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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول األعمال املؤقت* 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة 
االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة ”املـرأة عـــام 
٢٠٠٠، املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم 

  يف القرن احلادي والعشرين“ 
ـــرأة  ـــن دور امل ـــام ٢٠٠٤ ع ـــة لع ـــتقصائية العاملي إعــداد الدراســــة االس

 يف التنمية 
  مذكرة من األمني العام 

موجز 
طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهـــا ٢١٠/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٩ إىل األمني العام استكمال الدراسة االستقصائية العاملية لعام ٢٠٠٤ عن دور املـرأة يف 

التنمية لكي تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني. 
وتتضمن هذه املذكرة األمانة العامة املعلومات املتعلقة بإعداد الدراسة االستقصائية. 
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معلومات أساسية   أوال -
يف القـرار ٧٨/٣٥ املـؤرخ ٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٠، طلبـت اجلمعيـة العامــة  - ١
إىل األمـني العـام أن يعـد جممـال شـامال ومفصـال لدراسـة اسـتقصائية علميـة جامعـة بـــني عــدة 
ــــذا يف االعتبـــار  اختصاصــات ومتعــددة القطاعــات عــن دور املــرأة يف التنميــة الشــاملة، آخ
التوصيـات ذات الصلـة للمؤمتـر العـاملي لعقـد األمـم املتحــدة للمــرأة، املعقــود يف كوبنــهاغن، 
فضال عن نتائج مؤمتـرات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، فيمـا يتعلـق بقضايـا التنميـة، وأن يقـدم 
تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والثالثـني. ويف القـرار ٤٧/٣٦ املـؤرخ 
ـــة العامــة إىل األمــني العــام إعــداد الدراســة  ٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨١، طلبـت اجلمعي
االستقصائية بالتعاون الوثيق مع الوكاالت املختصة يف منظومة األمم املتحـدة، وتقدميـها إليـها 

يف دورهتا التاسعة والثالثني عام ١٩٨٤.  
ويف القـرار ١٢٧/٣٦ املـؤرخ ١٤ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٨١، طلبــت اجلمعيــة  - ٢
العامة التشاور مع جلنة وضع املرأة عند إعداد الدراسة االسـتقصائية العامليـة عـن دور املـرأة يف 
التنميـة؛ كمـا أوصـت، يف قرارهـا ٦٠/٣٧ املـؤرخ ٣ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٢، بتقــدمي 
الدراسة االستقصائية العاملية إىل املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمـم املتحـدة 
للمرأة: املساواة والتنمية والسـالم، املعقـود يف نـريويب. وُنشـرت بعـد ذلـك الطبعـة األوىل مـن 

الدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية عام ١٩٨٦. 
ويف القـرار ٢٠٤/٤٠ املـؤرخ ١٧ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٨٥، طلبــت اجلمعيــة   - ٣
ـــاس منتظــم، مــع  العامـة إىل األمـني العـام أن يسـتكمل الدراسـة االسـتقصائية العامليـة علـى أس
التركيز على ما يستجد من قضايا إمنائية خمتارة يكـون هلـا أثرهـا علـى دور املـرأة يف االقتصـاد 
علـى املسـتويات احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة. وُنشـــرت الطبعــة الثانيــة مــن الدراســة 

االستقصائية العاملية عام ١٩٨٩. 
وطلبت اجلمعية العامة، يف قراريها ٧٧/٤٤ املؤرخ ٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩  - ٤
و ١٧١/٤٤ املـؤرخ ١٩ تشـــرين األول/أكتوبــر ١٩٨٩، نشــر الطبعــة الثالثــة مــن الدراســة 
االستقصائية. وقررت جلنة وضع املرأة، يف قرارهـا ٨/٣٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٨٩، إدراج الدراسـة االسـتقصائية يف وثـائق املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة يف بيجــني. 
ووفقا لقرار اجلمعية العامة ١٠٨/٤٨ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣، قُـدم موجـز 
أويل للدراسـة االسـتقصائية إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضوعيــة لعــام 
١٩٩٤، عن طريق اللجنة. وقُدمت الطبعة الثالثة من الدراسة االستقصائية إىل اجلمعية العامـة 

يف دورهتا التاسعة واألربعني عام ١٩٩٤ (A/49/378)، وُنشرت عام ١٩٩٥. 
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ـــة، يف قرارهــا ١٦١/٤٩ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب  وطلبـت اجلمعيـة العام - ٥
١٩٩٤، نشر طبعة رابعة من الدراسة االستقصائية العاملية عـن دور املـرأة يف التنميـة. وطلبـت 
ـــر االجتاهــات والسياســات احلاليــة علــى احلالــة  اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يـدرس أث
االقتصادية واالجتماعية العامة للمرأة، مـع التـأكيد بصفـة خاصـة علـى مـا للحالـة االقتصاديـة 
الصعبة اليت تواجه غالبية البلدان النامية من آثار معاكسة، خصوصا على حالة املـرأة. وطلبـت 
اجلمعية كذلك إيالء اهتمام خاص لتفاقم الظروف غري املواتية لدمج املرأة يف قوة العمل، وملا 
خلفض اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية من أثر على فرص املرأة يف التعليم والصحة ورعايـة 
الطفل. وقُدمت الدراسة االسـتقصائية العامليـة لعـام ١٩٩٩ عـن دور املـرأة يف التنميـة: العوملـة 
ونـــوع اجلنـــس والعمـــل إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الرابعـــة واألربعـــــني عــــام ١٩٩٩ 

(A/45/227)، ومت نشرها بعد ذلك. 
وطلبـت اجلمعيـة، يف قرارهـا ٢١٠/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٩،  - ٦
إىل األمني العام استكمال الدراسـة االسـتقصائية العامليـة عـن دور املـرأة يف التنميـة لكـي تنظـر 
فيها اجلمعية يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، وأن يركـز، مثلمـا كـان عليـه احلـال يف املـاضي، 
على جمموعة منتقاة من املسائل اإلمنائية املستجدة اليت تؤثر على دور املرأة قـي االقتصـاد علـى 

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. 
وهتـدف ورقـة االجتمـاع هـــذه إىل إبــالغ جلنــة وضــع املــرأة حبالــة إعــداد الدراســة  - ٧
االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية، لكـي يتـم تقدميـها إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا 

التاسعة واخلمسني عام ٢٠٠٤. 
  

ـــة للدراســة االســتقصائية العامليــة عــن دور املــرأة يف  األعمـال التحضريي ثانيا –
 التنمية 

أبرز األمني العام، يف تقريره عن تعزيز األمم املتحدة (A/57/387)، أمهيـة إلقـاء نظـرة  - ٨
أكـثر مشـوال علـى خمتلـف أبعـاد مسـألة اهلجـرة، وضـرورة الفـهم األفضـل ألسـباب التدفقـــات 
البشرية على النطاق الـدويل وعالقاهتـا املعقـدة بالتنميـة. وعـالوة علـى ذلـك، أهـابت اجلمعيـة 
العامــة، يف قرارهــا ٢٠٨/٥٨ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣ املتعلــــق بـــاهلجرة 
الدولية والتنمية، جبميـع اهليئـات والوكـاالت والصنـاديق والـربامج املختصـة يف منظومـة األمـم 
املتحـدة أن تواصـل، يف إطـار األنشـطة املسـتمرة املنوطـة هبـــا، تنــاول مســألة اهلجــرة الدوليــة 
والتنمية وذلك هبـدف إدمـاج قضايـا اهلجـرة، مبـا يف ذلـك املنظـور اجلنسـاين والتنـوع الثقـايف، 
بصورة أكثر اتساقا يف اإلطار األوسع املتعلـق بتنفيـذ أهـداف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
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املتفـق عليـها واحـترام حقـوق اإلنسـان. ولذلـك، فـإن الدراسـة االسـتقصائية العامليـة عــن دور 
املرأة يف التنمية، اليت ستنظر فيها اجلمعية يف دورهتا التاسعة واخلمسـني عـام ٢٠٠٤، ستسـعى 
إىل تناول ازدياد تنقل النــاس، وال سـيما النسـاء، داخـل احلـدود الوطنيـة وعربهـا، مـن منظـور 

جنساين. 
ومتضي شعبة النهوض باملرأة قدما يف إعـداد الدراسـة االسـتقصائية مـن خـالل عمليـة  - ٩
تشـاور مـع كيانـات األمـم املتحـدة يف سـياق الشـبكة املشـتركة بـني الوكـــاالت بشــأن املــرأة 
واملســاواة بــني اجلنســني، وبالتعــاون مــــع الشـــعب األخـــرى يف إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 
واالجتماعيـة. وقـد نظمـت شـعبة النـهوض بـاملرأة اجتماعـا للتشـاور بشـأن ”اهلجـرة والتنقـــل 
ومـدى تأثـري هـذه التحركـات علـى املـرأة“ يف اجلامعـة البحريـة العامليـــة يف مــاملو بالســويد يف 
الفـترة مـن ٢ إىل ٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣. واســـتضافت حكومــة الســويد اجتمــاع 
التشـاور، الـذي أتـــاح للخــرباء فرصــة التــداول بشــأن املوضــوع والوصــول إىل اســتنتاجات 
وتوصيات ستكون أساسا ملواصلة تنفيذ الدراسة االسـتقصائية. كمـا أتـاح االجتمـاع الفرصـة 
للمنظمــات الدوليــة، مثــل املنظمــة الدوليــة للــهجرة، واملنظمــات غــري احلكوميــة والدوائــــر 

األكادميية، لإلسهام خبرباهتا الفنية. 
  

القضايـا الـيت سـتتناوهلا الدراسـة االسـتقصائية العامليـة عـــن دور املــرأة يف  ثالثا -
 التنمية 

ازدادت اهلجـرة الدوليـة بدرجـة كبـرية خـــالل العقــود املاضيــة. وســتدرس الدراســة  - ١٠
االسـتقصائية عـددا مـن العوامـل الـيت تسـهم يف هـذه الزيـادة، ومـــن بينــها: العوملــة والتكــامل 
االقتصاديان، اللذان يربطان بني اقتصادات بلـدان املنشـأ واملقصـد؛ واالتفاقـات التجاريـة الـيت 
تتضمـن أحكامـا بشـأن تنقـــل األشــخاص الدوليــني، وخباصــة يف جتــارة اخلدمــات وإن كــان 
ال يقتصر عليها؛ ومنو الشركات املتعـددة اجلنسـيات الـيت تنقـل موظفيـها عـرب البلـدان وحـول 
الكرة األرضية؛ واالجتاهات الدميغرافية، حيث يواجه الكثـري مـن البلـدان املتقدمـة النمـو حالـة 
من الركود السكاين والشيخوخة بينما تنمــو البلـدان الناميـة مبعـدل أسـرع مـن قـدرة أسـواقها 
على استيعاب العاملني اجلدد؛ وثورة النقل واملواصالت اليت جعلت اهلجرة ممكنـة ملاليـني مـن 
الراغبني يف اهلجرة؛ ومنو اجملتمعات العابرة للحدود الوطنية، اليت تضـم أعـدادا مـن األشـخاص 
الذين حيملون جنسيتني أو أكثر ويتمتعون باملواطنة يف بلدين أو أكثر، ممن يظلـون نشـطني يف 

املشاركة يف شؤون بلداهنم األصلية. 
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وتشكل النساء حوايل نصف أعــداد املـهاجرين يف العـامل اليـوم، وهـو مـا كـان احلـال  - ١١
عليـه علـى مـدار عـدة عقـود. وهـم يشـملون املـهاجرين الدوليـني، الذيـــن ينتقلــون إىل بلــدان 
أخرى، واملهاجرين الداخليني، الذين ينتقلون للتوطن يف أمـاكن أخـرى مـن بلداهنـم األصليـة. 
غري أن أحد أهم االجتاهـات الـيت بـرزت يف اهلجـرة يف اآلونـة األخـرية كـان يتمثـل يف دخـول 
املرأة إىل تدفقات اهلجرة اليت كان الرجال يغلبون عليها. ويف حـني ال يـزال كثـري مـن النسـاء 
ـــهم، فــإن أعــدادا مــتزايدة مــن النســاء صــرن يــهاجرن  يرافقـن أفـراد األسـرة أو ينضمـون إلي
مبفردهـن، حيـث أهنـن العـائل الرئيسـي لكسـب الـرزق ألنفسـهن وألسـرهن. وانتقـــال معظــم 
النساء يكون بصورة طوعية، غري أن عـددا ال يسـتهان بـه منـهن يضطـررن للـهجرة هربـا مـن 
الصراعات أو االضطهاد أو تدهور البيئة أو الكـوارث الطبيعيـة وغـري ذلـك مـن احلـاالت الـيت 

تؤثر على موطنهن األصلي وسبل عيشهن. 
ويؤثر تنقل النساء على أدوار كل من املهاجرين واملهاجرات، وعلى األسر اليت تبقى  - ١٢
يف البلد األصلي أثناء عملية اهلجرة، وعلى جمتمعات املنشأ واملقصد، وعلى بلدان املـهاجرين. 
وعلى وجه اخلصوص، فإن هجرة النساء داخل البلدان النامية ومنها تؤثــر علـى عمليـة التنميـة 
ذاهتا يف تلك البلدان. كما أهنا تثري عددا من التحديات لسياسات اهلجرة واللجوء اليت تتنــاول 
مسـائل مـن قبيـل مل مشـل األسـر وتكوينـها، وهجـــرة العمــال، واالجتــار يف البشــر وهتريبــهم، 

واإلكراه على اهلجرة. 
وستتناول الدراسة االستقصائية فرص متكني املرأة والتحديات وجوانب الضعف الـيت  - ١٣
تواجهـها النسـاء يف سـياق اهلجـرة والتنقـل. كمـا سـتتناول بـالتحليل أثـر اهلجـــرة مــن منظــور 
جنسـاين، وستسـلط الضـوء علـى توصيـات السياسـات العامـة املمكنـة لتحســـني حالــة املــرأة، 

باالستفادة من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة. 
وستركز الدراسة االستقصائية بصفة خاصة على الترابط بـني اهلجـرة والتنميـة، وهـو  - ١٤
الترابط الذي ينطوي على عاملني: الطرق اليت ميكن من خالهلا أن تصبح املـهاجرات مصـدرا 
لتنمية جمتمعاهتن األصلية، والطرق اليت ميكن من خالهلـا للعمليـات اإلمنائيـة أن تزيـد يف بـادئ 
األمر من الضغوط الدافعة إىل اهلجرة، وخباصـة التنقـالت غـري املنتظمـة للنـاس، وإن تقلـل مـن 
تلك الضغوط بعد ذلك. وكثريا ما تعجل سياسات التكيــف اهليكلـي وغريهـا مـن السياسـات 
حبدوث حتركات واسعة النطاق من املناطق الريفية إىل البلدات واملدن. ومع انتقال النساء من 
الريـف إىل احلضـر يف بلداهنـــن األصليــة، يعرفــن بــالفرص املتاحــة للــهجرة الدوليــة، وينمــني 
املهارات اليت ميكن أن تستخدم يف وظائف التصنيع واخلدمات يف املناطق احلضريـة يف البلـدان 
األكثر ثراء. ومبرور الوقت، ومع دوران عجلة التنمية وتوفر فرص اقتصادية مالئمة للمرأة يف 
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بلدهـا، لـن تضطـر بوجـه عـام إىل التنقـل إلعالـة نفسـها وأسـرهتا. وأثنـاء مـا يشـار إليـه أحيانــا 
بتعبري ”ذروة اهلجرة“ اليت حتركها التنمية، ميكن أن تسـهم املـهاجرات يف دفـع عجلـة التنميـة 
ـــم  االقتصاديـة مـن خـالل مواردهـن املاليـة، وكذلـك مـن خـالل مـهاراهتن وأنشـطتهن يف تنظي
األعمـال اخلاصـة، ودعمـهن لعمليـة التحـول الدميقراطـي واحـترام حقــوق اإلنســان. كمــا أن 
اهلجرة تؤثر علـى النسـاء والفتيـات الـاليت يتركـهن األزواج واآلبـاء املـهاجرون، وخباصـة مـن 
ـــراد  خـالل تلقـي التحويـالت املاليـة والـدور اجلنسـاين اجلديـد الـذي يضطلعـن بـه يف غيـاب أف
األسرة الذكور. كما سـتتضمن الدراسـة االسـتقصائية تقييمـا للعواقـب السـلبية الـيت ميكـن أن 

تترتب على اهلجرة، وال سيما استرتاف العقول يف البلدان النامية. 
وسـتدرس الدراسـة االسـتقصائية االتفاقيـات والـربوتوكوالت الدوليـة املتصلـة بوضــع  - ١٥
وحقوق املهاجرات. وباإلضافة إىل اتفاقيــة األمـم املتحـدة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز 
ضد املرأة، ستناقش الدراسة االستقصائية األثر واألثـر احملتمـل لصكـوك مـن قبيـل اتفاقيـة عـام 
١٩٥١ املتعلقة مبركز الالجئني؛ وبروتوكول عام ١٩٦٧ املتعلـق مبركـز الالجئـني؛ واالتفاقيـة 
الدولية لعام ١٩٩٠ حلماية حقوق مجيع العمال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم؛ وبروتوكـول عـام 
٢٠٠٠ املتعلق مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ واتفاقية األمم املتحــدة 
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة وبروتوكوهلـا لعـام ٢٠٠٠ لقمـع االجتــار يف 
ــام  األشـخاص، وال سـيما النسـاء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه. وقـد دخلـت االتفاقيـة الدوليـة لع
١٩٩٠ حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم وبروتوكـول قمـع االجتـــار يف 
األشـخاص، وال سـيما النسـاء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه حـيز النفـاذ عـام ٢٠٠٣، وســـيدخل 
بروتوكـول مكافحـة هتريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو حـيز النفـاذ يف كـــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٤، مبا جيعل هذا التحليل يأيت يف الوقت املناسب. 
وستدرس الدراسة االسـتقصائية كـال مـن هجـرة النسـاء الطوعيـة وبـاإلكراه. وهـناك  - ١٦
العديد من فئات النساء احملددة هتاجرن حتديدا ألغـراض العمـل، أو لاللتحـاق بـأفراد األسـرة، 
مث تدخلـن إىل سـوق العمـل. ويتـم التميـيز بينـهن حســـب مــهاراهتن ومــدة إقامتــهن يف البلــد 
املضيف وضعهن القانوين. ويف قمة سـلم املـهارات، تعمـل النسـاء يف املـهن الصحيـة، وتـدرن 
الشــركات املتعــددة اجلنســية، وتقمــن بــالتدريس يف اجلامعــات، وتوفــرن خــــربات البحـــث 
والتطوير للصناعات والدوائـر األكادمييـة، وتقمـن بتصميـم وبنـاء وبرجمـة احلواسـيب - وهـذه 
جمرد أمثلة قليلة ملا يقمن به من أنشطة. أما يف أدىن درجات سلم املهارات، فتقوم املـهاجرات 
باخلدمة املرتلية، وجين الفواكه واخلضـر، وصناعـة امللبوسـات وغريهـا مـن األصنـاف، وجتـهيز 
اللحوم والدواجن، والعمل كمسـاعدات متريـض يف املنـازل واملستشـفيات، وتنظيـف املطـاعم 
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والفنـادق، والقيـام بطائفـة واسـعة مـن اخلدمـات األخـرى. وسـتتضمن الدراســـة االســتقصائية 
توصيات لتمكني العامالت واحلد من ضعفهن إزاء االنتهاكات واالستغالل. 

والنساء الاليت يضطررن للهجرة، كالجئـات أو مشـردات داخليـا، يشـكلن حتديـات  - ١٧
جديـدة للمجتمـع الـدويل. فـهناك يف املقـام األول احتياجـهن بصفـة خاصـة للحمايـة القانونيــة 
واملاديـة. فنـوع اجلنـس ال يدخـل ضمـن التعريـف الـدويل لالجـئ، حيـث أنـه شـخص خيشـــى 
ألسباب معقولة من االضطهاد على أساس العـرق أو الديـن أو اجلنسـية أو االعتقـاد السياسـي 
أو االنتمـاء لفئـة اجتماعيـة بعينـها. واسـتنادا إىل خـربات الـدول الـيت تعـترف بصحـة املطـــالب 
القائمة على أسـاس املسـاواة بـني اجلنسـني، سـتتضمن الدراسـة االسـتقصائية توصيـات لتعزيـز 
احلمايـة القانونيـة فضـال عـن السـالمة املاديـــة واألمــن لالجئــات واملشــردات. كمــا ســتناقش 
مشـاركة الالجئـات واملشـردات يف القـرارات املتعلقـة بتوفـري املسـاعدة واحلمايـة. كمـــا ســيتم 

حتليل دور الالجئات واملشردات يف جهود بناء السالم والتعمري بعد انتهاء الصراعات. 
وُيعد االجتار يف البشر مشـكلة تـتزايد يف حجمـها. وغالبيـة ضحايـا االجتـار يف البشـر  - ١٨
هـم مـن النســـاء، ومعظمــهن دون اخلامســة والعشــرين مــن العمــر. وستستكشــف الدراســة 
االسـتقصائية األسـباب الـيت تعـرض النسـاء والفتيـات خلطـر االجتـــار فيــهن ألغــراض الدعــارة 
والسخرة وغري ذلك من أغراض االسـتغالل. كمـا سـتعرض تفـاصيل اجلـهود الفعالـة املبذولـة 
ملنع االجتار يف البشر، وحماسبة مرتكيب تلك االنتـهاكات، ومحايـة ضحايـا عمليـات االجتـار يف 

البشر من التعرض ملزيد من االستغالل. 
وسـتعرض الدراسـة االسـتقصائية توصيـات فيمـا يتعلـق بالبيانـات والبحـــوث املتعلقــة  - ١٩
باملرأة واهلجرة. ويلزم حتسني عمليات مجع البيانات عـن اهلجـرة الداخليـة والدوليـة علـى حـد 
سواء، مع االهتمام بصفة خاصة جبمع اإلحصاءات املفصلة على أساس السـن ونـوع اجلنـس. 
كمـا سـتعرض الدراسـة االسـتقصائية خطـة للبحـوث اإلضافيـة الالزمـة لتوسـيع فـــهم أســباب 
هجرة النساء وتنقلهن، وأثر اهلجـرة والتنقـل علـى النسـاء، وأثـر هجـرة النسـاء وتنقلـهن علـى 

بلدان املنشأ واملقصد. 
 


