
  ١٤٠/٢٤ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٦ يسمبرد /ألولا كانون ١٢  المائة بعد األربعون الدورة
    EB140/24  المؤقت األعمال جدول من ٧-٨ البند

  
  
  

  المهاجرين صحة تعزيز
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
 ويصــف والالجئــين بالمهــاجرين المتصــلة يةالصــح والتحــديات الــراهن العــالمي الســياق التقريــر هــذا يلّخــص -١

 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
  

  الراهن السياق
 
 وتغــادر اإلطــالق. علــى تســجيله ســبق عــدد أي مــن أكبــر الحــالي الوقــت فــي األشــخاص مــن عــدد يتنّقــل -٢

 وبيئــة أفضــل وتعليميــة واجتماعيــة اقتصــادية فــرص عــن بحثــاً  طوعــاً  أمنشــال بلــدان المهــاجرين مــن الســاحقة األغلبيــة
 ٪٣,٥ (حـوالي دولـي مهـاجر مليـون ٢٤٤ مـن أكثـر وجـود إلـى التقـديرات أشـارت ،٢٠١٥ عام منتهى وفي أفضل.

 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 -٣

 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 ليونم ٦,٤و الجئ مليون ٤,٢ هناك كان ،٢٠١٥ عام نهاية
 ٣.الديمقراطية ونغوكال وجمهورية السودان وجنوب نيجيريا في

                                                           
   التالي: اإللكتروني الموقع على .Migration in the world )،٢٠١٦( للهجرة الدولية المنظمة   ١

http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-the-world ٢٠١٦ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٨ في االطالع (تم.(  
  ).٢٠١٦( ٧١/١ القرار في المتحدة لألمم مةالعا الجمعية اعتمدته الذي والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالن   ٢
  داخليًا. والمشردين الالجئين لعدد التنازلي الترتيب حسب ذلك يرد   ٣
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 بــــين ٪٣٦ بنســــبة الدوليــــة الحــــدود عبــــر المهــــاجرين عــــدد ارتفــــع ،للمنظمــــة التــــابع األمــــريكتين إقلــــيم وفــــي -٤
 (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 -٥

 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 وُبلغ بحراً  شخص ٣١٨ ٠٠٠ على يزيد ما ووصل تركيا.
 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 -٦
 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 ليــونم ٦,٦ فــر إذ األشــخاص مــن غفيــرة ألعــداد الــداخلي التشــريد اإلقلــيم شــهد قــدو  داخليــًا.
 الـيمن فـي شـخص مليـون ٢,٥و السودان في شخص ليونم ٣,٢و العراق في شخص ليونم 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 ينالتابع الهادئ المحيط وغرب آسيا شرق جنوب إقليمي وفي -٧
 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
  

 معنيـاً  المسـتوى رفيع اً عام اجتماعاً  المتحدة لألمم العامة الجمعية عقدت ،٢٠١٦ سبتمبر أيلول/ ١٩ وفي -٨
 لتلك استجابة الدوليين والدعم التضامن من مزيد إلى الحاجة ضوء في والمهاجرين لالجئين الكبرى النزوح بحركات
 المنطبقـة والتوصـيات المبـادئ يبـين الـذي ١والمهـاجرين الالجئـين أجـل مـن نيويـورك إعـالن خاللـه مداعتُ و  الحركات

 كــره ومكافحــة الحــدود علــى واالســتقبال الطريــق أثنــاء باإلنقــاذ يتصــل مــا ذلــك فــي بمــا( والالجئــين المهــاجرين علــى
 فــي الــواردان رفقــانالم ويمهــد .والالجئــين بالمهــاجرين خاصــةال منفصــلةال لتزامــاتالوا االنــدماج) وتشــجيع األجانــب
 فـي األعضـاء الـدول وتعتـرف .٢٠١٨ عـام يفـ والمهاجرين الالجئين بشأن عالميين اتفاقين وضعل السبيل اإلعالن
 فــي العــالميين االتفــاقين اعتمــاد أجــل مــن بالعمــل وتلتــزم لمهــاجريناو  الالجئــين إزاء مشــتركةال بالمســؤولية اإلعــالن

 .٢٠١٨ عام
  

 وتـدعو مستضـعفة كفئـات والمشـردين والالجئـين بالمهـاجرين ٢٠٣٠ لعـام المسـتدامة التنميـة خطة وتعترف -٩
 والتنميــة الشــامل النمــو فــي اإليجابيــة المهــاجرين بمســاهمة وتســلم بهــم. الخاصــة اإلنســان لحقــوق التــام االحتــرام إلــى

 والغايــات المســتدامة التنميــة أهــداف تحقيــق تــوخي وسيســاعد ذلــك. لتحقيــق أساســياً  شــرطاً  الصــحة وتعــد المســتدامة
 واجتماعيـة اقتصـادية لمحـددات التصـدي علـى الشـاملة الصـحية التغطيـة بشـأن ٨-٣ الهـدف فيها بما فيها المدرجة

                                                           
 المتحدة. لألمم العامة الجمعية عن الصادر )٢٠١٦( ٧١/١ القرار   ١
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 أحد، إغفال عدم أي ٢٠٣٠ لعام ةالمستدام التنمية خطة رؤيةل اً وتحقيق والالجئين. المهاجرين لعافية متعددة وبيئية
 الرعايـــة مـــن كافيـــة مســـتويات تـــوفير يعتبـــر وال والالجئـــين. للمهـــاجرين الصـــحية االحتياجـــات تلبيـــة الضـــروري مـــن

 اإلنســان حقــوق حمايــة فــي أساســياً  عنصــراً  أيضــاً  يعــد بــل فحســب الســكان لصــحة مهمــاً  أمــراً  والمهــاجرين لالجئــين
 .الحقوق هذه تعزيز فيو  المضيفة المحلية وبالمجتمعات بهم الخاصة

  
  والتشرد بالهجرة المتصلة الصحية التحديات

  
 مــن الماليــة والحمايــة الصــحية الخــدمات علــى الحصــول فــرص إلــى والالجئــون المهــاجرون يفتقــر مــا غالبــاً  -١٠
 والنفسـية البدنيـة الصـحة مــن بلوغـه يمكـن مسـتوى بـأعلى التمتـع فـي شـخص كـل حـق مـن الـرغم على الصحة أجل

 حقـــوق بشـــأن عليهـــا مصـــّدق دوليـــة واتفاقيـــات معـــايير ووجـــود ١٩٤٨ لعـــام المنظمـــة دســـتور فـــي عليـــه المنصـــوص
 المهــاجرين مــن العديــد صــحة وتتعــرض الصــحة. فــي حقهــم فيهــا بمــا والالجئــين، المهــاجرين حقــوق تحمــي اإلنســان

 علــى الحصــول دون تحــول التــي والعقبــات والتمييــز واالســتغالل والعنــف المعاملــة إســاءة بســبب للخطــر والالجئــين
 علـى سـلبية آثـاراً  النطـاق الواسـعة الهجـرة ُتخّلف وقد المستمرة. الرعاية إلى واالفتقار واالجتماعية الصحية الخدمات
 القـائم العنـف ذلـك فـي بمـا للعنـف، هاتعرض يحتمل التي المتنقلة السكانية المجموعات لدى والنفسية البدنية الصحة
 الجنســية اإلنجابيــة بالصــحة تتعلــق ومشــكالت البغــاء، ممارســة علــى واإلكــراه ،الجنســي والعنــف الجــنس نــوع علــى

 الصـــعيد وعلـــى ذلـــك. إلـــى ومـــا النفســـية والصـــحة الدمويـــة واألوعيـــة القلـــب وأمـــراض والســـكري والطفـــل األم وصـــحة
 داخــل الصــحية الخــدمات علــى والالجئــين المهــاجرين مــن الضــعيفة الســكانية المجموعــات حصــول ظــلي العــالمي،
 للمجموعـات الصـحية االحتياجات تختلف وقد .معالجته في االتساق وعدم التفاوت ةشدب تسمي اً أمر  ضيفةالم البلدان
 العقبـات تشـمل أن وُيحتمـل المضـيفة. البلدان سكان احتياجات عن كبيراً  اختالفاً  والالجئين المهاجرين من السكانية

 والعقبـات والتمييـز والثقافيـة اللغويـة واالختالفـات المرتفعة التكاليف الصحية الرعاية على الحصول دون تحول التي
 االسـتحقاقات عـن المعلومـات إلـى واالفتقـار الصحي للتأمين المحلية النظم إلى االنضمام على القدرة وعدم اإلدارية

 مرضــى فيهــا يعــالجون حــاالت متزايــدة بصــفة الصــحيون المهنيــون يواجــه األغنــى، المضــيفة البلــدان وفــي الصــحية.
 بتفـاقم المناسـبة الوقايـة خـدمات إلـى واالفتقـار تأجيلهـا أو الرعايـة تـأخير ويقتـرن لهـا. يـألفون ال أعراض عليهم تبدو

 وينتهـك التمييـز علـى رفضـه أو العالج تأخير ينطوي وقد وتكلفًة. تعقيداً  أكثر عالج إلى بعد فيما والحاجة المرض
 العمومية. الصحة ويهدد اإلنسان حقوق مبادئ

  
  األمانة إجراءات

 
 دوافـــع علـــى قـــائم نهـــج مـــن ٢٠١٦ مـــارس آذار/ منـــذ والصـــحة بـــالهجرة المتصـــل نهجهـــا المنظمـــة غّيـــرت -١١

 الشــاملة. الصــحية للتغطيــة والتــرويج أوســع نطــاق علــى الصــحية الــنظم 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 والصحة الهجرة بشأن
 إعــالن مضــمون بشــأن المناقشــات فــي تامــة مشــاركة المنظمــة وشــاركت والصــحة. بــالهجرة 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 منظمة الصحة العالميةو  النكا وسري إيطاليا تيحكوم بمشاركة بالنجاح القسري
 المهـاجرين صحة موضوع فيها ُبحث التي األولى المرة هي هذه كانت وقد .الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم

 المعنــي العامــل الفريــق فــي عضــواً  بوصــفها ،المنظمــة قــدمت ذلــك، علــى وعــالوة العامــة. عيــةالجم خــالل والالجئــين
 وضع أجل من التقني الدعم ،بالهجرة المعنية العالمية مجموعةلل التابع الجنسانية المسائلو  اإلنسان وحقوق بالهجرة
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 بالمهــاجرين الخاصــة اإلنســان حقــوق حمايــة بشــأن عمليــة بإرشــادات المدعومــة التوجيهيــة والمبــادئ المبــادئ مســودة
 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.
 
 األمـين عقـده الـذي اإلنسـاني للعمل عالميال قمةال مؤتمر خالل المعونة ومنظمات المانحة الجهات وأيدت -١٢

 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
 وبرنامج االستراتيجية المنظمة خطط في منها العديد درجأُ  التي االلتزامات هذه تنفيذ أجل من تعمل تزال وال 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 وٕاطار الصحية الخدمات
 األنشـطة هـذه جميـع وتنطبـق الطـوارئ. حـاالت فـي الصـحية األنشـطة أجـل مـن النقد على قائمة برامج وضع بشأن
 المهاجرين. في المؤثرة الحاالت على

  
 والممرضــين األطبــاء عــدد فــي ٪٦٠ بنســبة زيــادة ُســجلت فقــد .الصــحيين للعــاملين الدوليــة الهجــرة وتتزايــد  -١٣

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

 العمــل منظمــة فيهــا بمــا رئيســية شــريكة جهــات مــع المنظمــة عملــت قــدو  الصــحية. العاملــة القــوى فــي شــديد نقــص
 الصــحيين العــاملين بتنقــل يعنــم 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 مــيناأل 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 هجـــرةب 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  -١٤
 مثــل الخطــر عوامــل وطــأة لتخفيــف الخطــوات تخــذتُ  المثــال، ســبيل وعلــى .البشــري المنــاعي العــوز فيــروسب لعــدوىل

 الحمايـة وانعـدام والحـبس الجنسـي والعنـف المهـاجرين صـفوف فـي للـدعارة واإلنـاث الـذكور ممارسـة معـدالت ارتفاع
 العــوز فيــروس مــن الوقايــة خــدمات إتاحــة وعــدم جنســياً  المنقولــة بــاألمراض لإلصــابة التعــرض وزيــادة االجتماعيــة
 نطــاق يعســتو  أجــل مــن المنظمــة وتعمــل ومعــالجتهم. بعــدواه المصــابين ورعايــة الفيــروس وتحــري البشــري المنــاعي

                                                           
    التالي: اإللكتروني الموقع على متاحة   ١

https://consultations.worldhumanitariansummit.org/file/530140/download/580250 تشــــرين ٢٨ فــــي االطــــالع (تــــم 
  ).٢٠١٦ نوفمبر الثاني/

٢                                 OECD International Migration Outlook 2015. OECD Publishing, Paris. 2016. 

٣                 Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High-Level 
Commission on Health Employment and Economic Growth. WHO. 2016.    
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 السـكانية الفئـة هـذه صـفوف فـي بـالفيروس المتصـلة الخدمات توفير استمرار لضمان الحدود عبر المعلومات تبادل
 والقـدرات السـياق مـع فيتكّيـ بمـا المتنقلـين والسكان المهاجرين لفائدة وتنفيذها بالفيروس المرتبطة التدخالت وتحديد
 تحمي بيئة في ومتوافرة ومقبولة وجيهة خدمات إتاحة ضمان أجل من أيضاً  عملوت المحلي. الصعيد على والموارد
  الفيروس. بهذا بالعدوى بالمصابين الخاصة اإلنسان حقوق

  
 ٢٠٣٠ لعــام معــالم بتحديــد الســل لوبــاء حــد وضــع إلــى الســل علــى للقضــاء المنظمــة اســتراتيجية وتهــدف  -١٥

 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 حتياجــاتال تلبيــةً 

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

 الملحـــة 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. ءبعل

  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  -١٦
 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 الــــــدنيا األوليــــــة الخــــــدمات مــــــن مجموعــــــة لتــــــوفير األولويــــــة وُتمــــــنح والمراهــــــق والطفــــــل المــــــرأة صــــــحة
 االســتراتيجية وتســلم الطــوارئ. حــاالت فــي الشــريكة والجهــات الوطنيــة الصــحية الــنظم خــالل مــن اإلنجابيــة الصــحة
ــــأن ــــرامج علــــى يعتمــــد أمــــر المســــتدامة الخــــدمات تــــوفير ب  تعزيــــز إلــــى للطــــوارئ االســــتجابة مــــن االنتقــــال تكفــــل ب
 التــي والمرافــق الصــحيين العــاملين ســالمة ضــمان إلــى ماســة حاجــة هنــاك وبــأن الطويــل األمــد فــي الصــحية الــنظم
 وخصوصـاً  ،النسـاء بعض إلى بالنسبة تمكينية غير تجربة الهجرة تكون أن ويمكن النزاع. سياقات في فيها يعملون
 المــــرأة عنوانــــه ةالعامــــ ةللمــــدير  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

  
 بترصد واالرتقاء المحلية الصحية النظم لتعزيز الدعم المنظمة قدمت ،للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم وفي  -١٧

 اللجـــوء وملتمســـي والالجئـــين للمهـــاجرين الصـــحية االحتياجـــات تلبيـــة بهـــدف لهـــا والتصـــدي لهـــا والتأهـــب األمـــراض
 وخارجهــا المخيمــات داخــل الجــئ مليــون ١,٥ مــن ألكثــر والمســاعدة الصــحية الخــدمات تيحــتوأُ  داخليــًا. والمشــردين

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

 الالجئـين لـدى السـحايا التهاب لفاشيات توتصدّ  التطعيم حمالت تشمل التي الوطنية البرامج في داخلياً  والمشردين
 ُطّعـم حيـث مـالوي فـي داخليـاً  المشـردين مخيمـات فـي الكـوليرا فاشـياتلو  إثيوبيـا فـي الموجودين السودان جنوب من
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 التـأمين نظـام تغطيـة علـى الالجئـين مـن ٪٨٧ حصـل غانـا، وفـي بـالمرض. مصـاب شـخص ١٦٠ ٠٠٠ من أكثر
 األطفـال على األطفال وشلل الحصبة ضد لقاحات تزعوُ  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

 التوعيـــة مجـــال فـــي المجتمعيـــة التعبئـــة وعـــززت المخيمـــات فـــي واإلصـــحاح الميـــاه مرافـــق بجـــودة متعلقـــة والمكافحـــة
 وترصدها. للحاالت العالجي للتدبير الدعم وقدمت الصحية والمخاطر الصحية النظافةب ةالمتصل

 
 لمجلـس والخمسـين الخامسـة الـدورة خـالل األعضـاء الـدول اعتمـدت ،للمنظمـة التـابع األمريكتين إقليم وفي  -١٨

 بـأن ويعتـرف بالمسـألة متعلقـة سياسـة وثيقـة يـدعم ١المهـاجرين صـحة بشـأن قـراراً  ٢٠١٦ سبتمبر أيلول/ في اإلدارة
 إلجــراءات إطــاراً  تعــد الشــاملة الصــحية والتغطيــة الصــحية الخــدمات علــى الجميــع لحصــول اإلقليميــة االســتراتيجية

 الذي اإلطار االستراتيجية تضع آخر، وبتعبير وعافيتهم. المهاجرين جميع صحة حماية إلى الرامية الصحية النظم
 المهـاجرين للسـكان الصـحية االحتياجات لتلبية وتنفيذها تعاونية استراتيجيات تصميم اإلقليم لبلدان خالله من يمكن

 داخـــل للمهـــاجرين جيـــدة شـــاملة صـــحية خـــدمات إتاحـــة االلتـــزام هـــذا ويســـتتبع الصـــحة. فـــي بـــالحق الراســـخ بـــااللتزام
 تعتــرف ذلــك، علــى وعــالوة .أمنشــال بلــدان إلــى عــودتهم ولــدى العبــور وأثنــاء الوجهــة وبلــدان أمنشــال بلــدان أراضــي

 مـع وتتـواءم ،المسـألة هـذه تتناول التي اإلقليم عن المنبثقة السابقة المهام أو االستراتيجيات بمساهمات االستراتيجية
 المستدامة. التنمية أهداف فيها بما ،الصلة ذات األخرى وااللتزامات االستراتيجيات

  
 وانطالقهـم المهـاجرين ةفاستضـا موضـع هـي بلدان عدة هناك ،للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم وفي  -١٩
 اســتراتيجية مــلع خطــة ضــعو  فــي الشــريكة والجهــات الحكومــة المنظمــة دعمــت بــنغالديش، وفــي ســواء. حــد علــى
 وٕارســاء للمهــاجرين والقــانوني السياســي اإلطــار تحســين بهــدف ٢٠١٨-٢٠١٥ للفتــرة والصــحة الهجــرة بشــأن وطنيــة
 متعلقـــة وطنيـــة سياســـة ُوضـــعت النكـــا، ســـري وفـــي القطاعـــات. المتعـــددة الشـــراكات وتعزيـــز واإلعـــالم لرصـــدل نظـــام
 النكـا سـري وتضـطلع والـداخليين. والـداخلين الخارجين المهاجرين صحة لتعزيز ٢٠١٣ عام منذ المهاجرين بصحة
 العالميــة المشــاورة النكــا ســري ستستضــيف المثــال، ســبيل وعلــى القطاعــات. مختلــف تنســيق فــي رئيســي بــدور أيضــاً 
 أدرجـتو  للهجرة. الدولية والمنظمة المنظمة مع بالتعاون ٢٠١٧ فبراير شباط/ في المهاجرين صحةب 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 والصحة. الهجرة 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 قــدو  القطــري.
 هـــذه إطـــار وفــي وتنفيـــذها. ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتـــرة المهــاجرين لصـــحة وطنيـــة خطــة ووضـــع ٢٠١٦-٢٠١٢  للفتــرة

 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 ميكونغال منطقة في الصحية" الحدود" برنامج تنفيذ
 

 في والمهاجرين الالجئين لصحة العمل وخطة االستراتيجية اعُتمدت ،للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم وفي  -٢٠
 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
 طـــوارئلل وطنيـــة ودون وطنيـــة خطـــط ووضـــع المشـــتركة التقيـــيم بعثـــات المســـاعدة هـــذه وتشـــمل .العموميـــة الصـــحة

 تلبيـــــةً  للبلـــــدان الطبيـــــة اإلمـــــدادات وأتيحــــت والصـــــحة. الهجـــــرة بشـــــأن تدريبيــــة وحـــــدات وٕاعـــــداد وتحـــــديثها تأهــــبوال
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 مثـل والصـحة بـالهجرة متعلقـة تقنيـة إرشـادات وأعـدت اللجـوء. وملتمسـي والالجئين للمهاجرين الصحية لالحتياجات
 بشأن للطفولة المتحدة األمم ومنظمة الالجئين لشؤون السامية والمفوضية المنظمة بين المشتركة التقنية اإلرشادات
 وضـع أيضـاً  ويجـري للمنظمـة. األوروبـي اإلقلـيم فـي والمهـاجرين اللجـوء وملتمسـي الالجئـين لتطعـيم العامة المبادئ
 عمليـة األمانـة اسـتهلت قـدو  متعـددة. دوليـة شـريكة جهـات مـع والمهـاجرين لالجئـين النفسـية الصـحة بشأن إرشادات
 علـى عمـلوت بلـداً  ٥٣ عـددها البـالغ اإلقلـيم بلـدان نطـاق علـى والصـحة الهجرة بشأن المتاحة البّينات لتحليل رئيسية
 صــــحة بشــــأن بالبّينــــات المســــندة السياســــات رســــم تعزيــــز بهــــدف السياســــات لراســــمي تجميعيــــة تقــــارير فــــي جمعهــــا

 آثـــارو  النفســـية والصـــحة األم صـــحة عـــن تقـــارير شـــملت الصـــحية البّينـــات لشـــبكة تقـــارير عـــدة شـــرتونُ  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 هـــيو  أال ٢٠١٦ نـــوفمبر الث
 والصحة. الهجرة بشأن للمعارف األوروبي

 
 شـرق إقلـيم فـي السـورية العربيـة الجمهوريـة تشـهده الـذي النـزاع مـن المتضـررة المضـيفة البلـدان جميع وفي -٢١

 لضــمان هــاعمموت الصــحية المعلومــات صــدروت صــحيةال تقييمــاتال 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 ماأل 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 سيماوال اإلقليم بلدان في واالجتماعي النفسي

 اإلقلــيم فــي بالمهــاجرين المرتبطــة الصــحية للتحــديات التصــدي أجــل مــن األفريقــي واإلقلــيم األوروبــي اإلقلــيم فــي لــه
 .بالمهاجرين المرتبطة الصحية تاللتحدي للتصدي مشتركة عمل خطة وضع وبهدف

 
 المهــاجرين الســكان لحصــول اســتعراض اســتكمال يجــري ،للمنظمــة التــابع الهــادئ المحــيط غــرب إقلــيم وفــي -٢٢
 مــن المنظمــة مثلــيمل 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

  
  
  



  EB140/24    ١٤٠/٢٤ت م

8 

  المستقبلية األولويات
  

 بتلبيــة يتعلــق فيمــا المصــلحة أصــحاب وســائر والشــركاء األعضــاء للــدول التاليــة األولويــات األمانــة حــّددت -٢٣
 والصــحة الهجــرة بشــأن وشــاملة متســقة عالميــة اســتراتيجية وضــع )١( والالجئــين: للمهــاجرين الصــحية االحتياجــات

 العـالمي االتفاقو  الالجئين بشأن العالمي االتفاق وضع دعم )٢( والالجئين؛ للمهاجرين الصحية االحتياجات لتلبية
 االتفـــاقين؛ ضـــمن الصـــحة وضـــوعلم الكافيـــة التغطيـــة ضـــمان بهـــدف والقانونيـــة والمنظمـــة اآلمنـــة الهجـــرة أجـــل مـــن

 والمنصفة الشاملة واإلتاحة ةعموميال ةصحلل نهجاً  شملت للمهاجرين مراعية صحية سياسات وتنفيذ وضع دعم )٣(
 السياق مع يتناسب وبما الوضع عن النظر بصرف والالجئين للمهاجرين المالية والحماية الجيدة الصحية للخدمات

 القــــانون فــــي الضــــرورية التغييــــرات تعزيــــز )٤( الــــوطني؛ الصــــعيد علــــى والقانونيــــة المؤسســــية واألطــــر واألولويــــات
 نظـــم وبنـــاء تعزيـــز )٥( والمحلـــي؛ الـــوطني الصـــحي التخطـــيط فـــي والالجئـــين المهـــاجرين إدمـــاج لضـــمان والسياســـة
 الصــحية الخــدمات وٕاتاحــة الشــاملة الصــحية التغطيــة تحقيــق األساســية أهــدافها تكــون الصــمود علــى قــادرة صــحية

ـــدة األساســـية  القـــانوني؛ الوضـــع عـــن النظـــر بصـــرف المســـتدامة) التنميـــة أهـــداف مـــن ٨-٣ الهـــدف( للجميـــع الجي
 يـلالتمو  ذلـك فـي بمـا ،والالجئـين للمهـاجرين الصـحية االحتياجـات لتلبيـة المـوارد بتعبئـة والنهوض الدعوة زيادة )٦(

ــ تعزيــز )٧( بــه؛ التنبــؤ يمكــن الــذي الســنوات المتعــدد االبتكــاري  خــالل مــن اإلنســانية والشــؤون التنميــة بــين روابطال
 الظــروف، أصــعب فــي )٨( الطويــل؛ األمــد فــي الصــحية الــنظم دعيمتــب األجــل القصــيرة اإلنســانية المســاعدة وصــل
 للمحتـاجين لـألرواح المنقـذة الصـحية الرعاية توفير أجل من األعضاء للدول دعماً  وتنسيقهم الشركاء حشد مواصلة
 ذلـك فـي بمـا ،والفعاليـة التـآزر لتحقيـق والوكـاالت والبلـدان القطاعـات بين والتعاون التنسيق آليات تدعيم )٩( إليها؛
 ومـع خـاص بوجـه للهجـرة الدوليـة والمنظمـة الالجئـين لشـؤون السـامية المفوضـية ومع المتحدة األمم منظومة ضمن
 والعبـور المنشـأ بلـدان في والالجئين المهاجرين صحة تحسين أجل من تعمل التي المصلحة صاحبة الجهات سائر

 وٕاعــداد األعضــاء الــدول بــين فيمــا تبادلهــا وتيسـير ومقارنتهــا المستخلصــة والــدروس التجــارب تحديــد )١٠( والوجهـة؛
 المتضررة. البلدان في الصلة ذات التجارب عن للمعلومات مستودع
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