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قرار رقم 6
ب�شـــــ�أن

 خطة عمل اإلستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة
 في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية

اإن جمل�س وزراء ال�شحة العرب، بعد اطالعه على:
مذكرة الأم�نة الفنية حول املو�شوع، 	•
تو�شية اللجنة الفنية ال�شت�ش�رية ملجل�س وزراء ال�شحة العرب بت�ريخ 16 فرباير 2021.	•
م�شروع قرار املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�شحة العرب بت�ريخ 14 م�ر�س 2021. 	•
وبعد املن�ق�شة،	•

يقـــرر
اعتماد خطة عمل »الإ�سرتاتيجية العربية ب�ساأن اإتاحة خدمات ال�سحة العامة يف �سياق اللجوء والنزوح يف املنطقة العربية«.. 1
اإطالق »الإ�سرتاتيجية العربية ب�ساأن اإتاحة خدمات ال�سحة العامة يف �سياق اللجوء والنزوح يف املنطقة العربية« وخطة عملها بالتعاون مع وزارات ال�سحة واملكتب  . 2

الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط. 
 و�سع اطار للمتابعة على م�ستوى الدول الأع�ساء ي�سمل موؤ�سرات املتابعة والتقييم مع الأخذ يف العتبار اخلط الزمني وال�سياقات الوطنية.. 3
تكليف الأمانة الفنية بدرا�سة اإمكانية اإن�ساء نظام مركزي لتجميع التقييمات وترجمتها اإلى �سيا�سات ودعم تقني، من خالل املن�سة العربية لوزراء ال�سحة، . 4

وبالتن�سيق والتعاون مع كل من وزارات ال�سحة بالدول العربية الأع�ساء واملكتب الإقليمي للمفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني بالقاهرة، واملكتب 
الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط. 

مجلس وزراء الصحة العرب
الدورة العادية )54( 

عرب تقني�ة الفيديو كونفرانس: 15 مارس 2021



الركيزة اإلستراتيجية )1(: 
دعم البيئة التشريعية، 

والسياسية، والتنظيمية، 
التي تعزز التغطية الصحية 

الشاملة لالجئين وملتمسي 
اللجوء



 تطوير ودعم تنفيذ السياسات الصحية املحّدثة اليت تضعها جامعة الدول العربي�ة من خالل آليات 
عملها يف املجالس العربي�ة املتخصصة واليت تراعي االحتي�اجات الصحية لالجئني وملتميس اللجوء، 
وبأسعار  جودة،  وذات  منصفة،  أساسية  صحية  رعاية  على  احلصول  يف  حقوقهم  وتعزز  حترتم  واليت 
معقولة، بما يتماىش مع االتفاقيات الدولية واإلقليمية، واليت توجه تطوير القوانني واألطر واملمارسات 

الصحية الوطني�ة للدول العربي�ة. 

الهدف 1:

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية
1.1 تطوير السياسات الوطنية للصحة العامة بشأن صحة الالجئين وملتمسي اللجوء والتشريعات التي تدعم الوصول 

والحصول العادل والمتساوي لالجئين وملتمسي اللجوء إلى الرعاية الصحية

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي  1

ت�سكيل جلنة وطنية 	•
برئا�سة الوزارة املعنية 
لو�سع �سيا�سات وطنية 

ل�سحة الالجئني 
وملتم�سي اللجوء 

تتما�سى مع املخططات 
الوطنية لل�سحة 

واللجوء يف كل دولة، 
ووثائق وقرارات 

جامعة الدول العربية  
واأطر العمل الدولية 
والإقليمية واإعتماد 
امليزانيات اخلا�سة 

وت�سهيل تنفيذها على 
امل�ستويات املختلفة 

للنظام ال�سحي.

توجيه مرجعي 
ل�سيا�سات ولوائح توفري 
خدمات ال�سحة العامة 

لالجئني وملتم�سي 
اللجوء.

وزارة ال�سحة 
)ممثلي القطاع 

ال�سحي )الوقائي 
والعالجي 

والتمري�ض(، 
والوزارات املعنية 

الأخرى. 

جامعة الدول 
العربية/ املفو�سية 

ال�سامية لالأمم 
املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني/ منظمة 
ال�سحة العاملية/ 

الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية 

الأخرى ذات ال�سلة/ 
والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي واملنظمات 

غري احلكومية/ 
القطاع اخلا�ض 

واأ�سحاب امل�سلحة

2021
ــ

2030

حتدد الهيئة الوطنية الأ�سخا�ض الرئي�سيني واخلرباء يف ال�سيا�سات ال�سحية 
لالجئني ومللتم�سي اللجوء مبا يف ذلك ال�سركاء الدوليني مثل ممثلني عن املفو�سية 

ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ومنظمة ال�سحة العاملية واليوني�سيف 
وغريهم من الأع�ساء. 
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الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي  1

تطوير/ حتديث 	•
ال�سيا�سة الوطنية 

لل�سحة العامة املتعلقة 
بالرعاية ال�سحية 
لالجئني وملتم�سي 

اللجوء  
مراجعة ال�سيا�سات 	•

العربية لل�سحة العامة  
املتعلقة بتوفري الرعاية 

ال�سحية يف �سياق 
اللجوء والنزوح.  

الإطار الوطني 
ل�سيا�سات ال�سحة 
العامة الذي ي�سمل 

حقوق الالجئني 
وملتم�سي اللجوء 

واحتياجات الرعاية 
ال�سحية كمجموعة 

م�ستهدفة بعينها، مبا 
يف ذلك تلك التي تهدف 
اإلى تقليل عدم امل�ساواة 

يف اخلدمات ال�سحية 
وتناول املحددات 

الجتماعية لل�سحة. 

مراجعة وتعديل ال�سيا�سات ال�سحية بحيث ت�سمل حقوق الالجئني وملتم�سي اللجوء 	•
واحتياجاتهم.

اإجراءات تعزز الإت�ساق بني �سيا�سات ال�سحة العامة يف الدول العربية لت�سهيل 	•
قدرة الالجئني وملتم�سي اللجوء قي احل�سول على اخلدمات يف الدول العربية. 

و�سع اخلطوط العري�سة الحتياجات الالجئني وملتم�سي اللجوء ومطالبهم من 	•
اخلدمات ال�سحية.

و�سف متطلبات اخلدمات ال�سحية املتكاملة وال�ساملة1 لالجئني وملتم�سي اللجوء 	•
التي تراعي ال�سن والنوع واله�سا�سة والأمرا�ض املعدية وغري املعدية وال�سحة 

الإجنابية وال�سحة الذهنية والنف�سية والرعاية التغذوية.
و�سع اإجراءات تنفيذية ل�سيا�سة ال�سحة لالجئني وملتم�سي اللجوء يف النظم 	•

ال�سحية الوطنية.
�سمان ال�سمولية، ل�سيما للفئات اله�سة من الالجئني وملتم�سي اللجوء مثل الن�ساء 	•

والأطفال وامل�سنني والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة والأمهات واحلوامل واملر�سعات 
والرعاية ال�سحية الذهنية والنف�سية.

تطوير و/ اأو حتديث �سيا�سات ال�سحة العامة الوطنية مبا يتما�سى مع 	•
الإ�سرتاتيجية املعتمدة من جمل�ض وزراء ال�سحة العرب بجامعة الدول العربية 

ومبا يتما�سى مع الت�سريعات الوطنية.
توفري اإطار لإمكانية الو�سول والقبول وتوافر الرعاية ال�سحية الأولية ونظام 	•

الإحالة للم�ستوى الثانوي والثالثي للرعاية ال�سحية.
و�سف نظام املعلومات ال�سحية الذي يوفر خمرجات ونتائج وتاأثري اخلدمات 	•

ال�سحية املوجهة لالجئني وملتم�سي اللجوء.
تر�سيم موؤ�سرات املتابعة والتقييم للخدمات ال�سحية املقدمة لالجئني وملتم�سي 	•

اللجوء.
و�سع اإطار للتنفيذ مع خط زمني ومعايري قيا�سية مبا يف ذلك اإطار املراقبة.	•

  1 - اخلدمات الطبية املتكاملة وال�ساملة هي اخلدمات ال�ساملة التي ت�سمن التغطية ال�سحية ال�ساملة، ومن ثم، تعالج الحتياجات ال�سحية لالجئني.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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 2 -   هذا امل�سح تقييمي يجرى روتينيا وعمليا بالتن�سيق امل�ستمر بني املنظمات الأممية املعنية بال�سحة ووزارات ال�سحة يف الدول املعنية

2.1 متابعة تنفيذ سياسات الصحة العامة المطورة على المستويين الوطني والعربي 

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي  2

جمع كافة وثائق ال�سيا�سات الوطنية ب�ساأن توفري 	•
الرعاية ال�سحية يف �سياق اللجوء والنزوح  كوثائق 

مرجعية يف جامعة الدول العربية
م�سح تقييمي2 للبلدان العربية لدرا�سة وقيا�ض 	•

درجة اعتماد وتنفيذ ال�سيا�سات ال�سحية املتعلقة 
بالالجئني ومراجعة جمموعة املوؤ�سرات التي 

اعتمدتها الدول لر�سد التقدم نحو حتقيق التغطية 
وامل�ساواة، مما يعك�ض اللتزام بهذا الهدف؛ وهذا 

ا تدخالت حكومية، ح�سب القت�ساء،  ي�ستدعي اأي�سً
ل�سمان اإنفاذ الت�سريعات الداعمة التي تعزز 

ال�سفافية وامل�ساءلة.
بناء نظام عربي موحد لر�سد الو�سع ال�سحي 	•

لالجئني وملتم�سي اللجوء ملتابعة اخلدمات ال�سحية 
املقدمة لهم ورفع التو�سيات ل�سناع القرار.

و�سع نظام للمتابعة 
مع جمموعة من 
املوؤ�سرات بهدف 

متابعة التقدم على 
ال�سعيدين الوطني 

والعربي 

الهيئات الوطنية 
املنوط بعهدتها هذا 

ال�ساأن.

جامعة الدول 
العربية/ املفو�سية 

ال�سامية لالأمم 
املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني/ منظمة 
ال�سحة العاملية/

الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية 

الأخرى ذات ال�سلة/ 
والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي/ واملنظمات 

غري احلكومية/ 
القطاع اخلا�ض 

واأ�سحاب امل�سلحة

2021
ــ

2030

اأنظمة املراقبة املطورة والتي تعمل على جمع البيانات	•
ت�سكيل فريق عمل من ال�سركاء مهمته جمع ومراجعة 	•

وثائق ال�سيا�سات الوطنية والعربية وحتليلها وفقًا لكل 
دولة
تقرير حول تنفيذ ال�سيا�سات )ح�سب بيان ال�سيا�سات( 	•

يف كل دولة عربية.
تقوم املفو�سية بدعم اإن�ساء نظام مركزي لتجميع 	•

التقييمات الروتينية وترجمتها عمليًا على امل�ستوي 
الإقليمي 
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3.1 حشد الدعم لسياسات تدعم تغطية الالجئين وملتمسي اللجوء من ِقبل دوائر الصحة العامة.

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي  3
اأن�سطة الدعوة والدعم داخل 	•

كل دولة مبا يف ذلك جميع 
القطاعات وجميع اأ�سحاب 

امل�سلحة
تنظيم ور�ش عمل ملمثلي دوائر 	•

ال�سحة العامة واملنظمات غري 
احلكومية والقطاع اخلا�ش، 

امل�ساركني يف الربامج ال�سحية 
والجتماعية يف كل دولة.

 عدد �سيا�سات ال�سحة العامة 	•
الداعمة لتوفري خدمات ال�سحة 

العامة لالجئني وملتم�سي 
اللجوء على نف�ش قدم امل�ساواة 
مع املواطنني الأ�سليني للدولة 

واحتياجات الالجئني ذات 
الأولوية

 ن�سبة الذين تلقوا الرعاية 	•
ال�سحية ال�ساملة واملتكاملة من 

الالجئني والنازحني يف البلد 
امل�ست�سيف.

عدد النظم واللوائح ال�سحية 	•
التي ت�ساوي بني املواطن 

والالجئ اأو النازح يف تقدمي 
اخلدمات ال�سحية ال�ساملة اإلى 

املوؤ�سر الأ�سا�سي.

وزاراة ال�سحة 
والوزارات املعنية 
واللجان الوطنية 

اخلا�سة بال�سحة 
العامة

جامعة الدول العربية، 
املفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 
الأونروا/ اليون�سيف 

واملنظمات الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي ووكالت الأمم 

املتحدة املعنية، املنظمات 
غري احلكومية، وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة على 
امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

وجود منا�سرين يف القطاع ال�سحي واملنظمات غري 	•
احلكومية لدعم �سيا�سات دعم الالجئني وملتم�سي 

اللجوء.
الدعوة اإلى تنظيم  ور�ش عمل للمجموعات 	•

امل�ستهدفة، لإطالعها على ال�سيا�سات ال�سحية التي 
توفر لالجئني وملتم�سي اللجوء التغطية ال�سحية 

ال�ساملة، وبناء مهاراتهم يف جمال املنا�سرة 
لإ�سراك �سانعي ال�سيا�سات على جميع امل�ستويات 

واملجتمعات اخلدمية بهدف اعتبار اخلدمات 
ال�سحية لالجئني وملتم�سي اللجوء عن�سرًا حموريًا 

من عنا�سر حقوق الإن�سان.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الركيزة اإلستراتيجية )2(: 
دعم حصول الالجئين 

وملتمسي اللجوء بصورة 
منصفة على الرعاية الصحية 

األولية والثانوية والثالثية



 ضمان حصول الالجئني وملتميس اللجوء على اخلدمات الالزمة على جميع مستويات الرعاية بطرق 
مماثلة وبتكاليف مماثلة لتلك املحددة للمواطنني )كلما أمكن ذلك(، مما يفي باحتي�اجاتهم الصحية.

األهداف النوعية:
1.2  توفير خدمات الرعاية الصحية األولية ذات الجودة لالجئين وملتمسي اللجوء.
في  والثالثية  الثانوية  الصحية  الرعاية  خدمات  على  الحصول  سبل  2.2  تحسين 

المناطق المستضيفة )المتأثرة(، وضمان جودتها.
3.2  استدامة خدمات الصحة العامة لالجئين وملتمسي اللجوء من خالل ضمان 

توفير الخدمات الصحية لهم في إطار النظم الوطنية.

الهدف 2:

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الهدف 1.2 توفير خدمات الرعاية الصحية األولية واألساسية ذات الجودة لالجئين وملتمسي اللجوء 
على نفس قدم المساواة مع المواطنين األصليين، قدر اإلمكان.

الهدف 1.2: الإجراءات ذات الأولوية

1.2 اأ- ت�سجيع بيئة قانونية فعالة )ُانظر الركيزة ال�سرتاتيجية 1(.

1.2 ب -  ربط الالجئني وملتم�سي اللجوء بالُنظم ال�سحية الوطنية بطريقة تدعم تكاملهم وتعميم احتياجاتهم ال�سحية. هذا يتطلب:

- و�سع حزمة خدمات اأ�سا�سية متكاملة حتدد وت�سمن تدخالت الرعاية ال�سحية الأولية والأ�سا�سية الفعالة وال�ساملة والقائمة على الأدلة؛ وينبغي اأن تدعم احلزمة 
برامج التطعيمات املو�سعة، وال�سحة الإجنابية والرعاية املتعلقة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/ الإيدز، ودعم التغذية، واإدارة الأمرا�ض املعدية وغري املعدية، وٌنظم 

الإحالة، وخدمات ال�سحة الذهنية، ودعم الأ�سخا�ض ذوي الإحتياجات اخلا�سة.
- اأن تراعي برامج ال�سحة العامة الوطنية ال�سن والنوع الجتماعي والفئات الأكرث عر�سة للمخاطر لتفادي اإق�ساء الن�ساء والأطفال وامل�سنني وذوي الإحتياجات، وملراعاة 
م�ساكل �سحية بعينها مثل اأولئك الذين يعانون من اأمرا�ض مزمنة، والذين يعانون من م�ساكل ال�سحة الذهنية، وذوي الإحتياجات اخلا�سة واحلماية من العنف اجلن�سي 

والعنف القائم �سد الن�ساء.
- ا�ستهداف الفئات الأكرث عر�سة للمخاطر ا�ستنادًا اإلى معايري خا�سة من خالل �سبكة اأمان منا�سبة لكي توفر لهم �سمان الو�سول واحل�سول على اخلدمات ال�سحية املطلوبة

- توزيع نقاط تقدمي اخلدمات ال�سحية ب�سكل ي�سمن العدالة وامل�ساواة وجتهيزها يف املناطق املتاأثرة لت�سهيل الو�سول اإليها.
اإيجاد خيارات التمويل لدعم الالجئني وملتم�سي اللجوء الذين لديهم احتياجات �سحية؛ على �سبيل املثال، ينبغي حتليل خطط امل�ساعدة النقدية والتاأمني واختيار  1.2 ج -  
اخليارات املنا�سبة وتنفيذها. وينبغي فح�ض كل اآليات التمويل املتاحة لتقييم كيفية حماية الالجئني وملتم�سي اللجوء الفقراء وغريهم من الأ�سخا�ض واملجموعات اله�سة 

املحتملة ومتكينهم من الو�سول اإلى اخلدمات ال�سحية.3
1.2 د – تفعيل نظام متابعة لر�سد ح�سول الالجئني وملتم�سي اللجوء على اخلدمات.

 ،)3RP(3 -  التمويل اأولوية وطنية تعتمد على النظام التمويلي الوطني والأولويات الوطنية املُتبعة بدعم من املنظمات الأممية واملن�سات العاملية وهو يتم ب�سكل �سنوي من خالل املن�سات العاملية للدول املانحة   
والقمة العاملية للجوء. كما ت�ستطيع الدول تاأمني الدعم املايل من خالل امل�ساهمات املقدمة من املانحني الدوليني، بالإ�سافة اإلى امل�ساهمات املالية الثنائية، واملوؤمترات الدولية املانحة مثل املنتدى العاملي لالجئني 

بهدف تنفيذ امل�سروعات املُقدمة من الدول ذات العبء يف جمال التنمية ال�سحية. 
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1.2  ب  ربط الالجئين وملتمسي اللجوء بالُنظم الصحية الوطنية بطريقة ُتدعم توفير الخدمات الصحية لهم 
وتضمين احتياجاتهم الصحية

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي 
اإدراج احلقوق ال�سحية 	•

واخلدمات العالجية لالجئني 
وملتم�سي اللجوء يف �سيا�سات 

واأطر ال�سحة العامة.
تطوير اآليات لتوفري اخلدمات 	•

الالزمة لل�سحة العامة
اإزالة جميع احلواجز التي 	•

حتول دون و�سول الالجئني 
وملتم�سي اللجوء اإلى اخلدمات 
الوطنية )املوؤ�س�ساتية والإدارية 

والتقنية(

عدد الربامج املوجهة 	•
ل�سمان توفري خدمات 

�سحية مي�سورة 
ومقبولة لالجئني 
وملتم�سي اللجوء 

يف النظم ال�سحية 
الوطنية.

اإدراج الالجئني 	•
وملتم�سي اللجوء 

يف املرافق ال�سحية 
العمومية على قدم 

امل�ساواة مع املواطنني 
الأ�سليني.

اللجان الوطنية 
اخلا�سة بال�سحة 

العامة

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 
الأونروا/ اليون�سيف 

واملنظمات الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد الإفريقي 
ووكالت الأمم املتحدة املعنية 

بال�سحة، املنظمات غري 
احلكومية، وكافة اأ�سحاب 

امل�سلحة على امل�ستوى الوطني 
والدول املانحة.

2021
ــ

2030

مراجعة وحتديث اإطار ال�سحة العامة الوطني	•
حتديث قوانني و�سيا�سات ال�سحة العامة الوطنية لالعرتاف 	•

باحلقوق املت�ساوية يف اخلدمات ال�سحية لالجئني وملتم�سي اللجوء 
على قدم امل�ساواة مع املواطنني دون متييز

تكامل وتوفري خدمات ال�سحة العامة الالزمة لالجئني وملتم�سي 	•
اللجوء 

بناء قدرات مقدمي اخلدمات	•
 توفري الدعم املايل لحتياجات ومتطلبات اخلدمات املو�سعة: من 	•

اأجل تقدمي اخلدمات، وتوفري املعدات والعقاقري، والقوى العاملة 
ال�سحية، واإجراءات الت�سغيل القيا�سية، وُنظم املعلومات ال�سحية، 

والتوعية املجتمعية الداعمة.
زيادة الوعي بني املجتمعات امل�ست�سيفة )املتاأثرة( يف الدول 	•

امل�ست�سيفة.
الت�أكد ب�شفة دورية من تطبيق ال�شروط النوعية والكمية يف املرافق 	•

ال�سحية.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي 
اإدراج خدمات ال�سحة 	•

املدر�سية �سمن احلقوق 
ال�سحية لالجئني يف حال 

وجود مدار�ض خا�سة 
بهم )حفظ ال�سحة، 

الفح�ض الطبي، التلقيح، 
املراقبة الوبائية، التثقيف 

ال�سحي،...(

عدد الربامج والأن�سطة 	•
املوجهة لهم

جلان اخلط الأول – 
الوقاية

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني/ 
الأونروا/ اليون�سيف واملنظمات 
الأممية الأخرى ذات ال�سلة/ 

والبنك الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي ووكالت 

الأمم املتحدة ذات ال�سلة، 
وزارة ال�سحة، وزارة الرتبية، 

واملنظمات غري احلكومية.

2021
ــ

2030

اإعداد الإطار القانوين والرتتيبي	•
اإعداد اأدلة الإجراءات	•
برنامج عمل �سنوي لأن�سطة ال�سحة املدر�سية املوجهة لالجئني	•
تطوير كفاءة املتدخلني	•
ر�سد الإعتمادات املالية	•

ت�سكيل فريق عمل تن�سيقي 	•
لكافة ال�سركاء املعنيني 

بالرعاية ال�سحية لالجئني  
وملتم�سي اللجوء مب�ساركة 

جميع املنظمات الدولية على 
امل�ستوى العربي.

ت�سكيل فريق عمل للتن�سيق 	•
لكافة ال�سركاء املعنيني 

بالرعاية ال�سحية لالجئني 
وملتم�سي اللجوء على امل�ستوى 

الوطني لتحديد الأدوار 
والتمويل وملنع تداخل اخلدمات 

و�سد الفجوات يف اخلدمات 
املختلفة ح�سب النوع واملوقع.

قائمة املنظمات 	•
امل�ساركة يف دعم 

اأو تقدمي اخلدمات 
لالجئني عن طريق 
التخ�س�ض ونطاق 

الأن�سطة.

الهيئات الوطنية 
املعنية ب�سوؤون 

ال�سحة العامة 

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية لالأمم 
املتحدة ل�سوؤون الالجئني 
والأونروا ووكالت الأمم 

املتحدة املعنية بال�سحة/ 
اليون�سيف واملنظمات 
الأممية الأخرى ذات 

ال�سلة/ والبنك الدويل/ 
ومفو�سية الإحتاد الإفريقي، 

املنظمات غري احلكومية، 
وكافة اأ�سحاب امل�سلحة 

على امل�ستوى الوطني 

2021
ــ

2030

جلان التن�سيق الوطنية	•
خارطة التن�سيق	•
الجتماعات التن�سيقية	•
اإطار التن�سيق الوطني مع موؤ�سرات الر�سد واملعايري	•
تبادل املعلومات املُحدثة خالل الجتماعات الدورية لفرق العمل	•
ر�سد تقدمي اخلدمات واأن�سطة دعم الالجئني وملتم�سي اللجوء 	•

ح�سب النوع واملوقع ومقيا�ض اله�سا�سة.

16



 ينبغي اأن تكون برامج ال�شحة الع�مة الوطنية مراعية لل�شن والنوع الجتم�عي والتعر�س لعوامل اخلطورة	•
 ينبغي ا�شتهداف الفئ�ت اله�شة على اأ�ش��س مع�يري خ��شة ل�شم�ن الو�شول اإلى اخلدم�ت ال�شحية املطلوبة	•
 تطوير حزمة للخدم�ت الأ�ش��شية املقدمة يف الرع�ية ال�شحية الأ�ش��شية )ذات الأولوية(	•

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي 

م�سح املجموعات امل�ستهدفة من الالجئني وملتم�سي اللجوء 	•
واحتياجاتهم لل�سحة العامة

و�سع اآلية اإ�ستهداف وطنية  ت�ستند اإلى معايري لتحديد 	•
الفئات اله�سة التي حتتاج اإلى الرعاية، خا�سًة يف حالت 

الطوارئ والرعاية امل�ستمرة.
درا�سات وطنية لتقييم الو�سع للخدمات املقدمة وك�سف 	•

الثغرات يف حزمة اخلدمات؛ ت�سمني وتوفري الحتياجات 
التي تراعي ال�سن والنوع الجتماعي واله�سا�سة والتي ت�سمل 

جميع الفئات اله�سة
درا�سات وطنية تقيم التكنولوجيا ال�سحية لإن�ساء معلومات 	•

قائمة على الأدلة لتخاذ القرارات
اإجراء ت�سميم ور�ش عمل للمهنيني ال�سحيني والأطراف 	•

املعنية واملنظمات غري احلكومية والالجئني وملتم�سي 
اللجوء يف كل دولة لت�سميم حزمة خدمات اأ�سا�سية 

من�سفة ومنا�سبة مع الربامج والتدخالت ذات الأولوية
�سياغة بروتوكولت ثنائية اأو متعددة الأطراف ثم تعديل 	•

الربوتوكولت الوطنية واملبادئ التوجيهية للتنفيذ4
تنظيم ور�ش عمل لبناء القدرات والتدريب حول حزمة 	•

اخلدمات الأ�سا�سية املتطورة واملبادئ التوجيهية
التخطيط املايل للتمويل امل�ستدام مع تخ�سي�ش اأف�سل للموارد.	•

حزمة اخلدمات 
الأ�سا�سية الالزمة 
)احلد الأدنى( مع 

توفري اإر�سادات 
الت�سغيل وتوفري 

املخ�س�سات 
املالية.

وزارة ال�سحة املعنية، 
اللجان الوطنية 

اخلا�سة بال�سحة 
العامة.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني، الأونروا 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية، اليون�سيف 

واملنظمات الأممية 
الأخرى ذات ال�سلة/ 

والبنك الدويل/ 
ومفو�سية الإحتاد 

الإفريقي، واملنظمات 
غري احلكومية.

2021
ــ

2030

حتديد اآلية ا�ستهداف لتحديد 	•
الالجئني وملتم�سي اللجوء املعر�سني 
لعوامل اخلطورة ا�ستنادًا اإلى معايري 

بهدف دعم الحتياجات ال�سحية 
والو�سول اإلى ا�ستمرارية الرعاية.

و�سع �سيا�سات واإجراءات لال�ستهداف 	•
والربط ب�سبكات الأمان

مراجعة مكتبية واإجراء م�سوحات 	•
جمتمعية لتحديد الفجوات يف الرعاية 

ال�سحية واحتياجات الالجئني 
وملتم�سي اللجوء.

ور�ش عمل لت�سميم حزمة اخلدمات 	•
الأ�سا�سية

تطوير اأدلة مرجعية للتنفيذ	•
اعتماد حزمة اخلدمات الأ�سا�سية 	•

من ِقبل وزارة ال�سحة ومنافذ تقدمي 
اخلدمة

ور�ش عمل لبناء قدرات مقدمي 	•
اخلدمات ب�ساأن اخلدمات املطلوبة

خطة مالية ل�سمان ا�ستدامة التنفيذ.	•

4 -   توقيع الربوتوكولت يتم عادة بني املنظمات الأممية والدول امل�ست�سيفة.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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توزيع نقاط تقدمي اخلدمات ال�شحية ب�شكل عادل وجتهيزها يف املناطق املتاأثرة لت�شهيل الو�شول اإليها.

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي 

و�سع املخططات البيانية 	•
ملراكز تقدمي اخلدمات.

بناء قدرات املوظفني 	•
احلكوميني الذين يعملون 

على حتديد �سيا�سات 
اإ�ستهداف الالجئني والفئات 

اله�سة منهم ل�سمان توفري 
اخلدمات املخ�س�سة وذات 

اجلودة. 
تاأهيل مراكز تقدمي 	•

اخلدمات مع توفري 
اخلدمات الالزمة 

واملقدمني املدربني )هذه 
الأن�سطة ت�سمن ال�ستدامة 

املوؤ�س�سية( وفًقا للمعايري
اإدراج مراكز متخ�س�سة 	•

لرعاية ال�سحة النف�سية 
والذهنية والإعاقات )ورمبا 
كبار ال�سن اإذا لزم الأمر(.

عدد مراكز 	•
تقدمي اخلدمات 

التي تفي مبعايري 
اجلودة للخدمات 

ال�ساملة 
موزعة ح�سب 

الحتياجات 
واملعايري

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 

الأخرى.

املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي و 

وكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ واملانحني 
وكافة اأ�سحاب 

امل�سلحة.

2021
ــ

2030

حتديد هيئة حاكمة م�سوؤولة عن الإدارة وحتديد مواقع تقدمي اخلدمات يف 	•
مراكز الرعاية ال�سحية الأولية اأو املراكز املجتمعية

بناء القدرات ل�سيا�سات ال�ستهداف 	•
تطوير اخلرائط اجلغرافية للدولة مع تو�سيح الأنواع املتعددة ملراكز تقدمي 	•

اخلدمات ال�سحية.
اإ�سافة ر�سوم بيانية ُتظهر املجموعات املختلفة من الالجئني وملتم�سي اللجوء.	•
تو�سيح امل�سافات بني جمموعات الالجئني وملتم�سي اللجوء ونقاط تقدمي 	•

اخلدمات ال�سحية املختلفة.
تقييم الفجوات وحتديد املناطق التى حتتاج اإلى اخلدمة ال�سحية ملجموعات 	•

الالجئني وملتم�سي اللجوء.
�سد الفجوات يف تقدمي اخلدمات.	•
اإدراج اأنواع اخلدمات املقدمة من خالل خمتلف اأماكن تقدمي اخلدمات	•
حتديد اخلدمات التي يحتاجها الالجئون ليتم ت�سمينها يف حزمة اخلدمات 	•

الأ�سا�سية يف الرعاية ال�سحية الأولية والرعاية الثانوية يف حالة الإحالة
الإبالغ عن الحتياجات التدريبية ملزيد من بناء القدرات	•
الإبالغ عن اأي احتياجات للمعدات واللوازم لدعم احتياجات املواطنني والالجئني	•
توريد املعدات والأدوية والإمدادات وفقًا لالحتياجات املقدرة	•
اآليات ُو�سعت للر�سد والتحديث امل�ستمر	•
برامج تدريبية للقوى العاملة ال�سحية العاملة يف املرافق التي تقدم خدمات 	•

لالجئني وملتم�سي اللجوء على تقييم مدى اله�سا�سة، وتوفري الرعاية امل�ستمرة 
والإحالة اإذا لزم الأمر.

تقارير عن منط ا�ستخدام الالجئ وملتم�ض اللجوء للخدمات ال�سحية ح�سب 	•
نوع وم�سدر اخلدمات

الوعي املجتمعي باخلدمات املتاحة.	•
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الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي 

املتابعة امل�ستمرة والتقييم 	•
امل�ستمر للخدمات املقدمة 

و�سد الثغرات يف التنفيذ
اإجراء م�سح جمتمعي 	•

للتحقق من منط ال�ستفادة 
من اخلدمات ال�سحية 
لالجئني بهدف درا�سة 

الجتاهات والثغرات يف 
اخلدمات ال�سحية.

ن�سبة الالجئني 
الذين ي�ستخدمون 
اأنواًعا خمتلفة من 

اخلدمات ال�سحية 
ح�سب م�سدر 

اخلدمات

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 
الأخرى/ اللجان 

الوطنية املعنية 
بال�سحة العامة.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات 

الغري حكومية/ وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة على 

امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

حتديد املجتمع وحجم العينة.	•
حت�سري ا�ستمارة ا�ستبيان لتوزيعها على الأ�سر.	•
توظيف جامعي البيانات من الالجئني وملتم�سي اللجوء اأنف�سهم لتدريبهم على 	•

جمع البيانات.
اإجراء مقابالت مهيكلة مع اأرباب الأ�سر يف جمموعات الالجئني وملتم�سي 	•

اللجوء.
اإدخال البيانات وحتليلها وكتابة التقارير.	•
تقرير عن منط ا�ستخدام الالجئني وملتم�سي اللجوء للخدمات ال�سحية ح�سب 	•

نوع وم�سدر اخلدمات.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الهدف 2.2 ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والجودة في المناطق المتأثرة

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالن�شاط الفرعي  1

حتديد املرافق ال�سحية 	•
الثانوية والثالثية يف املناطق 

امل�ست�سيفة لالجئني وملتم�سي 
اللجوء )املتاأثرة( التي تفي 
مبعايري جودة الرعاية وفًقا 

مل�سح تقييم تقدمي اخلدمات.
�سي�سمل نظام الإحالة 	•

امل�سمم يف مرافق الرعاية 
ال�سحية الأولية املرافق 
املحددة لإحالة احلالت.

تطوير اإجراءات الت�سغيل 	•
القيا�سية لإحالة احلالت

و�سع �سيا�سات للو�سول يف 	•
الوقت املنا�سب اإلى الرعاية 

املتخ�س�سة
فر�ض �سيا�سات يف 	•

املراكز/ العيادات ال�سحية 
املتخ�س�سة وم�ست�سفيات 
الرعاية الثانوية والثالثية 

لرعاية احلالت املحالة يف 
الوقت املنا�سب

تعزيز الروابط مع املنظمات 	•
غري احلكومية والقطاع اخلا�ض

توافر واإتاحة 	•
اخلدمات الثانوية 

والثالثية عالية 
اجلودة 

ا�ستخدام 	•
اخلدمات 

ال�سحية يف 
مرافق الرعاية 

النوعية والثانوية 
املحددة وفق 

احلاجة

اللجان / وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 

الأخرى.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ منظمة 

ال�سحة العاملية/
الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية 

الأخرى ذات ال�سلة/ 
والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي، ووكالت 

الأمم املتحدة املعنية/ 
املنظمات الغري 
حكومية/ وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة على 
امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

قائمة مراجعة تقييم اخلدمات للمرافق املختلفة: الأولية، والثانوية والثالثية.	•
حتديد نقاط تو�سيل اخلدمات التي ميكن الو�سول اإليها جغرافيًا من ِقبل 	•

الالجئني وملتم�سي اللجوء
اإجراء م�سح للمرافق املختارة	•
التقييم الالزم ل�سد النق�ض يف املعدات والإمدادات والقوى العاملة املدربة	•
اإعادة تخ�سي�ض املوارد الالزمة، اأو عند احلاجة، تلبية الحتياجات من خالل 	•

اجلهات املانحة اأو املنظمات غري احلكومية اأو امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات
اإدراج مرافق الرعاية الثانوية والثالثية املوجودة يف املناطق املتاأثرة والتي 	•

ت�ستويف معايري اجلودة، وفًقا مل�سح تقييم توفري اخلدمات
التوا�سل مع مرافق الرعاية ال�سحية الأولية لإبالغهم باملرافق املحددة 	•

للرعاية الثانوية والثالثية
بروتوكولت الإحالة واملبادئ التوجيهية بني م�ستويات الرعاية املختلفة	•
ال�سيا�سات املوثقة املتاحة التي متلي اخلدمات يف الوقت املنا�سب للحالت 	•

التي يتم اإحالتها.
تدريب القوى العاملة يف املجال ال�سحي يف الرعاية ال�سحية الأولية على 	•

متطلبات ومعايري الإحالة؛ وكذلك التدريب على اإجراءات الت�سغيل القيا�سية 
يف املواقع الثانوية والثالثية للخدمات املطلوبة

ر�سد اإح�ساءات اخلدمات التي ُتبني مدى ا�ستخدام الالجئني للمن�ساآت 	•
املحددة

مذكرات تفاهم مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ض لتقدمي 	•
اخلدمات وفقًا ل�سيا�سات و�سياق الدولة.

تقرير اإح�ساءات اخلدمات من املرافق ال�سحية التي مت حتديدها لبيان منط 	•
ال�ستخدام ال�سهري للمرافق من ِقبل الالجئني وملتم�سي اللجوء
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الهدف 3.2 استدامة خدمات الصحة العامة لالجئين وملتمسي اللجوء في النظام العام الوطني.

الن�شاط الفرعي )1.2 ج(

�شم�ن اآلي�ت التمويل
الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شي

التحليل املايل ل�سمان 	•
ال�ستدامة يف جمال الرعاية 

ال�سحية
خطة مالية مدتها ثالث 	•

�سنوات لدعم ال�ستدامة )مع 
مراجعة �سنوية(

تخ�سي�ض الأموال الالزمة 	•
من اجلهات العامة والوكالت 

التمويلية.
عمل درا�سة حول فر�ض 	•

التمويل ال�سحي امل�ستدام 
لتلبية احتياجات الالجئني 
وملتم�سي اللجوء ومتكينهم 
من نظام امل�ساعدة الطبية.

عدد القرارات 	•
التي اتخذتها 

احلكومة ل�سمان 
ال�ستدامة املالية 

يف الرعاية 
ال�سحية لالجئني 
وملتم�سي اللجوء.

وزارة ال�سحة/ وزارة 
املالية/ الوزارات 

املعنية الأخرى.

 املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة 

ل�سوؤون الالجئني/ 
الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية 

الأخرى ذات ال�سلة/ 
والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي ووكالت 

الأمم املتحدة املعنية/ 
وكالت التنمية الدولية 
وبنوك التنمية الدولية 

والإقليمية/ الدول 
املانحة/ املنظمات 

غري احلكومية/ وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة 
والقطاع اخلا�ض/ 

املن�سات الدولية 
املخ�س�سة لهذا 

الغر�ض.

2021
ــ

2030

خطة مالية تت�سمن قرارات مقبولة لال�ستدامة املالية	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الركيزة اإلستراتيجية )3(: 
اإلستجابة ومعالجة أوجه 
االحتياج  لدى الالجئين 

وملتمسي اللجوء من خالل 
استجابات الحماية



 دعم املخرجات الصحية اإلجيابي�ة من خالل تنفيذ آليات احلماية عرب القطاعات ذات الصلة جلميع 
الالجئني وملتميس اللجوء، مع الرتكزي على الفئات األكرث ضعفًا.

الهدف 3:

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية

23



الن�شاط الفرعي  1
التقييم

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شي

م�سح ل�سيا�سات احلماية املتاحة 	•
والتحديات التي تواجه تنفيذها

اإجراء م�سح جمتمعي لتحديد 	•
مالمح متطلبات الالجئني وملتم�سي 
اللجوء للرعاية ال�سحية واخلدمات 

املرتبطة بال�سحة م�سنفة ح�سب 
ال�سن والنوع الجتماعي واخللفية 

والبيئة الجتماعية وحمددات اأخرى

اخلدمات ال�سحية 
الالزمة لالجئني 

وملتم�سي اللجوء، 
ح�سب ال�سن 

والنوع الإجتماعي 
واخللفية.

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية/ 

اللجان الوطنية حول 
ال�سحة العامة.

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
ل�سوؤون الالجئني/ الأونروا/ 

اليون�سيف واملنظمات الأممية 
الأخرى ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي ووكالت الأمم املتحدة 

املعنية/ وكافة اأ�سحاب امل�سلحة 
على امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

م�سح ل�سيا�سات احلماية املتاحة ل�سموليتها وتنفيذها	•
حتديد عينة من الأ�سر لإجراء امل�سح	•
ت�سميم ا�ستمارة ا�ستبيان لالأ�سر	•
تدريب جامعي البيانات على املقابالت املنظمة	•
حتديد الحتياجات والثغرات ذات الأولوية خلدمات 	•

احلماية لالجئني وملتم�سي اللجوء والإجراءات 
الت�سحيحية املقرتحة.
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الن�شاط الفرعي  2
دعم املجتمع ودعم املعلومات

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شي

ت�سكيل جمموعات من املتطوعني/ 	•
مت�سلني مبجموعات الالجئني 

وملتم�سي اللجوء، لتدريبهم على 
التوعية وحتديد املعوقات التي حتول 

دون تنفيذ احلماية.
بناء قدرات املتوا�سلني بالالجئني 	•

وملتم�سي اللجوء لتمكني الالجئني 
وملتم�سي اللجوء وجمتمعاتهم 

املحلية من طلب خدمات احلماية 
واإدراك حقوقهم.

تدخالت التوعية املجتمعية وفق 	•
ا�سرتاتيجية مو�سوعة لهذا الغر�ض.

عدد املتوا�سلني 	•
بالالجئني 
وملتم�سي 

اللجوء الذين مت 
تدريبهم على 

دعم الالجئني 
وملتم�سي اللجوء

اإ�سرتاتيجية 	•
التوا�سل

وزارات ال�سحة املعنية 
ومنظمات التطوع 

الوطني 

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
ل�سوؤون الالجئني/ الأونروا/ 

اليون�سيف واملنظمات الأممية 
الأخرى ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي ووكالت الأمم املتحدة 

املعنية/ وكافة اأ�سحاب امل�سلحة 
على امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

و�سع معايري اختيار الأ�سخا�ض املتوا�سلني بالالجئني 	•
وملتم�سي اللجوء )الذكور والإناث( وفقًا للخ�سائ�ض 

املحددة التي تقدرها جماعات الالجئني.
توجيه وتدريب الأ�سخا�ض املتوا�سلني بالالجئني وملتم�سي 	•

اللجوء على اخلدمات ال�سحية املتاحة لالجئني وملتم�سي 
اللجوء ، وعلى امل�ساواة يف الرعاية ال�سحية فيما يتعلق 

باجلودة واخلدمات املجانية.
عقد اجتماعات دورية مع املتوا�سلني بالالجئني وملتم�سي 	•

اللجوء ملناق�سة العوائق التي حتول دون التنفيذ واحل�سول 
على خدمات احلماية، لتخطيط املزيد من التدخالت.

ت�سميم برامج تدريبية للمتوا�سلني بالالجئني وملتم�سي 	•
اللجوء ، مبا يف ذلك مو�سوعات حول: اأ�ساليب الت�سال، 
التعامل بح�سا�سية عالية ومراعاة ال�سطرابات النف�سية 
املتعلقة بالنزوح، والإحالة اإلى خدمات احلماية، ومتابعة 

احلالت املُحالة.
التوا�سل مع الالجئني وملتم�سي اللجوء املوؤهلني الذين 	•

يقدمون خدمات ات�سال م�ستمرة بني الالجئني وملتم�سي 
اللجوء واأنظمة احلماية.

جل�سات وور�ض عمل التوعية املجتمعية.	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الن�شاط الفرعي  3
الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيتنفيذ اإط�ر �شي��شة احلم�ية

تعزيز التن�سيق بني اجلهات 	•
املعنية وقطاعات احلماية 

ب�ساأن ال�ستجابات املتكاملة 
املنا�سبة.

تقييم املحددات الجتماعية 	•
للمخاطر ال�سحية

التنفيذ الكامل حلماية 	•
الطفل واإجراءات الت�سغيل 

القيا�سية للحماية من العنف 
اجلن�سي والعنف �سد الن�ساء

و�سع/ تعديل اإطار قانوين 	•
للحماية وتعزيز اأنظمة 

احلماية الوطنية ملنع 
املخاطر التي يتعر�ض لها 

الالجئون وملتم�سو اللجوء 
وال�ستجابة لها والتخفيف 

من حدتها.
بناء قدرات اجلهات الفاعلة 	•

الوطنية لتوفري خدمات 
عالية اجلودة

اإطار تعاوين 	•
�سامل ين�سق جميع 
اأ�سحاب امل�سلحة 

يف قطاعي ال�سحة 
واحلماية

تبني اإجراءات 	•
الت�سغيل القيا�سية 

حلماية الطفل 
وللحماية من 

العنف اجلن�سي 
والعنف �سد 

الن�ساء
 عدد الالجئني 	•

وملتم�سي اللجوء 
املدعومني 

بخدمات ق�سائية
ال�سيا�سات العامة 	•

ال�ساملة واملت�سمنة 
حقوق الالجئني 
وملتم�سي اللجوء 

املتكاملة يف 
ال�سحة العامة، 

واإر�سادات احلماية 
واملعايري املوحدة

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 
الأخرى / اللجان 

الوطنية حول ال�سحة 
العامة.

املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
الوكالت التمويلية/ 

�سركاء التنمية/ وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة على 

امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

التعاونية 	• ال�ستجابة  لدعم  املعنية  لالأطراف  متعددة  عمل  جمموعة  اإن�ساء 
املن�سقة والتنفيذ

الالجئني 	• لدى  اله�سا�سة  زيادة  اإلى  توؤدى  التي  الجتماعية  املحددات  حتديد 
وملتم�سي اللجوء 

العربية 	• الدول  جامعة  و�سعتها  التي  تلك  وخا�سًة  احلماية  اآليات  اإ�ستخدام 
العربية  )الإ�سرتاتيجية  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  واملفو�سية 
املعنية بحماية الأطفال يف و�سع اللجوء والإ�سرتاتيجية العربية للوقاية والإ�ستجابة 
ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع اللجوء وخا�سة العنف اجلن�سي �سد الن�ساء 
ِقبل جامعة الدول  اإلى الإ�سرتاتيجيات الأخرى املُعتمدة من  اإ�سافًة  والفتيات( 
التي  واملراهقات  والأطفال  الأمهات  ل�سحة  العربية  )ال�سرتاتيجية  العربية  
اأعدتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان للدول 
الدول  جامعة  اأعدتها  التي  الإيدز   ملكافحة  العربية  وال�سرتاتيجية  العربية، 

العربية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة امل�سرتك املعني بالإيدز (
تخ�سي�ض خدمات ق�سائية ورفع وعي الالجئني وملتم�سي اللجوء بهذه اخلدمات	•
حتديد والتغلب على فجوات التنفيذ يف ال�سيا�سات عن طريق الإجراءات املطبقة	•
رفع قدرات مقدمي اخلدمات على اآليات احلماية والتحديات	•
و�سع ا�سرتاتيجية توا�سل �ساملة لالجئني واملجتمعات امل�ست�سيفة مل�ساعدتهم على منع 	•

العنف وال�ستغالل والتمييز �سد الالجئني وملتم�سي اللجوء ب�سكل اأف�سل ومواجهته
يف 	• مبا  اللجوء،  وملتم�سي  بالالجئني  للمتوا�سلني  تدريبية  برامج  ت�سميم 

احل�سا�سة  الق�سايا  مع  التعامل  الت�سال،  اأ�ساليب  حول:  مو�سوعات  ذلك 
من  خمتلفة  اأنواع  اإلى  الإحالة  اللجوء،  �سياق  يف  النف�سية  وال�سطرابات 

اخلدمات، متابعة احلاالت املُحالة )ذات �سلة بالن�ساط الفرعي ال�سابق(
و�سع نظام للر�سد والتقييم لتقييم المتثال لل�سيا�سات املتقدمة	•
الدعم الجتماعي لحتياجات الالجئني املتعلقة بال�سحة	•
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الركيزة اإلستراتيجية )4(: 
 تعزيز قدرة نظم الصحة 
العامة والبنية األساسية 
لالستجابة لالحتياجات 

الصحية لالجئين وملتمسي 
اللجوء والمجتمعات 

المستضيفة لهم على 
المدى القصير والطويل



العامة  الصحة  الحتي�اجات  االستجابة  على  قدرتها  لزيادة  املحلية  الصحية  النظم  تقوية  دعم  على  العمل 
والرعاية الصحية احلالية واملستقبلية يف سياق اللجوء والزنوح، مع إيالء اهتمام خاص بالفئات األكرث عرضة 

لعوامل اخلطورة ومع مراعاة سياق كل دولة. )مدعومة باإلجراءات املذكورة يف الركزية االسرتاتيجية 2(

الهدف 4:
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اإلجراءات ذات األولوية - التخصيص المناسب للموارد المطلوبة، ووضع األدوات الضرورية لتعزيز القدرات الالزمة 
لإلستجابة )تحدد على حسب اإلحتياج(

الأن�شطة الفرعية
الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالبنية التحتية

و�سع منوذج وطني لتعزيز 	•
البنية التحتية وفقًا ملعايري 

يتوافق عليها
م�سح للبنية التحتية املُتاحة 	•

مبا يف ذلك املعدات واللوازم
حتديد الثغرات ح�سب 	•

امل�ستوى، واخلدمات املقدمة 
وال�سكان امل�ستهدفني

اإعادة توزيع املوارد وزيادة 	•
عدد البنية التحتية وتوفري 

اخلدمات وفًقا ملا يلي: 
م�ستوى اخلدمات املطلوبة، 

عدد اخلدمات املقدمة، عدد 
البنية التحتية، قائمة املعدات 

والأدوية.
تنفيذ اإجراءات الت�سغيل 	•

القيا�سية املتطورة
جمع البيانات ياإ�ستخدام 	•

نظام حمدث
ر�سد املوارد املتاحة 	•

وال�ستفادة منها

بنية حتتية 	•
�سحية جمهزة 

وتعمل )الرعاية 
ال�سحية 

الأولية، الإحالة، 
الطوارئ(

 وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 

الأخرى

املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
الوكالت التمويلية/ 

�سركاء التنمية/ وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة على 

امل�ستوى الوطني.

2021
ــ

2030

والتخطيط 	• الثغرات  وحتديد  الالزمة  والإمدادات  واللوازم  اخلدمات  تقييم 
للتغلب على اأوجه الق�سور

لكل 	• الالزمة  واملوارد  املعدات  لإمدادات  القيا�سية  الت�سغيل  اإجراءات  تطوير 
10,000 ن�سمة

توفري املنتجات والتقنيات الطبية الأ�سا�سية 	•
نظام املعلومات ال�سحية للر�سد والتقييم	•
تطوير نظام التمويل ال�سحي لتخ�سي�ش املوارد و�سمان اإ�ستدامتها	•
اآليات التعاون بني القطاعات املتعددة الخت�سا�سات	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الأن�شطة الفرعية
الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالقوى الع�ملة يف جم�ل ال�شحة

تطوير خطة تنمية قدرات القوى 	•
العاملة الب�سرية الوطنية لالأخذ 

يف الإعتبار و�سع الإحتياجات 
ال�سحية يف �سياق اللجوء

تقييم القوى العاملة فى جمال 	•
ال�سحة: العدد، التوازن، مزيج 
التخ�س�ش، التدريب والقدرات

مراقبة وتقييم المتثال للمبادئ 	•
التوجيهية

تعزيز القوى العاملة مبجال 	•
ال�سحة املتوازنة واملدارة ب�سكل 

جيد مع الرتكيز ب�سكل خا�ش على 
املناطق املتاأثرة بالالجئني.

حتديد الفجوات والحتياجات يف 	•
الإمدادات ح�سب اخلدمات املقدمة

عدد القوى 	•
العاملة يف جمال 

ال�سحة جيدة 
التكوين والتوزيع 

والتدريب.

منظمة ال�سحة الوزارات املعنية
العاملية/ املفو�سية 

ال�سامية لالأمم املتحدة 
ل�سوؤون الالجئني/ 

الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية 

الأخرى ذات ال�سلة/ 
والبنك الدويل/ 

ومفو�سية الإحتاد 
الإفريقي ووكالت 

الأمم املتحدة املعنية/ 
وزارة ال�سحة/ 

املنظمات غري 
احلكومية/ وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ا�سرتاتيجية تنمية القوى العاملة يف جمال ال�سحة على امل�ستوى 	•
الوطني 

م�سح املوارد الب�سرية ح�سب النوع الجتماعي، التخ�س�ش، التدريب 	•
والتوزيع

حتديد الفجوات ح�سب اإجراءات الت�سغيل القيا�سية	•
اإعادة توزيع املوارد الب�سرية	•
حتقيق التوازن بني اإنتاج القوى العاملة ال�سحية وتوزيعها على املدى 	•

الطويل
و�سع موؤ�سرات الر�سد والتقييم	•
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الأن�شطة الفرعية
بن�ء قدرات مقدمي اخلدم�ت 

ال�شحية ونظ�م الإ�شراف
الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شي

ت�سميم وتنفيذ برامج تدريبية 	•
ملقدمي خدمات الرعاية ال�سحية 

الأولية لال�ستجابة لالحتياجات 
ال�سحية لالجئني وملتم�سي اللجوء

تطوير “املبادئ التوجيهية 	•
لالإ�سراف ال�سريري” على م�ستوى 

املقاطعة لتوفري التدريب اأثناء 
العمل و�سمان الرتياح لتقدمي 

اخلدمات لالجئني.

تغطية مرافق 	•
الرعاية ال�سحية 

الأولية مبقدمي 
خدمات مدربني.

فريق الإ�سراف 	•
وفقًا للمناطق 

ال�سحية.

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية

املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
ذات ال�سلة/ املنظمات 
غري احلكومية/ وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة. 

2021
ــ

2030

ت�سميم الدورة التدريبية لت�سمل حزمة اخلدمات الأ�سا�سية التي 	•
يحتاجها الالجئون، واإعادة ترقيم البيانات املتعلقة بالأ�سخا�ض فيما 

يتعلق بال�سن والنوع الجتماعي واجلن�سية والت�سخي�ض وخدمات الإحالة 
ونتائج الإحالة

اإجراء دورات تدريبية للقوى العاملة ال�سحية يف الرعاية ال�سحية 	•
الأولية وتلك املوجودة على م�ستوى املقاطعة

زيارات الإ�سراف لت�سهيل تقدمي اخلدمات	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية - االستعداد الكافي واالستجابة للطوارئ

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

تطوير النموذج الإقليمي 	•
جلامعة الدول العربية ب�ساأن 
التاأهب واإدارة الأزمات، مبا 
يف ذلك ال�ستجابة حلالت 

الطوارئ والأوبئة
تطوير وحدات وطنية 	•

للتاأهب وال�ستجابة حلالت 
الطوارئ والأوبئة م�سرت�سدة 

باإ�سرتاتيجيات منظمة 
ال�سحة العاملية )قطاع 

ال�سحة الوطني(
تطوير خطة تخ�سي�ض 	•

املوارد.
اإن�ساء روابط اإحالة حلالت 	•

الطوارئ ال�سحية التي تهدد 
احلياة

اإن�ساء ودعم الربجمة 	•
ال�سحية القوية املجتمعية

التعاون بني القطاعات 	•
وبع�سها وبني الدول.

دعم نظام املعلومات الإقليمي 	•
والوطني للرت�سد واملتابعة.

خطة ال�ستعداد 	•
امل�ستدام 

لال�ستجابة 
الكافية على 
ال�سعيدين 

الوطني والعربي
ا�ستجابة من�سقة 	•

على امل�ستويني 
الوطني والعربي

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
ذات ال�سلة/املنظمات 
غري احلكومية/ وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

منوذج متكامل للتاأهب ورعاية الطوارئ 	•
خطط اخلدمات ال�سحية املتكاملة وال�ساملة اأثناء الطوارئ والكوارث.	•
حتديث بيانات املراقبة واملتابعة على امل�ستويني الوطني والعربي مع قنوات 	•

الإبالغ املنا�سبة
اإعادة تخ�سي�ض املوارد الب�سرية اأو التخطيطية اأو املالية لال�ستجابة 	•

امل�ستمرة مبوارد كافية من اأجل الأداء ال�سليم
تبني اآليات التعاون	•
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اإلجراءات ذات األولوية - تقوية خدمات الرعاية الصحية الشاملة بمستوياتها الثالث: 

)مكملة للركيزة االستراتيجية 2(

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

تطوير منوذج خلدمات 	•
الرعاية ال�سحية الأولية 

ال�ساملة والثانوية الأ�سا�سية 
والثالثية

اعتماد وتنفيذ النموذج 	•
املقرتح

منوذج عربي 	•
لتقدمي اخلدمات  

على امل�ستوى 
الوطني متا�سيًا 
مع الت�سريعات 

الوطنية

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية 
الأخرى / اللجان 

الوطنية حول ال�سحة 
العامة.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ وكالت 
التمويل/ �سركاء 

التنمية وكافة اأ�سحاب 
امل�سلحة.

2021
ــ

2030

منوذج خدمة ي�سمل جميع الأدوات الالزمة، اإجراءات الت�سغيل القيا�سية، 	•
املعدات، التوريدات، واملوارد الب�سرية: متطلبات البنية التحتية ذات اجلودة 

يف الرعاية ال�سحية الأولية، واملرافق الثانوية والثالثية؛
توزيع املوارد الب�سرية ح�سب م�ستوى اخلدمة ال�سحية والتخ�س�سات؛	•
حمتويات احلزمة املتكاملة للخدمات ال�سحية يف كل م�ستوى؛	•
نظام الإحالة وتن�سيقات متابعة احلالت؛	•
الدعم املايل والأدوية والإمدادات، وخا�سة التح�سينات، والعقاقري الأ�سا�سية 	•

لالأمرا�ض املزمنة، والأدوية ملكافحة ال�سل وفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، 
ودعم ال�سحة الذهنية، والإعاقة، والعنف اجلن�سي والعنف �سد الن�ساء، 

والتدخالت املجتمعية.
منوذج يعمل على جميع امل�ستويات.	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية - 
تعزيز قدرات الُنظم الصحية على الوقاية من األمراض المعدية والحماية ومكافحتها على المستويين المحلي 

واإلقليمي 

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

تطوير وحتديث نظام الرت�سد الوطني لالأمرا�ض 	•
املعدية.

حتديث اإجراءات الت�سغيل القيا�سية لأنظمة 	•
الرت�سد على امل�ستوى الوطني بحيث تكون م�ستجيبة 

لالحتياجات املتغرية امل�ستمرة.
و�سع خطط لالإ�ستعداد والإ�ستجابة.	•
دعم التدخالت الفعالة على م�ستوى البلدان امل�ست�سيفة 	•

والبلدان الأ�سلية.
و�سع برنامج تدريب قبل اخلدمة لالأطباء واملمر�سات 	•

لدعم النظام ال�سحي ولتقوية مكافحة العدوى، وللوقاية 
من الأمرا�ض املعدية ومكافحتها على امل�ستويني الإقليمي 

والوطني مع توفري احلماية للطاقم الطبي.
تدريب العاملني على مراقبة الأمرا�ض املعدية على 	•

امل�ستوى املركزي وعلى م�ستوى املحافظات
توفري املوارد واملعدات واللوازم مبا يف ذلك اللقاحات 	•

وامل�سادات احليوية ومعدات املختربات يف املرافق ال�سحية
التاأهب مع التن�سيق املحدث على امل�ستويني الإقليمي 	•

والوطني: تخ�سي�ض املوارد وال�ستجابة للطوارئ
تدخالت من�سقة وتدخالت متزامنة داخل الدول وفيما 	•

بينها

املر�سد الوطني	•
اإجراءات 	•

الت�سغيل القيا�سية 
لنظام املراقبة 

املحدث
ال�ستعداد 	•

للك�سف عن 
تف�سي الأمرا�ض 

وال�ستجابة 
ال�سريعة

التن�سيق مع 	•
الدول املجاورة

ا�سرتاتيجية 	•
التعاون بني 
القطاعات 

ملكافحة الأمرا�ض

وزارة ال�سحة 
والوزارات املعنية/ 

اللجان الوطنية حول 
ال�سحة العامة.

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ وكالت 
التمويل/ �سركاء 

التنمية وكافة اأ�سحاب 
امل�سلحة.

2021
ــ

2030

حتديث اأنظمة الر�سد الوطنية والعربية 	•
الربوتوكولت واملبادئ التوجيهية الوطنية اخلا�سة 	•

بالأمرا�ض ال�سارية
التدريب قبل اخلدمة ملقدمي اخلدمات ال�سحية	•
مرافق جيدة الإعداد للوقاية من تف�سي الأمرا�ض 	•

والحتواء مبا يف ذلك: نظام الرت�سد الوبائي 
)�سلبي ون�سط( وامل�سوحات الوطنية واملجتمعية 

- التاأهب على �سبيل املثال/ الكولريا - توافر 
التح�سينات واللقاحات والأدوية والربامج - اإدماج 

حالت الأمرا�ض املعدية املختارة )مثل ال�سل، 
وفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، واملالريا( �سمن 

الربامج الوطنية - تعزيز قدرات املوظفني العاملني 
يف جمال الوقاية من الأمرا�ض املعدية ومكافحتها

توفري الإمدادات الالزمة حلماية الطاقم الطبي 	•
ومراعاة مكافحة العدوى

التح�سني اجلماعي عرب البالد	•
اآليات التعاون	•
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اإلجراءات ذات األولوية – 

دعم الوقاية وشمول مكافحة األمراض غير المعدية وصحة الفم ومشكالت الصحة النفسية 

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية
مراجعة النموذج ال�سامل 	•

للجودة )الهدف 4.2( 
ل�سمان ال�سمول يف حزم 

اخلدمات التي ينبغي تقدميها 
على امل�ستوى الوطني واإدراج 
اخلدمات املتعلقة بالالجئني 

وملتم�سي اللجوء.
�سمان توافر القدرات 	•

للت�سخي�ش والحتواء يف 
مرحلة الطوارئ.

الرت�سد الوبائي.	•
حمو الأمية ال�سحية.	•

منوذج متكامل ومعدل 	•
للرعاية ال�سحية 

املدجمة ذات اجلودة.

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة.

 املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم 
املتحدة/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ 

�سركاء التنمية وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

منوذج منقح للرعاية ال�سحية ي�سمل: حزم خدمات اأ�سا�سية مدجمة 	•
ومتكاملة ت�سمل بروتوكولت/ قواعد الوقاية والإدارة اخلا�سة 

بالأمرا�ش غري املعدية )اأمرا�ش القلب والأوعية الدموية وال�سرطان 
وال�سكري والأمرا�ش التنف�سية املزمنة( واأمرا�ش الفم وال�سحة 

الذهنية.
ت�سمل املبادئ التوجيهية لر�سد الأوبئة خدمات اأكرث ح�سا�سية لالجئني 	•

وملتم�سي اللجوء، ل�سيما الك�سف املبكر.
التثقيف ال�سحي وخدمات التوعية مبا يف ذلك ر�سائل التثقيف 	•

ال�سحي.
الربوتوكولت الوطنية وقائمة الأدوية الأ�سا�سية القيا�سية.	•
اإر�سادات الإحالة واإجراءات املتابعة.	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية – 

تقوية برنامج الصحة العامة في مرحلة الطفولة 

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

حتديث اإجراءات الت�سغيل 	•
القيا�سية الإقليمية لرعاية 

الأطفال
تطوير اإجراءات الت�سغيل 	•

القيا�سية الوطنية
بناء قدرات القوى العاملة 	•

يف جمال ال�سحة لعتماد 
املبادئ التوجيهية )الإ�ستعانة 

باملبادئ املعتمدة من 
اليوني�سيف ومنظمة ال�سحة 

العاملية و�سندوق الأمم 
املتحدة لل�سكان(.

اإجراءات الت�سغيل 	•
القيا�سية لرعاية 

الأطفال

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة.

املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ وكالت 
التمويل/ �سركاء 

التنمية وكافة اأ�سحاب 
امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ثة لرعاية الأطفال ت�سمل: و�سع 	• اإجراءات العمل املوحدة الوطنية املحَدّ
خطط جمتمعية للتغطية الكاملة لربنامج التح�سني املو�سع – اأمرا�ض 

الطفولة: الفرز وحت�سني الت�سخي�ض والعالج من خالل ا�ستخدام 
الربوتوكول الإكلينيكي املحدث – اإدراج الإدارة املتكاملة لربامج رعاية 
الطفولة وغريها من اخلدمات مثل برامج التغذية وال�سحة الإجنابية.
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اإلجراءات ذات األولوية – 

دعم تقديم خدمات الصحة اإلنجابية وعالج ورعاية مرض نقص المناعة البشرية/ )اإليدز(

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

مراجعة وحتديث خدمات ال�سحة 	•
الإجنابية الإقليمية والوطنية 

واإجراءات الت�سغيل القيا�سية وحتديث 
املحتويات لت�سمل خدمات ال�سحة 
الإجنابية املتكاملة وعالج فريو�ض 
نق�ض املناعة الب�سرية، وخدمات 

ال�سباب، وخدمات العنف اجلن�سي 
والعنف القائم �سد الن�ساء. 

بناء قدرات القوى العاملة يف جمال 	•
ال�سحة على اإجراءات الت�سغيل 

القيا�سية 
الإ�ستعانة بال�سرتاتيجية العربية 	•

اخلا�سة مبكافحة اليدز وال�سحة 
الجنابية وو�سع خطة لال�ستجابة 
لفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/ 

العنف اجلن�سي والعنف القائم �سد 
الن�ساء/ وال�سحة الإجنابية يف حالت 

الطوارئ. 
�سمول خدمات ال�سحة الإجنابية 	•

لل�سباب واملراهقني يف برامج الرعاية 
ال�سحية الأولية.

اإجراءات الت�سغيل 	•
القيا�سية اخلا�سة 

بال�سحة الإجنابية 
مبا يف ذلك الأمرا�ض 
املنقولة جن�سيًا وعالج 
فريو�ض نق�ض املناعة 

الب�سرية
خدمات �ساملة مدجمة	•

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة/

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ وكالت 
التمويل/ �سركاء 

التنمية وكافة اأ�سحاب 
امل�سلحة.

2021
ــ

2030

اإجراءات الت�سغيل القيا�سية املحدثة لتوفري خدمات ال�سحة 	•
الإجنابية املتكاملة واملدجمة مبا يف ذلك عالج فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�سرية والأمرا�ض املنقولة عن طريق الت�سال 
اجلن�سي والتي ت�سمل:  اإدماج خدمات ال�سحة الإجنابية 

والرعاية، مبا يف ذلك برامج وخدمات ما قبل الولدة والولدة 
وما بعد الولدة والولدة املبكرة، وتنظيم الأ�سرة - برامج 

وطنية ملكافحة فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية/ الإيدز ت�سمل 
العدوى واحلماية والفرز والإدارة - اخلدمات ال�سحية 

للمراهقني وال�سباب - الوقاية من الأمرا�ض املنقولة جن�سيًا 
الن�ساء  �سد  القائم  والعنف  اجلن�سي  العنف  حالت  – حتديد 

والإحالة واإدارة احلالت - ال�ستجابة للطوارئ يف حالت 
فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية وال�سحة الإجنابية.  -اإدماج 

اخلدمات لل�سباب واملراهقني.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية – تقوية الخدمات الغذائية المساعدة

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

اإجراء م�سح حلالت �سوء التغذية	•
عمل برامج للتاأهيل الغذائي	•
تقوية الربامج التي تدعم وت�سمل 	•

التغذية ال�سحية
دمج اخلدمات مع الربامج الأخرى	•

اإقرارات الت�سغيل 	•
القيا�سية اخلا�سة 

بتعزيز احلالة التغذوية

/ وزارة ال�سحة/ 
اللجان الوطنية حول 

ال�سحة العامة/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ وكالت 
الأمم املتحدة ذات 

ال�سلة/ املنظمات غري 
احلكومية/ وكالت 

التمويل/ �سركاء 
التنمية وكافة اأ�سحاب 

امل�سلحة.

املنظمات الأممية 
الأخرى/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي

2021
ــ

2030

اإقرارات الت�سغيل القيا�سية والعمل املوحدة واملحدثة لتعزيز 
احلالة التغذوية على م�ستوى الدول العربية لي�سمل:

- و�سع خطط جمتمعية  1
-  عمل امل�سوحات باإ�ستخدام الإ�ستبيانات اأو اإ�ستمارات التقييم   2

وتقييم ر�ساء املنتفعني.
- دعم الأن�سطة التي تعزز ال�سحة واحلالة التغذوية  3
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الركيزة اإلستراتيجية )5(: 
 تقوية نظم المعلومات 

الصحية إلتاحة جمع بيانات 
ذات ثبات ورصدها في 

الوقت المناسب للمتابعة



ضمان كفاية، ودقة، ومناسبة التوقيت، اخلاصة بالبي�انات والسجالت الصحية لالجئني وملتميس 
اللجوء على الصعيدين الوطين واإلقلييم لتيسري وضع السياسات، ومتابعة تنفيذ التدخالت القائمة 

مع االحتفاظ ومراعاة عدم اإلفصاح.

الهدف 5:
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اإلجراءات ذات األولوية – 

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

اإدراج النظم املعلوماتية لالجئني 	•
وملتم�سي اللجوء يف اأنظمة جمع 

البيانات واملراقبة امل�ستخدمة
تعزيز املراقبة الوطنية الروتينية 	•

لل�سحة العامة لتح�سني الر�سد 
الوبائي لالأمرا�ض واحلالت 

والأحداث ذات الأولوية، والك�سف 
وال�ستجابة يف الوقت املنا�سب 

لالإ�سعارات املر�سية امل�ستبه فيها
و�سع مبادئ توجيهية جلمع املعلومات 	•

ذات ال�سلة من الالجئني وملتم�سي 
اللجوء وحتديد اأولوياتها وا�ستخدامها 

بطرق متعددة.
تعزيز البحث العلمي وجمع البيانات 	•

واإدارتها وتنظيم منتدى اإقليمي 
اأكادميي.

بناء القدرات اخلا�سة بجمع 	•
البيانات.

التن�سيق جلمع البيانات ب�سورة دورية 	•
على امل�ستوى الوطني والعربي.

عدد الالجئني 	•
وملتم�سي اللجوء 

والبيانات الجتماعية 
الدميوغرافية لهم

اإ�سدار التقارير 	•
الوطنية والعربية

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
املعنية/ املنظمات غري 

احلكومية/ وكالت 
التمويل/ �سركاء 

التنمية وكافة اأ�سحاب 
امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ت�سنيف البيانات الجتماعية الدميوغرافية لالجئني وملتم�سي 	•
اللجوء 

اإجراء م�سح جمتمعي لت�سجيل البيانات حول الالجئني 	•
وملتم�سي اللجوء.

احلالة ال�سحية لالجئني وملتم�سي اللجوء ، والتغطية والو�سول 	•
اإليهم، ل�سيما لالأ�سخا�ض الأكرث �سعفًا، م�سنفة ح�سب ال�سن 

والنوع الجتماعي.
بناء القدرات جلمع البيانات جلميع اأ�سحاب امل�سلحة.	•

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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الركيزة اإلستراتيجية )6(: 
 تنسيق استجابة القطاع 

الصحي



الصحة  الحتي�اجات  باالستجابة  يتعلق  فيما  املصلحة  أصحاب  جميع  بني  والتعاون  التنسيق  تعزيز 
العامة لالجئني وملتميس اللجوء.

الهدف 6:

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية 6-1 تعزيز دور جامعة الدول العربية ووزارات الصحة المعنية 
اأمثلة على القط�ع�ت )الوك�لت متعددة القط�ع�ت والهيئ�ت امل�شرتكة بني القط�ع�ت( امل�ش�ركة يف دعم �شي��شة الالجئني ورع�يتهم:

الت�ش�من الجتم�عي، واملي�ه وال�شرف ال�شحي، واحلم�ية، والتغذية والأمن الغذائي، واملنظم�ت والقط�ع�ت الدولية التي لديه� ولي�ت اإن�ش�نية )املفو�شية ال�ش�مية لالأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني، منظمة ال�شحة الع�ملية، اليوني�شيف، املنظمة الدولية للهجرة، برن�مج الغذاء الع�ملي، اإلخ( وغريه� من املنظم�ت التي تدعم الحتي�ج�ت الن��شئة. 
ولهذه املنظم�ت اآث�ر اإيج�بية يف جم�لت اأخرى، وتوؤثر ب�شكل مب��شر وغري مب��شر على ال�شحة ونت�ئجه�: فريو�س نق�س املن�عة الب�شرية، والعنف اجلن�شي والعنف الق�ئم �شد 

الن�ش�ء، والتعليم، و�شبل املعي�شة.

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

اإجتماع فريق عمل من الأمانة الفنية 	•
ملجل�ش وزراء ال�سحة العرب وكافة 

ال�سركاء لتعزيز اإ�ستجابة قطاع 
ال�سحة العامة يف �سياق اللجوء يف 
املنطقة العربية الذي متت الإ�سارة 

اإليه يف الركيزة الإ�سرتاتيجية الثانية.
اإجتماع فريق عمل م�سكل من كافة 	•

ال�سركاء املعنيني بالرعاية ال�سحية 
لالجئني وملتم�سي اللجوء على 

امل�ستوى الوطني الذي متت الإ�سارة 
اإليه يف الركيزة الإ�سرتاتيجية الثانية.

تطوير الأدوار وامل�سوؤوليات ومهام 	•
فريق العمل 

تطوير نظام ملتابعة الت�ساق بالأدوار 	•
وامل�سوؤوليات ومهام فريق العمل.

فريق عمل جامعة 	•
الدول العربية من 

الأمانة الفنية ملجل�ش 
وزراء ال�سحة العرب. 

فريق العمل على 	•
امل�ستوى الوطني

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة/

جامعة الدول العربية 
/ املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم 
املتحدة/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ 

�سركاء التنمية وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ور�ش عمل لتعزيز تطوير مهام و�سيا�سات كل جلنة فيما يتعلق 	•
برعاية الالجئني وملتم�سي اللجوء ح�سب موقعها

و�سع اإطار لال�ستجابة لل�سحة العامة على امل�ستويني الوطني 	•
والعربي 

تطوير موؤ�سرات املتابعة لال�ستجابة لل�سحة العامة	•
فرق العمل املُ�سّكلة من جميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني	•
البيانات والتقارير عن موؤ�سرات الت�ساق	•
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اإلجراءات ذات األولوية 6-2 وضع إطار تعاوني لجميع أصحاب المصلحة في القطاع الصحي والقطاعات ذات 
الصلة لدعم اإلجراءات على الصعيدين اإلقليمي والوطني

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

فريق عمل اللجان الوطنية لعمل 	•
حتليل �سامل للقطاعات واجلهات 

وجلمع املعلومات املختلفة.
ال�سراكة الر�سيدة للقطاع اخلا�ش 	•

يف ال�ستجابات القطاعية يف �سياق 
من  اللجوء، مبا يف ذلك املاأوى والأ

الغذائي و�سبل املعي�سة وال�سحة 
واملياه وال�سرف ال�سحي والنظافة 

ال�سحية.

عمل حتليل �سامل 	•
لكل دولة عربية تظهر 

م�ساهمة كل جهة 
واأوجه ق�سور وفائ�ش 

اخلدمات املقدمة 
لإعادة التوزيع.

ال�سراكة الر�سيدة5	•
  للقطاع اخلا�ش مع 

�سركاء التنمية الآخرين 
متا�سيًا مع خمرجات 

امليثاق العاملي لالجئني

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم املتحدة 
ذات ال�سلة/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ 

�سركاء التنمية وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ور�ش عمل لتحديد اجلهود التعاونية بني خمتلف وكالت 	•
التنمية والدول ل�سد الفجوات يف اخلدمات املقدمة يف �سياق 

اللجوء والنزوح )على امل�ستويني الوطني والعربي(
حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات جلميع اأ�سحاب امل�سلحة	•
و�سع اإطار تعاوين لالأن�سطة املن�سقة لقطاع ال�سحة العامة 	•

مع القطاعات الأخرى ل�سمان توزيع اخلدمات واجلهود عرب 
خمتلف جمموعات الالجئني

5 -  ُيق�سد بال�سراكة الر�سيدة هي للقطاع اخلا�ش )غري احلكومي(، ويتم قيا�سه عن طريق حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات جلميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني، و�سمان تن�سيق اجلهود 
والإ�ستجابات عن طريق اإطار تعاون وطني و�سيا�سات واآليات ت�سمن اإ�ستجابة من�سقة )الإطار احلاكم(.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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اإلجراءات ذات األولوية 6-3 وضع آلية لضمان االستجابة المنسقة، بما في ذلك إقامة تعاون بين األقاليم وبين 
البلدان لتبادل المعلومات

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

تطوير اآليات و�سيا�سات تدعم 	•
ال�ستجابة املن�سقة لل�سحة العامة يف 

الدول وفيما بينها
الجتماعات الدورية ملمثلي اللجان 	•

الوطنية وفريق عمل املكون من الأمانة 
الفنية ملجل�ش وزراء ال�سحة العرب 

وال�سركاء لتبادل املعلومات حول 
ال�سيا�سات/ النظام ال�سحي/ ومدى 

تفاعل الالجئني وملتم�سي اللجوء.

ال�ستجابة املن�سقة 	•
يف مرحلة الطوارئ 
وال�سمود بني جميع 

اأ�سحاب امل�سلحة 
والقطاعات املعنية

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة/

جامعة الدول العربية/ املفو�سية 
ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني/ الأونروا/ اليون�سيف 
واملنظمات الأممية الأخرى ذات 

ال�سلة/ والبنك الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي ووكالت الأمم 

املتحدة/ املنظمات غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ �سركاء التنمية وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

تطوير اآليات و�سيا�سات ل�سمان ا�ستجابة 	•
من�سقة

على كل دولة اأن تقدم الإجنازات والعراقيل 	•
التي حتول دون تقدمي اخلدمات ال�سحية 

لالجئني، والتو�سيات من اأجل اإدخال 
حت�سينات.

تقارير موجزة عن ق�س�ش النجاح.	•

اإلجراءات ذات األولوية 6-4 إنشاء آليات للمساءلة والمتابعة لتقييم االتساق ودعم تبادل الخبرات

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

تطوير نظام متابعة وطني وعربي مع 	•
و�سع موؤ�سرات ومعايري لالإجنازات 
تدعمها نظم معلومات �سحية فعالة 

جلمع البيانات ب�سكل متكرر
يجب على كل ممثل دولة اأن يقدم 	•

اأداء دولته يف دعم الو�سول العادل 
لالجئني وملتم�سي  اللجوء اإلى 

الرعاية ال�سحية.

تقارير دورية من كل 	•
دولة ب�ساأن الأداء يف 

دعم الرعاية ال�سحية 
لالجئني

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 
العامة/ جامعة الدول 

العربية واملفو�سية 
ال�سامية لالأمم املتحدة 

ل�سوؤون الالجئني

الأونروا ووكالت الأمم 
املتحدة/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ 

�سركاء التنمية وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

على كل دولة تقدمي تقرير مف�سل يت�سمن املدخالت والعمليات 	•
واملخرجات والنتائج والأثر للتدخالت ال�سحية لالجئني

الجتماعات الدورية لفريق عمل جامعة الدول العربية لرعاية 	•
ال�سحة لالجئني وملتم�سي اللجوء مع ممثلي اللجان الوطنية 
لتبادل املعلومات حول ال�سيا�سات/ النظام ال�سحي/ ومدى 

تفاعل الالجئني
التقارير الدورية والتقارير ال�سنوية التي تقدم اإجنازات كل 	•

دولة يف الرعاية ال�سحية يف �سياق اللجوء والنزوح.
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اإلجراءات ذات األولوية 6-5 تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على الُنهج القائمة على الحق في الصحة

الإجراءات / املخرج�تالوقتال�شرك�ءامل�شوؤوليةاملوؤ�شر الأ�ش��شيالأن�شطة الفرعية

ور�سة عمل يف جامعة الدول العربية 	•
مب�ساركة جميع الدول. الأهداف هي 

تطوير ر�سائل الدعوة واملنا�سرة، 
وموجزات ال�سيا�سة حول حقوق 
الالجئني للو�سول اإلى الرعاية 

ال�سحية العادلة.
ور�سة عمل على امل�ستوى الوطني 	•

بهدف مماثل لور�سة عمل جامعة 
الدول العربية.

ر�سائل الدعوة 	•
وموجزات ال�سيا�سة 
العامة حول حقوق 

الالجئني يف الرعاية 
ال�سحية

وزارة ال�سحة/ اللجان 
الوطنية حول ال�سحة 

العامة

جامعة الدول العربية/ 
املفو�سية ال�سامية 

لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني/ الأونروا/ 
اليون�سيف واملنظمات 

الأممية الأخرى 
ذات ال�سلة/ والبنك 

الدويل/ ومفو�سية 
الإحتاد الإفريقي 

ووكالت الأمم 
املتحدة/ املنظمات 

غري احلكومية/ 
وكالت التمويل/ 

�سركاء التنمية وكافة 
اأ�سحاب امل�سلحة.

2021
ــ

2030

ور�سة عمل يف جامعة الدول العربية مب�ساركة جميع الوكالت 	•
امل�ساركة يف الرعاية ال�سحية لالجئني، لتطوير ر�سائل الدعوة 

واملنا�سرة وموجزات ال�سيا�سة حول حقوق الالجئني للو�سول 
اإلى الرعاية ال�سحية العادلة

 ور�سة عمل على امل�ستوى الوطني ولها هدف مماثل على غرار 	•
جامعة الدول العربية مب�ساركة جميع الوكالت امل�ساركة يف 

الرعاية ال�سحية لالجئني
الأهداف هي تطوير ر�سائل الدعوة واملنا�سرة وموجزات 	•

ال�سيا�سة حول حقوق الالجئني للو�سول اإلى الرعاية ال�سحية 
العادلة يف �سياق الو�سع ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي 

والثقايف لكل دولة.
ر�سائل الدعوة واملنا�سرة وموجزات ال�سيا�سة حول حقوق 	•

الالجئني للو�سول اإلى الرعاية ال�سحية العادلة.

خطة العمل الُملحقة باالستراتيجية العربية
بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية
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