
2013خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام : المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية

الصحة كحق وهدف لتحقيق : ضمان حصول الجميع علي الصحة الجيدة والرفاه: الجلسة السابعة
التنمية المستدامة 

ابراهيم عقل. د

مؤسسة الملك الحسين \معهد العناية بصحة األسرة 

المملكة األردنية الهاشمية

الصحة بما فيها الصحة االنجابية كحق للمهاجرين والنازحين 

في المنطقة العربية 





(حالة األردن)حقائق وأرقام حول اللجوء 

الجئا مسجلين رسميا بسجالت المفوضية 757,326•

منهم وتستثني شريحة الالجئين الفلسطينيين% 88.7يشكل السوريون •

125944، فيما يقيم في المخيمات 546،634من الالجئين يقيمون في المجتمعات المضيفة بواقع % 83.2نحو •

.من الالجئين فقط% 16.8الجئا فقط، يشكلون نحو 

من عدد السكان% 14أي ما يشكل 1,350,000بأن السوريين في األردن عددهم 2015أظهر اإلحصاء السكاني •

شخصا من 11كل يحتل األردن المرتبة الثانية عالميا من حيث استضافة الالجئين بالنسبة لعدد السكان بواقع الجئ ل•

السكان بدون احتساب الالجئين الفلسطينيين

من الالجئين في األردن هم دون خط الفقر% 86•



الف الجئة منهم 333.136من إجمالي عدد الالجئين السوريين بعدد % 50.7تشكل اإلناث ما نسبته •

.ألف سيدة حامل خالل أي فترة زمنية معطاة16000ألف في عمر اإلنجاب، و160,000

طفال، كما يبلغ عدد األطفال المعرضين 363146من الالجئين، بواقع % 48.3ويشكل االطفال نحو •

قيمين في طفال، بينما بلغ عدد االطفال الالجئين المنفصلين وغير المصطحبين الم43284للخطر منهم 

.طفال3454المملكة 

الجئا لديهم احتياجات 217518وتظهر االحصائيات أن من مجموع الالجئين المقيمين في المملكة هناك •

.الجئا الى حماية قانونية36665الجئا من أمراض مستعصية، ويحتاج 62275انسانية خاصة، ويعاني 

، النساء في خطر 7064، أما كبار السن 25166ويبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من الالجئين •

.امرأة تترأسن أسرهن21166، كما يوجد 18295

(حالة األردن)حقائق وأرقام حول اللجوء 



أهم التحديات والمشاكل الناتجة عن اللجوء

فيما يخص الدول المضيفة

العبء الناتج من زيادة الطلب على الخدمات •
الصحية 

الكلف الباهظة لتوفير تلك الخدمات •

صعوبة توفير الكوادر المدربة •

ة صعوبة الوصول إلى كافة الفئات المستهدف•
بالخدمات

فيما يخص الالجئين

ةخدمات الصحة االنجابية االساسية والشامل•

تداء العنف المبني على النوع االجتماعي واالع•
الجنسي

الزواج القسري وزواج القاصرات•

اإلساءة وفقدان الحماية •

األطفال غير المصحوبين •

اإلتجار بالبشر بكافة أشكاله•

عدول الدولة عن قرارتقديم خدمات الصحة •
االنجابية لالجئين مجانا 



األولويات واالحتياجات الصحية في أوضاع اللجوء واألزمات

:المعرفة والوصول والحصول على الخدمات الصحية التالية

العالج الرعاية الصحية األولية وبالتحديد الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األطفال و•
السريري لالغتصاب

الحماية من اإلساءة والعنف المبني على النوع االجتماعي•

خدمات الصحة النفسية والعقلية•

الرعاية الصحية الثانوية •

خدمات التأهيل والرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة •

ن حزمة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية الموجهة لفئة الشباب والمراهقي•



احتياجات الالجئين الصحية بين مخيمات اللجوء والمجتمعات المضيفة 

المجتمعات المضيفة  مخيمات اللجوء 



مر دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تحقيق أهداف مؤت
التنمية والسكان

التنسيق بين الجهات ذات العالقة في تقديم خدمات متكاملة•

الطوارئ واألزمات وما بعد األزمةسرعة االستجابة في حاالت •

سد الفجوات في الخدمات المقدمة •

تخفيف العبء عن القطاع الحكومي •

إتباع النهج القائم على المشاركة المجتمعية•

تطبيق نموذج الرعاية الصحية األسرية المتكامل•

إدماج الشباب في برامج الصحة الجنسية واإلنجابية•

مرونة الوصول إلى الفئات المهمشة والمستضعفة•


