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      والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز
دة      ٢٠٢٣-٢٠١٩ العالمية، العمل خطة مسوَّ

  العام المدير من تقرير
  
  
، ٢٠١٩أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا، في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة في كــانون الثــاني/ ينــاير  -١

  في ضوء المناقشة التي جرت خالل المجلس. تنقيحًا مستفيضاً  ذلك النصح وُنقّ  ١بنسخة سابقة من هذا التقرير،

تعزيز صـــــــــــــحة الالجئين والمهاجرين بشـــــــــــــأن  )٩(١٤٠ت م اإلجرائي المقرر في التنفيذي، المجلس طلبو  -٢
جملة  ضـــــمن العام المدير من ،٢٠١٧ يناير الثاني/ كانون في ُعقدت التي المائة بعد األربعين دورته في الصـــــادر

 االقتصـــادي التكامل منظمات االقتضـــاء، وحســـب األعضـــاء، الدول مع الكاملين والتعاون بالتشـــاور يعد، أن ،أمور
 وأصـــــــحاب الالجئين، لشـــــــؤون المتحدة لألمم الســـــــامية والمفوضـــــــية للهجرة الدولية المنظمة مع بالتعاونو  اإلقليمي،

دة اآلخرين، المعنيين المصـــــــــــلحة  والمهاجرين. الالجئين صـــــــــــحة لتعزيز التوجيهية والمبادئ لألولويات إطار مســـــــــــوَّ
 لالجئين الصـــــــــــــــحيــة االحتيــاجــات تلبيــة إطــار في األعضـــــــــــــــــاء الــدول فيــه لتنظر مرجعــاً  اإلطــار يكون أن وينبغي

   .٢٠٣٠تحقيق رؤية خطة التنمية المستدامة لعام والمساهمة في  والمهاجرين

 صــــــــــــــحة تعزيز بشــــــــــــــأن ١٥-٧٠ع ص ج القرار في الصــــــــــــــحة، جمعية الحظت ،٢٠١٧ مايو أيار/ وفي -٣
 هااتلســـــــــــــــياق وفقاً  األعضـــــــــــــــاء، الدول وحثت ،والمبادئ التوجيهيةولويات األ إطار التقدير مع والمهاجرين، الالجئين
 تمشياً  والمهاجرين الالجئين صحة بشأن الدولي التعاون توطيد منها أمور على ،الوطنية القانونية هاطر أُ و  وأولوياتها

 وٕاضـــــافةً  ٢والمهاجرين. الالجئين أجل من نيويورك إعالن من الصـــــلة ذات األخرى والفقرات ٦٨و ١١ الفقرتين مع
 والدروس والخبرات الممارســـات أفضـــل تحديد ،جملة أمورضـــمن  العام المدير من الصـــحة جمعية طلبت ذلك، إلى

دة وضـــع في اإلســـهام بغية إقليم، كل في والمهاجرين الالجئين صـــحة بشـــأن المســـتخلصـــة  عالمية عمل خطة مســـوَّ
وقد نظر المجلس  والســــــبعون. الثانية العالمية الصــــــحة جمعية فيها تنظر لكي بشــــــأن صــــــحة الالجئين والمهاجرين

  ويقدَّم نص منقَّح ضمن هذه الوثيقة. ٣،ة الخطةدالتنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في نص مسوَّ 

                                                            
ـــر الموجزة ،١٤٤/٢٧ت  مانظر الوثيقة    ١ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة  والمحاضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســـ

 .(باإلنكليزية) عشرة  الثالثة
  ). إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين ٢٠١٦( ٧١/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
)http://undocs.org/ar/a/res/71/1 ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٠، تم االطالع في.(  
ــيح، . و ١٤٤/٢٧ت  مالوارد في الوثيقة    ٣ ــحة الالجئين والمهاجرين ألغراض التوضـــ ـــأن صـــ ـــتكون خطة العمل العالمية بشــ ســ

ـــحة لهذه الخطة طابعها الطوعي. طوعية  خطة ـــتهدف الخطة األمانة فقط ولن تكون لها أي ولن يّغير قبول جمعية الصــ وتســ
لتشــريعات الوطنية على الطلب فقط ووفقًا ل آثار مالية على الدول األعضــاء. وســتقدم األمانة الدعم إلى الدول األعضــاء بناءً 

 والسياقات القطرية.
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 الثاني/ كانون حتى ٢٠١٧ أغســـــــــــــــطس آب/ من الفترة فيدعت األمانة  ،١٥-٧٠ج ص عالقرار ب وعمالً  - ٤
 والخبرات الممارسات،أفضل و  نات،بالبيَّ  المسندة المعلومات بشأن ترنتناإل عبرإلى تقديم مساهمات  ٢٠١٨ يناير

 مساهمة، ١٩٩ وردت للدعوة، واستجابةً  والمهاجرين. لالجئين الصحية االحتياجات تلبية في المستخلصة والدروس
 األعضـــــــاء الدول من العالمية، الصـــــــحة منظمة أقاليم جميع من ،عضـــــــواً  دولة ٩٠ في المتبعة الممارســـــــات تغطي

 لشــــــؤون المتحدة لألمم الســــــامية والمفوضــــــية للهجرة الدولية والمنظمة الدولية العمل منظمة ذلك في بما والشــــــركاء،
 في اإلقليمي الصعيد على بالوضع المتصلة والممارسات التحليالت عن تقارير ُنشرت الحق، وقت وفي الالجئين.

  ١والمهاجرين. لالجئين الصحية االحتياجات تلبية إطار

 مجال فيواســــــــــــــعة  خبرات العالمية الصــــــــــــــحة لمنظمة التابعة اإلقليمية المكاتب من العديد اكتســــــــــــــب وقد - ٥
في دورتها  ألوروبا اإلقليمية اللجنة اعتمدت ،٢٠١٦ عام وفي والمهاجرين. الالجئين صـــــــــــــحة لتحديات التصـــــــــــــدي

اللجنة اإلقليمية واعتمدت  ٢.والمهاجرين الالجئين لصـــــــحة إقليميتين عمل وخطة اســـــــتراتيجيةالســـــــادســـــــة والســـــــتين 
 ٣.بشــأن صــحة المهاجرين قــــــــــــــــــراراً ) الخامس والخمســون المجلس التوجيهي(الثامنة والســتين في دورتها لألمريكتين 

 ٤اإلقليم األفريقي قبيل من أخرى،أقاليم  فيوأدوات تقنية للتقييم  والصــــــــــــحة الهجرةإقليمية تتعلق ب خطط حالياً وُتعد 
   المتوسط. شرق ٕاقليمو 

إطار األولويات والمبادئ يأخذ  ،٢٠٣٠ لعام المســـــــــــتدامة التنمية خطة رؤية تحقيق في المســـــــــــاهمة وبغية - ٦
بينما  والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنفي االعتبار  التوجيهية لتعزيز صـــــــــــــــحة الالجئين والمهاجرين

   ٥يعترف بُنهج وطنية محددة متصلة بصكوك أخرى.

 ١٥-٧٠ع ص ج القرارعليــــه  ينصبمــــا يتواءم مع مــــا  ،المقترحــــة العــــالميــــة العمــــل خطــــة من الغرضو  - ٧
والمفوضــــــية الســــــامية لألمم المنظمة الدولية للهجرة  مع بالتعاون والمهاجرين لالجئينا صــــــحة تعزيز هو ،)٢٠١٧(

  .أصحاب المصلحة المعنيينو  الدولية المنظماتوغيرهما من  المتحدة لشؤون الالجئين

 بحقوق التمتع حقهم من فإن مســــتقلة، قانونية طرألُ  والمهاجرين الالجئينمعاملة  خضــــوع من الرغم وعلى - ٨
 التحديات من العديد أيضــــاً  يواجهون وهم .من األشــــخاص غيرهم مثل مثلهم األســــاســــية والحريات العالمية اإلنســــان

                                                            
انظر الروابط ياجات الصحية لالجئين والمهاجرين. تقارير التحليالت والممارسات المتصلة بالوضع في إطار تلبية االحت   ١

ــفحة  ــ ، /http://www.who.int/migrants/publications/situation-analysis-reports/enالتالية: اإللكترونية الموجودة في الصــ
 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢١االطالع في   تم(
  استراتيجية وخطة عمل لصحة الالجئين والمهاجرين. ) بشأن٢٠١٦( EUR/RC66/R6 القرار  ٢
  ) بشأن صحة المهاجرين.٢٠١٦( CD55.R13القرار    ٣
تشهد األقاليم حاليًا زخمًا نحو إيجاد حلول دائمة للتشريد القسري في أفريقيا مشار إليها بالتحديد في الدورة العادية الثانية    ٤

ـــباط/ فبراير ١١و ١٠جمعية االتحاد األفريقي (أديس أبابا، في والثالثين ل ـــ ــنة ٢٠١٩ شـ ــ ـــوع ســـ ــ ــأن موضــ ـــ ــنة٢٠١٩) بشــ ـــ  : ســ
  يًا.الالجئين والعائدين والمشردين داخل

في  الـــذي اعتمـــدتـــه الجمعيـــة العـــامـــة لألمم المتحـــدةاالتفـــاق العـــالمي من أجـــل الهجرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظـــاميـــة مثـــل    ٥
ــحية هفي اإلجراء ( )٢٠١٨( ٧٣/١٩٥  القرار ــير حصـــــول المهاجرين ( ١٥  من الهدف) الوارد فيه عن االحتياجات الصـــ تيســـ

ــية ــاســ ــياقات على الخدمات األســ ـــأن الالجئين، في برنامج ؛ واألولويات واألطر القانونية الوطنية) وفقًا للســ واالتفاق العالمي بشـ
ـــه ـــ ــ ــدعـم، عـمــل ـــ ـــ ــــب ال ـــ ــاالت الـتــي تـتــطــلـ ــ ـــ ــالــي:  ٣-٢الـفــرع ، الـمــجـ ــ ــ ــة (عـلــى الـمــوقـع اإللـكــتــرونــي الــتــ ــ ــ ــحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــالصـ ــ ــ الـمــتــعــلــق بــ

https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf ــان/ أبريل  ٩، تم االطالع في ـــ ـــ ــ ــ ـــ اإلطار في االعتبار   ويأخذ). ٢٠١٩نيسـ
  ).A/72/643  (الوثيقة أيضًا تقرير األمين العام لألمم المتحدة المعنون نحو هجرة تصب في صالح الجميع



  Rev.1 25/A72    ١تنقيح  ٧٢/٢٥ج

3 

 الالجئين اســـتفادة على األمانة عمل يركز وســـوف ١اآلخرين. يعتري الذي الضـــعف أوجه في ويشـــتركون المشـــتركة
وتمتعهم بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة على  الشاملة الصحية التغطية من المضيفين والسكان والمهاجرين

 الذي ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشـــــــر الثالث عامال العمل برنامج ســـــــياق فيالنحو المنصـــــــوص عليه في دســـــــتور المنظمة 
   المنظمة. وضعته

 وبروتوكولها الالجئين بوضــــــــع الخاصــــــــة ١٩٥١ عام اتفاقية في رداو ال "الالجئ" تعريف الخطة وتســــــــتخدم - ٩
وضــــــعًا قانونيًا مختلفًا  المهاجرونمنح يُ  فقد ".المهاجر" لمصــــــطلح دولياً  عليه متفق تعريف يوجد الو  ١٩٦٧.٢ لعام
األســــــاســــــية  الصــــــحية الرعاية خدمات اســــــتحقاقينطوي على تفســــــيرات مختلفة فيما يتعلق بمما قد  ،إقامتهم بلد في

 الدولي لقانونعلى أن إتاحة هذه الخدمات تظل أمرًا شــــامًال للجميع بموجب ا ،معين وطني تشــــريعضــــمن  وٕاتاحتها
ضــــمان من أهداف التنمية المســــتدامة ( ٣، وخصــــوصــــًا مع الهدف ٢٠٣٠تمشــــيًا مع خطة التنمية المســــتدامة لعام 

  .)تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

  العالمي الوضع عن موجزة لمحة
 

نســــــــــــبة المهاجرين  تبلغو عدد الســــــــــــكان. إجمالي نســــــــــــبة من كالمعبر عنه  ٣الدوليين المهاجرينعدد  زاد - ١٠
الفترة من   وخالل .٢٠٠٠ عام في ٪٢,٨مقارنة بنســـــــبة  ٢٠١٧في عام  ٪٣,٤ عدد الســـــــكانإجمالي الدوليين إلى 

 مليون ٢٥٨  إلى شــــــخص مليون ١٧٣ من الدوليين للمهاجرين اإلجمالي العدد ارتفع، ٢٠١٧إلى عام  ٢٠٠٠عام 
   ٤.٪٤٩ نسبتها زيادة ينم عن ماشخص م

 الصـــــعيد على قســــرياً  المشــــردين عددأن  الســــامية لألمم المتحدة لشــــؤون الالجئين المفوضــــية تقارير وتفيد - ١١
 ويشــــــــمل هذا العدد ٥؛البشــــــــرية تاريخ فيمســــــــجل  تشــــــــرد مســــــــتوى أعلىهو  شــــــــخص مليون ٦٨,٥البالغ  العالمي
 المواطنــة بحق يتمتعون ال ممن الجنســـــــــــــــيــة عــديمي شـــــــــــــــخص ماليين ١٠ أيضـــــــــــــــــاً  وهنــاك الجئ. مليون ٢٥,٤

   التنقل. وحرية والعمل الصحية والرعاية التعليم مثل األساسية الحقوق على يحصلون  وال

  
                                                            

  ٦والمهاجرين، الفقرة يورك من أجل الالجئين ). إعالن نيو ٢٠١٦( ٧١/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
)http://undocs.org/ar/a/res/71/1 ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٠، تم االطالع في.( 
ـــبب ...  كل َمن ُوِجدعلى  "الجئ"من االتفاقية تنص على ما يلي: "ألغراض هذه االتفاقية تنطبق لفظة  ١المادة    ٢ ـــ ــ ــ ـــ بســـ

ــبب عرقه أو دينه أو جنســــيته  ــطهاد بســ آرائه  بســــببأو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة خوف له ما يبرره من التعرض لالضــ
ــية ــ ــياســ ــ ــيتهي تالد خارج البال ،الســ ــ ـــتطيع أو ال يرغب في حماية  ايحمل جنســ ــبب هذا الخوف،  ذلك البلدوال يســـ ــ كل من أو بســ

(المصــدر:  "في العودة إلى ذلك البلدالخوف ذلك بســبب  غبير   يســتطيع أو الالو  الســابقةإقامته جنســية له وهو خارج بلد   ال
على الموقع اإللكتروني  ،وبروتوكولها االتفاقية الخاصــة بوضــع الالجئين، لألمم المتحدة لشــؤون الالجئينالمفوضــية الســامية 

 ).٢٠١٩ أبريلنيسان/  ١١ في االطالع تم ، https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.htmlالتالي: 
٣   United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. International        

migration report 2017. New York: United Nations; 2017.                                                                           
(http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/          

Highlights.pdf, accessed 21 March 2019) MigrationReport2017_  

٤         United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Population facts. 
December 2017.                                                                                                                                         
(http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_                
 2017-5.pdf, accessed 21 March 2019).                                                                                                     

                                      ٥ ://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html,  (http UNHCR. Figures at a glance 
accessed 21 March 2019).                                                                                                                           
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  الصحية والتحديات العواقب
 

 الصــــــــــحة تعزيز ذلك في بما الصــــــــــحية، الرعاية خدمات علىمن الالجئين والمهاجرين  كثير يحصــــــــــل ال - ١٢
الخاصــــة باضــــطرابات ما بعد الصــــدمات التي يعاني منها العديد من خدمات الســــيما وخدمات الصــــحة النفســــية (وال

   المالية. الحماية على عالوةً  والرعاية، والعالج األمراض من والوقايةالالجئين والمهاجرين) 

لصـــــــــحية. ويحدد الوضـــــــــع القانوني أبدًا اســـــــــتخدام الجنســـــــــية كأســـــــــاس إلتاحة خدمات الرعاية اوال ينبغي  - ١٣
إلغاء ة الخدمات، حســــب االقتضــــاء ضــــمن النظم الوطنية للتأمين والنظم الصــــحية، دون الغالب) مســــتوى إتاح (في

يخشــــــــى الالجئون والمهاجرون، في التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة على النحو المحدد في االتفاقات الدولية. وقد مبدأ 
واألطفال غير بعض الحاالت، الكشـــــــــــف عنهم أو احتجازهم أو إبعادهم وقد يتعرضـــــــــــون لالتجار أو االســـــــــــترقاق. 

  .أحكام محددةالمصحوبين بذويهم معرضون للخطر بوجه خاص ويحتاجون إلى 

 أن ويمكن ،آخر إلى بلد من الصـــــــــحية الرعاية خدمات على الحصـــــــــول دون تحول التي العقبات وتختلف - ١٤
 إلى االنتســـاب على القدرة وعدم اإلدارية، والعراقيل والتمييز،وارتفاع التكاليف،  والثقافية، اللغوية االختالفات تشـــمل
 توافر وعدم المناطق،أو حصـــــــــــار  واالحتالل المواتية، غير المعيشـــــــــــية والظروف المحلي، الصـــــــــــحي التمويل نظم

وفضـــــًال عن ذلك، يمكن  الرعاية. إتاحة من ُتصـــــعب الظروف تلك وجميع الصـــــحية. االســـــتحقاقات عن المعلومات
  النفسية.الحصائل السلبية للصحة لهذه التجارب أن تعجل 

 بالضــــرورة هذا ريشــــي ال ذلك، ومع الســــارية. األمراض تتوطنها مناطق من والمهاجرون الالجئون يفد قدو  - ١٥
 يكونوا أنباألحرى  ويمكن بالعدوى.وبلد العبور  المضــــــيف البلد ســــــكان إصــــــابة لخطر محتمالً  مصــــــدراً إلى كونهم 
 يحف ما جراء من المياه أو الغذاء طريق عن المنقولة األمراضبما فيها  ســـــارية بأمراض اإلصـــــابة لخطر عرضـــــة

المتصــلة بســوء األحوال المعيشــية وســوء ظروف العمل،  المضــيف البلد في الكائنة والعواملالتنقل  مخاطر من بهم
 من بمزيد الرعاية واســـــــتمراريةالتطعيم  إتاحة وتتســـــــم األســـــــاســـــــية.الرعاية الصـــــــحية  خدمات إتاحة عدمإلى جانب 
 مقاومة تطور ييســـــران قدإدارة العالج  وســـــوء األدوية إتاحة وضـــــعف .ينتنقلالم األشـــــخاصبالنســـــبة إلى  الصـــــعوبة
 والســــــل البشـــــري المناعي العوز فيروسمحددة متصـــــلة بالعدوى ب ضـــــعف مواطن وتســـــتلزم الميكروبات. مضـــــادات
   .المهاجرون والالجئون منها يستفيد صحيةال رعايةمتكاملة محددة لل خدمات

 من الفئتين بهاتين خاصـــــة والمهاجرين الالجئينفي  تؤثر التيوالعقبات  العمومية الصـــــحة ظروف وتكون - ١٦
 والعودة الوجهة إلى والوصول والسفر المغادرة قبل (أي والتشرد الهجرة دورة مراحل من مرحلة وبكل تحديداً  السكان
 لالنقطاع ،وأمراض وراثية مزمنة أمراض من لديهم بما والمهاجرون، الالجئون يتعرض وقد ).وأثناء ذلك المحتملة

  صحية. سجالت أو أدوية دون يتنقلون وقد عرضي، نحو على عليها الحصول أو رعايتهم في

 التغــذيــة ســـــــــــــــوء منهــا غــذائيــة كــلومشـــــــــــــــــا الغــذائي األمن انعــدام إلى والتشـــــــــــــــرد الهجرة عمليــة تؤدي وقــد - ١٧
 الرضع تغذية ممارسات اختالل إلى أيضاً  العملية هذه وتؤدي السواء). على الدقيقة المغذيات وعوز لتغذيةا (نقص

 ١األســـاســـية الصـــحية الرعاية خدمات على واألطفال النســـاء حصـــول دون قيود وتحول ورعايتهم، األطفال وصـــغار
 في نقص يوجد وعندما الحركة. ومحدودية الثقافي والتمييز الجنســـــــــــــين بين المســـــــــــــاواة وعدم األمن انعدام بســـــــــــــبب
الالتي يعانين من الضــــــــــعف والمهاجرات النســــــــــاء والفتيات الالجئات  تكونأن  المحتملمن  الغذاء، من المعروض

                                                            
 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحمايةمن أهداف التنمية المستدامة ( ٣المدرجة في الهدف  ٨-٣الغاية    ١

ــول الجميع على  ــ ــ ــية الجيدة وٕامكانية حصــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــحية األســ ــ ــول على خدمات الرعاية الصــــ ــ من المخاطر المالية، وٕامكانية الحصــــ
 ).األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة
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بوجه خاص  التغذية نقص لخطر والمرضعات الحوامل تعرضوت .لسكان المضيفينمن ا التغذية لسوءأكثر تعرضًا 
   الفسيولوجية. احتياجاتهنزيادة  بسبب
 إطار في إال اإلنجابيةالجنســــــــــية و  الصــــــــــحة رعايةخدمات  علىتحصــــــــــل المهاجرات والمشــــــــــردات  ال وقد - ١٨

 الرعاية من يســـــــــــــــتفدن الوالالجئات  المهاجرات من فكثير ٢محددة. تهديداتالمقابلة  نحقوقه تواجه وقد ١محدود
 وعدم المســتشــفيات في مقابلها بدفع المتعلقة العراقيل بســبب عليها الحصــول في تأخيرات يواجهن أو للوالدة الســابقة
 من ذلك وغير بالعار، وشــــــــــــــعورهن إليهن الســــــــــــــلطات انتباه من مخاوفهن أو النســــــــــــــاء أمراض أطباء إلى إحالتهن

 والمولودات المهاجرات بين بالوالدة المحيطة الفترة حصـــــــــــــــائل في اختالفات إلى الدولية الهجرة تؤديو  ٣المخاوف.
 الجنسي العنف لخطر معرضات والنساء ٤أنفسهم. المهاجرين من مجموعات وبين للمهاجرين المستقبلة البلدان في
 بذويهم المصـــــحوبين غير واألطفال .بوجه خاص واالتجار واالنتهاك الجنسالقائم على نوع ســـــائر أشـــــكال العنف و 

  خاصة. رعايةالحصول على خدمات و  إلى ويحتاجون بوجه خاص للخطر معرضون
 وأشـــــــــــــباه المحدودة المهارات ذوو ســـــــــــــيماوال ،(والالجئون في بعض األحيان) المهاجرين من الكثير ويعمل - ١٩

 فالمضي البلد عمال من أطول لساعات يعملون ما وغالباً  .متدنية األجر وشاقة وخطيرة كريهة وظائف في الَمَهرة،
 بالعمل الصـــلة ذات الصـــحية الحصـــائل تصـــبح ثم، ومنللشـــكوى،  لكنهم يكونون أقل ميالً  آمنة، غير ظروف وفي

 االقتصـــــــاد في مســـــــتقرة غير وظائف في يعملون الذينوالالجئين  المهاجرين حالة في الحال هو هذا ويكون أســـــــوأ.
  الخصوص. وجه على النظامي غير
 تكون وقد الصــحية. الرعاية خدمات على الحصــول بتعطيل اإلنســانية األزمات تربط عديدة عناصــر وثمة - ٢٠
 بضــــوائق يشــــعرون أو ُجرحوا أو قتلوا قد الصــــحيون العاملون يكون وقد رت.مِّ دُ  أوتلفت أُ  قد الصــــحية التحتية البنية
 المرافق تتعرض باألزمات، المنكوبة البيئات وفي هربوا. أو شردوا قد يكونوا قد أو العمل، عن تقعدهم لدرجة نفسية

 والعنف والتهديد البدنية لالعتداءات الصـــــــــــحية الخدمات مقدمو يتعرض وقد ،المباشـــــــــــرة الجوية للغارات الصـــــــــــحية
  ٥.نوع الجنسوالعنف القائم على  الجنسي

                                                            
حة ضـــمان حصـــول الجميع على خدمات رعاية الصـــمن أهداف التنمية المســـتدامة:  ٣المدرجة في الهدف  ٧-٣الغاية    ١

ـــية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات  ـــ ــ ــ ـــرة والتوعيةومعلومات الجنسـ ـــ ــ ــ ـــة به تنظيم األسـ ـــ ـــ ــحة اإلنجابية في الخاصــ ــ ــ ـــ ، وٕادماج الصــ
ضـــمان حصـــول من تلك األهداف:  ٥المدرجة في الهدف  ٦-٥؛ والغاية ٢٠٣٠االســـتراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 

ــية واإلنجابية وع ــ ــ ـــ ـــ ــ ــحة الجنســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ لبرنامج عمل  لى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقاً الجميع على خدمات الصـ
 .المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما

 .لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما وفقاً    ٢
٣   See, for example: WHO. Women on the Move: migration, care work and health. Geneva: World Health 

Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259463/9789241513142-
eng.pdf;jsessionid=74E54C79BA2766B73CF7DEE615602CF7?sequence=1, accessed 21 March 2019). 

٤              European perinatal health report: health and care of pregnant women and babies in Europe 
in 2010. Paris: EURO-PERISTAT; 2013 
(http://europeristat.com/images/doc/EPHR2010_w_disclaimer.pdf, accessed 21 March 2019). 

لصحة، في استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة ا) بشأن ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ع  ص  جفي القرار    ٥
ـــحة من المدير العام أن يضــــــطلع بالدور  ــانية، طلبت جمعية الصـــ ــ ــحية المتنامية في الطوارئ اإلنســ ــ مجال تلبية الطلبات الصــ
ــأن الهجمات على المرافق  ــ ــرها على نحو منهجي بشــ ــ ــاليب لجمع البيانات ونشــ ـــع أســــ ــتوى العالمي في وضـــ القيادي على المســــ

  المستخدمة في مجال الصحة والمرضى في الطوارئ اإلنسانية المعقدة.الصحية والعاملين الصحيين ووسائل النقل 
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  ومسؤولياتها ١غير الدول الفاعلة الجهاتو  الدولية المنظمات أدوار
 

 في تتمثل دســـــتورها في عليها منصـــــوص وظيفة المتحدة، ألمما إطار في العالمية، الصـــــحة منظمة تؤدي - ٢١
 مســـــؤولية العالمية الصـــــحة منظمة وتتحمل ٢الدولي". الصـــــحي العمل ميدان في والتنســـــيق التوجيه كســـــلطة "العمل

 المســــتدامة التنمية خطة إطار في وتحقيقهما الشــــاملة الصــــحية والتغطية للجميع الصــــحة تعزيز في تتمثل أســــاســــية
تعد المنظمة وٕاضــــــافة إلى ذلك،  الركب. خلف أحد أي ترك عدم ضــــــمان مع بها، المرتبطة واألهداف ٢٠٣٠ لعام

ويحدد برنامج عملها العام الوكالة المعنية بوضع القواعد والمعايير في مجال الصحة ضمن منظومة األمم المتحدة 
  دة لخطة العمل العالمية.راتيجي الذي تتواءم معه هذه المسوَّ عملها االست ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشر

 من وٕادارتها والمهاجرين الالجئين صــحةل االهتمام إيالءمن األمانة  العالمية العمل خطة تنفيذ يقتضــيســو  - ٢٢
 والمنظمة األعضــــاء الدول مع الوثيق التعاون من إطار وفي مســــتوياتال جميع على قينســــتالالشــــديد  العمل خالل
وســــــــــائر وكاالت األمم المتحدة وشــــــــــبكاتها  الالجئين لشــــــــــؤون المتحدة لألمم الســــــــــامية والمفوضــــــــــية للهجرة الدولية

   .المعنيين المصلحة وأصحاب األخرى ليةالدو  المنظماتو 

والمفوضــية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون  للهجرة الدولية المنظمة مع العالمية الصــحة منظمة تعاونت وقد - ٢٣
المنظمات للتعاون بين  دعماً و  ٣.صـــــحة الالجئين والمهاجرين تعزيزالرامية إلى  العمليات من العديد علىالالجئين 

 المعنية المتحدة األمم شــــــبكةأيضــــــًا في عضــــــوية منظمة الصــــــحة العالمية تشــــــارك  ،المتحدةاألمم ضــــــمن منظومة 
 ،وتضـــــــــــــــطلع المنظمة الدولية للهجرة بدور تنســـــــــــــــيقها وتوفير خدمات األمانة لها ،مؤخراً  نشـــــــــــــــئتأُ  التي بالهجرة
تنفيذ، بما في ذلك آلية غراض الأل المتحدة األمم منظومة نطاق على الفعال الدعم تقديم ضــــــمانواليتها في  وتتمثل

  .بناء القدرات، استجابًة الحتياجات الدول األعضاء

 مع ومنظمة، إنســانية بطريقة الهجرة إدارة تعزيز فيبموجب دســتورها  للهجرة الدولية المنظمة والية وتتمثل - ٢٤
 في المســـــــاعدة في كذلك وتتمثل الدولي. للقانون وفقاً  للمهاجرين المكفولة اإلنســـــــان لحقوق الفعلي االحترام ضـــــــمان
 خالل من واالقتصــادية االجتماعية التنمية وتشــجيع الهجرة، قضــايا فهم وتعزيز للهجرة، التشــغيلية التحديات مواجهة
 في أساسياً  عنصراً  الصحةَ  المنظمة الدولية للهجرة وتعتبر المهاجرين. وعافية اإلنسان كرامة على والحفاظ الهجرة،
   تعهداتهما. أو موضوعاتهما أو السكان تنقل أو الهجرة قضايا جميع

 الحماية توفيربالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضية المتحدة لألمم العامة الجمعية كلفت وقد - ٢٥
 وٕاعادة المحلية البيئة في واالندماج الطوعية العودة ذلك في بما لمشــــــــــــــــاكلهم، دائمة حلول وٕايجاد لالجئين الدولية

                                                            
ــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص    ١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــمل إطار المنظمة للمشــ ــ ــ ـــ ــ يشــ

  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية.
ــحة العالمية، المادة    ٢ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتور منظمة الصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــادية ٢دســ ـــ ـــ ــ ــ (أ). وعالوة على ذلك، يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـــ

ـــــحة  ١٢و ٢-٢في المادتين  ،)١٩٦٦واالجتماعية والثقافية ( ــتوى من الصـ ـــ ــان في التمتع بأعلى مسـ ـــ ــميةبحق كل إنسـ ــ  الجســ
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السـياسـي أو غير السـياســي  والنفسـية يمكن بلوغه دون أي تمييز بسـبب العرق أو اللون

 أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب.
ــاورة العالمية الثانية    ٣ ــاورة العالمية األولى والمشــ ــحة المهاجرين في عامي انظر على ســــبيل المثال المشــ  ٢٠١٠بشــــأن صــ
ــأن على  ٢٠١٧و ــ ـــ ــ ــ ـــاورة العالمية بشـــ ــ ــ ـــ ــ ــتوى للمشــ ـــ ــ ــ ـــ ــاورة العالمية الثانية (االجتماع الرفيع المســ ــ ــ ـــ ــ ـــــت المشـــ ـــ ــ ــ التوالي؛ وقد تمخضــ

ــحـــة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاجرين، كولومبو،   صـ ــاط/ فبراير  ٢٣المهـ ــبـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة ٢٠١٧شــ ـــاركـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــدان المشــ ــدتـــه البلـ ) عن إعالن كولومبو الـــذي اعتمـ
ـــادر عن المجلس ) ٢٠١٦( CD55.R13  والقرار ــأن صـــــحة المهاجرين. الصــ ــحة للبلدان األمريكية بشـــ التوجيهي لمنظمة الصـــ

ـــًال عن ذلك، وقّ  ــ ــحة العالمية في عت وفضـــ ــ على مذكرة  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٣١المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصــــ
  تفاهم إلتاحة إطار للتعاون والتفاهم وتيسير التعاون بين الطرفين.
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المســــاعدة العاجلة، ومنها الرعاية أيضــــًا وخالل فترات التشــــريد، تقدم المفوضــــية  أخرى. بلدان في الطوعي التوطين
اعتمدت و غير الغذائية والغذاء في بعض األحيان. والمواد المياه النظيفة واإلصــحاح والمأوى الصــحية، عالوة على 

 الجنســــــــــية العديمي األشــــــــــخاص إزاء مســــــــــؤوليات إليها أســــــــــندت إذ واليتها، نطاققرارات وســــــــــعت  العامة الجمعية
 األمم في المختصـــــــــــــة الرئيســـــــــــــية األجهزة أحد أو العام األمين من طلب على وبناءً  معينة، حاالت وفي والعائدين.
 في أســـاســـياً  عنصـــراً  الصـــحةَ  المفوضـــية وتعتبر .داخلياً  المشـــردين إلى والمســـاعدة الحماية المفوضـــية تقدم المتحدة،
   الالجئين. حماية

  النطاق
 

لمســــــــاعدة  أســــــــاســــــــية دعامة الصــــــــحة كون تأكيد فيالمقترحة هذه  العالمية العمل خطة من الهدف يتمثل - ٢٦
 قضـــــية معالجة خالل من العالمية الصـــــحة تحســـــين إلى الخطة وتهدف الهجرة. شـــــؤون تصـــــريفحســـــن و  الالجئين
 االحتياجات لتلبية شــــاملة جهود من جزءاً  وبوصــــفها وشــــاملة جامعة بطريقة وعافيتهم، والمهاجرين الالجئين صــــحة

الرامية إلى ربط الرعاية الصـــحية بما في ذلك تنســـيق الجهود الدولية ، محددة بيئة أي في الســـكان لمجموع الصـــحية
بأن اســــــتحقاق الخدمات الصــــــحية وٕاتاحتها لالجئين وتعترف المقدمة إلى الالجئين والمهاجرين بالبرامج اإلنســــــانية. 

. وســـيأخذ تنفيذ الخطة بعد اعتمادها في الحســـبان وطنيال حســـب البلد ويحددهما القانونأمران يختلفان والمهاجرين 
األوضـــــــاع القطرية المحددة ويتوافق مع التشـــــــريعات واألولويات والظروف الوطنية والصـــــــكوك الدولية بشـــــــأن تكافؤ 

  فرص الحصول خدمات الرعاية في مجال الصحة العمومية.

 أثر مع فعالية أكثر نحو على الصـــــــــــــــحة قطاع تعاملي أن إلى ةملحّ ال الحاجةوتجســـــــــــــــد الخطة المقترحة  - ٢٧
 الموضـــــحة المبادئ مع كامالً  تواؤماً  وتتواءم .في أي مكان يســـــتقر فيه األشـــــخاص الصـــــحة على والتشـــــريد الهجرة

    .المنظمة وضعته الذي ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالثالعام  العمل برنامج في الواردة المحددة واإلحاالت
   التوجيهية المبادئ

 
 التوجيهية والمبادئ األولويات إطار فيالمقترحة  العالمية العمل خطة لتنفيذ الالزمة التوجيهية المبادئ ترد - ٢٨
مثل إعالن نيويورك من  ١،القائمة والقرارات الصكوك إلى وتستند والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز تستهدف التي

رت ذكّ ) بشـــأن تعزيز صـــحة الالجئين والمهاجرين الذي ٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص عوالقرار أجل الالجئين والمهاجرين 
بالجهود  متوســلّ إلى تعاون دولي لدعم البلدان التي تســتضــيف الالجئين،  بالحاجةفيه جمعية الصــحة بوجه خاص 

 .التي تبذلها البلدان التي تستضيف وتستقبل أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين

 العمل وخيارات األولوياتما يلي من ب خطةال توصـــــــــــــــي والمهاجرين، الالجئينتنقالت  واســـــــــــــــتجابًة لواقع - ٢٩
والمفوضـــــــــــــية الســـــــــــــامية لألمم المتحدة لشـــــــــــــؤون الالجئين لألمانة بالتنســـــــــــــيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 

 العـــام العمـــل برنـــامج دورة مع العمـــل وخيـــارات األولويـــات هـــذه وتتواءم .الجهـــات الشـــــــــــــــريكـــة المعنيـــة  وســــــــــــــــــائر
 الســـياقاتو االحتياجات المعبر عنها على الصـــعيد الوطني  معيتماشـــى  بماوســـتنفَّذ  ،٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشـــر  الثالث

على أســــــــــاس على الدول األعضــــــــــاء دون أي آثار ملزمة  الوطنية طر القانونية واألوضــــــــــاع الماليةاألولويات واألُ و 
  .فردي

                                                            
التمتع بأعلى مســـتوى يمكن بلوغه من الصـــحة البدنية والنفســـية؛ والمســـاواة وعدم ر الرجوع إليها: فيما يلي المبادئ لتيســـي   ١

المراعية لالجئين والمهاجرين ولنوع التمييز؛ واإلنصاف في إتاحة الخدمات الصحية؛ والنظم الصحية التي محورها اإلنسان و 
ـــاس الجنس؛ وال ـــ ــ ــحية غير التقييدية القائمة على أســ ــ ـــ ــ ــات الصـ ــ ـــ ـــاملة للحكومة برمتها ممارســـ ـــ ــ ــحية؛ والنهوج الشــ ــ ـــ الظروف الصـــ

 وللمجتمع برمته؛ ومشاركة الالجئين والمهاجرين وٕادماجهم االجتماعي؛ والشراكة والتعاون.
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  أولويات خطة العمل العالمية
  

 في العمومية الصــــــــــحة تدخالتمزيج من  خالل من والمهاجرين الالجئين تعزيز صــــــــــحة :١ األولوية
 والطويل القصير األمدين

  
  األغراض 

 
كون ي بما الصــــحية، الرعاية اتخدمتدعيم  خالل من والمهاجرين لالجئين والنفســــية البدنية الصــــحة تعزيز - ٣٠
 الوطنيةالقانونية  هاطر وأُ  هاأولوياتبما يتماشــــــــى مع و  المالية هاوأوضــــــــاع البلدان ســــــــياقات ًا ومقبوًال حســــــــبتناســــــــبم

 من والوقاية ،الصــحة تعزيزوٕاتاحة  ،والكبار ألطفالتناول العناصــر األســاســية مثل تطعيم ابضــمان  ،واختصــاصــها
 والمزمنة الحادة لألمراض وخدمات الرعاية الملطفة والتأهيل في الوقت المناســـــــب، العالجالتشـــــــخيص و و  ،األمراض
الجنســـــــــية  وخدمات رعاية المرأة في مجال الصـــــــــحة والســـــــــلوكية النفســـــــــية واالضـــــــــطرابات ،واإلصـــــــــابات ،والمعدية
  .واإلنجابية

 يلي: مالالستجابة لطلبات الدول األعضاء ألمانة لالمتاحة  خياراتال وتشمل
هدف التغطية الصـــحية الشـــاملة ومبدأ "عدم ترك أي أحد لتحقيق  والتعاون التنســـيقتحســـين  دعم  )أ(

 سنداي وٕاطار اإلنسانية، المبادئ أساس على واإلنسانية الطارئة الصحية االستجابةخلف الركب" وتطوير 
 الوكالة بوصـــــــفها العالمية الصـــــــحة منظمة دور أســـــــاس وعلى ،٢٠٣٠-٢٠١٥ الكوارث مخاطر من للحد
  ؛التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمجموعة الصحة العالمية القائدة

مع  والمهاجرين، الالجئينلالســتجابة في مجال الصــحة العمومية لحاالت وصــول  االســتعداد دعم  )ب(
المهاجرين والالجئين الحاليين والســـــــــــــــكان فئات الســــــــــــــكان الصــــــــــــــحية لحتياجات االاالســــــــــــــتمرار في تلبية 

 على القائمةالصحية  النظم خالل من والمهاجرين الالجئين إلى الخدمات تقديمبضمان المستضيفين لهم، 
  ممكن؛ نطاق أوسع

عن طريق  ،واالســتجابة لها الســارية األمراض فاشــياتالقدرة التشــخيصــية على الكشــف عن  دعم  )ج(
اللقاحات األســـــاســـــية؛ وٕاتاحة  وٕاعطاء االســـــتراتيجي والتأهب الترصـــــدمجموعة من األنشـــــطة مثل تحســـــين 

الخدمات الصـــــــحية الطارئة واألدوية والمنتجات الطبية التي تكون مأمونة وناجعة وميســـــــورة التكلفة وعالية 
 المســــؤوليات مع متوائمة شــــاملة وطنية صــــحية واســــتراتيجيات ســــياســــات إطار فيالجودة ومتوافرة للجميع 

 االســـــــتخدام إلى االنتباه مع )،٢٠٠٥( الدولية الصـــــــحية وائحبالل الصـــــــلة ذات الدولية القانونية وااللتزامات
 ؛مضادات الميكروبات مقاومة من والوقاية الحيوية للمضادات المناسب

 غيرالســــارية و  األمراض من الوقايةدعم  تســــتهدفوطنية  ومعايير ونماذج إرشــــادات وضــــعدعم   )د(
 النســـاء مثلالمعرضـــة للخطر  فئاتالبالتركيز على  ،عالجياً  وتدبيرها النفســـية الصـــحةواعتالالت  الســـارية
 خاصواألشــ الســن؛ وكبار والشــباب؛ راهقينوالمالمصــحوبين وغير المصــحوبين بذويهم  واألطفال والفتيات؛

 من والناجين البشـــــــــري؛ المناعي العوز وفيروس الســـــــــل ومنها مزمنة، بأمراض والمصـــــــــابين اإلعاقة؛ذوي 
سائر أشكال العنف القائم و  الجنسي العنف ذلك في بما العنف، أو الرضوح أو التعذيب أو بالبشر االتجار

هذه  وتحريحاالت العنف القائم على نوع الجنس من خالل إدارة مجاالت تشــــــمل تقييم  الجنس؛على نوع 
 الخطر لعوامل التصــديها والوقاية منها أو تعزيز هذه المجاالت؛ ومن خالل وعالج هاوتشــخيصــ الحاالت

 التغذية. وضعف والكحول التبغ تعاطي مثل
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 والســالمة صــحةال تدابير وضــع مع وجودتها،الصــحية األســاســية  الرعاية اســتمرارية تعزيز :٢ األولوية
  وتنفيذها وتعزيزها المهنيتين

 
  األغراض

 
التغلب على العقبات ب عليها، الحصول وسهولة وتوافرها ومقبوليتها الصحية الرعاية خدمات جودة تحسين - ٣١

الخدمات  إلىالخاص  االنتباه معالمادية والمالية واإلعالمية واللغوية والعقبات الثقافية األخرى على ســـــــبيل المثال، 
 عملية أثناء كافية متابعة أو عناية موضع غالبال تكون في ال التيوالصحة النفسية  المزمنة المتصلة باالعتالالت

 العمال صـــــــــــفوف في بالعمل والمرتبطة المهنية واإلصـــــــــــابات األمراض من الوقاية على العملبو ، والتشـــــــــــرد الهجرة
 الحماية ونظم واألولية المهنية الصــــــحية الرعاية بخدمات التغطية تحســــــين خالل من وأســــــرهم والمهاجرين الالجئين

طر القــانونيــة الوطنيــة للــدول للســـــــــــــــيــاقــات واألولويــات واألُ  وفقــاً  وجودتهــا،وٕامكــانيــة الحصـــــــــــــــول عليهــا  االجتمــاعيــة
   ١األعضاء.

   يلي: مالالستجابة لطلبات الدول األعضاء ألمانة لالمتاحة  خياراتال وتشمل

 األجل، وطويل مستمر أساس على الجودة وذاتاألساسية  الصحية الرعاية خدمات تطوير دعم  )أ(
 وظيفتها تؤدي التيالمالئمة  والثالثية الثانوية الصــــحية الرعاية خدمات إلى اإلحالة عمليات باالســــتناد إلى

 الرعــايــة خــدمــات إلى يحتــاجون الــذين والمهــاجرين الالجئين إلى الخــدمــات تقــديم وشـــــــــــــــبكــات يرام مــا على
  ؛حسب مقتضى الحال المستمرة، والنفسية االجتماعية الرعاية إتاحة ذلك في بما الصحية،

لتحســـــــــــــــين اســـــــــــــــتمرارية رعاية الالجئين والمهاجرين وجودتها،  الحدود عبر والتعاون الحوار دعم  )ب(
والمفوضــــــــــية الســــــــــامية لألمم المتحدة لشــــــــــؤون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة 

 وتتبع الرعاية اســـــتمرارية لضـــــمان موحدة بروتوكوالت وضـــــعو  الالجئين وســـــائر الجهات الشـــــريكة المعنية،
  األشخاص؛ حركة بسبب المتابعة فقدان تقليل ثم ومن ،المرضى

 العمال صــــحة وتدعيم القدرات المؤســــســــية لتعزيز الوطنية دعم وضــــع خطط العمل والســــياســــات  )ج(
 االجتماعية، الحماية وآليات التعاون صــــــكوك وفي الدولية المحافل في أســــــرهم وأفراد والمهاجرين الالجئين

تمشــــــــــيًا مع أحكام القرار  إعالمية ومواد ومؤشــــــــــرات ســــــــــياســــــــــاتية وخيارات أدوات اســــــــــتحداث ذلك في بما
 بشأن صحة العمال: خطة عمل عالمية.) ٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ع  ص  ج
  
  
  
  
  
  

                                                            
ــين ظروف العمل في عداد وظائف المنظمة بموجب المادة النهوض بيندرج    ١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــتورها. وفي القرار ٢تحســ ـــ ــ ــ ـــ ــ (ط) من دســ
ــأن) ٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ع  ص  ج ـــ ـــحة  بشــ ــ ــاء على العمال: خطة عمل عالميةصــ ـــ ـــــحة الدول األعضــ ـــــع ، حثت جمعية الصــ وضــ

صــحة العمال والعمل على تحقيق التغطية التامة لجميع العمال، ب لتنفيذ خطة العمل العالمية المعنيةســياســات وخطط وطنية 
ــحة الم ــ ــرورية وخدمات الصـــ ــ ـــية من أجل بمن فيهم العمال المهاجرون والمتعاقدون من الباطن، بالتدخالت الضـــ ــاســــ ــ هنية األســـ

   من األمراض واإلصابات المهنية وذات الصلة بالعمل.األولية توفير الوقاية 
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في برامج العمل العالمية واإلقليمية  والمهاجرين مراعاة صــــــــــحة الالجئين تعميم إلى الدعوة :٣ األولوية
 القانونية والحماية والمهاجرينالســـــــياســـــــات الصـــــــحية المراعية لالجئين والقطرية وتشـــــــجيع ما يلي: 

المســـــــاواة بين  وعافيتهم؛ والمهاجرين الالجئين من والمراهقين واألطفال النســـــــاء صـــــــحة؛ واالجتماعية
 بين والتعاون التنســــيق وآليات الشــــراكاتأم فتيات؛  نَّ الجنســــين وتمكين الالجئات والمهاجرات نســــاًء كُ 

   والوكاالت والبلدان القطاعات
 

  األغراض
 

 المســــــاواة عدم أثر منبالوقاية والتخفيف  والمهاجرين لالجئين الصــــــحية االحتياجات تلبيةالمســــــاعدة على  - ٣٢
والتشـــــرد  الهجرة عملية مراحل جميع فيالصـــــحية  الخدمات إتاحةفي و مجال الصـــــحة  في الجنس نوع أســـــاس على
البدنية  الصــــــحة من بلوغه يمكن مســــــتوى بأعلى التمتع في والمهاجرين الالجئين حق إعمال إلى الدعوة طريق عن

 وعن ،المقابلة الصـــلة ذات واإلقليمية الدولية والصـــكوك اإلنســـان حقوقالمرتبطة ب الدولية لاللتزامات وفقاً  والنفســـية،
 إتــاحــة دون تحول التي والتمييزيــة واإلعالميــة والمــاليــة المــاديــة العراقيــل من التخلص أو الحــد على العمــل طريق
 الفاعلة الجهات ومنهم العالمية، الصحة منظمة شركاء مع المتضافر العمل من إطار في الصحية الرعاية خدمات
   .الدول غير

   يلي: مالالستجابة لطلبات الدول األعضاء ألمانة لالمتاحة  خياراتال وتشمل
 القــدرة الوطنيــة على تلبيــة تعزيز إلى الراميــة واإلجراءات والخطط االســـــــــــــــتراتيجيــات إعــداد دعم  )أ(

 المتعددة النهوج بوســـــــــــــائل تشـــــــــــــمل الصـــــــــــــحة، مجال في حقوقهم وٕاعمال والمهاجرين الالجئين احتياجات
  واالتصاالت؛ االستراتيجية والشراكات التقنية المساعدة وتيسير الرئيسيين المصلحة أصحاب مع القطاعات

 الصـــــــــحية الرعاية قدراتوتنفيذها وبناء  بالبّينات المســـــــــندة العمومية الصـــــــــحة نهوج وضـــــــــعدعم   )ب(
 دون تحول التي الحواجز وتقليل تمييز، ودون ميســـــــــــــــورة بتكلفة الخدمات وٕاتاحة الخدمات، لتقديم الالزمة

توفير الخدمات و  الثقافيةلالعتبارات  مراعية خدمات تقديمفي  الصـــــحية الرعاية مقدمي وتدريب التواصـــــل،
 اإلعاقة؛ ذويلألشخاص 

ويشــــــمل  الوطنية التشــــــريعات مع يتواءم بما الصــــــحية، الرعاية خدمات توفير ضــــــمانبل دعم ســــــُ   )ج(
 ،واألطفال لألمهات الصـــــــــــحية والرعايةللمرأة، اإلنجابية والحقوق  واإلنجابية الجنســـــــــــية الصـــــــــــحة مجاالت
 النفســي والدعم والمتخصــصــة الخاصــة الرعاية وٕاتاحة األســرة، وتنظيم لها، والتالية للوالدة الســابقة والرعاية
 وضع؛ أي في لألطفال

 وتقديمها وٕادارتها الصحية الرعاية خدمات شؤون تصريف مجال في وأدوات توصيات إعداددعم   )د(
 تحول التي والمالية واإلدارية القانونية والعوائق واللغوية، الثقافيةوالعقبات  ،الوبائية العوامل تتناول بحيث
 المهاجرين؛الالجئين و  من الصحيين العاملين إشراك معالخدمات،  إتاحة دون

الســــــــكان الالجئين والمهاجرين عبر تحديد مهارات الرعاية الصــــــــحية وتعزيزها في صــــــــفوف دعم   )ه(
 التدريب ومنح الشهادات، تمشيًا مع التشريعات والمعايير والتقييمات الوطنية؛

 والهجرة اللجوءشـــؤون  تنســـيقعالمية وما يســـتجد منها عند االقتضـــاء ل ترتيباتدعم ما يوجد من   )و(
والمفوضـــــــية الســـــــامية  للهجرة الدولية المنظمةالدول األعضـــــــاء واألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية و  مع

 منظومة داخلأخرى  وكيانات الهجرةالمعنية ب المتحدة األمم جامعة وشبكة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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 األحمر، والهالل األحمر للصـــــــــــــــليب الدولية الحركة منها ،خارج هذه المنظومة ومنظمات المتحدة األمم
 ؛والمنظمات الدينية المدني والمجتمع واإلنمائي اإلنساني الميدانين في الفاعلة الجهاتمن  وغيرها

 لتمكين الســــــــــنوات ومتعدد مرن تمويل على الحصــــــــــول أجل من الموارد تعبئة تعزيزتقديم الدعم ل  )ز(
 والمتوســـطة العاجلة الصـــحية والمهاجرين الالجئين الحتياجات االســـتجابة من المحلية والمجتمعات البلدان
بالتوافق مع إجراءات ترمي إلى تحســــــــين صــــــــحة الفئات الســــــــكانية والمجتمعات  - األجل والطويلة األجل
 اإلقليمية التمويل آليات في والمهاجرين لالجئين الصـــــحية حتياجاتســـــتضـــــيفة وعافيتهم وبما يشـــــمل االالم

  ١؛والجديدة القائمة والعالمية
تشـــــــجع بحيث االعتماد على اآلليات الراهنة أو  البلدان بينللتنســـــــيق  آلياتإلرســـــــاء تقديم الدعم   )ح(
 الرعاية؛ استمرارية ضمانتساعد على  مشتركة إجراءات وتنفيذ المعلومات تبادل تتيحو 
تقديم الدعم إلعداد أدوات وآليات مشــــــــتركة بين البلدان للترصــــــــد وتبادل البيانات بشــــــــأن صــــــــحة   )ط(

 بيانات جمعالالجئين والمهاجرين وتبادل المعلومات عن الخطوات المتخذة واألســـــــــــاليب المســـــــــــتخدمة في 
  الجنس؛ لنوع المراعية والخدمات البرامج في بها ُيستشرد كي وتحليلها الجنسالسن ونوع  حسب مصنفة

لتعزيز الوضــع الصــحي األمثل وفرص تحســين الصــحة وتحقيق  األعضــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ي(
 ؛والنساءجيدة، وخصوصًا للشباب  صحية حصائل

العنف الجنســـــــــي  ضـــــــــحايا تحديد في همدور قدرة مقدمي الخدمات الصـــــــــحية و  دعيمتقديم الدعم لت  )ك(
 والتعذيب واالتجار الجنس نوع على القائم التمييزمثل  ،وســـــــــــــــائر أشـــــــــــــــكال العنف القائم على نوع الجنس

 جنس،ال نوععتبارات المراع  نحو على وٕاحالتهم عالجياً  حالتهم وتدبيرواالعتداء القائم على نوع الجنس 
 الرعاية تقديمفي و  األنثوية التناســــــلية األعضــــــاء وتشــــــويه الجنســــــي العنفوالوقاية من  الحمايةتعزيز  فيو 

  ؛هاوعالجوحاالت سوء التغذية الحاد  جنسياً  المنقولة المعدية األمراضللوقاية من  والدعم
 المعنية المســـــتوى الرفيعةاألمم المتحدة  هيئة العشـــــر الصـــــادرة عن توصـــــياتال تنفيذتقديم الدعم ل  )ل(

 للشـــــــواغل التصـــــــدي إلىبوضـــــــوح  تدعومنها توصـــــــية  ٢االقتصـــــــادي، والنمو الصـــــــحة لمجا في بالعمالة
 بين المســــــاواة ضــــــمان مع الصــــــحية، العمالة وســــــوق الصــــــحي اإلصــــــالح عملية في بالجنســــــين المرتبطة
 داخل الجنس نوع أســـــــاس على القائم التمييز على والقضـــــــاء الصـــــــحية العاملة القوى توزيع في الجنســـــــين

 الصحية. العاملة القوى
 

 تحقيق نحو التقدم وتيرة وتسريع للصحة االجتماعية المحددات معالجة على القدرة تعزيز :٤ األولوية
  الشاملة الصحية التغطية ذلك في بما المستدامة، التنمية أهداف

 
  األغراض

 ةمشــــــــتركإجراءات  اتخاذ خالل من والمهاجرين الالجئين صــــــــحةل االجتماعية المحددات معالجة ضــــــــمان - ٣٣
 أســـــاس على العمومية الصــــحةومتســــقة متعددة القطاعات في إطار جميع أنشــــطة اســــتجابة الســــياســــات في مجال 

                                                            
ــبكة جامعة األمم المتحدة   ١ ــ ــتئمانيًا لشــ ـــ ــندوقًا اسـ ــ ـــبكة جامعة األمم المتحدة المعنية بالهجرة صــ ــ ـــئ أمانة شـ ــ من المزمع  ،تنشـ

 إطالقه قريبًا.
ــحة العالمية. العمل    ٢ ـــحية. جنيفانظر منظمة الصـــ ــتثمار في القوى العاملة الصــ منظمة  :من أجل الصـــــحة والنمو: االســـ

  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٢، تم االطالع في http://www.who.int/iris/handle/10665/250047( ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
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 وبالرفاهية صــــحية عيش بأنماط الجميع تمّتع (ضــــمان ٣ الهدفســــيما التنمية المســــتدامة المعنية، وال جميع أهداف
 الهجرة (تيسير ٧-١٠والغاية  ،)الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها( ١٠والهدف  األعمار) جميع في

 الهجرة ســـياســـات تنفيذ خالل من ذلك في بما بالمســـؤولية، ومتســـم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشـــخاص وتنقل
  ١اإلدارة). بحسن تتسم والتي لها المخطط

 يلي: ما لالستجابة لطلبات الدول األعضاء ألمانةلالمتاحة  خياراتال وتشمل
التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضـــــــــــــية الســـــــــــــامية لألمم المتحدة   )أ(

 صــــحائف واســــتكمالوالتقييم  اإلرشــــادأدوات  تنفيذ لدعملشــــؤون الالجئين وســــائر الجهات الشــــريكة المعنية 
 الصـــــــــــلة ذات واالقتصـــــــــــادية االجتماعية العواملإبراز  أجل من بعينها ببلدان الخاصـــــــــــة والمعايير الوقائع

 التنمية وأهداف الشــــــــــاملة الصــــــــــحية التغطية ســــــــــياق في ،واالســــــــــتجابة لها والمهاجرين الالجئين بصــــــــــحة
 الممارسات؛ وأفضل الشراكات على وبناءً  المستدامة

 لمحدداتل تســـــاهم في التصـــــدي التي المعنيةصـــــاحبة المصـــــلحة  والجهات القطاعات تحديد دعم  )ب(
 ةالمشــــــــتركواتخاذ اإلجراءات  للحوار معينة مجاالت تحديدفي و  والمهاجرين الالجئين لصــــــــحة االجتماعية

 الشاملة؛ الصحية التغطية تحقيق بشأن
 المحــــدداتفيمــــا يتصـــــــــــــــــــل بــــ المهــــاجرينالالجئين و  مع الموظفين العــــاملين جميع تــــدريــــب دعم  )ج(

وتوفير التدريب المهني للعاملين الصــــحيين  الســــياســــات الســــتجابة الالزمةنشــــطة األو  للصــــحة االجتماعية
وتتاح لهم الفرص  الدعم علىفي مجال الرعاية الصــحية  والعاملون الصــحة مخططو يحصــل أن وضــمان
إتاحة  أيضــــــــــاً  تكفل والمهاجرين لالجئين مراعيةو  مالئمة صــــــــــحية تدخالت تنفيذ أجل من المعارف لتبادل

 منصف؛ نحو علىبتكاليف معقولة و  للجميعالخدمات 
 على الصـــــــــحيين العاملين توظيف بشـــــــــأن الممارســـــــــة لقواعد العالمية المنظمة مدونة تنفيذ تعزيز  )د(

 بشأنها؛ واإلبالغ الدولي المستوى
 
  تعزيز الرصد الصحي ونظم المعلومات الصحية :٥ األولوية

 
  األغراض

 
 وٕاتاحة والقطري واإلقليمي العالميالمســــــتوى  على المصــــــنفة والبيانات المعلومات على الحصــــــول ضــــــمان - ٣٤

 القراراتوصانعي  السياسات راسمي لدعم والمهاجرين الالجئين بصحة تتعلق للمقارنة وقابلة وموحدة وافية سجالت
   .ناتالبيّ ب المسندةتدخالت الخطط و الو  سياساتالمزيد من الإعداد  أجل من

 يلي: مالالستجابة لطلبات الدول األعضاء ألمانة لالمتاحة  خياراتال وتشمل

أنشــــطة ترصــــد صــــحة الالجئين والمهاجرين وتنفيذها في  إلعداد األعضــــاء الدول مع العملدعم   )أ(
تتضـــــــمن بيانات عن صـــــــحة  مرحلية تقاريروٕاصـــــــدار  ،إطار األنشـــــــطة الوطنية العامة لترصـــــــد الصـــــــحة

 التنمية أهـــــــــــــــــــــــــــداف ســـــــــــياق في المخاطر، تلك من والحد األمراض مخاطر وتوزيع ،الالجئين والمهاجرين

                                                            
ـــــوع ( ٢الهدف    ١ ــًا بالموضـــ ــ ــ ــلة أيضــ ـــ ـــنة وتعزيز الزراعة له صـــ ــ ـــاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحســـ ــ القضـــ

 ).المستدامة
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السامية لألمم  والمفوضية للهجرة الدولية المنظمةو  منظمة العمل الدولية مع والتنسيق بالتعاون المستدامة،
  ؛المتحدة لشؤون الالجئين

 على والمهاجرين الالجئين صـــحة بشـــأن مصـــنفة بيانات لتجهيز األعضـــاء الدول مع العملدعم   )ب(
الخدمات الصــــــحية  على الحصــــــول طلب بســــــلوك المتعلقة البيانات فيها بما والمحلي، القطري المســــــتويين

  منها؛ واالستفادةوٕاتاحة خدمات الرعاية الصحية 

 الصـــــــــحية المخاطربشـــــــــأن  بيانات وقواعدمشـــــــــتركة بين البلدان لتوليد بيانات  نهوجوضـــــــــع دعم   )ج(
 صـــــــحية وبطاقات صـــــــحية ســـــــجالتوٕاعداد  يمكن تبادلها، والمقصـــــــد والعبور المنشـــــــأ بلدان فيالمواجهة 
 اســتمراريةيســر مما ي المتنقلة، الســكانية للمجموعات صــحيةبطاقات  تصــميم إمكانية ذلك في بما ،محمولة
 .الوطنية مع مراعاة السياقات واألطر القانونية، الرعاية

 
: دعم التدابير الرامية إلى تحســـــين التواصـــــل المســـــند بالبّينات في مجال الصـــــحة ومكافحة ٦األولوية 

  التصورات الخاطئة بشأن صحة المهاجرين والالجئين
  

  األغراض
  

والســـــــكان في صـــــــفوف الالجئين والمهاجرين توفير معلومات دقيقة وتبديد المخاوف والتصـــــــورات الخاطئة   -٣٥
على والتشرد على صحة السكان الالجئين والمهاجرين وصحة المجتمعات المحلية و  المستضيفين بشأن آثار الهجرة

  النظم الصحية.
  

  تشمل الخيارات المتاحة لألمانة لالستجابة لطلبات الدول األعضاء ما يلي:

والســهلة االســتعمال لالعتبارات الثقافية واآلنية والمراعية  والواقعيةالمناســبة المعلومات توفير دعم   )أ(
اإلقصـــاء بهدف مكافحة أعمال بشـــأن حقوق اإلنســـان المكفولة لالجئين والمهاجرين واحتياجاتهم الصـــحية 

 والتمييز؛الوصم مثل 

أنشطة الدعوة ووسائل اإلعالم وتوعية الجمهور ضمن قطاع الصحة من أجل إرساء دعائم دعم   )ب(
  مهور والجهات األخرى صاحبة المصلحة؛الجو الدعم وتعزيز المشاركة الواسعة بين الحكومة 

منظمة العمل الالجئين وصــــــــــــحة المهاجرين، بالتعاون مع  وضــــــــــــعإعداد تقرير عالمي عن دعم   (ج)
  ؛السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضيةالدولية و 

، يشـــمل دور خطة العمل العالميةبما دعم تنظيم مؤتمر عالمي عن صـــحة الالجئين والمهاجرين   )(د
منظمــة العمــل الــدوليــة والمنظمــة الــدوليــة للهجرة ، بــالتعــاون مع كررهــاوال يلمنتــديــات الراهنــة اكمــل ممــا ي

  والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وسائر الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية.
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  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
 

  المقرر اإلجرائي التالي:مشروع والنظر في  التقرير بهذا علماً  اإلحاطة إلى ةمدعو جمعية الصحة   -٣٦
  

تعزيز صــــحة الالجئين عن  جمعية الصــــحة العالمية الثانية والســــبعون، بعد أن نظرت في التقرير
  قررت ما يلي: ١والمهاجرين،

الالجئين  بخطـــة العمـــل العـــالميـــة للمنظمـــة بشــــــــــــــــــأن تعزيز صـــــــــــــــحـــةأن تحيط علمـــًا  )١(
 ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  والمهاجرين،

الرابعة في دورتيها إلى جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية م قديأن تطلب من المدير العام  نأ )٢(
تقريرًا عضـــاء والجهات الشـــريكة، ، بالتعاون والتشـــاور مع الدول األوالســـادســـة والســـبعينوالســـبعين 

تعزيز صـــــــــــــــحــة الالجئين ن خطــة العمــل العــالميــة للمنظمــة بشـــــــــــــــــأتنفيــذ عن التقــدم المحرز في 
  .٢٠٢٣-٢٠١٩والمهاجرين، 

  
 

=     =     =  
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