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  A70/24    
  
  
  

  المهاجرينالالجئين و  صحة تعزيز
  

  التوجيهية والمبادئ األولويات إطار مسّودة  
  والمهاجرين الالجئين صحة لتعزيز

  
  

  األمانة من تقرير
  
  
علمـًا بـنص سـابق  ٢٠١٧فـي كـانون الثـاني/ ينـاير في دورته األربعين بعـد المائـة أحاط المجلس التنفيذي  -١

 مســّودةنــص جديــد وُأضــيفت درج ث التقريــر التــالي وأُ وُحــدّ  ٢.)٩(١٤٠م تواعتمــد المقــرر اإلجرائــي  ١لهــذا التقريــر
 إطار أولويات ومبادئ توجيهية لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين ضمن ملحق.

  
أن يعـــّد، بالتشـــاور جملـــة أمـــور مـــن بينهـــا  )٩(١٤٠م تالمقـــرر اإلجرائـــي وُتطلـــب مـــن المـــدير العـــام فـــي  -٢

ســامية الألمــم المتحــدة اوبالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضــية  ٣والتعــاون الكــاملين مــع الــدول األعضــاء
إطــار أولويـــات ومبــادئ توجيهيــة لتعزيــز صـــحة  مســّودةلشــؤون الالجئــين وأصــحاب المصــلحة المعنيـــين اآلخــرين، 

 الالجئين والمهاجرين لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون.
 
 ويصـف المهـاجرينو  الالجئينبـ المتصـلة يةالصـح والتحـديات الـراهن العـالمي السـياق التقريـر هـذا يلّخصو  -٣

 القادمـة اإلجـراءات إيجـازب عـرضوي للتحـديات للتصدي واإلقليمي العالمي المستويين على المتخذة األمانة إجراءات
 فــي العــام، المــدير مــن الصــحة جمعيــة فيــه طلبــت الــذي )٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص ج القراربــ المتصــلة األولويــة ذات
 فـي المهـاجرين صـحة ٕادراجو  الـدولي؛ الصـحي العمـل برنـامج فـي المهـاجرين صحة يلي: لما يروِّج أن أمور، جملة
 الـدول جميع بين المهاجرين صحة بشأن والتعاون الحوارو  والوطنية؛ اإلقليمية الصحية االستراتيجيات وضع عملية

 المهاجرين. صحة بشأن والدولي األقاليمي والتعاون الوكاالت بين التعاونو  الهجرة؛ بعملية المعنية األعضاء
  

إطـــــار األولويـــــات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة لتعزيـــــز صـــــحة الالجئـــــين والمهـــــاجرين  مســـــّودةوينبغـــــي أن توجـــــه  -٤
 االتفــاقبشــأن الالجئــين و المناقشــات بــين الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة المشــاركة فــي وضــع االتفــاق العــالمي 

                                                           
 .١٤٠/٢٤م تالوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ةانظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، الجلسة السابعة عشر    ٢

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣
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والمهـاجرين لالجئين االمتعلقـة بـة يصحالجوانب التناول لضمان  والقانونية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي
خطــة عمــل عالميــة بشــأن صــحة الالجئــين  مســّودةكأســاس لوضــع ســتخدم هــذا اإلطــار أيضــًا علــى نحــو كــاف. وسيُ 

وعـالوة علـى ذلـك، يمكـن . ٢٠١٩ينبغي تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين فـي عـام والمهاجرين 
بما يتواءم الحتياجات الصحية لالجئين والمهاجرين، ا تناولهذا اإلطار لدى االعتبار في  أخذأن تدول األعضاء لل

مـع سـياقاتها وأولوياتهـا والجهـات الءم ويـتمع أهداف التنمية المستدامة وأطر السياسات العالميـة واإلقليميـة األخـرى 
 الشريكة لها.

  
  الراهن السياق

 
 وتغــادر اإلطــالق. علــى تســجيله ســبق عــدد أي مــن أكبــر الحــالي الوقــت فــي األشــخاص مــن عــدد يتنّقــل -٥

 وبيئــة أفضــل وتعليميــة واجتماعيــة اقتصــادية فــرص عــن بحثــاً  طوعــاً  أمنشــال بلــدان المهــاجرين مــن الســاحقة األغلبيــة
 ٪٣,٥ (حــوالي دولــي مهــاجر مليــون ٢٤٤ مــن أكثــر وجــود إلــى التقــديرات أشــارت ،٢٠١٥ عــام هايــةن وفــي أفضــل.

 النسـاء نسـبة وبلغـت ٢٠٠٠ بعـام مقارنـة ٪٤١ نسبة أو شخص مليون ٧٧ قدرها زيادة يمثل مما العالم) سكان من
 األمــــن النعــــدام نتيجــــة عقــــود خــــالل القســــري ديللتشــــر  مســــتوى أعلــــى أيضــــاً  العــــالم يشــــهد ذلــــك، ومــــع ٪.٤٨ مــــنهم

 ملــتمس ماليــين ٣و الجــئ مليــون ٢١ مــن أكثــر وجــود إلــى التقــديرات أشــارت ،٢٠١٥ عــام نهايــة وفــي والنزاعــات.
 المشـردين عـدد يزيـد العـالم) سـكان من ٪١١ (نحو داخلي مهاجر مليون ٧٦٣ إلى إضافة العالم نطاق على للجوء
 ١،٢شخص. مليون ٤٠ على منهم داخلياً 

 
 اإلقليم في التشرد حاالت من المزيد والجارية الجديدة النزاعات دتولّ  ،للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم وفي -٦

 عــن الســودان وجنــوب ونيجيريــا الوســطى أفريقيــا وجمهوريــة بورونــدي فــي العنــف ســفرأ فقــد .الماضــي عــامال خــالل
 بهـا يسـتهان ال بأعـداد الـيمن فـي الوضع تدهور دىأ بينما الحدود وعبر داخلياً  األشخاص من اآلالف مئات تشريد
 أمدها طال التي النزاعات حالت ثناء،األ هذه وفي اإلقليم. في مختلفة بلدان في ألمانا التماس إلى األشخاص من
 وبحلــول أوطــانهم. إلــى األشــخاص ماليــين عــودة دون الســودان جنــوبو  ومــالي الديمقراطيــة الكونغــو جمهوريــة فــي
 أعـدادهم أكبـر تركـزت قـدو  .اإلقلـيم فـي داخليـاً  مشـرد مليون ٦,٤و الجئ مليون ٤,٢ هناك كان ،٢٠١٥ عام نهاية
 ٣الديمقراطية. ونغوالك وجمهورية السودان وجنوب نيجيريا في
 
 بــــين ٪٣٦ بنســــبة الدوليــــة الحــــدود عبــــر المهــــاجرين عــــدد ارتفــــع ،للمنظمــــة التــــابع األمــــريكتين إقلــــيم وفــــي -٧

 (بتســجيل داخليـاً  مشـردمليــون  ٧,١ فـيهم بمـن ٢٠١٥ عــام فـي شـخص مليــون ٦٣,٧ ليبلـغ ٢٠١٥و ٢٠٠٠ عـامي
 النظــاميين غيــر المهــاجرين عــدد فــي ارتفاعــاً  أيضــاً  اإلقلــيم وشــهد وحــدها). كولومبيــا فــي مــنهم شــخص مليــون ٦,٩

 عواقـب علـى ينطـوي ممـا ،العنـف أعمـال مـن مـنهم العديـد يفـر الـذين المصـحوبين غيـر األطفال عدد في وبالتحديد
 النفسية. صحتهم على مرتقبة غير

  
 إلى جديد والجئ لجوء وملتمس مهاجر مليون ١,٢ من أكثر وصل ،للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم وفي -٨

 فـي السـورية العربيـة الجمهوريـة مـن الجـئ مليـون ٢,٧ زهـاء استضـافة إلـى إضافة ٢٠١٥ عام نهاية بحلول أوروبا
 اإلقلـيم فـي شـخص ٣٦٠٠ مـن أكثـر فقـدان أو وفاة عن غوُبلّ  بحراً  شخص ٣١٨ ٠٠٠ على يزيد ما ووصل تركيا.

                                                           
(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-the-worldانظــــر الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ١
  ).٢٠١٧أيار/ مايو   ١
  ).٢٠١٦( ٧١/١إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٢
  ًا.يرد ذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الالجئين والمشردين داخلي   ٣
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 أكبـر اسـتقبال اللـذان البلـدان همـا وٕايطاليـا واليونان .٢٠١٦ يونيو حزيران/ إلى يناير الثاني/ كانون من الفترة خالل
 بحرًا. القادمين األشخاص من عدد
 الممتـدة واألزمـات الطـوارئ حـاالت أكبـر حاليـاً  يشـهد الـذي اإلقليم هو للمنظمة التابع المتوسط شرق وٕاقليم -٩
 ومشـرد لجـوء وملـتمس الجـئ مليـون ٦٥ مجموعـه ممـا اإلقلـيم هـذا مـن شـخص مليـون ٣٤ ويـأتي .العـالم فـي مداأل

 مشـــرد مليـــون ٢٠ مـــن أكثـــرو  لجـــوء وملـــتمس الجـــئ مليـــون ١٤ مـــن أكثـــر مـــن ويتـــألفون العـــالم نطـــاق علـــى داخليــاً 
 الجمهوريــة فــي شــخص مليــون ٦,٦ فــر إذ األشــخاص مــن غفيــرة ألعــداد الــداخلي التشــريد اإلقلــيم شــهد قــدو  داخليــًا.
 الـيمن فـي شـخص مليـون ٢,٥و السودان في شخص مليون ٣,٢و العراق في شخص مليون ٤,٤و السورية العربية

 الجمهوريـة مـن الالجئين نصف من أكثر اإلقليم في بلدان أربعة تفاستضاو  .٢٠١٥ عام نهاية بحلول منازلهم من
 مباشـر غيـر أو مباشـراً  تـأثيراً  يـؤثر ممـا ٢٠١٥ عـام نهاية بحلول شخص مليون ٤,٩ عددهم البالغ السورية العربية
 المضيفة. المحلية المجتمعات في شخص مليون ١٢ على يزيد فيما

  
 ثابتـاً  اإلجمـالي الالجئين عدد بقي ،للمنظمة التابعين الهادئ المحيط وغرب آسيا شرق جنوب إقليمي وفي -١٠
 مليـون ٢,٥ مـن شـديداً  انخفاضـاً  انخفـض داخليـاً  المشردين عدد أن إال ٢٠٠١ عام منذ شخص ٥٠٠ ٠٠٠ بلغ إذ

 القسري. التشريد حاالت بعض تسوية إلى نظراً  شخص مليون من أقل إلى شخص
  

  األطر العالمية واإلقليمية الرئيسية
  

 المشـاورات وأثنـاء واإلقليمـي العـالمي المسـتوى على للمنظمة الرئاسية األجهزة اعتمدتها قرارات عدة تصلت -١١
 صـــــحة بشـــــأن ١٧-٦١ع ص ج القـــــرار: يلـــــي مـــــا القـــــرارات هـــــذه وتشـــــمل. ينر والمهـــــاج الالجئـــــين بصـــــحة الدوليـــــة

 اللتـــان المهـــاجرين صـــحة بشـــأن والثانيـــة األولـــى العالميـــة المشـــاورة وتلتـــه ٢٠٠٨ عـــام فـــي مـــدعتُ ا ذيالـــ المهـــاجرين
 فـي النكـا سـري وحكومة ٢٠١٠ عام في سبانياأ وحكومة للهجرة الدولية والمنظمة العالمية الصحة منظمة نظمتهما

 والقــرار ؛٢٠٣٠ لعــام المســتدامة التنميــة خطــة فــي الصــحة بشــأن) ٢٠١٦( ١١-٦٩ع ص ج القــرارو  ؛٢٠١٧ عــام
 بالمحـددات الخـاص العمـل خـالل من الصحي المجال في الغبن حاالت من الحد بشأن) ٢٠٠٩( ١٤-٦٢ع ص  ج

ـــــــــ والقـــــــــرار ؛للصـــــــــحة االجتماعيـــــــــة ر القـــــــــرا( للمنظمـــــــــة التابعـــــــــة لألمـــــــــريكتين اإلقليميـــــــــة اللجنـــــــــة اعتمدتـــــــــه يذال
CD55.R.13 (2016) (للمنظمــة التابعــة ألوروبــا اإلقليميــة اللجنــة اعتمدتــه الــذي والقــرار المهــاجرين صــحة بشــأن 

 إقلـيم فـي والمهـاجرين الالجئـين صـحة أجـل مـن عمـل وخطـة استراتيجية بشأن) EUR/RC66/R6 (2016)ر (القرا
 . األوروبي المنظمة

 
 داخليــــاً  والمشــــردين الالجئــــين احتياجــــاتب ٢٠٣٠ لعــــام المســــتدامة التنميــــة خطــــةفــــي  بصــــراحة وُيعتــــرف -١٢

 أمـران وهمـا المستدامة والتنمية الشامل النمو في اإليجابية والمهاجرين الالجئين بمساهمة الخطة رقوت. والمهاجرين
 الخطــة تنفيــذ أجــل مــن بالعمــل األعضــاء الــدول التزمــت وقــد. لتحقيقهمــا أساســياً  شــرطاً  الجيــدة بالصــحة التمتــع يعــد

 والغايـــات المســـتدامة التنميـــة أهـــداف تحقيـــق مالحظـــة فـــي ترغـــب وهـــي شـــخص أي الغفـــإ بعـــدم وتعهـــدت بالكامـــل
 المتعلقــة األهــداف تحقيــق تــوخي وسيســاعد. المجتمــع شــرائح وجميــع والشــعوب األمــم جميــع لصــالح فيهــا المدرجــة
 اقتصـــادية لمحـــددات التصـــدي علـــى الشـــريكة والجهـــات األعضـــاء الـــدول فيهـــا المدرجـــة المعنيـــة والغايـــات بالصـــحة
 .المهاجرينو  الالجئين لعافية متعددة وبيئية واجتماعية

 
 أجــــل مــــن نيويــــورك إعــــالن المتحــــدة لألمــــم العامــــة الجمعيــــة اعتمــــدت ،٢٠١٦ ســــبتمبر/ أيلــــول ١٩ وفــــي -١٣

 الـواردان المرفقـان ويمهد. والمهاجرين الالجئين حماية تعزيز إلى الرامية االلتزامات يبين الذي والمهاجرين الالجئين
مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة  االتفــاق العــالميو  الالجئــين بشــأن العــالمي االتفــاق لوضــع الســبيل اإلعــالن فــي

 .٢٠١٨ عام فيوالقانونية 
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  والتشرد بالهجرة المتصلة الصحيةوالفرص  التحديات
  

علـى مجتمعـات بأسـرها مـن خـالل التحـويالت الماليـة و  بالفائـدة علـى األفـرادحركات الهجـرة يمكن أن تعود  -١٤
واالسـتثمارات التجاريـة مـن أجـل الصـحة والتعلـيم يجابي في اإل التأثير باحتمالبلد المنشأ (التي يرسلها شخص إلى 

وعلــى النحــو  ســبيل المثــالوعلــى وســوق العمــل ومســاهمات رأس المــال البشــري واالجتمــاعي. النمــو االقتصــادي) 
يمثــل قطــاع  ١،الرفيعــة المســتوى المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــاديقريــر الهيئــة المبــين فــي ت

وتتزايـد هجـرة العـاملين الصـحيين لفرص العمل والقوى العاملة المهاجرة المتمتعـة بالمهـارات. مصدرًا رئيسيًا الصحة 
منظمـــة ارتفــع عـــدد المهــاجرين مــن األطبــاء والعــاملين فـــي مجــال التمــريض فــي بلــدان  قــدفعلــى الصــعيد الــدولي. 

وتشـــير التوقعـــات المقبلـــة فـــي  . علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي ٪٦٠بنســـبة  التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي
علـى الصـعيد  التسـارع فـي هجـرة العـاملين الصـحيينوٕامـدادات العـاملين الصـحيين إلـى اسـتمرار الطلب االقتصـادي 

 ١.ًا بصورة متزايدةتعقيدأكثر أيضًا  تصبح أنماط تنقل العاملين الصحيينو . الدولي
  

والقيـود المفروضـة علـى حقـوق انعـدام األمـن البشـري ظـروف وقد تنجم حركـات الالجئـين والمهـاجرين عـن  -١٥
وأوجــه التفــاوت الحرمــان االقتصــادي ٕان و . تــؤدي إلــى هــذه الظــروف والقيــودويمكــن أن اإلنســان المرتبطــة بالصــحة 

السياسـي البيئية والعنف والنزاع واالضطهاد  والمخاطرر المناخ يّ كوارث وتغالو وفرص العمل وانعدام األمن الغذائي 
الالجئـين تـدفق أعـداد غفيـرة مـن أمـور يمكـن أن تفضـي كلهـا إلـى والديني والتمييز على أساس العرق ونـوع الجـنس 

ال يعتبــر أمــرًا  ٤مهــاجرالو  ٣لجــوءالوملــتمس  ٢الجــئالبــين الفــوري التمييــز  المهــم المالحظــة أنوالمهــاجرين. ومــن 
نظــرًا إلــى احتمــال رفــض علــى الــدوام. ويعتبــر التمييــز بــين بلــدان العبــور وبلــدان المقصــد أيضــًا أمــرًا معقــدًا ســهًال 

 تعـرضوغالبـًا مـا ين سـبق لهـم عبورهـا. الالجئين والمهاجرين في بلدان مقصدهم األولية واحتمال عودتهم إلـى أمـاك
حسب السن مختلف أشكال الضعف ومستوياته في الفترة السابقة للهجرة والتشرد وخاللها وبعدها لأولئك األشخاص 

 ومسؤوليات الرعاية.وٕاتاحة فرص العمل واالنتماء العرقي والدخل ومستوى التعليم ونوع الجنس 
  

                                                           
١   WHO. Working for health and growth. Report of the High-Level Commission on Health Employment and 

Economic Growth. Geneva: World Health Organization; 2016.                                                                                    

شــخص يوجــد، بســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض لالضــطهاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة    ٢
اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خـارج بلـد جنسـيته، وال يسـتطيع، أو ال يريـد بسـبب ذلـك الخـوف، أن يسـتظل بحمايـة ذلـك 

المعتـادة السـابق بنتيجـة مثـل تلـك األحـداث وال يسـتطيع، أو ال يريـد  البلد؛ أو شخص ال يملك جنسية ويوجـد خـارج بلـد إقامتـه
 الالجئــين، بوضــع الخاصــة االتفاقيــة .المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة: المصــدر. البلــد ذلــك إلــى يعــود أنبســبب ذلــك الخــوف، 

، تــــم http://www.refworld.org/docid/3be01b964.htmlالموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:  علــــى( ؛A/CONF.2/108/Rev.1 الوثيقــــة
  ).٢٠١٧أيار/ مايو  ٣االطالع في 

 يبـــــت لـــــم شخصـــــاً  اللجـــــوء ملـــــتمس يكـــــون فرديـــــة، إجـــــراءاتفـــــرد يلـــــتمس الحمايـــــة الدوليـــــة. وفـــــي البلـــــدان التـــــي تطبـــــق    ٣
 اعتـــراف علـــى المطـــاف نهايـــة فـــي لجـــوء ملـــتمس كـــل يحصـــل ولـــن. طلبـــه فـــي نهائيـــاً  بتـــاً  لجوئـــه طلـــب فيـــه قـــدم الـــذي البلـــد

ـــة فـــي يعتبـــر الجـــئ كـــل أن إال كالجـــئ بوضـــعه  لشـــؤون الســـامية المتحـــدة األمـــم مفوضـــية: المصـــدر. للجـــوء ملتمســـاً  البداي
    لموقع اإللكتروني التالي:ا على(  Master glossary of terms. Rev.1الالجئين،

http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html ،٢٠١٧أيار/ مايو   ٣في  تم االطالع.(  
يبقــى المهــاجرون فــي بلــد األصــل أو البلــد  علــى المســتوى الــدولي، ال يوجــد تعريــف مقبــول عالميــًا لتعبيــر "المهــاجر". وقــد   ٤

المضـــيف ("مســـتوطنون") أو ينتقلـــون إلـــى بلـــد آخـــر ("مهـــاجرون عـــابرون") أو يتنقلـــون ذهابـــًا وٕايابـــًا بـــين البلـــدان ("مهـــاجرون 
دائـــرون" مثـــل العمـــال الموســـميين). المصـــدر: االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل لصـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين فـــي إقلـــيم المنظمـــة 

  وروبي (على الموقع اإللكتروني التالي:األ
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf ،

 ).٢٠١٧أيار/ مايو  ٣تم االطالع في 
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 مـن الماليـة والحمايـة الصـحية الخـدمات علـى الحصـول فـرص إلـى المهـاجرونو الالجئـون  يفتقـر مـا غالباً و  -١٦
 البدنيــــة الصــــحة مـــــن بلوغــــه يمكــــن مســــتوى بــــأعلى التمتــــع فــــي شــــخص كــــل حــــق مــــن الــــرغم علــــى الصــــحة أجــــل

 بشـــــأن عليهـــــا مصـــــّدق دوليـــــة اتفاقيـــــات ووجـــــود ١٩٤٨ لعـــــام المنظمـــــة دســـــتور فـــــي عليـــــه المنصـــــوص والنفســـــية
ــــوق تحمــــي اإلنســــان حقــــوق ــــين  حق ــــى الصــــحة. فــــي حقهــــم فيهــــا بمــــا المهــــاجرين،و الالجئ  العــــالمي، الصــــعيد وعل

 البلـــدان داخـــل الصـــحية الخـــدمات علـــى المهـــاجرينو الالجئـــين  مـــن الضـــعيفة الســـكانية المجموعـــات حصـــول ظـــلي
 السكانية للمجموعات الصحية االحتياجات تختلف وقد .معالجته في االتساق وعدمقلب الت ةشدب تسمي اً أمر  ضيفةالم
 التــي العقبــات تشــمل أن وُيحتمــل المضــيفة. البلــدان ســكان احتياجــات عــن كبيــراً  اختالفــاً  المهــاجرينو الالجئــين  مــن

 والعقبـــات والتمييـــز والثقافيـــة اللغويـــة واالختالفـــات المرتفعـــة التكـــاليف الصـــحية الرعايـــة علـــى الحصـــول دون تحـــول
 االســتحقاقات عــن المعلومــات إلــى واالفتقــار الصــحي للتــأمين المحليــة الــنظم إلــى االنضــمام والعجــز عــن اإلداريــة

  الصحية.
 

 .وســــوء الظــــروف المعيشــــية والتهمــــيش ،يعــــاني العديــــد مــــن الالجئــــين والمهــــاجرين مــــن الفقــــروغالبــــًا مــــا  -١٧
ممــا قـــد المتدنيـــة ف العمــل ســتوى المخـــاطر الصــحية المهنيـــة وظــرو تتســـم بارتفــاع مقطاعـــات ومهــن فــي  ويعملــون

ويتـــيح عـــدد قليـــل مـــن أمـــاكن العمـــل التـــي تســـتعين بـــالالجئين والمهـــاجرين خـــدمات خطـــر الحـــوادث المهنيـــة.  يزيـــد
مهنيــة أساســية ويســتفيد عــدد قليــل مــن الالجئــين والمهــاجرين مــن تعويضــات الضــمان االجتمــاعي الــوطني  صــحية

الالتـــــي يعملـــــن فـــــي مجـــــال وتعـــــاني المهـــــاجرات ة بـــــاألمراض أو اإلصـــــابات المهنيـــــة. متصـــــلالتأهيـــــل البـــــرامج  أو
قـــوى حـــد ذاتهـــا علـــى  المبنيـــة فـــيمســـتويات متعـــددة مـــن الحرمـــان والتمييـــز واإلقصـــاء مـــن الخـــدمات  مـــن الرعايـــة
فــــي البلــــدان المضــــيفة  الــــُنظم الصــــحيةالمتزايــــدة فــــي دعــــم  قاطعــــة علــــى الــــرغم مــــن مســــاهمتهنالمســــاواة المت عــــدم
(بمـــــا فيهـــــا  أكثـــــر شـــــموالً احـــــة أطـــــر سياســـــية وقانونيـــــة بـــــد مـــــن إتوالالثغـــــرات فـــــي إطـــــار أنشـــــطة الرعايـــــة.  وســـــد

مــــن ســــياقات كــــوادر العــــاملين فــــي مجــــالي الصــــحة والرعايــــة جميــــع  لتغطيــــةتصــــاريح العمــــل) و الــــدخول  تأشــــيرات
لسالســـل الرعايـــة القـــوى المحركـــة ر ّيـــتغالرســـمية إلـــى الســـياقات المنزليـــة غيـــر الرســـمية مـــع مراعـــاة  الصـــحية الـــُنظم
 الوطنية. عبر

  
ســيما النســاء واألطفــال بمــن فــيهم القصــر غيــر المصــحوبين حايا النــزاع واالتجــار بالبشــر والويتعــرض ضــ -١٨

مراض األتعرضًا لخطر اإلصـابة بـفهؤالء األفراد هم أكثر واألشخاص ذوو اإلعاقة للمشاكل الصحية بوجه خاص. 
مخــاطر أن تنــتج عــن الهجــرة والتشــرد أيضــًا ويمكــن تشــمل مشــاكل الصــحة النفســية. التــي ســارية الســارية وغيــر ال

وتشــمل العنـف الجنســي وخصوصـًا ضــد النسـاء والفتيــات. وهـذا أمــر يكتسـي أهميــة خاصــة إذ محـددة تهــدد الصـحة 
الصــحة الجنســية واإلنجابيــة ب متصــلةتواجــه النســاء والفتيــات الالجئــات أو المهــاجرات فــي الغالــب تحــديات مختلفــة 

راضــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا وتــنجم عــن االفتقــار إلــى خــدمات الصــحة الجنســية أكثــر تعرضــًا للوفيــات والمُكــّن وي
 واإلنجابية.
  

نتيجــة للحركــة الســكانية الجماعيــة واالفتقــار لألمــراض الســارية ويــزداد خطــر تعــرض الالجئــين والمهــاجرين  -١٩
إتاحـة كامـل برنـامج ومـن الصـعب ضـمان اإلصحاح. ظروف سوء و الئقة  وٍ وعدم توفر مآإلى مياه الشرب النظيفة 

األشــد تعرضــًا لخطــر اإلصــابة بــأمراض يمكــن  شــخاصواألتنقــل النــاس.  ثنــاءأمتابعــة لقاحــات المــن خــالل التطعــيم 
الذين لـم يحصـلوا بعـد علـى التطعـيم نظـرًا إلـى توقـف بـرامج التطعـيم فـي هم صغار األطفال الوقاية منها باللقاحات 

يقــرر العديــد مــن الالجئــين والمهــاجرين وعــالوة علــى ذلــك، ب المدنيــة. بلــدانهم األصــلية نتيجــة لالضــطرابات والحــر 
ســـوء إدراكهـــم لفوائـــد التطعـــيم أو تغاضـــيهم أو مفـــاهيمهم الخاطئـــة المتعلقـــة باللقاحـــات بســـبب للتطعـــيم  او عخضـــي أال
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صــحي التــأمين الب ال يتمتعــون. وال يحصــل آخــرون علــى خــدمات التطعــيم ألنهــم الفلســفيةمعتقــداتهم الدينيــة أو  أو
 ١غير مسجلين لالستفادة من النظام الصحي.ألنهم  أو

  
وال يجعل وضع الالجئ أو المهاجر في حد ذاته األفراد أكثر عرضة بشكل ملحوظ لإلصابة باضـطرابات  -٢٠

 ٢أنــه يمكــن لالجئــين والمهــاجرين التعــرض لعوامــل مختلفــة تســبب اإلجهــاد وتــؤثر فــي عــافيتهم النفســية. إالنفســية 
العديـد  تعـرضويشظف العيش فـي بلـدان منشـئهم. و لحرب واالضطهاد من االالجئون والمهاجرون  عانييغالبًا ما و 

االفتقار إلـى المعلومـات وعـدم ٕان و رحالت محفوفة بالمخاطر. للتشرد والمشقة في بلدان العبور ويشرعون في منهم 
وتغيــر السياســات واالحتجــاز المهــين والمطــول أمــور المحتملــة والعــداوة  ينمهــاجر األشــخاص ك اليقــين بشــأن وضــع

المتعــدد خــالل فتــرات هجــرة القســرية فــي الغالــب التكيــف الســتوجب توفضــًال عــن ذلــك، . اً إضــافي اً إجهــادكلهــا  ســببت
ويمكن أن تتفـاقم المشـاكل االجتماعيـة ومشـاكل يذاء واإلهمال. زمنية قصيرة مما يجعل األشخاص أكثر عرضة لإل

تســـبب طريقـــة اســـتقبال األشـــخاص فـــي البلـــدان المضـــيفة وتقـــديم قـــد وعلـــى الخصـــوص، ة الســـابقة. الصـــحة النفســـي
يدفع الشـعور الشـديد بإلحـاح  حتمل أنيُ و تقويض كرامة اإلنسان مثًال. بالحماية والمساعدة المشاكل أو تزيدها سوءًا 

وال يترك تنقلهم السريع الـوتيرة عبـر قصوى  مخاطر طبية ونفسية واجتماعية تحملاألمور األشخاص المتنقلين إلى 
 ٣لتوفير الخدمات.قليًال جدًا  اً قتو إال عدة بلدان 
  

وهنـــاك بلـــدان أخـــرى لـــديها جـــري بعـــض بلـــدان العبـــور والمقصـــد تقييمـــًا لصـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين. ويُ  -٢١
ـــــًا صـــــحية معينـــــة  أحكـــــام ـــــين والمهـــــاجرين تفـــــرض ظروف ـــــى قـــــد تحـــــول دون دخـــــول الالجئ ـــــد أو إل ـــــى البل تـــــؤدي إل
ــــرحيله ــــد وتطــــرح هــــذه المســــألة تحــــديًا  .مت ــــدابير فــــي تحدي ــــت ــــة فــــي مجــــالة وعالجوقائي ــــة  ي ــــد الصــــحة العمومي تتقي
ـــدًا عنـــدما يتعلـــق األمـــر بـــالالجئين والمهـــاجرين اإلنســـان األساســـية.  بحقـــوق غيـــر ويكـــون التحـــدي حتـــى أكثـــر تعقي

آليــات للكشــف عــن الظــروف الصــحية قبــل الهجــرة  النظــاميين نظــرًا إلــى عــدم وجــودغيــر  الحــاملين لوثــائق الهويــة/
 والتشرد.

  
علــــى علــــى الصــــحة لهجــــرة والتشــــرد اإدارة عواقــــب السياســــات واالســــتراتيجيات الصــــحية الراميــــة إلــــى وٕان  -٢٢

وتبحــث عــدة وتنوعهــا.  ظــاهرة الهجــرة والتشــرد الحديثــة مــن حيــث ســرعتهالــم تســاير الصــعيدين العــالمي والــوطني 
سـيما وال ،منظمات للمجتمع المدني عن سبل لتحسين جوانـب صـحة الالجئـين والمهـاجرينمنظمات وطنية ودولية و 

علــى أن فــي مجــال الصــحة والمحــددات االجتماعيــة للصــحة. وتنــاول المســاواة خــالل إتاحــة الخــدمات الصــحية  مــن
الوطنيـة وقـد تعتمـد علـى التمويـل  الـُنظم الصـحيةوتطبـق أحيانـًا بـالتوازي مـع  فـي الغالـب كون مجزأة ومكلفـةتهج نُ ال

                                                           
-http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines          انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١

and-immunization/news/news/2015/11/who,-unicef-and-unhcr-call-for-equitable-access-to-vaccines-for-refugees-
and-migrants/who-unhcr-unicef-joint-technical-guidance-general-principles-of-vaccination-of-refugees,-asylum-
seekers-and-migrants-in-the-who-european-region   

 )٢٠١٧أيار/ مايو  ١(تم االطالع في 

٢                                 See Policy brief on migration and health: mental health care for refugees 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/293271/Policy-Brief-Migration-Health-Mental-
Health-Care-Refugees.pdf, accessed 3 May 2017). 

٣         See Mental health and psychosocial support for refugees, asylum seekers and migrants on the move in 
Europe. A multi-agency guidance note (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-
and-health/publications/2016/mental-health-and-psychosocial-support-for-refugees,-asylum-seekers-and-
migrants-on-the-move-in-europe.-a-multi-agency-guidance-note-2015, accessed 3 May 2017). 
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ظم قطريـة قليلـة للمعلومـات الصـحية البيانـات علـى نحـو نُ وتصنف  ١.ةستداميفتقر إلى االالخارجي الذي يمكن أن 
المالحظـــة لـــدى الالجئـــين والمهـــاجرين أو الناجمـــة مباشـــرة عـــن الهجـــرة الصـــحية الرئيســـية  شـــاكلالميســـمح بتحليـــل 

إللمـــام التـــام بمـــدى التحـــديات الصـــحية التـــي الراميـــة إلـــى االجهـــود بيانـــات مصـــنفة  ويعرقـــل االفتقـــار إلـــىوالتشـــرد. 
 سندة بالبّينات.مُ يواجهها أولئك األشخاص ووضع سياسات صحية 

  
  األمانة إجراءات

 
 دوافـــع علـــى قـــائم نهـــج مـــن ٢٠١٦ مـــارس آذار/ منـــذ والصـــحة بـــالهجرة المتصـــل نهجهـــا المنظمـــة غّيـــرت -٢٣

 الشــاملة. الصــحية للتغطيــة والتــرويج أوســع نطــاق علــى الــُنظم الصــحية تعزيــز علــى قــائم نهــج إلــى محضــة إنســانية
 الصــعيد علــى والصــحة لهجرةبــا المتعلقــة المنظمــة جهــود لتنســيق المنظمــة نطــاق علــى األداء حســنة آليــة ضــعتووُ 

 تقنيــة إعالميــة جلســة ظمــتنُ  والســتين، التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة خــالل ٢٠١٦ مــايو أيــار/ وفــي العــالمي.
 لتوجيـه اإلعالميـة الجلسة خالل ُبحثت التي األولوية ذات واإلجراءات التوصيات واسُتخدمت الهجرةو الصحة  بشأن
 إعــالن مضــمون بشــأن المناقشــات فــي تامــة مشــاركة المنظمــة وشــاركت الهجــرة.و الصــحة ب المــرتبط المنظمــة عمــل

ــــــورك ــــــين أجــــــل مــــــن نيوي ــــــي الصــــــحية االلتزامــــــات إدراج لضــــــمان والمهــــــاجرين الالجئ ــــــي اإلعــــــالن. ف ــــــول/ وف  أيل
 والتشـريد الهجـرة سـياق في الصحة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية جانبي اجتماع تنظيم تكلل ،٢٠١٦ سبتمبر
 ومفوضية للهجرة الدولية والمنظمة ومنظمة الصحة العالمية النكا وسري إيطاليا تيحكوم بمشاركة بالنجاح القسري
الالجئـين  صـحة موضـوع فيهـا ُبحـث التـي األولـى المـرة هي هذه كانت وقد .الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم

 المعنـي العامـل الفريـق فـي عضـواً  بوصـفها ،المنظمـة قـدمت ذلـك، علـى وعـالوة العامـة. عيةالجم خالل المهاجرينو 
 وضع أجل من التقني الدعم ،بالهجرة المعنية العالمية مجموعةلل التابع الجنسانية المسائلو  اإلنسان وحقوق بالهجرة
 بالمهــاجرين الخاصــة اإلنســان حقــوق حمايــة بشــأن عمليــة بإرشــادات المدعومــة التوجيهيــة والمبــادئ المبــادئ مســّودة

 المهــاجرون يواجهــه مــا علــى المبــادرة هــذه وتشــدد المختلطــة. أو و/ الكبيــرة الهجــرة حركــات إطــار فــي المستضــعفين
 فــي الحــق فيهــا بمــا اإلنســان حقــوق حمايــة فــي ثغــرات مــن كالجئــين الحمايــة علــى الحاصــلين غيــر المستضــعفون

 الصحة.
 
 العــالمي االتفــاقالخاصــة بطرائــق وضــع مدرجــة فــي الجلســات المواضــيعية الســت ولألســف ليســت الصــحة  -٢٤
لتحقيق التنمية الصحة مجاًال شامًال وشرطًا أساسيًا  كونعلى الرغم من  والقانونية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من

الصــحة علــى نحــو كــاف، تســاهم المنظمــة مســاهمة نشــطة متعلقــة بالمســائل موضــوع وضــمانًا لتنــاول المســتدامة. 
مكتــب ويعمــل االتفــاق العــالمي. هــذا ة بصــلللجلســات المواضــيعية الســت المتالصــحية فــي العــروض المــوجزة الســتة 

مــن أجــل علــى إعــداد هــذه العــروض المــوجزة الممثــل الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة المعنــي بــالهجرة الدوليــة 
إجراء المفاوضات من أجل لتوجيه الدول األعضاء وسُتستخدم هذه العروض الموجزة مكتب رئيس الجمعية العامة. 

ية الســامية لحقــوق اإلنســان فــي الــدور القيــادي بشــأن المفوضــو وتشــارك منظمــة الصــحة العالميــة الحكوميــة الدوليــة. 
واإلدمــاج عــن حقــوق اإلنســان  ١الفريــق العــالمي المعنــي بــالهجرة فــي العــرض المــوجز مســاهمات الصــحة إلعــداد 

الصحة  . وتعمل منظمةاالجتماعي والتماسك وجميع أشكال التمييز بما فيها العنصرية وكراهية األجانب والتعصب
منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية مثل  الالجئين لشؤون السامية والمفوضية للهجرة الدولية نظمةالممع  العالمية
وتتصل بهـا عـن كثـب بخصـوص هـذه العـروض المـوجزة. وٕاضـافة إلـى ذلـك، تعمـل  للطفولة المتحدة األمم ومنظمة

 ة لالجئين.شامللالستجابة الالرائدة على إطار والبلدان  الالجئين لشؤون السامية المفوضيةالمنظمة عن كثب مع 

                                                           
١             See Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPl
an_160424.pdf, accessed 3 May 2017)  
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 األمـين عقـده الـذي اإلنسـاني للعمل عالميال قمةال مؤتمر خالل المعونة ومنظمات المانحة الجهات وأيدت -٢٥
 خدمـــــة لتحســــين مشــــترك التــــزام الكبــــرى: "الصــــفقة ٢٠١٦ مــــايو أيــــار/ فــــي ســــطنبولإ فــــي المتحــــدة لألمــــم العــــام

 علـى المسـتجيبين إلـى المقـدم الـدعم وزيادة النقدية المساعدة وفيرت مثل مجاالت ١٠ تحدد وثيقة وهي ١المحتاجين"
 لتعزيــز الراهنـة الممارســات تغييـر المعونـة ومنظمــات المانحـة الجهـات ظلهــا فـي تقتـرح والــوطني المحلـي الصـعيدين

 الصـــفقة التزامـــات بشـــأن المناقشـــات فـــي نشـــطة مشـــاركة المنظمـــة وشـــاركت وكفاءتهـــا. اإلنســـانية المســـاعدة فعاليـــة
 وبرنـامج االسـتراتيجية المنظمـة خطـط في منها العديد درجأُ  التي االلتزامات هذه تنفيذ أجل من تعمل والتزال الكبرى
 مـــن أساســـية مجموعـــة إعـــداد الحـــالي المنظمـــة عمـــل ويشـــمل اإلنســـاني. للعمـــل العـــالمي القمـــة مـــؤتمر قبـــل عملهـــا

 مناقشـة علـى المنظمة تشرف ذلك، عن وفضالً  األمد. الممتدة الطوارئ حاالت في للعمل اً وٕاطار  الصحية الخدمات
 األنشـطة هـذه جميـع وتنطبـق الطـوارئ. حـاالت فـي الصـحية األنشـطة أجـل مـن النقد على قائمة برامج وضع بشأن
 المهاجرين.الالجئين و  في المؤثرة الحاالت على

  
 والممرضــين األطبــاء عــدد فــي ٪٦٠ بنســبة زيــادة ُســجلت فقــد .الصــحيين للعــاملين الدوليــة الهجــرة وتتزايــد -٢٦

 العقـد مـدى علـى االقتصـادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة في األعضاء البلدان في يعملون الذي المهاجرين
 مـن تعـاني بلـدان مـن أصـلهم يكون الذين والممرضين األطباء يخص فيما ٪٨٤ إلى النسبة هذه وترتفع ٢الماضي.

 العمــل منظمــة فيهــا بمــا رئيســية شــريكة جهــات مــع المنظمــة عملــت وقــد الصــحية. العاملــة القــوى فــي شــديد نقــص
 الصــحيين العــاملين بتنقــل معنــي دولـي منبــر إرســاء لــدعم االقتصــادي الميـدان فــي والتنميــة التعــاون منظمــةو  الدوليـة
 على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة مثل الراهنة الصكوك تدعيم بهدف

 الصــحة مجــال فــي بالعمالــة المعنيــة المســتوى الرفيعــة هيئــةال تقريــر وُقــدم المنــافع. تبــادل وضــمان الــدولي المســتوى
 لألمــم العامــة للجمعيــة والســبعين الحاديــة الــدورة هــامش علــى المتحــدة لألمــم العــام األمــين إلــى االقتصــادي والنمــو

 الهيئـة وتـدعو .الصـحيين للعاملين الدولية الهجرة عليها تنطوي التي والفرص بالتحديات التقرير ويعترف ٣المتحدة.
 بشـــأن المناقشـــة مــع يتماشـــى أن ينبغـــي ممــا الصـــحيين العــاملين بهجـــرة معنـــي دولــي منبـــر إرســـاء إلــى التقريـــر فــي

  .٢٠١٨ عام في االتفاق هذا ووضع والقانونية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق
  

 والمهـــاجرين اللجـــوء وملتمســـي الالجئـــين تعـــرض لزيـــادة للتصـــدي الشـــريكة الجهـــات مـــع المنظمـــة وتعمـــل -٢٧
 مثــل الخطــر عوامــل وطــأة لتخفيــف الخطــوات تُتخــذ المثــال، ســبيل وعلــى .البشــري المنــاعي العــوز بفيــروس للعــدوى
 وانعـدام والحـبس الجنسـي والعنف المهاجرينالالجئين و  صفوف في للدعارة واإلناث الذكور ممارسة معدالت ارتفاع
 فيــروس مــن الوقايــة خــدمات إتاحــة وعــدم جنســياً  المنقولــة بــاألمراض لإلصــابة التعــرض وزيــادة االجتماعيــة الحمايــة
 توســيع أجــل مــن المنظمــة وتعمــل ومعــالجتهم. بعــدواه المصــابين ورعايــة الفيــروس وتحــري البشــري المنــاعي العــوز
 الفئــة هــذه صــفوف فــي بــالفيروس المتصــلة الخــدمات تــوفير اســتمرار لضــمان الحــدود عبــر المعلومــات تبــادل نطــاق

 يتكّيـف بمـا المتنقلـين والسـكان المهـاجرينالالجئـين و  لفائـدة وتنفيـذها بـالفيروس المرتبطـة التـدخالت وتحديد السكانية
 ومقبولـة وجيهـة خـدمات إتاحـة ضـمان أجـل مـن أيضـاً  وتعمـل المحلـي. الصـعيد علـى والمـوارد والقـدرات السياق مع

  الفيروس. بهذا بالعدوى بالمصابين الخاصة اإلنسان حقوق تحمي بيئة في ومتوافرة
  

                                                           
(تم  https://consultations.worldhumanitariansummit.org/file/530140/download/580250انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١

  ).٢٠١٧أيار/ مايو  ١االطالع في 
٢   See OECD. International migration outlook 2016. Paris: OECD Publishing; 2016. 

٣   WHO. Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High-Level Commission 

on Health Employment and Economic Growth. Geneva: World Health Organization; 2016.     
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 ٢٠٣٠ لعــام معــالم بتحديــد الســل لوبــاء حــد وضــع إلــى الســل علــى للقضــاء المنظمــة اســتراتيجية وتهــدف -٢٨
 اإلصـابة معـدل فـي ٪٨٠ بنسـبة وخفـض السـل عـن الناجمـة الوفيـات عدد في ٪٩٠ بنسبة خفض تحقيق في تتمثل
 فــي االســتراتيجية اعتمــاد ولــدى المتضــررين. كاهــل عــن الهائلــة التكــاليف عــبء وٕازالــة ٢٠١٥ بعــام مقارنــة بالســل
 الحـدود عبـر التعـاون ضـرورة علـى خاصـاً  تشـديداً  والسـتون السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة شـددت ٢٠١٤،١ عـام
 وتصــدياً  الســكان، مــن المهــاجرين جماعــات فيهــا بمــا المحليــة، المجتمعــات مــن الضــعيفة الفئــات الحتياجــات تلبيــةً 

 تلبيـة إلـى ترمـي إجـراءات الحـين ذلـك منـذ األمانـة واتخـذت .المتعـددة لألدويـة السـل مقاومـة تشـكلها التـي للتهديدات
 والنهــوض محــددة إرشــادات تقــديم خــالل مــن بالســل المصــابين مهــاجرينالجئــين والل المحــددة الصــحية االحتياجــات

 حـــةلّ المُ  االحتياجـــات تلبيـــة أجـــل مـــن وخصوصـــاً  التقنيـــة، المســـاعدة وتقـــديم إقليميـــة وشـــراكات أطـــر وٕارســـاء بالبحـــث
ـــة. الهجـــرة أزمـــة عـــن الناشـــئة ـــد علـــى أيضـــاً  وتســـاعد الحالي  الفعـــال الفحـــص بخصـــوص واستعراضـــها البّينـــات تولي

 والمنخفضـــة العاليــة المســتويات ذات الســياقات فــي المهــاجرين الســكان صــفوف فــي الرعايــة واســتمرار والتشــخيص
 للهجـرة الدوليـة المنظمـة مثـل شـريكة جهـات مـع األمانـة تعمل األعضاء الدول مع العمل إلى وٕاضافة السل. لعبء

  والمالريا. والسل يدزاأل لمكافحة العالمي والصندوق الالجئين لشؤون السامية والمفوضية
  

 الطـــوارئ حـــاالت ظـــل فـــي يعشـــن اإلنجـــاب ســـن فـــي وفتـــاة امـــرأة مليـــون ٢٦ وجـــود إلـــى التقـــديرات وتشـــير -٢٩
 وفـاة حالـة ٣٠٠ علـى األمهـات وفيـات معـدالت وتزيـد واإلنجابيـة. الجنسـية الصـحة خـدمات إلـى جمـيعهن ويحتجن

 وتلبيــةً  التقــديرات. حسـب هشــة دول أنهــا علـى إليهــا يشـار التــي الــدول أربـاع ثالثــة فــي حـي مولــود ١٠٠ ٠٠٠ لكـل
 بشـأن العالميـة االسـتراتيجية تنفيـذ أجـل مـن األمانـة تعمـل واإلنجابيـة، الجنسـية الصـحة مجـال فـي االحتياجـات لهذه

 مجــــــال فــــــي نيادُ الــــــ األوليــــــة الخــــــدمات مــــــن مجموعــــــة لتــــــوفير األولويــــــة وُتمــــــنح والمراهــــــق والطفــــــل المــــــرأة صــــــحة
 االســتراتيجية وتســلم الطــوارئ. حــاالت فــي الشــريكة والجهــات الوطنيــة الــُنظم الصــحية خــالل مــن اإلنجابيــة الصــحة

الــُنظم  تعزيــز إلــى للطــوارئ االســتجابة مــن االنتقــال تكفــل بــرامج علــى يعتمــد أمــر المســتدامة الخــدمات تــوفير بــأن
 التــــي والمرافــــق الصــــحيين العــــاملين ســــالمة ضــــمان إلــــى ماســــة حاجــــة هنــــاك وبــــأن الطويــــل األمــــد فــــي الصــــحية
 وخصوصـاً  النسـاء، بعض إلى بالنسبة تمكينية غير تجربة الهجرة تكون أن ويمكن النزاع. سياقات في فيها يعملون
 المــــرأة عنوانــــه العامــــة للمــــديرة تقريــــر نشــــر المتوقــــع ومــــن نظاميــــة. غيــــر اقتصــــادية قطاعــــات فــــي يعملــــن عنــــدما
 التـي والتجـارب اإلجحافـات تـأثير سـبل التقريـر وسـيبحث .٢٠١٧ مـايو أيار/ في )Women on the Move( المتنقلة
  صحتهن. في المتنقالت والفتيات النساء لها تتعرض

  
 واالرتقـــاء المحليـــة الـــُنظم الصـــحية لتعزيـــز الـــدعم المنظمـــة قـــدمت ،التـــابع للمنظمـــة األفريقـــي اإلقلـــيم وفـــي -٣٠

 اللجوء وملتمسي لمهاجرينوا لالجئين الصحية االحتياجات تلبية بهدف لها والتصدي لها والتأهب األمراض بترصد
 وخارجهــا المخيمــات داخــل الجــئ مليــون ١,٥ مــن ألكثــر والمســاعدة الصــحية الخــدمات وُأتيحــت داخليــًا. والمشــردين

 العناصـــر عـــداد فـــي مجتمعـــي نهـــج واعتمـــاد الصـــحية للرعايـــة الوطنيـــة الهياكـــل إتاحـــة تعزيـــز وكـــان اإلقلـــيم. عبـــر
 الالجئــين إدمــاج إلــى ســعيها فــي البلــدان يةالصــح الشــريكة والجهــات المنظمــة ودعمــت االســتدامة. لتحقيــق الرئيســية

 الالجئـين لـدى السـحايا التهاب لفاشيات وتصّدت التطعيم حمالت تشمل التي الوطنية البرامج في داخلياً  والمشردين
 ُطّعـم حيـث مـالوي فـي داخليـاً  المشـردين مخيمـات فـي الكـوليرا ولفاشـيات إثيوبيـا فـي الموجودين السودان جنوب من
 التـأمين نظـام تغطيـة علـى الالجئـين مـن ٪٨٧ حصـل غانـا، وفـي بـالمرض. مصـاب شـخص ١٦٠ ٠٠٠ من أكثر

 األطفـال على األطفال وشلل الحصبة ضد لقاحات ُوزعت إثيوبيا، وفي .٢٠١٥ عام نهاية بحلول الوطني الصحي
 طفـل ٢١ ٠٠٠ مـن وأكثـر الحصـبة ضـد الجـئ طفـل ١٩ ٦٠٠ مـن أكثر بتطعيم سنة ١٥ عن أعمارهم تقل الذين
 للوقايــة تــدابير اتخــذت القطاعــات، جميــع مســتوى علــى الشــريكة والجهــات المنظمــة عملــت وٕاذ األطفــال. شــلل ضــد

                                                           
 ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار    ١
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 التوعيـــة مجـــال فـــي المجتمعيـــة التعبئـــة وعـــززت المخيمـــات فـــي واإلصـــحاح الميـــاه مرافـــق بجـــودة متعلقـــة والمكافحـــة
  وترصدها. للحاالت العالجي للتدبير الدعم وقدمت الصحية والمخاطر الصحية بالنظافة المتصلة

  
اللجنــة اإلقليميــة لألمــريكتين  دورة خــالل األعضــاء الــدول اعتمــدت ،التــابع للمنظمــة األمــريكتين إقلــيم وفــي -٣١

 سياسـة وثيقـة يـدعم ١المهـاجرين صـحة بشـأن قـراراً  ٢٠١٦ سـبتمبر أيلـول/ في اإلدارة مجلسالتابعة للمنظمة/ دورة 
 الصــحية والتغطيــة الصــحية الخــدمات علــى الجميــع لحصــول اإلقليميــة االســتراتيجية بــأن ويعتــرف بالمســألة متعلقــة
 آخــر، وبتعبيــر وعــافيتهم. المهــاجرين جميــع صــحة حمايــة إلــى الراميــة الــُنظم الصــحية إلجــراءات إطــاراً  تعــد الشــاملة
ـــدان خاللـــه مـــن يمكـــن الـــذي اإلطـــار االســـتراتيجية تضـــع ـــيم لبل  لتلبيـــة وتنفيـــذها تعاونيـــة اســـتراتيجيات تصـــميم اإلقل

 خــدمات إتاحــة االلتــزام هــذا ويســتتبع الصــحة. فــي بــالحق الراســخ بــااللتزام المهــاجرين للســكان الصــحية االحتياجــات
 إلـى عـودتهم ولـدى العبـور وأثنـاء الوجهـة وبلـدان المنشـأ بلدان أراضي داخل للمهاجرينعالية الجودة  شاملة صحية
 عــن المنبثقــة الســابقة المهــام أو االســتراتيجيات بمســاهمات االســتراتيجية تعتــرف ذلــك، علــى وعــالوة المنشــأ. بلــدان
 أهـــداف فيهــا بمــا الصــلة، ذات األخـــرى وااللتزامــات االســتراتيجيات مــع وتتــواءم المســـألة، هــذه تتنــاول التــي اإلقلــيم
  المستدامة. التنمية

  
 المهـاجرينالالجئـين و  استضـافة موضـع هـي بلدان عدة هناك ،التابع للمنظمة آسيا شرق جنوب إقليم وفي -٣٢

 عمــل خطــة وضــع فــي الشــريكة والجهــات الحكومــة المنظمــة دعمــت بــنغالديش، وفــي ســواء. حــد علــى وانطالقهــم
 للمهاجرين والقانوني السياسي اإلطار تحسين بهدف ٢٠١٨-٢٠١٥ للفترة الهجرةو الصحة  بشأن وطنية استراتيجية
 وطنيـــة سياســـة ُوضـــعت النكـــا، ســـري وفـــي القطاعـــات. المتعـــددة الشـــراكات وتعزيـــز واإلعـــالم للرصـــد نظـــام وٕارســـاء
 النكــا ســري وتضــطلع والــداخليين. الخــارجين المهــاجرين صــحة لتعزيــز ٢٠١٣ عــام منــذ المهــاجرين بصــحة متعلقــة
 العالميــة المشــاورة النكــا ســري ستستضــيف المثــال، ســبيل وعلــى القطاعــات. مختلــف تنســيق فــي رئيســي بــدور أيضــاً 
 وأدرجـت للهجرة. الدولية والمنظمة المنظمة مع بالتعاون ٢٠١٧ فبراير شباط/ في المهاجرين بصحة المعنية الثانية
 جـــدول فــي بنــداً  ٢٠١٦ ســبتمبر أيلــول/ فــي المعقــودة آســيا شــرق لجنــوب اإلقليميــة للجنــة والســتون التاســعة الــدورة

 بلـد كـل جانـب مـن المهـاجرين صـحة لوضـع سـريعة تحلـيالت إجراء اللجنة واقترحت الهجرة.و الصحة  عن األعمال
 التعاون استراتيجية أولويات من أولوية المهاجرين صحة تعد تايلند، وفي العالمية. المشاورة قبل وٕاتاحتها اإلقليم في

 الحــدود عبــر الصــحية للتنميــة الثانيــة الرئيســية الخطــة لتحــديث العموميــة الصــحة وزارة إلــى الــدعم قُــدم وقــد القطــري.
 هـــذه إطـــار وفـــي وتنفيـــذها. ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتـــرة المهـــاجرين لصـــحة وطنيـــة خطـــة ووضـــع ٢٠١٦-٢٠١٢ للفتـــرة

 اإللزامـي الصـحي للتـأمين نظـام تغطيـة علـى يعولـون ومن الهوية لوثائق الحاملين غير المهاجرون يحصل الخطة،
 فـي آسـيا شـرق جنـوب أمـم رابطـة المنظمـة تـدعم ذلـك، إلـى وٕاضـافة تايلنـد. مـواطني تـأمين لنظـام مماثل للمهاجرين

  اإلقليمية. دون الكبرى الميكونغ منطقة في الصحية" "الحدود برنامج تنفيذ
  

 في والمهاجرين الالجئين لصحة العمل وخطة االستراتيجية اعُتمدت ،التابع للمنظمة األوروبي اإلقليم وفي -٣٣
 للجنـة والستين السادسة الدورة خالل مصاحب قرار جانب إلى ٢٠١٦ سبتمبر أيلول/ في للمنظمة األوروبي اإلقليم

 مجــال فــي الهجــرة لتحــديات التصــدي تحســين بغيــة الصــحة وزارات إلــى التقنيــة المســاعدة وقُــدمت ألوروبــا. اإلقليميــة
 للطـــوارئ وطنيـــة ودون وطنيـــة خطـــط ووضـــع المشـــتركة التقيـــيم بعثـــات المســـاعدة هـــذه وتشـــمل العموميـــة. الصـــحة
 تلبيـــــةً  للبلـــــدان الطبيـــــة اإلمـــــدادات وأتيحــــت الهجـــــرة.و الصـــــحة  بشـــــأن تدريبيــــة وحـــــدات وٕاعـــــداد وتحـــــديثها والتأهــــب

 مثـلالهجـرة و  الصـحةب متعلقـة تقنيـة إرشـادات عـدتوأُ  اللجـوء. وملتمسـي لمهـاجرينوا لالجئـين الصـحية لالحتياجـات
 بشأن للطفولة المتحدة األمم ومنظمة الالجئين لشؤون السامية والمفوضية المنظمة بين المشتركة التقنية اإلرشادات
 وضـع أيضـاً  ويجـري للمنظمـة. األوروبـي اإلقلـيم فـي اللجـوء وملتمسـيوالمهـاجرين  الالجئـين لتطعـيم العامة المبادئ

                                                           
 ).٢٠١٦( CD55.R13القرار    ١
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 عمليـة األمانـة اسـتهلت وقـد متعـددة. دوليـة شـريكة جهـات مـع والمهـاجرين لالجئـين النفسـية الصـحة بشأن إرشادات
 علـى وتعمـل بلـداً  ٥٣ عـددها البـالغ اإلقلـيم بلـدان نطـاق علـى والصـحة الهجرة بشأن المتاحة البّينات للتحلي رئيسية
 صــــحة بشــــأن بالبّينــــات المســــندة السياســــات رســــم تعزيــــز بهــــدف السياســــات لراســــمي تجميعيــــة تقــــارير فــــي جمعهــــا

 وآثـــار النفســـية والصـــحة األم صـــحة عـــن تقـــارير شـــملت الصـــحية البّينـــات لشـــبكة تقـــارير عـــدة وُنشـــرت المهـــاجرين.
 اإلقليمـــي المكتـــب يعمـــل ذلـــك، علـــى وعـــالوة الصـــحية. الرعايـــة إتاحـــة علـــى "المهـــاجر" لتعبيـــر المختلفـــة التعـــاريف
 المتعلقـة المعـارف إدارة بشـأن مشـترك لمشـروع النهائيـة الصـيغة وضـع علـى األوروبيـة المفوضـية مـع حاليـاً  ألوروبا
 المرتبطـة الرئيسـية المسـائل بشـأن وتعميمهـا تقنية إرشادية مذكرات إعداد هما رئيسيان غرضان له والصحة بالهجرة

 والجديــدة الراهنــة التدريبيــة المــواد باســتخدام اإلنترنــت علــى دراســية دورات وتنظــيم والهجــرة؛ الســارية غيــر بــاألمراض
 المحــدد. الموضــوع هــذا بخصــوص الصــحية وغيــر الصــحية المهــن أصــحاب توعيــة لتحســين والصــحة الهجــرة بشــأن

ـــادرة مـــن جـــزءاً  المشـــروع وســـيكون ـــاً  أوســـع مب ـــاني/ تشـــرين فـــي اســـُتهلت نطاق  المركـــز وهـــي أال ٢٠١٦ نـــوفمبر الث
  والصحة. الهجرة بشأن للمعارف األوروبي

  
 شـرق إقلـيم فـي السـورية العربيـة الجمهوريـة تشـهده الـذي النـزاع مـن المتضـررة المضـيفة البلـدان جميع وفي -٣٤

 لضــمان وتعممهــا الصــحية المعلومــات وتصــدر الصــحية التقييمــات علــى المنظمــة تشــرف ،للمنظمــة التــابع المتوســط
 الصــحة وزارات إلــى والتــدريب التقنــي الــدعم أيضــاً  المنظمــة وتقــدم .آنيــة بّينــات أســاس علــى الصــحية الرعايــة إتاحــة

 حمــالت وشــن النواقــل مكافحــة ودعــم الميــاه جــودة رصــد أجــل مــن الشــريكة الجهــات مــع وتعمــل الشــريكة والجهــات
 لشــؤون الســامية والمفوضــية للهجــرة الدوليــة المنظمــة فيهــا بمــا اإلقليميــة الشــريكة الجهــات مــع أيضــاً  وتنســق .التمنيــع
 الصحة مجال في للتدخالت التشغيلي اإلطار في بالمهاجرين المتصلة الصحية التحديات إدماج أجل من الالجئين
 وعــالوة .اإلقلــيم بلــدان بعــض فــي للطــوارئ للتأهــب الوطنيــة الخطــط فــي أكبــر عنايــة حاليــاً  لهــا تــولى التــي العموميــة

 أيضـاً  وتعـزز .اإلعاقـة ذوي والمرضـى اإلحالـة خـدمات دعم ذلك في بما الصحية الرعاية المنظمة توفر ذلك، على
 األطفــــال شــــلل ضــــد التمنيــــع وحمــــالت واالســــتجابة المبكــــر اإلنــــذار ونظــــم الســــارية بــــاألمراض المتعلقــــة التــــدخالت
 صـــفوف فــي الســارية غيــر األمــراض مكافحــة إلـــى الراميــة والتــدخالت والطفــل األم صــحة واســتراتيجيات والحصــبة
 فــي والقلــق االكتئــاب وخصوصــاً  النفســية االضــطرابات معــدالت ارتفــاع إلــى ونظــراً  .المضــيفين والســكان الالجئــين
 والـدعم النفسـية الصحة خدمات المتوسط لشرق اإلقليمي المكتب يتيح المتواصل، األمن انعدام وضع بسبب اإلقليم
 النظيرة الجهات مع كثب عن اإلقليمي المكتب ينسق كما .للمهاجرين والسيما اإلقليم بلدان في واالجتماعي النفسي

 فـي المهـاجرينالالجئين و بـ المرتبطـة الصـحية للتحـديات التصـدي أجـل من األفريقي واإلقليم األوروبي اإلقليم في له
  .المهاجرينالالجئين و ب المرتبطة الصحية للتحديات للتصدي مشتركة عمل خطة وضع وبهدف اإلقليم

  
 المهــاجرين الســكان لحصــول اســتعراض اســتكمال يجــري ،للمنظمــة التــابع الهــادئ المحــيط غــرب إقلــيم وفــي -٣٥
 مــن المنظمــة لممثلــي الســنوي االجتمــاع ويتــيح اإلقليميــة. دون الكبــرى الميكونــغ منطقــة فــي الصــحية الخــدمات علــى

 فيهـا بمـا المهمـة الهجـرة مسـائل تنـاول أجل من اإلقليمي والتعاون البلدان بين للتعاون محفالً  اإلقليمية دون المنطقة
ـــة والمحـــددات الصـــحية المخـــاطر ـــاطق فـــي المهـــاجرين للســـكان األساســـية الخـــدمات وٕاتاحـــة االجتماعي  العـــابرة المن
 منطقــة فــي الصــحية الحــدود بشــأن ثــان ثنــائي إقليمــي اجتمــاع عقــد فــي النظــر يجــري ذلــك، عــن وفضــالً  للحــدود.
  .٢٠١٧ عام في الشريكة الجهات مع اإلقليمية دون الكبرى الميكونغ

  
  طاراإل مسّودةوضع 

  
 ١١إطــار أولويــات ومبــادئ توجيهيــة إلــى وثــائق السياســات المبينــة فــي الفقــرات مــن  مســّودةاســتند وضــع  -٣٦
مـــع اإلدارات التقنيـــة والمكاتـــب اإلقليميـــة الرئيســـية التابعـــة وعـــالوة علـــى ذلـــك، عقـــدت األمانـــة مشـــاورات . ١٣ إلـــى

 لشـؤون السـامية المفوضـيةللمنظمة ومع سائر الجهات صاحبة المصلحة المعنية بما فيها المنظمة الدوليـة للهجـرة و 
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قـدت مشـاورة مـع فريـق أساسـي مـن الـدول األعضـاء وعُ األولـى.  مسـّودةلوضع ال ٢٠١٧في شباط/ فبراير  الالجئين
 ٢٠١٧آذار/ مـارس  ٧ثانيـة لإلطـار فـي  مسـّودةوتـم تبـادل . ٢٠١٧شباط/ فبرايـر  ٢٧معني بالصحة والهجرة في 

مع الدول األعضاء ومجموعة كبيرة من الجهات الشريكة بمـا فيهـا منظمـات دوليـة وجهـات صـاحبة مصـلحة أخـرى 
قـــدت مشـــاورة غيـــر رســـمية مـــع الـــدول األعضـــاء يومـــًا. وعُ  ١٤اإلنترنـــت ودامـــت  جريـــت علـــىمـــن خـــالل مشـــاورة أُ 

لتيســــير  ٢٠١٧نيســــان/ أبريــــل  ٤ووكــــاالت األمــــم المتحــــدة وغيرهــــا مــــن الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المعنيــــة فــــي 
ة نهائيـة لإلطـار ينبغـي تقـديمها إلـى جمعيـ مسـّودةعدت ، أُ ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ١٠وفي المناقشات بشأن اإلطار. 
  الصحة العالمية السبعين.

  
  

  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
  

إطـــار األولويـــات والمبـــادئ  مســـّودةوالنظـــر فـــي  التقريـــرهـــذا ب علمـــاً  اإلحاطـــة إلـــىة مـــدعو جمعيـــة الصـــحة  -٣٧
 ملحق التقرير.الواردة في  التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين
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  الملحق
  
  

  التوجيهية والمبادئ األولويات إطار مسّودة
  والمهاجرين الالجئين صحة لتعزيز

  
  

  المقدمة والغرض  :ألف
وااللتزامــات  شــخص أي إغفــال عــدموالمتمثــل فــي  ٢٠٣٠ لعـام المســتدامة التنميــة خطــةتحقيقـًا للهــدف المنشــود مــن 
تنـاول االحتياجـات الصـحية  مـنبد ال ١،والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنالمتعلقة بالصحة المبينة في 

 اآلمنـة الهجـرة أجـل مـن العـالمي االتفـاقاالتفـاق العـالمي بشـأن الالجئـين و لالجئين والمهاجرين على نحو كاف فـي 
  .٢٠١٨اللذين ينبغي اعتمادهما في عام  والقانونية والمنظمة

فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة للنظـر فيـه  ٢٠١٧في كـانون الثـاني/ ينـاير هذا اإلطار وقد طلب المجلس التنفيذي 
  ية:ويتكون غرض هذا اإلطار من ثالثة عناصر هي التالخالل جمعية الصحة العالمية السبعين. 

االتفــاق العــالمي المشــاركة فــي وضــع توجيــه المناقشــات بــين الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة   ) أ(
لضــمان تنــاول الجوانــب  والقانونيــة والمنظمــة اآلمنــة الهجــرة أجــل مــن العــالمي االتفــاقبشــأن الالجئــين و 

  لالجئين والمهاجرين على نحو كاف؛الصحية المتعلقة با

خطة عمل عالمية بشأن صحة الالجئين والمهاجرين مـن  مسّودةاستخدام اإلطار كأساس لوضع   ) ب(
  ؛٢٠١٩المقرر تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين في عام 

لالجئـــين تنـــاول االحتياجـــات الصـــحية إتاحـــة مرجـــع تأخـــذه الـــدول األعضـــاء فـــي االعتبـــار لـــدى   (ج)
وأطر السياسات العالمية واإلقليمية األخرى ويتالءم  المستدامةبما يتواءم مع أهداف التنمية  ،والمهاجرين
  وأولوياته. كل بلد مع سياق

  النطاق  :باء
يـات الشـاملة لتعزيـز صـحة الالجئـين والمهـاجرين، باالسـتناد و واألولالمبـادئ التوجيهيـة عددًا من يصف هذا اإلطار 

 إقلــيم فــي والمهــاجرين الالجئــين صــحة أجــل مــن عمــل وخطــة اســتراتيجيةبمــا فيهــا  ٢إلــى الصــكوك والقــرارات الراهنــة
 خــاللبشــأن صــحة المهــاجرين الــذي اعتمدتــه الــدول األعضــاء  CD55.R13 (2016)والقــرار  ٣األوروبــي المنظمــة

اإلطـار ويعتـرف  .٢٠١٦ سـبتمبر أيلـول/ فـي اإلدارة مجلـساللجنة اإلقليمية لألمريكتين التابعة للمنظمة/ دورة  دورة
تعزيز فعالية التصدي ألثر الهجرة والتشرد على الصحة. ويستهدف المساهمة في حة إلى لّ بحاجة قطاع الصحة المُ 

                                                           
 ).٢٠١٦( ٧١/١اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن في القرار    ١

 .١٣إلى  ١١، الفقرات من ٧٠/٢٤انظر الوثيقة ج   ٢

٣   Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region (http://www.euro.who.int/ 

__data/assets/pdf_file/0004/314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf, accessed 3 May 2017).        
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الصـحة العموميـة العالميـة مـن خـالل تنـاول موضـوع صـحة الالجئـين والمهـاجرين علـى نحـو جـامع وشـامل تحسين 
ع الفئات السكانية في أي سياق. ويهدف إلى وفي إطار الجهود الكلية الرامية إلى تلبية االحتياجات الصحية لمجمو 

والصـكوك  ١المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان التـي تشـمل قـانون الالجئـينتعزيز الحق فـي الصـحة وفقـًا لاللتزامـات الدوليـة 
ة إلـى الصح العتاللراءات الرامية إلى تقليل التعرض اإلجويهدف أيضًا إلى دعم  ٢الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

الحصـول علـى أدنى حد والتصدي للمحددات االجتماعية للصحة من خالل تعزيز قدرة الالجئـين والمهـاجرين علـى 
ويعتــرف هــذا اإلطــار بــأن القــوانين واللــوائح والسياســات . التعزيزيــة والوقائيــة والعالجيــة والملطفــةالخــدمات الصــحية 

تختلف عبـر  الصحية والحماية المالية من أجل الصحة حصول الالجئين والمهاجرين على الخدماتطبقة على نالم
  حسب القوانين والسياسات واألولويات الوطنية.البلدان وتحدَّد 

  المبادئ التوجيهية  :جيم
يتمتع الالجئـون والمهـاجرون  :يمكن بلوغه والنفسية البدنية الصحة مـن مستوى بأعلى التمتع في الحق  -١

دون تمييــز بســبب  بلوغــه يمكــن الصــحة مـــن مســتوى بــأعلى التمتــعبــالحق األساســي فــي علــى غــرار جميــع البشــر 
إن الـدول األطـراف فـوعالوة على ذلـك،  ٣العرق أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية.

الخاصة بوضع الالجئين تمنح الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها المعاملة نفسها  ١٩٥١في اتفاقية عام 
الـذي قـد يشـمل إتاحـة والضـمان االجتمـاعي  فـي مجـال اإلغاثـة العامـة ٤ةمضـيفبلدانًا بوصفها الممنوحة لمواطنيها 
  الخدمات الصحية.

عبــر  بلوغــه يمكــن الصــحة مـــن مســتوى بــأعلىينبغــي ممارســة الحــق فــي التمتــع  وعــدم التمييــز: المســاواة  -٢
  تشمل الحماية االجتماعية.وسياسات وممارسات شاملة ال تنطوي على التمييز قوانين 

والوقاية خدمات تعزيز الصحة  إتاحةينبغي ضمان اإلنصاف في  اإلنصاف في إتاحة الخدمات الصحية:  -٣
رهنًا بالقوانين والممارسات الوطنية ودون تمييز على أساس نوع الجنس أو السن  ،للمهاجرينوالرعاية ض من األمرا

 وال ينبغي النظر في صحة الالجئـين والمهـاجرين ١ووفقًا للقانون الدولي لالجئين. ٥أو الدين أو الجنسية أو العرق؛
بشكل منفصل عن صحة مجمـوع الفئـات السـكانية. وينبغـي عنـد االقتضـاء النظـر فـي إدمـاج الالجئـين والمهـاجرين 

الحد من اإلجحافات الصحية وتحقيق أهداف التنمية بهدف الصحية الوطنية الراهنة والخطط والسياسات في النظم 
  المستدامة.

ينبغـي  :بالجنسـين الخاصة واالعتبارات لمهاجرينوا لالجئين ومراعية األشخاص على مركزة صحية نظم  -٤
توفير الالجئين والمهاجرين واالعتبارات الخاصة بالجنسين وتركز على األشخاص بهدف  الُنظم الصحيةأن تراعي 

                                                           
 .الالجئين بوضع الخاصة ١٩٥١عام  اتفاقية   ١

  ).١٩٦٦( العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ٢
العهــد الـدولي الخــاص بــالحقوق علـى النحــو المعلـن فــي ديباجـة دســتور منظمــة الصـحة العالميــة. وفضـًال عــن ذلــك، يقـر    ٣

بحــق كــل إنســان فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة البدنيــة  ١٢و ٢-٢واالجتماعيــة والثقافيــة فــي المــادتين االقتصــادية 
والنفســية يمكــن بلوغــه دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي السياســي أو غيــر 

  النسب، أو غير ذلك من األسباب.السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو 
  .٢٤و ٢٣الخاصة بوضع الالجئين، المادتان  ١٩٥١اتفاقية عام    ٤
 بشأن صحة المهاجرين. )٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عانظر القرار    ٥
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ويختلــف الوضــع القــانوني  ١لالعتبــارات الثقافيــة واللغويــة واالعتبــارات الخاصــة بالجنســين والســن. تســتجيبخــدمات 
تختلــف  ور أن احتياجــاتهم الصــحية قــد تشــبه االحتياجــات الصــحية للســكان المضــيفين أغيــ ٣والمهــاجرين ٢لالجئــين

ألعمــال األذى والتعــذيب والعنـف الجنســي والعنــف القــائم علــى أن يكونـوا قــد تعرضــوا ويحتمــل عنهـا اختالفــًا شــديدًا. 
محــدودة للحصــول علــى خــدمات وقائيــة  وأن تكــون قــد ُأتيحــت لهــم فــرصنــوع الجــنس المرتبطــة بــالنزاع أو بتــنقلهم 

وقــد تنشــأ عــن كــل هــذه العوامــل احتياجــات إضــافية فــي مجــال الرعايــة وعالجيــة قبــل وصــولهم إلــى البلــد المضــيف. 
  الصحية تتطلب استجابة صحية محددة.

 التـي الصـحية الظروفبـ التـذرع ينبغـي ال :الصـحية الظـروف أساس على تقييدية غير صحية ممارسات  -٥
 أخـرى وأشـكال والترحيـل الوصـم ةوممارسـ التنقـل حريـة علـى تعسـفية قيـود لفرض والمهاجرون الالجئون منها يعاني
ومراعـــاة الوصـــم  تجنـــبللفحـــص الصـــحي مـــن أجـــل ضـــمان وضـــع ضـــمانات أن توينبغـــي . التمييـــز ممارســـات مـــن

. علـــى حـــد ســـواء والجمهـــورالفـــرد ولفائـــدة الموافقـــة عـــن علـــم علـــى  ءً الفحـــص بنـــا جـــرىأن يُ الخصوصـــية والكرامـــة و 
  وينبغي أيضًا ربط الفحص بإتاحة تقييم المخاطر والعالج والرعاية والدعم.

تعقيد الهجرة والتشرد إلى قيم التضامن  مواجهةستند تأن  ينبغي :ككل والمجتمع ككل الحكومة تشمل نهج  -٦
جوانــب الصــحية للهجــرة والتشــرد فــي ولقطــاع الصــحة دور رئيســي فــي ضــمان أخــذ الواإلنسـانية والتنميــة المســتدامة. 

ــًا  وفــي المشــاركة والتنســيق مــع قطاعــات أخــرى تشــمل المجتمــع االعتبــار فــي ســياق سياســة الحكومــة األوســع نطاق
المدني والقطاع الخاص وجمعيات الالجئين والمهاجرين والسكان المتضررين بعينهم من أجل إيجاد حلـول مشـتركة 

  والمهاجرين.تعود بالفائدة على صحة الالجئين 

السياسـات  االعتماد على المشاركة فـي إطـارينبغي  :االجتماعي وٕادماجهم والمهاجرين الالجئين مشاركة  -٧
واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية والتــدخالت علــى مــدى دورة الهجــرة والتشــرد وفــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد 

  .ذات الصلة حتى يشارك الالجئون والمهاجرون في عمليات صنع القرارات

م بطابعهـا اإلنسـاني التـي تتسـ لالجئـين والمهـاجرينالنـزوح الكبـرى حركات التعتبر إدارة  :والتعاون الشراكة  -٨
 زيــز الشــراكة والتعــاون الــدوليتعساســي ومــن األ ٤مســؤولية مشــتركة.الــرؤوف والمركــز علــى األشــخاص س و والحســا
 والمفوضـــيةالتـــي تشـــمل منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة ومنظومـــة األمـــم المتحـــدة  البلـــدان بـــين

 الصحية لالحتياجات االستجابة على البلدان لمساعدة األخرىوالجهات صاحبة المصلحة  الالجئين لشؤون السامية
 الدولية المنظمات سائر مع بالتعاون المنظمة وتضطلع. وتنسيقها االستجابة مواءمة وضمان ؛رينوالمهاج لالجئين
  .الدولي العمل برنامج في والمهاجرين الالجئين صحة وتعزيز الجهود لتنسيق قيادي بدور المعنية

                                                           
١   WHO. Health of migrants –the way forward – report of a global consultation. Madrid, Spain, 3–5 March 2010. 

Geneva: World Health Organization; 2016.                                                                                                                  

ـــدولي المنطبـــق علـــى الالجئـــين    ٢ الخاصـــة بوضـــع الالجئـــين وبروتوكولهـــا  ١٩٥١اتفاقيـــة عـــام يشـــمل اإلطـــار القـــانوني ال
وقرارات الهيئات الدولية واستنتاجاتها ذات الصلة بشأن حقوق الالجئين في مجال الصحة بما فيها االسـتنتاجات  ١٩٦٧ لعام

 التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

يــف مقبــول عالميــًا لتعبيــر "المهــاجر". وقــد يبقــى المهــاجرون فــي بلــد األصــل أو البلــد علــى المســتوى الــدولي، ال يوجــد تعر    ٣
المضـــيف ("مســـتوطنون") أو ينتقلـــون إلـــى بلـــد آخـــر ("مهـــاجرون عـــابرون") أو يتنقلـــون ذهابـــًا وٕايابـــًا بـــين البلـــدان ("مهـــاجرون 

 دائرون" مثل العمال الموسميين).

  .١١، الفقرة والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالن   ٤
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  األولويات  :دال
  يمكن النظر في األولويات التالي ذكرها لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين:

 وخطـطالعمل العالميـة واإلقليميـة والقطريـة  برامج ميمصإلدماج صحة الالجئين والمهاجرين في  الدعوة  -١
لتعزيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين ورصــدها فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى عنايــة خاصــة إيــالء  ينبغــي: الطــوارئ

وينبغــي أيضــًا بــذل الجهــود لضــمان إدراج الجوانــب الصــحية المتعلقــة بــالالجئين تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
  .والقانونية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاقاالتفاق العالمي بشأن الالجئين و والمهاجرين في 

تعزيـــز السياســـات الصـــحية المراعيـــة لالجئـــين والمهـــاجرين وخـــدمات الحمايـــة القانونيـــة واالجتماعيـــة   -٢
أن تتـــيح فرصـــًا منصـــفة وميســـورة الكلفـــة ومقبولـــة تـــدمج نهجـــًا للصـــحة العموميـــة ويمكـــن  التـــيوتـــدخالت البـــرامج 

بمــا فــي ذلــك للحصــول علــى الخــدمات الصــحية األساســية والعاليــة الجــودة لتعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض 
تعــــديل األطــــر التنظيميــــة والقانونيــــة أو تحســــينها هــــذا األمــــر قــــد يتطلــــب و  .الرعايــــة الملطفــــة لالجئــــين والمهــــاجرين

، بمـــــا يتســـــق مـــــع القـــــوانين الوطنيـــــة والدوليـــــة ات الصـــــحية المحـــــددة لهـــــذه الفئـــــات الســـــكانيةلالســـــتجابة لالحتياجـــــ
  بها. المعمول

فعاليـة االسـتجابة الصـحية والحمايـة لضـمان  ١تعزيز القدرة على التصدي للمحـددات االجتماعيـة للصـحة  -٣
الميــاه واإلصــحاح مثــل اســية . وهــذا أمــر يشــمل تحســين الخــدمات األسالصــحية فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد

تعزيـز المسـاواة فـي بهـدف دمج الصـحة فـي جميـع السياسـات لـنهـج واإلسكان والتعليم. وينبغـي مـنح األولويـة لتنفيـذ 
العمـل المشـترك والمتكامـل واسـتجابة السياسـات العامـة سيسـتلزم ممـا  هـاجرينمالالجئـين وال مـن أجـلمجال الصـحة 

المتعــــدد القطاعــــات مثــــل قطاعــــات الصــــحة والشــــؤون االجتماعيــــة والرعايــــة المتســــقة التــــي تنطــــوي علــــى التعــــاون 
  االجتماعية والشؤون المالية إلى جانب قطاعات التعليم والشؤون الداخلية والتنمية.

بهـدف تحقيـق مـا يلـي: تقيـيم االتجاهـات فـي صـحة  الصـحية المعلومات ونظم الصحي الرصدنظم  دعيمت  -٤
الالجئين والمهاجرين وتحليلها وتصنيف المعلومات الصحية حسب الفئات المعنية عند االقتضاء؛ وٕاجراء البحـوث؛ 

وٕاعــــداد مســــتودع فيمــــا بــــين الــــدول األعضــــاء الخبــــرات والــــدروس المستخلصــــة وتجميعهــــا وتيســــير تبادلهــــا وتحديــــد 
  ات ذات الصلة في البلدان المتضررة.عن الخبر للمعلومات 

التغطيــة الصــحية  فيهــا بمــامــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  المحــرزوتيــرة التقــدم  تســريع  -٥
تعزيـز اإلنصـاف فـي إتاحـة الخـدمات الصـحية األساسـية الجيـدة والحمايـة مـن المخـاطر الماليـة  خـالل مـنالشاملة 
بمــا يشــمل )، ٨-٣األدويــة واللقاحــات األساســية المأمونــة والفعالــة والجيــدة والميســورة التكلفــة للجميــع (الغايــة وٕاتاحــة 

وينبغــي وقــدرتها علــى الصــمود وبنائهــا.  الــُنظم الصــحية طاقــاتتعزيــز وهــذا أمــر قــد يقتضــي الالجئــين والمهــاجرين. 
لوضـــع آليـــات ماليـــة مســـتدامة لتعزيـــز الحمايـــة االجتماعيـــة لالجئـــين أيضـــًا مـــنح األولويـــة فـــي إطـــار هـــذه الجهـــود 

 المسـتوى علـى الصـحيين العـاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونةوالمهاجرين وتدعيم تنفيذ 
  ٢.الدولي

                                                           
  .)٢٠٠٩( ١٤-٦٢ع ص جانظر القرار    ١
 ).٢٠١٠( ١٦-٦٣ع ص جاعتمدت جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون المدونة عبر القرار     ٢
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 فـي العموميـة الصـحةمن الوفيات والمراضة في صفوف الالجئين والمهاجرين مـن خـالل تـدخالت  الحد  -٦
ومـن األساسـي وتعزيز الصحة البدنية والنفسية لالجئين والمهاجرين. إنقاذ األرواح بهدف  والطويل القصير األمدين

إال أنـــه ينبغـــي الشـــروع المبكـــر فـــي إلنقـــاذ األرواح وتخفيـــف اآلالم الفعالـــة الســـريعة و االســـتجابة الطارئـــة واإلنســـانية 
وينبغــي مــنح مــن أجــل ضــمان اســتمرار االســتجابة واســتدامتها. أكثــر منهجيــة إنمائيــة التخطــيط األطــول أجــًال لــنهج 

التصـدي لمشـاكل الصـحة العموميـة مثـل األمـراض السـارية األولوية للجهـود الراميـة إلـى تعزيـز القـدرة المحليـة علـى 
لالجئـــين  وينبغـــي إتاحـــة اللقاحـــاتالتطعـــيم مـــثًال.  عـــن طريـــقالوقايـــة مـــن األمـــراض وغيـــر الســـارية بالتشـــديد علـــى 

ونظــرًا إلــى كــون التطعــيم تــدخًال صــحيًا الوصــم. تجنــب يمنصــف باعتمــاد نهــج منــتظم ومســتدام  بشــكلوالمهــاجرين 
المتابعـة حتــى إتمـام برنــامج التطعـيم بالكامـل، يجــب التعـاون بـين بلــدان المنشـأ والعبــور  سلسـلة مــن خـدماتيتطلـب 

  والمقصد.

 ســياقات فــي المقيمــين والمــراهقين واألطفــال النســاءوتحســينهما فــي صــفوف  والعافيــة الصــحة حمايــة  -٧
مجموعـة مـن ينبغي منح األولوية إلتاحة الخدمات الصحية األساسية مثل الخدمات التالية:  :والمهاجرين الالجئين

نيا فـي مجـال الصـحة اإلنجابيـة والمعلومـات والخـدمات المتصـلة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة؛ الـدُ األوليـة الخـدمات 
ورعاية صحة األم التي تشمل خدمات التوليد الطارئـة والرعايـة قبـل الـوالدة وبعـدها؛ والوقايـة مـن األمـراض المنقولـة 

ــــروس العــــدوى بجنســــيًا بمــــا فيهــــا  ــــوفي البشــــري المنــــاعي العــــوزفي ــــدعم بشــــأنهاوعالجهــــا وت ــــة وال والرعايــــة  ر الرعاي
  لضحايا العنف الجنسي ودعم األنشطة المرتبطة بصحة األطفال.المتخصصة 

ومقــدمي الخــدمات فــي القطــاعين المؤسســات  المتاحــة مــن الرعايــة خــدمات فــي والجــودة االســتمرار تعزيــز  -٨
سـيما لألشـخاص ذوي والمهـاجرين والوالجهـات مـن غيـر الـدول ومقـدمي الخـدمات اآلخـرين لالجئـين  العام والخاص

المصـــابين باأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســـل والمالريـــا وأمـــراض الصـــحة النفســـية وغيرهـــا مـــن األشـــخاص اإلعاقـــة و 
المعلومـات الكافيـة عـن  تـوفيرومـن المهـم ضـمان رضوح وٕاصابات بدنيـة. من عانين اعتالالت الصحة المزمنة والم

التنقل ومن أجل التدبير العالجي لالحتياجات الصحية المزمنة. ا وخصوصًا أثناء سلسلة خدمات الرعاية والتقيد به
ســيما لــدى االســتقبال وعــن طريــق اإلحالــة إلــى الخــدمات رعايــة الصــحة النفســية الكافيــة والإتاحــة خــدمات وينبغــي 

التـي حصول األطفال على خدمات الرعاية المحددة والدعم النفسـي وينبغي منح األولوية لضمان الثانوية المالئمة. 
  مقارنة بالبالغين.لديهم  والتصدي لهمن اإلجهاد  ةمعاناالاختالف تراعي مسألة 

فـي أمـاكن عمـل الالجئـين والمهـاجرين بهـدف  وتنفيذها وتدعيمها المهنية الصحية السالمة تدابير وضع  -٩
المميتــــة أثنــــاء العمــــل وتــــوفير المعلومــــات والتــــدريب لتثقيــــف العمــــال الالجئــــين اإلصــــابات والحــــوادث الوقايــــة مــــن 

 يحصـلأن وينبغـي بـالخطر.  ةفي المهـن المحفوفـ ةوالسالمة المهنيالمهنية ين بخصوص مخاطر الصحة ر والمهاج
ل وٕاعـادة عالج اإلصابات واإلعاقات المرتبطـة بالعمـ على خدماتن على قدم المساواة و ن والمهاجر ئو لالجاالعمال 
  حسب السياقات الوطنية.والتعويضات في حالة الوفاة التأهيل 

ســـيما مـــن خـــالل وال المهـــاجراتالالجئـــات و المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين النســـاء والفتيـــات  تعزيـــز  -١٠
بالفوارق بين الجنسين وأدوارهما واحتياجاتهمـا وهياكـل السـلطة المتصـلة بهمـا فـي صـفوف جميـع الجهـات االعتراف 

صاحبة المصـلحة المعنيـة وٕادمـاج االعتبـارات الخاصـة بالجنسـين فـي صـميم أنشـطة االسـتجابة اإلنسـانية وعمليـات 
الرفيعــة المســتوى المعنيــة الهيئــة فضــًال عــن النظــر فــي تنفيــذ توصــيات األطــول أمــدًا والتــدخالت وضــع السياســات 

) التـي تـدعو إلـى التصـدي للشـواغل المرتبطـة بالجنسـين فـي ٢٠١٦( بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصـادي
  عملية اإلصالح الصحي وسوق العمالة الصحية.
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مـن خــالل بـذل جهــود تهـدف إلــى  األجانــب كراهيــة كافحـةمو  التواصــل تحســين إلـى الراميــة التــدابير دعـم  -١١
آثـــار الهجـــرة فـــي صـــفوف الالجئـــين والمهـــاجرين والســـكان المضـــيفين بشـــأن والتصـــورات الخاطئـــة تبديـــد المخـــاوف 

أثــر الالجئــين والمهــاجرين علــى صــحة المجتمعــات المحليــة والتشــرد علــى الصــحة؛ وتبــادل المعلومــات الدقيقــة عــن 
بالمعلومـــات المناســـبة والدقيقـــة واآلنيـــة ويـــدهم إضـــافة إلـــى تز  فـــي المجتمـــع تهمواالعتـــراف بمســـاهم الـــُنظم الصـــحيةو 

  وسهلة االستخدام عن الخدمات الصحية المتاحة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

 ،لضـمان التـآزر والفعاليـة بـين القطاعـات والبلـدان والوكـاالتتدعيم الشراكات وآليات التنسـيق والتعـاون   -١٢
 ،المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئينسيما مع وال منظومة األمم المتحدةضمن بما في ذلك 

الصـلة ومع الجهات صاحبة المصلحة األخرى التـي تعمـل مـن أجـل تحسـين صـحة الالجئـين والمهـاجرين؛ وتوطيـد 
بـــين الجـــانبين اإلنســـاني واإلنمـــائي لتعزيـــز التنســـيق المحســـن بـــين الجهـــات الفاعلـــة اإلنســـانية واإلنمائيـــة فـــي مجـــال 

بشــأن صــحة الالجئــين والمهــاجرين فيمــا بــين والنهــوض بتبــادل أفضــل الممارســات والــدروس المستخلصــة الصــحة؛ 
وفير التمويـل المــرن والمتعـدد السـنوات مـن أجـل تمكــين لتـتــدعيم تعبئـة المـوارد عـالوة علـى  الجهـات الفاعلـة المعنيـة

الطويلـة األمـد لالجئـين والمهـاجرين؛  البلدان والمجتمعات من تلبيـة االحتياجـات الصـحية الفوريـة والمتوسـطة األمـد/
  والتمويل االبتكاري لضمان تعزيز فعالية استخدام الموارد.وتحديد الثغرات 
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