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 تكلم بصوٍت عالً ضد رهاب األجانب، العنصرية والعنف ضد المرأة!
 

، ومع ذلك. أشكاله ضد المرأة بجميع العنف المرأة والهجرة العالمية الفريق العامل على موضوعيدين 
 ما تمفي حدث مامثل ،القائم على نوع الجنس العنف مرتكبي منعمل اآلخرين" " ندين بشدة نحن أيضا
يلة ل ألمانيا، في ،كولونيا في وسط على نطاق واسعلنساء ل ومضايقة عتداءات جنسيةا ه مناإلبالغ عن
في  عنصري رد فعل ،بشكل مخيف كراهية األجانب ذلك أعقاب لقد شهدنا. 2015عام  رأس السنة

 تتح الالجئينوالمهاجرين  على الرجال اعتداءات جسدية أدت إلى تعليقات سياسيةو وسائل اإلعالم
 ".حماية النساء " شعار

 
الديني و العنصري ، التنميطالنمطية. المسلمينو الرجال السود ضد العنصرية ل  عا ت  بصو نحن نرفض

هم  المهاجرين الرجال تشير إلى أن مطلقة  أدلة أي مع عدم وجود ،كره النساء أو و / الجنسي سلوكهمل
العنصرية  حد سواء يعني على، جنسيا عدوانية أعمالالرتكاب  من غيرهم من الرجال أكثر عرضة

المعادية  من أجل تغذية المشاعر لحماية النساء االندفاع يتم استخدام ،أوروبا في. وكراهية األجانب
 وهذا له. واالضطهاد الحرب من ملجأ الساعين إليجاد القادمين الجدد رد فعل عنيف ضدو للمهاجرين

شعوب ال أو ،في الواليات المتحدة العبيد السود ضد استخدام العنف في مثيرة للقلق أصداء تاريخية
 األوسط قوالشر منطقة البحر الكاريبي، الالتينية أمريكا، المحيط الهادئ، آسيا ،أفريقيا في المستعمرة

 ".نسائنا حماية" باسم
 

النظر  بغض ،الجنسالقائم على نوع  العنف الجنسي والعنف في مأمن من جميع النساء ينبغي أن تكون
مكانية إ الذين لديهم من قبل الناس النساء ُيعتدى على األفعال. مرتكبي هذه أو نساءلل ةيهجرال حالةالعن 

هذا و .المعتدينالضحايا و من بلد المولد أو الجنسية أو العرق أو الدين بغض النظر عن ،نالوصول إليه
  الوجهة.والعبور و المنشأفي بلدان  النساء المهاجرات تجارب ما تؤكده

 
 بسبب غير مستقرة، ، كمهاجرات، كعمالةكنساء - مخاطر معينة النساء المهاجرات والالجئات وتواجه

 النساء الحاالت وفي كثير من هجرةالمتعلق بال الدين، الوضع هوية النوع اإلجتماعي، ميولهن الجنسية أو
 قيدي والتمييز التعصب مطية،إن الن. الكرة األرضيةجنوب  من والنساء نساء الشعوب األصلية ،السود

 نهااجهالمخاطر التي يو ، بما يضاعف منالنفسية والقانونية ،الطبية ،االجتماعية المساعدة حصولهن على
 .نرحالته كل مرحلة من مراحل في

 
 ألسبابا واحدة من في كثير من األحيان) في بلدان المنشأ الذي يحدث الجنسي العنف وبصرف النظر عن

 اراتمن مختلف الق األمثلة التي تضطلع بها. الرحالت على أيضا يظهر ، وهذا(التي تدفع المراة للهجرة
ألمريكي ممر ميزو ا المسافرات عبر الجنسي للنساء االفتراساالغتصاب و مستمرة حولال تشمل التقارير

نوعا  تعاني المكسيك برات خاللالعا من النساء ٪80 - أمريكا الوسطى في أمريكا الوسطى للهجرة في



لى عماغوماغوما  المهربين عصابات هاتالتي ارتكب الروتيني الجنسي العنفو - االعتداء الجنسي من
 .وجنوب افريقيا زيمبابوي حدود

 
نوع  القائم على العنف الجنسي والعنف األكثر عرضة لخطر ، ُتعد النساء المهاجراتفي بلدان المقصد

ة االقتصادي العمل والقيودومن خالل قيود  وضعهن كمهاجرات عدم استقرار خالل من ، وُتستغلالجنس
 في البلدان في مجال الجنس تالعامال ،وأوروبا دول الخليج عامالت المنازل في. عليهن المفروضة

، سيويةاآلالدول و دول المشرق بعض في المالبسالمنسوجات والعامالت في قطاع  األوروبية واألفريقية
 جنوب الصحراءو آسيا نساء من بلدان الشمالية؛  وأمريكا والمحيط الهادئ آسيا في الزراعة عمال

تم استغاللهن ي الواليات المتحدة األمريكية في حتجازإلا في النساء أوروبا؛ في يتم استغاللهن اإلفريقية
على  أوضح األمثلة المكسيكبين الواليات المتحدة و على الحدود ماكيال عامالتتمثل و. العنابر من قبل

ألغراض المعرضين لإلتجار بهم العمال من  ٪98 تشكل النساء منظمة العمل الدولية،وفقا ل. ذلك
ستغاللهم في بهم ال المعرضين لإلتجار العمال من ٪40و  االقتصاد الخاص في االستغالل الجنسي

  .العمل
 

 حيث انهن ،ولكن أيضا في الداخل المحليةمجتمعاتهن  خارج في خطر فقط لسن إن النساء المهاجرات
 ضع الداخليالو تغيير أو لتحدي البلدان المضيفة في المعلومات، الموارد والشبكات يفتقرن إلى غالبا ما

 خوفاً من المنزلي، اإلبالغ عن العنف موثقات يخشينغير ال المهاجرات الذي يجدن أنفسهن فيه. إن
ول الوص العوائق التي تحول دون العديد من النساء المهاجرات جميعوتواجه  الترحيل.مواجهة اإلعتقال و

 استخدام من تحد أو التي تستبعد القوانين الوطنية بسبب الدعم والعالجية وإجراءات الوقائية إلى الخدمات
 .االجتماعيةوالقانونية الخدمات و واللغوية، الثقافيةالعوائق   أضف إلى ذلك المهاجرين.

 
 بل على ،ضد المرأة تصاعد العنف الفريق العامل على أنه ال يمكن إلقاء اللوم على الهجرة في  يؤكد لذا،

 جتماعيةاالالنظم االقتصادية و من النابعة ،والهوية للثقافة القوميةاألبوية و في التعبيرات اإلرتفاع
 العالم. مجتمع حولو بلد تقريبا في كلوالظروف، 

 
 ألجانبوكراهية ا القائم على نوع الجنس والعنف بين العنصرية طع المعقدتقاإن ال ،وباإلضافة إلى ذلك

ختلف م كانتحيث  المعاصرة المتجانسة التعدديةالمجتمعات  في كل بها لعبعاليمة يُ  ظاهرة أصبحقد 
 .تتفاعلو تتعايش العادات والقوانينالثقافات و

 
 باء منالغر ،لآلخرين مشكلةكالمرأة  ضد لعنفل االستعانة بمصادر خارجيةأن يؤمن ب الفريق العاملإن 
 /الالجئين، ضد النسوية، مخادع هو ضد اآلخر واحد مجموعة مهمشة ووضع ،جنوب الكرة األرضية فيو

ل يوص الجماعات المضطهدة بين التضامن بناءإن ، على العكس من ذلك. خطيرة استجابةو ،المهاجرين
 التمييزو ، عدم المساواةالخاصة بنا األفكار المسبقة تحديعلى  أن نعمل جميعا يتطلب وهذا .جاباتاإل إلى
 تعززو التي تخلق واالمتيازات ما بعد االستعمار للسلطة النظم العالميةو الخاصة بنا، السياقات في

 .ضد المرأة والعنف وكراهية األجانب العنصرية

 بقةوالط العرقالنوع اإلجتماعي،  منظورالعالمية يجمع النساء والهجرة  إن الفريق العامل حول موضوع 
على  سياسة الهجرةو على حقوق اإلنسان ةقائمال لتنميةوات الى ادعالو المرأة في الهجرة واقع مع

، نسوية ،اتاب، نقحقوق المهاجرين منظمات الفريق العامل يضم. والعالمية اإلقليميةالمستويات الوطنية و
 .العالم جميع مناطقمن  المنظمات الدينيةاإلنسان و حقوق
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