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  ١جريناتعزيز صحة المه
 
  

  تقرير من األمانة
  
  

السياق العالمي الـراهن والتحـديات الصـحية المتصـلة بالمهـاجرين والالجئـين، ويصـف هذا التقرير  يلّخص   -١
ـــّين باقتضـــاب اإلجـــراءات المســـتقبلية ذات إجـــراء ـــة لهـــا علـــى المســـتويين العـــالمي واإلقليمـــي، ويب ات تصـــدي األمان

العـــام، فـــي جملـــة  مـــن المـــدير)، الـــذي طلبـــت فيـــه جمعيـــة الصـــحة ٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عبشـــأن القـــرار  األولويـــة
المهــاجرين فــي عمليــة وضــع  إدراج صــحةفــي برنــامج العمــل الــدولي؛  المهــاجرينروِّج لمــا يلــي: صــحة يــأمــور، أن 
األعضــاء الحــوار والتعــاون بشــأن صــحة المهــاجرين بــين جميــع الــدول يات الصــحية اإلقليميــة والوطنيــة؛ االســتراتيج

وكــان  الــدولي بشــأن صــحة المهــاجرين.و  علــى الصــعيدين األقــاليميالتعــاون بــين الوكــاالت المعنيــة بعمليــة الهجــرة؛ 
  ٢.وأحاط علمًا بها هذا التقرير من نسخة سابقةفي  نظروالثالثين بعد المائة قد المجلس التنفيذي في دورته الثامنة 

  
  السياق الراهن

  
هـي األعلـى حـول العـالم  عبـر الحـدود الدوليـة إن الزيادة التي حدثت مؤخرًا في نزوح المجموعات السكانية  -٢

مـــن ســـكان العـــالم)  ٪ ٣,٣( مليونـــًا مـــن المهـــاجرين ٢٤٤مـــا يقـــدر بنحـــو  وجـــود ســـاهمت فـــي، وقـــد ســـنة ٧٠منـــذ 
مفوضـية األمـم المتحـدة لشـؤون مليون الجئ ( ٢٠لجنة السكان والتنمية التابعة لألمم المتحدة)، منهم ( ٢٠١٥ عام

 مليــون مهـاجر داخلــي فـي مختلــف أنحـاء العــالم. ٧٤٠تشــير التقـديرات إلــى أن هنـاك ). وفضـًال عــن ذلـك الالجئـين
 تحســــين فــــرص حصــــولهم علــــى الخــــدمات األمــــن، أو وراءســــعيًا  صــــليةبلــــدانهم األ الــــدوليون ويغــــادر المهــــاجرون

 عـــن هـــؤالء المهـــاجرينتـــنجم تـــدفقات و . ، والصـــحة، والتعلـــيماالجتماعيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــرص العمـــلاالقتصـــادية و 
المتفاقمـة فـي كثيـر مـن األحيـان بسـبب  والكـوارث، والنزاعـات، ،وانعـدام األمـن ،االضطهادالعولمة، وتغير المناخ، و 

االفتقار إلى إمكانية الحصول على الخـدمات وسـبل العـيش. وعلـى مـدى السـنوات األربـع الماضـية، اسـتقبلت بلـدان 
، ٢٠١٢الجـــئ ســـوري إلـــى تركيـــا منـــذ عـــام  مليـــون ٢‚٥نحـــو مليـــون الجـــئ جديـــد. ووصـــل  ٤,٢الشـــرق األوســـط 

. وليسـت ٢٠١٥ نهايـة عـام بحلـولوالجـئ جديـد إلـى أوروبـا  وطالـب لجـوء مهـاجر مليون ١,٢وصل أكثر من  كما
والالجئـين  المهاجرينالرئيسية، مما يشير إلى أن تدفقات  البلدان األصليةهناك بوادر على أن األحوال تتحسن في 

  نطاق واسع في المستقبل المنظور. ستستمر على األرجح على
                                                           

مجموعــة أشــخاص، عبــر حــدود دوليــة أو مصــطلح الهجــرة علــى أنــه: حركــة شــخص أو  ف المنظمــة الدوليــة للهجــرةتعــرِّ    ١
تشـــمل أي نـــوع مـــن حركـــة النـــاس، بغـــض النظـــر عـــن طولهـــا، وتركيبهـــا،  هـــي حركـــة ســـكانيةالهجـــرة ضـــمن دولـــة مـــا. وهـــذه 

وأســبابها؛ كمــا أنهــا تتضــمن هجــرة الالجئــين، والنــازحين، والمهــاجرين االقتصــاديين، واألشــخاص المنتقلــين ألغــراض أخــرى، 
  .(https://www.iom.int/key-migration-terms) األسرشمل  في ذلك لمُّ  بما
والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائـة، الجلسـة الثامنـة،  ١٣٨/٢٦م تانظر الوثيقة    ٢

  .)(باإلنكليزية) ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢الفرع 
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  التحديات الصحية المتصلة بالمهاجرين والالجئين
  
حية المتصـلة بالمجموعـات الكبيـرة مـن المهـاجرين والالجئـين التـي نشـهدها هناك العديد من التحديات الصـ  -٣

ـــة حقـــوق  ـــة مصـــّدقة بشـــأن حقـــوق اإلنســـان مـــن أجـــل حماي اليـــوم. وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود معـــايير واتفاقيـــات دولي
ت المهاجرين والالجئين، بما في ذلك حقهم في الصحة، فإن العديد منهم يفتقـر إلـى إمكانيـة الحصـول علـى الخـدما

الصـحية والحمايـة الماليـة مـن أجـل الصـحة. وتتعـرض صــحة العديـد مـن المهـاجرين والالجئـين للخطـر بسـبب ســوء 
المعاملــــة والعنــــف واالســــتغالل والعراقيــــل القائمــــة علــــى التمييــــز التــــي تعتــــرض الحصــــول علــــى الخــــدمات الصــــحية 

ة النطــاق آثــارًا ســلبية علــى الصــحة البدنيــة وقــد تخلِّــف الهجــرة واســعواالجتماعيــة واالفتقــار إلــى الرعايــة المســتمرة. 
الجــنس،  القــائم علــى نــوعوالنفســية للمجموعــات الســكانية المتنقلــة، التــي قــد تتعــرض للعنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف 

صــــحة األم ، ومشــــكالت تتعلــــق بالصــــحة اإلنجابيــــة الجنســــية، و اإلجبــــار علــــى ممارســــة البغــــاءو ، والعنــــف الجنســــي
لوعائيـة، والصـحة النفسـية، ومـا إلـى ذلـك. ويعتبـر تـوفير مسـتويات كافيـة مـن والطفل، والسكري، واألمراض القلبية ا

بـــل وكعنصـــر أساســـي فـــي حمايـــة وتعزيـــز حقـــوقهم  الرعايـــة لالجئـــين والمهـــاجرين مهمـــًا ال لصـــحة الســـكان فحســـب
ية زال حصـول المجموعـات السـكانلمي، ماوعلى الصعيد العااإلنسانية وكذلك حقوق المجتمعات المحلية المضيفة. 

ُيعـــالَج  الضـــعيفة مـــن المهـــاجرين والالجئـــين علـــى الخـــدمات الصـــحية داخـــل البلـــدان المستضـــيفة شـــديد التفـــاوت وال
بطريقــة متســقة. وقــد تختلــف االحتياجــات الصــحية لمجموعــات المهــاجرين والالجئــين بدرجــة كبيــرة عــن احتياجــات 

ـــدان المستضـــيفة. وُيمكـــن للعوائـــق التـــي تعتـــرض الحصـــول علـــى الرعايـــة أن تشـــمل التكـــاليف المرتفعـــة  ســـكان البل
علــى االنضــمام إلــى نظــم التــأمين الصــحي  ةوالتمييــز والعقبــات اإلداريــة وعــدم القــدر  والثقافيــةواالختالفــات اللغويــة 

المحليـة واالفتقــار إلــى المعلومــات عـن االســتحقاقات الصــحية. وفــي البلــدان المضـيفة األغنــى، تتزايــد الحــاالت التــي 
هنيــون الصــحيون مرضــى تبــدو علــيهم أعــراض غيــر مألوفــة لهــم. ويــؤدي تــأخير الرعايــة أو تأجيلهــا يعــالج فيهــا الم

واالفتقار إلـى الخـدمات الوقائيـة المناسـبة إلـى تفـاقم المـرض والحاجـة فيمـا بعـد إلـى عـالج أكثـر تعقيـدًا وتكلفـًة. وقـد 
  ان ويهدد الصحة العمومية.ق اإلنسيكون تأخير العالج أو رفضه تمييزيًا، كما قد ينتهك مبادئ حقو 

  
  إجراءات األمانة 

  
تعمل المنظمة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ضمن جهات أخرى،   -٤

مـع حمايـة  من أجل فهم االحتياجات الصحية لمجموعات المشردين وتحسين حالتها الصحية على الصعيد العالمي
  المضيفة في الوقت ذاته. صحة المجتمعات المحلية

  
، جمعـت ٢٠١٥اتخذتـه اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـا فـي أيلـول/ سـبتمبر  قـراروفي اآلونة األخيرة، في أعقاب   -٥

، إلــى دولــة عضــوًا مــن اإلقليمــين األفريقــي واألوروبــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط ٥٠المنظمــة ووزارة الصــحة اإليطاليــة 
في روما في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر فـي اجتمـاع  دة والمنظمات الدولية،جانب العديد من وكاالت األمم المتح

رفيع المستوى بشـأن صـحة المهـاجرين والالجئـين مـن أجـل مناقشـة الجوانـب الصـحية العموميـة لتـدفقات المهـاجرين 
العمــل بشــأن  تعزيــز"وُأدرجــت نتــائج المــداوالت فــي وثيقــة ختاميــة بعنــوان والالجئــين األخيــرة إلــى البلــدان األوروبيــة. 

والتــي حــددت فيهــا الــدول األعضــاء األوروبيــة وأقــرت إطــارًا للعمــل الجمــاعي بشــأن  ١صــحة الالجئــين والمهــاجرين"
  صحة الالجئين والمهاجرين في اإلقليم األوروبي.

  
فـي  ويستكمل هذا االجتماع مبادرات سابقة مثل المشاورة العالميـة المعنيـة بصـحة المهـاجرين التـي ُنظِّمـت  -٦

في مدريد من جانب المنظمـة بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة ووزارة الصـحة والسياسـات  ٢٠١٠آذار/ مارس 
                                                           

  في العنوان اإللكتروني التالي: متاحة باللغتين اإلنكليزية والروسية   ١
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2016/ 
stepping-up-action-on-refugee-and-migrant-health 
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ســـبانيا، وتمخضـــت عـــن إطـــار تشـــغيلي إلرشـــاد عمـــل المنظمـــة وشـــركائها بشـــأن صـــحة أاالجتماعيـــة فـــي حكومـــة 
لــنظم الصــحية الحساســة اة والقانونيــة؛ مهــاجرين؛ األطــر السياســاتيالمهــاجرين فــي المجــاالت التاليــة: رصــد صــحة ال

  الشراكات والشبكات واألطر المتعددة البلدان. للمهاجرين؛ 
  
، بغيــــة التصــــدي للتحــــديات الصــــحية الفريــــدة التــــي تواجــــه المهــــاجرين والالجئــــين األفريقــــي اإلقلــــيم وفــــي  -٧

ت التطعــيم وتقــديم خــدمات والمشــردين داخليــًا، وخاصــة فــي حــاالت الطــوارئ، تــدعم المنظمــة تعزيــز الصــحة وحمــال
الرعاية الصحية وترّصد األمراض، كما تساعد علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة بشـأن إدارة مخـاطر الطـوارئ، مثـل إدارة 

، ُأجِبـر ٢٠١٥البيانات واإلمدادات. فعلى سبيل المثال، خـالل األزمـة السياسـية التـي حـدثت فـي بورونـدي فـي عـام 
اللجـوء إلـى البلـدان المجـاورة. وانطـوى الوضـع المعقـد علـى فاشـية كـوليرا.  بورونـدي علـى ٢٠٠ ٠٠٠ما يقـرب مـن 

لمخــاطر، كمــا قــّدمت إمــدادات ووفــرت المنظمــة الخبــرة بشــأن الترصــد والوبائيــات والصــحة العموميــة واإلبــالغ عــن ا
  طبية.

  
 لثالثـة بلـدانمليـون الجـئ، ينتمـي أكثـر مـن نصـفهم  ٤,٢وطبقًا للتقديرات، يستضيف إقليم شرق المتوسط   -٨
الجمهورية العربية السورية. وفي جميع البلدان المضيفة، تقـود المنظمـة مجموعـة أفغانستان والصومال و : اإلقليم في

فـــي  ٢٠١٢منهـــا منـــذ عـــام  ٢٠الصـــحة علـــى المســـتوى القطـــري عنـــد تنشـــيطها؛ وتقـــود التقييمـــات الصـــحية (ُأجـــري 
العربية السورية)؛ وتُنـتج المعلومـات الصـحية وتنشـرها مـن خـالل  خمسة بلدان متأثرة باألزمة الحادثة في الجمهورية

تقارير عن الحالـة ونشـرات صـحية ولمحـات عـن المـانحين؛ وتـوّفر تحلـيًال لألثـر الصـحي؛ وتجمـع بيانـات الترصـد. 
المنظمة أيضًا الدعم التقني والتدريب لوزارات الصحة والشركاء، وتعمل مع الشركاء على رصد نوعية الميـاه وتوّفر 

د المنظمة المرافق الصحية باألدويـة والمعـدات الطبيـة مـن أجـل  ودعم مكافحة النواقل والقيام بحمالت التمنيع. وتزوِّ
لــك دعــم خــدمات اإلحالــة والمرضــى الــذين يعــانون مــن الالجئــين والمجتمعــات المحليــة المستضــيفة لهــم، بمــا فــي ذ

العجــز. وفــي ظــروف اســتثنائية، تــوّفر المنظمــة أيضــًا خــدمات الرعايــة الصــحية المباشــرة باعتبارهــا المــالذ األخيــر، 
  في حالة مخيمات الالجئين السوريين في العراق. كما
  
إلى أوروبا، باإلضـافة إلـى مـا يقـرب من المهاجرين والالجئين  مليون، وصل أكثر من ٢٠١٥ وخالل عام  -٩

من هـؤالء المهـاجرين  ٪٥المقّدر أن  . ومن٢٠١٢لجؤوا إلى تركيا منذ شباط/ فبراير  مليون الجئ سوري ٢,٥من 
والالجئــين يحتــاجون فــورًا إلــى خــدمات الرعايــة الصــحية. وبغيــة تحليــل الخــدمات الصــحية المتاحــة وتحســينها لمــن 

 ةدولـ ١١ببعثـات تقيـيم مشـتركة للـنظم الصـحية والصـحة العموميـة فـي  ٢٠١٥عام  يحتاجونها، اضطلعت المنظمة
سـبانيا وجمهوريـة وقبـرص واليونـان وهنغاريـا وٕايطاليـا ومالطـة والبرتغـال وصـربيا وأ بلغاريـا(ألبانيا و  مستضيفة عضو
ل األعضـاء بالمشـورة التقنيـة لدعم الدو  ١. ويجري حاليًا استخدام نتائج هذه التقييماتالسابقة)اليوغوسالفية  ةمقدوني

والتـــدريب والمســـتلزمات الطبيـــة. وتضـــع المنظمـــة تقـــارير شـــبكة البّينـــات الصـــحية وتتعـــاون مـــع المنظمـــات المعنيـــة 
األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك مفوضـــية األمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة والمفوضـــية األوروبيـــة 

راض ومكافحتهــا. ووضــعت المنظمــة أيضــًا مجموعــة أدوات للتقيــيم الــذاتي لكــي والمركــز األوروبــي للوقايــة مــن األمــ
 ٢٠١٥فــي عــام و تُقــيِّم وزارات الصــحة قــدرة النظــام الصــحي علــى إدارة المراحــل الحــادة لتــدفقات الالجئــين الكبيــرة. 

ــــيم القطــــري ــــات التقي ــــًا فــــي بعث ــــذ اســــُتخدمت مجموعــــة األدوات تجريبي ــــة ال ــــدان األحــــد عشــــر آنف ــــي كرفــــي البل . وف
، مــن خــالل دعــم مــالي مــن وزارة الصــحة اإليطاليــة، أنشــاء مكتــب المنظمــة اإلقليمــي ألوروبــا مشــروع ٢٠١١ عــام

"الجوانب الصحية العمومية للهجرة في أوروبا" من أجل االستجابة للطلبات المتزايدة من الـدول األعضـاء للحصـول 
عــن صــحة المهــاجرين  –أمــور، يتــرجم المشــروع البّينــات علــى المشــورة السياســاتية والمســاعدة التقنيــة. وفــي جملــة 

زت المنظمـة منـذ ذلـك الحـين  –والالجئين وجوانب ضعفهم والمحـددات االجتماعيـة للصـحة  إلـى إجـراءات. وقـد عـزَّ

                                                           
  يمكن تنزيل بعض هذه التقييمات من الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications 
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": إطـــار السياســـات األوروبـــي بشـــأن الصـــحة والرفـــاه. وأســـدت األمانـــة ٢٠٢٠مثـــل هـــذا العمـــل فـــي تنفيـــذ "الصـــحة 
ل األعضـــاء بشـــأن سياســـات الصـــحة الحساســـة لالجئـــين؛ وســـاعدت علـــى تعزيـــز قـــدرات الـــنظم المشـــورة إلـــى الـــدو 

الصحية على تلبية االحتياجـات الصـحية للمهـاجرين والالجئـين والمجموعـات السـكانية المستضـيفة؛ وسـاعدت علـى 
مــن خــالل  أنشــاء نظــم معلومــات لتقيــيم صــحة المهــاجرين والالجئــين وتبــادل المعلومــات بشــأن أفضــل الممارســات

؛ ووفرت إرشـادات تقنيـة مسـتندة إلـى البّينـات مـن أجـل اإللكترونيةتقارير عن األوضاع والرسائل اإلخبارية والمواقع 
تعزيز توفير الخدمات والرعاية واالرتقاء بهما لفائدة المهاجرين والالجئين، بما في ذلـك مـن خـالل التـدريب وبعثـات 

عدة في حاالت الطوارئ؛ وعززت التعاون بين الشـركاء الـدوليين بشـأن المسـائل التقييم وأدوات التقييم؛ ووفرت المسا
  الصحية ذات الصلة.

  
وفي إقليم جنوب شـرق آسـيا، تسـتمر االتجاهـات المتزايـدة فـي أعـداد العمـال المهـاجرين والهجـرة الحضـرية   -١٠

المنظمــة نهجــًا مرتكــزًا علــى الــنظم والنــزوح بســبب النزاعــات وحــاالت الطــوارئ. وفــي تايلنــد، يســتخدم برنــامج تدعمــه 
، دعـــا منتـــدى آســـيا والمحـــيط الهـــادئ ٢٠١٠الصـــحية لتحســـين صـــحة المجموعـــات الســـكانية المهـــاجرة. وفـــي عـــام 

عتماد سياسات مستندة االمعني بالهجرة والتنمية إلى اتخاذ إجراءات محدَّدة لتحسين صحة المهاجرين، بما في ذلك 
االتفاقيــة الدوليــة التصــديق علــى و ا المهــاجرين فــي اســتراتيجيات الحــّد مــن الفقــر؛ إلــى حقــوق اإلنســان، وٕادمــاج قضــاي

وسائر االتفاقيات والبروتوكوالت ذات الصـلة؛ والتعـاون الثنـائي  لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ر حكومــة ســري النكــا، مــن واإلقليمــي بشــأن الهجــرة؛ وٕاصــدار التشــريعات لحمايــة العمــال المهــاجرين وأســرهم. وتنشــ

. ١٧-٦١ج ص عخــــالل وزارة العمــــل، تقريــــرًا مقتضــــبًا عــــن طريــــق اإلنترنــــت يتــــاِبع التقــــدم المحــــرز بشــــأن القــــرار 
التنميـــة اآلســـيوي، ســـتكون األحـــداث الجويـــة المرتبطـــة بتغّيـــر المنـــاخ هـــي الســـبب الرئيســـي لنـــزوح  لمصـــرف وطبقـــاً 

  المجموعات السكانية في المستقبل القريب.
  
  ألولويات المستقبليةا
  

حدَّدت األمانة األولويات التالية للدول األعضاء والشركاء وسائر أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتصدي   -١١
) دعــم وضــع وتنفيــذ سياســات صــحية حّساســة للمهــاجرين تتضــمن ١لالحتياجــات الصــحية للمهــاجرين والالجئــين: (

ين بشكل منصف على الخدمات الصحية (تعزيز الصـحة والوقايـة نهجًا صحيًا عموميًا وحصول المهاجرين والالجئ
) ضـــمان أن الخـــدمات ٢مـــن األمـــراض والرعايـــة الســـريرية) بصـــرف النظـــر عـــن حـــالتهم ودون تمييـــز أو وصـــم؛ (

ولغويــًا ووبائيــًا، وزيــادة قــدرة القــوى العاملــة الصــحية علــى فهــم القضــايا الصــحية المرتبطــة  الصــحية مناســبة ثقافيــاً 
) تعزيز االتساق بين سياسات مختلف القطاعات التي قد تؤثر في ٣(والتصدي لها؛ عات السكانية النازحة بالمجمو 

قدرة المهاجرين والالجئين على الحصـول علـى الخـدمات الصـحية، وكـذلك بـين البلـدان المعنيـة بعمليـة الهجـرة، مـن 
مايـــة االجتماعيـــة الثنائيـــة أو المتعـــددة ) وضـــع أو تعزيـــز اتفاقـــات الح٤(فّعاليتـــه؛ أجـــل ضـــمان مواصـــلة الترصـــد و 

) استكشـــاف دور ٥(ئـــد للرعايـــة الصـــحية قابلـــة للنقـــل؛ والمقصـــد بحيـــث تشـــمل فوا البلـــدان األصـــليةاألطـــراف بـــين 
) إذكـاء وعـي ٦(الخاصين، فـي نظـم التـأمين الصـحي؛ القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك أرباب العمل والشركاء 

) إشراك المهاجرين والالجئين فـي القـرارات المتعلقـة بتقـديم الرعايـة ٧(اتهم والتزاماتهم؛ الجئين بمستحقالمهاجرين وال
) فـي ٨(ى الـذات وتحسـين الصـحة العموميـة؛ الصحية والخدمات االجتماعية من أجل تعزيز اإلدماج واالعتماد عل

الرعايـة الصـحية المنقـذة أصعب الظروف، مواصلة حشد الشركاء وتنسيقهم دعمـًا للـدول األعضـاء مـن أجـل تـوفير 
      والمجتمعات المحلية المضيفة على السواء. البلدان األصليةلألرواح في 

  جمعية الصحةجراء المطلوب من اإل
  
  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -١٢
  

=     =     =  


