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  والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز
  
 

دة   ٢٠٢٣-٢٠١٩ العالمية، العمل خطة مسوَّ
   

  العام المدير من تقرير
 
  
ـــادر )٩(١٤٠ت م اإلجرائي المقرر في التنفيذي، المجلس طلب -١ ـــ ـــ ــ ــ  التي المائة بعد األربعين دورته في الصــ

 األعضـــاء، الدول مع الكاملين والتعاون بالتشـــاور يعد، أن العام المدير من ،٢٠١٧ يناير الثاني/ كانون في ُعقدت
ــب ــ ــ ــ ــاء، وحســ ــ ـــ ــادي التكامل منظمات االقتضـــ ــ ـــ ــية للهجرة الدولية المنظمة مع بالتعاونو  اإلقليمي، االقتصـــ ــ ـــ  والمفوضـــ
دة اآلخرين، المعنيين المصـــلحة وأصـــحاب الالجئين، لشـــؤون المتحدة لألمم الســـامية  والمبادئ لألولويات إطار مســـوَّ

ـــحة لتعزيز التوجيهية ــ ـــ ــ ـــاء الدول فيه لتنظر مرجعاً  اإلطار يكون أن وينبغي والمهاجرين. الالجئين صــــ ــ ــ ــ ـــ  في األعضــ
   والمهاجرين. لالجئين الصحية االحتياجات تلبية إطار

 
ـــحة، جمعية الحظت ،٢٠١٧ مايو أيار/ وفي -٢ ــ ــ ـــ ــ ــــأن ١٥-٧٠ع ص ج القرار في الصــ ــ ــ ـــ ــ ــحة تعزيز بشـ ـــ ــ ــ ـــ  صــ

ــــاء، الدول وحثت اإلطار،ب التقدير مع والمهاجرين، الالجئين ــ ــ ـــ ــ ــ ياقها وفقاً  األعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ  هاوأطر  وأولوياتها الوطني لسـ
ـــأن الدولي التعاون توطيد منها أمور على القانونية، ـــحة بشـــ ــ ــياً  والمهاجرين الالجئين صـ ــ  ٦٨و ١١ الفقرتين مع تمشــ
 جمعية طلبت ذلك، إلى وٕاضافةً  ١والمهاجرين. الالجئين أجل من نيويورك إعالن من الصلة ذات األخرى والفقرات
ـــحة ــ ـــل تحديد العام المدير من الصـــ ــ ــــات أفضـــ ــ ــة والدروس والخبرات الممارســ ــ ــتخلصــــ ـــ ــــأن المســـ ــ ـــحة بشــ ــ  الالجئين صـــ

دة وضع في اإلسهام بغية إقليم، كل في والمهاجرين  لكي والمهاجرين الالجئين صحة بشأن عالمية عمل خطة مسوَّ
   .٢٠١٩ عام في عقدها المقرر والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية فيها تنظر

 
ــــطس آب/ من الفترة في بذلك، وعمالً  -٣ ــ ــ ـــ ــ  عبر دعوة أطلقت ،٢٠١٨ يناير الثاني/ كانون حتى ٢٠١٧ أغسـ
ـــاهمات على للحصــــول ترنتناإل ـــأن مسـ ــات نات،بالبيَّ  المســــندة المعلومات بشـ  والدروس والخبرات القطرية، والممارســ

ــتخلصـــة ــتجابةً  والمهاجرين. لالجئين الصـــحية االحتياجات تلبية في المسـ  يتغط مســـاهمة، ١٩٩ وردت للدعوة، واسـ
 والشــركاء، األعضــاء الدول من العالمية، الصــحة منظمة أقاليم جميع من ،عضــواً  دولة ٩٠ في المتبعة الممارســات

ــــيــة للهجرة الــدوليــة والمنظمــة الــدوليــة، العمــل منظمــة ذلــك في بمــا ــ ــ ـــ ــ ــــاميــة والمفوضــ ــ ـــ ــ ــ ــؤون المتحــدة لألمم الســــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  لشـ
 الصعيد على بالوضع المتصلة والممارسات التحليالت عن تقارير ُنشرت الحق، وقت وفي .(المفوضية)  الالجئين
  ٢والمهاجرين. لالجئين الصحية االحتياجات تلبية إطار في اإلقليمي

                                                           
  ). إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين ٢٠١٦( ٧١/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
)http://undocs.org/ar/a/res/71/1 ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١االطالع في ، تم.(  
ـــحية لالجئين والمهاجرين. (انظر   ٢ ــ ـــع في إطار تلبية االحتياجات الصـــ ــــلة بالوضـــــ ــ ــــات المتصــ  تقارير التحليالت والممارســــ

، /http://www.who.int/migrants/publications/situation-analysis-reports/enالروابط الموجودة في الصــفحة التالية: 
  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١االطالع في   تم
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 التصــدي مجال في كبيرة خبرات العالمية الصــحة لمنظمة التابعة اإلقليمية المكاتب من العديد اكتســب قدو  -٤
ــــحــة لتحــديــات ــ ــ ــ ـــ  للمنظمــة التــابعــة ألوروبــا اإلقليميــة اللجنــة اعتمــدت ،٢٠١٦ عــام وفي والمهــاجرين. الالجئين صــ

ــتراتيجية ـــ ــحة إقليميتين عمل وخطة اســ ـــ ــة دورتها في والمهاجرين الالجئين لصــ ــ ــادســـ ــ ــتين. الســـ ـــ اللجنة اتخذت و  ١والســ
 ٢.بشأن صحة المهاجرين اً قــرار  ٢٠١٦في أيلول/ سبتمبر  اإلقليمية لألمريكتين التابعة للمنظمة/ المجلس التوجيهي

   المتوسط. شرق إقليم قبيل من أخرى،أقاليم  في والصحة الهجرةتتعلق بإقليمية  خطط حالياً وُتعد 
 
ـــاهمة وبغية -٥ ــ ــ ـــتدامة التنمية خطة رؤية تحقيق في المسـ ــ ألولويات والمبادئ اإطار  يتواءم ،٢٠٣٠ لعام المســـ

ــحة الالجئين والمهاجرين ــ ـــ  ٣-٢الفرع مع و  والمهاجرين، الالجئين أجل من نيويورك إعالن مع التوجيهية لتعزيز صـ
ــ) من الهدف  ومع ٣،٤لالجئين العالمي االتفاقالمتعلق بالصحة من  ــ ــ ــ  أجل من العالمي االتفاقمن  ١٥اإلجراء (هـ

ــياق واألولويات واألطر القانونية الوطنية وفقاً  ٥والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة  االعتبار في اإلطار ويأخذ ٦.للســــ
   الجميع. صالح في تصب هجرة نحو المعنون المتحدة لألمم العام األمين تقرير أيضاً 

  
دة    العالمية العمل خطة مسوَّ

 
دة من الغرض -٦  تعزيز هو ،١٥-٧٠ع ص ج القرارعليه  ينصبما يتواءم مع ما  ،العالمية العمل خطة مسوَّ

ـــحة ـــ ــ ـــ ــ ـــية وغيرهما من  مع بالتعاون والمهاجرين لالجئينا صــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الدولية المنظماتالمنظمة الدولية للهجرة والمفوضـ
  .أصحاب المصلحة المعنيينو 
 
ــوع من الرغم وعلى -٧ ــ ــتقلة، قانونية ألطر والمهاجرين الالجئين عالج خضـــ ـــ  بحقوق التمتع حقهم من فإن مســ

ـــان ــ ـــ ــية والحريات العالمية اإلنسـ ـــ ــ ــاســ ــ ـــ ــا  يواجهون وهم غيرهم. مثل مثلهم األســ ــ ـــ ــتركة التحديات من العديدأيضــ ــ ـــ  المشــ
ـــتركون ــ ـــ ــ ــ ـــعف أوجــه في ويشـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــوف اآلخرين. يعتري الــذي الضــ ــ ـــ ــ ـــ ، عمال بخيــارات العمـــل األمــانــة عمــل يركز وســ
ــتراتيجية، ــتفادة على ٧االســـ ــكان والمهاجرين الالجئين اســـ ـــيفين والســـ ــاملة الصـــــحية التغطية من المضــ ــياق في الشـــ  ســـ

   المنظمة. وضعته الذي ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر الثالث عامال العمل برنامج
 

                                                           
  .EUR/RC66/R6القرار    ١
 .CD55.R13القرار    ٢

٣ https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html   

   للحصول على مزيد من المعلومات، انظر   ٤
http://www.unhcr.org/uk/towards-a-global-compact-on-refugees.html  ـــرين الثــــاني/  ٢١(تم االطالع في ـــــــ ــ تشــ

 ).٢٠١٨نوفمبر 

   تيسير حصول المهاجرين على الخدمات األساسيةأي:    ٥
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf  تم)

 .)٢٠١٨نوفمبر  /تشرين الثاني ١٩ االطالع في

دة النهائية (   ٦  ) المتاحة عن العنوان التالي: ٢٠١٨تموز/ يوليو  ١١انظر المسوَّ
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf  ـــرين  ٢٢(تم االطالع في ــــ تشـ

 ).٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 

  ، ٦الفقرة    ٧
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
RES_71_1.pdf. 
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ــتخدم -٨ ــــوف تســـ ـــودة وسـ ــب ١"الالجئ" تعريف الخطة مســ ــة ١٩٥١ عام اتفاقية في ورد ماحســـ ــع الخاصـــ ــ  بوضـ
ــطلح دولياً  عليه متفق تعريف يوجد الو  .١٩٦٧ لعام وبروتوكولها الالجئين ــ ــ ــ ـــ ــ  المهاجرون يظل فقد ".المهاجر" لمصــ

ــــلي البلد في ــ ــ ــيف أو األصــــ ـــ ــ ـــ ـــتضــ ـــ ــ ـــ  لكال يكون وقد البلدان. بين وٕاياباً  ذهاباً  يتنقلون أو آخر بلد إلى ينتقلون أو المسـ
ـــتحقاق على أهمية ذات انعكاســــات التعريفين ــاملة الصــــحية الرعاية خدمات اسـ ـــريعات وتحددهما وٕاتاحتها، الشــ  التشـ
  الدولي. للقانون وفقاً  الوطنية،

 
  العالمي الوضع عن موجزة لمحة

 
ــبة من  ٢،الدوليين المهاجرينعدد  زاد -٩ ــ ـــكل نســـ ــ ـــعدد الإجمالي المعبر عنه في شــ ــ مع مرور الوقت. كان، ســ

ــبـة المهـاجرين الـدوليين إلى واآلن  ـــ ــ ـــ ــ ــكـانإجمـالي تبلغ نســـ ـــ ـــ ــ ــ  .٢٠٠٠ عـام في ٪٢,٨ كـانـتبينمـا  ،٪٣,٤ عـدد الســـ
ـــام  ٢٠٠٠الفترة من عـــــام   وخالل ـــدد ارتفع، ٢٠١٧إلى عــ ــالي العــ ــاجرين اإلجمـــ ــدوليين للمهـــ  مليون ١٧٣ من الـــ

   ٢٠٠٠.٣ عام منذ تقريباً  ٪٤٩ نسبتها زيادة حدوث يعني ما وهو .٢٠١٧ عام في مليون ٢٥٨  إلى
 

ـــية تقارير وتفيد -١٠ ــردين عدد بلوغ ٤المفوضـ ـــرياً  المشــ ــعيد على قسـ ـــخص، مليون ٦٨,٥ وهو العالمي، الصــ  شـ
ــتوى ــ ـــياً  مسـ ــتوى أعلى وهو - مرتفعاً  قياســ ــ ـــرد مسـ ـــرية تاريخ في تشــ  وهناك الجئ. مليون ٢٥,٤ ذلك في بما - البشــ
ــاً  ــية عديمي شــــخص ماليين ١٠ أيضــ ــلون وال المواطنة بحق يتمتعون ال ممن الجنســ ــية الحقوق على يحصــ  األســــاســ
   التنقل. وحرية والعمل الصحية والرعاية التعليم مثل

 
  الصحية والتحديات العواقب

 
ـــل ال قد دولية، وقرارات اتفاقيات وجود رغم -١١ ـــ ـــ ــ ـــ  الرعاية خدمات علىمن الالجئين والمهاجرين  كثير يحصــ

ـــحية، ــ ـــ ــ ــ ـــحة تعزيز ذلك في بما الصـ ـــ ــ ــ ــ  وقد المالية. الحماية على عالوةً  والرعاية، والعالج األمراض من والوقاية الصـ
ــتخدم ــية أحياناً  ُتســــ ــ ــع أو الجنســ ــاس القانوني الوضــــ ــ ــخاص لتحديد كأســ ــ ــول لها يحق الذين األشــ ــ  خدمات على الحصــ
ــحية. الرعاية ـــى وقد الصـــ ـــف الحاالت، بعض في المهاجرون،الالجئون و  يخشــ  وقد وٕابعادهم، واحتجازهم عنهم الكشــ
  االسترقاق. أو لالتجار عرضة يكونون

 
 أن ويمكن آخر، إلى بلد من الصحية الرعاية خدمات على الحصول دون تحول التي العقبات تختلف وقد -١٢

ــاب على القدرة وعدم اإلدارية، والعراقيل والتمييز، والثقافية، اللغوية واالختالفات التكاليف، ارتفاع تشـــمل  إلى االنتسـ
ــحي التمويل نظم ــ ــ ــ ـــ ــ ــية والظروف المحلي، الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــــار واالحتالل المواتية، غير المعيشــ ــ ــ ـــ ــ  توافر وعدم المناطق، وحصـ

                                                           
ــيته، يحمل الذي البلد خارج الموجود الشـــخص   ١ ــبب جنسـ  أو العرق بســـبب لالضـــطهاد التعرض من يبرره ما له خوف بسـ

 أن الخوف، هذا بســـبب يريد  ال أو يســـتطيع، وال الســـياســـي، الرأي أو معينة اجتماعية فئة إلى االنتماء أو الجنســـية أو الديانة
ـــتفيــد ــ ـــ ــ ـــ ـــدر: الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة.  ذلــك حمــايــة من يسـ ــ ـــ ــ ـــ ــــــع الالجئينالبلــد. المصـــ ــ ـــ ــ ــــة بوضـ ــ ـــ ــ ـــ . االتفــاقيــة الخــاصــ

A/CONF.2/108/Rev.1؛ http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html، ٢٠١٧ مايو /أيار ٣ في االطالع تم.( 

٢  International migration report 2017. New York: The Department of Economic and Social Affairs of the       
United Nations Secretariat; 2017 (document ST/ESA/SER.A/404); see definition of “international migrant” 
on page 3: “…an international migrant is a person who is living in a country other than his or her country of 
birth.” See 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationRe
port2017_Highlights.pdf (accessed 19 December 2018).   

 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-5.pdfانظر:   ٣
 ).٢٠١٨ ديسمبر /األول كانون ١٩ في االطالع تم(

٤   UNHCR. Figures at a glance. http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html (accessed 23 November 2018). 
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ــتحقاقات عن المعلومات ـــابقة. المهنية بالمؤهالت االعتراف وعدم الصــــحية، االســ ــعب الظروف تلك وجميع السـ  ُتصــ
   الرعاية. إتاحة من
 

ـــارية. األمراض تتوطنها مناطق من والمهاجرون الالجئون يفد قدو  -١٣ ــي ال ذلك، ومع الســ ـــرورة هذا يشـــ  بالضــ
ــــدراً  بأنهم ــابة لخطر محتمالً  مصــ ــ ــكان إصــ ــيف البلد ســــ ــ ــة يكونوا أن ويمكن بالعدوى. المضــ ـــ ــابة لخطر عرضـ ـــ  اإلصـ

ــــارية باألمراض  الرحلة مخاطر من بهم يحف ما جراء من المياه أو الغذاء طريق عن المنقولة األمراض وكذلك الســ
ــوء ظروف العمل، إلى جانب  المضـــيف البلد في الكائنة والعوامل ــية وسـ ــلة بســـوء األحوال المعيشـ  إتاحة عدمالمتصـ
 حالة في األشــخاص يكون عندما الصــعوبة من بمزيد الرعاية واســتمرارية التمنيع إتاحة وتتســم األســاســية. الخدمات

 الضعف مواطن وتستلزم الميكروبات. مضادات مقاومة تطور ييسران قد إدارتها وسوء األدوية إتاحة وضعف تنقل.
ـــري المناعي العوز فيروس أمام ــ ــ ـــل البشـــ ــ ــ ــ ــوص وجه على والسـ ــ ــ ـــ ــــحية رعاية خدمات توافر الخصـ ــ ــ ــتفيد صــ ـــ ــ  منها يســـ

   .تحديداً  المهاجرون والالجئون
 

 الفئتين بهاتين خاصــة والمهاجرين الالجئين على تؤثر التي وتحدياتها العمومية الصــحة ظروف تكون وقد -١٤
ــكان من ــ ــــرد الهجرة دورة مراحل من مرحلة وبكل تحديداً  الســ ـــفر المغادرة قبل (أي والتشــ ــول والســـ ــ  الوجهة إلى والوصــ

 رعايتهم في لالنقطاع مزمنة، أمراض من لديهم بما والمهاجرون، الالجئون يتعرض وقد وبعدها). المحتملة والعودة
  صحية. سجالت أو أدوية دون يتنقلون وقد عرضي، نحو على عليها الحصول أو
 

ــرد الهجرة عملية تؤدي وقد -١٥ ــ ــ ـــ ــا الغذائي األمن انعدام إلى والتشــ ــ ـــ ــ ـــوء منها غذائية كلومشــ ــ ـــ ــ  (نقص التغذية سـ
ــواء). على الدقيقة المغذيات وعوز لتغذيةا ــ ـــاً  العملية هذه تؤدي وقد الســ ـــات اختالل إلى أيضـــ ــــع تغذية ممارســـ  الرضــ

 األســاســية الصــحية الرعاية خدمات على واألطفال النســاء حصــول دون قيود تحول وقد ورعايتهم، األطفال وصــغار
ــبب ـــ ــ ـــ ــ ـــاواة وعدم األمن انعدام بسـ ــ ــ ـــ ـــين بين المســـ ــ ــ ـــ ــ  في نقص يوجد وعندما الحركة. ومحدودية الثقافي والتمييز الجنسـ

 وتزيد التغذية. لســـوءالالتي يعانين من الضـــعف والمهاجرات  المشـــردات تعرض فرصـــة تزيد الغذاء، من المعروض
   الفسيولوجية. احتياجاتهن بسبب التغذية نقص لخطر والمرضعات الحوامل تعرض فرصة

 
ـــل ال وقد -١٦ ــــردون المهاجرون يحصــــ ــــحية الرعاية على والمشـــ  تواجه وقد محدود، إطار في إال اإلنجابية الصـــ

 يواجهن أو للوالدة السابقة الرعاية من يستفدن ال المهاجرات من فكثير محددة. تهديدات اإلنجابية وحقوقهم صحتهم
 أمراض أطباء إلى إحالتهن وعدم المستشفيات في مقابلها بدفع المتعلقة العراقيل بسبب عليها الحصول في تأخيرات
ــاء، ــلطات انتباه من مخاوفهن على عالوة النســ ــعورهن إليهن، الســ  تؤدي وقد ١المخاوف. من ذلك وغير بالعار، وشــ
ـــائل في اختالفات إلى الدولية الهجرة ــ ــتقبلة البلدان في والمولودات المهاجرات بين بالوالدة المحيطة الفترة حصـ ــ  المســ

ــهم. المهاجرين من مجموعات وبين للمهاجرين ــ ـــاء ٢أنفسـ ـــات والنســ ــي العنف لخطر غيرهن من أكثر معرضــ ــ  الجنســ
ـــاني ــ ــحوبين غير واألطفال واالتجار. واالنتهاك والجنسـ ـــ ــون بذويهم المصـ ـــ  ويحتاجون غيرهم من أكثر للخطر معرضـ

  خاصة. رعاية إلى
 

 وخطيرة كريهة وظائف في الَمَهرة، أشباه أو المحدودة المهارات ذوو سيماوال المهاجرين، من الكثير ويعمل -١٧
 لكنهم يكونون أقل ميالً  آمنة، غير ظروف وفي فالمضــي البلد عمال من أطول لســاعات يعملون ما وغالباً  وشــاقة.

                                                           
١         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 22 November 2018). 

٢       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 22 
November 2018). 
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ـــكوى،  ــ ــبح قد ثم، ومنللشــــ ــ ـــ ــائل تصــ ــ ـــ ــحية الحصــ ـــ ــ ـــلة ذات الصــ ــ ـــوأ بالعمل الصــــ ــ ــ  حالة في الحال هو هذا ويكون .أســ
  الخصوص. وجه على النظامي غير االقتصاد في مستقرة غير وظائف في يعملون الذين المهاجرين

 
 تكون وقد الصــحية. الرعاية خدمات على الحصــول بتعطيل اإلنســانية األزمات تربط عديدة عناصــر وثمة -١٨

ــحية التحتية البنية ــحيون العاملون يكون وقد رت.مِّ دُ  أوأتلفت  قد الصــ ــعرون أو ُجرحوا أو قتلوا قد الصــ  بضــــوائق يشــ
ــية ــ ـــ ــ ـــ ــردوا قد يكونوا قد أو العمل، عن تقعدهم لدرجة نفسـ ـــ ــ ـــ ــ  تتعرض قد باألزمات، المنكوبة البيئات وفي هربوا. أو شـ
ـــحية المرافق ــ ـــ ــ ــرة  الجوية للغارات الصـ ــ ـــ ــ ــرالمباشــ ــ ـــ ــ ـــحية الخدمات مقدمو يتعرض وقد ،أو اإلتالف غير المباشــ ــ ـــ ــ  الصـ

  .والجنساني الجنسي والعنف والتهديد البدنية لالعتداءات
 

  ومسؤولياتها الفاعلة الجهات من وغيرها الدولية المنظمات أدوار
 

ـــحة منظمة تؤدي -١٩ ـــوص وظيفة المتحدة، ألمما إطار في العالمية، الصــ ــتورها في عليها منصــ ــ  في تتمثل دسـ
ـــلطة "العمل ــيق التوجيه كســ ــحي العمل ميدان في والتنســـ ـــحة منظمة وتتحمل ١الدولي". الصـــ ــؤولية العالمية الصــ  مســـ

ــية ــاســ ــحية والتغطية للجميع الصــــحة تعزيز في تتمثل أســ ــاملة الصــ  المســــتدامة التنمية خطة إطار في وتحقيقهما الشــ
  الركب. خلف أحد أي ترك عدم ضمان مع بها، المرتبطة واألهداف ٢٠٣٠ لعام

 
ــي -٢٠ ـــ ــ ــ ـــحة إلى االهتمام إيالء العالمية العمل خطة تنفيذ ويقتضــ ــ ــ ـــ  خالل من وٕادارتها والمهاجرين الالجئين صـ

ــــق العمل ــ ــتويات جميع على بقوة المنســ ـــ ــ ــاء الدول مع الوثيق التعاون من إطار وفي المنظمة مسـ ــ ــ  والمنظمة األعضــ
 المصـــلحة وأصـــحاب األخرى الدولية والمنظمات الالجئين لشـــؤون المتحدة لألمم الســـامية والمفوضـــية للهجرة الدولية

   .المعنيين
 

ــحة منظمة تعاونت وقد -٢١ ــ ـــ ــ ــ ــية للهجرة الدولية المنظمة مع العالمية الصــ ــ ــ ـــ ــ  العمليات من العديد على والمفوضــ
 صـــحة بشـــأناألولى والثانية  تانالعالمي تانالمشـــاور ) ١: (ذلك ومن .صـــحة الالجئين والمهاجرين تعزيزالرامية إلى 
 األخيرةفي  تمــداعتَ و  ٢٠١٧٣ عــام فيبينمــا عقــدت األخرى  ٢٠١٠٢ عــام فيأولهمــا  ُعقــدتاللتــان  المهــاجرين

 الصـحية األبعاد تطويرالعديد من فعاليات الدعوة الرفيعة المستوى التي تدعم ) ٢( ؛كولومبو بيانَ  المشاركةُ  البلدانُ 
 عن المســؤولية تقاســم بشــأن العالمي واالتفاق والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق فيالواردة 

ـــحــة العــالميـــة  ،دعمــا للتعــاون بين وكــاالت األمم المتحــدةو  أعاله). ٥ الفقرة (انظر الالجئين ــ ـــ ــ ــ تتمتع منظمــة الصـــ
 على الفعال الدعم تقديم ضمانواليتها في وتتمثل  مؤخراً  أنشئت التي بالهجرة المعنية المتحدة األمم شبكةبعضوية 

، بما في االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةفي مجال تنفيذ  المتحدة األمم منظومة نطاق
  .الحتياجات الدول األعضاء استجابةً االتفاق واستعراضه على متابعة عالوة ذلك آلية بناء القدرات، 

 

                                                           
ـــحة العالمية، المادة    ١ ـــ ــ ــتور منظمة الصــ ـــ ــ ـــادية واالجتماعية ٢دســـ ــ ــ (أ). وكذلك، يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـــ

بأعلى مســتوى من الصــحة الجســمية والنفســية يمكن بلوغه دون  بحق كل إنســان في التمتع ١٢و ٢-٢والثقافية في المادتين 
أي تمييز بســبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي الســياســي أو غير الســياســي، أو األصــل القومي 

 أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب.

٢    WHO. Health of migrants: the way forward – report of a global consultation, Madrid, Spain, 3–5 March 
2010. Geneva: World Health Organization; 2010 (http://www.who.int/migrants/publications/mh-way-
forward_consultation-report.pdf, accessed 22 November 2018). 

ـــــرين  ٢٢تم االطالع في ، https://www.iom.int/migration-health/second-global-consultation( موقع المؤتمر   ٣ ـــ ــ تشــ
  التالي: على العنوان لبيان كولومبو (ويمكن االطالع عليه منفرداً  ) يشمل رابطاً ٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-Health/colombo_statement.pdf)(. 
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ــانية بطريقة الهجرة إدارة تعزيز في للهجرة الدولية المنظمة والية وتتمثل -٢٢ ــمان مع ومنظمة، إنســ  االحترام ضــ
ــــان لحقوق الفعلي ــاعدة في كذلك وتتمثل الدولي. للقانون وفقاً  للمهاجرين المكفولة اإلنســ  التحديات مواجهة في المســــ

ــايا فهم وتعزيز للهجرة، التشـــغيلية  والحفاظ الهجرة، خالل من واالقتصـــادية االجتماعية التنمية وتشـــجيع الهجرة، قضـ
 تنقل أو الهجرة قضـــايا جميع في أســـاســـياً  عنصـــراً  الصـــحةَ  المنظمةُ  وتعتبر المهاجرين. وعافية اإلنســـان كرامة على

   تعهداتهما. أو موضوعاتهما أو السكان
 

 وٕايجاد لالجئين، الدولية الحماية توفير في تتمثل بوالية المفوضيةَ  المتحدة لألمم العامة الجمعية كلفت وقد -٢٣
ـــاكلهم، دائمة حلول  التوطين وٕاعادة المحلية البيئة في واالندماج الطوعية العودة عبر منها ينفَّذ ما ذلك في بما لمشــــ

وخالل فترات التشــريد، تقدم المفوضــية المســاعدة العاجلة، ومنها الرعاية الصــحية، عالوة  أخرى. بلدان في الطوعي
ـــر غير الغذائية والغذاء في بعض األحيان. على  ــ ــ ـــ ــ ــحاح والمأوى والعناصـ ـــ ــ ـــ ــ ــعتالمياه النظيفة واإلصـ ـــ ــ ــ ـــ  قرارات ووسـ

 حاالت وفي والعائدين. الجنســية العديمي األشــخاص إزاء مســؤوليات إليها أســندت إذ واليتها، نطاق العامة الجمعية
ــية األجهزة أحد أو العام األمين من طلب على وبناء معينة، ـــ ــة الرئيســ ــ ـــية تقدم المتحدة، األمم في المختصـــ ـــ  المفوضـ
   الالجئين. حماية في أساسياً  عنصراً  الصحةَ  المفوضية وتعتبر .داخلياً  المشردين إلى والمساعدة الحماية

 
  النطاق

 
ــوَّ  من الهدف يتمثل -٢٤ ــ ــحة كون تأكيد في العالمية العمل خطة دةمســ ــ ــيةً  دعامةً  الصــ ــ ـــاســ  الالجئين لحماية أســـ

دة وتهدف الهجرة. لشــؤون الجيد والتصــريفومســاعدتهم   من العالمية الصــحة في تحســينات تحقيق إلى الخطة مســوَّ
 شاملة جهود من جزءاً  وبوصفها وشاملة جامعة بطريقة وعافيتهم، والمهاجرين الالجئين صحة قضية معالجة خالل
ــحية االحتياجات لتلبية ـــ ــ ــ ـــ ــكان لمجموع الصـ ــ ـــ ــ ـــ ــاواة عدم أوجه منع أن وتعترف محددة. بيئة أي في السـ ــ ـــ ــ ــ  وأوجه المســ

ــور ــ ـــ ــتلزم القصـ ــ ــ ـــم أال يســ ـــ ـــحةاعتبارات  تنفصــ ـــ ـــحة اعتبارات  عن والمهاجرين نلالجئيالمتعلقة با العمومية الصــ ـــ الصــ
ــكانعامة المتعلقة ب العمومية ــيفين لهم الســـ ــ ــتضـ ــ دة وتعكس .المسـ ــوَّ ــ ـــاً  الخطة مسـ  تتعامل أن إلى ةالملحّ  الحاجة أيضــ

دة وتتواءم الصحة. على والتشريد الهجرة أثر مع فعالية أكثر نحو على الصحة قطاع  مع كامالً  تواؤماً  الخطة مسوَّ
ــحة المبادئ ــ ـــ ـــ ـــر، الثالث العمل برنامج في الواردة المحددة واإلحاالت الموضــ ــ ــ ـــ ــعته الذي ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــ ـــ ــ ــ  وضـــ

    األعضاء. الدول اعتمدتها التي بالصيغة المنظمة،
 

   التوجيهية المبادئ
 

دة لتنفيذ الالزمة التوجيهية المبادئ ترد -٢٥ ــوَّ ــ ـــ  التوجيهية والمبادئ األولويات إطار في العالمية العمل خطة مســ
  ١القائمة. والقرارات الصكوك إلى وتستند والمهاجرين، الالجئين صحة تعزيز تستهدف التي
 

  االستراتيجيةالعمل  خيارات
 

ــحــة تعزيز بغيــة -٢٦ ـــ ــ ـــ ــ ــ دة تقترح والمهــاجرين، الالجئين صـ ـــوَّ ـــ ــ ـــ ــ  وخيــارات األولويــات العــالميــة العمــل خطــة مســ
ق  وأن العمل وخيارات األولويات هذه ُتنفَّذ أن المقرر ومن التالية.  العمل ـــّ ــ ـــ ــ ــ  الثالث العام العمل برنامج دورة معُتنســـ
  .الوطنية القانونية واألوضاع الماليةواألطر األولويات و  السياقات معيتماشى  بما ،٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر

 

                                                           
اإلنصاف في إتاحة ؛ يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسيةالتمتع بأعلى مستوى تحقيقيا للتيسير، فيما يلي المبادئ:    ١

ممارســـات الصـــحية الولنوع الجنس؛  المراعية لالجئين والمهاجرينالنظم الصـــحية التي محورها اإلنســـان و الخدمات الصـــحية؛ 
 الشراكة والتعاون.وللمجتمع برمته؛  النهوج الشاملة للحكومة برمتهاغير التقييدية القائمة على أساس الظروف الصحية؛ 
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ـــة الوفيات من الحد :١ األولوية ــفوف في والمراضــ ــحة تدخالت خالل من والمهاجرين الالجئين صـــ ــ  الصـ
 والطويل القصير األمدين في العمومية

  
  األغراض 

 
ـــحة وتعزيز األرواح إنقاذ -٢٧ ــ ــ ـــ ــية البدنية الصــ ــ ــ ـــ ــ  الرعاية ةخدم حزم تقديم خالل من والمهاجرين لالجئين والنفسـ

ــية، الصــــحية ــاســ ــب بما األســ ــياقات مع يتناســ ــياقات و  المالية، واألوضــــاع البلدان، ســ  واألولوياتبما يتماشــــى مع الســ
ــمل أن ينبغي التي الوطنية،واألطر القانونية  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــحة تعزيز على والنص والكبار لألطفال اللقاحات إتاحة تشـ ــ ـــ ــ ــ  الصــ

ــابــات والمعــديــة والمزمنــة الحــادة لألمراض التلطيفيــة والخــدمــات والتــأهيــل والعالج األمراض من والوقــايــة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  واإلصـ
  .االحتياجات الصحية الجنسية واإلنجابيةو  والسلوكية النفسية واالضطرابات

 
 يلي: ماالمتاحة أمام األمانة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ـــيق دعم  )أ( ـــ ــ ــتجابة لتوفير والتعاون التنسـ ــ ــ ــحية االســـ ـــ ــ ــانية الطارئة الصــ ــ ــ ـــاس على واإلنســـ ــ ــ  المبادئ أســ
ــينداي وٕاطار اإلنســــانية، ــحة منظمة دور أســــاس وعلى ،٢٠٣٠-٢٠١٥ الكوارث مخاطر من للحد ســ  الصــ

  ؛مجموعة الصحة العالمية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتل القائدة الوكالة بوصفها العالمية
ـــتعدادات دعم  )ب( ــ ــ ـــ ــ ــ ــلة ذات والمهاجرين الالجئين من الجديدة التدفقات احتياجات لتلبية االسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  الصـ

 إلى الخدمات تقديم وضــمانمع االســتمرار في تلبية احتياجات فئات الســكان المســتضــيفين لهم،  بالصــحة،
  ممكن؛ نطاق أوسع على القائمة النظم خالل من والمهاجرين الالجئين

 الســـارية األمراض فاشـــيات في التحقيق أجل من القدرات لتعزيز األعضـــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ج(
 الســياســات إطار في الضــرورية، التطعيمات وٕاعطاء والتأهب، الصــحة، وحماية والترصــد ،واالســتجابة لها

ــتراتيجيات ـــ ــ ــحية واالسـ ــ ــ ـــاملة الوطنية الصــ ــ ـــؤوليات مع المتوائمة الشـــ ــ  ذات الدولية القانونية وااللتزامات المســـ
 والوقاية الحيوية للمضادات المناسب االستخدام إلى االنتباه مع )،٢٠٠٥( الدولية الصحية باللوائح الصلة

 لألدوية؛ الجراثيم مقاومة من
ــع  )د( ـــادات وضــــ ــارية و  األمراض من الوقاية في البلدان لدعم ومعايير ونماذج إرشـــ ــ ــارية غيرالســ ــ  الســ

ــحة وحاالت ــ ـــ ــية الصــ ــ ـــ ــات التحريبما في ذلك  ،عالجياً  وتدبيرها النفســ ــ ـــ  اهتمام إيالء مع الطبية، والفحوصــ
ـــاء مثل معينة فئات إلى خاص ـــباب؛ راهقينوالم واألطفال والفتيات؛ النســـ ــن؛ وكبار والشـــ ــ ــــ الســ  خاصواألشــ
ــابين اإلعاقة؛ ذوى ـــ ــ ـــل ومنها مزمنة، بأمراض والمصــ ـــ ـــري؛ المناعي العوز وفيروس الســـ ـــ  من والناجين البشـــ

 شـــخاصواأل والجنســـاني؛ الجنســـي العنف ذلك في بما العنف، أو الرضـــوح أو التعذيب أو بالبشـــر االتجار
 التغذية. وضعف والكحول التبغ مثل الخطر، لعوامل التصديوكذلك في  اإلعاقة؛ ذوي

  
 وتعزيزها المهنيتين والســـالمة صـــحةال تدابير وضـــع مع وجودتها، الرعاية اســـتمرارية تعزيز :٢ األولوية
  وتنفيذها

 
  األغراض

 
 مع عليها، الحصـول وسـهولة وتوافرها ومقبوليتها المقدمة األسـاسـية الصـحية الرعاية خدمات جودة تحسـين -٢٨

ــية الحاالتالخدمات المقدمة لذوي  إلى االنتباه ـــ ــ ــ ـــ ــ  الكافية المتابعة أو العناية ولىتُ  ال ما غالباً  التي المزمنة المرضـ
ـــافةً  والعمل، بأكملها؛ الهجرة عملية أثناء ــ ـــ ـــابات األمراض من الوقاية على ذلك، إلى إضـــ ــ ـــ  والمرتبطة المهنية واإلصـــ
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ــفوف في بالعمل ـــ ــ ـــرهم والمهاجرين الالجئين العمال صـ ــ ــــين خالل من وأســـ ــ ــحية الرعاية بخدمات التغطية تحســ ــ ـــ  الصـ
ــول عليهاو  االجتماعية الحماية ونظم واألولية المهنية ـــ ــ ــ ـــياقات واألولويات واألطر  وفقاً  وجودتها، ٕامكانية الحصــ ــ ـــ ــ للسـ

   األعضاء.لدول لالقانونية الوطنية 
 

   يلي: ماألمانة أمام االمتاحة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ـــاء للدول الدعم تقديم  )أ( ــحية الرعاية خدمات تطوير في األعضـــ ــ ــــاملة األولية الصــ  الجودة وذات الشــ
ــاس على ــ ــ ـــ ــتمر أســـ ـــ ــ ـــ ـــحية الرعاية خدمات إلى اإلحالة عمليات من بدعم األجل، وطويل مســ ــ ـــ ــ  الثانوية الصــ

 الذين والمهاجرين الالجئين إلى الخدمات تقديم وشبكات يرام ما على وظيفتها تؤدي التيالمالئمة  والثالثية
ــحية، الرعاية خدمات إلى يحتاجون ــ ــية االجتماعية الرعاية إتاحة ذلك في بما الصـــ ـــ ــتمرة، والنفســ ــ  متى المســـ
  ذلك؛ األمراحتاج 

ــع الحدود عبر والتعاون الحوار آليات تعزيز  )ب( ــمان موحدة بروتوكوالت لوضــ ـــتمرارية لضــ  الرعاية اسـ
  األشخاص؛ حركة بسبب المتابعة فقدان تقليل ثم ومن ،المرضى وتتبع

 نظم تطوير إلى الرامية الدولية الجهود فيتشريعات الخصوصية الوطنية) مع احترام ( المساهمة  )ج(
ــحية المعلومات ــ ــد أن يمكن التي الصـ ــ ـــاعد ترصـ ــين  على وتســ ــ ــتمراريةتحسـ ــ  والمهاجرين الالجئين فرادى اسـ

ــيــة للهجرة الـدوليـة والمنظمـة الـدوليـة العمـل منظمـة مع والتعـاون إليهم، المقـدمـة الرعـايـة وجودة ـــ ــ ــ ــ ـــ  والمفوضـ
 صــحة قضــيةالترويج ل وضــمان البلدان إلى المقدمة الدولية المســاعدة لتعزيزوأصــحاب المصــلحة المعنيين 

ــرهم وأفراد والمهاجرين الالجئين العمال ـــ ــــفها أسـ ـــيع بوصــ ــ ــية مواضـ ــ ــكوك وفي الدولية المحافل في رئيســ ــ  صــ
ـــتحداث ذلك في بما االجتماعية، الحماية وآليات التعاون ــ ــاتية وخيارات أدوات اســ ـــ ـــياســ ــ ــــرات ســ  ومواد ومؤشـــ

 إعالمية؛

 المؤســـســـية القدرات وبناء وطنية وســـياســـات عمل خطط لوضـــع األعضـــاء الدول إلى الدعم تقديم  )د(
ــحة وتعزيز لحماية ــ ــــياً  العمال جميع صـــ ــأن )٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ع ص ج القرار مع تمشـــ ــ ــحة بشـــ ــ  العمال: صـــ
 العالمية؛ العمل خطة

ـــتعراض  )ه( ــ ــ ـــر اســ ــ ــ ـــحة حماية تدخالت ومردودية بفعالية المتعلقة ناتالبيّ  ونشــ ــ ــ  المهاجرين العمال صــ
 ومكافحتها. بالعمل والمتعلقة المهنية واإلصابات األمراض من الوقاية أجل من وسالمتهموالالجئين 

  
ـــحة تعميم إلى الدعوة :٣ األولوية ــ ــــ في برامج العمل العالمية واإلقليمية  والمهاجرين نلالجئيا مراعاة صــ

ـــجيع ما يلي:  ــحية المراعية لالجئين والمهاجرينوالقطرية، وتشـــ ـــ ــات الصـ ــ ـــياســ  القانونية والحماية ،الســـ
ــحةو  ؛واالجتماعية ـــــ ــاء صــ ـــ ـــ ـــون الذين والمراهقين واألطفال النسـ ـــ  والمهاجرين الالجئين بيئات في يعيشـــ
 وآليات الشراكاتو  ؛فتياتأم  نَّ كُ  نساءً الالجئات والمهاجرات وتمكين والمساواة بين الجنسين،  وعافيتهم؛
  والوكاالت والبلدان القطاعات بين والتعاون التنسيق

 األغراض

 نوع أســاس على القائمة المســاواة عدم أوجه أثر من والحد والمهاجرين لالجئين الصــحية االحتياجات تلبية -٢٩
ــــع في الجنس ــ ــ ــحي الوضــــ ــ ــ ــ  حق إعمال إلى الدعوة طريق عن الهجرة عملية مراحل جميع في الخدمات وٕاتاحة الصــــ

 الدولية لاللتزامات وفقاً  والنفسية، الجسمانية الصحة من بلوغه يمكن مستوى بأعلى التمتع في والمهاجرين الالجئين
ــان لحقوق ــ ـــكوك اإلنســ ــ ــلة، ذات واإلقليمية الدولية والصـ ـــ  العراقيل من التخلص أو الحد على العمل طريق وعن الصـ
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 المتضافر العمل من إطار في الصحية الرعاية خدمات إتاحة دون تحول التي والتمييزية واإلعالمية والمالية المادية
   .الدول غير الفاعلة الجهات نهموم العالمية، الصحة منظمة شركاء مع
  

  يلي: ما ألمانةأمام االمتاحة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ـــاء الدول إلى الدعم قديمت  )أ( ــتراتيجيات إعداد أجل من األعضــ  إلى الرامية واإلجراءات والخطط االســـ
 النهوج ذلك في بما الصحة، مجال في حقوقهم وٕاعمال والمهاجرين الالجئين احتياجات لسد القدرات تعزيز

ــيين المصــــلحة أصــــحاب مع القطاعات المتعددة ــاعدة وتيســــير الرئيســ ــراكات التقنية المســ  االســــتراتيجية والشــ
  واالتصاالت؛

ــجيع  )ب( ــ ــع تشـ ـــحة نهوج وتنفيذ وضـــ ـــندة العمومية الصــ ـــحية الرعاية قدرات وتوفير بالبّينات المســ  الصــ
ــورة بتكلفة الخدمات وٕاتاحة الخدمات، لتقديم الالزمة ــ ـــ ــ ــ ـــ  دون تحول التي الحواجز وتقليل تمييز، ودون ميسـ

ــــل، ــ ــحية الرعاية مقدمي وتدريب التواصـ ــ ــ ــيات يراعي بما الخدمات تقديم على الصـ ــ ــوصـــ ـــ  مع الثقافية الخصــ
 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص مراعاة

 الصــحة مجاالت في الوطنية، التشــريعات مع يتواءم بما الصــحية، الرعاية خدمات توفير ضــمان  )ج(
 الطارئة الحاالت في التوليد خدمات ذلك في (بما واألطفال لألمهات الصــحية والرعاية واإلنجابية الجنســية

ـــحة مجال في الدنيا األولية الخدمات ومجموعة ـــ ــ ـــ ــ ــابقة والرعاية األزمات)، حاالت في اإلنجابية الصــ ــــ ــ ــ ـــ  الســ
 أي في لألطفال النفســـي والدعم والمتخصـــصـــة الخاصـــة الرعاية وٕاتاحة األســـرة، وتنظيم لها، والتالية للوالدة
 وضع؛

ـــيات إعداد  )د( ــ ـــريف مجال في وأدوات توصـ ـــؤون تصـــ ــ ــــحية الرعاية خدمات شـ  وتقديمها وٕادارتها الصــ
 تحول التي والمالية واإلدارية القانونية والعوائق واللغوية، الثقافية والكفاءات الوبائية العوامل تتناول بحيث
 المهاجرين؛ من الصحيين والعاملين الالجئين إشراك مع اإلتاحة دون

ـــاهمة  )ه( ــ ــيق ترتيبات في المســ ــية للهجرة الدولية المنظمة مع العالميين والهجرة اللجوء تنســـــ ــ ــ  والمفوضـ
 خارجها، ومنظمات المتحدة، األمم منظومة داخل وكيانات األعضـــاء والدول المتحدة األمم جامعة وشـــبكة

ــليب الدولية الحركة منها ـــ ــ ــ ــاني الميدانين في الفاعلة الجهات وغيرها األحمر، والهالل األحمر للصـــ ــ ـــ ــ ــ  اإلنسـ
 المدني؛ والمجتمع واإلنمائي

ــول أجــل من الموارد تعبئــة تعزيز  )و( ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــنوات ومتعــدد مرن تمويــل على الحصـ ــ ـــ ــ ـــ  البلــدان لتمكين الســ
ــطة العاجلة الصــــحية والمهاجرين الالجئين الحتياجات االســــتجابة من المحلية والمجتمعات  األجل والمتوســ

 آليات في والمهاجرين لالجئين الصــحية لالحتياجات الترويج العمل هذا يشــمل أن على - األجل والطويلة
  القائمة؛ والعالمية اإلقليمية التمويل

ـــتكمال   )ز( ــ ــيقال آلياتاســــ ـــ ــ ــائها بحيث  البلدان بين تنســ ــ ـــ  إجراءات وتنفيذ المعلومات تبادل تتيحأو إنشــ
 الرعاية؛ استمرارية وضمان مشتركة

 لنوع المراعية والخدمات البرامج في بها ُيستشرد كي وتحليلها الجنس حسب مصنفة بيانات جمع  )ح(
  الجنس؛

ــحيـة، الرعاية خدمات من توقعه يمكن بما الوعي لزيادة والمهاجرين الالجئين مع العمل  )ط( ــ ــ ـــ ــ ــ  الصــ
 ؛الصحية الرعاية خدمات فهم وزيادة
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ــــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ي( ــ ـــ ــ ــطة تقديم في األعضــ ــ ــ ـــ ــ ـــحية والخدمات األنشــ ــ ـــ ــ ـــاء المراعية الصـــ ـــ ــ ــ  للنســـ
 واإلنجابية؛ الجنسية بالصحة يتعلق فيما وخاصةً  والمراهقين،

ــحية الخدمات مقدمي دور دعم  )ك( ــ ـــ ـــحايا تحديد في الصــ ــ ــ ـــاس على القائم التمييز ضــ ــ ــ  الجنس نوع أســ
ــي واالعتداء والتعذيب واالتجار ـــ ــ ـــ ــ ــ ــهم، لنوع مالئم نحو على وٕاحالتهم عالجياً  حالتهم وتدبير الجنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ  جنســ

 الرعاية وتقديم األنثوية التناسلية األعضاء وتشويه الجنسي العنف ومنع المعززة، الحماية آليات في وكذلك
  الحاد؛ التغذية سوء من والعالج والوقاية جنسياً  المنقولة المعدية باألمراض للمصابين والدعم

ــذ  )ل( ــــيـــات تنفيـ ــ ـــ ــ ــ ــة توصــ ــة الهيئـ ــتوى الرفيعـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة المسـ ــة المعنيـ ــالـ ــالعمـ ــا في بـ ـــحـــة لمجـ ـــ ــ ـــ ــ  والنمو الصــ
 الصحي اإلصالح عملية في بالجنسين المرتبطة للشواغل التصدي إلى تدعو التي )،٢٠١٦(  االقتصادي

 على والقضاء الصحية العاملة القوى توزيع في الجنسين بين المساواة ضمان مع الصحية، العمالة وسوق
 الصحية. العاملة القوى داخل الجنس نوع أساس على القائم التمييز

  
ــحة االجتماعية المحددات معالجة على القدرة تعزيز :٤ األولوية ــريع للصـــ  تحقيق نحو التقدم وتيرة وتســـ
 الشاملة الصحية التغطية ذلك في بما المستدامة، التنمية أهداف

   األغراض

ـــمان  -٣٠ ـــ ــ ـــ ــ ــحة على تؤثر التي االجتماعية المحددات معالجة ضــ ــ ــ ـــ ــ ــ  العمل خالل من والمهاجرين الالجئين صــ
 النظام قدرات بشــأن اتفاق إلى والتوصــل القطاعات. والمتعددة المتماســكة العمومية الصــحية واالســتجابات المشــترك
 المســتدامة التنمية أهداف من ٣ الهدف أســاس على الشــاملة، الصــحية التغطية لتحقيق الالزمة األســاســية الصــحي

ــمان ــ ــ ـــحية عيش بأنماط الجميع تمّتع (ضــ ــ ــ ــير ٧-١٠ والغاية األعمار) جميع في وبالرفاهية صـ ـــ ــ  وتنقل الهجرة (تيسـ
 المخطط الهجرة سياسات تنفيذ خالل من ذلك في بما بالمسؤولية، ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص

  بينها). وفيما البلدان داخل المساواة انعدام من (الحد ١٠ الهدف من اإلدارة) بحسن تتسم والتي لها
 

 يلي: ماالمتاحة أمام األمانة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ــاء الدول إلى الدعم تقديم  )أ(  صـــحائف واســـتكمال التقييم أدوات واســـتخدام اإلرشـــادات، لتنفيذ األعضـ
ــة والمعايير الوقائع ـــ ــــادية االجتماعية العوامل معالجة أجل من بعينها ببلدان الخاصــ ــ ــلة ذات واالقتصـ ــ ــ  الصـ
ــحة ــياق في والمهاجرين، الالجئين بصـ ــحية التغطية سـ ــاملة الصـ ــتدامة التنمية وأهداف الشـ  على وبناءً  المسـ

 الممارسات؛ وأفضل الشراكات

ــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ب( ــ ــ ـــ ــ ــ ـــؤولية تتحمل التي المعنية والجهات القطاعات لتحديد األعضــ ـــ ــ ــ ـــ  المســ
 للحوار معينة مجاالت وتحديد والمهاجرين الالجئين لصحة الرئيسية االجتماعية المحددات إزاء السياساتية

 الشاملة؛ الصحية التغطية تحقيق ضمان أجل من المشترك والعمل

ــــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ج( ــ  اآلثار على المهاجرين مع يعملون من جميع تدريب خالل من األعضــ
 يحصل أن وضمان الالزمة السياساتية واالستجابات للصحة االجتماعية المحددات على المترتبة الصحية
ــــحة مخططو ــ ــ ـــ ــ ــحيون والعاملون الصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  تنفيذ أجل من الالزمة المعارف على ُيطَلعوا وأن الدعم على الصـ

ــــحية التدخالت ــ ـــف نحو على للجميع إتاحتها تكفل التي والمهاجرين لالجئين المراعية المالئمة الصــ ــ  منصـــ
 المالية؛ باالستدامة ويتسم

ــجيع  )د( ــة لقواعد العالمية المنظمة مدونة تنفيذ على التشــ ـــحيين العاملين توظيف بشــــأن الممارســ  الصـ
 بشأنها؛ واإلبالغ الدولي المستوى على
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ـــاء الدول إلى الدعم تقديم  )ه( ــ ــ ــيات المراعية النهوج على التدريب مناهج إلعداد األعضــ ـــ ــ ــــوصــ ــ  للخصـــ
ـــات الجامعية المرحلة في اجرينوالمه الالجئين احتياجات تلبية أجل من الثقافية ـــ ــ ــ ـــ  والتدريب العليا والدراســ
ــتمر المهني ـــ ــ ـــ ـــحيين العاملين لجميع المسـ ــ ــ ـــ ـــطاء ذلك في (بما الصـ ــ ــ ـــ ــحيون والعاملون الثقافيون، الوسـ ــ ـــ ــ  الصــ

 اإلداريين. والموظفين الدعم موظفي على عالوة والمتطوعون)، المجتمعيون

  األجانب كره ومكافحة التواصل تحسين إلى الرامية التدابير دعم :٥ األولوية

  األغراض

ــــوء المخاوف وتبديد دقيقة معلومات توفير  -٣١ ــ ــ ــكان والمهاجرين الالجئين بين الفهم وسـ ـــ ـــ ـــيفين والسـ ــ ــ  إزاء المضــ
  الصحية. والنظم المحلية المجتمعات صحة وعلى المتنقلين السكان على والتشريد للهجرة الصحية اآلثار

  
 يلي: ماالمتاحة أمام األمانة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ــاء الدول دعم  )أ( ــ ــبة المعلومات توفيرفي  األعضـــ ــ ــيات والمراعية واآلنية والدقيقة المناســـ ـــ ـــوصــ  للخصــــ
ــأن االســـتعمال والســـهلة الثقافية  من الصـــحية واحتياجاتهم والمهاجرين لالجئين المكفولة اإلنســـان حقوق بشـ

  األجانب؛ وكره والوصم اإلقصاء عمليات مواجهة أجل

ــائل الدعوة مجاالت في جهود بذل  )ب( ــ ــــحة قطاع داخل الجمهور وتوعية اإلعالم ووســـ  أجل من الصـــ
  المصلحة؛ صاحبة األخرى والجهات والحكومة الجمهور بين الواسعة المشاركة وتعزيز الدعم دعائم إرساء

ــحــة الالجئين حــالــة عن عــالمي تقرير إعــداد  )ج( ـــ ــ ــ ـــ ــ  المرحليــة التقــارير ذلــك في بمــا المهــاجرين، وصـ
 والمفوضية؛ للهجرة الدولية المنظمة مع بالتعاون القطرية،

 وذلك ،العالمية العمل خطة تنفيذ سياق في والمهاجرين الالجئين صحة عن عالمي مؤتمرتنظيم   )د(
 .المنظمة الدولية للهجرة والمفوضيةبالتعاون مع 

  
  الصحية المعلومات ونظم الصحي الرصد تعزيز :٦ األولوية

  
   األغراض

 
 وٕاتاحة والقطرية واإلقليمية العالمية المســـتويات على المصـــنفة والبيانات المعلومات على الحصـــول ضـــمان  -٣٢

 القرارات ومتخذي السياسات راسمي لدعم والمهاجرين الالجئين بصحة تتعلق للمقارنة وقابلة وموحدة وافية سجالت
   .تالبيناتتسم بمزيد من االستناد إلى وخطط وتدخالت  سياساتإعداد  أجل من

 
 يلي: ماالمتاحة أمام األمانة  الرئيسية العمل خيارات وتشمل

ــاء الدول مع العمل  )أ( ــ ـــد قطرية وموجزات مرحلية تقارير إلعداد األعضـ ــخاص حركة لرصــ  من األشـــ
ــــداف سياق في المخاطر، تلك من والحد األمراض مخاطر وتوزيع بالصحة، المتعلقة جوانبها ــ ــ ـــ ــ  التنمية أهــــ

  والمفوضية؛ للهجرة الدولية المنظمة مع والتنسيق بالتعاون وذلك المستدامة،

ـــاء الدول مع العمل  )ب( ــ ــ ــنفة بيانات لتجهيز األعضـ ــ ــ ــأن مصــ ـــ ــ ــحة بشـ ــ ــ  على والمهاجرين، الالجئين صــ
ــتويين ـــلوكيات المتعلقة البيانات فيها بما والمحلي، القطري المســ ــول طلب بسـ ـــحية الرعاية على الحصــ  الصـ

  منها؛ واالستفادة وٕاتاحتها
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 أجل من القانونية، واألطر الوطنية السياقات مراعاة مع بيانات، وقواعد للحدود عابرة نهوج إعداد  )ج(
ـــحية المخاطر عن المعلومات تبادل ــأ بلدان في الصـ ــحية الســــجالت وكذلك والمقصــــد، والعبور المنشــ  الصــ

ــميم إمكانية ذلك في بما الصــــحية، والبطاقات المحمولة ــحية بطاقة تصــ ــكانية للمجموعات صــ  المتنقلة، الســ
 الرعاية. استمرارية تعزيز ثم، ومن

  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
 

دة إعداد بشأن اإلرشادات من مزيد وتقديم التقرير بهذا علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس  -٣٣  العمل خطة مسوَّ
 العالمية.

  
 

=     =     =  


