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یعیش مالیین الالجئین والمھاجرین حول العالم في أوضاع ھشة، بمن في ذلك العاملون المھاجرون من ذوي
المھارات المتدنیة، ویواجھون حصائل صحیة متدنیة قیاساً بمجتمعاتھم المضیفة، ال سیما عندما تكون ظروف

العیش والعمل دون المستوى المطلوب، حسبما جاء في أول تقریر تصدره المنظمة عن صحة الالجئین والمھاجرین.
ویترتب على ذلك عواقب فادحة تُضعف من احتماالت بلوغ العالم أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالصحة لھذه

الفئات السكانیة.

 

وقال الدكتور تیدروس أدحانوم غیبریسوس، المدیر العام للمنظمة، إن "ھناك الیوم نحو ملیار مھاجر حول العالم،
أي بمعدل شخص من كل ثمانیة أشخاص. وتعدّ تجربة الھجرة محدداً رئیسیاً للصحة والرفاه، وال یزال الالجئون
والمھاجرون من أھم الفئات المھملة والضعیفة في العدید من المجتمعات". وأضاف قائالً "ھذا التقریر ھو األول
من نوعھ الذي یقدم لمحة عالمیة عن صحة الالجئین والمھاجرین، ویدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعیة وعاجلة

لضمان حصولھم على خدمات الرعایة الصحیة المراعیة الحتیاجاتھم. كما یسلط الضوء على الحاجة الملّحة إلى
معالجة األسباب الجذریة لتردي الصحة وإعادة توجیھ النُظم الصحیة بشكل جوھري نحو االستجابة لعالم ال یتوقف

عن الحركة".

 

واستناداً إلى استعراض شامل لمؤلفات من جمیع أنحاء العالم، یُظھر التقریر أن صحة الالجئین والمھاجرین لیست
أسوأ من صحة السكان المضیفین بالفطرة، وإنما یعود تردي الحصائل الصحیة لھذه الفئات السكانیة إلى تدني

مستوى المحددات المتعددة للصحة، مثل التعلیم والدخل والسكن والحصول على الخدمات، ویتفاقم بفعل الحواجز
اللغویة والثقافیة والقانونیة وغیرھا وتفاعل كل ھذه المحددات خالل دورة الحیاة.

 

ویؤكد التقریر أن تجربة الھجرة والتشرد عامل رئیسي في صحة الشخص ورفاھھ، خصوصاً عند اقترانھ
بالمحددات األخرى. فعلى سبیل المثال، خلص تحلیل وصفي شمل أكثر من 17 ملیون مشارك من 16 بلداً في

خمسة أقالیم للمنظمة، إلى أن احتمال استفادة العاملین المھاجرین من الخدمات الصحیة یقل عن سواھم من العاملین
غیر المھاجرین، وأنھم أكثر عرضةً منھم إلصابات العمل. وأظھرت البیّنات أیضاً أن عدداً كبیراً من العاملین

المھاجرین البالغ مجموعھم 169 ملیون عامل مھاجر حول العالم یزاولون مھناً قذرة وخطرة وشاقة ویتعرضون
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للحوادث واإلصابات المھنیة والمشاكل الصحیة المرتبطة بالعمل أكثر من نظرائھم غیر المھاجرین، وتتفاقم تلك
الصعوبات بفعل القیود التي تعترض حصولھم على الخدمات الصحیة واستفادتھم منھا.  

 

وسلط التقریر الضوء على الثغرات الحرجة في البیانات ونُظم المعلومات فیما یتعلق بصحة الالجئین والمھاجرین.
ففي حین تتوفر األدلة والبیانات بغزارة، فھي مجزأة وال یمكن مقارنتھا بین البلدان وبمرور الزمن. ورغم إمكانیة
تحدید ھذه الفئات السكانیة أحیاناً في البیانات العالمیة المستخدمة لرصد أھداف التنمیة المستدامة، فكثیراً ما تغیب
البیانات الصحیة من إحصاءات الھجرة وتغیب خصائص وضع الھجرة من إحصاءات الصحة. وھو ما یجعل من

الصعب تحدید وتتبع التقدم المحرز في بلوغ أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالصحة بالنسبة لالجئین والمھاجرین.

 

وقالت الدكتورة سوزانا جاكاب، نائبة المدیر العام للمنظمة "ال بد من فعل المزید للنھوض بصحة الالجئین
والمھاجرین، ولكن إذا كنا نرید تغییر الوضع الراھن فنحن بحاجة إلى استثمارات عاجلة لتحسین جودة البیانات عن

صحة الالجئین والمھاجرین وجدواھا واكتمالھا. نحن بحاجة إلى عملیة ُمحكمة لجمع البیانات ونُظم رصد متینة
تعكس حقاً تنّوع سكان العالم والتجارب التي یواجھھا الالجئون والمھاجرون حول العالم، مما یتیح بلورة سیاسات

وتدخالت أكثر فعالیة".

 

ورغم أن االفتقار إلى بیانات قابلة للمقارنة عن صحة الالجئین والمھاجرین بین البلدان وبمرور الزمن كثیراً ما
یعرقل وضع سیاسات جیدة تحقق اإلنصاف في الصحة، فإن ھناك بالفعل سیاسات وأطراً قائمة تتناول وتلبي

االحتیاجات الصحیة لالجئین والمھاجرین. غیر أن االختالفات في الحصائل الصحیة ما زالت قائمة ویُظھر التقریر
أنھا ترجع بشكل رئیسي إلى عدم التنفیذ المجدي والفاعل للسیاسات.

 

وقال الدكتور سانتینو سیفیروني، مدیر برنامج الصحة والھجرة لدى المنظمة، إن "الصحة ال تبدأ أو تنتھي عند
حدود البلد. ولذلك ینبغي أال یكون وضع الھجرة عامل تمییز وإنما دافعاً سیاسیاً لبناء وتعزیز الرعایة الصحیة
والحمایة االجتماعیة والمالیة. یجب أن نعید توجیھ النُظم الصحیة الراھنة نحو خدمات صحیة متكاملة وشاملة

لالجئین والمھاجرین، وفقاً لمبادئ الرعایة الصحیة األولیة والتغطیة الصحیة الشاملة".

 

وال یخفى أن بمقدور الالجئین والمھاجرین جلب أفكار مبتكرة تُحدث تحوالً اقتصادیاً واجتماعیاً. فالتقریر یسلط
الضوء على اإلسھامات االستثنائیة لعاملي الرعایة الصحیة الالجئین والمھاجرین في الخطوط األمامیة لالستجابة

لجائحة كوفید-19. ومن أبرزھا إسھامات المھاجرین في العدید من بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان
االقتصادي، التي اتسمت بأھمیة خاصة في بعض البلدان التي یشكل العاملون من أصل أجنبي ما یناھز نصف قواھا

العاملة في مجالي الطب والتمریض.

 

ومن شأن إرساء نُظم صحیة جامعة تتوافق مع مبدأ الحق في الصحة للجمیع والتغطیة الصحیة الشاملة أن یسمح
بتحدید األشخاص المحتاجین للخدمات الصحیة وتقدیم الدعم لھم مبكراً، قبل أن تتكاثر المشاكل وتتفاقم حدتھا. فقوة
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النُظم الصحیة تساوي قوة أضعف حلقاتھا. وإدماج الالجئین والمھاجرین یشّكل استثماراً مفیداً لتنمیة المجتمعات
ورفاھیتھا في جمیع أنحاء العالم.

 

مالحظة للمحررین:

اقتباسات لشخصیات موقّعة على التقریر العالمي:

 

"إن ھذا التقریر الذي یعترف بأثر الھجرة والتشرد على صحة ملیار شخص متنقل، یعدّ تقدماً جدیراً بالترحیب في
التفكیر بشأن الھجرة والتشرد من خالل منظار كاشف، ھو التغطیة الصحیة الشاملة وفكرة حق الجمیع في "اكتمال
السالمة بدنیاً وعقلیاً واجتماعیاً، ال مجرد انعدام المرض أو العجز" مثلما ینّص علیھ دستور منظمة الصحة العالمیة

لعام 1946".

بان كي مون، رئیس مؤسسة بان كي مون من أجل مستقبل أفضل، األمین العام الثامن لألمم المتحدة.

 

"كثیراً ما تُقابل التحدیات المادیة واالقتصادیة والنفسیة الناجمة عن الھجرة والتشرد واالندماج في المجتمعات
المضیفة بالتجاھل أو التغافل أو سوء الفھم. وإني أرحب بالطریقة التي یجمع بھا ھذا التقریر البیّنات العالمیة المتاحة

عن صحة األشخاص المتنقلین – أي المھاجرین الدولیین واألشخاص المشردین قسراً – طي وثیقة مرجعیة
واحدة".

عبد الرزاق قرنح، روائي وأستاذ، حائز جائزة نوبل في األدب (2021) 

 

"یُظھر ھذا التقریر أن الطریقة األكثر فعالیة لتلبیة االحتیاجات الصحیة لالجئین والمھاجرین في األمد القصیر
والمتوسط والطویل ھي النُظم الصحیة المتكاملة وإدماج الالجئین والمھاجرین في النُظم نفسھا التي تقدم الخدمات
للمجتمعات المضیفة. ورغم ما یتطلبھ ذلك من موارد ھائلة وتحسینات تقنیة، فقد ثبت أن النظام الصحي األكثر

شموالً یعود بمنافع جمة على الجمیع، سواء الالجئین أو المھاجرین أو المجتمعات المضیفة".

میدوري دي ھابیش، وزیر الصحة سابقاً، بیرو
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