
، وكثيرا  ما يضطررن إلى تحمل عبء المجتمعات المحلية نسبة غير متكافئة من العمل غير المدفوع األجرالنساء تتحمل 
د يدلعن اأحتی ، شلتهمين امء لنسااتعاني و . ، مما يعوض عن النقص في المخصصات العامةواألسر التي تعاني من األزمات

ن م، قلالئل العمالی إلحاجة اإلى لعامة ت امادلخاعلی ول لحصن ابيراوح قضايا تت ات  معالج -ر تغييدات کقيا نليعم نمنه
غالبا  ما تحمل النساء وزن العائالت والمجتمعات في  .ضيراألالی ول إصولن واإلسکاالی ، إخلمنار المحلية لتغير اآلثاا

 .الكوارث المرتبطة بالمناخ أو اإلقصاء االجتماعي والسياسي، تالنزاعا، حاالت التفكك االقتصادي

 فيأولويات المرأة وأصواتها بصورة منتظمة  تُفتقدو. ومع ذلك ، يتم انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة في الهجرة بصورة منهجية
ا . ، والتأثير على حياتها عمومتهارعاية بيئ، حماية أجسامها، والبرامج التي يُزعم أنها تهدف إلى دعم عملهاالعامة السياسات 

، يمثل االتفاق العالمي شواغل المرأة الرئيسية على محمل الجد أخذ، ووبالتزامها بإبراز حقوق اإلنسان للمرأة الواضحة
 .فرصة كبيرة لتصحيح هذا اإلقصاء الذي طال أمده للنساء والفتيات (GCM) للهجرة

عندما كمااألصلية  نقادة في مجتمعاته نمنه ا  كثير .مهاجر في العالم اليوممليون  258حوالي النساء نصف يمثل عدد 
ن النساء في الهجرة يلعبن دورا  حاسما  فإ، األصلية أو المقصد أو عند عودتهم نسواء أثناء الهجرة أو في بلدانه ن. يهاجر
 .عن حقوق اإلنسان وفي دعم المجتمعات المحلية وإعادة بنائها اتكمدافع

، على ، أثناء العبور، بما في ذلك عدم القدرة على الهجرةرأة حقائق هجرة خاصة بسبب نوع جنسها في بلدان المنشأتواجه الم
 . ، وهو أمر غير مستقر ومتدني األجر على نحو غير متناسببشكل متزايد للعملالنساء تهاجر  د. الحدود وفي بلدان المقص

التنمية الفاشلة التي تؤدي إلى النزوح المتعلق بالمناخ وغيره من أشكال العمل  تتأثر النساء والفتيات بشكل خاص بسياسات
 .، والعنفأعباء الرعاية المتزايدة، واألسر المقسمة اتالزوجات المهاجر، االستغاللي للغاية

ي ذلك النساء والفتيات ، بما ففي حين أن النساء ينتمين إلى خلفيات متنوعة وليست مجموعة موحدة ، فإن النساء والفتيات
تُعطى النساء والفتيات تسميات مختلفة أثناء  و. ن في تجربة عدم المساواة بين الجنسين في مظاهره المختلفة، يشتركالمثليات
، النازحات بسبب المناخ، عديمات الجنسية، ، وضحايا االتجارالمهاجرات، يطلق عليهن النازحات داخليا   حيث -هن تهجر
 .ن بحثا  عن األمان واالستقاللية وسبل العيش بكرامة وحقوقجميعا  ينتقل نلكنه -اللجوء  ات، وملتمساتالالجئ

ؤكد التزامنا بالعمل الجماعي وجدول أعمال للمساواة واإلنصاف بين الجنسين في سياسة ت ةمشترك أرضيةيقدم بيان النساء هذا 
، وجميع أهداف التنمية المستدامة،  2030وهذا يشمل التزامات الحكومة بجدول أعمال  .الهجرة في سياق التنمية المستدامة

 .2015األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة بعد عام 
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