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 حضرات السيدات والسادة، املشاركون الكرام، 

 
 
 بالغ أن ألقي كلمة أمام هذا املؤتمر اإلقليمي املإنه ل

ٌ
هم الستعراض االتفاق العاملي  شرف

 من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية في املنطقة العربية. 

الشاملة،  ا دون كلٍل حتى نضمن شمول  املهاجرين بالتغطية الصحيةلقد عملنا جميع  

هم من الطوارئ الصحية، وتحسين  صحتهم بوجٍه عام. وال تزال التغطية   ونكفل حمايت 

الصحية الشاملة هي مدخلنا نحو ضمان حصول املهاجرين على الخدمات الصحية، 

وتلبية احتياجاتهم الصحية بتكلفة يطيقونها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يتعين علينا تعزيز 

ت الصحية على مستوى الرعاية الصحية األولية، وإيجاد فرص الحصول على الخدما



 

- 2 - 

 

وسائل عملية ومستدامة لتغطية هذه التكاليف. والحدُّ من أوجه اإلجحاف الصحي بين  

املهاجرين أمٌر بالغ األهمية؛ ألن الصحة حق أساس ي من حقوق اإلنسان، ويتيح التدرُّج في 

 كي نتمتع  بالحياة، ويواصل  
 
 ما خطط لها. ككلٌّ منا حياته بلوغ هذا الحق فرصة

 السيدات والسادة، 

فت جائحة كوفيد
َّ
ا جسيمة على النظم الصحية في العام املاض ي آثار   19-لقد خل

والسكان في هذا اإلقليم. ومع ذلك، ارتقى املهاجرون إلى مستوى التحدي، فراحوا يعملون 

قليم لضمان استمرار  دون كلٍل في صفوف العاملين األساسيين في كثيٍر من بلدان اإل

ا العديد من الخدمات. وكشفت الجائحة عن أوجه إجحاف هائلة، لكنها تحمل أيض  

 
 
الدروس النافعة واملستفادة. ففي أكثر أرجاء اإلقليم كانت االستجابة للجائحة استجابة

  
النظر عن جنسيتهم أو موطن إقامتهم أو   شاملة، ووفرت االختبار والعالج للجميع، بغض 

 وضع
 

ف حكومات كثيرة سياساتها لتكون أكثر شموال  
كي 

ُ
 . هم كمهاجرين، وت

 واحد في املعركة وقد أدركت البلدان في جميع أنحاء العالم أننا جميع  
ٌّ
هذه  معا صف

دت الجائحة مدى أهمية الجائحة. وعلينا أن نواصل العمل استناد  
َّ
ا إلى هذا اإلدراك. وأك

م    ياسات والخطط الصحية الوطنية حتى نستطيع  إدماج جميع املهاجرين في كل الس التقدُّ

  
حس 

ُ
ب  صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ون واالستعداد ملواجهة الطوارئ في  ن  التأهُّ

 املستقبل.  

 السيدات والسادة،

من االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية جميع   15تدعو املادة 

إدماج االحتياجات الصحية للمهاجرين في السياسات والخطط الوطنية   الدول األعضاء إلى

ز هذا االلتزام بوضع منظمة الصحة العاملية إطار    واملحلية للرعاية الصحية. وقد تعزَّ

 األولويات واملبادئ التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين واملهاجرين. 
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ذة ملكافحة جائحة  ولذلك، فمن املهم للغاية إدماج املهاجرين في جميع الت
 
دابير املتخ

، فإن الجهود املبذولة للحد من انتشار الفاشية ستكون  19- كوفيد
َّ

والسيطرة عليها. وإال

 للخطر. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي التعامل مع لقاح كوفيد
 
  19-ُمعرَّضة

ٌ
على أنه منفعة

 عاملية، ويجب إتاحته مجان  
ٌ
يع السكان، ومنهم ا أو نظير سعر معقول، وإعطاؤه لجمعامة

 املهاجرون، بإنصاف ودون تمييز.  

، يجب  و 
 
 علينا أن نختاما

ف أحد عن الركب، وحتى على قلب رجٍل واحد    كون 
َّ
حتى ال يتخل

أهداف  األهداف التي ينشدها االتفاق العاملي بشأن الهجرة، وبلوغ   إدراك  نتمكن من 

رؤيتنا لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع في إقليم شرق   التنمية املستدامة، وتنفيذ  

 املتوسط. 

 


