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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
 من جدول األعمال) ب( ٣البند 

متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة            
املــرأة عــام  ”االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة    

املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم         : ٢٠٠٠
القضايا واالجتاهات   :“والعشرينيف القرن احلادي    

الناشئة والنهج اجلديدة يف تناول القضايا اليت متس 
    ة أو املساواة بني املرأة والرجلوضع املرأ

 رة الدوليةجحلقة نقاش رفيعة املستوى عن األبعاد اجلنسانية لله  
 

 موجز مقدم من الرئيسة  
 
 حلقـة  ٢٠٠٦مـارس  /آذار ٢عقـودة يف    عقدت جلنة وضع املرأة يف جلستها التاسـعة امل         - ١

وشـارك يف النقـاش   . “ األبعـاد اجلنـسانية للـهجرة الدوليـة     ”نقاش رفيعة املستوى عن موضوع      
مونيكــا بويــد، أســتاذة علــم االجتمــاع جبامعــة تورونتــو وعــضو يف برنــامج أســاتذة   : كــل مــن

 األمريكيــة يف البحـث الكنـدي؛ ومانويـل أوروثكـو، زميـل أقـدم يف مركـز احلـوار بـني البلـدان          
الواليات املتحدة األمريكية؛ ونـديورو نـدياي، نائبـة املـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة يف                    

أزيس، مديرة البحـوث واملنـشورات يف مركـز سـكاالبرييين           . جنيف؛ وماروخا ميالغروس ب   
وأدارت . للهجرة يف الفلبني؛ وإيرينا أومالنيوك، مستشارة يف شؤون اهلجـرة يف البنـك الـدويل              

 ).السلفادور(حلقة النقاش رئيسة اللجنة، كارمن ماريا غاياردو 
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وقد وجدت اللجنة يف حلقة النقاش الرفيعة املـستوى فرصـة لبحـث اجلوانـب املتعـددة               - ٢
األبعاد للهجرة الدولية من منظور جنـساين، وتقـدمي إسـهامات يف احلـوار الرفيـع املـستوى عـن                    

ــر   ــة املقـ ــة والتنميـ ــرة الدوليـ ــومي  اهلجـ ــده يـ ــول ١٥ و١٤ر عقـ ــبتمرب /أيلـ ــار ٢٠٠٦سـ  يف إطـ
 .العامة اجلمعية

وتـشري  . تشارك املرأة مـشاركة فعالـة يف اهلجـرة، سـواء داخـل البلـدان أو فيمـا بينـها             و - ٣
 يف املائـة    ٥١  بلغـت  نسبة النساء مـن املهـاجرين الدولييــن        أن    إىل اإلحصاءات على سبيل املثال   

 املـسؤوالت بالدرجـة األوىل عـن    بوصـفهن  تقـل النـساء وحـدهن   وتن. يف املنـاطق األكثـر تقـدما   
 عـن معظــم النـساء     يف حني ـاجر     و.  أو ألغراض مل مشل األسرة     كسب قوت العيش ألسرهـن   

. والعنـف اعات صرفـرارا مـن الـ    ، تـضطـــر بعـض النـساء والفتيـات إىل اهلجـرة      واختيـار طواعية
ملية اهلجرة، مما يـؤدي إىل وجـود اخـتالف          ويتزايد االعتراف بوجود التحيزات اجلنسانية يف ع      

بني جتـارب النـساء وجتـارب الرجـال يف هـذه العمليـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بعملـييت اخلـروج              
وقـد ختتلـف أسـباب اهلجـرة ونتائجهـا اختالفـا كــبريا       . والـدخول والظـروف يف بلـدان املقـصد    

 .بالنسبة إىل النساء عنها بالنسبة إىل الرجال
ويلـزم اتبـاع ـج جـامع        . صالت القائمة بني اهلجـرة والتنميـة بأـا حامسـة          ووصفت ال  - ٤

ومت حتديـد الفقـر ونقـص       . وشامل من أجـل معاجلـة اجلوانـب املتعـددة األبعـاد للـهجرة الدوليـة               
فرص احلصول على املوارد االقتصادية بوصفهما من العوامل الرئيـسية الـيت تـؤثر يف ميـل املـرأة                   

 تعزيـــز التنميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية، بوســـائل منـــها تـــشجيع  وقـــد يـــساهم. إىل اهلجـــرة
وميكـن احلـد مـن حاجــة    . االسـتثمارات يف قطـاع الـصحة، يف إجيـاد حـوافز تثنيهـا عـن اهلجـرة        

املرأة إىل اهلجرة واهتمامها ا، ألسباب منها احلالة االقتصادية، من خـالل زيـادة املـساواة بـني      
ساهم التصورات القائمة بـشأن دور املـرأة والرجـل والعالقـات            وت. اجلنسني داخل بلدان املنشأ   

داخــل األســر املعيــشية وتوزيــع املــوارد يف حتديــد قــدرة املــرأة علــى اختــاذ قــرار اهلجــرة بطريقــة   
 املـوارد   ها يف صنع القرار بشأن اهلجرة داخل األسرة املعيشية والوصـول إىل           تمستقلة، ومشارك 

 .الالزمة من أجل اهلجرة
تتوفر معلومات كافية عن أثر هجرة كل من الرجل واملرأة علـى األسـر الـيت تظـل      وال   - ٥

ويلــزم النظــر عــن كثــب يف الظــروف اهليكليــة، مبــا يف ذلــك حالــة التخلــف    . يف بلــدان املنــشأ
ــاركني أســرهم     ــدفع باألشــخاص إىل اهلجــرة ت ــيت ت ــر، ال ــموالفق ــة   .  وراءه ــد أشــري إىل أمهي وق

 وأوصي بأن حتظـى هـذه       ،اه األسر اليت تركت يف البلد األصلي      السياسات الوطنية يف كفالة رف    
ــده يف       ــرر عقـ ــة، املقـ ــة العامـ ــستوى للجمعيـ ــع املـ ــوار الرفيـ ــام يف احلـ ــسألة باالهتمـ ــولاملـ  /أيلـ

 .٢٠٠٦ سبتمرب
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ــادة إشــراكها يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة      - ٦ ــة اهلجــرة زي ويتطلــب متكــني املــرأة يف عملي
كــني النــساء املهــاجرات عنــد وضــع سياســات سألة متملــمــام خــاص وينبغــي إيــالء اهت. بــاهلجرة

وأُشــري إىل حاجــة بلــدان املنــشأ وبلــدان املقــصد إىل دراســة   . اهلجــرة والتــشريعات املتعلقــة ــا 
سياســاا املتعلقــة حبركــة خــروج املــواطنني ودخــوهلم مــن أجــل حتديــد أثرهــا يف املــرأة، وكــذا   

زارات مــن أجــل كفالــة زيــادة االهتمــام باملــساواة بــني  زيــد مــن التعــاون بــني الــواملاحلاجــة إىل 
 .اجلنسني والصالت القائمة بني مسائل املساواة بني اجلنسني واهلجرة والتنمية

واعترف املشاركون بأن هجرة املرأة والرجل تـرتبط بوجـود طلـب حمـدد علـى أنـواع                   - ٧
دي عاملـة للقيـام بأعمـال       ففي بعض البلدان، يؤدي الطلب علـى أيـ        .  العاملة ييدخمتلفة من األ  

ويف بلـدان   . يسيطر عليها الرجال تقليديا، كالبناء مثال، إىل ارتفـاع مـستويات هجـرة الـذكور              
ومـن  . أخرى يؤدي الطلب على عاملني يف جمـال الرعايـة إىل زيـادة هجـرة العمالـة مـن النـساء                    

ــتقرا      ــر إىل االســ ــا يفتقــ ــا مــ ــة غالبــ ــاع الرعايــ ــشاركون أن قطــ ــر، الحــــظ املــ ر جانــــب آخــ
 .احلماية وشروط

عمليـة   وتستند االتفاقـات املربمـة بـني بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد مـن أجـل تـشجيع                     - ٨
وغالبـا مـا تتجاهـل هـذه االتفاقـات مـسائل            . اهلجرة وتسهيلها إىل دوافع اقتصادية بصفة عامـة       

 وأشـري   ،“هجـرة األدمغـة   ”وقد أثـريت مـسألة      . املساواة بني اجلنسني، مما يؤثر سلبا على املرأة       
إىل أن بعض البلدان النامية تشهد موجة هائلة من هجـرة املهنـيني، ومنـهم النـساء، إىل البلـدان                   

 .املتقدمة النمو سعيا لكسب دخل أعلى
ــن املهــاجرات           - ٩ ــل كــل م ــن البحــث يف أوضــاع معيــشة وعم ــراء مزيــد م ــي إج وينبغ

 اليت يتعرضن فيهـا إىل سـوء املعاملـة     ألغراض منها حتديد احلاالت   ،القانونيات وغري القانونيات  
كــذلك . بالغــة األمهيــةوأُثــريت مــسألة العنــف ضــد املهــاجرات بوصــفها مــسألة  . واالســتغالل

. تنــاول بعــض املــشاركني مــسائل التمييــز وكراهيــة األجانــب وغــري ذلــك مــن أشــكال التمييــز  
يت تراعـي الفـروق     الـنهج الـ   وينبغي إدراج هدف تعزيز ومحاية حقوق العامالت املهـاجرات يف           

وذلـك بوسـائل منـها علـى سـبيل املثـال يئـة بيئـة دوليـة            احلقـوق،  وترتكـز علـى  بـني اجلنـسني  
متكينية والتـصديق علـى الـصكوك القانونيـة الدوليـة وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك معـايري العمـل الـيت                        

ــة    طــر وينبغــي أن تــستجيب األ. وضــعتها منظمــة العمــل الدوليــة، ومواءمــة التــشريعات الوطني
وأوصــي بإقامــة شــراكات مــع نقابــات  . القانونيــة إىل احتياجــات كــل مــن الــدول واملهــاجرين 

وسـلط الـضوء علـى الـدور الرئيـسي الـذي        . العمال وتوفري التدريب للشرطة وموظفي احلـدود      
 .تضطلع به املنظمات غري احلكومية يف تعزيز حقوق املهاجرات
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 م إىل أســرهونحيولــن املهــاجرين مــن الرجــال ويف بعــض البلــدان، تــشري الــدالئل إىل أ - ١٠
لكـن يف حـاالت أخـرى، حتـول النـساء قـدرا             . النساء ألن مكاسـبهم أعلـى      حتولهقدرا أكرب مما    

وغالبـا مـا تكـون    . أكرب بسبب ارتفاع نسبة املهاجرات مـن النـساء إىل املهـاجرين مـن الرجـال           
لرعايـة  ا يف تعلـيم أطفاهلـا وتـوفري ا         وتـستثمرها عمومـ    ،املرأة املستفيدة الرئيسية مـن التحـويالت      

 احلواالت واملستفيدون منها على حـد سـواء صـعوبات كـربى يف              ويواجه مرسلو . الصحية هلم 
وبالتايل، ينبغي للمصارف وباقي املؤسسات املاليـة أن        . الوصول إىل خدمات املؤسسات املالية    

بـشأن العالقـة بـني نـوع        وهناك حاجة إىل إجراء مزيد من البحث        . تعمل على حتسني خدماا   
 . اجلنس والتحويالت املالية

. وتشترك كل من بلدان املنشأ وبلدان املقصد يف حتمل املسؤولية عن رفـاه املهـاجرات     - ١١
وقد ألقي الضوء على احلاجة إىل زيـادة الـوعي بـشأن اإلسـهامات الـيت تقـدمها املهـاجرات يف                     

 علـى أمهيتـها، غـري واضـحة بـسبب احتـشاد             إذ غالبا ما تظل هذه اإلسـهامات،      . بلدان املقصد 
كما أثريت أمهية تعزيـز الـوعي بتنـوع الثقافـات فيمـا             . العامالت املهاجرات يف القطاع اخلاص    

 .بني املهاجرين
وقد وجه االنتباه إىل ضرورة معاجلة التحديات االجتماعية املرتبطـة بـاهلجرة يف بلـدان                - ١٢

وميكن للمهـاجرات   . نب االجتماعية واالقتصادية للهجرة   املقصد، واحلاجة إىل الربط بني اجلوا     
وأُشـري بـشكل بـارز إىل     . أنفسهن االضـطالع بـدور رئيـسي يف معاجلـة التحـديات االجتماعيـة             

ــك          ــا يف ذل ــاجرات، مب ــدعم للمه ــوفري ال ــشتات يف ت ــات ال ــدمها جمتمع ــيت تق ــة ال ــسامهة اهلام امل
ات املهـاجرين واملنظمـات غـري احلكوميـة         وميكـن لرابطـ   . يتعلق باالنـدماج يف بلـدان املقـصد        ما

 .املعنية بشؤون املهاجرين أن تضطلع بدور هام يف معاجلات حتديات اهلجرة
وسلم املشاركون بأن االجتار باألشخاص يشكل قضية إمنائية تـؤثر يف كافـة األهـداف         - ١٣

ة بــني اجلنــسني اإلمنائيــة لأللفيــة، والســيما تلــك املتعلقــة بالقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق املــساوا    
وتعاين غالبية النـساء الالئـي يقعـن ضـحايا لالجتـار مـن ظـروف تتـسم باخنفـاض                    . ومتكني املرأة 

الدخل واحلرمان االجتماعي، ومعظمهن يف البلدان النامية والبلدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة                
عرضـة لالجتـار   ففـي بلـدان تفتقـر إىل نظـم شـاملة للـضمان االجتمـاعي، تـصبح املـرأة                 . انتقالية

 .وكثريا ما جتد نفسها يف اية املطاف ضمن قطاعات عمل غري منظمة
ويؤدي التغيب االضطراري للنساء الالئـي يتعرضـن لالجتـار إىل ايـار األسـرة وإمهـال                  - ١٤

وقـد يـضطر األطفـال الـذي        . األطفال واملسنني، فضال عـن اآلثـار الـسلبية يف الـصحة والتعلـيم             
 مما حيرمهم من التعليم ويعزز حلقـيت األميـة والفقـر اللـتني تعيقـان                ،ىل العمل يتعرضون لالجتار إ  

وميكـن أن يكـون لالجتـار تـأثري سـليب علـى خـدمات الـصحة العامـة، حـىت بعـد              . جهود التنمية 
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وقد لوحظ أن هـذه اآلثـار املترتبـة عـن االجتـار مل تلـق نـصيبا كافيـا مـن                      . عودة ضحايا االجتار  
 .ىل املؤشرات الالزمة لقياس آثاره على األسر بصورة فعالةالبحث، مع االفتقار إ

وقد أوصي بأن تقوم املنظمات اليت تركـز نـشاطها علـى شـؤون اهلجـرة، مبـا يف ذلـك                      - ١٥
منظمــة اهلجــرة الدوليــة، بالبحــث يف أســباب االجتــار ووضــع مؤشــرات شــاملة إلجــراء حتاليــل   

دفقات االجتـار والتعـرف علـى إشـارات         كمـا يلـزم وضـع منـاذج لتقيـيم تـ           . تشمل مجيع البلدان  
اإلنذار املبكرة وتقيـيم أثـر االجتـار يف بلـدان املنـشأ، مبـا يف ذلـك التكـاليف الـيت تتكبـدها نظـم                          

وينبغـي أن تـشمل تقييمـات بـرامج مكافحـة التـهريب حتاليـل للعوامـل املتعلقـة                   . الصحة العامـة  
احلاجـة إىل تـدابري قانونيـة      وأُلقـي الـضوء كـذلك علـى         . بسوق العمـل ودور جهـات التوظيـف       

فعالة من أجل التصدي لالجتار بالنساء والفتيات، وكذا تعزيز التعاون عرب احلـدود يف جوانـب                
 .منها الرصد واملقاضاة القانونية

 


