاي براي مهاجرت زنان بيشـتر از مـردان اسـت (   

ماي غيرقابل انكار چالش هايي براي زنان و دختران . مهاجرت زنان پيش بيني و دورن)2016
است. اغلب مهاجرت باعث تشديد و سخت تر شدن شرايط و موقعيت زنـدگي و شـرايط   
ــر       ــرض خط ــتر در مع ــان بيش ــال زن ــوان مث ــه عن ــود. ب ــي ش ــور مقصــد م ــار در كش ك

از  بسـياري  درسوءاستفاده(جسمي، جنسي، كالمي) و بهره برداري جنسي قرار مي گيرنـد.  
 خارج مهاجرين بويژه خصوص بيگانگان در بشري حقوق قانوني هنجارهاي اعمال كشورها

 يـا  ناكـافي  انـد   مانده باقي كشور در يا شده وارد قانوني اجازه بدون كه كساني ضابطه يعني از

 .است محدود بسيار

 مـورد  تـر  بـيش  اخيـر  دهه در آنها از سوءاستفاده و مهاجرين عليه خشونت و خصومت

 از مـانع  زمينـه  اين در تحقيقي منابع كمبود و اسناد فقدان اما گرفته است قرار جهانيانتوجه 
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 بد اين ميزان افزايش نتيجه در حد چه تا رشد اين كه مي شود پرسش پاسخ اين شدن روشن

 و حقـايق  افشـاي  بـه  جهـاني  جامعـه  پاسخ از بخشي دهنده حد تشكيل چه تا و ها رفتاري
 و نـوع  زمينـه  در تحليـل  و تجزيـه  و سازي مستند تحقيق،.است زمينه اين در دهي گزارش
 در.اسـت  انـدك  بسـيار  آنها براي مؤثر حلهاي و راه مهاجرين بشري حقوق مشكالت ميزان

 نظيـر  موضـوعاتي  به مهاجرين مردم، عامه ميان مباحث در و سياستمداران توسط رسانه ها،

 خارج مهاجرين .شوند مي داده نسبت اجتماعي ساير مشكالت و ايدز دزدي، اعتياد، قاچاق،

 و شـوند   مـي  شـناخته  قانوني، مجرم  غير  مهاجرين عنوان به توصيفشان دليل به نيز ضابطه از
ــدين ــوانين حمــايتي حــوزه از خــارج ترتيــب ب ــرارداده ق شــوند.(پورعزيزي   مــي ق
 شده اسـت  فراگير و گسترده آنچنان مهاجرين بشر حقوق نقض امروزه .)1390:7،8مردخه،

كرده است.  تبديل المللي بين تعريف مهاجرت عناصر از به يكي را مهاجرين بشر حقوق كه
بنابراين الزم است اسناد بين المللي در حقوق بين الملل در رابطه با حقوق بشر مهـاجرين  

  مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
  

چـارچوب حقـوق   در  نان مهـاجر هاي حمايت از ز . نقد و بررسي استراتژي4
 المللي بشر بين

مهاجران و پناهندگان از آسيب پذيرترين گروه هاي اجتماعي هستند.در موارد ذيل برخي از 
المللي و توافقات حول حقـوق پناهنـدگان و مهـاجران ودر مـورد چگـونگي        معاهدات بين

  گيرد:  مسائل مربوط به سن و جنس مورد بررسي قرار مي
  

 ها ارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنك ةحقوق هم كنوانسيون حمايت از 1.4
)Birchall, Jenny, 2016:P.33(  

دهـد و    ي آن ها تشكيل مي درصد مهاجران را كارگران مهاجر و اعضاي خانواده 90حدود 
بقيه نيز از دانشجويان و جهانگردان و غيره هستند به طور تقريبي نيمي از جمعيت كارگران 

گيرند كه با همسران خود و يا به تنهايي و بـه قصـد يـافتن كارهـاي       مهاجر را زنان دربرمي
. كنوانسـيون بـين المللـي    )2: 1393فريـدوني، احمـد،   خانگي اقدام به مهاجرت مـي كنند( 

ي   ي شـماره   حمايت از حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هايشان مصـوب قطعنامـه  
، كـارگران مهـاجر و   28شد. طبق ماده ي با  مي 1990دسامبر  18مجمع عمومي در  158/45
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اعضاي خانواده آنها حق بر دريافت مراقبت پزشكي كه براي حفظ حيات يـا جلـوگيري از   
اي برابر با اتباع دولت مربوطه   آسيب غير قابل جبران به سالمتشان ضروري است را به گونه

ه ايشـان را بـه   به ترتيب دسترسـي كـارگران مهـاجر و اعضـاي خـانود      45و43 دارند. مواد
عباسـي، محمـود، دهقـاني،    دارد(  خدمات اجتماعي و بهداشتي برابر با اتباع دولت مقرر مـي 

اين كنوانسيون اصول حقوق بشر را به طور مستقيم در  ).141: 1394غزاله، رضايي، راحله، 
ـ   رابطه با كارگران و خانواده آنها صرف نظر از وضعيت قانوني آن ها به كار مي راي بندد و ب

تمامي كارگران مهاجر و خانواده آن ها برابري حقوقي را به عنـوان اصـل اساسـي قلمـداد     
كند. حق داشتن برابري حقوقي از اصول اساسي حق اين افـراد اسـت. ايـن كنوانسـيون       مي

ني مـي باشـد و بـر مـوارد ذيـل      شامل حمايت از هر دونوع مهاجران قـانوني و غيـر قـانو   
  دارد:  تأكيد
 رابر و شرايط كار برابرحق دستمزد ب ـ

 حق مراقبت هاي بهداشتي اضطراري و آموزش براي كودكان ـ

 حق هويت فرهنگي ـ

 حفاظت از ارعاب و خشونت ـ

 حمايت ديپلماتيك ـ

عالوه بر اين،  كنوانسيون مجموعه اي از حمايت هاي مازاد و اضافي را براي مهـاجران  
  قانوني در نظر مي گيرد:

 بيكاري و تأمين اجتماعي برابري حقوق كار مانند مزاياي ـ

 خدمات دسترسي به مراقبت بهداشتي ، اجتماعي و آموزش ـ

 شناخت حق الحاق به خانواده ـ

اين كنوانسيون اولين كنوانسيوني است كه به وضوح همه حق ها را به هر دو جنس هم 
دهد. با اين حال نيازهاي خاص زنان مهاجر را عنـوان نمـي     زنان و هم مردان اختصاص مي

كشور به تصويب  48اجرايي نشد. تا به امروز تنها توسط  2003. اين كنوانسيون تا سال كند
رسيده است. اين چالشي آشكار از لحاظ اجرايي شدن آن است. به دليل اين كه كنوانسـيون  
حقوق مهاجران غيرقانوني را به رسميت شناخته و تأكيد بر برابري شرايط كار بـا مهـاجران   

  مخالفت برخي كشورها قرار گرفته است. قانوني دارد، مورد
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  المللي كار كنوانسيون سازمان بين 2.4
اين كنوانسيون همراه با اعالميه اصول اساسي حقوق كار، مجموعه اي از حقـوق مهـاجران   
حول دستمزد و حق الزحمه، عضويت در اتحاديه هـا، امنيـت اجتمـاعي و رفتـار برابـر بـا       

و ملي است. همچنـين خواسـتار اعمـال سياسـت هـاي       كارگران مهاجر و كارگران داخلي
جنسيتي، داده ها و اطالعات به تفكيك جنسيتي، فرصت هايي براي كارمناسب براي زنان و 

سازمان بين المللي كار، كنوانسيون  2013باشد. در سال  اقدامات براي رسيدگي به قاچاق مي
كار براي كارگران خانگي را ترويج  كارگران خانگي را به اجرا درآورد. اين كنوانسيون آداب

كند كه كار خانگي عمدتا به وسيله زنان و دختران كه بسـياري از آن  دهد اما تصديق ميمي
المللي كار با سازمان بين )..Birchall, Jenny, 2016:PP.33,34 ها مهاجر هستند انجام ميگيرد.(

ارگران مهـاجر چـارچوب هـاي    تدوين كنوانسيون هاي الزم و سامان دهي امور حقوقي كـ 
. عليرغم وجـود اسـتانداردهاي   )22: 1384سجادپور، كاظم،سودمندي را فراهم كرده است(

اي از   جامع ميثاق براي حق سالمت و كنوانسيون ها باز كارگران مهاجر بـا طيـف گسـترده   
 United Nationsباشـند(   چـالش هـاي بـالقوه بهداشـتي در چرخـه مهـاجرت روبـرو مـي        

Development: 2015(.  
  

  1967و پروتكل  1951كنوانسيون پناهندگان  3.4
كند اين كه چه كسي پناهنده است، چه حقـوقي  كنوانسيون پناهندگان پناهنده را تعريف مي

دارد و اين كه كشورها چه وظايف و تعهدات قانوني نسبت به آن ها را دارند. زماني كه اين 
بين پناهندگان زن و مرد بيـان نشـده اسـت. ماحصـل     شد هيچ تفاوتي   كنوانسيون نوشته مي

كميته اجراي كميسارياي عالي پناهندگان چندين توصيه و اسناد راهنما راجـع بـه تجـارب    
هايي در رابطه با پناهندگي كودكـان منتشـرداده   مختلف زنان از آزار و اذيت و دستور العمل

  است. اين كنوانسيون آوارگان داخلي را پوشش نمي دهد.
  

  )CHDAW(كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان  4.4
اجرايي شد، تمركز بر برابري بين زنان و مـردان در تمـام    1981اين كنوانسيون كه در سال 

راجع به ابعـاد   32هاي عمومي شماره   ، كميته توصيه2014زمينه هاي زندگي دارد. در سال 
ها بـراي    هدفش راهنمايي دولتمربوط به جنسيت، وضعيت و مليت پناهندگان رائه داد كه 
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رفع تبعيض عليه زنان، احترام، حفاظت از حقوق پناهجويان زن و برابري اساسـي و ذاتـي   
Birchall, Jenny, 2016: P. 34باشد(  براي زنان مي

كميته منـع تبعـيض در نظريـه تفسـيري     ). 
ه قـرار  خود موضوع كارگران زن مهاجر و حقوق و معضالت آنها را مورد توجـ  26 شماره

ــت  (  داده اســ General Comment No.26 on Women Migrant Worke 

CEDAW/c/2009/wp.1/R,2 December:2008.(      صـادر   2008اين نظريـه تفسـيري درسـال
گرديده و به نوعي بر وضعيت نابسامان و نامطلوب ايـن زنـان در برخـي كشـورها داللـت      

جوامع اروپايي و ديگر كشورهاي توسعه يافته كند. نكته قابل تأمل آن است كه برخي از   مي
با معضالت مربوط به وضعيت زنـان كـارگر مهـاجر و نقـض حقـوق ايـن گـروه از زنـان         

اي   كارگران مهاجر، همانند همه زنان نبايد در هـيچ زمينـه  «كند:   درگيرند.اين كميته تأكيد مي
يون، كميته مبادرت به ارائـه  كنوانس 24مطابق ماده » شان مورد تبعيض واقع شوند.  در زندگي

توصيه هايي در مورد برخي از گروه هاي زن كارگر مهاجر كه در معرض تبعيض يا اذيت و 
آزار قرار دارند، مي كند.اين نظريه تفسيري بر تعهدات دولت هاي عضو به اقدام، حمايت و 

تأكيـد   اجراي حقوق بشر زنان كارگر مهاجر كه در ديگر معاهدات نيز احصاء شـده اسـت،  
كند، علي رغم اينكه دولت ها حق دارند مبادرت به اعمال كنتـرل    كند. كميته تصريح مي  مي

بر مرزهايشان نمايند و مهاجرت را قانونمند كنند، اما آنها بايد تمام تعهدات خـود بـر طبـق    
معاهدات حقوق بشري را كه تصويب نموده يا به آن ملحق شده اند را ايفا نمايند. از جمله 
آنها ارتقاي امنيت و ايمني در پروسه مهاجرت و تعهد به احترام، حمايـت و ايفـاي حقـوق    

در كشـوري   اذيت و آزار و تبعيض قبال در مهاجر زنانبشر زنان در پروسه مهاجرت است.
هـاي مختلـف، زنـان مهـاجر را بـه        اند، آسيب پذيرند. كميته گروه  كه به آن مهاجرت نموده
كند كه برخي از گـروه هـاي مزبـور مـي توانـد بـا         چه تصريح ميرسميت مي شناسد؛ اگر

 .يكديگر همپوشاني داشته باشد
ور مسـتقل مهـاجرت   طـ  بـه  كـه  مهـاجر  كارگر زنان برخي از اين گروه ها، عبارتند از:

زنان كارگر مهاجر كه به همسر يا ديگر اعضاي خانواده خود كـه كـارگر هسـتند،     كنند؛ مي
 General Comment No.26 onملحق شوند؛ زنان كارگر كه فاقد مدارك قانوني الزم هستند(

Women Migrant Worke CEDAW/c/2009/wp.1/R, December:2008 Paras.6-8(.   از جملـه
اجر، بنا بر تصريح كميته عبارتند از: حق حيـات، حـق   مهم ترين حقوق بشر زنان كارگر مه

آزادي شخصي و امنيت، حق منع شكنجه، حق منع رفتـار غيرانسـاني و تحقيركننـده، حـق     
جنس، نژاد، قوميت، فرهنگي، مليت، زبان و ديگر وضـعيت هـا،    آزادي از تبعيض بر مبناي
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قانون. همچنين زنان كارگر حق برخورداري از استانداردهاي كافي زندگي و حق برابري نزد 
مهاجر مستحق برخورداري از حمايت در قبال تبعيض بر مبناي كنوانسيون اند و دولت هاي 
عضو بايد كليه اقدامات مقتضي را بدون هيچ گونه تأخيري براي امحاي كليه اشكال تبعيض 

ــد   ــل آورن ــه عم ــه ب  General Comment No.26 on Women Migrant Worke( علي

CEDAW/c/2009/wp.1/R, December:2008 Paras.10-12(.   
حقوق مندرج در معاهدات بين المللي حقوق بشر حمايت از دختران مهاجر را پوشش 
داده است. دختران عالوه بر آن، حقوقي را با توجه به سن خود تحـت عنـوان كنوانسـيون    

CRCحقوق كودك(
بـه كليـه    و براساس جنسيت خود تحت عنوان كنوانسيون پايان دادن ) 

كشور رسيده  189و 196اشكال تبعيض عليه زنان دارند.اين معاهدات به ترتيب به تصويب 
است. برخي از حقوق مربوط در كنوانسيون حقوق كودك عبارتند از: الحـاق بـه خـانواده،    
مبارزه با انتقال غير قانوني و قاچاق و عدم بازگشت كودكان، جلوگيري از فروش و قاچاق 

حمايت آن ها در برابر استثمار اقتصادي و كار هاي خطرناك با عنوان بهره برداري آن ها و 
جنسي و سوءاستفاده.  كنوانسيون عليه رفع تبعيض عليه زنان اشاره به حق برابـر آمـوزش،   
اشتغال، سالمت دارد. اين معاهدات استانداردهايي براي هر دو جنسيت و كودك در قوانين 

اهم مي كند. اما در عمل منـافع دختـران مهـاجر بـه نـدرت در      و سياست هاي مهاجرت فر
 ,Achild Rights Perpective:2016قوانين و سياست هاي مهاجرت پوشـش داده مـي شـود(   

Global Forum on Migration& Development, www.terredeshommes.org.P.4. .(  
 

  شوراي امنيت سازمان ملل متحد 1325قطعنامه  5.4
توسط شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد. اين قطعنامه بر روش هاي  2000در سال 

مختلف حفظ صلح و امنيت بين الملل، تجربيات زنان در درگيريهاي مسـلحانه، پيشـگيري از   
المللـي را    خواهد در طول جنگ قوانين حقوق بشـر بـين    جنگ تاكيد داشته و از دولت ها مي
 ).Birchall, Jenny, 2016:P. 34 مال رعايت كنند.(براي حمايت از زنان و دختران كا

 

  2030پايدار ةدستور كار براي توسع 6.4
رؤساي دولت ها و نمايندگان بلند پايه نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد و جامعه مدني 

گردهم آمدند و در مجمع عمومي ملل متحد، دستور كـار توسـعه پايـدار     2015در سپتامبر 
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 17دند. اين دستور كار جايگزين اهداف توسعه هزاره شد كـه شـامل   را تصويب كر 2030
هدف ويژه است كه نقشه راه جامعه بـين المللـي را در زمينـه توسـعه      169هدف اصلي و 

اشاره دارد بـه ايـن    5 پايدار براي پانزده سال آينده ترسيم مي كند. اين سند در هدف اصلي
افرادي كه نيازهاي آنان در دستور كـار شـرح داده   كه: اقشار آسيب پذير بايد توانمند شوند. 

شده است ، عبارتند از همـه كودكـان ، جوانـان، معلـوالن، مبتاليـان بـه ايـدز، سـالمندان،         
  پناهندگان، بي خانمانان يا مهاجران. 

خواهـد بـراي دسـتيابي بـه       از كشورهاي عضو مي 2030دستور كار براي توسعه پايدار 
مند و امن با احترام كامل به حقـوق بشـر،     مهاجرت هاي منظم و ضابطهاطمينان بيشتري از 

 Transforming ourبهداشت وسالمت مهاجران، پناهندگان و آوارگان داخلي همكاري كنند(

World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1:2015 www. 

un.org.P.7
راي توسعه پايدار اشاره خاص به مهـاجرت  مورد از اهداف جهاني جديد ب 7).  

دارند و در عين حال چندين مورد ديگر نيز به طور غير مستقيم مربوط بـه ايـن امـور مـي     
يك فرصت كليدي براي نگاه دوباره به مهاجرت، شناخت تجربـه   2030باشند. دستور كار 

سياسـت  هاي خاص، نيازها و نقاط قوت گروه هـاي خـاص از مهـاجران و پناهنـدگان و     
گذاري در اين زمينه ارائه داده و برخي از توصيه ها را بـراي كمـك بـه توسـعه و اجـراي      

 :Birchall, Jenny, 2016( سياست هاي مهاجرتي در رابطه با جنس و سن نتيجـه مـي گيـرد   

P.4 2030، به عنوان بخشي از توافق دستور كـار  2015). در دستور كار آديس آبابا در سال ،
و خواسته شده كه با احترام كامل به حقوق بشر، مبارزه با بيگانه ستيزي در از كشورهاي عض

ــهيل ــد      تسـ ــالش نماينـ ــن تـ ــانوني و امـ ــاجرت قـ ــهيل مهـ ــاجر، تسـ ــام مهـ ادغـ
)Brichall,jenny,2016:P.55(ها  فرصت هايي را براي رهيافت 2030ار. دستور كار توسعه پايد

  آورد. و در عمل به ارمغان ميي مهاجرتي و رويكردهاي مهم جنس و سن در سياست ها
  

  هاي مهاجرتي، حقوق بشر و جنسيت . سياست5
المللـي    سياست هاي مهاجرت نقش كليدي در تعيين پيامدها و شرايط و جريان مهاجرت بين

تواند به صورت طبقـه بنـدي شـده در      توصيه ها در رابطه با سياست هاي مهاجرت مي دارند.
هــاي كمــك بــه توســعه و بشردوســتانه،   اي، ســازمانراســتاي سياســت هــاي ملــي، منطقــه 

 و مبـدأ، مقصـد   كشـورهاي  اخيـر  سـالهاي  در هاي كشورهاي مبدا و مقصـد باشـد.    استراتژي
  .اند  داشته معطوف مهاجرين بشر حقوق به فراواني توجه دولتي غير و المللي  هاي بين سازمان
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  اي هاي ملي و منطقه ها و استراتژي سياست 1.5
معموال انفرادي سياست هاي خود را در رابطه با مهـاجرت هـاي داخلـي (درون    دولت ها 

كنند. تمركز اصلي اين   كوچي)و مهاجرت به كشور ديگر يا بيگانه (برون كوچي)طراحي مي
سياست ها در رابطه با مديريت مهاجرت به سـمت داخـل و درون كشـور اسـت. امـا هـر       

خود را نيز محدود كننـد. سياسـت هـاي    كشوري ممكن است مهاجرت به بيرون از كشور 
هاي مختلف بر روي انواع مهـاجران تمركـز دارد، بـه عنـوان مثـال        دولت معموال در روش

 :Birchall,Jenny, 2016جويـان(   قـانوني، پناهنـدگان، پنـاه     مهاجران بسيار ماهر، مهاجران غير

PP.35,36( در مهاجرت قانوني .مهاجران زن مستقل ممكن است با موانع و محدوديت هايي
اي)،   روبرو باشند، كه شامل ممنوعيت عمومي در مهاجرت زنان براي كار(به استثناي حرفـه 

هاي خاصي (به عنوان مثال كارگران خانگي) و يـا محـدوديت سـني      ممنوعيت براي بخش
تواننـد بـراي كـار      سـال مـي   15يـا   14 باشند. به طوري كه پسران بيشتر از سـن   مواجه مي

ت قانوني داشته باشند، در حالي كه مهاجرت زنان اغلب توسط يك مشخصـه سـني   مهاجر
سال شناخته شده است، به طوري كـه   35 باالتر محدود شده است گاهي اوقات سن باالي

تواننـد مهـاجرت غيرقـانوني كننـد. ايـن        دختران و زنان كمتر از حداقل سن تنها فقـط مـي  
ل هاي مهاجرت به طور قانوني شده و حقـوق  سياست مهاجرت منجربه محدود كردن كانا

آن ها را با منتسب كردن آن ها به بخش هاي آسيب پذير كار و قرار دادن آن ها در معرض 
دهد. دولت ها توصـيه هـايي را     استفاده( خشونت و تجاوز) كاهش مي  خطر استثمار و سوء

مل بـه حقـوق   كه توسط متن معاهدات و مكانيسم هاي حقوق بشر در خصوص اجرا و ع
  ) 27: 1395فتحي، الهام،( دختران مهاجر دريافت كرده اند

ايجاد فرصت هاي اقتصادي از جمله شرايط كار خوب و عدم استثمار كارگران، محـيط  
زيست سالم،مسؤليت پاسخ به تهديدات امنيت انساني مخصوصا نقض حقوق بشر، تبعيض، 

. براي مثال در اسپانيا، قوانين )Vietti, Francesca, 2013:P.24تواند كارساز باشد(  خشونت مي
مهاجرتي بيشتردر مورد خشونت هاي مبتني بر جنسيت در رابطـه بـا زنـان بـدون در نظـر      
گرفتن وضعيت اقامت و تدابير مجموعه اي از حفاظت خـاص از زنـان، بازمانـدگان فاقـد     

از همسر خود بـه خـاطر   باشد. در فرانسه، به زنان فاقد مدارك قانوني كه   مدارك قانوني مي
  .).Birchall,Jenny, 2016: P.40شود. ( خشونت جدا شده اند اجازه اقامت داده مي

  المللي بايد در موارد ذيل تالش نمايند:  كشورها و جوامع بين
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داري مدرن، پايـان دادن بـه اسـتثمار و    ريشه كن كردن كار اجباري و پايان دادن به برده
خشونت عليه زنان، حمايـت هـاي اجتمـاعي و روانـي از زنـان      قاچاق زنان و همه اشكال 

مهاجر، نظارت، تنظيم و بهبود استانداردها، سياست ها و چارچوب هاي قانوني بـراي كـار   
استفاده و اشتغال غيرقانوني، بهبود دسترسي بـه مؤسسـات مـالي از      زنان واز بين بردن سوء

لي آنها و كاهش شيوه هاي تبعيض آميز جمله كاهش هزينه هاي معامله مهاجر و وجوه ارسا
در كار زنان و دستمزدها، تالش هاي سازمان همكاري و توسعه و سازمان بين المللي كار با 

تواند راهگشا باشد. آموزش جنسيتي براي سازمان هاي   همكاري دولت ها در اين زمينه مي
ي زنـان در توسـعه   در ارتباط با مهاجران، گنجاندن سياست هـاي جنسـيتي و توانمندسـاز   

سياست هاي مهاجرت، ارائه پشتيباني مراكز منابع مالي و محلي براي ارائه مشـاوره اعـم از   
حقوقي، بهداشتي، خدماتي و اطالعاتي براي زنان و دختران مهاجر بـدون در نظـر گـرفتن    
وضعيت قانوني شان. كمك به دسترسي خدمات بهداشتي اوليه از قبيل افـزايش آمـوزش و   

 ,Oneil, Tam,Fleury, Anjali& Foresti هـاي روانـي و اجتمـاعي از مهـاجران زن.(    حمايت 

Marta:2016 (. تدوين در دولتها كه است هايي پيچيدگي از ديگري مثال مهاجر قاچاق مسئله 

 روزافزون همكاري به وادار را دولتها پديده هستند. اين روبرو آنها با خود سياستهاي مهاجرتي

بنابراين توصيه هايي   .مهاجرين شده است از حمايت و فشار اعمال تركيب و موجب ساخته
 در زمينه سياست هاي مهـاجرتي بـراي كشـورهاي مبـدا و مقصـد مـي تـوان ارائـه نمـود         

  ).1390:3(پورعزيزي مردخه،

  استراتژي كشورهاي مبداء 1.1.5
توسعه و ارائـه  سرمايه گذاري در آموزش، اشتغال، فرصت توليد و درآمد به منظور تشويق 

هاي هدفمند در توانمندسازي زنان و دختران، توسعه   جايگزين براي مهاجرت؛ توسعه برنامه
توانند مزايـا و منـافع     هاي بازگشت مهاجران، به طوري كه زنان و دختران مي  و ادغام برنامه

همچنـين  اقتصادي و اجتماعي متعلق به خارج از كشور خود را به كشور مبداء انتقال دهند. 
فرصت دسترسي به اشتغال و كمك هاي مالي و ادغام مجدد با موفقيت در جامعـه پـس از   
بازگشت، مقابله با هنجارهاي اجتماعي تبعيض آميز، لغو موانع حقوقي براي مهاجرت مثـل  
ممنوعيت براساس سن، وضعيت تأهل يا بارداري و زايمان، تقويت سيستم هـاي حمايـت   

اند مثـل بهبـود دسترسـي بـه بانكـداري        اي كه پشت سر مانده  وادهمالي براي به اعضاي خان
اعتباري، توسعه و تشويق كسب اطالعات قبل از عزيمت وآموزش براي مهاجرات نيـروي  
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كار با تمركز خاص بر زنان و دختران، ترويج استفاده از قرارداد كار قبل از خروج وتوسـعه  
  برنامه هاي بازگشت مهاجران.

  ي كشورهاي مقصداستراتژ 2.1.5
توسعه مكانيسم هايي براي شناسايي گروه هاي آسيب پذير هنگام ورود، رويكرد حمايتي و 
توانمندسازي قربانيان مهاجرت هاي غيرقانوني، توسعه سياست هاي الحاق بـه خـانواده از   
جمله كودكان بي سرپريت بايد در استراتژي كشورهاي مقصد به كار گرفته شود. همچنـين  

طمينان حاصل شود كه مهاجران زن و پناهندگان به تمـام خـدمات مـورد نيـاز ماننـد      بايد ا
بهداشت(از جمله بهداشت باروري)، تغذيـه، آمـوزش و پـرورش، كمـك هـاي حقـوقي،       
دسترسي به عدالت، دسترسي برابر به بازار كار مناسب، حق اشتغال رسمي آزادي معاشرت 

بدون در نظر گرفتن وضـعيت اقامـت آن هـا     و حقوق اجتماعي، دسترسي برابر به آموزش،
دسترسي داشته باشند. همچنين براي ترويج تصاوير مثبـت از مهـاجرت از طريـق طراحـي     
كمپين هايي براي آگاهي عمومي در مهاجران در رابطه بـا چـالش هـاي بيگانـه سـتيزي و      

اي رويكرد مشاركتي و همكاري بين المللي در تمام زمينه هـاي مهـاجرت در سياسـت هـ    
.Birchall,Jenny,2016: PP.59,58 كشورهاي مقصد بايد گنجانده شود (

). برخي از سياسـت   
ها يك رويكرد چندفرهنگي دارند كه مهاجران را به حفظ هويت فرهنگي خود تشويق مي 
كند، در حالي كه ديگر سياست ها يك رويكرد جذب و همگوني در فرهنگ اكثريتي دارند. 

اند مجوعه اي از حقوق مدني، سياسي و اجتمـاعي بـه مهـاجران    سياست هاي ادغام مي تو
بدهدو يا آن ها را به داشتن مجموعه اي از حقوق مجاز نمايد. اغلب كشورها در رابطـه بـا   
اعطاي تابعيت و شهروندي مقرراتي را تنظيم كرده اند كه تحـت آن شـرايط مهـاجران مـي     

خي از كشورها برنامه كمك به بازگشت، توانند از تابعيت  و شهروندي برخوردار شوند. بر
براي تشويق مهاجران به كشورهاي خود را توسعه و گسترش داده ودر برخي از موارد براي 

شود. چنـين طرحـي ممكـن      ايجاد انگيزه از مشوق هايي مثل پاداش نقدي، پول استقاده مي
ل برنامـه اقـدام   است  توسط دولت ميزبان يا دولت فرستنده به طور مشترك انجام گيرد مثـ 

بـا انگيـزه و هـدف افـزايش توانـايي       2015اتحاديه اروپا در رابطه با بازگشت مهـاجران در 
  ).Birchall,Jenny,2016: PP.35,36كشورهاي عضو در بازگشت مهاجران غيرقانوني(
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  هاي مهاجرت جنوب و جنوب شمال در تمام زمينه ـ ارتقاء همكاري جنوب 3.1.5
به عنوان مثال از طريق توسعه و گسترش تفاهم نامـه هـايي در مـورد     تواند  اين موضوع مي

حقوق زنان مهاجر، موافقت نامه ها براي مقابله با قاچاق انسان تقويت شـود. داشـتن يـك    
هاي آسـيب پـذيردرگير ماننـد زنـان و دختـران، پسـران،         رويكرد مشاركتي كه شامل گروه

اي و محلـي همـراه بـا      لت هاي ايالتي، منطقهكارشناسان حوزه زنان باشد. ايجاد ظرفيت دو
المللي كار، مهاجرين و پناهندگان براي جمع آوري، تجزيه و تحليل و استفاده از   سازمان بين

هاي تفكيك شده وضعيت مهاجر بـر اسـاس سـن و جـنس، ارزيـابي سياسـت هـاي          داده
آسـيب پـذير،   گيري اثرات سـن و جـنس در مـورد گـروه هـاي        مهاجرتي در عمل، اندازه

عدم وجـود اطالعـات   )، Birchall,Jenny,2016: P.5 شناسايي ارتباط بين توسعه و مهاجرت(
ومنابع و مسائل مربوط به هماهنگ سازي عملكرد كشورها به شـدت توانـايي مـا را بـراي     

 ,Messias, Johnnatan, Benevenuto, Fabricio, Weber, Ingmarكند(  ارزيابي تئوري محدود مي

 Zagheni,Emilio, 2016:  اطالعات و داده ها به تفكيك جنسيتي در برنامه ريزي با توجه به.(
نيازهاي مختلف زنان و دختران به كار گرفته شود. سياست هاي حساس به مسائل جنسيتي 

  به تعدادي از عوامل متكي است تا اجرايي گردد از جمله اين عوامل عبارتند از:
براي شناسايي گروه هاي پرخطر،ظرفيت سازي براي واسطه ها و سيستم هاي بهبود يافته 

ها، تقويت حمايـت از خـدمات     ميانجيگرها، بهبود در دسترس بودن اطالعات به تفكيك داده
بخش هاي خاص براي گروه هاي آسيب پذير، اسـتفاده و بـه كـارگيري دسـتورالعمل هـاي      

  .)Birchall,Jenny,2016: P.5 0ي(كمسيارياي عالي پناهندگان در پيشگيري از خشونت جنس
  
  هاي بشردوستانه ها و رويكرد سياست 2.5

هاي سازمان هـاي بشردوسـتانه و توسـعه ظرفيـت زيـادي در راسـتاي       ها و روشسياست
تاثيرگذاري و دگرگون كردن اثرات نسبت سن و جـنس برمهـاجرت دارنـد. كـه برخـي از      

  نمونه ها ذيال مورد بحث قرار گرفته اند:
چه برخي از قوانين مهم بين المللي و چارچوب هاي مربـوط بـه مهـاجرت بـدون     اگر

اشاره به نيازهاي متفاوت زنان توسعه داده شده اند، سازمان هاي بشردوستانه بـه وسـيله ي   
اند. به عنوان ها، استرا تژي هاي جنسيتي مهمي را گسترش دادهطيف وسيعي از دستورالعمل
UNHCRسارياي عالي پناهندگان(مثال دركتاب راهنماي كمي

) در رابطه با حفاظت از زنان و  
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هـاي حفاظـت از زنـان و دختـران و طيـف وسـيعي از       اي از برخي چالشدختران، گستره
ها طراحي شده است. اين سياست،   استراتژي براي فراهم كردن راه هاي مقابله با اين چالش

تضمين اين است كه همه مردم مي تواننـد از  مختصري از مجموعه تعهدات كميساريا براي 
حقوق برابربهره ببرند. اين شامل تعاريف از سن و جنس و نيازهاي مختلف زنان، دختران، 
مردان و پسران و كودكان، زنان مسن و افراد معلول، زنان و مـردان متعلـق بـه گـروه هـاي      

پيشگيري و پاسخ بـه   بومي، ملي و قومي، مذهبي و زباني و اقليت هاست. هدف شناسايي،
خطراتي است كه زنان و دختران با آن روبرو هستند كه اين روش چهار عنصر دارد: ادغـام  
سن و جنس در تمام انواع اقدامات و سطوح، بهبود حفاظت از زنان و كودكان بـا نيازهـاي   

اي خاص، بهبود حفاظت از كودكان از جمله نوجوانان، بهبود حفاظت از افراد ديگر با نيازه
خاص. در اين كتاب راهنما يك بخش در رابطه با خشـونت هـاي مبتنـي بـر جنسـيت در      
شرايط جابه جايي داخلي مي باشد. اين كتاب به دو بخش تقسيم شده كه در بخش اول بـه  
حفاظت از جنسيت در مواقع اضطراري در چـارچوب حقـوق بـين الملـل و مشـاركت و      

  ).Birchall, Jenny, 2016: PP.41,42( اقدامات بشردوستانه مي پردازد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه در مورد حقـوق بشـر مهـاجران    
منصوب كرد كه وظيفه دارد اطالعات مربوط به موانع حفاظت از حقوق بشـر مهـاجران را   
دريافت و آسيب پذيري خاص زنان و كودكان و كساني كه بدون داشتن مدارك قـانوني و  

اند را بررسي نمايد. همچنين گزارشگر  توصيه هايي مناسب براي  ني مهاجرت كردهغيرقانو
جلوگيري و رفع نقض حقوق بشر مهاجران ارائه مي نمايد. اين نقش در حال حاضر توسط 

دستور تأسيس گروه  2006فرانسوا كوپين ايفا مي گردد. دبير كل سازمان ملل متحد در سال 
GMGجهاني مهاجرت(

هدف از تشكيل اين گروه، ترويج استفاده گسترده از همـه   ) را داد. 
يك گروه فرعي راجع  2012المللي و منطقه اي مربوط به مهاجرت است. در سال   اسناد بين

به مهاجرت ، حقوق بشر و جنسيت توسط كميسارياي عالي حقوق بشر ، زنان ملل متحد و 
هاجران و خـانواده هـاي آنهـا را    يونيسف تاسيس شد. اين گروه ارتقاء حفاظت از حقوق م

ترويج نموده و از ادغام حقوق بشر و رويكرد حسـاس و مهـم جنسـيتي بـه مهـاجرت در      
اسـت پشـتيباني    2015فرايندهاي سياسي كليدي كه شامل چارچوب هاي توسـعه پـس از   

  ).Birchall, Jenny, 2016: P.35( كند مي
 المللـي  بين ميثاق و سياسي و مدني قحقو المللي بين ميثاق مانند مهم معاهدات از برخي

 نظر به اما اند  رسيده تصويب به كشور 140 از بيش توسط فرهنگي و اجتماعي حقوق اقتصادي،
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 خصوص در حقوق اين احقاق راه سر بر زيادي اقتصادي و اجتماعي موانع سياسي، رسد  مي

 المللـي   بـين  كنوانسـيون  حمـايتي،  شكاف اين كردن پر براي تالش در .دارد وجود مهاجرين

 در معاهده اختصاصي ترين عنوان به آنها خانواده و اعضاي مهاجر كارگران تمامي از حمايت

 امـا  گرديـد.  االجرا الزم 2003 ژوئيه در و رسيد متحد ملل تصويب به 1990 سال در زمينه اين

 مقاوله نظير دارند، تمركز (ILO) خاص بطور مهاجرين و حقوق بر كه خاصي معاهدات حتي

نتوانسـته   هـم  متحد، ملل 1990 معاهده كار همين المللي  بين سازمان 143 و 97 شماره هاي  نامه
 فـراهم  را بيشـتري  هـاي  حمايت ساير افراد به نسبت مهاجرين براي تئوري در كم دست اند

 مضـاعف  مهـاجرين  بشـر  حقوق به نسبت را خود توجه ملل متحد اخير سال چند در .آورند

 كـرده اسـت.   منصـوب  را بشـر مهـاجرين   حقـوق  ويـژه  گزارشـگر  1999سـال  در و ساخته

المللي بشردوسـتانه بـه طـور فعـال در     . جامعه بين)1،2: 1390پورعزيزي مردخه، فاطمه، (
تالش براي مقابله با سوء استفاده جنسي و تجاوز بوده و با ارائه طـرح هـايي بـراي ايجـاد     

عملياتي و روش پاسخگو بودن در برابر استثمار و سوء اسـتفاده  دستورالعمل هاي روشن و 
 ).,2016International organization for Migrationجنسي بر اين موضوع تĤكيد دارد(

  
  هاي جنسيتي مهاجرت ي توسعة سياست  ها  چالش 3.5

ديت پياده سازي و ارزيابي جنسيتي مهاجرت تاثيرمهم و واقعي در عمل دارد امـا بـا محـدو   
هايي روبرو است، از جمله اين موانع، محدوديت در منابع، افكار عمومي منفي در رابطه بـا  
مهاجرت، حركت و جابه جايي سريع انساني و ظرفيت هاي نهادي ضعيف در مسير اصلي 

  جريان برابري و شكاف بين سياست و عمل و در شواهد و داده ها مي باشد.

  شكاف بين سياست و عمل 1.3.5
دهد كه بازيگران و نهادهاي بشردوستانه يك سري   ي اسناد حقوق بين المللي نشان ميبررس

را با هدف شناسايي جنس و سن درمهاجرت توسعه داده اند. با ايـن وجـود در    سياست ها
بسياري از موارد اين سياست ها در عمل اجرا نمي شوند. در حالي كه بازيگران بشردوستانه 

ي و تجزيـه و تحليـل   ه هايي را بر اسـاس سـن و جـنس جمـع آور    به طور فزاينده اي داد
اند، اين اطالعات و داده ها در شكل دادن بـه برنامـه نويسـي يـا برنامـه ريـزي بـراي         كرده

نيازهاي مختلف زنان و دختران استفاده نمي شود. آگاهي از اين ناتواني و نقص باعث شده 
جنسيتي در برنامه ريـزي در عمـل باشـند.    كه برخي از سازمان ها به دنبال يكپارچه سازي 
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سياست هاي مهم  جنسيتي در عمل و براي اجرايي شدن به تعدادي از عوامل بستگي دارد 
  اين عوامل عبارتند از:

سيستم هاي بهبود يافته براي شناسايي گروه هاي پرخطر،  ظرفيت سازي براي واسـطه  
از تفكيـك داده هـا، ارائـه خـدمات و     ها، ميانجيگرها ، بهبود در دسترس بـودن و اسـتفاده   

  تقويت حمايت از بخش خاص و گروه هاي آسيب پذير.
برخي از توصيه ها و دستورالعمل ها توسط كميسارياي عالي پناهندگان در  پيشـگيري  
از خشونت مبتني بر جنسيت در مهاجرت توسعه داده شده كـه شـامل روش هـايي بـراي     

يي براي اجراي اين سياست ها وجود دارد از جمله گزارش مي باشد. اما در عمل چالش ها
  اين چالش ها عبارتنداز:

طوالني شدن حضور پناهندگاني است كه در اردوگاه ها براي چندين سـال زنـدگي    ـ
  مي كنند

در حالي كه نقطه تمركز صريح بر خشونت جنسي عليه زنان اسـت در عمـل ديگـر     ـ
مردان و دو جنسيتي هاسـت  شكل هاي خشونت جنسيتي كه شامل دختران، پسران، 

  محدود مانده است
به طور قابل توجهي رويكرد مشاركتي دركشورها با توجه به محدوديت هاي مالي و  ـ

  زماني و كاركنان فاقد آموزش تحت تاثير منفي قرار گرفته است.
  ناسازگاري و عدم هماهنگي بين بازيگران دولتي و حقوق بشري ـ
ثبت نام جهت شناسايي گروه هاي در معـرض  ناكافي بودن سيستم هاي جامع براي  ـ

  خطر
  داده هاي كيفي محدود در مورد گروه هاي آسيب پذير -  ـ

  براي رسيدگي به اين چالش ها توصيه هايي صورت گرفته از جمله اين كه:
اولويت يكپارچه سازي محلي براي پناهندگان، تدبيراستراتژي خـروج ازاردوگـاه هـا و    
ايجاد فرصت هاي معيشتي براي توانمندسازي پناهنـدگان، توسـعه سياسـت خـاص بـراي      
نيازهاي گروه هاي مختلف، داشتن متصدي يا مامور ناظر، آموزش مـنظم و اجبـاري بـراي    

استراتژي بهبود و مديريت دانش و به اشتراك گـذاري  كاركنان كميسارياي عالي پناهندگان، 
اطالعات، تعميق مشاركت و همكاري با سازمان هاي غير دولتي و جامعه مـدني، انتصـاب   
مشاور جنسيتي براي ارائه پشـتيباني تخصصـي، ايجـاد شـبكه منطقـه اي از سـازمان هـاي        
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ورهاي مبدا، ترانزيت غيردولتي از جمله سازمان هاي زنان براي حمايت هاي مشترك از كش
و مقصد، تقويت ظرفيت ملي براي پاسخ به نيازهاي خاص زنـان و دختـران آسـيب پـذير     
توسط افزايش تعداد كاركنان بـا زمينـه ي تخصصـي جنسـيت، سـالمت زنـان و مباحـث        
خشونت، ايجاد ظرفيت براي ارائه دهندگان خدمات محلي و مددكاران اجتماعي در مسائل 

قوق زنان، حساسيت فرهنگي، عدم تبعيض، كمك و مشاوره رواني و مربوط به خشونت، ح
پيشگيري از سوءاستفاده جنسي، دسترسي به پناهگاه امن با تفكيك مناطق بر اساس جنسيت 

 ).Birchall, Jenny, 2016: PP.51,52( و خانواده

  ها به تفكيك جنسيت آوري داده عدم ظرفيت كافي براي جمع 2.3.5
اثير جنسيت بر الگوهاي مهاجرت نياز به داده هاي تفكيكي قابل اعتماد براي بررسي روند ت

وجود دارد. مشكل مناطق، جابه جايي سريع و مهاجرت غيرقانوني اسـت. در زمينـه هـاي    
انسان دوستانه ضروري است كه بدانيم چه كسي آسـيب ديـده و در گـروه خطـر هسـتند.      

روه ها ي گذارد تا مطمئن شويم كدام گتفكيك داده هابر روي كمك هاي بشردوستانه اثر م
از اين كمك ها بهره مند شدند. يكي از اهداف جهاني توسعه پايدارايجاد ظرفيت كشـورها  
بـراي جمـع آوري داده هــا بـا كبفيــت باالسـت. البتــه اسـتراتژي اخــذ اطالعـات مشــكل       

بـه  است،اگرپيشرفتي در دستيابي به اين هدف صورت بگيرد، داده هاي جمـع آوري شـده   
تفكيك سن و جنس سهم قابل توجهي در برنامه ريزي و سياست مهاجرت خواهد داشت. 

 200در سياست هاي مهـاجرتي   2013براي مثال اين تجزيه و تحليل ارائه داده ها در سال 
كشور جهان نشان مي دهد هر كشور در سياست هاي مهاجرتي خـود بيشـتر بـه كـارگران     

چه سازي غير تبعه و تشويق بازگشت شـهروندان و جـذب   ماهر، الحاق به خانواده و يكپار
سرمايه هاي خارج از كشور مي پردازد. اما اين گزارشات شامل اطالعات در مـورد درصـد   

سياسـت هـاي ملـي از منظـر جنسـيت      زنان در ميان مهاجران بين المللي وتجزيه و تحليل 
ورد مطلوب در سياست هـاي  براي رسيدن به دستا ).Birchall, Jenny, 2016: P.53( شود نمي

نتايج اين سياست ها به طور منظم بر ميزان آسـيب پـذيري زنـان و دختـران     مهاجرتي بايد 
مورد ارزيابي قرارگرفته و نتايج عملكرد خوب برخي از كشورها و سـازمان هـا در اختيـار    

  بقيه كشورها به عنوان الگوي سياست هاي مهاجرتي قرار بگيرد.
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  گيري نتيجه. 6
مقاله مروري بر سياست ها، اسناد حقوقي بين المللي، علل، فرصت ها و چـالش هـا و    اين

تواند  رت ميآسيب هاي زنانه شدن مهاجرت مي باشد. درك پيچدگي هاي جنسيت و مهاج
در برنامه ها و سياست هايي كه موجب افزايش مزايـا و كـاهش هزينـه هـاي اقتصـادي و      

از جمعيت مهاجر جهاني را تشكيل مي دهنـد، كـاربرد   اجتماعي براي زنان مهاجر كه نيمي 
داشته باشد. براي چنين دركي، تحليلگران و كارشناسان نياز به اطالعات قابل اعتماد و دقيق 
براي تجزيه و تحليل نقش جنسيت در مهاجرت دارند. جامعه ملي و بـين المللـي بايـد بـه     

يتي دولت محور، با تأكيـد بـر امنيـت    جاي تالش براي مقابله با مهاجرت، به عنوان مدل امن
انساني به دنبال شناسايي و كاهش تهديداتي كه منجر به مهاجرت هاي اجبـاري، نـامنظم و   

ها براي كـاهش    شود باشد. شناختن علل مهاجرت و ارائه راه حل  بي رويه و غير قانوني مي
وند مهـاجرت  چالش ها و افزايش فرصت هاي مناسب ناشي از آن، كمك خواهد كرد تا ر

بيشتر منطقي، ايمن و انساني بوده و حتي منجر به توانمندي و ايجاد فرصت براي مهاجرين 
علـل و  جايگاه زنـان مهـاجر از مـردان مهـاجر در مهـاجرت متفـاوت اسـت.        ليكن باشد. 
هاي مهاجرت، اشكال آزار و اذيتي كه مهاجران از آن رنج مي برند و پيامدها و تبعات  زمينه

ما نيازمند رسيدگي به وضـعيت خـاص و آسـيب پـذيري     به زنان متفاوت است. آن نسبت 
زنان توسط تركيب ديدگاه هاي جنسيتي در سياست هاي مهاجرتي و قوانين ملـي هسـتيم.   
زنان مهاجر بايد از منظر نابرابري جنسيتي، نقـش هـاي سـنتي زنـان، بـازار كـار جنسـيتي،        

رت مورد توجه قرار گيرند. عوامل متعـددي  خشونت مبتني بر جنسيت، فقر و كار در مهاج
نظير جهاني سازي، تمايل به دستيابي به فرصت هاي جديـد، فقـر، رويـه هـاي مبتنـي بـر       
جنسيت و خشونت جنسي در كشورهايي كه محل وقوع جنگ يا بالياي طبيعي هستند، به 

 مهاجرت هايمواقع آمار اغلب در .اند عنوان عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت زنان معرفي شده

يابند. تهديـدات امنيتـي بـه ويـژه      مي امنيت اهميت و اجتماعي سياسي، هاي ريزي برنامه در
براي مهاجران اجباري و غير قانوني زنان و كودكان به عنوان جمعيـت هـاي آسـيب پـذير     

بـه تفكيـك    مهـاجرت  آمـار  داشـتن  آسيب هاي زنان مهـاجر بـدون   بيني حادتر است. پيش
ازمهـاجران وانـواع    دقيقـي  آمار كشوري چه چنان نخواهد داشت. را الزم جنسيتي، مطلوبيت

را  خود كشور ن مهاجرا وضعيت تواند باشد، نمي نداشته آسيب هاي آنان به تفكيك جنسيتي
واقعيـت   با مبهم و منطبق مهاجرت به مربوط هاي سياست نتيجه در نمايد. به درستي ارزيابي

راهكار جهت مقابله با بحران هاي ناشي از اين آسيب هـا   نبوده و كارايي مناسب براي ارائه
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 قابـل اعتمـاد   هـاي  داده بـا  اگـر  مهاجرت، ي ها سياست كه است بديهي را نخواهد داشت.

 آمـار  خواهـد بـود.   وقت آن اتالف ي  نتيجه باشد، نداشته رسمي آمار مرجع و نشود پشتيباني

ويـژه   بـه  كشورها از ي  بسيار در جنس،المللي مخصوصا به تفكيك سن و   بين ي ها  مهاجرت
اسـت. داده هـاي    قابل قبـول  غير و ناقص توسعه حال در نيز و يافته توسعه تر كم كشورهاي

تفكيكي ناكافي براساس جنسيت و سن و اين كه آيا زنان مهاجر بدون همراه هستند يـا بـا   
كمي در بخش هـايي   اند، وضعيت نامعلومي دارد. همچنين اطالعات  همراه و يا قاچاق شده

كننـد    هاي غير قابل كنترل و نظارت و مشاهده كار مـي   كه زنان اغلب به نسبت باالدر بخش
وجود مهاجرت قابل توجه زنان، ما با فقدان اطالعات و داده هـا بـه تفكيـك     وجود دارد.با

جنسيت در اين رابطه مواجه هستيم. درك نقش زنان در مهـاجرت نـه تنهـا بـه داده هـا و      
طالعات به تفكيك جنسيت بستگي دارد، بلكه  به درك و فهم از چگونگي نقش وارتبـاط  ا

جنسيت با هر نوع از مهاجرت دارد. عالوه بر جمع آوري داده ها، دولت ها بايد اطالعـات  
خود را براي تسهيل همكاري به اشتراك بگذارند.عليرغم تالش كميسـارياي عـالي حقـوق    

جرت و يونيسف در جمع آوري و به اشتراك گذاري اطالعات بشر، سازمان بين المللي مها
در مورد زنان و كودكان هنوزهم اطالعات ناكافي به تفكيك سن و جنس وجود دارد. ايـن  

هـاي مهـاجرين     المللي، غيردولتي، پژوهشگران، گروه  ها توسط سازمان هاي بين  تفكيك داده
گيرد اغلب بر اساس مسائل اقتصادي   ضروري است. تحقيقاتي كه درباره مهاجرت انجام مي

و مالي، هزينه و فايده تجزيه و تحليل مي شود. ليكن در اين تجزيه و تحليل ابعاد جنسـتي  
مهاجرت داراي اهميت است. اين تجزيه و تحليل ها بايد شامل يك تفسـير اجتمـاعي كـه    

ت و رفتارهاي ريشه در هنجارهاي فرهنگي و جنسيتي كه مرتبط با شكل نقش ها و انتظارا
تواند دسترسي به   دهد كه چگونه جنسيت مي  مرتبط با ان ها باشد. تحليل جنسيتي نشان مي

منابع و تفاوت در قدرت و برابري را در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و حقوقي تحـت  
در اين ميان بايد توجه داشته باشيم فقر و كسب درامد تنهـا علـل مهـاجرت    تاثير قرار دهد.

ن نيست بلكه برخي از هنجارهاي اجتماعي و فرهنگـي سـركوبگر، عـدم دسترسـي بـه      زنا
آموزش و شغل هاي با مهارت باال، محدوديت هاي قانوني،.... منجر به افـزايش مهـاجرت   
زنان شده است. دولت ها بايد اقداماتي در تالش براي رسيدگي به مهاجرت هاي بي رويـه  

پذيري آن هـا نسـبت بـه تبعـيض، اسـتثمار و سـوء       و پاسخ به علل مهاجرت زنان، آسيب 
تفاوتي نسبت به  مهاجرت زنانه منجر به عدم وجود سياسـت هـاي     بي استفاده انجام دهند.

مربوطه و آگاهي عمومي در كشورهاي مبدا و ميزبان شده و محافظت از حقـوق، ايمنـي و   
ا نيازمند  تغيير و تحـول  بنابراين مبهداشت رواني زنان مهاجر را سخت و دشوار مي نمايد. 
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در قوانين و سياست ها براي بهبود شرايط زنان مهاجر در كشـور هـاي مقصـد و مبـداء و     
المللي هستيم از جمله تنظيم و بهبود شرايط كار براي همه كـارگران مهـاجر زن،     قوانين بين

از بـين   نظارت بر اجراي سياست ها و چارچوب هاي قانوني كار براي زنان و بهبود آن ها،
بردن زمينه هاي سوء استفاده و اشتغال غيرقانوني و كاهش شيوه هاي تبعيض آميزكار براي 
زنان، كاهش علل مهاجرت زنان و پايبند كردن آن ها به زندگي در كشورهاي خود از طريق 
بهبود شرايط زندگي و موقعيت آن ها و پاسـخگويي بـه مطالباتشـان و در نهايـت توسـعه      

عليـرغم  ه خانواده وپذيرش و توانمند سازي پس از بازگشـت بـه كشـور.    سياست الحاق ب
وجود استانداردهاي جامع ميثاق براي حق سالمت و كنوانسيون ها باز كارگران مهـاجر بـا   

لذا در  طيف گسترده اي از چالش هاي بالقوه بهداشتي در چرخه مهاجرت روبرو مي باشند.
از طريق سازمان بين المللـي كـار و سـازمان بـين     اين راستا هدايت سياست ها و برنامه ها 

المللي مهاجرت، يونيسف، كميسارياي عالي حقوق بشرو سازمان هاي غيردولتي درراستاي 
تواند كارساز باشد. تسهيل مهاجرت امـن و    اهميت به حساسيت هاي جنسيتي مهاجرت مي

رتي حسـاس بـه   مسؤالنه از طريق كمپين هاي اطالع رساني و ايجاد سياسـت هـاي مهـاج   
و ارزيابي آن ها و ازبين بردن برخي موانع حقوقي، اجتماعي و كمك به  جنسيت و مديريت

هـا از وظـايف دولـت هـاي مبـداء و مقصـد و جامعـه مـدني و           اجرايي شدن اين سياست
چه بسا مهـاجرت اگـر از    المللي بوده و نياز است تا شكاف بين سياست و عمل پرشود.  بين

قاعده مند رخ دهد منجر به توانمندي زنان و دختران، دسترسي به آموزش و مسير قانوني و 
منابع اقتصادي بهتر و بيشتر و بهبود استقالل و موقعيت آنان و تغيير برداشت هاي سـنتي از  

 هـاي مهـاجرت   آسـيب  كـاهش  بـراي  تـوان  مـي  آنچـه  زنان به عنوان افراد وابسته گـردد. 
 و مديريت كشورهاي مبـدا بـراي   ريزي برنامه نقش نمود، اذعان مبدا و مقصد دركشورهاي

 در هاي زيسـتي   انگيزه ارتقاء زنان با نگهداشت براي مطلوب شرايط ايجاد و ها  كاستي كاهش
ناكافي بودن سياست هاي مهاجرتي موجود، چارچوب هـاي قـانوني و    .باشد  كشورشان مي

حاق به خانواده به طـور  سياست هاي مهاجرتي حساس به مسائل جنسيتي، محدوديت در ال
جدي منجر به تضعيف روابط خانوادگي وحقوق كودكان و زنان مـي شـود بنـابراين بايـد     

هاي آسيب پذير از لحاظ سن و جنس مورد ارزيـابي    اثرات سياست هاي مهاجرتي بر گروه
قرار بگيرد. حقوق الحاق به خانواده براي همه مهاجران در قوانين مهاجرت تعبيه شود و بر 
اين اساس كه همه مهاجران حق زندگي با خانواده را دارند، برخـي از موانـع صـدور ويـزا     

پشـتيباني والـدين در    حذف شده و زمان بندي توسعه يابد به ويژه براي زناني كـه نيـاز بـه   
هاي مهم نزديك زايمان و مراقبت از كودكان دارند. بهبود اطالعـات در مـورد حقـوق     زمان
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سيستم مؤثر مراجعـه بـه دادگـاه و مراجـع قضـايي عليـه اسـتثمار         زنان و دسترسي به يك
كارفرمايان، ادغام در جامعه، پياده سازي مفاد كنوانسيون پالرمو و ديگر اسـناد بـين المللـي    
راجع به مهاجرت توسط دولت ها از ديگر مواردي است كـه رعايـت آن هـا بـراي تـامين      

براي مثـال هرچنـد كنوانسـيون حقـوق     .امنيت زنان مهاجر و كاهش آسيب ها الزامي است
كودك استانداردهايي براي هر دو جنسيت و كودك در قوانين و سياسـت هـاي مهـاجرت    
فراهم مي كند،اما در عمل منافع دختران و زنان مهاجر به ندرت در قوانين و سياست هـاي  

اي مهاجرت پوشش داده مي شود. كنوانسيون حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعض
خانواده آن ها اولين كنوانسيوني بود كه به وضوح همه حق ها را به هر دو جنس هم زنان و 
هم مردان اختصاص مي دهد. با اين حال نيازهاي خاص زنان مهاجر را عنوان نمي كند. اين 

كشور به تصـويب رسـيده    48اجرايي نشد. تا به امروز تنها توسط  2003كنوانسيون تا سال 
شي آشكار از لحاظ اجرايي شدن آن است. به دليل اين كه كنوانسيون حقوق است. اين چال

مهاجران غيرقانوني را به رسميت شناخته و تأكيد بر برابري شرايط كار با مهـاجران قـانوني   
 ملـل متحـد   اخيرسازمان سال چند دردارد، مورد مخالفت برخي كشورها قرار گرفته است. 

 طرفين عنوان به دولتها اما ساخته است. مضاعف هاجرينم بشر حقوق به نسبت را خود توجه

 بـراي  بشـر  حقـوق  از حمايت زمينه در اصلي بازيگران همچنان بشر حقوق المللي  اسناد بين

 را كليدي جايگاه از مهاجرين حمايت در ميزبان دولتهاي ميان اين در بوده و مهاجرين تمامي
 حقوق عام مسائل به نسبت المللي بين جامعه افزون روز توجه كنار دربنابراين اختياردارند.  در

مهاجرين باالخص زنان و تـرويج حاكميـت قـانون در    و حقوق بشر  امنيت موضوع بشري
 خـاص  بطـور  سطوح ملي و بين المللي و تضمين دسترسي برابر به عدالت براي زنان بايد

 .بگيرد  قرار شده  و مورد توجه بيشتر كشورها و جامعه بين المللي مطرح
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 مقاالت

ن الملل بررسي قاچاق انسان در قوانين ايران و حقوق بي ")،1394افروغ، عبدالمحمد، زارعي، مصطفي، (
  24، فصلنامه مطالعات بين المللي پليس، سال ششم، شماره "و تأثير متقابل مهاجرت بر آن

چارچوب هاي مفهومي و عملياتي در مديريت مهاجرت بين المللي مطالعـه   ")،1384سجادپور، كاظم،(
 651، شماره مقاله 78، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره "موردي ايران

تحليل جامعه شناختي تفاوت هاي جنسيتي در مهاجرت هاي  ")، 1394لدوند، ليال، (صادقي، رسول، و
  7، دو فصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر، سال چهارم، شماره "داخلي در ايران

تبيين مفهـومي علـل و بازخوردهـاي زنانـه (مونـث) شـدن مهـاجرت هـاي          ")،1393صادقلو،طاهره،(
  سعه پايدار روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد.، همايش ملي زن و تو"روستايي

الزامات حقوقي اسـناد بـين المللـي در قبـال      ")،1394عباسي، محمود، دهقاني، غزاله، رضايي، راحله، (
، مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري "بهداشت و سالمت عمومي و چالش هاي فراروي آن

 .2، شماره 33اسالمي ايران، دوره 

)، بررسي حقوق كارگران مهاجر از ديدگاه سازمان بين المللـي كـار بـا نگـاهي     1393احمد، (فريدوني، 
 تطبيقي به نظام حقوق ايران، دانشگاه سمنان، دانشكده ادبيات وعلوم انساني ، گروه حقوق

ار، تقويت منابع توليد آمار مهاجرت بين المللي در ايران، چالش ها و راهكارها، آم ")،1395فتحي، الهام،(
  . فابل دسترسي در سايت:27، ص 19شماره 

Downloaded from amar.srtc.ac.ir at 10:47 IRST on Wednesday January 11 th,2017 

)،  تحليلي بر ويژگي ها و تعيين كننده هاي مهـاجرت مسـتقل   1394مشفق، محمود، خزايي، معصومه (
 67دهم، شماره زنان در ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، سال هف

، مجلـه اقتصـادي،   "تحليل مقايسه اي در خصوص زنان سرپرسـت خـانوار  ")،1393مؤمني زاده، ندا، (
  4و3شماره هاي 

مهاجران بين الملل، مشاركت كنندگان در توسعه ي زادگاهي، ")، 1391وثوقي، منصور، حجتي، مجيد، (
 سال چهارم، شماره دوم ، مجله مطالعات توسعه اجتماعي ايران،"مورد مطالعه شهر الر

بررسي ازدواج مردان مهاجر افغـاني بـا دختـران ايرانـي و آثـار و پيامـدهاي       ")، 1394يزدان پناه درو، (
، زن در فرهنـگ و هنـر،   "تمـاعي اجتماعي آن بر كشوربر مبناي جغرافياي جـرم وآسـيب هـاي اج   

  3، شماره 7  دوره
  ها نامه پايان

رت بين المللي و حقوق بشر، دانشگده حقوق و علـوم سياسـي   )، مهاج1390پورعزيزي مردخه،فاطمه،(
  دانشگاه تهران

  
Anderson,Bridget,(2015),”The Challenge and Opportunity of Migration From agender 

Perspective , European Commission 



 119   آناهيتا سيفي

Birchall, Jenny,(2016), Gender, Age and Migration An Extended Briefing, Bdidge 
Development-Gender, Institute of  Development Studies (IDS) 

Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based Complaint Mechanisms (2016), Protection 
AGAINT Sexual Exploitation and Abuse IASC Inter-Agency standing committee Iom, The 
un Refuge Agency UNHCR Publisher: international organization for Migration, 
Website:www.iom.int 

Caarls, Kim, Mazzucato, Valentina,(2016), “Transnational relationships and reunification: 
chanaian Couples Between Ghana and Europe Demographic Research A peer-reviewed, 
open-access journal of population sciences Vol.34, Article 21, pages 587-614, 24 march 
2016. available at:http://www.demographic-reserch.org/vol.34/DoI:10.4054/Demres 

Fleury, Anjali ,(2016), “Understanding Women and Migration: A Literature Review  knomad 
Working Paper 8 

Fukuda, Parr, S. & Messineo, C. (2012), Human Security: A Critical Review of the literature, 
Centre for Research on  Peace and  Development  (CRPD) Working Paper, No. 11, 
Available at: //http:// www.kuleuven. be/ crpd 

General Comment No.26 0n Women Migrant Workers, CEDAW/c/2009/wp.1/R,2 
december,2008 

Goums, Amanda,(2016),”The Feminization of Migration, see discussions, state and author 
profiles for this publication at: http://www.research gate.net/publication/268056291, 
Department of political science university of Stellenbosch 

Kholmatova, Nodria, (2016), “Changing the Face of Labor Migration? Feminization of  Labor 
Migration By Nodira Kholmatova PHD Researcher , European university Institute , 
Florence , Italy 

Karen, Oreilly, (2012), L ough borough university Institutional Repository International 
Migration and Social theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan the definitive, pub;ished, 
version of record is available here: http://www.palgrave.com . publisher: palgrave macmillan 
Karen oreilly full details of thid licence are available at: https;// creative commons.org , 
http://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui bitstream/2134/156 

Lori L. Heisse, Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence against Women: The 
Hidden Health Burden, World Bank 

Discussion Paper No. 255 (Washington, D.C., World Bank, 1994 
Messias, Johnnatan, Benevenuto, Fabricio, Weber, Ingmar,  Zagheni,Emilio,(2016),”From 

Migration Corridors to clusters: The Value, of goole data for migration studies. 
http//www.researchgate.net/publication/304789166 conference paper 

Nicolas, Cesar,(2007),”Feminization of Migration, Working Paper 1, United nations 
international Research and Training Institute For The Advantcement of Women,”The 
Feminization of International Labor Migration, Website:www,un-instraw.org 

Oneil, Tam,Fleury, Anjali& Foresti, Marta, (2016), Women on the move Migration, gender 
equality and the 2030 Agenda for  Sustainable Development , Federal Department of  
Foreign Affairs FDFA, Swiss Agency forDevelopment and Cooperation SDC 



 ... أكيد بر حقوقانساني با ت المللي در پرتو امنيت علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين   120

Pillinger, Jane,(2016),” Immigrant council of  Ireland, Independent Law Center, the 
Feminization of migration: Experience and opportunities in Ireland, Report Commissioned 
by the council of Irelend 

Piper Nicola.(2003).”Feminization of Labor Migration as Violence Against Women, 
International,Regional and Local Nongovernmental organization Responses in Asia”, 
Australian National University, Violence Against Women, Vol.9.No.6,June 2003 

Rights of Migration Women: Achild Rights Perpective,(2016), Global Forum on Migration& 
Development 2nd  Edition- Bridging Paper 4- December 2016, This paper i s part of the 
second edition of child bridging papers for the civil society days of the global forum on 
migration and development, The bridging documents can be downloaded on 
www.terredeshommes.org 

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. .
A/RES/70/1.(2015),http://www. un.org 

The Right to Health, Right to Health For Low-Skilled Labour Migrants in Asean Countries , 
United Nations Development, 2015 

Vietti, Francesca,(2013),”Human Insecurity: Understanding International Migration From a 
Human Security Perspective”, Journal of Migration and  Human Security, 

Wickramasinghe,A.A.I.N,(2016), International Migration and  Migration Theories,  wijitapure 
wimalaratana Social affairs: A Journal for the Social sciences Vol.1,No.5,P.13. available at: 
http://www.social affairs journal.com 

Zeljkovic, Goran, Ognjanovic, Maja,(2016),”Human Security BRIFF the Balkan Migration 
Route , Human Security studies, university of Belgrade. Volume 1. www. 
Conference.human security.info 


