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2015الدولية للهجرة تمرين رسم خرائط تنقل السكان في بورت لوكو، سيراليون. © املنظمة   

 ُبعد التنقل البشري 

ال  و  ،في جميع أنحاء العالم، أصبحت الصلة بين التنقل البشري والصحة ذات صلة وديناميكية ومعقدة بشكل متزايدوتنقلهم  مع تزايد حركة الناس  

الحركات  فحسب بل تؤثر    –في مواقع املنشأ والعبور والوجهة والعودة    –املستمرة  التنقل    عبر عمليةتتأثر صحة املهاجرين بظروف عملية هجرتهم  

 . وعبرها أيًضا على الصحة العامة حيث يتفاعل األشخاص املتنقلون واملجتمعات التي تستضيفهم داخل الحدود

الطوارئ الصحية العامة األخيرة مثل تفش ي مرض فيروس  عًدا حاسًما في عملية التنقل البشري والصحة، كما يتضح من حاالت  ُيعد انتقال األمراض بُ 

-)كوفيد  حة مرض فيروس كورونا املستجد(، وجائ2020-2018( وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية )2016-2014( في غرب إفريقيا ) EVDاإليبوال )

اتخاذ إجراءات منسقة  يلزم  ة األمراض املعدية، و كافحضد م ه تحديات فريدة من نوعها  تيمكن أن يشكل حجم السفر وسرعته وسهولة تنقالو .  (19

 .لها  الستجابة لتصدي واعلى نطاق املنظومة ومتعددة القطاعات ل

 إدارة الصحة والحدود والتنقل

  التنقل  عملية  عبروكشفها والتصدي لها  إطار عمل لتمكين الحكومات واملجتمعات من منع التهديدات الصحية  

 املستمرة

 صحيفة املعلومات  قسم صحة الهجرة  
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 املحلية  في دعم الحكومات واملجتمعات    ا رائًد   ا دوًر (  IOMاملنظمة الدولية للهجرة )   وتلعب
ُ
والسكان  ظم صحية تستجيب الحتياجات املهاجرين  لبناء ن

يسر املنظمة الدولية للهجرة، من خالل
ُ
تحقيق    املتنقلين ومجهزة ملعالجة مخاوف الصحة العامة عبر عملية التنقل املستمرة. وعلى وجه الخصوص، ت

من والتعافي  لها  والتصدي  املعدية  لألمراض  للتأهب  باألدلة  الهدف ومستنيرة  ُمحددة  هج 
ُ
ن اتباع  التنقل،  لديناميكيات  أعمق  الحدود  فهم  داخل  ها، 

 ( وعلى نطاق أوسع، مع أهداف التنمية املستدامة. IHR) 2005وعبرها، بما يتماش ى مع اللوائح الصحية الدولية لعام 

ملرض وإدارتها  وتدعم املنظمة الدولية للهجرة فهم اآلثار املترتبة على التنقل للتأهب لألمراض املعدية والتصدي لها؛ وتساهم في مراقبة حاالت تفش ي ا

فذت هذه التدخالت  
ُ
في حاالت كجزء من نهج موحد إلدارة الصحة والتنقل؛ وتساهم في تعزيز النظم الصحية الحساسة للتنقل بشكل دائم. وقد ن

، حيث دعمت املنظمة الدولية للهجرة التأهب واالستجابة بصفتها وكالة فنية  التي أثارت قلًقا دولًيا في اآلونة األخيرةالطوارئ املتعلقة بالصحة العامة 

 هاجرين.امل  همفي نوهو أمر أساس ي لتوفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بم –رائدة في مجال إدارة الحدود واألمن الصحي 

 استمرارية التنقل ومواطن الضعف

داخل الحدود وعبرها. كما تشمل الطرق    –تشير عملية التنقل املستمرة إلى املسار الكامل لحركة السكان في نقاط املنشأ والعبور والوجهة والعودة  

في الشكل    على النحو املبّينهذا املسار،  منطقة على   تنطوي كل قد  و على طول الطريق والترابط فيما بينها.    التجمععبر مختلف وسائل السفر ونقاط  

املتنقلين واملجتمعات املضيفة،  مواطن  ، مخاطر صحية محددة و 1 املتنقلين  تبًعا ل ضعف للسكان  التنقل والتفاعالت بين السكان  حجم تدفقات 

ن خالل ضمان أن تكون االستجابة لتهديدات الصحة  م و واملجتمعات املضيفة واحتمال حدوث تهديدات الصحة العامة مثل تفش ي األمراض املعدية. 

  ( HBMMإدارة الصحة والحدود والتنقل ) عمل  إطار  ُييسر  الضعف املرتبطة بها،  مواطن  فهم شامل لهذه املسارات و ومستنيرة بالعامة مدروسة جيًدا  

 
ً

 وفعالية لهذه التهديدات.  استجابة أكثر شموال

   : عملية التنقل املستمرة 1الشكل 

 

 إطار عمل إدارة الصحة والحدود والتنقل 

إطار   والتنقل  يوضح  والحدود  الصحة  إدارة  وأهدافها  عمل  للهجرة  الدولية  للمنظمة  االستراتيجي  وكشفها  الدور  املعدية  األمراض  من  الوقاية  في 

باألنشطة املتعلقة   لالضطالع يوفر إطار عمل للمنظمة الدولية للهجرة    كماواسع النطاق ومتعدد االتجاهات.  والتصدي لها في سياق التنقل البشري  
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بإدارة الصحة والحدود والتنقل، ويعمل كمرجع للدول األعضاء في املنظمة  

هذا املجال من  ركاء لفهم دور املنظمة ومساهماتها في  الدولية للهجرة والش

عمل إدارة الصحة والحدود  الهدف الشامل إلطار  ويتمثل  .  مجاالت العمل

  ضمان ما يلي:في  والتنقل 

واملجتمعات  تتمتع   (1 أبعاد ب  املحليةالحكومات  معالجة  القدرة على 

 التنقل الخاصة بتهديدات الصحة العامة. 

الدعم   (2 من  للخطر  واملعرضون  املتضررون  السكان  يستفيد 

والقائمة   الشاملة  النهج  املناسب، من خالل  الوقت  وفي  املناسب 

يتخلف   اتترك أحًد تغفل عن أي شخص وال  على الحقوق التي ال  

 عن الركب. 

املنظمة الدولية للهجرة ويحسب عدد القوارب  مسؤول إحصاء التعداد السكانييراقب 

، ثونغ دي، في ماي 5الذين يعبرون الحدود التايالندية امليانمارية في الرصيف واألشخاص 

 /فيساروت سانكهام 2018سوت، مقاطعة تاك، تايالند. © املنظمة الدولية للهجرة 

 

 : األهداف االستراتيجية ومجاالت النشاط الرئيسية إلطار عمل إدارة الصحة والحدود والتنقل 2الشكل 

 األثر  النتائج املتوقعة  األنشطة األساسية  االستراتيجية األهداف 

رقم   االستراتيجي  : 1الهدف 

املتعلقة   األدلة  قاعدة  تعزيز 

البشري   التنقل  بأبعاد 

لالسترشاد   املعدية  لألمراض 

الفعالة  الوقاية  في  بها 

 والكشف والتصدي لها

 • تقييم االحتياجات وتحليل املخاطر 

 ( PMMالسكان )• رسم خرائط تنقل 

املراقبة املجتمعية القائمة على  ها  بما في  األمراض،• مراقبة  

 ( CEBSاألحداث )

 • البحوث التشغيلية

 ها وتبادل املعلوماتعن • اإلبالغ 

تسترشد استجابة الصحة   

 العامة بفهم تنقل السكان 

 

 

الصحة الشاملة واملراعية  

الصحة متضمنة للتنقل، 

والنظم والخدمات على 

 الحدود

 

 

  وثقتهمتحسين وعي السكان 

  تهمومشارك ي السلوك هموتغير 

 في التصدياملجتمعية 

  لتهديدات األمراض املعدية

 واالستجابة لها

 

 

األطر السياسية والقانونية 

واالستراتيجية لحماية حقوق  

املهاجرين والسكان املتنقلين  

القريبة  املحلية واملجتمعات

من الحدود وفي املناطق 

إلى  هاكثيفة املهاجرين وتعزيز 

 جانب الصحة العامة

 تتمتع الحكومات واملجتمعات 

بقدرة أفضل على   املحلية

ة ألبعاد التنقل  االستجاب

الخاصة بمكافحة األمراض 

 املعدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستفيد السكان املتضررون  

واملعرضون للخطر من  

"عدم  –الخدمات املطلوبة 

وعدم أي شخص  اإلغفال عن

 يتخلف عن الركب" ترك أحد 

     
رقم   االستراتيجي  : 2الهدف 

والقدرة   الصحي  النظام  بناء 

عند نقاط   يةالصحية الحدود

وع عملية  الدخول  التنقل  بر 

للوقاية من األمراض  املستمرة 

و  واكتشافها  التصدي  املعدية 

 االستجابة لهاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشغيل   إجراءات  واملبادئ  SOPs)  املوحدة •  والخطط   )

 التوجيهية 

 • الفرز واإلحالة

العاملين   بناء قدرات  والحدود وغيرهم    في مجال الصحة• 

 من العاملين في الخطوط األمامية

 (IPCالعدوى ومكافحتها )  الوقاية من• 

 • التطعيم

 السريرية ت• إدارة الحاال 

 ات واالختبار  ات• املختبر 

 • توفير البنية التحتية واإلمدادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

االستراتيجي : 3  رقم  الهدف 

املجتمع مشاركة  ات  تعزيز 

املهاجرين  املحلية   وتمكين 

املتنقلين   والسكان 

في  املضيفة  واملجتمعات 

املعدية   األمراض  من  الوقاية 

 االستجابة لهاالتصدي و و 

واملشاركة   للتنقل  الحساسة  املخاطر  مع  التواصل   •

 (RCCEاملجتمعية )

 • التواصل االجتماعي وتغيير السلوك

 (MHPSSوالدعم النفس ي واالجتماعي )• الصحة النفسية 
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االستراتيجي   : 4رقم  الهدف 

واألطر   السياسات  تعزيز 

واالستراتيجية  القانونية 

 للتنقل  املراعية والشاملة

إلى    الدعوة  قانونية  وضع  •  سياسات واستراتيجيات وأطر 

 شاملة ومراعية للتنقل

 هاهذه األطر وتنفيذ وضع الدعم الفني لتقديم • 

  

 

تعزيز التعاون متعدد  

القطاعات وعبر الحدود 

التأهب لألمراض   بغية

املعدية والوقاية منها  

التصدي  والكشف عنها و 

 االستجابة لهاو 

 

     
االستراتيجي    5رقم  الهدف 

الشراكات    )الشامل(: تعزيز 

  القطاعات، والتنسيق متعدد  

 التنسيق عبر الحدود متضمًنا  

 • التنسيق متعدد القطاعات داخل البلدان  

 • التنسيق متعدد القطاعات عبر الحدود 

 • التنسيق بين الوكاالت 

للمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز قدرة  • التنسيق الداخلي  

 االستجابة على مستوى املنظمة 

  

 

 . © املنظمة الدولية للهجرة إرفين شوشيفيتش2020دعم املهاجرين في مخيم خيمة الطوارئ ليبا في البوسنة والهرسك، أبريل 

 

اقع العملي إطار عمل إدارة الصحة والحدود والتنقلتنفيذ   في الو

، على سبيل املثال ال الحصر،  متضمًنا  بشكل أساس ي في سياق األمراض املعدية املعرضة لتفش ي املرض  إدارة الصحة والحدود والتنقليجب تطبيق  

والكوليرا والطاعون ومرض   مثل الحمى الصفراء ،بموجب اللوائح الصحية الدولية ادوليً  قلًقاتلك التي تؤدي إلى إعالن حالة طوارئ صحية عامة تثير 

 التهديدات املماثلة األخرى.غيرها و  19- كوفيد فيروس اإليبوال وفيروس 

بانتشار األمراض،  املتعلقة  أيًضا تطبيق بعض أنشطة إدارة الصحة والحدود والتنقل، مثل تلك التي تهدف إلى تحسين فهم أنماط تنقل السكان    يجوز 

تنقل  ، حيث قد يؤدي  والحصبةلقضاء على املالريا وشلل األطفال  لجهود  بذل الفي سياقات أخرى النتقال األمراض املعدية عبر الحدود، كما في حالة  

 القضاء عليها في املجتمعات املضيفة.  سبق السكان إلى إعادة إدخال األمراض التي 
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إنها    ،وبعبارة أخرى بأكملها.  املستمرة  التنقل    عبر عمليةعلى املساواة والشمول للمهاجرين    إدارة الصحة والحدود والتنقل تؤكد    السياقات،في جميع  

  بل)مثل املطارات واملوانئ واملعابر البرية(،  فحسب  (  PoEsاملعدية على الحدود املادية أو املنظمة أو نقاط الدخول )ركز على تهديدات األمراض  تال  

التي يتفاعل فيها السكان  الضعف، مثل نقاط التجمع    واطنالسفر ومطرق  شمل أيًضا املواقع التي تحدث فيها تحركات غير رسمية عبر الحدود و ت

 فيها خطر انتقال املرض وتكون تدخالت الصحة العامة ضرورية. يرتفع أي األماكن التي قد  –ات املحلية  مع املجتمع املتنقلون 

الرغم من   تنفيذ وعلى  األنشطة األساسية إلطار    إمكانية  الصحة والحدود والتنقلبعض  إدارة  أنها،  ليةستقالاب  عمل  املطاف مترابطة    إال  نهاية  في 

د التوقيت على سبيل املثال  حّد فقد يُ   – ومتعاضدة في تحقيق النتائج املتوقعة. وفي حين أنه ال يلزم تنفيذ جميع األنشطة األساسية في وقت واحد  

طيط األنشطة وتنفيذها كجزء  من املهم تخ –االحتياجات الخاصة بكل بلد ومساهمات الشركاء اآلخرين وعوامل أخرى و مرحلة تفش ي املرض  حسب 

التأهب  بغية  بناء قدرات وطنية طويلة األجل  لمن نهج شامل ومستدام، بالتعاون مع أصحاب املصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين، بهدف نهائي  

 واالستجابة في مجال الصحة العامة على نحو يراعي احتياجات التنقل. 

 

  اإلجراءات التي تتخذها املنظمة الدولية
 
 ا ا دولي  للهجرة في حاالت الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلق

  2016-2014في الجهود الدولية ملعالجة تفش ي مرض فيروس اإليبوال في الفترة    حاسًمالمنظمة الدولية للهجرة دوًرا  ل التابعقسم صحة الهجرة    يؤدي

ملكافحة األمراض والوقاية منها  الواليات املتحدة من خالل اتفاق تعاوني مع مراكز و في غرب إفريقيا من خالل الجمع بين إدارة الحدود واألمن الصحي. 

(CDC  ،)ية للهجرة مشروًعا إقليمًيا مدته خمس سنوات في سبعة بلدان )غانا وغينيا بيساو وغينيا وليبيريا  ، نفذت املنظمة الدول2015عام    اعتباًرا من

االستجابة  التصدي و ا و هوكشف   تفش ي األمراضوموريتانيا والسنغال وسيراليون( من أجل بناء القدرات األساسية للبلدان في نقاط الدخول للوقاية من  

إجراءات التشغيل املوحدة وخطط االستجابة للطوارئ وتحسين املراقبة مع فهم أنماط تنقل السكان عبر الحدود وعقد آليات  تطوير  ها  بما في  – لها  

 تنسيق متعددة القطاعات إلدارة الحدود واألمن الصحي و إنشاء مراكز عمليات الطوارئ. 

عامل في    ألف وخمسمائةفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نشرت املنظمة أكثر من   2020و  2018  بين  خالل تفش ي مرض فيروس اإليبوال في الفترة

في    مائة وتسعة وستين  العاملين  وتعزيز قدرات  املسافرين  وأوغندا لفحص  وبوروندي  السودان  الديمقراطية وجنوب  الكونغو  في جمهورية  موقًعا 

شاركت املنظمة الدولية  و الخطوط األمامية، وبالتالي تحسين املراقبة وتتبع املخالطين ورصد التدفق وتعزيز النظافة كجزء من االستجابة الوطنية.  

النزوح لجمع البيانات عن السكان النازحين داخلًيا واألشخاص الذين يعبرون الحدود الكونغولية مع بوروندي وجنوب  حاالت  في تتبع  للهجرة أيًضا  

وأوغندا،   ورواندا  التي    متضمنةالسودان  واملواقع  املنشأ  ومناطق  الديمغرافية  املساعدة    يلجؤونالبيانات  إلى  حاجة  هناك  تكون  قد  وحيث  إليها 

عالوة على ذلك، ساهمت املنظمة الدولية للهجرة في جهود التأهب الوطنية ملرض فيروس اإليبوال في البلدان املجاورة في شرق إفريقيا،  و .  يةاإلنسان

على سبيل املثال ال الحصر: املراقبة والفحص وبناء    منها ا بوروندي وجنوب السودان ورواندا وأوغندا وتنزانيا، من خالل تدخالت مختلفة،  وتحديًد 

تعزيز قدرة املرافق الصحية حول  و وضع إجراءات التشغيل املوحدة واألدلة ومناهج التدريب  و رسم خرائط تنقل السكان  و القدرات في نقاط الدخول  

 ملناطق الحدودية ودعم التنسيق عبر الحدود.ا

التصدي  و   تأهب ، ساعدت املنظمة الدولية للهجرة في تعزيز قدرة البلدان في جميع أنحاء العالم على ال19-كوفيد  لجائحةواستجابة    ،2020في عام  

تضمنت التدخالت التي تدعمها املنظمة الدولية للهجرة،  و بشكل أفضل لتأثير املرض، بحيث يمكن احتوائه، باستخدام منظور التنقل.    الستجابةوا

خطط التأهب والصحة العامة على  ضعيفة في    بوصفهم فئةالدعوة إلى ضمان إدراج املهاجرين  و : التنسيق عبر الحدود  ، ما يليمن بين أمور أخرى 

 عن  الصعيد الوطني
ً

الوصول إليهم من خالل االتصاالت والرسائل، بغض  خطط تحديد أولويات التطعيم والحصول على الخدمات الصحية و ، فضال

املخاطر الحساسة للتنقل  تعزيز  و   ةاملحلي  اتتعزيز املراقبة، بما في ذلك على مستوى املجتمعو بناء القدرات في نقاط الدخول  ، و النظر عن وضعهم

في الوقاية من العدوى ومكافحتها  املبذولة في  جهود  ال   غير ذلك من و   الصحية توفير خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة  و   واملشاركة املجتمعية 

 عن  نقاط الدخول واملرافق الصحية واملخيمات واألماكن الشبيهة باملخيمات
ً

لتوقع تدابير  ورسم خرائط تنقل السكان  املواقع املعرضة للخطر  ، فضال
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نفذ  التأهب التي س
ُ
أولوية  ت العاملي  مراقبة  و بطريقة استراتيجية وذات  العاملين في   واملشاركةالقيود املفروضة على السفر على الصعيد  انتداب  في 

الحجر الصحي والذين  هم أولئك املتواجدين في  الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي للمهاجرين املستضعفين، بما فيدعم  توفير  و املجال الطبي  

 معدات الحماية الشخصية واللوازم الطبية والصحية. ها السبل وفي مخيمات النازحين وشراء وتوزيع اإلمدادات الحيوية، بما في تقطعت بهم 

  

 
نشئت  

ُ
اإليبوال في جمهورية الكونغو   كجزء من االستجابة ملرض فيروس  غوما،نقطة الفحص الصحي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في موقع عبور مزدحم على الطريق من بوتيمبو إلى  أ

 الديمقراطية. 

 / أنجيال ويلز  2019© املنظمة الدولية للهجرة 

 

 mhddpt@iom.int بر الرابط التالي( ع MHDرجى االتصال بقسم صحة الهجرة )يُ  أعاله، ملزيد من املعلومات حول األنشطة املذكورة  

 

 
   2021قسم صحة الهجرة/مايو 

mailto:mhddpt@iom.int

