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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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چالش های حق بر سممتی زنان مهاجر در پرتو حقوق
بین الملل بشر با ت کید بر بحران کرونا
آناهیتا سیفی



استادیار حقوق بینالملل ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه مطالعات زنان ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش1400/08/11 :
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مهاجران با توجه به دسترسي محدود به مرالبتهای بهداشتي ،عدم امنيت شغلي و وضعيت مهاجرتي
نامناسب ،از آسيبپذیرترین افراد درگير در شرایط پاندومي كرونا هستند؛ بنابراین هرگونه الدام دولتها
باید نيازهای الشار آسيبپذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگيرد .بيماری همهگير كرونا تأثير عمدهای بر
سالمتي این گروههای آسيبپذیر دارد .افزایش ميزان مهاجرت زنان؛ عامل نگرانيهایي در مورد مسائل
امنيتي ،بهداشتي و سالمتي شده است كه نياز به بررسي لوانين و سياستهای موجود دارد .از اهداف این
نوشتار بررسي حق بر سالمت زنان مهاجر در شرایط بحراني كرونا با رویكرد توصيفي -تحليلي بوده و
درصدد پاسخگویي به این پرسش اصلي است كه آسيبهای ناشي از پاندومي كرونا در حوزه حق
سالمت چيست؟ در شرایط بحران اپيدمي كرونا ،چه راهكارهایي برای مهار آسيبهای ناشي از این
بيماری بر حق سالمت زنان مهاجر وجود دارد؟ نتایج یافتهها نشان ميدهد هنوز كاستيهای زیادی نسبت
به حق بر سالمت زنان مهاجر در وضعيت پاندومي كرونا دیده ميشود .برای كاهش این آسيبها باید
سياستها و لوانين مهاجرتي بازتاب نيازهای زنان مهاجر بوده و همكاری در سطو جامعه بينالمللي و
ملي برای حمایت از حق بر سالمت زنان مهاجر با تأكيد بر پيمان جهاني مهاجرت و دیگر اسناد بينالمللي
بر حفاظت و تحقق حقوق بشر مهاجران در رابطه با تضمين حق بر سالمت زنان مهاجر صورت گيرد..
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مقدمه
همهگيری كرونا در حال تعميق نابرابریها است ،آسيبپذیری در زمينههای اجتماعي،
التصادی ،بهداشتي مخصوصا برای زنان و دختران مهاجر كه بطور كلي درآمد ك و
مشاغل ناامن دارند تشدید ميشود .سالمت زنان مهاجر نياز به تخصيص منابع و اولویتها
در ارائه خدمات بهداشتي دارد .بيماری همهگير كووید  19با ایجاد نگرانيهای التصادی،
اجتماعي و محدودیت تحرک و انزوای اجتماعي ،خشونت مبتني بر جنسيت را نيز تعميق
ميبخشد.

1

پيدایش ناگهاني بيماری كووید  19بعنوان یك اپيدمي جهاني این مسأله را مطر
كرد كه هميشه امكان بروز و ظهور بيماری جدیدی با عالئ و عوارض ناشناخته در شبكه
جهاني بهداشت وجود دارد .جابجایي انسانها ،راه غالبي است كه باعث انتشار سریع
بيماریها نه فقط از فردی به فرد دیگر بلكه از لارهای به لاره دیگر ميگردد 2.جهان از
دسامبر  2019با پاندمي گستردهای به نام ویروس كرونا روبهرو شد كه تمام شئون زندگي
بشر را تحت تاثير خود لرار داده است .اندیشمندان و صاحبنظران در این دوران سعي
داشتهاند تا با بررسي ابعاد گسترده این همهگيری ،تاثير آن را بر شاخصهای حياتي و مه
زندگي مورد تحليل و واكاوی لرار دهند 3.با توجه به اطالعات جاری ارائه شده توسط
كميساریای عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ،تخمين زده ميشود 10ميليون نفر از

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-ofcovid-19-on-women.
 .2محمود عباسي و همكاران« ،الزامات حقولي اسناد بينالمللي در لبال بهداشت و سالمت عمومي و چالشهای
فراروی آن» ،مجله علمي سازمان نظام پژشكي جمهوری اسالمي ایران ،دوره  ،33شماره  ،)1394( ،2صص
144و.135
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).
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افراد مهاجر از دسترسي به حقوق اساسي مانند آموزش و پرورش ،مرالبتهای بهداشتي
و اشتغال محروم هستند.

1

سازمان بينالمللي كار تخمين ميزند  164ميليون كارگر مهاجر در سراسر جهان
وجود دارد كه  41.6درصد آنها زن هستند .همهگيری كووید  ،19جوامع و بازارهای كار
را به طور چشمگيری تغيير داده است 2.بحران كووید  19انواع آسيبپذیری را تشدید
كرده و نابرابریهای عميق التصادی و اجتماعي را برجسته ميكند .بنابراین سيست های
بهداشتي ضعيف نياز به توجه فوری دارند .زنان ،كودكان ،افراد مسن ،پناهندگان و
مهاجران ،افراد دارای معلوليت ،افراد در بازداشت و الليتها از جمله افراد آسيبپذیر
تحت تاثير این بحران هستند .الدامات در برابر بحران باید متناسب با مقتضيات حقوق بشر
باشد و منجر به كاهش تأثير بحران بر زندگي افراد آسيبپذیر شود.
ليكن این الدامات مي تواند منجربه افزایش ناسيوناليس  ،پوپوليس  ،التدارگرایي و
نقض حقوق بشر شده و بهانه ای برای اتخاذ الدامات سركوبگرانه گردد .تبعيض نسبت به
برخي گروه ها ،ایجاد بيگانه ستيزی ،بازگشت اجباری پناهندگان و پناهجویان ،بدرفتاری
با مهاجران ،خشونت جنسي و جنسيتي ،دسترسي محدود برحق برسالمت و حقوق بشراز
نگراني های موجود درشرایط بحراني پاندومي كرونا است 3.كشورها الداماتي برای بهبود
منافع مهاجران و كاهش آسيبپذیری و خطرات برای آنها انجام دادهاند ،اما هنوز زنان
مهاجر با خطرات زیادی مواجه هستند .این نوشتار با رویكرد توصيفي -تحليلي
چالشهای حق سالمت زنان مهاجر در شرایط بحران ناشي از همهگيری كرونا را مورد
بررسي لرار داده و توصيههایي برای توجه بيشتر به حق بر سالمت زنان مهاجر مطر
مينماید .مفاهيمي مانند حق بر سالمت ،سياستهای مهاجرتي و اسناد بينالمللي حقوق
بشر ،اهميت دستيابي به آمار و ارلام به تفكيك جنسيتي در مهاجرت از مباحث مطروحه
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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در این مقاله ميباشد .در مباحث پيشرو با تأكيد بر ابعاد جنسيتي مهاجرت و مقررات
حقوق بينالملل به توصيف ارتباط پاندومي كرونا با چالشهای حق بر سالمت زنان
مهاجر پرداخته ميشود.

 .1ابعاد جنسیتي مهاجرت
با گسترش همهگيری كووید ،19-حتي دستاوردهای محدودی كه در دهههای گذشته در
رابطه با برابری جنسيتي بدست آمدهاند ،در معرض خطر لرار گرفتند .این همهگيری
نابرابریهای از پيش موجود را عميقتر ميكند ،آسيبپذیریها را در سيست های
اجتماعي ،سياسي و التصادی آشكار ميكند كه به نوبه خود تأثيرات همهگيری را تشدید
ميكند 1.تأثيرات منفي كووید 19-برای زنان و دختران صرفاً به دليل جنسيت ایشان
تشدید ميشود .زنان مهاجر در طول همهگيری كووید 19-در نقشهای مرالبتي ،بعنوان
مثال  ٪37پرستاران و  ٪16از مرالبتهای اجتماعي و مشاغل ناامن و ك درآمد را
برعهده داشتهاند .در طول همه گيری كووید ،19-موارد خشونت عليه زنان و دختران

افزایش یافت 2.شواهد نشان ميدهد كه مهاجران به طور نامتناسبي تحت تأثير این
همهگيری لرار گرفتهاند .محققان دالیل متعددی را برای افزایش خطرات آسيبپذیری
مهاجران مطر كردهاند؛ برای مثال ،مهاجران با تحصيالت پایين بعنوان كارگران در
3

مشاغل ك درآمد و مولت و پرخطرحضور دارند.
یكي از مهمترین ویژگيهای مهاجرت در عصر جدید كه به عصر مهاجرت معروف
است ،زنانه شدن مهاجرت 4است .زنانه شدن مهاجرت ،ابعاد كمي و كيفي دارد .در بعد
كمي افزایش حضور زنان در جریانات مهاجرتي 5به بيش از  50درصد و در بعد كيفي،

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-ofcovid-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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زنان دیگر فقط مهاجران تبعي 1نيستند بلكه خود نيز نقش فعال و حضور مستقلي در فرایند
مهاجرت دارند 2.یكي از مهمترین تحوالت مهاجرتي در دهههای اخير ،افزایش سه
جمعيت زنان مهاجر در مهاجرت داخلي و بينالمللي است 3.جنس و سن افراد نقش
كليدی در مهاجرت بازی كرده وآنها را بيشتر یا كمتر با تجربه خشونت جنسي و یا نوع
خاصي از استثمار نيروی كار و لاچاق انسان روبهرو ميكند 4.بر اساس اطالعات سازمان
جهاني بهداشت ،زنان به دليل ایفای نقشهای متعدد در خانواده و جامعه ،گذراندن
دورههای فيزیولوژیكي مختلف مانندبارداری ،زایمان و همچنين احتمال خطر بيشتر در
ابتال به فقر ،گرسنگي و سوءتغذیه ،بار كاری زیاد و تبعيض جنسيتي ،گروه پرخطر
محسوب ميشوند 5.زنان مهاجر بيشتر بعنوان پرستار بچه ،خدمتكاران و كارگران جنسي
در نبود حمایتهای لانوني مناسب بكار گرفته ميشوند.

6

مدلهای سنتي از روند مهاجرت نيروی كار كه به طور كلي مردساالر بود در حال
تغيير است 7.حوادث خشونتآميز عليه زنان مهاجر خارج از كشورشان در اینحوزهها به
طور فزاینده توسط سازمانهای غير دولتي گزارش شده است 8.مطالعات نشان ميدهد

1. Tied Movers.
 .2طاهره صادللو« ،تبيين مفهومي علل و بازخوردهای زنانه (مونث) شدن مهاجرتهای روستایي» ،همایش ملي زن و
توسعه پایدار روستایي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،)1393( ،ص . 59
 .3محمود مشفق و همكاران« ،تحليلي بر ویژگيها و تعيين كنندههای مهاجرت مستقل زنان در ایران» ،فصلنامه
مطالعات راهبردی زنان ،سال هفده  ،شماره .)1394( ،67
4. Jenny Birchall, “Gender, Age and Migration an Extended Briefing, Bdidge
Development-Gender”, Institute of Development Studies (IDS), (2016), at 3.
 .5بتول احمدی و همكاران« ،مدیریت سالمت زنان ،توسعه سياستها و تحقيقات و خدمات» ،فصلنامه رفاه
اجتماعي ،سال دوازده  ،شماره  ،)1391( ،47صص.31-30
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.uninstraw.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
Commissioned by the Council of Irelend, )2016), at 724,723.
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زنان بيش از مردان در معرض فقر و تبعيض جنسيتي لرار ميگيرند 1.در گذشته زن به
عنوان فرد وابسته به مرد مهاجرت ميكرد در حالي كه در حال حاضر بسياری از زنان
مجرد و یا زنان با كودكان خود مهاجرت ميكنند 2.بررسي تجربيات زنان مهاجر نشان
ميدهد سياستهای مهاجرت باید بازتابي از نيازهای مختلف و خطرات ناشي از مهاجرت
برای زنان و دختران باشد.

3

اگرچه زنان مهاجر ممكن است درآمد بيشتری نسبت به كشور خود داشته باشند اما
اغلب در بخشهای غير رسمي التصاد و بازار كار؛ تبعيض ،استثمار ،دستمزد پایين،
انزوای اجتماعي و استرس را تجربه ميكنند 4.حق بر سالمتي فراتر از نبود بيماری است و
دارای ابعاد مختلف جسمي ،رواني و اجتماعي است؛ حقي است كه مستلزم برخورداری
از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امكانات ،تسهيالت ،خدمات و شرایط
الزم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند.
لابل ذكر است كه سالمتي بعنوان یك حق بشری اولين بار در سال  1946در
اساسنامه سازمان جهاني بهداشت به رسميت شناخته شد .مقدمه اساسنامه ،حق بر سالمتي
را نيل به «حالت كامل بهزیستي جسمي ،رواني و اجتماعي و نه صرفاً نبود بيماری یا
ضعف» توصيف كرده است .مجمع سازمان جهاني بهداشت در سال  1998برنامه و
دستور كار «سالمتي برای همه افراد در لرن بيست ویك » 5را تدوین كرد .این برنامه بر
نيازهای اساسي بشر به مرالبتهای بهداشتي اوليه در زمينه پيشگيری و مقابله با بيماریها
 .1ندا مؤمني زاده« ،تحليل مقایسهای در خصوص زنان سرپرست خانوار» ،مجله التصادی ،شمارههای 3و،)1393( ،4
ص .116
2. Amanda Goums, “The Feminization of Migration”, see Discussions, State and
Author Profiles for this Publication, (2016), at: http://www.research gate. net/
publication/ 268056291, Department of Political Science University of
Stellenbosch.p.1.
3. Tam Oneil, Anjali Fleury, & Marta Foresti, “Women on the Move Migration,
Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Federal
Department of Foreign Affairs FDFA, Swiss Agency for Development and
Cooperation SDC, (2016), at 5.
4. Jane Pillinger, “Immigrant Council of Ireland, Independent Law Center”, The
Feminization of Migration: Experience and Opportunities in Ireland, Report
Commissioned by the Council of Irelend, (2016), at 2.
5. WHO, “Health-For-All Policy for the Twenty-First Century”, WHA Res.51/7,
(16 May 1998).
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و درمان آنها متمركز است و اهدافي مثل آموزش درباره كنترل و پيشگيری از بيماری،
تأمين غذای سـال و كافي ،آب آشاميدني سال و بهداشتي ،مرالبتهای بهداشتي مربوط
به مادران و كودكـان ،واكسيناسـيون و ایمنسازی در برابر بيماریهای عفوني و
واگيردار ،كنترل و پيشگيری از بيماریهای شایع بومي محلي و تأمين داروهای اساسي را
دنبال ميكند 1.با این وجود ،پيشينه فعاليت و الدامات دولتها و نيز اشخاص حقوق
عمومي تنظي كننده مقررات سالمت عمومي ،حاكي از عدم وجود شناخت الزم و جامع
از سوی اشخاص و نهادهای مسئول در حوزه سالمت عمومي و نيز عدم توجه كافي به
چالشها و الزامات دولتها در تنظي مقررات در حوزه سالمت عمومي ميباشد.

2

 .2حق بر سالمت زنان مهاجر در چارچوب اسناد بینالمللي حقوق بشر
در حقوق بينالملل برخي از گروههای آسيبپذیر مانند كودكان ،زنان ،كارگران مهاجر،
پناهندگان ،افراد فالد تابعيت ،افراد دارای معلوليت و غيره مورد حمایت خاص لرار
گرفتهاند ،به این معنا كه سند خاصي كه مشخصا به آنها پرداخته باشد ،تدوین شده است.
در مورد مهاجران اجباری ،معاهدهای كه اختصاصا به وضعيت آنها مرتبط باشد ،وجود
ندارد .از اینرو مقررات حقوق بينالملل در زمينة مهاجرت اجباری را یا باید در اسناد
عامي كه به این موضوع تسری پيدا ميكنند یا در اسناد خاصي كه با این موضوع تداخل
دارند ،یافت .اسناد جهاني عام یعني ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي 3،ميثاق
بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و فرهنگي 4و اعالمية جهاني حقوق بشر ،5بخش
اعظ مقررات حقوق بينالملل لابل اعمال به وضعيت مهاجران اجباری را تشكيل
ميدهند .از ميان حقوق مقرر شده در ميثاق بينالمللي حقوق التصادی ،اجتماعي و
فرهنگي ،حقولي همچون حق بهداشت و سالمت ،حق آموزش و حق حمایت از نهاد
خانواده بویژه زنان باردار و كودكان ميتوانند به مهاجران اجباری لابليت اعمال پيدا
 .1صابر نياوراني و احسان جاوید« ،للمرو حق سالمتي در نظام بينالمللي حقوق بشر» ،فصلنامه پژوهش حقوق
عمومي ،سال پانزده  ،شماره  ،)1392( ،41صص .49،50
 .2مرتضي اصغرنيا« ،چالشها و الزامات دولتها در تنظي مقررات در حوزه سالمت» ،فصلنامه حقوق پزشكي ،سال
ده  ،شماره سي و هفت  ،)1395( ،ص.37
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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كنند 1.اسناد جهاني خاص كه لابليت اعمال به وضعيت مهاجران اجباری را دارند ،عبارتند
از :كنوانسيون منـع شـكنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه ،غيرانساني و
تحقيرآميز )1984( 2كه در والع بسط مادۀ  7ميثاق حقوق مدني و سياسي است و دامنة
اعمال گستردهای دارد و به همة انسانها اع از مهاجر یا غيرمهاجر تسری پيدا ميكند.
معاهدۀ دیگر ،كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان ( )1951است .این كنوانسيون ناظر
بر افرادی است كه مطابق تعریف مادۀ  2آن بعنوان پناهنده شناسایي شدهاند و از آنجا كه
این امكان وجود دارد برخي مهاجران اجباری درخواست پناهندگي كنند و درخواست
آنها پذیرفته شود ،این كنوانسيون نيز ميتواند لابليت اعمال پيدا كند .كنوانسيون حقوق
كودک ( 3)1989بویژه مقررات این كنوانسيون در زمينة حق حيات ،ممنوعيت جداسازی
كودكان از والدین ،ممنوعيت اعمال خشونت عليه كودكان و حق به آموزش و بهداشت
را ميتوان ذكر كرد .اعالمية پناهندگي سرزميني )1948( 4نيز سند دیگر لابل ذكر در این
زمينه است.
عالوه بر موارد مذكور ،ميتوان به «اعالمية نيویورک در ارتباط با پناهندگان و
مهاجران» 5كه در  19سپتامبر  2016توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصویب
رسيد ،اشاره كرد .این اعالميه كه بيانگر ارادۀ سياسي مشترک دولتهای عضو ملل متحد
است ،از آنها ميخواهد كه الدامات مشخصي را در جهت حمایت از پناهندگان و
مهاجران به انجام برسانند .متعالب این اعالميه و در راستای اجرایي كردن آن در جوالی
 ،2018پيمان مهاجرت امن و منظ و لاعدهمند 6تدوین شد .به موازات اسناد جهاني ،اسناد
منطقهای عام و خاص متعددی نيز وجود دارند كـه حسب مورد ميتوانند لابليت اعمال
پيدا كنند .كنوانسيون اروپایي حقوق بشر،كنوانسيون آمریكایي حقوق بشر ،منشور
آفریقایي حقوق بشر و ملتها ،اعالمية لاهره ،كنوانسيون كامپاال در حمایت از افراد
جابجا شدۀ داخلي در لارۀ آفریقا و بسياری اسناد منطقهای دیگر از جمله اسنادی هستند
 .1سيد علي سادات اخوی ،سارا حسني« ،وضعيت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بينالملل و عملكرد دولتهای
ميزبان» ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومي ،دوره  ،49شماره  ،)1398( ،4صص .1232،1233
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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كه ميتوانند به وضعيت مهاجران اجباری ارتباط پيدا كنند .شایان ذكر است در مواردی
كه حقوق بينالملل فالد مقرراتي در زمينة مهاجران اجباری باشد ،آن موارد تحت
صالحيت داخلي دولتها لرار ميگيرد .بدین ترتيب در آن موضوعات دولتها بر اساس
اصل حاكميت و از طریق لوانين داخلي خود ميتوانند وضع لانون و عمل كنند.

1

 .2-1مهاجرت امن ،منظم و قاعدهمند در پرتو پیمان جهاني مهاجرت 2018
پيمان جهاني برای مهاجرت امن ،منظ و لاعدهمند ،یك چارچوب غيرالزامآور مشاركتي
است كه بر تعهداتي مبتني ميباشد كه دولتهای عضو در اعالميه پناهجویان و مهاجران
به توافق رسيدند .هدف این پيمان عبارتند از :كمك به مهاجران آسيبپذیر و حمایت از
حقوق بشرآنها است كه در راستای رسيدن به این هدف تعهدات ذیل مطر شده است:
ما متعهد به پاسخگویي به نيازهای مهاجراني كه در معرض آسيبپذیری لرار دارند با
توجه به مباحث حقوق بشر و مطابق با تعهدات تحت حقوق بينالملل بوده و ملزم به
استفاده از رویكرد حساس و پاسخگو در حوزه مسائل جنسيت در رفع آسيبپذیریهای
آنها ميباشي  2.این پيمان دیدگاه جنسيتمحور را اتخاذ كرده و با تصدیق استقالل،
عامليت زنان معتقد است تنها از دیدگاه لرباني نباید به زنان در مقوله مهاجرت نگریست
بلكه توانمندسازی زنان و دختران از طریق رفع موانع تبعيضآميز در رابطه با اشتغال،
تضمين حق آزادی ارتباط و تسهيل دسترسي آنها به خدمات اساسي مربوطه برای ارتقای
عامليت و رهبری زنان و تضمين مشاركت كامل و آزادانه و برابر در جامعه و التصاد باید
مورد توجه لرار گيرد .امكان دسترسي به سازوكارهای شكایت برای مهاجران بخصوص
زنان مهاجر با هدف ارتقای سطح پاسخگویي دولت در رابطه با الدامات تبعيضآميز
ایجاد گردد.
توانمندسازی زنان مهاجر برای دسترسي به آموزش و سواد مالي ،سرمایهگذاری و
كسب و كارها و مدیریت دارایيهای مالي بهعنوان ابزاری برای مقابله با نابرابری جنسيتي
و افزایش مشاركت در التصاد از جمله خانوارهای ك درآمد و دارای زن سرپرست .پيمان

 .1اخوی ،حسني ،)1398( ،همان ،صص  1234و .1235
2. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Final Draft )11July
2018(.
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جهاني تضمين ميكند كه حقوق بشر زنان و دختران در تمامي مراحل مهاجرت رعایت
شود و نيازهای ویژه آنها بدرستي درک و مورد رسيدگي لرار گيرد .در این پيمان تاكيد
ميشود برای ایجاد مهاجرت امن از بازداشت مهاجرت فقط بعنوان آخرین راه استفاده
شود و باید به دنبال راههای جایگزین بود .پيمان برای تحقق  23هدف كه هر كدام شامل
تعهداتي است الداماتي را مطر كرده است از جمله :افزایش دسترسي و انعطافپذیری
به مسيرهای مهاجرت ،مدیریت یكپارچه ایمن و هماهنگ مرزها ،تسهيل بازگشت و
پذیرش مجدد مهاجران ،گردآوری دادههای دليق بر اساس جنسيت ،سن ،وضعيت
مهاجرت ،ایجاد سياستهای جامع و ایجاد مشاركتي كه مهاجران را در شرایط
آسيبپذیر ،صرفنظر از وضعيت مهاجرت آنها حمایت ميكند.

1

 .2-2پیشنویس برنامه اقدام جهاني ارتقای سالمت پناهندگان و مهاجران
2019-2023
سازمان بهداشت جهاني یك بازیگر مه بينالمللي در بحران كرونا است 2.پناهندگان و
مهاجران با بسياری از چالشهای مشترک روبرو هستند و آسيبپذیریهای مشابه دارند.
سازمان بهداشت جهاني برای دستيابي به باالترین استانداردهای لابل دسترس برای
سالمتي برای مهاجران ،برنامه  2023-2019را پيشنهاد داده است .بسياری از مهاجران
دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله ارتقای سالمت ،خدمات بهداشت رواني (بویژه
برای اختالالت پس از آسيبدیدگي كه بسياری از پناهندگان و مهاجران را تحت تاثير
لرار ميدهد) ،پيشگيری از بيماری ،درمان و مرالبت و همچنين حمایت مالي ندارند.
مليت هرگز نباید پایهای برای تعيين دسترسي به مرالبتهای بهداشتي باشد .موانع
دسترسي به خدمات درماني از كشوری به كشور دیگر متفاوت است .آنها ممكن است
شامل تفاوتهای زبان و فرهنگ ،هزینههای باال ،تبعيض ،موانع اداری ،عدم توانایي پيوند

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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با طر های تامين مالي بهداشت محلي ،شرایط زندگي نامطلوب و عدم اطالعات در مورد
حق بر سالمت باشد.
همه این شرایط باعث پيامدهای منفي بر سالمت رواني ميگردد .زنان مهاجر در
معرض خطر ابتال به بيماریهای واگيردار ،عدم دسترسي به خدمات بهداشتي،
واكسيناسيون و تداوم مرالبت هستند .به دليل افزایش نيازهای فيزیولوژیكي ،زنان باردار
و شيرده در معرض خطر ابتال به ناتواني هستند .زنان مهاجر و زنان آواره ممكن است
دسترسي محدود به خدمات جنسيتي و مرالبتهای بهداشتي باروری داشته باشند .هدف
برنامه الدام جهاني سازمان بهداشت جهاني ،پيشنهاد ترویج سالمت پناهندگان و
مهاجران با همكاری سازمان بينالمللي مهاجرت ،دفتر كميساریای عالي سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان ،سایر سازمانهای بينالمللي و ذینفعان است .هدف از این
برنامه الدام جهاني پيشنهادی ،تأكيد بر سالمت بعنوان یك جزء ضروری كمك به
پناهندگان و مدیریت خوب مهاجرت است.
طر پيشنهادی نشان دهنده نياز مبرم بخش بهداشت برای برخورد موثرتر با موضوع
مهاجرت و حق بر سالمت است .اولویتهای برنامه الدام جهاني عبارتند از :ارتقای
سالمت جسمي و رواني پناهندگان و مهاجران با تقویت مرالبتهای بهداشتي مناسب
شرایط مالي كشور؛ اطمينان از واكسيناسيون؛ پيشگيری از بيماری؛ تشخيص و درمان به
مولع؛ خدمات توانبخشي و تسكيني برای بيماریهای حاد؛ خدمات بهداشت جنسي و
باروری برای زنان؛ ایجاد پروتكلهای یكنواخت؛ حمایت از توسعه برنامهها و
سياستهای ملي؛ تقویت ظرفيتهای نهادی برای ارتقای سالمت كارگران مهاجر و
پناهندگان و خانوادههای آنها؛ حمایت از جریان اصلي سالمت پناهندگان و مهاجران
در سطح جهاني؛ برنامههای منطقهای و كشوری و ترویج سياستهای بهداشتي حساس
به مهاجران و حمایت لانوني و اجتماعي؛ سالمتي و رفاه زنان پناهنده و مهاجر؛
توانمندسازی زنان و دختران پناهنده و مهاجر؛ مشاركت و مكانيزمهای هماهنگي و
همكاری بينبخشي ،بينالمللي و بين سازماني؛ تقویت نظارت بر سالمت و سيست های
اطالعات سالمت و حمایت از همكاری با كشورهای عضو برای توسعه و اجرای نظارت
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بر سالمت پناهندگان و مهاجران ميباشد 1.عليرغ اینكه دولت ها حق دارند مبادرت به
اعمال كنترل بر مرزهایشان نمایند و مهاجرت را لانونمند كنند ،اما آنها باید تمام
تعهدات خود را بر طبق معا هدات حقوق بشری كه تصویب نموده یا به آن ملحق
شده اند را ایفا نمایند .كنوانسيون اشاره به حق برابر آموزش ،اشتغال و سالمت دارد.

2

فرآیند مهاجرت و جابجایي ممكن است منجر به ناامني غذایي و مشكالت تغذیه ای
شود .این روند منجر به اختالل در شيوه های تغذیه نوزادان و كودكان ،و زنان
ميشود .زنان و دختران پناهنده و مهاجر در مولعيتهای آسيبپذیر بوده ودسترسي
محدودی به سالمت جنسي و خدمات مرالبتي دارند .این برنامه برارائه خدمات
مرالبتهای بهداشتي ،از جمله دسترسي به خدمات بهداشتي و رواني مداوم؛ حمایت از
همكاری فرامرزی به منظور بهبود تداوم وكيفيت مرالبت از پناهندگان و مهاجران ،با
همكاری سازمان بينالمللي كار ،سازمان بينالمللي مهاجرت ،دفتركميساریای عالي
پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر شركای مربوطه و ایجاد پروتكل های یكسان برای
تضمين تداوم مرالبت و ردیابي بيماران؛ حمایت از توسعه برنامهها و سياستهای الدام
ملي و تقویت آن؛ ظرفيتهای سازماني برای ارتقای سالمت كارگران پناهنده و مهاجر
و خانوادههای آنها؛ ترویج برنامههای منطقهای و كشوری حساس به سالمتي و رفاه
زنان ،كودكان مهاجر؛ توانمندسازی زنان و دختران مهاجر؛ و مشاركت و سازوكارهای
هماهنگي و همكاری بين بخشي؛ حمایت از توسعه استراتژیها ،طر ها و الدامات
طراحي شده برای تقویت ظرفيت پاسخگویي به نيازها و حقوق بهداشتي مهاجران ،از
طریق ابزارهای دسترسي بدون تبعيض و كاهش موانع ارتباطي و آموزش مرالبتهای
3
بهداشتي تأكيد دارد.
1. Promoting the Health of Refugees the Migrants Draft Global Action Plan, 20192023Report by the Director-General, World Health Organization, Social science 8
medicine 22, )2019(, A72/25, Rev.1. Available at: https:// apps. who. int/
iris/bitstream/handle/10665/328690/A72_25Rev1en.pdf?sequence=1&isAllowedy.
2. Global Forum on Migration & Development, “Rights of Migration Women:
Achild Rights Perpective”, Global Forum on Migration& Development 2nd
Edition- Bridging Paper, (2016).
3. World Health Organization, Seventy-Second World Health Assembly A72/25
Rev.1Agenda item 12.4 23 May 2019 Promoting the Health of Refugees and
Migrants Draft global action plan, 2019–2023, Report by the Director-Genera,
available at: https:// apps. who. int/ iris/ rest/ bitstreams/1253973/retrieve.
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با وجود كنوانسيونها و استانداردهای جامع برای حق سالمت ،همچنان زنان مهاجر
با طيف گستردهای از چالشهای بالقوه بهداشتي در چرخه مهاجرت روبرو ميباشند.

1

 .3پاندومي کرونا و چالشهای مهاجرت
با همهگيری بيماری كووید 19-نقش سيست های بهداشت عمومي در رفع نيازهای
بهداشتي مخصوصا برای جمعيت آسيبپذیر و رفع نيازهای مهاجران ،پناهندگان،
آوارگان داخلي و افراد بومي برجسته شده است 2.كشورهای مبدا اغلب فالد تجربه و
ظرفيت كافي برای مهار چنين بيماریهایي هستند .از جمله چالشهای پيش روی
مهاجران در زمينه همهگيری كرونا ،چالشهای التصادی ناشي از تعطيلي بنگاههای
توليدی و از دست رفتن بخش بزرگي از درآمد مهاجران شاغل در شرایطي كه افت
شدید درآمد كارفرمایان وجود دارد مي باشد.
شکل  -1مطالعه مقایسهای موارد کووید19-

ت بد 2020 WHO :ت ریخ دسترسی 18 :آوری .)2020

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- toHealth? inheritRedirect=true, (2020).
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این بيماری همهگير آسيبپذیری  272ميليون مهاجر بينالمللي در سراسر جهان را
تشدید ميكند 25.9 .ميليون پناهنده در جهان و  41.3ميليون آواره داخلي در كشورهای
در حال توسعه هستند كه تحت تأثير این بيماری لرار دارند .از تاریخ  26مارس ،2019
بيش از  180كشور ،محدودیتهایي برای ورود اتباع سایر كشورها ایجاد كردهاند .با
همهگيری كرونا مرز بين تركيه و یونان و وضعيت نگران كننده امكانات در جزایر یونان
منجر به تخليه فوری مهاجران شد .اردوگاه مهاجرین در مرز ایاالت متحده و مكزیك نيز
وضعيت مهاجران در اردوگاههای بسياری از كشورها كه ميزبان تعداد زیادی از آوارگان
مانند اردن ،لبنان ،سوریه یا بنگالدش هستند خطرناک و نگران كننده عنوان شد .شيوع
ویروس كرونا باعث افزایش آسيبپذیری مهاجران شاغل در كشورهای مقصد شده
است ،زیرا اكثر آنها در اردوگاههای كار بسيار پرجمعيت با شرایط بهداشتي ناكافي
زندگي ميكنند .مهاجران غيرلانوني كه بازداشت شدهاند ،بيشتر در معرض خطر آلودگي
لرار دارند .به طور كلي ،تعطيلي برخي از خدمات دولتي كشورها بر روند كمكهای
ارائه شده به مهاجران و پناهجویان تاثير گذاشته و آن را كند ميكند.
وضعيت التصادی مهاجران ممكن است بر توانایي آنها در انجام كليه الدامات
احتياطي عليه ویروس كرونا تأثير منفي گذارد و در صورت آلوده بودن به دليل عدم
وجود بيمه بهداشتي یا نامناسب و منابع مالي ناكافي ،نتوانند مرالبتهای پزشكي را انجام
دهد .در بين این مهاجران ،افراد در وضعيت غيرلانوني غالباً بيمه نشدهاند و از ترس
گزارش به مقامات مهاجرتي تمایلي برای مراجعه به مراكز پزشكي ندارند 1.با بحران
همهگيری كرونا دركنار ميليونها ایتاليایي ،آینده ده ها هزار مهاجر و پناهجو در ایتاليا با
چالش مواجه كرد زیرا بحران شيوع ویروس كرونا در اروپا این كشور را به سمت
الدامات مهار سختگيرانه سوق داد .مواضع سياسي در مورد مهاجرت نيز سخت شده
است .كشتيهای مهاجران لرنطينه ميشوند و خدمات متقاضيان پناهندگي را نيز تحت
تأثير لرار داده و كمكهایي كه توسط دولت ایتاليا و سازمانهای غيردولتي ارائه ميشد
به شدت كاهش یافت 2.الدامات برای مبارزه با ورود به منطقه ترانزیت مجارستان به
1. The Coronavirus Pandemic Could be Devastating for the world's Migrants,
https:// www. weforum. org/ agenda/ 2020/ 04/the-coronavirus-pandemic-couldbe-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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حالت تعليق درآمد و محروميت از حق پناهندگي به نام "خطر مرتبط با گسترش كووید-
 19در مجارستان اجرا شد .هزاران پناهنده و مهاجر با بازداشت در بوسني در اردوگاههای
تازه تاسيس پناهندگان ليپا در نزدیكي مرز كرواسي روبرو شدند .دولت چنين الداماتي را
بعنوان "الدامات فوری" برای جلوگيری از بروز بيماری ناشي از كووید ،19-لانوني

كرده و موجب نگراني عدم دسترسي به آب و دارو در اردوگاههای پناهندگان شد.
آفریقای جنوبي ساخت  40كيلومتر موانع مرزی اضطراری را در امتداد مرز بينالمللي
زیمبابوه اعالم كرد تا تضمين كند هيچ شخص غيرلانوني یا آلوده از كشور عبور نكند.
تصمي دولت پرتغال برای اعطای حقوق شهروندی مولت به كليه پناهجویان و مهاجران با
درخواست متقاضيان صدور گواهينامههای الامت برای تسهيل دسترسي آنها به
مرالبتهای بهداشتي ،یكي از استثنایيترین و عمليترین الدامات در راستای كرامت
انساني است 1.تایلند بعنوان كشور اصلي مقصد ،بيش از  4ميليون كارگر مهاجر دارد كه
بيشتر آنها از ميانمار ،كامبوج و الئوس هستند .در ميان همهگيری كووید ،19-دولت
تایلند ،ميانمار و كامبوج از كارگران مهاجر خواستهاند كه از مسافرت به كشورهای مبدا
خودداری كنند.
مهاجراني كه به كشورهای مبدا خود برگشتهاند نيز با چالشهای زیادی روبرو هستند.
بسياری از مهاجران هيچگونه اسناد و مداركي را در كشور مبدا خود ندارند و دسترسي به
آنها برای حفاظت از جامعه از جمله مرالبتهای بهداشتي اساسي را دشوار ميكند 2.رفتار
با مهاجران و پناهندگان غالباً نژادپرستانه و ناعادالنه تبعيضآميز بوده و در شرایطي كه نياز
به همبستگي و همكاری جهاني وجود دارد خيلي از دولتها فقط به دنبال محافظت از
شهروندان خود هستند 3 .بيماران مبتال به كووید19-هنگامي كه به سندرم تنفسي حاد مبتال

migrants-asylum-seekers, Freelance Journalist Focusing on Migration, Conflict,
Women and Religion, (2020).
1. Ahmad Nafees, “Refugee Rights and Health: The Impact of COVID-19 on
Refugee Camps”, https:// www. jurist. org/commentary/2020/04/nafees-ahmadrefugee-rights-covid19/, (2020).
2. Pandemics: Statement on the Impact of Covid-19 on Migrants in the Greater
Mekong Subregion — Focus on ThailandFriday 3 April (2020), by Mekong
Migration Network: http://www.europe-solidaire. org/ spip. php? Article 52846.
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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ميشوند نياز به مرالبتهای ویژه دارند اما در اردوگاه مهاجران این دسترسي وجود ندارد.
عالوه بر این ،كساني كه به دالیل فرار از درگيری یا جنگ یا دالیل دیگر مهاجرت
ميكنند با كمبودهای بهداشتي از جمله سوء تغذیه و مسائل رواني -اجتماعي نيز باید
مقابله كنند كه آنها را نسبت به شرایط آسيبپذیر ميكند .دسترسي محدود به اطالعات
لابل اعتماد برای جوامع آواره شرایط را پيچيده ميكند .اطالعات غلط ،بياعتمادی به
مقامات ،عدم ارتباط و موانع زباني همه ميتوانند از پيامرساني دليق و صحيح جلوگيری
كنند .زنجيره دسترسي به منابع انساني با شيوع این بيماری به چالش كشيده شده و
امدادگران مجبور به كاهش یا لطع تماس با جوامع مهاجر و آوارهها ميشوند .متولف
كردن حمل و نقل و محدود كردن فعاليت مشاغل منجر به كمبود كاالها شده و ميتواند
عوالب مخربي در دسترسي به منابع ایجاد كند.
مطمئناً بسياری از چالشهایي كه آوارگان با آن روبرو هستند با افراد آسيبپذیر و
شهروندان حاشيهنشين در هر كشوری كه تحت تأثير بيماری همهگيركووید 19 -لرار
دارند مشترک ميباشد .با این حال ،باید شرایط منحصر به فرد پناهندگان ،پناهجویان،
آوارگان داخلي و سایر مهاجران اجباری با توجه به تهدید شيوع بيماری مورد توجه لرار
گيرد .شيوع كووید 19-نگرانيهایي مبني بر گسترش ویروس به سایر مناطق از جمله
جنوب آسيا خانه برخي از بزرگترین جمعيت پناهندگان و آوارگان جهان ،پناهندگان
روهينگيا در بنگالدش ،پناهجویان افغان درپاكستان و ميليونها آواره داخلي در داخل
افغانستان در اردوگاههای پر ازدحام و شهرکهای غيررسمي ایجاد كرد .چندین دهه
جنگ ،سيست بهداشت و درمان را در افغانستان ویران كرده است .بيش از  2.5ميليون
مردم افغانستان آوارهاند.
ارزیابي سازمانهای بشردوستانه در مورد پناهندگان روهينگيا هشدار داد ،مرگ و مير
بالقوه و خطر عوارض ناشي از بيماری كووید19 -احتماالً از ميانگين جهاني فراتر خواهد
رفت .در این منطقه تقریباً  5.3ميليون آواره داخلي و  2.5ميليون پناهنده هستند .در اتيوپي
كه ميزبان بيش از  900000پناهنده و بيش از  2.6ميليون آواره است با خشونت عليه
بيگانگان روبرو شدند .كارشناسان بهداشت نگران این شيوع در سومالي هستند كه دارای
1,Thelancet.com/action/show pdf?pii=so1406736 www. thelancet. Com, Vol. 395
(April 18, 2020).
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 2.6ميليون جمعيت آوارگان و بيش از  16،000پناهنده ميباشد 3،000 .خانواده ساكن
اردوگاه نبادون ،1خارج از پایتخت سومالي در معرض آسيب شدید لرار دارند .عدم
دسترسي به آب تميز ،مرالبتهای بهداشتي و اطالعات شيوع بيماری را تسهيل كرده و
مقابله با ویروس را پيچيدهتر ميكند.
كشور نيجریه كه بيش از  2ميليون نفر در داخل آن آواره شدهاند 187،000 .نفر در
نيجریه در اردوگاهها نيستند كه ميتواند احتمال ابتال به ویروس به آنها و گروههای دیگر
را افزایش دهد .در سراسر منطقه ،جمعيت آواره شده فالد دسترسي به خدمات بهداشتي و
آب هستند .جمهوری دموكراتيك كنگو با بيش از  5ميليون آواره دارای بيشترین تعداد
آوارگان در منطقه است .پس از سالها جنگ داخلي در سودان جنوبي ،تقریباً یك سوم
از جمعيت آن آواره بالي ماندهاند .در سودان جنوبي حدود  1.47ميليون آواره داخلي و
 2.2ميليون آوارگان در همسایگان زندگي ميكنند كه بيش از نيمي از جمعيت با ناامني
حاد مواد غذایي روبرو هستند .همهگيری كووید 19 -پيامدهای لابل توجهي از جهت
حقوق بشری داشته و پاسخ دولتها بسيار متفاوت بوده است 2.توسط وزارت امنيت
داخلي ایاالت متحده 3بيش از  60،000پناهنده تحت پروتكلهای حفاظت از مهاجرت 4به
شمال مكزیك برگردانده شدند 5.كلمبيا ميزبان بيشترین تعداد آوارگان ونزوئال است؛
طبق گزارشهای رسمي ،از  31دسامبر  2019بيش از  1.7ميليون ونزوئالئي در كلمبيا
6
حضور دارند.

1. Nabadoon.
2. Ernesto Londoño, Manuela Andreoni, Letícia Casado and Azam Ahmed, “As
Latin America Shuts Down to Fight Virus, Brazil and Mexico Are Holdouts”, New
York Times, Published March 25, (2020), https:// www. nytimes. com/
2020/03/25/world/americas/coronavirus-brasil-mexico.html.
3. Department of Homeland Security.
4. Migration Protection Protocols.
5. TRAC Immigration, “Details on MPP (Remain in Mexico) Deportation
Proceedings”, Last Accessed March 29, 2020 https:// trac. syr. edu/ phptools/
immigration/mpp.
6. Daphne Panayotatos, “Supporting Solidarity: Why the World Must Bolster
Colombia’s Response to theVenezuelan Displacement Crisis”, Refugees
International, (December 20, 2019), https:// www. refugeesinternational. org/
reports/2019/12/19/supporting-solidarity-why-the-world-must-bolstercolombiasresponse-to-the-venezuelan-displacement-crisis.
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با وجود این والعيت كه ونزوئالیيها حق دارند از مرالبتهای اضطراری پزشكي در
كلمبيا صرفنظر از وضعيت مهاجرت به صورت رایگان دریافت كنند؛ بسياری از آنها به
دليل نداشتن امكانات نميتوانند از مرالبتهای بهداشتي برخوردار باشند .به دليل اینكه
كارمندان بهداشت از حقوق ونزوئالیيها بياطالع بوده و حتي نسبت به مهاجراني كه
وضعيت لاعدهمند دارند و لادر به اخذ بيمه ميباشند تبعيض لائل هستند .آخرین آمار
رسمي حاكي از ميزباني برزیل برای بيش از  250،000ونزوئالیي تا  30نوامبر  2019مي
باشد كه اكثریت در مناطق دور افتاده و فقيرنشين در امتداد شمال متمركز شدهاند 1.در
پایان سال  ،2018تقریباً  2.5ميليون پناهنده و  646060پناهجو تنها در اتحادیه اروپا حضور
داشتند 2.كشورها شروع به بستن مرزهای خود به روی پناهجویان كردند .تا  16مارس
یونان ،مجارستان ،بلژیك و هلند دفاتر پناهندگي خود را تعطيل كرده بودند 3.خاورميانه
نيز به سرعت در حال تبدیل شدن به مركز بحران ویروس كرونا است .حدالل  12ميليون
آواره در عراق ،سوریه ،لبنان و تركيه هستند .تركيه با بيش از  3.4ميليون نفر پناهنده
سوری ،دارای یك سيست مرالبتهای بهداشتي لوی است و دولت تا حدودی خوب
عمل كرده است .از طرف دیگر ،عراق و لبنان سيست های بهداشت عمومي به شدت
ضعيف دارند و لادر نيستند به طور كافي نظارت داشته و یك پاسخ بهداشتي عمومي
4

لوی ارائه دهند.
بيش از  5.6ميليون نفربعد از سال 2011از سوریه فرار كردهاند و بيش از  6.5ميليون
نفر آواره در داخل كشور هستند .پناهندگان در كشورهای همسایه و آوارگان داخلي
1. Jenny Barchfield, “Relocation Flights Give Venezuelans a New Lease on Life in
Brazil”, The UN RefugeeAgency, (December 27, 2019), https:// www. unhcr. org/
en-us/ news/ stories/ 2019/ 12/ 5e 0108964/ relocation-flights-givevenezuelansnew-lease-life-brazil.html.
2. European Parliament, “A Welcome Europe? Evolution of the Number of
Asylum Seekers and Refugees in the EU”, (Accessed March 23, 2020). https://
www. europarl. europa. eu/ infographic/ welcomingeurope/ index_ en.html#
filter=2018.
3. Hellenic Republic Ministry of Migration & Asylum, “Important Announcement
of Greek Asylum Service: Temporary Suspension of Administrative Services to the
Public”, (March 13, 2020), https:// asylo. gov. gr/ en/ wpcontent/ uploads/
2020/03/Announcement-Suspension-of-Services-to-the-Public-English.pdf.
4. UNHCR, “Syria Emergency, “Last Accessed March 29, 2020, https:// www.
unhcr.org/en-us/syria-emergency, html.
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سوریه فالد اساسيترین نيازها هستند 1كشورهایي مانند لبنان ،ميزبان بيش از یك ميليون
پناهنده سوری هستند .اردن ميزبان دومين جمعيت بزرگ پناهندگان سوری است .بعيد
است این پناهندگان از اولویتهای اصلي مقامات ملي باشند و جامعه بينالمللي باید با
همكاری دولتهای ميزبان برای پر كردن این شكافها لدم بردارد .تقریباً دو ميليون نفر
در داخل كشور عراق آواره هستند كه اكثر آنها به اللي كردستان عراق پناه آوردهاند.
عالوه بر این ،عراق ميزبان  300000پناهنده سوری است كه ضعف زیرساختها ميتواند
2
گسترش ویروس را تشدید كند.
كووید 19 -فرصتي برای تأیيد مجدد حقوق بشر مهاجران ایجاد كرده است.
همهگيری كووید 19-و پيامدهای آن به شدت كشورها و مهاجران را به دليل
محدودیتهای بهداشتي و جابجایي تحت تأثير لرار داده است .از اثرات همهگيری بر
گروههای آسيبپذیر مانند مهاجران بویژه مهاجران غيرلانوني ،محدودیت دسترسي به
حمایت حقوق بشری است .كشورها باید تدابيری برای كاهش اثرات مستقي و
غيرمستقي ناشي از همهگيری كووید 19 -اتخاذ نمایند .عالوه بر این ،برخي توصيهها در
این زمينه نياز به اشتراکگذاری استراتژیهای مختلف دولتها و آژانسهای بينالمللي
برای رسيدگي به شرایط فعلي و آینده مهاجران است .بسته شدن مرزها و به دنبال آن
ازدحام جمعيت ،گرفتار شدن در گذرگاههای مرزی ،ممنوعيت و محدودیت رفت و
آمد ،عدم وجود پروتكلهای هماهنگ بين كشورها از مشكالتي هستند كه ميتواند
مهاجران را بيش از حد در معرض كرونا لرار دهد .عالوه بر آن؛ تبعيض و خشونت،
نژادپرستي و بيگانهستيزی ناشي از منشا ملي ،نابرابریهای جنسيتي از مشكالت دیگر
چرخه مهاجرت است كه بيشتر این افراد را تحت تأثير بيماری همهگير لرار داده و مانع
دسترسي آنها به مزایای پاسخگویي دولت به بحران كرونا ميشود 3.بيماری همهگير
1. Phone Interviews with a Physician and a Relief Worker Inside Idlib, (March 2225, 2020).
2. COVID-19 and the Displaced: Addressing the Threat of the Novel Coronavirus
in Humanitarian Emergencies https:// www. preventionweb. net/ publications/
view/71165.
3. The Impact of COVID-19: An Opportunity to Reaffirm the Central Role of
Migrants’ Human Rights in Sustainable Development, United Nations, https://
repositorio. cepal. org/ bitstream/ handle/ 11362/ 46354/ 4/S2000617_en. pdf.
(2021).
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كووید 19 -تأثير مهمي بر جنسيت و مهاجرت داشته است .تأثيرات همهگيری ،التصاد را
مختل كرده و این اخالل نابرابریهای موجود در مورد زنان را تحت تأثير ميگذارد.
شرایط ضعيف امكانات بهداشتي و محروميت مهاجران از برنامه واكسيناسيون ملي باعث
گسترش و شيوع كرونا در ميان این جمعيت شده است .تعداد زنان مهاجر آسيب دیده كه
در بخشهای غير رسمي و پنهان كار ميكنند عموماً كمتر گزارش شده است.

1

 .4چالشهای سیاستهای جنسیتي مهاجرت در راستای تحقق حق بر
سالمت در پاندومي کرونا
فراگيری كووید19-امتحاني برای توانایي دولتها در حمایت از حق سالمت است.
اثرات منفي الدامات كنترلي برای افراد شاغل در حوزههای غيررسمي باالخص زنان باید
مورد بررسي لرار گيرد .برخي از كارگران در حوزه مرالبت خانگي از زنان كارگر
مهاجر هستند كه ممكن است برای محافظت از سالمت خود با موانعي روبرو شوند 2.زنان
كارگر مهاجر در سراسر جهان در خط مقدم بيماری همهگير كووید 19هستند .زنان در
مشاغل ك درآمد و آسيبپذیر بعنوان كاركنان بهداشت و مرالبت ،پرستاران  ،نظافتچيها
و ....به طور كوتاهمدت و مولت كار ميكنند كه آنها را در باالترین سطح خطر لرار
گرفتن در معرض ویروس كرونا لرار ميدهد.
مشاغل آنها به طور كلي از طر های بيمه مستثني است ،درآمد از دست رفته و
دسترسي محدود یا عدم دسترسي به مرالبتهای بهداشتي و حمایت از زنان باردار از
چالشهای این زنان است .شروع همهگيری كرونا منجر به محدودیتهای سفر شده و
چالشهای مالي را افزایش داده ،بویژه با توجه به ركود التصادی ناشي از اثرات كووید-
 ،19زنان كارگر مهاجر حواله كمتری ارسال ميكنند كه آسيبپذیری خانوادههای وابسته
به این درآمد را بيشتر ميكند .فقدان كمك و مكانيس های حمایتي برای زنان كارگر

1. Mollo Kenneth Otieno and Lewis Nkenyereye, Effects of Pandemics on Migrant
Communities: Analysis of Existing Sources, https://doi.org/10.3390/rel12050289,
https://www.mdpi.com/journal/religions.2021.
2. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response. Reliefweb. int/ sits/
reliefweb.int/files/resources/human/rights. to COVID-19, Paris, France, (March 17,
2020).
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خانگي مهاجر و انزوای اجتماعي آنها به دليل تفاوتهای زباني و فرهنگي و محدود بودن
اطالعات دليق ،آسيبپذیریهای آنها را در طي همهگيری افزایش ميدهد.
زنان كارگر مهاجر در كارهای خانگي و مرالبتي ،ساعات زیادی اغلب بدون
تجهيزات محافظتي شخصي ،بدون مرخصي ،عدم حمایت اجتماعي ،مرخصي زایمان،
استعالجي و مزایای آسيب شغلي كار ميكنند .زنان كارگر مهاجر فالد بيمه درماني
مخصوصا با وضعيت مهاجرت نامنظ  ،آنها را در دریافت خدمات بهداشتي برای
روشهای غربالگری ،آزمایش و درمان كووید 19-و سالمت جنسي و توليد مثل دچار
ال
چالش كرده است .بعنوان مثال در ایاالت متحده كه دارای سيست بهداشتي كام ً
خصوصي است ،تخمين زده ميشود  20درصد از كل مهاجران بيمه نيستند (در مقایسه با
 8.5درصد از جمعيت به طور كلي) و برای كساني كه وضعيت مهاجرت نامنظمي دارند
پيشبيني ميشود كه این رل حتي بيشتر باشد .در ایام لرنطينه ،زنان بدون دسترسي به
خدمات و پناهگاههای امن ،بيشتر در معرض خطر خشونت لرار دارند .اما همه كشورها
این منابع را ندارند كه از همه محافظت كافي كنند.
بحران همهگيری كرونا عالوه بر مشكالت بهداشتي باعث ایجاد بحران التصادی و
اجتماعي نيز شده است .این تأثير از خود بيماری ناشي نميشود بلكه از الدامات الزم
برای مبارزه با بحران ناشي ميشود .خدمات حقولي و پناهگاههای اضطراری با ظرفيت
محدود یا به دليل تعطيلي ناشي از لرنطينه ،فقدان اطالعات و دسترسي به خدمات اساسي
بهداشت ،پليس ،خدمات حقولي ،اجتماعي؛ خشونت را برای زنان مهاجر بویژه مهاجران
بيلاعده افزایش ميدهد1.یك نظرسنجي از  10،161نفر زنان كارگر مهاجر در هند نشان
داد كه زنان مهاجر با بار مضاعفي در كسب معيشت و كار مرالبت در خانه روبرو هستند.
عالوه بر این بيش از نيمي از آنها در همهگيری كرونا در مقایسه با لبل درآمدشان كاهش
یافته است .این نظرسنجي اهميت الدامات حمایت اجتماعي برای زنان مهاجر هندی را در
چهار بعد یعني امنيت غذایي ،كمك نقدی ،بيمه درماني دولتي و حفاظت در برابر
خشونت خانگي ارائه ميدهد.

2

1. Mollo Kenneth Otieno and Lewis Nkenyereye, “Effects of Pandemics on
Migrant
Communities:
Analysis
of
Existing
Sources”,
https://
doi.org/10.3390/rel12050289, https://www.mdpi.com/journal/religions, (2021).
2. Basudeb Guha-Khasnobis and Suvir Chandna, (2021),” Socio-Economic Impact
of COVID-19 on Women Migrant Workers Evidence from 12 Indian States”,
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گزارش  2020زنان سازمان ملل متحد نشان ميدهد بيماری همهگير كووید و اثرات
آن بر سالمت ،التصاد و اجتماع ،آسيبپذیریهای زنان مهاجر را تشدید كرده است.
گزارش  2020انجمن حقوق التصادی و اجتماعي تونس ) (FTDESنشان ميدهد
در اثر تأثيرات التصادی كووید ،19 -زنان مهاجر در تونس بویژه كساني كه با كودكان
سفر ميكردند نياز به كمك بيشتری پيدا كردهاند .لذا بر همكاری برای ایجاد فرایندهای
روشن و لابل دسترسي برای مجوزهای كار برای كارگران زن مهاجر ،اطالعرساني و
افزایش آگاهي زنان ،سازماندهي آموزش در زمينه حقوق كار و حقوق بشر برای افزایش
ثبات زنان پناهنده و مهاجر در بازار كار ،راهاندازی كمپينهای اطالعاتي با هدف
آگاهسازی زنان پناهنده و مهاجر در مورد خطرات ناشي از استثمار بازار كار و حقوق،
ارائه كمكهای نقدی ،سالمت روان و حمایت رواني -اجتماعي برای زنان مهاجر تاكيد
و توصيه ميكند .در جوالی  2020و ژانویه  2021در تونس از ميان افرادی كه مورد
بررسي لرار گرفتهاند 70 ،درصد مرد و  ٪30زن هستند .زنان پاسخ دهنده بيشتر به از
دست دادن درآمد ناشي از بيكار شدن اشاره داشته و تاكيد كردند كه با موج دوم

همهگيری وضعيت در حال بدتر شدن است .اینكه "وضعيت كنوني ما را ميترساند زیرا
ویروس دوباره برميگردد ،نه پسانداز داری و نه كار" .تفاوتهای جنسيتي در مورد
خطرات درک شده از خشونت خانگي نيز لابل توجه است؛  61درصد از زنان موافق
بودند كه استثمار جنسي و خشونت خانگي از زمان شروع همهگيری افزایش پيدا كرده
1
است.
گروههای حقوق بشری از افزایش سطح خشونت بویژه برای مشاغل خانگي كه زنان
مهاجر درآن فعاليت ميكنند ابراز نگراني كردهاند .زنان كارگر مهاجر اكثرا در بخش
مرالبت فعاليت ميكنند و بطور خاص جزء گروه پرخطر ابتال به كووید 19-لرار
ميگيرند .سياستها و الدامات مبتني بر حقوق جنسيتي ميتواند به جلوگيری از نقض
UNDP Global Policy Network Brief, https:// www. undp. org/
sites/g/files/zskgke326/files/2021-07/UNDP-DFS-Socio-Economic-Impact-ofCOVID-19-on-Women-Migrant-Workers.pdf.
1. MMC North Africa 4Mi Snapshot, (2021), “The Impact of COVID-19 on
Refugee and Migrant Women in Tunisia”, Mixed Migration Centere, https://
_mixedmigration. org/ wp-content/ uploads/ 2021/04/164_ impact_ covid19_ on
refugee_and_migrant_women_in-Tunisia.pdf.

 | 166فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی| دوره  |23شماره  | 74بهار 1401

حقوق بشر كمك كند .دولتها باید به كارگران مهاجر بعنوان جمعيت هدف در پاسخ به
بحران ناشي از كووید ،19-با توجه ویژه به نيازهای زنان كارگر مهاجر از جمله افزایش
خطرات خشونت در لرنطينه توجه كنند.

1

ناامني التصادی در سرتاسر جهان و لرنطينه فشارهای اضافي را به زنان تحميل
ميكنند .با وجود این ،صدای زنان هنوز ه در رسانهها بخوبي انعكاس داده نشده و این
خطر باعث ميشود برخي از چالشهای كليدی را كه زنان در جریان این بحران با آن
روبرو هستند نادیده گرفته شود .برای كمك به زنان لرباني خشونت باید مباحث جنسيت
در پاسخ دولتها به بحرانها گنجانده شود .در بحران فراگيری كووید ،19-این نگراني
وجود دارد كه شكافهای جنسيتي ،اشتغال زنان را در معرض آسيبپذیری بيشتر از
مردان لرار دهد .این نگرانيها بویژه در بسياری از كشورهای در حال توسعه و التصادهای

نوظهور كه تعداد زیادی از زنان كارگر همچنان در "اشتغال غيررسمي" بكار خود ادامه
ميدهند یا مشاغلي كه غالباً ثبت نشدهاند و عموماً فالد حمایت اجتماعي یا حقولي هستند
بيشتر است 2.پيادهسازی و ارزیابي جنسيتي مهاجرت با محدودیتهایي روبرو است از
جمله این موانع؛ محدودیت در منابع ،افكار عمومي منفي در رابطه با مهاجرت ،حركت و
جابجایي سریع انساني و ظرفيتهای نهادی ضعيف در مسير اصلي جریان برابری و
شكاف بين سياست و عمل و شكاف در شواهد و دادهها ميباشد .جدایي از خانواده ،عدم
دسترسي به بهداشت ،مرالبت و آموزش ،استثمار بعنوان نيروی كار نياز به دلت ،مطالعه و
3
اصال لوانين و سياستهای موجود دارد.
تأثير همهگيری در برخي از كشورها عمدتا ثروتمند منجر شد این كشورها خواستار
افزایش تعداد كارگران مهاجر در بخشهای مرالبت بهداشتي شوند .بعنوان مثال در
ایرلند ،آلمان و بوینس آیرس آرژانتين تالش برای جذب پرستاران فيليپيني در طول
همهگيری افزایش یافته است .تخمين زده ميشود  67ميليون كارگر خانگي در جهان
وجود دارد كه  80درصد آنها زنان و  11.5ميليون نفر از آنها مهاجر هستند .در بسياری از
1. Protecting Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic,
Recommendations for Policy-makers and Constituents, International Labour
Organization, Policy Brief, (2020), available at: Ilo.org/wcmsp5/groups/public.
© 2. Women at the Core of the Fightagainst COVID-19, COVID-19 CRISIS
OECD 2020.
3. Vietti, Francesca, op.cit. at 26, 27.
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كشورها ،زنان مهاجر بخش بزرگي از كارگران خانگي را تشكيل ميدهند كه وظایف
آنها از آشپزی و نظافت گرفته تا مرالبت از كودكان ،سالمندان و بيماران ميباشد .به دليل
محدودیتهای حركتي كه توسط كشورهای سراسر جهان برای جلوگيری از شيوع
كووید 19 -اعمال شد زنان مهاجر در كار خانگي را اغلب در مولعيتهای نامطلوبتری
لرار گرفتند .بسياری از آنها در داخل خانهها با خشونت روبرو شدند .زنان مهاجر كارگر
نيمهولت كه اغلب برای چندین خانواده كار ميكنند به دليل افزایش حركت آنها بين
محل كار بيشتر در معرض خطر ابتال به ویروس را دارند .زنان مهاجراني كه در بخش
غيررسمي كار ميكنند ،مانند اكثریت در جنوب و جنوب شرلي آسيا و درآمریكای
جنوبي در معرض خطر بيشتری برای از دست دادن شغل خود و عدم دسترسي به تامين
اجتماعي بوده و بدون هيچ حمایت اجتماعي یا مزایای بيكاری رها ميشوند .همهگيریها
كرونا و پيامدهای آن از نظر جنسيتي بيطرف نيست.

1

پیشنهادات
دولتها در سياستگذاری ميتوانند برای كاهش اثرات منفي الدامات ناشي از مهار بحران
بجای تشدید نابرابریهای جنسيتي در جهت كاهش آسيبها الدام نمایند 2.دولتها باید
از كارگران مهاجر زن از جمله كارگران خانگي كه مشاغل خود را از دست دادهاند،
حمایت اجتماعي یكساني مثل (مزایای بيكاری ،مرخصي استعالجي ،حمایت از درآمد و
یارانه دستمزد) داشته باشند .در برخي از كشورها مثل كانادا جایي كه كارگران مهاجر
شغل خود را از دست ميدهند یا مریض شده ومجبوربه تحمل لرنطينه شدند ،بعنوان افراد
واجد شرایط حق بيمه به آنها پرداخت ميشود .پرتغال حقوق الامت مولت برای مهاجران
و پناهجویان اعطا كرده است .فرانسه برای اطمينان از دسترسي به مرالبتهای بهداشتي
مولتاً الدام مجوزهای الامت را تمدید كرده است .پرو همچنين اعالم كرد كه در طول
همهگيری ،همه مهاجراني كه منتظر لانوني شدن هستند به صورت عادی طبقهبندی
ميشوند .در ایرلند ،بيمه بيكاری به همه مهاجران پرداخت شد و در طول همهگيری،
1. Laura Foley and Nicola Piper, (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.
© 2. Women at the Core of the Fightagainst COVID-19, COVID-19 CRISIS
OECD (2020).
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آزمایش برای همه مهاجران در دسترس لرار گرفت .اسپانيا بيمه بيكاری را برای كارگران
خانگي تمدید كرد .لطر اعالم كردكه كارگران مهاجر در لرنطينه یا تحت مرالبتهای
پزشكي لرار دارند ،تمام حقولشان را از كارفرمایان خود دریافت ميكنند .كلمبيا به
جمعيت مهاجر ونزوئالیي خود اجازه دسترسي به امكانات بهداشتي را داد.

1

ارزیابي جنسيتي مهاجرت با محدودیتهایي روبرو است از جمله این موانع؛
محدودیت در منابع ،افكار عمومي منفي در رابطه با مهاجرت ،ظرفيتهای نهادی ضعيف،
شكاف بين سياست و عمل و شكاف در شواهد و دادهها ميباشد .جدایي از خانواده ،عدم
د سترسي به بهداشت ،مرالبت و آموزش ،استثمار بعنوان نيروی كار نياز به دلت و مطالعه
و اصال لوانين و سياستهای موجود دارد 2.بررسي اسناد حقوق بينالمللي نشان ميدهد
كه بازیگران و نهادهای بشردوستانه یك سری سياستها را با هدف شناسایي جنس و سن
در مهاجرت توسعه داده اند .با این وجود در بسياری از موارد این سياستها در عمل اجرا
نميشوند .در حالي كه بازیگران بشردوستانه به طور فزایندهای دادههایي را بر اساس سن
و جنس جمعآوری و تجزیه و تحليل كردهاند ،این اطالعات و دادهها در شكل دادن به
برنامهنویسي یا برنامهریزی برای نيازهای مختلف زنان و دختران مهاجر استفاده نميشود.
سياستهای مه جنسيتي در عمل و برای اجرایي شدن به تعدادی از عوامل بستگي دارد
این عوامل عبارتند از :سيست های بهبود یافته برای شناسایي گروههای پرخطر،
ظرفيتسازی برای واسطهها ،ميانجيگرها ،بهبود استفاده ازتفكيك دادهها ،ارائه خدمات
و تقویت حمایت از بخش خاص و گروههای آسيبپذیر.
برخي از توصيهها و دستورالعملها توسط كميساریای عالي پناهندگان در پيشگيری از
خشونت مبتني بر جنسيت در مهاجرت توسعه داده شده اما در عمل چالشهایي برای
اجرای این سياستها وجود دارد .به طور لابل توجهي رویكرد مشاركتي در كشورها با
توجه به محدودیتهای مالي و زماني و كاركنان فالد آموزش تحت تاثير منفي لرار
1. Laura Foley and Nicola Piper, (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.
2. Francesca Vietti, “Human Insecurity: Understanding International Migration
from a Human Security Perspective”, Journal of Migration and Human Security,
(2013), JMHS Volume 1 Number 1, at 26, 27, available at: https:// journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/233150241300100102.
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گرفته است .ناسازگاری و عدم هماهنگي بين بازیگران دولتي و حقوق بشری ،ناكافي
بودن سيست های جامع برای ثبت نام جهت شناسایي گروههای در معرض خطر ،دادههای
كيفي محدود در مورد گروههای آسيبپذیر از چالشهای دیگر است .برای رسيدگي به
این چالشها توصيههایي صورت گرفته از جمله :ایجاد فرصتهای معيشتي برای
توانمندسازی پناهندگان ،توسعه سياست خاص برای نيازهای زنان مهاجر ،استراتژی بهبود
و مدیریت دانش و به اشتراکگذاری اطالعات ،تعميق مشاركت و همكاری با
سازمانهای غيردولتي و جامعه مدني ،انتصاب مشاور جنسيتي برای ارائه پشتيباني
تخصصي ،ایجاد شبكه منطقهای از سازمانهای غيردولتي از جمله سازمانهای زنان برای
حمایتهای مشترک از كشورهای مبدا ،ترانزیت و مقصد ،تقویت ظرفيت ملي برای
پاسخ به نيازهای خاص زنان و دختران آسيبپذیر ،افزایش تعداد كاركنان با زمينه
تخصصي جنسيت ،سالمت زنان و مباحث خشونت ،ایجاد ظرفيت برای ارائه دهندگان
خدمات محلي و مددكاران اجتماعي در مسائل مربوط به خشونت ،حقوق زنان ،كمك و
مشاوره رواني و پيشگيری از سوء استفاده جنسي ،دسترسي به پناهگاه امن با تفكيك
1

مناطق بر اساس جنسيت و خانواده.
دادههای جمع آوری شده به تفكيك سن و جنس سه لابل توجهي در برنامهریزی و
سياست مهاجرت خواهد داشت .برای مثال این تجزیه و تحليل ارائه دادهها در سال 2013
در سياستهای مهاجرتي  200كشور جهان نشان ميدهد هر كشور در سياستهای
مهاجرتي خود بيشتر به مسائلي مثل كارگران ماهر ،الحاق به خانواده و تشویق به بازگشت
مهاجران ميپردازن د اما این گزارشات شامل اطالعات در مورد درصد زنان مهاجر و
تجزیه و تحليل سياستهای ملي از منظر جنسيت نميشود 2.عدم وجود اطالعات ،منابع و
عدم هماهنگي عملكرد كشورها ،به شدت ارزیابي وضعيت زنان مهاجر و آسيبپذیری
آنها را محدود ميكند 3.ارزیابي آثار همهگيری كرونا نياز به جمعآوری اطالعات و آمار
در مورد زنان و دختران مهاجر دارد تا بتوان تصویر دليق از ابعاد جنسيتي و تاثيرات
1. Jenny Gender Birchall, Age and Migration an Extended Briefing, Bdidge
Development-Gender, Institute of Development Studies (IDS), (2016), at 51, 52.
2. Ibid. at.53.
3. Johnnatanet Messias, “From Migration Corridors to Clusters”, The Value, of
Goole Data for Migration Studies, http// www. researchgate. net/ publication/
304789166 Conference Paper, (2016).
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التصادی ،اجتماعي و بهداشتي بر زنان مهاجر ارائه داد 1.تهيه و تنظي طر های
جنسيتمحور ،بازنگری لوانين ملي كار ،سياستها و برنامههای اشتغال به منظور
مالحظات نيازهای زنان كارگر مهاجر بخصوص در زمينه كار خانگي ،گزارش و
رسيدگي به تمامي اشكال استثمار و سوء استفاده از جمله خشونت جنسي ،استفاده از
مكانيزمهای حقوق بشر برای بهبود نظارت ،اطمينان از دسترسي به آموزش و مرالبتهای
بهداشتي و احترام به حقوق زنان مهاجر برای زندگي خانوادگي باید مورد توجه كشورها
در اتخاذ سياستهای مهاجرتي لرار گيرد.

نتیجهگیری
این مقاله مروری بر چالشها و آسيبها در حوزه حق بر سالمت زنان مهاجر در وضعيت
بحراني ناشي از بيماری كووید 19 -دارد .چالشهای لرن حاضر در مورد تهدید
كنندههای سالمت از جمله مهاجرتهای غيرلانوني ،اهميت پرداختن به حق بر سالمت را
در شرایط بحراني ناشي از فراگيری ویروس كرونا دوچندان ميكند .زنان مهاجر صرفنظر
از وضعيت مهاجرت آنها ،باید از حقوق بشر در همهگيری كرونا برخوردار باشند .این به
معنای اطمينان از دسترسي آنها به موارد ضروری مثل خدمات بهداشتي ،حقولي امنيتي و
خدمات اجتماعي ،برای همه زنان مهاجر از جمله لربانيان و بازماندگان خشونت مبتني بر
جنسيت است.
سياستها و الدامات مهار بحران فراگيری بيماری كووید 19-باید با در نظر گرفتن
شرایط افراد آسيبپذیر باالخص زنان مهاجر و نيازهای آنها باشد .بيتوجهي دولتها به
تعهدات خود در مورد حق بر سالمتي ،ميزان بهرهمندی از این حق را به خطر مياندازد.
درک پيچيدگيهای جنسيت و مهاجرت ميتواند در برنامهها و سياستهایي كه موجب
افزایش مزایا و كاهش هزینههای سالمتي و بهداشتي ،التصادی و اجتماعي برای زنان
مهاجر كه نيمي از جمعيت مهاجر جهاني را تشكيل ميدهند ،كاربرد داشته باشد .برای
چنين دركي ،تحليلگران و كارشناسان نياز به اطالعات لابل اعتماد و دليق برای تجزیه و
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-workersen.pdf. 2020.
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تحليل جنسيت در مهاجرت دارند .جایگاه زنان مهاجر از مردان مهاجر در مهاجرت
متفاوت است .ما نيازمند به رسيدگي به وضعيت خاص و آسيبپذیر زنان توسط تركيب
دیدگاههای جنسيتي در سياستهای مهاجرتي و لوانين ملي هستي .
تحقيقاتي كه درباره مهاجرت انجام ميگيرد اغلب بر اساس مسائل التصادی و مالي،
هزینه و فایده تجزیه و تحليل ميشود در حالي كه در این تجزیه و تحليل ابعاد جنستي
مهاجرت ،رابطه آن با حق بر سالمت دارای اهميت است .تحليل جنسيتي نشان ميدهد كه
جنسيت چگونه مي تواند دسترسي به منابع و تفاوت در لدرت و برابری را در ساختارهای
التصادی و اجتماعي و حقولي ،بهداشتي و سالمتي تحت تاثير لرار دهد .بيتفاوتي نسبت
به زنانه شدن مهاجرت منجر به عدم وجود سياستهای مربوطه و آگاهي عمومي در
كشورهای مبدا و ميزبان شده و محافظت از حقوق ،ایمني و بهداشت رواني و جسمي
زنان مهاجر را در شرایط بحراني مثل پاندومي كرونا سخت و دشوار مينماید .بنابراین نياز
به تغيير و تحول در لوانين و سياستها برای بهبود شرایط زنان مهاجر در كشورهای
مقصد و مبدا و مقررات بينالمللي از جمله برای تنظي و بهبود شرایط كار برای همه
كارگران مهاجر زن ،نظارت بر اجرای سياستها و چارچوبهای لانوني كار برای زنان و
بهبود آنها ،از بين بردن زمينههای سوء استفاده و اشتغال غيرلانوني و كاهش شيوههای
تبعيضآميز كار برای زنان ،كاهش علل مهاجرت زنان از طریق بهبود شرایط زندگي و
مولعيت آنها و پاسخگویي به مطالباتشان و در نهایت توسعه سياست الحاق به خانواده و
پذیرش و توانمندسازی پس از بازگشت به كشور وجود دارد .زنان مهاجر با طيف
گستردهای از چالشهای بالقوه بهداشتي در چرخه مهاجرت روبرو ميباشند .لذا در این
راستا هدایت سياستها و برنامهها از طریق سازمان بينالمللي كار و سازمان بينالمللي
مهاجرت ،یونيسف ،كميساریای عالي حقوق بشر و پناهندگان ،سازمان بهداشت جهاني و
سازمانهای غيردولتي در راستای اهميت به حساسيتهای جنسيتي مهاجرت ميتواند
كارساز باشد .تسهيل مهاجرت امن و مسئوالنه از طریق كمپينهای اطالعرساني و ایجاد
سياستهای مهاجرتي حساس به جنسيت و مدیریت و ارزیابي آنها و از بين بردن برخي
موانع حقولي ،اجتماعي و كمك به اجرایي شدن این سياستها از وظایف دولتهای
مبدا و مقصد و جامعه مدني و بينالمللي بوده و نياز است تا شكاف بين سياست و عمل پر
شود.
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بنابراین باید اثرات سياستهای مهاجرتي بر گروههای آسيبپذیر از لحاظ سن و
جنس مورد ارزیابي لرار گيرد .دولتها ميتوانند با تصویب و الحاق به معاهدات و
كنوانسيونهای ترویج حمایت از حقوق زنان مهاجر و با توافقات دو یا چندجانبه منطقهای
و استفاده از مشاركت و مشاوره همه ذینفعان ،آسيبهای ناشي از زنانه شدن
مهاجرتهای بينالمللي را كاهش داده و در راستای افزایش مهاجرت امن و ظابطهمند،
همانگونه كه پيمان جهاني مهاجرت بر توانمندسازی زنان مهاجر از طریق رفع موانع
تبعيضآميز و تسهيل دسترسي به تمامي خدمات و تضمين مشاركت كامل آنها در این
راستا تأكيد ميكند لدم بردارند .در والع شرایط التصادی و منابع در دسترس كشورهای
ميزبان در شرایط پاندومي كرونا و آسيبهای ناشي از آن دارای اهميت است چون
ممكن است پاسخگوی تامين نياز مهاجران نباشد لذا در این زمينه نقش و اهميت
سازمانهای بينالمللي كميساریای عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ،سازمان بهداشت
جهاني و دیگر نهادهای حقوق بشری در جهت كمك و همكاری با این كشورها دارای
اهميت است.
مقامات باید برای كاهش تأثيرات جنسيتي لدم بردارند و اطمينان حاصل كنند كه
پاسخ به بحران ناشي از شيوع ویروس كرونا نابرابری جنسيتي را افزایش نميدهد.
الدامات طراحي شده برای كمك به كارگران مهاجر آسيب دیده از بيماری همهگير باید
از كارگران در كار غيررسمي و صنایع خدماتي كه عمدتا زنان هستند حمایت كند.
دولتها باید از آگاهي كاركنان در مورد چگونگي دسترسي لربانيان خشونت خانگي
زنان مهاجر به خدمات اطمينان حاصل كنند كه خدمات در دسترس همه لربانيان خشونت
خانگي از جمله زنان مهاجر لرار ميگيرد .حمایت باید شامل توجه به نيازهای آنها بعنوان
مرالبان در خانواده در دو كشور مبدأ و مقصد برای جلوگيری از سوء استفاده از شرایط
كار باشد.
دولتها و نهادهای بينالمللي باید از نزدیك تأثير كووید 19-را بر روی زنان باردار
رصد كنند و برای كاهش آن الدامات انجام دهند و اطمينان حاصل كنند كه كليه
خدمات درماني مرتبط با كووید 19-بدون تبعيض ارائه ميشود .پيشگيری از خشونت
مبتني بر جنسيت با ایجاد مكانهایي با حدالل استانداردهای پذیرش و پيشبيني
مكانيزمهای مؤثر مانند افزایش امنيت و شناسایي زودهنگام لربانيان خشونت جنسي و

چالشهای حق بر سالمتی زنان مهاجر  | ...سیفی | 173

ارجاع به كمكهای فوری و اطمينان از كيفيت و پوشش كافي ارائة خدمات از جمله
حمایت حقولي ،پزشكي ،روانشناختي و ...ضروری است .تدوین سياستهای مهاجرتي
جنسيتمحور به منظور رسيدگي به نيازهای خاص وآسيبپذیریهای زنان مهاجر و
دختران كه ممكن است شامل كمك ،مرالبتهای بهداشتي ،خدمات مشاوره روانشناختي
و دسترسي به عدالت بویژه در مورد خشونت ،سوء استفاده و استثمار جنسي و جنسيتي
است .زنان مهاجر نياز به مشاوره و پشتيباني و آموزش مهارتها و داشتن دانش پایه از
خطر ابتال به بيماریهای فراگير دارند .تخصيص منابع كافي توسط دولتهای ملي،
حمایت بيشتر از بخش خصوصي و افزایش لابل توجه كمكهای بينالمللي ،تخصيص
بودجه توسط سازمانهای بينالمللي برای تمامي فعاليتهای توانمندسازی الزم است.
بنابراین از طریق افزایش اطالعات و از بين بردن موانع دسترسي زنان به مرالبتهای
بهداشتي از جمله كاهش هزینههای باالی خدمات بهداشتي و درماني ،كارگران مهاجر را
در برابر بحران ناشي از فراگيری كرونا توانمند سازی .

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1180-8334

Anahita Seifi

منابع
مقالهها
 سادات اخوی ،سيد علي ،حسني ،سارا« ،وضعيت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بينالمللو عملكرد دولتهای ميزبان» ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومي ،دوره  ،49شماره .)1398( ،4
 اصغرنيا ،مرتضي« ،چالشها و الزامات دولتها در تنظي مقررات در حوزه سالمت» ،فصلنامهحقوق پزشكي ،سال ده  ،شماره سي و هفت .)1395( ،

 عباسي ،محمود ،دهقاني ،غزاله و رضایي ،راحله« ،الزامات حقولي اسناد بينالمللي در لبالبهداشت و سالمت عمومي و چالشهای فراروی آن» ،مجله علمي سازمان نظام پزشكي
جمهوری اسالمي ایران ،دوره  ،33شماره .)1394( ،2
 مشفق ،محمود ،خزایي ،معصومه« ،تحليلي بر ویژگيها و تعيين كنندههای مهاجرت مستقلزنان در ایران» ،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،سال هفده  ،شماره .)1394( ،67
 مؤمني زاده ،ندا« ،تحليل مقایسهای در خصوص زنان سرپرست خانوار» ،مجله التصادی،شمارههای 3و.)1393( ،4

1401  | بهار74 | شماره23  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی| دوره174

،» «للمرو حق بر سالمتي در نظام بينالمللي حقوق بشر، احسان، جاوید، صابر، نياوراني.)1392( ،41  شماره،  سال پانزده،فصلنامه پژوهش حقوق عمومي

References
Articles
- Abbasi, Mahmoud, Dehghani, Ghazaleh and Rezaei, Raheleh, “Legal
Requirements of International Documents for Public Health and the
Challenges Facing It”, Scientific Journal of the Medical Organization of
the Islamic Republic of Iran, Volume 33, Number 2, (2015). [In Persian]
- 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-womenmigrant-workers-en.pdf, (2020).
- Arora Sanjana, Bo Bodil, Tjoﬂat, Ingrid, Eslen-Ziya .Hande,”
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.
- Asgharnia, Morteza, “Challenges and Requirements of Governments in
Regulating Health”, Quarterly Journal of Medical Law, Tenth Year, No.
37, (2016). [In Persian]
- Basudeb Guha-Khasnobis and Suvir Chandna, (2021), “Socio-Economic
Impact of COVID-19 on Women Migrant Workers Evidence from 12
Indian States”, UNDP Global Policy Network Brief, https:// www.
undp. org/ sites/ g/ files/ zskgke326/files/2021-07/UNDP-DFS-SocioEconomic-Impact-of-COVID-19-on-Women-Migrant-Workers.pdf.
- Birchall, Jenny Gender, (2016), “Age and Migration an Extended
Briefing, Bdidge Development-Gender”, Institute of Development
Studies (IDS), https:// opendocs. ids. ac. uk/ opendocs/ bitstream/
handle/20.500.12413/10410/Gender%20Age%20and%20Migration%20
Extended%20Briefing.pdf?sequenc.
- Caarls, Kim, Mazzucato, Valentina “Transnational Relationships and
Reunification: Chanaian Couples between Ghana and Europe

175 |  | سیفی... چالشهای حق بر سالمتی زنان مهاجر

Demographic Research A peer-reviewed, Open-access Journal of
Population Sciences, Vol. 34, Article 21, pages 587-614, (24 march
2016), available at: http:// www. demographic-reserch. org/ Vol. 34/
DoI:10.4054/Demres.
- COVID-19 CrisisThrough a Migration Lens, Migration and
Development Brief 32 April, (2020), Migration and Remittances Team
Social Protection and Jobs World Bank.
- Daphne Panayotatos, “Supporting Solidarity: Why the World Must
Bolster Colombia’s Response to the, Human Rights are Critical for the
Response and the Recovery. Un. org/ victim softerrorism/ sites/ www.
un.org, (2020).
- 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-theright-to-health?inheritRedirect=true, (2020).
- Ernesto Londoño, Manuela Andreoni, Letícia Casado and Azam
Ahmed, “As Latin America Shuts Down to Fight Virus, Brazil and
Mexico Are Holdouts,” New York Times, published March 25, 2020
https:// www. nytimes. com/ 2020/03/25/ world/ americas/ coronavirusbrasil-mexico.html.
- Fleury, Anjali, “Understanding Women and Migration”, A Literature
Review Knomad Working Paper 8, (2016), General Comment No. 26 on
Women Migrant Workers, CEDAW/c/2009/wp.1/R,2 december, (2008).
- 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/covid19and-women.pdf.
- Francesca Vietti, “Human Insecurity: Understanding International
Migration from a Human Security Perspective”, Journal of Migration
and Human Security, (2013), JMHS Volume 1 Number 1, at 26, 27,
available at: https:// journals. sagepub. com/ doi/ pdf/
10.1177/233150241300100102.

1401  | بهار74 | شماره23  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی| دوره176

- Gender-ResponsiveSocial Protectionduring COVID19: Technical Note,
Unicef, Social Policy Programme Division, Published (32 april 2020).
- Global Forum on Migration & Development, (2016), “Rights of
Migration Women: Achild Rights Perpective”, Global Forum on
Migration & Development 2nd Edition- Bridging Paper.
- Goums, Amanda, (2016), “The Feminization of Migration”, See
Discussions, State and Author Profiles for this Publication, at: http://
www. research gate. net/ publication/ 268056291, Department of
political science university of Stellenbosch.
- Human Rights Dimensions of COVID-19 Response. Reliefweb. int/ sits/
reliefweb. int/ files/resources/human/rights.to COVID-19, Paris, France,
(March 17, 2020), © 2020 Sipa via AP Images.
- Indranil Chakraborty, Prasenjit Maity, COVID-19 outbreak:
Migration, Effectsonsociety, Globalenvironment and Prevention
Scienceof the Total Environmentwww. elsevier. com/ locate/
scitoten https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882 00489697/© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved, Science ofthe
Total.
- Jenny Barchfield, “Relocation flights give Venezuelans a new lease on
life in Brazil, “The UNRefugee Agency, (December 27, 2019), https://
www. unhcr. org/ en-us/ news/ stories/2019/12/5e0108964/relocationflights-givevenezuelans-new-lease-life-brazil.html.
- Karen, Oreilly, “Lough Borough University Institutional Repository
International Migration and Social Theory”, Basingstoke: Palgrave
Macmillan the Definitive, pub; ished, Version of record is available
here: http://www.palgrave.com, (2012), publisher: Palgrave Macmillan
Karen Oreilly Full Details of thid Licence are available at: https://
creative commons.org, http:// dspace. lboro. ac. uk/ dspace- jspui
bitstream/2134/156.
- Kholmatova, Nodria, “Changing the Face of Labor Migration?”,
Feminization of Labor Migration by Nodira Kholmatova PHD
Researcher, European University Institute, Florence, Italy, (2016).

177 |  | سیفی... چالشهای حق بر سالمتی زنان مهاجر

- Mediterranea Saving Humans, “Sailing Through the Crisis, Planning
Hope, A Letter to All the Ground and Seacrews”, (March 19, 2020),
https://mediterranearescue.org/en/news-en/sailing-through-the-crisisplanning-hope-aletter-to-all-the-ground-and-sea-crews/.
- Messias, Johnnatan, Benevenuto, Fabricio, Weber, Ingmar, Zagheni,
Emilio, (2016), “From Migration Corridors to Clusters”, The Value, of
Goole Data for Migration Studies, http// www. researchgate. net/
publication/304789166 conference paper.
- Migrant Camps on Islands Put on Lockdown,” Ekathimerini.com,
(March 17, 2020), http:// www. ekathimerini. com/250739/
article/ekathimerini/news/migrant-camps-on-islands-put-on-lockdown.
- MMC North Africa 4Mi Snapshot, (2021), “The Impact of COVID-19
on Refugee and Migrant Women in Tunisia”, Mixed Migration Centere,
https://mixedmigration.org/wpcontent/uploads/2021/04/164_impact_cov
id19_on_refugee_and_migrant_women_in-Tunisia.pdf.
- Mollo Kenneth Otieno and Lewis Nkenyereye, Effects of Pandemics on
Migrant Communities: Analysis of Existing Sources. https://
doi.org/10.3390/rel12050289, https:// www. mdpi. com/ journal/
religions. 2021.
- Momenizadeh, Neda, “Comparative Analysis of Women Heads of
Households”, Economic Journal, Nos. 3 and 4, (2014). [In Persian]
- Mushfegh, Mahmoud, Khazaei, Masoumeh, “An Analysis of the
Characteristics and Determinants of Independent Migration of Women
in Iran”, Quarterly Journal of Women's Strategic Studies, Year 17, No.
67, (2015). [In Persian]
- Nafees Ahmad, “Refugee Rights and Health: The Impact of COVID-19
on Refugee Camps”, https:// www. jurist. org/ commentary/ 2020/04/
nafees-ahmad-refugee-rights-covid19/, (2020).
-

Niavarani, Saber, Javid, Ehsan, “The Realm of the Right to Health in
the International Human Rights System”, Quarterly Journal of Public
Law Research, Fifteenth Year, No. 41, (2013). [In Persian]

1401  | بهار74 | شماره23  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی| دوره178

- 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, Website: www,un-instraw.org, (2007).
- Oneil, Tam, Fleury, Anjali& Foresti, Marta, “Women on the Move
Migration, Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable
Development”, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Swiss
Agency forDevelopment and Cooperation SDC, (2016).
- Pillinger, Jane, “Immigrant council of Ireland, Independent Law
Center”, The Feminization of Migration: Experience and Opportunities
in Ireland, Report Commissioned by the council of Irelend, (2016).
- Piper, Nicola, “Feminization of Labor Migration as Violence Against
Women, International, Regional and Local Nongovernmental
organization Responses in Asia”, Australian National University,
Violence Against Women, Vol. 9, No. 6, (June 2003).
- Refugee and migrant health in the COVID-19 Response, Published
Online, March 31, 2020, https:// doi. org/ 10. 1016/ S0140- 6736(20)
30791-1, Thelancet. com/ action/ show pdf? pii=so1406736
www.thelancet.com, Vol. 395 (April 18, 2020).
- Sadat Akhavi, Seyed Ali, Hassani, Sara, “The Situation of Syrian
Immigrants from the Perspective of International Law and the
Performance of Host States”, Quarterly Journal of Public Law Studies,
Volume 49, Number 4, (1398). [In Persian]
- Stefania, DsIgnoti, “How Coronavirus hits Migrants and Asylum
Seekers in Italy”, https:// www. thenewhumanitarian. org/news/
2020/03/16/ italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers, s Freelance
journalist focusing on migration, conflict, women and religion.
- The Coronavirus Pandemic Could be Devastating for the World's Migrants,
https:// www. weforum. org/ agenda/ 2020/ 04/the-coronaviruspandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/.

179 |  | سیفی... چالشهای حق بر سالمتی زنان مهاجر

- UN, “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women”, Available at:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-theimpact-of-covid-19-on-women-en.pdf, (2020).
- UNHCR, “Aegean Islands Monthly Snapshot”, Greece, February 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74693.pdf, (2020).
- UNHCR, “Syria Emergency, “Last Accessed March 29, 2020,
https://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html.
- Valentina Di Donato, Nicola Ruotolo, and Laura Smith-Spark, “Italy
Calls in Military to Enforce Coronaviruslockdown as 627 people die in
24 hours,” CNN News, (March 20, 2020), https:// www. cnn. com/
2020/ 03/20/ europe/ italy- military- coronavirus-intl/index.html.
- Venezuelan Displacement Crisis, Refugees International, December 20,
2019,https://www.refugeesinternational.org/reports/2019/12/19/supporti
ng-solidarity-why-the-world-must-bolstercolombias-response-to-thevenezuelan-displacement-crisis.
- Wickramasinghe, A.A.I.N. “International Migration and Migration
Theories”, Wijitapure Wimalaratana Social Affairs: A Journal for the
Social Sciences Vol. 1, No. 5, (2016), available at: http://www.social
affairs journal.com.
- World Health Organization, Seventy-Second World Health Assembly
A72/25 Rev.1Agenda item 12.4 23 May )2019(, Promoting the Health
of Refugees and Migrants Draft global action plan, 2019–2023, Report
by the Director-Genera, Available at: https:// apps. who. int/ iris/ rest/
bitstreams/1253973/retrieve.

1

 «چالشهای حق بر سالمتي زنان مهاجر در پرتو حقوق بينالملل بشر با تأكيد، آناهيتا، سيفي:استناد به این مقاله
.180-143  صص،)1401( ،)74(23 ، پژوهش حقوق عمومي،»بر بحران كرونا
doi: 10.22054/QJPL.2021.53058.2431.

