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Abstract 

Immigrants are among the most vulnerable to Coronavirus pandemic 
conditions due to limited access to health care. Therefore, any action by 
governments must address the needs of vulnerable groups, including 
migrant women. Increasing the rate of women's migration; raises concerns 
about safety, health, and wellness issues, and makes it inevitable to pay 
attention to review existing laws and policies. One of the aims of this 
article is to study the right to health of immigrant women in Coronavirus 
crisis situations with a descriptive-analytical approach and seeks to answer 
the main question: what are the harms caused by the corona pandemic in 
the field of right to health of immigrant women? The results show that there 
are major challenges to the right to health of migrant women in the 
coronavirus pandemic. Indifference to the feminization of immigration 
leads to the lack of relevant policies and awareness in the countries of 
origin and host, and the protection of the rights, safety, and mental health of 
immigrant women in a difficult crisis. paying attention to the complexities 
of gender and immigration in programs and policies reduces the health 
costs of immigrant women. Cooperation at the international and national 
levels by emphasizing the Global Compact on Migration and other 
international instruments, allocating sufficient resources and empowering 
migrant women by removing barriers and facilitating access to services can 
be effective and helpful. 

Keywords: Coronavirus pandemic, Feminization of immigration, Right to 
health, Immigration policies. 
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زنان مهاجر در پرتو حقوق    ی حق بر سممت   ی ها چالش 
 بر بحران کرونا      د ی بشر با ت ک   الملل ن ی ب 

 

 چکیده
دسترس به  توجه  با  مرالبت  ي مهاجران  به  امن  ،ي بهداشت  یهامحدود  وضع  ي شغل  ت يعدم   ي مهاجرت  تيو 

ها هرگونه الدام دولت  نیكرونا هستند؛ بنابرا  ي پاندوم  طیدر شرا  ريافراد درگ  نیرتریپذب ينامناسب، از آس
تأث  ريگهمه   ی ماري. بردياز جمله زنان مهاجر را دربرگ  ریپذب يالشار آس  یازهاين  دیبا بر   یاعمده   ريكرونا 

رد مسائل  در مو  یي هاي مهاجرت زنان؛ عامل نگران  زانيم  شیدارد. افزا  ریپذب يآس  ی هاگروه  نیا  ي سالمت
 نیموجود دارد. از اهداف ا  یها است يو س  نيلوان  ي به بررس  ازيشده است كه ن  ي و سالمت  ي بهداشت  ،ي تيامن

بر سالمت زنان مهاجر در شرا  ي نوشتار بررس رو   ي بحران   طیحق  با  و    ي ليتحل  -ي فيتوص  كردیكرونا  بوده 
پاسخگو ا  یي درصدد  اصل  نیبه  آس  ي پرسش  كه  پاندوم  ي ناش  ی هاب ياست  حق    ي از  حوزه  در  كرونا 

چ شرا  ست؟يسالمت  اپ   طیدر  راهكارها  ي دميبحران  چه  آس  یبرا  یي كرونا،  ا  ي ناش  یهاب يمهار    ن یاز 
نسبت    یادیز  یهاي هنوز كاست  دهدي نشان م  هاافتهی  جینتابر حق سالمت زنان مهاجر وجود دارد؟    یماريب

در وضع مهاجر  زنان  بر سالمت  د  ي پاندوم  تيبه حق  براودشي م  دهیكرونا  ا  ی.   دیبا  هاب يآس  نیكاهش 
لوان  هااست يس ن   يمهاجرت  نيو  ب  یزنان مهاجر بوده و همكار  یازهايبازتاب  و    ي المللنيدر سطو  جامعه 
  يالمللنياسناد ب  گریمهاجرت و د  ي جهان  مانيبر پ  د يسالمت زنان مهاجر با تأك  براز حق    تیبرای حما  ي مل

 . .رد يحق بر سالمت زنان مهاجر صورت گ نيرابطه با تضمبر حفاظت و تحقق حقوق بشر مهاجران در 
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 مقدمه

تعم  دركرونا   یري گهمه زم  یریپذبيآس  ست،اها  ی نابرابر  ق ي حال  ،  ياجتماع   یهانهيدر 
ك   مهاجر  دخترانو    زنان  یبرامخصوصا    بهداشتي،  ی التصاد درآمد  كلي  بطور    و   كه 
  ها تیو اولو  منابع  صيتخصمهاجر نياز به  زنان    سالمت  د.شو يم  دیتشد  دارندناامن    مشاغل
  ی، التصادهای نگرانيبا ایجاد  19كووید  ري گ همه  یماري ب  .دارد  ي خدمات بهداشت  در ارائه 
  ق يتعمنيز    را   ت ي بر جنس   يخشونت مبتن،  ياجتماع   یو انزوا  تحرک  ت یمحدود  و   ياجتماع 

 1بخشد.يم
بيماری ناگهاني  این   19كووید   پيدایش  جهاني  اپيدمي  یك  مطر    بعنوان  را  مسأله 

با عالئ  و عوارض ناشناخته در شبكه   كرد كه هميشه امكان بروز و ظهور بيماری جدیدی
دارد وجود  بهداشت  انسان  .جهاني  انتشارجابجایي  باعث  كه  است  غالبي  راه  سریع    ها، 

بلكه از لاره  هابيماری به فرد دیگر  بهنه فقط از فردی  جهان از    2.گرددلاره دیگر مي ای 
رو شد كه تمام شئون زندگي  روبه  ای به نام ویروس كرونابا پاندمي گسترده  2019  دسامبر

لرار داده تاثير خود  اندیشمندان و صاحب  بشر را تحت  این دوران سعي  است.  نظران در 
های حياتي و مه   گيری، تاثير آن را بر شاخصابعاد گسترده این همهاند تا با بررسي  داشته

 توسط شده رائهی اجار اطالعاتبا توجه به    3. زندگي مورد تحليل و واكاوی لرار دهند

 از  نفر وني لي م  10شوديم  زده ن ي تخم،  متحد ملل سازمان پناهندگان يعال یایساري كم

 

1. United Nations,  Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women 9 APRIL 

(2020).https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/ uploads/ 2020/06/ 

report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-

covid-19-on-women. 

ب   يالزامات حقول »و همكاران،    يعباس  محمود. 2 لبا  يالمللنياسناد  بهداشت  در  عمومل    ی هاو چالش  يو سالمت 

علم «آن  یفرارو مجله  پژشك  ي،  نظام  صص  1394)  ،2  شماره   ،33  دوره   ران،یا  ياسالم  ی جمهور  يسازمان   ،)

 . 135و 144

3. Karen Oreilly, “Lough Borough University Institutional Repository International 

Migration and Social Theory”, Basingstoke: Palgrave Macmillan the Definitive, 

Published, Version of Record is available at: http://www.palgrave.com . Publisher: 

Palgrave Macmillan Karen Oreilly Full Details of Third licence are available at: 

https:// creative commons.org, http://dspace. lboro. ac. uk/ dspace- jspui bitstream/ 

2134/156, (2012). 

http://www.palgrave.com/
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ي  بهداشت  یهامرالبت  پرورش،  و آموزش  ماننداساسي   حقوقمهاجر از دسترسي به    افراد
  1محروم هستند.  اشتغالو 

بين  كار  سازمان  جهان    وني لي م  164زند  يم  ن يتخمالمللي  سراسر  در  مهاجر  كارگر 
كار    یجوامع و بازارها،  19كووید   یري گهمه  .درصد آنها زن هستند  41.6وجود دارد كه  

به طور چشمگ  است  ريي تغ   یري را  تشد  یریپذبي آس  نواعا  19  یدوكو  بحران  2.داده   د یرا 
اجتماع  یالتصاد  قي عم  یهای نابرابرو  كرده   م  يو  برجسته  بنابراین كنديرا    ی هاست ي س . 
فور  ازي ن ضعيف    يبهداشت توجه  و    یبه  پناهندگان  مسن،  افراد  كودكان،  زنان،  دارند. 

افرادتيمعلول  یدارا   افراد   مهاجران، جمله ها  تيالل  و   بازداشت  در   ،  پذیر آسيب  افراد  از 
مقتضيات حقوق بشر    متناسب با  دیبادر برابر بحران   الدامات.  تحت تاثير این بحران هستند

  .پذیر شودآسيب افراد يزندگ بحران بر ري تأث كاهش    و منجر به دباش
منجربه   تواند  مي  الدامات  این  پوپولس ي ونال ي ناس  ش ی افزاليكن  التدارگراس ي ،  و    یي، 

نسبت به    ضيتبعانه گردد.  سركوبگرالدامات  اتخاذ    یبرا  یاهبهانشده و  حقوق بشر    نقض
  ی بدرفتار ،  انیپناهندگان و پناهجو  یاجبار  بازگشت،  ه ستيزیگان ي ب ایجاد  ها ،  گروهي  برخ

بشراز    حقوق  برحق برسالمت و  محدود  يدسترس ي،  ت يو جنس  يخشونت جنس   ،با مهاجران
كشورها الداماتي برای بهبود    3. نگراني های موجود درشرایط بحراني پاندومي كرونا است

مهاجران و كاهش آسيب انجام دادهمنافع  آنها  برای  اما هنوز زنان  ،  اندپذیری و خطرات 
نوشتار   این  هستند.  مواجه  زیادی  خطرات  با  توصيفي مهاجر  رویكرد  تحليلي    -با 

زنانهای  چالش  از همهدر    مهاجر  حق سالمت  ناشي  بحران  را مورد    گيری كروناشرایط 
و  ررب داده  لرار  حقتوصيهسي  به  بيشتر  توجه  برای  مهاجر    بر  هایي  زنان  مطر   سالمت 

مانند حق  مي مفاهيمي  بين سياست  سالمت،بر  نماید.  اسناد  و  مهاجرتي  المللي حقوق  های 
و ارلام به تفكيك جنسيتي در مهاجرت از مباحث مطروحه    بشر، اهميت دستيابي به آمار

 

1 . Stockman James A, “International Migration and Immigration Issues Related to 

the United States Defining the Size and Scope of the Problem”, Pediatric Clinics of 

North America, Volume 66, Issue 3, june )2019(, Page 537-547  

https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.02.003. 

2. Foley, Laura and Piper, Nicola, (2020), “COVID-19 and Women Migrant 

Workers: Impacts and Implications”, IOM, UN Migration, Available at: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid19-and-women.pdf..  

3. Human Rights Are Critical –For the Response and the Recovery. Un. org/ victim 
Softerrorism/ sites/ www. un.org, (2020). 
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مياین  در   پيش   در   باشد.مقاله  ورو  مباحث  مهاجرت  جنسيتي  ابعاد  بر  تأكيد  مقررات    با 
چالش   به  المللبين   حقوق با  كرونا  پاندومي  ارتباط  زنان  توصيف  سالمت  بر  حق  های 
   .شودپرداخته مي مهاجر

 . ابعاد جنسیتي مهاجرت  1
در    گذشته  ی هاكه در دهه  یمحدود  یدستاوردها  ي ، حت 19-دیكوو  یري گ با گسترش همه

ب جنسيتي   ارابطه  آمده  برابری  لرار  بدست  خطر  معرض  در  اگرفتنداند،    ی ري گهمه  نی. 
پ  یهای ابرنابر عم  ش ياز  را  س   هایریپذبي آس   كند،يم  ترقي موجود  در    ی هاست ي را 

 د یرا تشد  ی ري گهمه  راتيكه به نوبه خود تأث  كنديآشكار م   ی و التصاد  ي اسي س  ،ياجتماع 
دل   یابر  19-دیكوومنفي    راتي تأث  1. كنديم به  صرفاً  دختران  و    شان ای  ت ي جنس  لي زنان 

بعنوان    ،يمرالبت   یهادر نقش   19-دیكوو  یري گ زنان مهاجر در طول همه.  شوديم  دیتشد
را اجتماع   هایمرالبت  از   ٪16  و  پرستاران  ٪37مثال   درآمد  ك   و  ناامن  مشاغل  و    ي 

داشته گ  در  .اندبرعهده  همه  خشونت19-دیكوو  یري طول  موارد  دختران  انز  هيعل  ،  و  ن 
م  2. یافت  ش یافزا نشان  نامتناسب يشواهد  طور  به  مهاجران  كه  تأث  يدهد    نی ا  ري تحت 
برا  یمتعدد  لیدال  محققان  .اندلرار گرفته  ی ري گهمه آس   ش یافزا  یرا   ی ریپذبي خطرات 

كرده مطر   تحص   ی برا  ؛اندمهاجران  با  مهاجران  در    نیي پا  التي مثال،  كارگران  بعنوان 
 3.حضور دارندو پرخطر مولت  ومشاغل ك  درآمد 

كه به عصر مهاجرت معروف   های مهاجرت در عصر جدیدیكي از مهمترین ویژگي
در بعد    .زنانه شدن مهاجرت، ابعاد كمي و كيفي دارد  .است  4است، زنانه شدن مهاجرت 

درصد و در بعد كيفي،    50به بيش از   5كمي افزایش حضور زنان در جریانات مهاجرتي 

 

1. UN, “Policy Brief: The Impact of  COVID-19 on Women”,(2020), Available at: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-

covid-19-on-women-en.pdf. 

2. Ibid. 

3. Arora a. Sanjana,   Bøb Bodil,  Ingrid Tjoflåt b,  Hande Eslen-Zi, (2022)”, 

Immigrants in Norway: Resilience, challenges and vulnerabilities in timesof 

COVID-19”, Journal of Migration and Health 5 (2022) 100089, Journal 

Homepage: www.elsevier.com/locate/jmh. 

4. Feminization of Migration. 

5. Migration Movements. 
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  نيستند بلكه خود نيز نقش فعال و حضور مستقلي در فرایند   1مهاجران تبعي   طق زنان دیگر ف
دارند   سه  افزایش  ،  اخير  هایدهه  در   مهاجرتي  تحوالت ن مهمتری   از  یكي  2.مهاجرت 

نقش    3. است  الملليبين   و  داخلي  مهاجرت  در  مهاجر  زنان  جمعيت افراد  سن  و  جنس 
كمتر با تجربه خشونت جنسي و یا نوع    ا كليدی در مهاجرت بازی كرده وآنها را بيشتر ی
ر اساس اطالعات سازمان  ب  4. كندرو ميخاصي از استثمار نيروی كار و لاچاق انسان روبه

نقش  ایفای  دليل  به  زنان  بهداشت،  گذراندن جهاني  جامعه،  و  خانواده  در  متعدد  های 
خدوره احتمال  همچنين  و  زایمان  مانندبارداری،  مختلف  فيزیولوژیكي  در    رطهای  بيشتر 

فقر، به  بار  ابتال  سوءتغذیه،  و  پرخطر    گرسنگي  گروه  جنسيتي،  تبعيض  و  زیاد  كاری 
بعنوان پرستار بچه، خدمتكاران و كارگران جنسي  زنان    5شوند.محسوب مي بيشتر  مهاجر 

  6. شوندهای لانوني مناسب بكار گرفته مينبود حمایت در
كه  یهامدل  نيروی كار  مهاجرت  روند  از  بود در حال    سنتي  مردساالر  به طور كلي 
اینحوزه  آميزحوادث خشونت  7ت. تغيير اس به  عليه زنان مهاجر خارج از كشورشان در  ها 

سازمان توسط  فزاینده  است. طور  شده  گزارش  دولتي  غير  مي  8های  نشان  دهد  مطالعات 

 

1. Tied Movers. 

  و   زن   يمل  شی، همایي«روستا  یها مهاجرت  شدن)مونث(    زنانه  یبازخوردها  و   علل  يمفهوم  نيي تب»  . طاهره صادللو،2

 .  59  (، ص1393) مشهد، يفردوس  دانشگاه  ،یيروستا داریپا توسعه

و  .3 مشفق  تعيژگیو  بر  يلي تحل»  همكاران،  محمود  و  مستقل  یهاكننده   نيي ها  در    مهاجرت  فصلنامه  «رانیازنان   ،

 (. 1394) ،67زنان، سال هفده ، شماره  ی مطالعات راهبرد

4. Jenny Birchall, “Gender, Age and Migration an Extended Briefing, Bdidge 

Development-Gender”, Institute of  Development Studies (IDS), (2016), at 3. 

احمد  .5 تحقاستيس  توسعه  زنان،  سالمت  تیریمد»  ،همكاران  و   یبتول  و  رفاه  «خدمات  و  قاتيها  فصلنامه   ،

 . 31-30(، صص 1391) ،47 شماره  دوازده ، سال  ،ياجتماع

6. Nicolas Cesar, “Feminization of Migration, Working Paper 1, United Nations 

International Research and Training Institute for the Advantcement of Women, 

“The Feminization of International Labor Migration, (2007), available at: www.un-

instraw.org.at.2 

7. Nodria Kholmatova, “Changing the Face of Labor Migration? “Feminization of 

Labor Migration by Nodira Kholmatova PHD Researcher, European University 

Institute, Florence, Italy, (2016), at 1. 

8. Jane Pillinger, “Immigrant Council of Ireland, Independent Law Center”, The 

Feminization of Migration: Experience and Opportunities in Ireland, Report 
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لرار مي تبعيض جنسيتي  و  فقر  معرض  در  مردان  از  بيش  زن  1. گيرندزنان  به    در گذشته 
مي مهاجرت  مرد  به  وابسته  فرد  در  عنوان  كه  حالي  در  زنان  كرد  از  بسياری  حال حاضر 

مي  مهاجرت  با كودكان خود  زنان  یا  و  مهاجر  2كنند.مجرد  زنان  تجربيات  نشان   بررسي 
های مهاجرت باید بازتابي از نيازهای مختلف و خطرات ناشي از مهاجرت  سياست  دهدمي

  3.دبرای زنان و دختران باش
مهاجر ممكن است درا اما  آگرچه زنان  باشند  به كشور خود داشته  نسبت  بيشتری  مد 

بخش اغلب   كار؛  هایدر  بازار  و  التصاد  رسمي  پایين،    غير  دستمزد  استثمار،  تبعيض، 
 و است بيماری نبود از فراتر سالمتي بر حق 4. كنندانزوای اجتماعي و استرس را تجربه مي

 برخورداری مستلزم كه است حقي است؛  اجتماعي و رواني ،جسمي مختلف ابعاد دارای

 شرایط و خدمات تسهيالت،  امكانات، از بتوانند تا است همه برای برابر  های فرصت از

 شوند.  برخوردار استاندارد این  تحقق برای الزم
 در 1946 سال در بار  اولين  بشری حق یك بعنوان سالمتي كه  است ذكر لابل

 سالمتي بر حق مقدمه اساسنامه، .شد شناخته رسميت به بهداشت  انيهج اساسنامه سازمان

بهزیستي »به   نيل را كامل   یا بيماری نبود صرفاً نه و اجتماعي و رواني جسمي، حالت 

مجمع  « ضعف است.  كرده  جهاني توصيف   و برنامه 1998 سال در بهداشت سازمان 
افراد برای سالمتي» كار  دستور بر    .كرد تدوین  را  5«بيست ویك  لرن در همه  برنامه  این 

ها  پيشگيری و مقابله با بيماری های بهداشتي اوليه در زمينهنيازهای اساسي بشر به مرالبت
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بيماری،   و درمان آنها متمركز است و اهدافي مثل آموزش درباره پيشگيری از  كنترل و 
داشتي مربوط  هبهای  تأمين غذای سـال  و كافي، آب آشاميدني سال  و بهداشتي، مرالبت

ایمن  و  واكسيناسـيون  كودكـان،  و  مادران  برابربه  در  عفونيبيماری  سازی  و    های 
های شایع بومي محلي و تأمين داروهای اساسي را  واگيردار، كنترل و پيشگيری از بيماری

مي وجود، با  1. كنددنبال   حقوق اشخاص نيز و هادولت الدامات و فعاليت پيشينه این 

 جامع و الزم شناخت وجود عدم از حاكي ،سالمت عمومي مقررات كننده  تنظي   عمومي

 به كافي توجه عدم نيز و  سالمت عمومي حوزه در ولئ مس نهادهای و اشخاص سوی از

  2. باشدعمومي مي سالمت حوزهر د  مقررات تنظي  در هادولت الزامات و هاچالش

 ي حقوق بشر للالمدر چارچوب اسناد بین  سالمت زنان مهاجر حق بر . 2
  پذیر مانند كودكان، زنان، كارگران مهاجر، های آسيبالملل برخي از گروهدر حقوق بين 

فالد افراد  لرار    پناهندگان،  خاص  حمایت  مورد  غيره  و  معلوليت  دارای  افراد  تابعيت، 
این معنا كه سند خاصي كه مشخصا به آنها پرداخته باشد، تدوین شده است.   اند، بهگرفته
مو معاهده مهاجران  دردر  باشد، وجود  اجباری،  مرتبط  آنها  به وضعيت  اختصاصا  ای كه 

از مقررات این   ندارد.  بين  رو  اسناد  حقوق  در  باید  یا  را  اجباری  مهاجرت  زمينة  در  الملل 
كنند یا در اسناد خاصي كه با این موضوع تداخل  پيدا مي كه به این موضوع تسری  عامي

یافت جهاني    .دارند،  بين اعاسناد  ميثاق  یعني  سياسي، م  و  مدني  حقوق  ميثاق    3المللي 
حقوقبين  فرهنگي  المللي  و  اجتماعي  بشر  4التصادی،  حقوق  جهاني  اعالمية  بخش    ،5و 

حقوق مقررات  تشكيل  بين   اعظ   را  اجباری  مهاجران  وضعيت  به  اعمال  لابل  الملل 
مقررمي حقوق  ميان  از  بين   دهند.  ميثاق  در  الت   الملليشده  و    دی،اصحقوق  اجتماعي 

نهاد  از  حمایت  و حق  آموزش  سالمت، حق  و  بهداشت  همچون حق  حقولي    فرهنگي، 

مي كودكان  و  باردار  زنان  بویژه  پيدا  خانواده  اعمال  لابليت  اجباری  مهاجران  به  توانند 
 

نياوراني1 صابر  جاوید،    و  .  بين»احسان   نظام  در  سالمتي  حق  بشرللمرو  حقوق  حقوق  فصلنامه    ،«المللي  پژوهش 

 . 49،50 صص ، ( 1392) ،41عمومي، سال پانزده ، شماره 

فصلنامه حقوق پزشكي، سال    ،« ها در تنظي  مقررات در حوزه سالمتها و الزامات دولتچالش»  مرتضي اصغرنيا،  .2

 . 37ص (، 1395) ده ، شماره سي و هفت ،

3. International Covenant on Civil and Political Rights (1966). 

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). 

5. Universal Declaration of Human Rights (1948). 
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عبارتند  اسناد جهاني خاص كه لابليت اعمال به وضعيت مهاجران اجباری را دارند،    1. دكنن 
مجازات  ن وكنوانسي از:   و  رفتارها  سایر  و  شـكنجه  و    ظالمانه،ی  ها منـع  غيرانساني 

مادۀ  (  1984) 2تحقيرآميز  بسط  و   7كه در والع  و سياسي است  دامنة    ميثاق حقوق مدني 
انساناعمال گسترده همة  به  و  دارد  مای  پيدا  تسری  غيرمهاجر  یا  مهاجر  از  اع     كند. يها 

است. این كنوانسيون ناظر (  1951ت پناهندگان )ي ع معاهدۀ دیگر، كنوانسيون مربوط به وض
اند و از آنجا كه  آن بعنوان پناهنده شناسایي شده  2  افرادی است كه مطابق تعریف مادۀ  بر
برخي  این  دارد  و درخواست    امكان وجود  پناهندگي كنند  اجباری درخواست  مهاجران 
نيز مي  آنها كنوانسيون حقوق    پيدا كند.  ل تواند لابليت اعماپذیرفته شود، این كنوانسيون 

بویژه مقررات این كنوانسيون در زمينة حق حيات، ممنوعيت جداسازی    3( 1989كودک )
ممنوعيت اعمال خشونت عليه كودكان و حق به آموزش و بهداشت    كودكان از والدین،

نيز سند دیگر لابل ذكر در این  (  1948) 4پناهندگي سرزميني   توان ذكر كرد. اعالميةرا مي
 ينه است. مز

موارد  عالوه  مي  بر  بهمذكور،  و  »  توان  پناهندگان  با  ارتباط  در  نيویورک  اعالمية 
در    5«مهاجران به تصویب    2016  سپتامبر  19كه  متحد  ملل  توسط مجمع عمومي سازمان 
های عضو ملل متحد  بيانگر ارادۀ سياسي مشترک دولت  اشاره كرد. این اعالميه كه  رسيد،

مي آنها  از  الداماتا وخاست،  كه  و    هد  پناهندگان  از  حمایت  جهت  در  را  مشخصي 
در راستای اجرایي كردن آن در جوالی     مهاجران به انجام برسانند. متعالب این اعالميه و

به موازات اسناد جهاني، اسناد    .شد  تدوین   6مندو لاعده  منظ   و  پيمان مهاجرت امن ، 2018
دارن  ای عام و خاصمنطقه نيز وجود  لابليتمورد مي  كـه حسب  دمتعددی  اعمال    توانند 

كنند آمریكایي  .پيدا  بشر،كنوانسيون  حقوق  اروپایي  منشور    كنوانسيون  بشر،  حقوق 
ملت و  بشر  حقوق  در آفریقایي  كامپاال  كنوانسيون  لاهره،  اعالمية  افراد    حمایت   ها،  از 

هستند    اسنادی  های دیگر از جملدر لارۀ آفریقا و بسياری اسناد منطقه  شدۀ داخلي   جابجا

 

های  الملل و عملكرد دولتسيد علي سادات اخوی، سارا حسني، »وضعيت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بين.  1

 . 1232،1233صص  (، 1398، )4، شماره 49مي، دوره حقوق عمو  ميزبان«، فصلنامه مطالعات 

2. United Nations Convention against Torture. 

3. Convention on the Rights of the Child. 

4. Declaration on Territorial Asylum. 

5. The New York Declaration for Refugees and Migrants. 

6. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 
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شایان ذكر است در مواردی    .كنند  توانند به وضعيت مهاجران اجباری ارتباط پيداكه مي
بين  حقوق  اجباری كه  مهاجران  زمينة  در  مقرراتي  فالد  تحت    الملل  موارد  آن  باشد، 

اساس    ها بردولت  ترتيب در آن موضوعات  گيرد. بدینها لرار ميصالحيت داخلي دولت
  1.توانند وضع لانون و عمل كننداز طریق لوانين داخلي خود مي اصل حاكميت و

 2018مند در پرتو پیمان جهاني مهاجرت مهاجرت امن، منظم و قاعده . 2-1

آور مشاركتي  مند، یك چارچوب غيرالزامپيمان جهاني برای مهاجرت امن، منظ  و لاعده
ميه پناهجویان و مهاجران  الع های عضو در اباشد كه دولتاست كه بر تعهداتي مبتني مي

پذیر و حمایت از  هدف این پيمان عبارتند از: كمك به مهاجران آسيب به توافق رسيدند.
   است كه در راستای رسيدن به این هدف تعهدات ذیل مطر  شده است:حقوق بشرآنها 

با    دارند  لرار  یریپذبي آس  معرض  در  كهي  مهاجران  یازهاي ن  به  یيپاسخگو  به  متعهد  ما
مباحثوت به  به    المللن ي ب  حقوق  تحت  تعهدات  با  مطابقو    بشر  حقوق  جه  ملزم  و  بوده 

ی  هایریپذبي آس  رفع  در  تي جنس در حوزه مسائل    پاسخگوحساس و    كردیرو  از  استفاده
مي جنسيت  2باشي . آنها  دیدگاه  پيمان  استقالل،  این  تصدیق  با  و  كرده  اتخاذ  را  محور 

دیدگاه لرباني نباید به زنان در مقوله مهاجرت نگریست    عامليت زنان معتقد است تنها از 
تبعيض موانع  رفع  طریق  از  دختران  و  زنان  توانمندسازی  اشتغال،  بلكه  با  رابطه  در  آميز 

تضمين حق آزادی ارتباط و تسهيل دسترسي آنها به خدمات اساسي مربوطه برای ارتقای  
و برابر در جامعه و التصاد باید   هعامليت و رهبری زنان و تضمين مشاركت كامل و آزادان

مورد توجه لرار گيرد. امكان دسترسي به سازوكارهای شكایت برای مهاجران بخصوص  
تبعيض الدامات  با  رابطه  در  دولت  پاسخگویي  سطح  ارتقای  هدف  با  مهاجر  آميز  زنان 

 ایجاد گردد.  
سرمایه مالي،  سواد  و  آموزش  به  دسترسي  برای  مهاجر  زنان  و  توانمندسازی  گذاری 

های مالي بهعنوان ابزاری برای مقابله با نابرابری جنسيتي  كسب و كارها و مدیریت دارایي
درآمد و دارای زن سرپرست. پيمان  و افزایش مشاركت در التصاد از جمله خانوارهای ك 

 

 . 1235و   1234  صص (، همان،1398)حسني،  اخوی، .1

2. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Final Draft )11July 

2018(. 
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كند كه حقوق بشر زنان و دختران در تمامي مراحل مهاجرت رعایت  جهاني تضمين مي
ویژه آنها بدرستي درک و مورد رسيدگي لرار گيرد. در این پيمان تاكيد    شود و نيازهای

امن  مي مهاجرت  ایجاد  برای  راه   بعنوان  فقط  مهاجرت  بازداشت   ازشود    استفاده   آخرین 
هدف كه هر كدام شامل    23  تحقق   ی برابود. پيمان    ن یگزی جاهای  دنبال راه  به باید    و   شود

پذیری از جمله: افزایش دسترسي و انعطاف  تساي را مطر  كرده  الدامات تعهداتي است  
و   بازگشت  تسهيل  مرزها،  هماهنگ  و  ایمن  یكپارچه  مدیریت  مهاجرت،  مسيرهای  به 

داده گردآوری  مهاجران،  مجدد  وضعيت  پذیرش  سن،  جنسيت،  اساس  بر  دليق  های 
شرایط    در  را  مهاجران  كه  يمشاركت   جادیا  و  جامع  یهااستي س   جادی امهاجرت،  

  1كند. مي تیحما آنها  مهاجرت  تي وضع از صرفنظر ،ریپذبي آس

پیش 2-2 جهاني.  اقدام  برنامه  و   سالمت   ی ارتقا  نویس    مهاجران  پناهندگان 
2023-2019 

  و   پناهندگان  2در بحران كرونا است.  يالمللن يمه  ب  گریباز  ي یكسازمان بهداشت جهان 
.  دارند  مشابه  یهای ریذپبيآس  و  هستند  روبرو  مشترک  یها چالش   از  یاري بس  با  مهاجران

جهاني   بهداشت    ی برا  دسترس   لابل  یاستانداردها  نیباالتر  به  ياب ي دست   یبراسازمان 
است.    2023-2019  برنامه  ، مهاجران  ی برا  يسالمت داده  پيشنهاد    مهاجران   از  یاري بسرا 
 ژهیبو)ي  روان   بهداشت  خدمات  سالمت،  یارتقا  جمله  از  يبهداشت   خدمات  به  يدسترس

  ر ي تاث   تحت  را  مهاجران  و  پناهندگان  از  یاري بس   كه  يدگی دبي آس  از   پس   ت اختالال  یبرا
 . ندارند  ي مال  تیحما  ن يهمچن   و  مرالبت   و  درمان   ،یماري ب  از  یري شگ ي پ  ،(دهديم  لرار
  موانع .  باشد  ي بهداشت   یها مرالبت  به   ي دسترس  ن ييتع   ی برا  یاهیپا  دینبا  هرگز  تي مل

  است   ممكن   آنها.  است  متفاوت  دیگر  ركشو  به  یكشور  از  يدرمان  خدمات  به  ي دسترس
  وند ي پ  یيتوانا  عدم  ،یادار  انعوم  ض،يتبع  باال،   یهانهیهز  فرهنگ،  و  زبان  ی هاتفاوت  شامل

 

1. Ibid. 

2. International Law in the Tmes of the Coronavirus, Legal Experts at the MPI for 

Comparative Public Law and International Law Examine the Respone of WHO in 

Curbing the Coronavirus Pandemic, )APRIL 17, 2020 (, https:// www. mpg. de/ 

14697255/International-law-in-the-times-of-the-Coronavirus . 
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  مورد  در اطالعات عدم و  نامطلوب يزندگ طی شرا ،يمحل  بهداشت  يمال ن يتام  یهاطر  با
 .باشد بر سالمت  حق
 در   مهاجر   زنان   . گردد مي   ي ن ا و ر   سالمت بر    ي منف  ی امدهايپ   باعث   ط ی شرا   نی ا   همه   

  ي، بهداشت  خدمات   به   ي دسترس   عدم   ردار، يواگ   ی ها ی مار يب   به   ابتال  خطر   معرض 
 باردار   زنان   ، ي ك ی ولوژ ی ز ي ف   ی ازها ين   شی افزا   ل يدل   به .  هستند   مرالبت   تداوم   و   ون يناس يواكس 

  است   ممكن  آواره   زنان   و  مهاجر   زنان   . هستند   ي ناتوان   به   ابتال  خطر   معرض   در   رده يش   و 
. هدف  باشند   داشته   ی بارور   ي بهداشت  ی ها مرالبت   و   ي تيجنس   خدمات   به   محدود   ي رس تس د 

جهان  الدام  جهاني،    ي برنامه  بهداشت  و    سالمت   ج ی ترو   شنهاد يپ سازمان  پناهندگان 
همكار  با  ب   ی مهاجران  ملل   ي عال   ی ا ی سار يكم   دفتر   مهاجرت،   ي الملل ني سازمان  سازمان 

سا  پناهندگان،  امور  در  ا است.    نفعان ی ذ   و   ي الملل نيب   ی ا ه سازمان   ر یمتحد  از   نی هدف 
جهان  الدام  تأك ی شنهاد يپ   ي برنامه  بعنوان    د ي،  سالمت  ضرور   كی بر  به    كمك   یجزء 
 .  است   خوب مهاجرت   ت ی ر یپناهندگان و مد 

برخورد موثرتر با موضوع   ی مبرم بخش بهداشت برا   از ينشان دهنده ن   ی شنهاد يطر  پ 
است   حق و    مهاجرت  سالمت  جهان   ی ها ت ی اولو .  بر  الدام  از:  برنامه  عبارتند    ی ارتقا ي 

روان   ي سالمت جسم  تقو   ي و  با  مهاجران  و  مناسب  ي  بهداشت  ی ها مرالبت   ت ی پناهندگان 
به   و درمان   ص يتشخ ی؛  مار ياز ب   ی ر يشگ يپ   ؛ ون يناس يواكس از    نان ياطم ؛  كشور   ي مال   ط ی شرا 
توانبخش   ؛ مولع  بهداشت جن  ؛ حاد   ی ها ی مار يب   ی برا   ي نيو تسك   ي خدمات  و    ي س خدمات 
برنامه   ت ی حما ؛  كنواخت ی   ی ها پروتكل   جاد ی ا   ؛ زنان  ی برا   ی بارور  توسعه  و از  ها 

و    ی ارتقا   ی برا   ی نهاد   ی ها ت ي ظرف   ت ی تقو   ي؛ مل   ی ها است يس  مهاجر  كارگران  سالمت 
خانواده  و  مهاجران   ي اصل   انی از جر   ت ی حما ؛  آنها   ی ها پناهندگان  و  پناهندگان  سالمت 

حساس    ي بهداشت  ی ها است يس   جی و ترو   ی و كشور   ی ا منطقه   ی ها برنامه ي؛  در سطح جهان 
حما  و  مهاجران  اجتماع   ي لانون   ت ی به  سالمتي و  رفاه   ي ؛  مهاجر؛   زنان   و  و    پناهنده 

و   ی توانمندساز  مشاركت  مهاجر؛  و  پناهنده  دختران  و  و    ي هماهنگ   ی ها زم يمكان   زنان 
ب ي بخش نيب   ی همكار  ب   ي الملل ني،  بر سالمت و س   ت ی تقو ي؛  سازمان   نيو    ی ها   تس ينظارت 

نظارت    ی توسعه و اجرا   ی عضو برا   ی با كشورها   ی از همكار   ت ی حما و    اطالعات سالمت 
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ها حق دارند مبادرت به  رغ  اینكه دولت علي   1باشد.مي و مهاجران    پناهندگان   بر سالمت 
تمام  باید  آنها  اما  كنند،  لانونمند  را  مهاجرت  و  نمایند  مرزهایشان  بر  كنترل  اعمال 

خود   طبرا  تعهدات  ملحق    ق بر  آن  به  یا  نموده  تصویب  كه  بشری  حقوق  معاهدات 
   2سالمت دارد.  و   . كنوانسيون اشاره به حق برابر آموزش، اشتغال اند را ایفا نمایند شده 

  ی ا ه ی و مشكالت تغذ   یي غذا   ي ممكن است منجر به ناامن  یي مهاجرت و جابجا   ند ی فرآ 
  شود. مي   و كودكان، و زنان   ن ا نوزاد    ه ی تغذ   ی ها وه يدر ش   اختالل   روند منجر به . این  شود 

به   ی محدود   ي دسترس بوده و   ر ی پذ ب يآس   ی ها ت يمولع   در   زنان و دختران پناهنده و مهاجر 
جنس  مرالبتي و    ي سالمت  برارائه    خدمات  برنامه  این    ی ها مرالبت   خدمات دارند. 

دسترس   ، ي بهداشت جمله  و به    ي از  بهداشتي  همكار   ت ی حما  ؛ مداوم   ي روان   خدمات   یاز 
و م   به   ی فرامرز  تداوم  بهبود  همكار   ت يفيك نظور  با  مهاجران،  و  پناهندگان  از    ی مرالبت 

ب  ب   ، كار   ي الملل نيسازمان  دفتر   يالملل نيسازمان  عالي ر ا س يكم مهاجرت،  پناهندگان   یای 
متحد  ملل  سا  سازمان  ا   ی شركا   ر ی و  و  ها   جاد ی مربوطه    نيتضم ی  برا   كسان ی   ی پروتكل 
مرالبت و رد  برنامه ت   از   ت ی حما   ؛ ماران يب   ي اب ی تداوم  مل   ی ها است يها و س وسعه  و    ي الدام 

و   ی ارتقا   ی برا   ي سازمان  ی ها ت يظرف ؛  آن   ت ی تقو  مهاجر  و  پناهنده  كارگران  سالمت 
 زنان،  و رفاه   ي حساس به سالمتی  و كشور   ی ا منطقه   ی ها ج برنامه ی ترو   ؛آنها   ی ها خانواده 
مهاجر   ی توانمندساز مهاجر؛    كودكان  دختران  و  و   زنان  مشاركت    ی رها وكا ساز   و 
همكار   ي هماهنگ  استراتژ   ت ی حما   ي؛ بخش نيب   ی و  توسعه  طر  ی از  الدامات ها،  و  ها 
برا   ي طراح  ن   یي پاسخگو   ت يظرف   ت ی تقو   ی شده  بهد   ازها يبه  از    اشتي و حقوق  مهاجران، 
تبع   ي دسترس   ی ابزارها   ق ی طر  ارتباط   ض ي بدون  موانع  مرالبت   ي و كاهش  آموزش    ی ها و 

   3ي تأكيد دارد. بهداشت
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Edition- Bridging Paper, (2016).  

3. World Health Organization, Seventy-Second World Health Assembly A72/25 
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مهاجر   زنان   همچنان   ،استانداردهای جامع برای حق سالمت   ها و ون نسينوا وجود ك   با 
    1.باشند های بالقوه بهداشتي در چرخه مهاجرت روبرو مي ای از چالشبا طيف گسترده 

 ت های مهاجر . پاندومي کرونا و چالش 3
كووید  ریي گ همهبا   س  19-بيماری  عموم  یهاست ي نقش  ن  يبهداشت  رفع    ی ازهاي در 

ن  و  ریپذبي آس   تي جمع برای    وصامخصي  بهداشت پناهندگان،    یازها ي رفع  مهاجران، 
داخل بوم  ي آوارگان  افراد  است.برجسته  ي  و  تجربه  یكشورها  2شده  فالد  اغلب    و   مبدا 

مهاربرا  كافي  تي ظرف جمله  هستند یيهایماري ب  نيچن   ی  از    ی رو  ش يپ  یهاچالش . 
زم در  ی  هابنگاهي  لي تعط از  شي  نا   یالتصاد  یهاچالش   ا،كرونی  ري گهمه  نهي مهاجران 

وتول بزرگ  يدی  بخش  رفتن  دست  شاغل  ياز  مهاجران  درآمد  شرا  از    افت كه    يطیدر 
 مي باشد.  وجود دارد انیدرآمد كارفرما دیشد

 19-کوویدموارد   یاسه یمطالعه مقا -1شکل 

 
 (.2020  یآور 18: یدسترس خی  ت ر WHO   2020ت بد:  

 

1. United Nations Development Programme, )2015 (. 

2. Dunja Mijatović, “Learning from the Pandemic to Better Fulfil the Right to 

Health,Commissioner For Human rights”, https:// www. coe.int/ en/web/ 

commissioner /-/learning- from- the-pandemic- to-better-fulfil- the-right- to-

Health? inheritRedirect=true, (2020). 
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ب  وني لي م  272  یریپذبي آس  ري گ همه  یماري ب  ن یا جهان    ي المللن يمهاجر  سراسر  را  در 
  ی كشورها  در   يآواره داخل   وني لي م  41.3پناهنده در جهان و    وني لي م  25.9  .كندتشدید مي

تأث تار  لرار دارند.  ی ماري ب  ن ی ا  ري در حال توسعه هستند كه تحت  ، 2019  مارس  26  خیاز 
م  180از    ش ي ب برایهاتی حدودكشور،  سا  یي  اتباع  كرده  اوره كش  ریورود  با ایجاد  اند. 

 ونانی  رینگران كننده امكانات در جزا  تي وضع  و  ونانیو    هيترك  ن ي مرز ب  اكرون  یري گهمه
نيز    كیاالت متحده و مكزیدر مرز ا  ن ی. اردوگاه مهاجرشدمهاجران    یفور   هيمنجر به تخل

ان  ارگاز آو  یادیتعداد ز  زبان ي از كشورها كه م  یاري بسهای  مهاجران در اردوگاه  تي وضع
لبنان، سور اردن،  هستند    ای  هیمانند  عنوان شدبنگالدش  نگران كننده  و  شيوع  .  خطرناک 

كرونا افزا  ویروس  در   یریپذبي آس  ش یباعث  شاغل  شده  مقصد    یكشورها  مهاجران 
زاست اردوگاه  رای،  در  آنها  بس   یهااكثر    ي ناكاف   يبهداشت   طیشرا  با  تي پرجمع  اري كار 
 يدر معرض خطر آلودگ  شتري اند، بكه بازداشت شدهني  انوغيرلكنند. مهاجران  يم  يزندگ

دارند.   كل  بهلرار  دولت  يبرختعطيلي  ،  يطور  براز خدمات  كشورها    ی ها روند كمك  ي 
 كند.  يرا كند م تاثير گذاشته و آن انیپناهجومهاجران و  ارائه شده به
توانا  یالتصاد   تي وضع بر  است  ممكن  كل  یي مهاجران  انجام  در  ت  اماالد  هيآنها 

كرونا  عل   ياط ي حتا ویروس  دل  ي منف   ري تأث يه  به  بودن  آلوده  صورت  در  و  عدم    ل ي گذارد 
را انجام    يپزشك  یها مرالبت  ندتوان ن،  يناكاف  ينامناسب و منابع مال  اي یبهداشت  مهي وجود ب

ب در  وضعنمهاجرا  ن یا  ن ي دهد.  در  افراد  بغيرلانوني    تي ،  ترس  نشده  مهي غالباً  از  و  اند 
ب مراجعهلیتماي  اجرتمه  ماتمقاه  گزارش  برای  پزشك  ي  مراكز  ندارندبه  بحران  ب  1.ي  ا 

با    اي تالی ده ها هزار مهاجر و پناهجو در ا  ندهی، آیياي تالیها اوني لي كنار م گيری كرونا درهمه
كرد مواجه  اروپا    روسیو  وعي ش  بحران   رایز  چالش  در  سمت  این  كرونا  به  را  كشور 
سختگ مهار  داد  رانهي الدامات  ن   ياس ي س  ضعموا  .سوق  مهاجرت  مورد  شده    زي در  سخت 

راپناهندگ  اني متقاض  خدماتو    شونديم  نهي لرنط   انمهاجر  یهايكشت  .است تحت    زي ن  ي 
شد  يم  ارائهي  ردولت ي غ  یها و سازمان  اي تالی توسط دولت ا  ایي كه هكمك  داده ولرار    ري تأث

كاهش   شدت  برا  2.افتیبه  تران  یالدامات  منطقه  به  ورود  با  به    تیزمبارزه  مجارستان 
 

1. The  Coronavirus Pandemic Could be Devastating for the  world's  Migrants,  

https:// www. weforum. org/ agenda/ 2020/ 04/the-coronavirus-pandemic-could-

be-devastating-for-the-worlds-refugees. 

2. Stefania Dsignoti, “How Coronavirus Hits Migrants and Asylum Seekers in 

Italy”, https:// www. thenewhumanitarian.org/news)2020/03/16(italy-coronavirus-
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-كووید  خطر مرتبط با گسترش "به نام    ي از حق پناهندگ  ت ي محرومو  درآمد    ق ي حالت تعل
  ی اهدر اردوگاه  ي. هزاران پناهنده و مهاجر با بازداشت در بوسناجرا شددر مجارستان    19

را    يالدامات   ني . دولت چنشدند روبرو    ي مرز كرواس  يكیدر نزد  پاي پناهندگان ل   سي تازه تاس 
فور"ن  نوابع ب  یري جلوگ  یبرا  "ی الدامات  بروز  كوویدا  يناش   یماري از  لانون19-ز    ي ، 

نگران  موجب  و  در  يدسترسعدم    يكرده  دارو  و  آب    .شد  دگانپناهن   یهااردوگاه  به 
مرز  لومتري ك   40ساخت    يجنوب  یقایآفر ب  یاضطرار  یموانع  مرز  امتداد  در    يالمللن يرا 
تا تضم  مبابوهیز  .آلوده از كشور عبور نكند  اي یرلانوني غ   خصش   چي كند ه   ن ياعالم كرد 

و مهاجران با   ان یپناهجو ه ي مولت به كل  یحقوق شهروند یاعطا  یدولت پرتغال برا  يتصم
متقاض گواه  اني درخواست  برا  یهانامهيصدور  به    يدسترس  لي تسه  یالامت  آنها 

استثنا  ي كی ،  يبهداشت   یهامرالبت عمل  ن یتریياز  را   الدامات  نیتريو  كرامت    ی ستادر 
كارگر مهاجر دارد كه    وني ل ي م  4از    ش يمقصد، ب   يبعنوان كشور اصل  لندیتا  1. است  يانسان

مانماري ماز  آنها    شتري ب در  هستند.  الئوس  و  كامبوج  كوویدري گههم  اني ،  دولت 19-ی   ،
مبدا    یاند كه از مسافرت به كشورهاو كامبوج از كارگران مهاجر خواسته  انماري ، ملندیتا

   ند.كن  ی خوددار
روبرو هستند.    یادیز  ی هابا چالش   زي اند نمبدا خود برگشته  یكه به كشورها  يمهاجران

به    يو دسترس  ندارندرا در كشور مبدا خود    يگونه اسناد و مداركچياز مهاجران ه  یاري بس
رفتار    2.كنديرا دشوار م  ي اساس  يبهداشت  یهااز جمله مرالبت  جامعهحفاظت از    یآنها برا

نياز  كه شرایطي    در بوده و  ز ي آمتبعيضنژادپرستانه و ناعادالنه  غالباً ناهندگانو پان مهاجر با
دارد  ي جهان  یو همكار  يهمبستگ به   فقطدولتاز    يل ي خ  وجود  از    ها  محافظت  دنبال  به 

هنگامي كه به سندرم تنفسي حاد مبتال  19-كووید  بيماران مبتال به 3 .شهروندان خود هستند

 

migrants-asylum-seekers, Freelance Journalist Focusing on Migration, Conflict, 

Women and Religion, (2020). 
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3. Refugee and Migrant Health in the COVID-19 Response, Published Online, 

March 31, (2020), https:// doi. org/10.1016/S0140-6736(20)30791-
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.  مهاجران این دسترسي وجود ندارد   در اردوگاهاما    دندار  ژهیو  هایبترالبه مشوند نياز  مي
ا بر  كسانن ی عالوه  ازكه    ي ،  فرار  دالیل  یري درگ  به  مهاجرت    ا ی  دیگر  دالیل  یا  جنگ 

كمبودهایمي با  تغذ  ي بهداشت  كنند  سوء  جمله  مسائل    هی از  باید  اجتماع  -يروانو  نيز  ي 
محدود به اطالعات    يدسترس  .كندمي  ریپذبي آس   طینسبت به شرا  را  آنها   كه   مقابله كنند 

برا اعتماد  آواره  یلابل  را    جوامع  ب كند.  مي  ده ي چيپشرایط  غلط،  به    ی اعتمادياطالعات 
  یري جلوگ   صحيح و    قي دل  ي رسانامي توانند از پيهمه م   يو موانع زبان  مقامات، عدم ارتباط 

زنج به    رهي كنند.  انساندسترسي  ش   يمنابع  كش  یر ماي ب  ن ی ا  وعي با  چالش  و    دهي به  شده 
لطع  امدادگران   یا  كاهش  به  جوامع    تماس مجبور  آوارهبا  و  متولف  شوندميها  مهاجر   .

تواند  يم  شده و  كمبود كاالها منجر به  مشاغل  محدود كردن فعاليت  كردن حمل و نقل و  
 دسترسي به منابع ایجاد كند. در  يعوالب مخرب
چالش   یاري بس  مطمئناً آوارگ  یيهااز  هستند  با  ان  كه  روبرو  آسبا  آن  و    ریپذبي افراد 
كشور  ن ي نش هي حاش   شهروندان هر  تأث  یدر  تحت  لرار    19  -كوویدري گهمه  یماري ب   ري كه 

مشترک   اباشد.  ميدارند  با  ن یبا  پناهجو  طیشرا  دیحال،  پناهندگان،  فرد  به  ،  انیمنحصر 
مورد توجه لرار    یارمي ب  وعيش  دیتوجه به تهد  با  یمهاجران اجبار   ریو سا  يآوارگان داخل

و  يمبن  یيهاينگران   19-كووید  وعيشگيرد.   گسترش  سا  روسیبر  جمله    ریبه  از  مناطق 
آس  بزرگتر  يبرخ   خانه  اي جنوب  جهان  ت ي جمع  ن یاز  آوارگان  و  پناهندگان    ،پناهندگان 

پناهجوبنگالدش  در  اي نگ يروه م  انی ،  و  درپاكستان  داخلوني لي افغان  آواره  داخل    يها  در 
شهرک  ی هااردوگاه  درافغانستان   و  ازدحام  كرد.ررسمي غ   یهاپر  ایجاد  دهه    نیچند  ي 
س و  ست ي جنگ،  افغانستان  در  را  درمان  و  ب  رانیبهداشت  است.    ون ي لي م  2.5از    ش يكرده 

 اند. افغانستان آواره مردم
  ري مرگ و م  هشدار داد،  اي نگ يروهدر مورد پناهندگان  بشردوستانه    هایسازمان  يابیارز
فراتر خواهد    ي جهان  ن يانگي احتماالً از م19  -بيماری كووید  از  يرض ناش عوا طر  خ  و  بالقوه
  ي وپي . در ات ه هستندپناهند  وني لي م  2.5ي و  آواره داخل  وني لي م  5.3  باًی منطقه تقر  ن یا. در  رفت
ب  900000از    ش ي ب  زباني م  كه و  است  وني لي م  2.6از    ش ي پناهنده    ه ي عل   خشونتبا    آواره 
دارای  هستند كه    يدر سومال  وعي ش   نیبهداشت نگران ا  انناسارشك  .ندروبرو شد  گانگان ي ب

 

1,Thelancet.com/action/show pdf?pii=so1406736 www. thelancet. Com, Vol. 395 

(April 18, 2020). 
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ب  تي جمع  وني لي م  2.6 و  خانواده ساكن    3،000  .باشدميپناهنده    16،000از    ش ي آوارگان 
ن پا1نوادب اردوگاه  از  خارج  دارند.سومال  تختی،  لرار  شدید  آسيب  معرض  در  عدم    ي 
تم   يدسترس مرالبتزي به آب  و   لي را تسه  یماريب  وعي اطالعات ش   ي وبهداشت  یها ،  كرده 
 .كنديتر مدهي چيرا پ روسیومقابله با 

ن ب  هیجريكشور  نفر در    187،000.  اندنفر در داخل آن آواره شده  ونيل ي م  2از    ش يكه 
  گر ید  یهابه آنها و گروه   روسیتواند احتمال ابتال به وكه مي  ستندي ها ندر اردوگاهیه  جري ن

ي و به خدمات بهداشت يدسترس  فالد آواره شده  ت ي جمع سراسر منطقه،  در. دهد ش ی را افزا
  تعداد   نیشتري ب  ی آواره دارا  وني ل ي م  5از    شيببا    كنگو   كيدموكرات   یجمهور  .آب هستند

سوم    كی  باًی، تقريجنوب  سودان در    يها جنگ داخل از سال  پس   .است  آوارگان در منطقه 
و    يآواره داخل  وني لي م  1.47حدود    يسودان جنوب  در  .اندمانده  يآواره بال  آن  تياز جمع
  ي با ناامن  تياز جمع  يمي از ن   ش يبه  ك  كننديم   يزندگ  گانیآوارگان در همسا  وني لي م  2.2

غذا مواد  هستند  یيحاد  كوویدري گهمه.  روبرو  توجه  یامدها ي پ  19  -ی  جهت  لابل  از  ي 
بشری   دولت  وداشته  حقوق  بسپاسخ  است   اريها  بوده  امن توسط    2.متفاوت    ت ي وزارت 

به   4های حفاظت از مهاجرت تحت پروتكله  پناهند 000،60از   ش يب 3متحده ت االیا ي داخل
مكزیك   شدندبرشمال  است  ن ی شتري ب  زباني م  اي كلمب   5. گردانده  ونزوئال  آوارگان  ؛  تعداد 

كلمب ئي  ونزوئال   وني لي م  1.7از    ش ي ب  2019دسامبر    31از  ،  يرسم  یهاگزارش  طبق   ا ي در 
 6. حضور دارند
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در    ي پزشك  یاضطرار  ی هامرالبتاز  ها حق دارند  یيوئال ونزكه    تي والع   نیبا وجود ا 
به    یار ي بس  ؛ كنند  دریافت   گان یرا  به صورت  مهاجرت  تينظر از وضعصرف  ا ي كلمب  از آنها 
امكانات  لي دل مرالبتتوانند  ينم  نداشتن  باشند.از  برخوردار  بهداشتي  دل  های    نكه یا  ليبه 

ونزوئال  حقوق  از  بهداشت  ب یيكارمندان  حت  بوده ع  طال ايها  مهاجرانيو  به  نسبت  كه    ي 
ب  مندلاعده  تي وضع اخذ  به  لادر  و  هستند.  ضي تبع باشند  مي  مهي دارند  آمار    ن یخرآ  لائل 
بي   لیبرز  يزباني از م  يحاك  يرسم مي   2019نوامبر    30تا    یيونزوئال   250،000از    ش برای 

فق  تیاكثرباشد كه   و  افتاده  دور  مناطق  مت   ن ي رنشي در  امتداد شمال   در  1. انددهز شمركدر 
حضور  ا اروپ  هیپناهجو تنها در اتحاد 646060پناهنده و  وني ل ي م 2.5 باًی، تقر2018سال  انیپا

مرزهاكشورها    2داشتند. بستن  به  ب  یشروع  رویخود  تا    انی پناهجو  ه  مارس    16كردند. 
  انه ي خاورم  3.كرده بودند  ليخود را تعط  ي و هلند دفاتر پناهندگ  كی، مجارستان، بلژونانی

  ون ي لي م  12است. حدالل    كرونا   روسیشدن به مركز بحران و  لیبه سرعت در حال تبدنيز  
سور  درآواره   تركهیعراق،  و  لبنان  ب  هي ترك  هستند. هي ،    ه پناهند  نفر  وني لي م  3.4از    ش يبا 
دارا یسور استلو  يبهداشت   یها مرالبت  ست ي س  كی ی،  تا حدود  ی  دولت  خوب   یو 

كرده   د  .استعمل  طرف  ساق  عر  ،گری از  لبنان  عموم  یهاست ي و  شدت    ي بهداشت  به 
ن  في ضع لادر  و  كاف  به  ستندي دارند  و    ي طور  داشته  بهداشت  كی نظارت    ي عموم يپاسخ 
 4.دن ارائه ده  یلو

  ون ي لي م  6.5از    ش ي و ب  اندفرار كرده  هیاز سور    2011بعد از سالنفر  وني لي م  5.6از    ش ي ب 
هستند كشور  داخل  در  آواره  كد  پناهندگان .  نفر  داخل  هیهمسا  ی هاشور ر  آوارگان    ي و 
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لبنان، م  یيكشورها  1هستند   ازهاي ن  ن یتريفالد اساس   هیسور   ون ي لي م  یكاز    ش ي ب  زباني مانند 
سور هستندپناهنده  می  اردن  پناهندگان سور  تيجمع  ني دوم  زباني .  بعيد است  یبزرگ   .

اولو  ن ی ااست   از  مل  ياصل   یهاتیپناهندگان  بو  باشند    ي مقامات  با    دیبا  ي للملان يجامعه 
نفر    وني لي م  دو  باًیتقر.  ها لدم برداردشكافاین  پر كردن    یبرا  زباني م  هایی دولتهمكار

داخل كشور آنها  عراق  در  اكثر  هستند كه  آورده  كردستان عراق   ي الل   به  آواره  اند.  پناه 
تواند  يمها  رساختیزی است كه ضعف  سورپناهنده    300000  زباني ، عراق من یعالوه بر ا

  2.كند دیرا تشد روسیو ترشگس
مهاجران  مجدد  دیي تأ  یبرا  يفرصت   19  -كووید بشر  است.   حقوق  كرده  ایجاد 

پ 19-كووید یري گهمه و    یامدهاي و  كشورها  شدت  به  دليل  آن  به  را  مهاجران 
جابجایيمحدودیت و  بهداشتي  تأث  های  است  ري تحت  داده  بر    یري گهمه  اثراتاز  .  لرار 

محدودیت  ژهیوبجران   مهاند  مان  ریپذبي آس   یهاگروه  غيرلانوني،  به    يدسترس  مهاجران 
با  است.  بشری  حقوق  تیحما و     ي مستقاثرات  كاهش    یبرا  یري تداب  دیكشورها 
در    هاهي توص ي  ، برخن یعالوه بر ا  .نماینداتخاذ    19  -گيری كوویدناشي از همه   ي رمستقي غ

  ي المللن ي ب   یهاو آژانس   ا هتمختلف دول  یهایاستراتژ  ی گذاربه اشتراک  ازي ن  این زمينه
شرا  يدگي رس  یبرا آ  ي فعل  طیبه  است  ندهیو  مرزهامهاجران  شدن  بسته  آن    .  دنبال  به  و 

جمع گذرگاهتي ازدحام  در  شدن  گرفتار  محدود  تيممنوع   ،یمرز  یها،  و    تیو  رفت 
پروتكل وجود  عدم  ب  یهاآمد،  مهستند    يمشكالت   از  كشورها  ن يهماهنگ  تواند  يكه 

را   معرض    ش يبمهاجران  در  حد  دهد  كرونااز  خشونت،    و  ضيتبع   آن؛  بر  عالوه  .لرار 
ب  ينژادپرست  مل  ي ناش  ی زي ست گانهيو  منشا  نابرابرياز  دیگر    ي ت ي جنس  ی های،  مشكالت  از 
افراد را    شتري باست كه  مهاجرت    چرخه  تأث این   مانع داده و  لرار    ري گهمه  یماري ب  ري تحت 
مزا  يدسترس به    ر يگهمه  یماري ب  3. شوديم  كرونا  انبحربه  دولت    یيپاسخگو  یایآنها 
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  را   ، التصاد یري گرات همهي تأث  .و مهاجرت داشته است  تيبر جنس   يمهم  ري تأث 19  -كووید
كرده   موردموجود    یهاینابرابر  اخالل  ن ی او  مختل  تحت زنان    در  گذارد.  يم   ري تأث  را 

  باعث ي  مل  نوي س نايمهاجران از برنامه واكس  تي و محروم  يبهداشت  امكانات  في ضع  طیشرا
كه    مهاجر آسيب دیده  تعداد زنان .شده استكرونا در ميان این جمعيت    وعي شگسترش و  
 1كنند عموماً كمتر گزارش شده است. يكار مهای غير رسمي و پنهان در بخش 

سیاست چالش .  4 بر  های  حق  تحقق  راستای  در  مهاجرت  جنسیتي  های 
 در پاندومي کرونا سالمت 

كووید دولتتوانا  برایني  تحاام19-فراگيری  حما  ها یي  سالمت    ت یدر  حق  است.  از 
باید  زنان    ي باالخص ررسمي غ   هایحوزه  افراد شاغل در   كنترلي برایالدامات    ي منف   اثرات

گيرد لرار  بررسي  كارگران    ي رخ ب  .مورد  حوزه  از  كارگر  خانگي  مرالبت در  زنان   از 
 زنان  2روبرو شوند.  يانعمو  محافظت از سالمت خود با  یممكن است برا كه    مهاجر هستند

ب در    زنانهستند.    19كووید ري گ همه  یماري كارگر مهاجر در سراسر جهان در خط مقدم 
ها  ي، نظافتچ   پرستاران  بعنوان كاركنان بهداشت و مرالبت،  ریپذبي درآمد و آسك   مشاغل

كوتاه طور  به  ميو....  كار  مولت  و  كه مدت  باالتر  كنند  در  را    رار ل  خطرسطح    ن یآنها 
   .دهدلرار مي كرونا روسیو فتن در معرضگر

كل  طور  به  آنها  طر   يمشاغل  و    درآمد،  است  يمستثن  مهي ب  یهااز  رفته  دست  از 
دسترس   ایمحدود    ي دسترس مرالبت  يعدم  از    باردار  زنان  از  تیحما  و  ي بهداشت   ی هابه 
است چالش  زنان  این  همه  .های  به  كرونا    یري گشروع    و   شده  سفر  یهاتیمحدودمنجر 
  -كووید اثرات  از  ي ناش  یبا توجه به ركود التصاد   ژهیبو،   داده  شیرا افزا  يمال   یهاچالش 

  وابسته  ی هاخانواده یریپذبيآس كه   كنندمي ارسال ی كمترحواله   ، زنان كارگر مهاجر 19
ا ميدرآمد    ن یبه  بيشتر  مكان   .كندرا  و  كارگر    یبرا  يت یحما  یهاس ي فقدان كمك  زنان 
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و محدود بودن    يو فرهنگ  ي زبان   یهاتفاوت  لي آنها به دل  ياجتماع   یانزوا  و  مهاجر  يخانگ
 .ددهمي ش ی افزا یري گهمه يآنها را در ط  یها یریپذبي آس ، قي اطالعات دل 

كارها    در  مهاجر  كارگر  مرالبت   ي خانگ  یزنان  بدون    زیادیساعات    ي، و  اغلب 
حمامرخصي  بدون  ، يشخص  يمحافظت   زات ي تجه عدم  ،  مانیزا  يخص مر  ،ياجتماع  تی، 

مزا  ياستعالج  ميشغل  ب ي آس  یایو  كار  بكنند.  ي  فالد  مهاجر  كارگر    ي درمان   مهي زنان 
نامنظ   تي وضع  بامخصوصا   برای    ،مهاجرت  بهداشتي  خدمات  دریافت  در  را  آنها 

تول  يسالمت جنسو    19-كووید  و درمان  ش ی ، آزمایغربالگر  یهاروش دچار  مثل    دي و 
است.   كرده  مثالبچالش  دارا   متحده  االتیا  رد  عنوان  كاماًل    يبهداشت  ست ي س  یكه 

با    سه ی)در مقا  ستندي ن   مهي درصد از كل مهاجران ب  20شود  يزده م  ني است، تخم   يخصوص 
 دارند   يمهاجرت نامنظم  تي كه وضع  يكسان   ی( و برايطور كل  هب   تي درصد از جمع   8.5
ايم   ين يبش ي پ كه  حت  ن یشود  لرنطينه،  باشد  شتري ب  يرل   ایام  در  بزنا.  دسترس ن  به    يدون 

پناهگاه  خدمات همه كشورها    اما  .لرار دارندطر خشونت  در معرض خ  شتري ب ی امن،  هاو 
 كنند.   يمنابع را ندارند كه از همه محافظت كاف  ن یا

مشكالت  همهبحران   بر  عالوه  كرونا  ا  يبهداشتگيری  التصاد  جادیباعث  و    ی بحران 
اسنيز    ياجتماع  اتشده  ب   ري تأث   نی.  خود  نناش  ی رماي از  الزم    بلكه  شوديمي  الدامات  از 

با  یبرا مي  مبارزه  ناشي  پناهگاه  يخدمات حقول شود.  بحران    ت يبا ظرف  یاضطرار  یهاو 
  ي به خدمات اساس  يدسترسو  فقدان اطالعات  ي ناشي از لرنطينه،  لي تعط  لي به دل  ایمحدود  

مهاجران    یژهبو  را برای زنان مهاجرخشونت    ي؛ اجتماع   حقولي،، خدمات  س ي بهداشت، پل
نشان  كارگر مهاجر در هند    زنان  نفر  161،10از    ينظرسنج   كی1دهد. لاعده افزایش ميبي
.  و كار مرالبت در خانه روبرو هستند  شتي مع  كسب  ي دربار مضاعف  زنان مهاجر با  كه  داد

كاهش    شان با لبل درآمد  سهیدر مقا  ی كروناري گدر همه  ي از آنهامي از ن  شيب  نیعالوه بر ا
را در    ی هندمهاجر  زنان    یبرا  ي اجتماع  تیالدامات حما  تياهم این نظرسنجي  .  است  ه فت ای

بعد   نقدیيغذا  تي امن  يعنیچهار  كمك  برابر   يدولت   يدرمان  مه ي ب  ،ی،  در  حفاظت  و 
  2. ددهيارائه م ي خشونت خانگ
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و اثرات    گير كوویدبيماری همه  دهد  يزنان سازمان ملل متحد نشان م  2020گزارش  
   .كرده است دیزنان مهاجر را تشد یهایریپذبي آس ، التصاد و اجتماع، متسال آن بر 

التصاد  2020گزارش   دهد  نشان مي(FTDES)   تونس  يو اجتماع  یانجمن حقوق 
كه با كودكان    يكسان  ژهی در تونس بومهاجر    زنان،  19  -د یكوو  یالتصاد  راتي تأثدر اثر  
  ی ندها یفرا  جاد یا  یبرا  یهمكار ذا بر  ل   ند.اپيدا كرده  یشتري به كمك ب   ازي كردند نيسفر م

دسترس لابل  و  برا  ی مجوزها  یبرا  ي روشن  مهاجر  كارگرانی  كار  اطالعزن  و    ي رسان، 
  ش یافزا  یبرا  حقوق كار و حقوق بشر  نهي آموزش در زم  يسازمانده ،  زنان  يآگاه   ش یافزا

كار بازار  در  مهاجر  و  پناهنده  زنان  هدف    يتاطالعا   یهان يكمپ   یاندازراه،  ثبات  با 
 ،از استثمار بازار كار و حقوق  يناش   خطراتدر مورد    زنان پناهنده و مهاجر  یسازآگاه

مهاجر تاكيد  زنان    یبرا  ياجتماع   -يروان  تی، سالمت روان و حماینقد  یهاارائه كمك
مي توصيه  در  و  ژانو  2020  ی جوالكند.  م  2021  هیو  از  تونس  مورد    ی افراد  اني در  كه 

گرفته  يبررس مرد  70  د،انلرار  هستند ٪30 و  درصد  ب .زن  دهنده  پاسخ  از    به   شتري زنان 
ناش  درآمد  دادن  و  از    يدست  داشته  اشاره  شدن  دوم    باكه    ندكرد  د ي تاكبيكار  موج 

 رایترساند زيما را م  يكنون  تيوضع". اینكه  در حال بدتر شدن است  تي وضع  ی ري گهمه
پس ي برم  دوباره  روسیو نه  دارگردد،  ن   یانداز  كو  مورد    يتي جنس   یهاتفاوت  ". ار ه  در 

خانگ خشونت  از  شده  درک  نيزخطرات  است  ي  توجه  موافق    61؛  لابل  زنان  از  درصد 
زمان شروع همه  يخشونت خانگ  ي واستثمار جنس  كه  بودند پيدا كرده ري گاز  افزایش  ی 
   1است.

  كه زنان   يمشاغل خانگ   یبرا  ژهیوب  سطح خشونت  ش ی از افزا  یحقوق بشر  یهاگروه 
فعال  رهاجم كرده  كننديم  تيدرآن  نگراني  مهاجر    اند.ابراز  كارگر  بخشزنان  در    اكثرا 

مي  مرالبت وفعاليت  خاص    كنند  كووید  پرخطر  گروه  جزء بطور  به  لرار    19-ابتال 
مبتناستي سگيرند.  مي الدامات  و  جنس  يها  حقوق  جلوگيمي  ت يبر  به  نقض    یري تواند  از 

 

UNDP Global Policy Network Brief, https:// www. undp. org/ 
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COVID-19-on-Women-Migrant-Workers.pdf. 
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Refugee and Migrant Women in Tunisia”, Mixed Migration Centere, https:// 
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به  پاسخ    در  هدف  تي رگران مهاجر بعنوان جمعكا  به  دیها بادولتكند.  كمك    حقوق بشر
  شی افزا  زنان كارگر مهاجر از جمله  یازهاي ن  به  ژهی، با توجه و19-بحران ناشي از كووید
  1توجه كنند.  نهي لرنطخطرات خشونت در 

جهان  در ی  التصاد   يناامن  تحم  ياضاف   یفشارها  نه يلرنط  و  سرتاسر  زنان  به    ل يرا 
 ن یاو  شده  نداده    انعكاس  يها بخوب رسانه  رد زنان هنوز ه     یدا، صن یبا وجود ا.  كنندمي

م  باعث  در جر  یدي كل   یها از چالش   ي برخ  شود يخطر  زنان  كه  آن   بحران  نیا  انیرا  با 
  ت يجنس  مباحث   دیخشونت با  يكمك به زنان لربان  یبرانادیده گرفته شود.    روبرو هستند

  ي نگران  ن ی، ا19-فراگيری كووید  رانبحها گنجانده شود. در  ها به بحراندر پاسخ دولت
شكاف كه  دارد  را  ي،ت ي جنس  یهاوجود  زنان  معرض    اشتغال  از ریپذبي آسدر  بيشتر    ی 

  ی تصادها الدر حال توسعه و    یاز كشورها  یاري در بس  ژهیبو  هانگراني  ن یا  لرار دهد.مردان  
امه  اد  خودبكار    "يرسمر ي اشتغال غ"از زنان كارگر همچنان در    یادینوظهور كه تعداد ز

  هستند   يحقول   ا ي یاجتماع   ت یاند و عموماً فالد حماكه غالباً ثبت نشده  ي مشاغلیا    دهند يم
است. محدودیتپياده  2بيشتر  با  مهاجرت  جنسيتي  ارزیابي  و  از  سازی  است  روبرو  هایي 

محدودیت در منابع، افكار عمومي منفي در رابطه با مهاجرت، حركت و    ؛جمله این موانع
اسریجابجایي   ظرفيتع  و  و  نساني  برابری  جریان  اصلي  مسير  در  ضعيف  نهادی  های 

جدایي از خانواده، عدم   باشد.ها ميشكاف بين سياست و عمل و شكاف در شواهد و داده
دسترسي به بهداشت، مرالبت و آموزش، استثمار بعنوان نيروی كار نياز به دلت، مطالعه و  

 3د.های موجود داراصال  لوانين و سياست

خواستار    كشورهااین    منجر شد  از كشورها عمدتا ثروتمند  يدر برخ   یري گهمه  ري تأث
مهاجر    ش یافزا كارگران  بخش تعداد  شوند.  در  بهداشتي  مرالبت  مثالهای    در   بعنوان 
بورلندیا و  آلمان  برا  ن يآرژانت   رسیآ  نس ی،  ف   یتالش  پرستاران  طول    ين يپ يلي جذب  در 

است.    یري گهمه یافته  م  ن يمتخافزایش  خانگ   وني لي م  67شود  يزده  جهان    يكارگر  در 
از    یاري نفر از آنها مهاجر هستند. در بس  وني لي م  11.5و    زناندرصد آنها    80وجود دارد كه  
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بزرگ  زنان   كشورها، بخش  تشك   ياز كارگران خانگ   يمهاجر  كه وظايم  لي را    ف یدهند 
  ل ي به دل باشد.  مي  ماراني ب  ن وو نظافت گرفته تا مرالبت از كودكان، سالمندا  یآشپز  ازآنها  

برا  یكشورها  توسطكه    ي حركت  یهاتیمحدود جهان  ش   یري جلوگ   یسراسر   وع ي از 

  ی تر نامطلوب  ی هاتي اغلب در مولعمهاجر در كار خانگي را    زنان  اعمال شد  19  -كووید
  شدند. زنان مهاجر كارگر با خشونت روبرو    ها خانهاز آنها در داخل  گرفتند. بسياری  لرار  

م  ن ی چند  یبرا  اغلب كه  ولت  مهي ن كار  دليل  كنند  يخانواده  ب  شیافزابه  آنها    نيحركت 
كار   معرض  محل  در  و  خطربيشتر  به  دارند.    روسیابتال  بخش    در  كه   يمهاجران زنان  را 

م  يررسمي غ اكثريكار  مانند  شرل  تیكنند،  جنوب  و  جنوب  در  اي آس  يدر    ی كایآمرو 
ب  يجنوب  تام  يشغل خود و عدم دسترس  ادنت داز دس  یبرا  یشتري در معرض خطر    نيبه 

  ها یري گ همه.  شوندميرها    ی كاريب  یایمزا  ای  ي اجتماع  تیحما  چي ه   بدونبوده و    ياجتماع 
 1. ستي طرف نيب ي ت ي از نظر جنسن آ یامدهاي و پ كرونا

 پیشنهادات
ي الدامات ناشي از مهار بحران  منفاثرات  كاهش    یتوانند برايم در سياستگذاری  ها  دولت

  باید ها  دولت  2ها الدام نمایند. ي در جهت كاهش آسيبتي جنس  یهاینابرابر  دیتشد  یجاب
مهاجراز   خانگ   زن  كارگران  كارگران  جمله  از  خود    مشاغلكه    ياز  دادهرا    ، انددست 
از درآمد و   تی، حماياستعالج  ي، مرخصیكاري ب  یای)مزا  مثل  ي یكسانياجتماع  تیحما
باشنددستمزد(    ارانهی مثل از    يخربر  د.  داشته  جا   كشورها    مهاجر   كارگران  كه  یيكانادا 

  شدند، بعنوان افراد   نهي لرنط  به تحملمجبورو  شده  ضیمر  یا   دهنديشغل خود را از دست م
مهاجران    ی الامت مولت برا  حقوقپرتغال  شود.  به آنها پرداخت مي  مهي حق ب   ط یواجد شرا
پناهجو است  انیو  دا   ناني اطم  یبرافرانسه  .  اعطا كرده  مرالبت  ي س سترز    ي بهداشت   یهابه 

الدام   است  دیتمد  را  الامت  یمجوزهامولتاً  اعالم كرد كه در طول    نيپرو همچن .  كرده 
لانون  يمهاجرانهمه    ی،ري گهمه منتظر  عاد  يكه  صورت  به  هستند    ی بندطبقه  یشدن 
ا.  شونديم بيمهرلندیدر  بهكار ي ب  ،  مهاجران    ی  وهمه  شد  همه  پرداخت  طول  ،  یري گدر 
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كارگران    یرا برا  ی كاري ب  مه ي ب   اي اسپان لرار گرفت.  همه مهاجران در دسترس    یبرا  ش یاآزم
مهاج  لطر.  كرد  دیتمد  يخانگ لرنط  راعالم كردكه كارگران  مرالبت  ای  نهي در    ی هاتحت 
دارند  يپزشك حقول ،  لرار  كارفرماشان  تمام  از  در  انیرا  به    اي كلمب .  دن كنيم  افتی خود 
 1داد. را يبهداشتامكانات به  يازه دسترساج خود  یيمهاجر ونزوئال  تي جمع

محدودیت با  مهاجرت  جنسيتي  موانعارزیابي  این  جمله  از  است  روبرو    ؛ هایي 
  ، های نهادی ضعيفمحدودیت در منابع، افكار عمومي منفي در رابطه با مهاجرت، ظرفيت

عدم   ده، نواجدایي از خا باشد.ها ميشكاف بين سياست و عمل و شكاف در شواهد و داده
دسترسي به بهداشت، مرالبت و آموزش، استثمار بعنوان نيروی كار نياز به دلت و مطالعه  

دهد  المللي نشان ميبررسي اسناد حقوق بين   2های موجود دارد. و اصال  لوانين و سياست
ها را با هدف شناسایي جنس و سن  كه بازیگران و نهادهای بشردوستانه یك سری سياست

ها در عمل اجرا  اند. با این وجود در بسياری از موارد این سياستداده  سعهتو  مهاجرت   در
هایي را بر اساس سن  ای دادهكه بازیگران بشردوستانه به طور فزاینده  شوند. در حالي نمي

ها در شكل دادن به  اند، این اطالعات و دادهآوری و تجزیه و تحليل كردهو جنس جمع
شود.  استفاده نمي  مهاجر  برای نيازهای مختلف زنان و دختران  زیرینویسي یا برنامهبرنامه

های مه   جنسيتي در عمل و برای اجرایي شدن به تعدادی از عوامل بستگي دارد  سياست
از: عبارتند  عوامل  گروهسيست   این  شناسایي  برای  یافته  بهبود  پرخطر، های  های 

ها، ارائه خدمات  ده ازتفكيك دادهتفااس  گرها، بهبودها، ميانجيسازی برای واسطهظرفيت
  پذیر.های آسيبو تقویت حمایت از بخش خاص و گروه

پيشگيری از    ها توسط كميساریای عالي پناهندگان درها و دستورالعملبرخي از توصيه
چالش  عمل  در  اما  شده  داده  توسعه  مهاجرت  در  جنسيت  بر  مبتني  برای  خشونت  هایي 

این سياست لابل توجهي رویكرد مشاركتي در  .ددار ود  ها وجاجرای  با    به طور  كشورها 
محدودیت به  لرار  توجه  منفي  تاثير  تحت  آموزش  فالد  كاركنان  و  زماني  و  مالي  های 
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است. بشری  گرفته  حقوق  و  دولتي  بازیگران  بين  هماهنگي  عدم  و  ناكافي  ،  ناسازگاری 
های  داده،  رض خطرمع  در  های های جامع برای ثبت نام جهت شناسایي گروهبودن سيست 

برای رسيدگي به  های دیگر است.  از چالش   پذیرهای آسيبكيفي محدود در مورد گروه
چالش  توصيهاین  جمله: ها  از  گرفته  صورت  فرصت  هایي  برای  ایجاد  معيشتي  های 

، استراتژی بهبود  زنان مهاجرتوانمندسازی پناهندگان، توسعه سياست خاص برای نيازهای  
مدیریت   ودانو  اشتراک  ش  با  به  همكاری  و  مشاركت  تعميق  اطالعات،  گذاری 

پشتيباني  سازمان ارائه  برای  جنسيتي  مشاور  انتصاب  مدني،  جامعه  و  غيردولتي  های 
های زنان برای  های غيردولتي از جمله سازمانای از سازمانتخصصي، ایجاد شبكه منطقه

مقصحمایت و  ترانزیت  مبدا،  كشورهای  از  مشترک  برای  تقود،  های  ملي  ظرفيت  یت 
آسيب دختران  و  زنان  خاص  نيازهای  به  زمينه    ،پذیرپاسخ  با  كاركنان  تعداد  افزایش 

دهندگان   ارائه  برای  ظرفيت  ایجاد  مباحث خشونت،  و  زنان  جنسيت، سالمت  تخصصي 
خدمات محلي و مددكاران اجتماعي در مسائل مربوط به خشونت، حقوق زنان، كمك و  

و رواني  سوء گيرپيش  مشاوره  از  تفكيك    ی  با  امن  پناهگاه  به  دسترسي  جنسي،  استفاده 
 1.خانواده  مناطق بر اساس جنسيت و

ریزی و آوری شده به تفكيك سن و جنس سه  لابل توجهي در برنامههای جمعداده
 2013ها در سال  سياست مهاجرت خواهد داشت. برای مثال این تجزیه و تحليل ارائه داده

سياست مي  200ي  جرت مها های  در  نشان  جهان  سياستكشور  در  كشور  هر  های  دهد 
بازگشت  به  كارگران ماهر، الحاق به خانواده و تشویق  مسائلي مثل   مهاجرتي خود بيشتر به

و نپردازمي  مهاجران مهاجر  زنان  درصد  مورد  در  اطالعات  شامل  گزارشات  این  اما    د 
عدم وجود اطالعات، منابع و    2. دشوهای ملي از منظر جنسيت نميتجزیه و تحليل سياست

مهاجر و آسيب ارزیابي وضعيت زنان  به شدت  پذیری عدم هماهنگي عملكرد كشورها، 
 آمار اطالعات و    یآوربه جمع  ازي نكرونا   یري گ همهارزیابي آثار    3كند.آنها را محدود مي

مهاجر  دختران  و  زنان  مورد  بتوان    در  تا  جنسيتي  از    قي دل  ریتصودارد  تابعاد  رات  اثي و 
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داد.  ارائه  مهاجر  زنان  بر  بهداشتي  و  اجتماعي  طر   1التصادی،  تنظي   و  های  تهيه 
سياستجنسيت كار،  ملي  لوانين  بازنگری  برنامهمحور،  و  منظور  ها  به  اشتغال  های 

و   گزارش  خانگي،  كار  زمينه  در  بخصوص  مهاجر  كارگر  زنان  نيازهای  مالحظات 
و استثمار  اشكال  تمامي  به  اسو   رسيدگي  جنسي، ء  خشونت  جمله  از    از   استفاده   ستفاده 

  ی هامرالبت  و  آموزش  به  يدسترس  از  ناني اطم،  نظارت  بهبود  یبرا  بشر  حقوق  یهازمي مكان
ي باید مورد توجه كشورها  خانوادگ   يزندگ  یبرازنان مهاجر    حقوق  به  احترام  و  يبهداشت

 های مهاجرتي لرار گيرد.در اتخاذ سياست

 گیرینتیجه
در حوزه حق بر سالمت زنان مهاجر در وضعيت    هاها و آسيبچالش   بر  وریمر  الهاین مق 

كووید بيماری  از  ناشي  تهدید چالش   دارد.  19  -بحراني  مورد  در  حاضر  لرن  های 
اهميت پرداختن به حق بر سالمت را    ، های غيرلانونيهای سالمت از جمله مهاجرتكننده

زنان مهاجر صرفنظر  .  كنددوچندان مي  وناكر  در شرایط بحراني ناشي از فراگيری ویروس
به    ن ی. ای كرونا برخوردار باشندري گاز حقوق بشر در همه  دیمهاجرت آنها، با  تي وضعاز  
و    امنيتي  حقولي،  يبهداشت   خدماتمثل    یبه موارد ضرورآنها    ياز دسترس   نانياطم  یمعنا

بر   ي ن خشونت مبتن دگامانو باز  اني جمله لربان  ازهمه زنان مهاجر    ی برا  ،يخدمات اجتماع 
   است. تي جنس 

بيماری كوویدسياست فراگيری  بحران  مهار  الدامات  و  نظر گرفتن    دیبا  19-ها  در  با 
ها به  توجهي دولتبي  پذیر باالخص زنان مهاجر و نيازهای آنها باشد.آسيبافراد    شرایط

اندازد.  مي  خطرحق را به    این مندی از  ميزان بهره  ،تعهدات خود در مورد حق بر سالمتي 
هایي كه موجب  ها و سياستتواند در برنامههای جنسيت و مهاجرت ميدگيي درک پيچ 

هزینه كاهش  و  مزایا  زنان  افزایش  برای  اجتماعي  و  التصادی  بهداشتي،  و  سالمتي  های 
مي تشكيل  را  مهاجر جهاني  از جمعيت  نيمي  كه  برای مهاجر  باشد.  داشته  كاربرد  دهند، 

و كارشناسان نياز به اطالعات لابل اعتماد و دليق برای تجزیه و    رانيلگچنين دركي، تحل

 

1. Addressing the Impacts of the COVID-19 Pandemic on Women Migrant 

Workers, UN Women, https:// reliefweb. int/ sites/ reliefweb. int/ files/ resources/ 

guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-

en.pdf. 2020. 
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دارند.   مهاجرت  در  جنسيت  مهاجرت  تحليل  در  مهاجر  مردان  از  مهاجر  زنان  جایگاه 
پذیر زنان توسط تركيب  به رسيدگي به وضعيت خاص و آسيب  مندمتفاوت است. ما نياز

 . هستي  ملي ن انيهای مهاجرتي و لوهای جنسيتي در سياستدیدگاه
گيرد اغلب بر اساس مسائل التصادی و مالي،  تحقيقاتي كه درباره مهاجرت انجام مي

تحليل مي فایده تجزیه و  و  ابعاد جنستي    در حالي كه   شود هزینه  تجزیه و تحليل  این  در 
دهد كه  دارای اهميت است. تحليل جنسيتي نشان مي  ، رابطه آن با حق بر سالمتمهاجرت

تواند دسترسي به منابع و تفاوت در لدرت و برابری را در ساختارهای  مي  ونهجنسيت چگ
تفاوتي نسبت  بي  التصادی و اجتماعي و حقولي، بهداشتي و سالمتي تحت تاثير لرار دهد.

شدن  به   سياستزنانه  وجود  عدم  به  منجر  در  مهاجرت  عمومي  آگاهي  و  مربوطه  های 
ا محافظت  و  شده  ميزبان  و  مبدا  ح كشورهای  روانيقوقز  بهداشت  و  ایمني  جسمي    و  ، 

  بنابراین نياز  نماید.سخت و دشوار ميدر شرایط بحراني مثل پاندومي كرونا زنان مهاجر را 
سياست  به و  لوانين  در  تحول  و  كشورهای  تغيير  در  مهاجر  زنان  شرایط  بهبود  برای  ها 

و   مبدا  و  جملهبين   مقرراتمقصد  از  ش  برای  المللي  بهبود  و  كرایتنظي   همه  ط  برای  ار 
های لانوني كار برای زنان و  ها و چارچوبكارگران مهاجر زن، نظارت بر اجرای سياست

زمينه بردن  بين  از  آنها،  شيوهبهبود  كاهش  و  غيرلانوني  اشتغال  و  استفاده  سوء  های  های 
و    كار   آميز تبعيض زندگي  بهبود شرایط  از طریق  زنان  علل مهاجرت  برای زنان، كاهش 
به خانواده وآنهيت  مولع الحاق  به مطالباتشان و در نهایت توسعه سياست   ا و پاسخگویي 

كشور   به  بازگشت  از  پس  توانمندسازی  و  داردپذیرش  طيف  زنان  .  وجود  با  مهاجر 
بالقوه بهداشتي در چرخه مهاجرت روبرو ميای از چالش گسترده این    باشند.های  لذا در 

سياست هدایت  برنامهراستا  و  بين طر  از  هاها  سازمان  بين یق  سازمان  و  كار  المللي  المللي 
سازمان بهداشت جهاني و  و پناهندگان،    مهاجرت، یونيسف، كميساریای عالي حقوق بشر

حساسيتسازمان به  اهميت  راستای  در  غيردولتي  ميهای  مهاجرت  جنسيتي  تواند  های 
باشد. تسهيل مهاجرت امن و مس از طریق كمپين ئوكارساز  رساني و ایجاد  عطال ی اهاالنه 

بين بردن برخي    آنها و از   و ارزیابي  های مهاجرتي حساس به جنسيت و مدیریتسياست
سياست این  شدن  اجرایي  به  كمك  و  اجتماعي  حقولي،  دولتموانع  وظایف  از  های  ها 

  بوده و نياز است تا شكاف بين سياست و عمل پر المللي  مبدا و مقصد و جامعه مدني و بين 
 شود. 



 1401بهار  |  74شماره  | 23 دوره| علمی پژوهش حقوق عمومینامه فصل | 172

سياستراینابب اثرات  باید  برن  مهاجرتي  آسيبگروه  های  و  های  سن  لحاظ  از  پذیر 
گيرد.   لرار  ارزیابي  مورد  ميدولتجنس  و  ها  معاهدات  به  الحاق  و  تصویب  با  توانند 

ای  های ترویج حمایت از حقوق زنان مهاجر و با توافقات دو یا چندجانبه منطقهكنوانسيون
مشاو و  مشاركت  از  استفاده  آسيب  همهره  و  شدن  ذینفعان،  زنانه  از  ناشي  های 

بين مهاجرت ظابطههای  و  امن  مهاجرت  افزایش  راستای  در  و  داده  را كاهش  مند،  المللي 
موانع   رفع  طریق  از  مهاجر  زنان  توانمندسازی  بر  مهاجرت  جهاني  پيمان  كه  همانگونه 

كاملتبعيض مشاركت  تضمين  و  تمامي خدمات  به  دسترسي  تسهيل  و  این  ها  آن  آميز  در 
ی  شرایط التصادی و منابع در دسترس كشورها   در والعكند لدم بردارند.  راستا تأكيد مي

آسيب و  كرونا  پاندومي  شرایط  در  چون  ميزبان  است  اهميت  دارای  آن  از  ناشي  های 
لذا نباشد  مهاجران  نياز  تامين  پاسخگوی  است  و  ممكن  نقش  زمينه  این  اهميت    در 

بين سازمان متحديساكم  المللي های  ملل  سازمان  پناهندگان  عالي  بهداشت  ریای  سازمان   ،
جهاني و دیگر نهادهای حقوق بشری در جهت كمك و همكاری با این كشورها دارای  

 است. اهميت  
تأث  یبرا  دیبا  مقامات اطم  يت يجنس  راتي كاهش  و  بردارند  كه    نانيلدم  كنند  حاصل 

كرونا    پاسخ ویروس  شيوع  از  ناشي  بحران  نميرا    يتيجنس  یرنابراببه   دهد.افزایش 
 د یبا  ر ي گهمه  یماري از ب  دهید  ب ي آس   مهاجر  كمك به كارگران  یشده برا  يطراح   الدامات

در  كارگران  غ  از  و  رسم ري كار  هستند  ي خدمات  عیصناي  زنان  عمدتا  كند.    كه  حمایت 
چگونگ  يآگاه از    دیبا  هادولت مورد  در  خانگ   اني لربان  يدسترس   ي كاركنان  ي  خشونت 
خشونت    اني د كه خدمات در دسترس همه لربانن حاصل كن   نانياطم  به خدمات  جرمها زنان  
آنها بعنوان    یازهاي شامل توجه به ن   دیبا  تیحما  گيرد.زنان مهاجر لرار مي  از جمله  يخانگ

  ط یاستفاده از شرا  از سوء   یري جلوگ  یدو كشور مبدأ و مقصد برادر  مرالبان در خانواده  
 باشد.  كار 

زنان باردار    یرا بر رو  19-كووید  ري تأث   كیاز نزد  دی با  يالمللن يب   یدهاو نها  هادولت
برا و  كنند  دهند  آن   كاهش   ی رصد  انجام  كل   كنند  حاصل   نانياطم  و  الدامات    ه ي كه 

با  يدرمان  خدمات تبع  19-كووید  مرتبط  م  ضيبدون  خشونت  شود.  يارائه  از  پيشگيری 
جنسيت  مبتني مكانبا    بر  باایجاد  اس   هایي  ودارتانحدالل  پذیرش  بيني  پيش   دهای 
امنيت    مؤثر  هایممكانيز افزایش  و    لربانيان  زودهنگام  شناسایي  ومانند  جنسي  خشونت 
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به كمك فوری  ارجاع  كافيو  های  پوشش  و  كيفيت  از  از جمله    هارائ   اطمينان  خدمات 
پزشكي، و  حمایت حقولي،  است  ...روانشناختي  مهاجرتي  تدوین سياست.  ضروری  های 

و    مهاجر  زنانی  های ریپذبي وآس  خاص ی  ازهاين  بهي  دگ ي رسمنظور    به  حورمجنسيت
ي  روانشناخت   مشاوره  خدمات  ،يبهداشت ی  هامرالبت  كمك،  شامل  است  ممكن   كه  دختران

ي  تيجنس  وي  جنس   استثمار  و  استفاده  سوء   خشونت،  مورد  در  ژهیبو  عدالت  بهي  دسترسو  
و   پشتيباني  و  مشاوره  به  نياز  مهاجر  زنان  از  مهارتزش  آمواست.  پایه  دانش  داشتن  و  ها 

بيماری به  ابتال  دولتخطر  توسط  كافي  منابع  تخصيص  دارند.  فراگير  ملي،  های  های 
توجه كمك لابل  افزایش  و  از بخش خصوصي  بيشتر  بين حمایت  المللي، تخصيص  های 

سازمان توسط  بين بودجه  فعاليتهای  تمامي  برای  استالمللي  الزم  توانمندسازی    . های 
طریق    راین اببن  مرالبتاز  به  زنان  دسترسي  موانع  بردن  بين  از  و  اطالعات  های  افزایش 

های باالی خدمات بهداشتي و درماني، كارگران مهاجر را  بهداشتي از جمله كاهش هزینه
 .   توانمند سازی بحران ناشي از فراگيری كرونا در برابر 
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