
 

  ١٣٨/٢٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣٠  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/26  من جدول األعمال المؤقت ٧-٨البند 

  
  
  

  جريناتعزيز صحة المه
 
  

  تقرير من األمانة
  
  

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

العـــام، فـــي جملـــة  مـــن المـــدير )، الـــذي طلبـــت فيـــه جمعيـــة الصـــحة٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عبشـــأن القـــرار  األولويـــة
إدراج صــحة المهــاجرين فــي عمليــة وضــع فــي برنــامج العمــل الــدولي؛  المهــاجرينروِّج لمــا يلــي: صــحة يــأمــور، أن 
األعضــاء الحــوار والتعــاون بشــأن صــحة المهــاجرين بــين جميــع الــدول يات الصــحية اإلقليميــة والوطنيــة؛ االســتراتيج

  الدولي بشأن صحة المهاجرين.و  على الصعيدين األقاليميالتعاون بين الوكاالت المعنية بعملية الهجرة؛ 
  

  السياق الراهن
  
إن الزيادة التي حدثت مؤخرًا في نزوح المجموعات السكانية حول العالم لم يسبق لها مثيـل، وقـد أدت إلـى   -٢

مـــنهم مهـــاجرون والجئـــون.  ٪٣٥أن  مليونـــًا مـــن المهـــاجرين والالجئـــين والمشـــردين داخليـــًا. ومـــن المقـــّدر ٦٠وجـــود 
ســعيًا إلــى تحســين فــرص حصــولهم علــى الخــدمات االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك  بلــدانهم األصــليةويغــادر المهــاجرون 

الصحة والتعليم وفرص العمل. وفي العادة، تنجم تدفقات الالجئين والمشردين داخليًا عن االضطهاد وانعـدام األمـن 
ر مــن األحيــان بســبب االفتقــار إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الخــدمات وســبل العــيش. والنزاعــات، المتفاقمــة فــي كثيــ

مليون الجئ جديد. ووصـل مليونـا الجـئ  ٤,٢وعلى مدى السنوات األربع الماضية، استقبلت بلدان الشرق األوسط 
ران/ مهـاجر والجـئ جديـد إلـى أوروبـا منـذ حزيـ ٧٠٠ ٠٠٠، كمـا وصـل أكثـر مـن ٢٠١٢سوري إلى تركيا منذ عام 

الرئيســـية، ممـــا يشـــير إلـــى أن  البلـــدان األصـــلية. وليســـت هنـــاك بـــوادر علـــى أن األحـــوال تتحســـن فـــي ٢٠١٥يونيـــو 
  نطاق واسع في المستقبل المنظور. والالجئين ستستمر على األرجح على المهاجرينتدفقات 

  
  التحديات الصحية المتصلة بالمهاجرين والالجئين

  
هناك العديد من التحديات الصـحية المتصـلة بالمجموعـات الكبيـرة مـن المهـاجرين والالجئـين التـي نشـهدها   -٣

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

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 

، يكــون لحركــة المجموعــات الســكانية الصــعبة تحديــداً مرة. وفــي الظــروف واالجتماعيــة واالفتقــار إلــى الرعايــة المســت
الكبيــرة عواقــب صــحية عموميــة تراكميــة بعيــدة المــدى وطويلــة األجــل، ال تــؤثر فــي المجموعــات الســكانية المشــردة 
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زال حصــول المجموعــات لمي، مــافحســب وٕانمــا أيضــًا فــي المجتمعــات المحليــة التــي تستضــيفها. وعلــى الصــعيد العــا
لســـكانية الضـــعيفة مـــن المهـــاجرين والالجئـــين علـــى الخـــدمات الصـــحية داخـــل البلـــدان المستضـــيفة شـــديد التفـــاوت ا
ُيعـــالَج بطريقـــة متســـقة. وقـــد تختلـــف االحتياجـــات الصـــحية لمجموعـــات المهـــاجرين والالجئـــين بدرجـــة كبيـــرة عـــن  وال

للعوائـــق التـــي تعتـــرض الحصـــول علـــى الرعايـــة أن تشـــمل التكـــاليف  احتياجـــات ســـكان البلـــدان المستضـــيفة. وُيمكـــن
علــى االنضــمام إلــى نظــم التــأمين  ةوالتمييــز والعقبــات اإلداريــة وعــدم القــدر  والثقافيــةالمرتفعــة واالختالفــات اللغويــة 

يـــد الصـــحي المحليـــة واالفتقـــار إلـــى المعلومـــات عـــن االســـتحقاقات الصـــحية. وفـــي البلـــدان المضـــيفة األغنـــى، تتزا
الحاالت التي يعالج فيها المهنيون الصحيون مرضى تبـدو علـيهم أعـراض غيـر مألوفـة لهـم. ويـؤدي تـأخير الرعايـة 
أو تأجيلهــا واالفتقــار إلــى الخــدمات الوقائيــة المناســبة إلــى تفــاقم المــرض والحاجــة فيمــا بعــد إلــى عــالج أكثــر تعقيــدًا 

  ق اإلنسان ويهدد الصحة العمومية.كما قد ينتهك مبادئ حقو  وتكلفًة. وقد يكون تأخير العالج أو رفضه تمييزيًا،
  

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

   من أجل فهم االحتياجات الصحية لمجموعات المشردين وتحسين حالتها الصحية على الصعيد العالمي.
  
، جمعـت ٢٠١٥اتخذتـه اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـا فـي أيلـول/ سـبتمبر  قـراروفي اآلونة األخيرة، في أعقاب   -٥

دولة عضوًا من اإلقليمين األفريقي واألوروبي وٕاقليم شـرق المتوسـط فـي رومـا  ٥٠المنظمة ووزارة الصحة اإليطالية 
بشــأن صــحة المهــاجرين والالجئــين مــن أجــل مناقشــة  فــي أواخــر تشــرين الثــاني/ نــوفمبر فــي اجتمــاع رفيــع المســتوى

الجوانب الصـحية العموميـة لتـدفقات المهـاجرين والالجئـين األخيـرة إلـى البلـدان األوروبيـة. وتعكـف الـدول األعضـاء 
في هذا االجتماع على وضع وثيقة ختامية. ويستكمل هذا االجتماع مبادرات سـابقة مثـل المشـاورة العالميـة المعنيـة 

في مدريد من جانب المنظمة بالتعاون مع المنظمة الدولية  ٢٠١٠لمهاجرين التي ُنظِّمت في آذار/ مارس بصحة ا
ســـبانيا، وتمخضـــت عـــن إطـــار تشـــغيلي إلرشـــاد عمـــل أللهجـــرة ووزارة الصـــحة والسياســـات االجتماعيـــة فـــي حكومـــة 

جرين؛ األطـــر السياســـاتية مهـــاالمنظمـــة وشـــركائها بشـــأن صـــحة المهـــاجرين فـــي المجـــاالت التاليـــة: رصـــد صـــحة ال
  الشراكات والشبكات واألطر المتعددة البلدان. لنظم الصحية الحساسة للمهاجرين؛ اوالقانونية؛ 

  
، بغيــــة التصــــدي للتحــــديات الصــــحية الفريــــدة التــــي تواجــــه المهــــاجرين والالجئــــين األفريقــــي اإلقلــــيم وفــــي  -٦

ظمــة تعزيــز الصــحة وحمــالت التطعــيم وتقــديم خــدمات والمشــردين داخليــًا، وخاصــة فــي حــاالت الطــوارئ، تــدعم المن
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 
بورونـدي علـى اللجـوء إلـى البلـدان المجـاورة. وانطـوى الوضـع المعقـد علـى فاشـية كـوليرا.  ٢٠٠ ٠٠٠ن ما يقـرب مـ

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

  
 ينتمـي أكثـر مـن نصـفهم لثالثـة بلـدان مليـون الجـئ، ٤,٢وطبقًا للتقديرات، يستضيف إقليم شرق المتوسط   -٧
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 
نشـرها مـن خـالل خمسة بلدان متأثرة باألزمة الحادثة في الجمهورية العربية السورية)؛ وتُنـتج المعلومـات الصـحية وت

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

د المنظمة المرافق الصحية باألدويـة والمعـدات الطبيـة مـن أجـل ودعم مكافحة النواقل والقيام بحمالت التم نيع. وتزوِّ
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الالجئــين والمجتمعــات المحليــة المستضــيفة لهــم، بمــا فــي ذلــك دعــم خــدمات اإلحالــة والمرضــى الــذين يعــانون مــن 
ذ األخيــر، العجــز. وفــي ظــروف اســتثنائية، تــوّفر المنظمــة أيضــًا خــدمات الرعايــة الصــحية المباشــرة باعتبارهــا المــال

  في حالة مخيمات الالجئين السوريين في العراق. كما
  
مـــن المهـــاجرين والالجئـــين إلـــى أوروبـــا، فـــي  ٧٠٠ ٠٠٠، وصـــل أكثـــر مـــن ٢٠١٥ومنـــذ حزيـــران/ يونيـــو   -٨

، الســـابقةاليوغوســـالفية  ةســـبانيا وجمهوريـــة مقدونيـــأوقبـــرص واليونـــان وهنغاريـــا وٕايطاليـــا ومالطـــة وصـــربيا و  بلغاريـــا
. ٢٠١٢إلــى مــا يقــرب مــن المليــونين مــن الالجئــين الســوريين الــذين لجــؤوا إلــى تركيــا منــذ شــباط/ فبرايــر  باإلضــافة

مــن هــؤالء المهــاجرين والالجئــين يحتــاجون فــورًا إلــى خــدمات الرعايــة الصــحية. وبغيــة تحليــل  ٪٥المقــّدر أن  ومــن
ثــات تقيــيم مشــتركة للــنظم الصــحية الخــدمات الصــحية المتاحــة وتحســينها لمــن يحتاجونهــا، اضــطلعت المنظمــة ببع

ـــة فـــي  ـــدعم الـــدول  ١٠والصـــحة العمومي ـــائج هـــذه التقييمـــات ل دول أعضـــاء مستضـــيفة. ويجـــري حاليـــًا اســـتخدام نت
األعضــاء بالمشــورة التقنيــة والتــدريب والمســتلزمات الطبيــة. وتضــع المنظمــة تقــارير شــبكة البّينــات الصــحية وتتعــاون 

ا فــي ذلــك مفوضــية األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين والمنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع المنظمــات المعنيــة األخــرى، بمــ
والمفوضية األوروبية والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتهـا. ووضـعت المنظمـة أيضـًا مجموعـة أدوات 

قات الالجئــين الكبيــرة. للتقيــيم الــذاتي لكــي تُقــيِّم وزارات الصــحة قــدرة النظــام الصــحي علــى إدارة المراحــل الحــادة لتــدف
، من خـالل دعـم ٢٠١١. وفي عام ٢٠١٥واسُتخدمت مجموعة األدوات تجريبيًا في بعثات التقييم القطري في عام 

مـــالي مـــن وزارة الصـــحة اإليطاليـــة، أنشـــاء مكتـــب المنظمـــة اإلقليمـــي ألوروبـــا مشـــروع "الجوانـــب الصـــحية العموميـــة 
بــات المتزايــدة مــن الــدول األعضــاء للحصــول علــى المشــورة السياســاتية للهجــرة فــي أوروبــا" مــن أجــل االســتجابة للطل

عـن صـحة المهـاجرين والالجئـين وجوانـب ضـعفهم  –والمساعدة التقنية. وفـي جملـة أمـور، يتـرجم المشـروع البّينـات 
زت المنظمــة منــذ ذلــك الحــين مثــل هــذا العمــل فــي تنفيــ –والمحــددات االجتماعيــة للصــحة  ذ إلــى إجــراءات. وقــد عــزَّ

": إطــار السياســات األوروبــي بشــأن الصــحة والرفــاه. وأســدت األمانــة المشــورة إلــى الــدول األعضــاء ٢٠٢٠"الصــحة 
بشــأن سياســات الصــحة الحساســة لالجئــين؛ وســاعدت علــى تعزيــز قــدرات الــنظم الصــحية علــى تلبيــة االحتياجــات 

على أنشاء نظم معلومات لتقييم صحة الصحية للمهاجرين والالجئين والمجموعات السكانية المستضيفة؛ وساعدت 
المهــــاجرين والالجئــــين وتبــــادل المعلومــــات بشــــأن أفضــــل الممارســــات مــــن خــــالل تقــــارير عــــن األوضــــاع والرســــائل 

؛ ووفرت إرشادات تقنية مستندة إلى البّينات من أجـل تعزيـز تـوفير الخـدمات والرعايـة اإللكترونيةاإلخبارية والمواقع 
لمهاجرين والالجئـين، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل التـدريب وبعثـات التقيـيم وأدوات التقيـيم؛ ووفـرت واالرتقاء بهما لفائدة ا

  المساعدة في حاالت الطوارئ؛ وعززت التعاون بين الشركاء الدوليين بشأن المسائل الصحية ذات الصلة.
  
ن والهجـرة الحضـرية وفي إقليم جنوب شـرق آسـيا، تسـتمر االتجاهـات المتزايـدة فـي أعـداد العمـال المهـاجري  -٩

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

عتماد سياسات مستندة ادة لتحسين صحة المهاجرين، بما في ذلك المعني بالهجرة والتنمية إلى اتخاذ إجراءات محدَّ 
االتفاقيــة الدوليــة التصــديق علــى و إلــى حقــوق اإلنســان، وٕادمــاج قضــايا المهــاجرين فــي اســتراتيجيات الحــّد مــن الفقــر؛ 

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

. 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.
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  األولويات المستقبلية
  

حدَّدت األمانة األولويات التالية للدول األعضاء والشركاء وسائر أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتصدي   -١٠
) دعــم وضــع وتنفيــذ سياســات صــحية حّساســة للمهــاجرين تتضــمن ١لالحتياجــات الصــحية للمهــاجرين والالجئــين: (

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

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؛ بالمجموعات السكانية النازحة 
لى الحصـول علـى الخـدمات الصـحية، وكـذلك بـين البلـدان المعنيـة بعمليـة الهجـرة، مـن قدرة المهاجرين والالجئين ع

) وضـــع أو تعزيـــز اتفاقـــات الحمايـــة االجتماعيـــة الثنائيـــة أو المتعـــددة ٤(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(الجئين بمستحقاتهم والتزاماتهم؛ المهاجرين وال

) فـي ٨(ى الـذات وتحسـين الصـحة العموميـة؛ زيز اإلدماج واالعتماد علالصحية والخدمات االجتماعية من أجل تع
أصعب الظروف، مواصلة حشد الشركاء وتنسيقهم دعمـًا للـدول األعضـاء مـن أجـل تـوفير الرعايـة الصـحية المنقـذة 

  والمجتمعات المحلية المضيفة على السواء. البلدان األصليةلألرواح في 
  
  
  التنفيذيجراء المطلوب من المجلس اإل
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -١١
  
  

=     =     =  


