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  2013مارس  8 -اليوم العالمي للمرأة  
  للنساء"نة تحت شعار: " مداخل متنوعة ومتجددة من أجل ھجرات آم

 

 
 
 

لھجرة جزءا الذي يتسم بالحراك والتواصل أصبحت اعالم اليوم المتصل ببعضه البعض وفي ظل   -- جنيف 
. وعلى صعيد آخر من حياتھن ما تزال  أعداد متزايدة من 1في العالم مليون إمرأة 100 أساسيا في حياة أكثر من

ث يدرسن، يعملن، يتزوجن، يلتئمن مع ذويھن أو يھربن ھؤالء النسوة يعيش حياتھن اليومية والمحيطة بھن، حي
  من المخاطر التي يمكن ان تحدق بھن.

  

العام للمنظمة الدولية للھجرة : "تعتبر الھجرة لعدد كبير من النساء طريقة من  يقول السفير وليم سوينغ المدير
ن نساء مھاجرات فذلك طرق تحقيق أحالمھن وتطوير انفسھن وممارسة حقوقھن اإلنسانية. ولكن أن يك

  ھدفا لممارسة العنف ضدھن"يكن ن للكثير من المخاطر، مثل أن ھيعرض
  

ة المنازل و خدم مثل لغير رسمية  والمھن الھامشيةفي القطاعات ا نالنساء المھاجرات غالبا ما  يعمل وألن 
يجدر القول  ھناوالمعاملة.  الخدمات الزراعية مما يجعلھن من الشرائح الضعيفة األكثر عرضة لإلستغالل وسوء

  من النساء والفتيات. ھن ان غالبية ضحايا اإلتجار في البشر

 
قد أشارت فل. 2مليون نازحا على مستوى العالم 27.5ذلك يبدو أن النساء ھن األكثر تمثيال من بين الـ إضافة إلى 
التركيب اإلجتماعي يعرض النساء إلى أنه في حالة األزمات والھجرات القسرية فإن تشتت األسرة والدراسات 

  لإلستغالل الجنسي والعنف.
 
  

لرجال باعتبار أنھم سواء أفراد عائلة، أو زمالء عمل، أو  أرباب عمل، أو يضيف السفير وليم سوينغ : "فاو
ال تربطھم صلة مباشرة بالمرأة لكنھم يظلون المصدر الرئيسي  ربما مسؤولين في الدولة  أو مجرد رجال عاديين 

حمالت في  العنف الممارس ضد المرأة. ولذلك فإنه من الضروري جدا إشراكھم على مستوى المجتمع في 
  تھدف إلى رفع مستوى  الوعي من أجل التقليل من العنف  الممارس ضد المرأة".

  

دعم ففي مالدوفيا ظلت المنظمة الدولية للھجرة نشطة جدا للمساعدة في  تأسيس وإدارة  "مركز المساعدة وال
والذي أفتتح في شھر ديسمبر من العام المنصرم ليكون أول مركز من نوعه النفسي لضحايا العنف األسري" 
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عنف األسري في البالد والتي تعد أرقاما قياسيا في أعداد النساء يقوم بتقديم خدمات العالج النفسي لضحايا ال
  التساوي  في النوع.  المھاجرات. ويتوقع أن يساھم عمل المركز في التأسيس لسياسات

 
المساعدة  مجموعاتالمنظمة الدولية للھجرة بمساندة جھود تأسيس قد ساعدت لوفي دول أخرى مثل فيتنام ، ف

الذاتية للمھاجرين لرفع مستوى وعيھم بالموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء. وقد 
 في تبني مجموعات المھاجرين للتخلي عن ممارسة العنف ضد المرأة. تمثلتإلى نييجة إيجابية  الجھود أدت ھذه 

  

ال يزال قيد التنفيذ في تنزانيا يعمل على مساعدة ضحايا العنف واإلستغالل المرتبط  اآخر امشروعكما أن ھناك 
جار في باإلتجار في البشر. فعلى سبيل المثال فإن مشروع المنظمة الدولية للھجرة يركز على ادماج ضحايا اإلت

الفتيات ولذلك تحرص  استغالل ھؤالء البرنامج إلى تقليل مخاطر إعادةالبشر من الفتيات والنساء. ويھدف 
المنظمة ھنالك على مھارات وظيفية ومھارات حياتية أخرى  يسمح لھن باإلعتماد على أنفسھن فور اإلندماج 

 األسرى.
 

مسئولية متابعة عالجھم  بأنفسھم نجاحا  على تحملتشجيع ضحايا العنف لقد أثبتت تجربة وليم سوينغ: " ويقول
د على تفادي أي إستغالل محتمل كما يساعد النساء المھاجرات على تكوين ر وذلك يساعد بكل تأكيمنقطع النظي

وفي أألكوادور، حيث قدمت المنظمة خدمات الصحة النفسية على مستوى أنفسھن واإلعتماد على أنفسھن. 
 من المھاجرات الالتي تعرضن للعنف واإلستغالل. 1,500األسرةألكثر من 

 
رى تالمنظمة الدولية للھجرة  ما يزال غير موثقا فإنء المھاجرات أن معظم حاالت العنف ضد النسا وبما

 لكل من الرجال والنساء. ، لضمان ھجرات اكثر أمانالوقاية المجتمعيةلضرورة بناء آليات 
 

في الصومال، على سبيل المثال، وضعت المنظمة الدولية للھجرة شراكة فيمكن لھذه أن تتخذ أشكاال متنوعة. و
سالمة النساء والفتيات  لضمان في مخيمات النازحينسونيك لتوزيع اآلالف من المصابيح الشمسية مبتكرة مع بانا

القائم انخفاض ملحوظ في العنف  ، إلىھذه الخطة، ومشروع مماثل في باكستان وقد أدتأثناء ساعات الظالم. 
  .أثناء ساعات الظالم في مخيمات المشردين داخليا في ضد النساء

 

المنظمة الدولية للھجرة على بناء قدرة الحكومات على توفير حماية  تركزألوسط وشمال أفريقيا، في الشرق او 
من خالل مساعدتھم على تمكين النساء أفضل للعمال المھاجرين، وخاصة العامالت في المنازل. كما تھدف إلى 

  ضاعھم.فھم أفضل بحقوقھم القانونية والخطوات العملية التي يمكن اتخاذھا لتحسين أو
 

مبادرات ال، أشعر بالفخر لرؤية 2013للمرأة عام  وم العالمي"ونحن نحتفل باليسوينغ.قائال  السيد/ ويخلص
الزمالء في جميع أنحاء العالم للقضاء على العنف  والتي يعمل عليھا لمنظمة الدولية للھجرةلمتنوعة العديدة وال

ن خالل ھذه األساليب المبتكرة التي تراعي نوع الجنس، موضد المرأة في كل مرحلة من مراحل عملية الھجرة. 
  تمكين المرأة لفائدة الجميع، " و قوية لتعزيز أداة الھجرة يمكن أن تكون  فإن والسياسات والبرامج

  
  

 --- انتھى  --- 
  

 


