المؤتمر الدولي حول الالجئين ومرض السكري
البحر الميت ،األردن

 01إلى  01نيسان /إبريل 1102

إعالن البحر الميت ودعوة للعمل بشأن الالجئين والسكري
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة منى الحسين المعظمة ،عقد المؤتمر الدولي حول الالجئين ومرض

السكري ،والذي شارك فيه أكثر من  57ممثالا عن و ازرات الصحة من األردن ولبنان وفلسطين والسودان؛ والوكاالت

الثنائية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ واألوساط األكاديمية؛ والقطاع الخاص؛ ومنظمات األمم المتحدة ،في منطقة

البحر الميت /األردن في الفترة ما بين  01و  01نيسان  /أبريل  ،1105وألقي الضوء من خالله على التحدي الذي
يمثله مرض السكري لالجئين  -وهو مصدر لمعاناة األفراد وأسرهم ،ويشكل ضغط ا شديدا على نظم الرعاية الصحية
واالقتصاديات ،ويقف كعقبة تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعهد بعدم ترك أحد في الوراء.

وقد تبنى المشاركون اإلعالن التالي والدعوة العاجلة إلى العمل.
أولا :نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصاعد المستمر في أزمة مرض السكري لدى الالجئين:
إن العالم يواجه حالي ا أزمة إنسانية .حيث أجبر  37.6مليون شخص على ترك منازلهم ،و  13.7مليون يعتبرون
الجئين ،بمن فيهم  7.1مليون الجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) .وقد دفع كل هؤالء إلى مغادرة بلدانهم بالقوة ،ويعيشون في بيئات هشة
وغير آمنة ،مع قدرتهم غير المؤكدة ،ليس فقط على الحصول على الرعاية الصحية ،بل والحصول على سبل

العيش أيض ا.

إن بلدان إقليم شرق المتوسط ،التابعة لمكتب منظمة الصحة العالمية في هذا اإلقليم ،تشكل مركز هذه األزمة.

ويشكل الالجئون الفلسطينيون والسوريون وحدهم اآلن حوالي  01.0مليون شخص .كما يستضيف كل من األردن

وفلسطين ولبنان حاليا  3.0مليون الجئ في المجمل .وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -ليس فقط

الهدف اإلنمائي للتنمية المستدامة رقم  ،6.3أي التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول عام  ،1161بل مجموعة

األهداف بأكملها  -تركي از خاص ا على ماليين الالجئين الضعفاء في جميع أنحاء العالم.

ووفق ا لمنظمة الصحة العالمية ،فقد ارتفع عدد المصابين بمرض السكري من  013ماليين في عام  0831إلى

 211مليون في عام  .1102وتشير تنبؤات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض السكري سيكون السبب الرئيسي

السابع للوفاة بحلول عام  ،1161وتركز على أن انتشار مرض السكري آخذ في االرتفاع بسرعة أكبر بين السكان

في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
وكان معدل االنتشار العالمي لمرض السكري بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن  03عام ا حوالي  3.7في المائة

في عام  .1102وبين الالجئين ،يقدر بأن معدل انتشار مرض السكري أعلى بحوالي  71في المائة من ذلك على
األقل .ويحتاج األشخاص المصابون بمرض السكري إلى الحصول على األدوية والرعاية الصحية والغذاء الصحي
والبيئات اآلمنة للنشاط البدني .كما أنهم بحاجة إلى معلومات وتوجيهات حول كيفية إدارة مرضهم من أجل منع

ظهور وتطور مضاعفاته.

ويعاني الالجئون واألشخاص المشردون نتيجة للنزاعات من ضعف إمكانية الوصول إلى كل ما سبق باإلضافة إلى

تعرضهم إلى اإلجهاد النفسي االجتماعي؛ وهذا الجمع بين عوامل متعددة يسبب المعاناة الشديدة لهم ،ويزيد من تفاقم
القضايا الصحية لالجئين المصابين بمرض السكري ،ويعجل من تطور مرض السكري لدى الالجئين الذين لديهم

االستعداد لإلصابة به وأولئك المعرضين لخطر اإلصابة به.

قد يؤدي مرض السكري غير المشخص وسوء السيطرة عليه إلى تعجيل المضاعفات الحادة والمهددة للحياة ،إضافة
إلى مواجهة المضاعفات المتأخرة لمرض السكري؛ مثل العمى وبتر األطراف والفشل الكلوي واألمراض القلبية

الوعائية والوفيات المبكرة ،ما يسبب المعاناة لألفراد وأسرهم ،ويجهد موارد الرعاية الصحية المجهدة أصالا .ومع ذلك،
فإن رعاية مرض السكري ليست دائما مدمجة تمام ا في خطط االستجابة اإلنسانية ،على الرغم من العبء الخطير
الذي تفرضه على الالجئين وعلى النظم الصحية التي تخدمهم ،بما في ذلك شعوب الدول المضيفة.

وحيث أن حقوق الالجئين محمية بموجب سلسلة من األطر الدولية1؛

وحيث أن

 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ و

 اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير
السارية ومكافحتها

يعالج بالتحديد التهديد المتزايد الذي تشكله األمراض غير السارية ،بما في ذلك مرض السكري.
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ثاني ا :ننظر بالتقدير إلى:

تقديم النظم الصحية الوطنية في إقليم شرق المتوسط وغيره من أنحاء العالم ،فضالا عن المنظمات المانحة والمجتمع
المدني والقطاع الخاص ،لخدمات الرعاية الصحية األساسية وبذل الجهود الجديرة بالثناء لصالح الالجئين الضعفاء

بشكل مستمر وفي كل يوم.
ثالث ا :نؤكد على أن:

 .0الحماية من األذى واستحقاق الخدمة شرط مسبق للمساعدة اإلنسانية الفعالة؛

 .1ينبغي األخذ بعين االعتبار إدراج االحتياجات الصحية لالجئين الذين يعيشون مع مرض السکري و/أو
األمراض المزمنة غير المعدية األخرى ضمن االستعدادات اإلنسانية واستراتيجيات االستجابة والخطط

المتعلقة بذلك.

 .3ينبغي أن يكون إيصال خدمات الرعاية الصحية على نحو منتظم ودون انقطاع ،مع توفر إمكانية الوصول
إلى الرعاية ذات الجودة لمرض السكري مع الحماية المالية ،من أجل منع المضاعفات المهددة للحياة

والمدمرة ،جزءا ال يتج أز من السياسات والبرامج العامة التي توجه الخدمات الصحية لالجئين واألشخاص

المشردين دون تمييز على أساس النوع االجتماعي ،أو العمر ،أو الدين ،أو الجنسية ،أو العرق ،أو الوضع

الصحي أو القانوني؛

 .4االستثمار في الوقاية من مرض السكري واالعتالالت المشتركة معه ومضاعفاته من خالل توفير الرعاية

الصحية المنظمة ،والذي قد يقلل من احتماالت اإلصابة باإلعاقة ويحسن نوعية الحياة ويكون فعاالا من حيث
الكلفة المالية.

 .5وعلى الرغم من وجود ممارسات فضلى ومستندة على األدلة في مجال رعاية مرضى السكري من الالجئين،

فإنه يلزم إجراء المزيد من البحوث ،والتي ينبغي أن تستخدم كمنصة لتحسين عمليات الوقاية والعالج والرعاية

لالجئين في جميع أنحاء العالم؛

 .6ينبغي متابعة آليات التنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة ،وبين البلدان وبين الوكاالت التي تعمل على
تحسين صحة الالجئين المصابين بمرض السكري وغيره من األمراض المصاحبة ذات الصلة.

 .2هناك حاجة ملحة إلى التصدي العاجل للعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تضخم أعداد الالجئين
المتضررين من مرض السكري ،واألمراض المصاحبة ذات الصلة والمضاعفات المتأخرة له؛

 .8من المرجح أن يؤدي التركيز على مرض السكري إلى تحسين قدرة النظم الصحية على إدارة األمراض غير

السارية واألمراض المصاحبة األخرى ذات الصلة ،نظ ار إلى أن إدارة األمراض المزمنة ورعاية المصابين بها
لها أوجه مشتركة عديدة ضمن المجاالت المختلفة لألمراض؛ و

 .9ينبغي تأمين التمويل المستدام للوفاء بهذه االلتزامات.

رابع ا :نلتزم بمعالجة عملية الوقاية من مرض السكري ورعايته في صفوف الالجئين من خالل العمل على:

 .0تعزيز النظم الصحية لتوفير الوصول الشامل للجميع إلى الخدمات الصحية األساسية ،بما في ذلك تقديم
الرعاية لمرضى السکري من الالجئين والجماعات المشردة من المحتاجين؛

 .1التأکد من أن الرعاية المقدمة لمرضى السکري هي جزء من خطط االستجابة للنظم الصحية لحاالت

الطوارئ وحاالت اللجوء ،إضافة إلى اآلليات الالزمة لتوفير خدمات التشخيص للمرض واألدوية وخدمات

التحويل لالجئين ،بما في ذلك الرعاية المستمرة وغير المنقطعة لمرضى السکري؛

 .3تعزيز الخدمات الصحية المناسبة ضمن السياق المناسب ،ذات الطابع الثقافي واللغوي والعمر والنوع
االجتماعي ،إلى الالجئين والمهاجرين؛

 .4مواصلة الدعوة إلى إيجاد آليات تمويل كافية ومستدامة لتوفير الرعاية الصحية لالجئين ،بما في ذلك تقديم
الرعاية الفعالة لمرض السكري؛

 .5تشديد وتعزيز الشراكات وآليات التنسيق المشتركة بين القطاعات المختلفة وبين الوكاالت الحكومية وغير
الحكومية من أجل تقديم الرعاية الصحية لالجئين ،بما في ذلك رعاية مرضى السكري؛

 .6وضع وتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية واإلجراءات ،فضالا عن تقديم التدريب المناسب القائم على المهام
لمقدمي الرعاية الصحية المتاحة لتقديم الرعاية الفعالة لمرض السكري لالجئين؛

 .2ضمان آليات سليمة لجمع البيانات ،والتوثيق والرصد والتقييم والتحسين المستمر لخدمات الرعاية الصحية
المقدمة إلى الالجئين المصابين بمرض السكري مع احت ارم خصوصية المريض؛ و

 .8إجراء بحوث إجرائية لتحسين الرعاية المقدمة للسکري ومرض السکري ،بما في ذلك دراسات فعالية التکلفة،
وتبادل الممارسات األفضل.

خامسا :ندعو شركاءنا وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية إلى:

 .0إدراج رعاية مرضى السكري ضمن جميع االستجابات اإلنسانية ،سواء خالل المرحلة الحادة أو المرحلة
الممتدة من حالة الطوارئ.

 .1إنشاء آليات داعمة تشمل وجود حزمة أساسية لرعاية مرضى السكري وغيره من األمراض المزمنة غير
المعدية الشائعة في ضمن الحقائب الخاصة بحاالت الطوارئ؛ و

 .3تعزيز النظم الصحية لتوفير الرعاية لألمراض المزمنة غير المعدية الشائعة على مستوى الرعاية الصحية
األولية.

نأمل من خالل هذا اإلعالن أن نلهم أنفسنا ونلهم شركائنا لالرتقاء إلى قدر المسؤولية والى قدرة كل منظمة

لتوضيح مدى خطورة امتداد أزمة مرض السكري لدى مجتمعات الالجئين في جميع أنحاء العالم.

