
 

 

 

  



 

 

 المقدمة:

 

الذين  لمهاجرين الشباببالنسبة ليستخدم المهاجرون بشكل عام الخدمات الصحية في السويد بشكل أقل من السويديين. كذلك األمر 

 الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واالنجابية بشكل أقل.  يستخدمون

 نجابية في السويد.حية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلالشباب للخدمات الصالهدف من هذه الدراسة هو تقييم استخدام المهاجرين 

 

 النتائج:

 

  السويد:هناك حاجة كبيرة للخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واالنجابية بين المهاجرين الشباب في 

حاجة الرجال والنساء لهذه الخدمات كانت % من األشخاص المشاركين في هذه الدراسة عبّروا عن حاجتهم لهذه الخدمات. 30حوالي 

 متساوية تقريباً.

 المهاجرين الشباب تحّديات كبيرة: يواجه 

قام أقل من نصف األشخاص الذين عبّروا عن حاجتهم للخدمات الصحية بزيارة هذه الخدمات وجزء من هؤالء األشخاص لم يتلقّوا 

 م واحد توضح الفروق بين الرجال والنساء(ات )صورة رقمهذه الخدل تهمالمساعدة الكافية بعد زيار

 

 حد: استخدام المهاجرين الشباب للخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية في السويدصورة رقم وا

 :بعض المهاجرين الشباب يواجهون تحديات أكبر من اآلخرين 

رجال والمولودون في جنوب آسيا واألشخاص غير الحاصلين على إقامة واألشخاص ذوي الوضع االقتصادي السيء مشاركون الال

 يواجهون تحديت أكبر في الحصول على مساعدة كافية في الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. 

عاماً. الشباب  29وال  16شاب مهاجر في السويد أعمارهم بين ال  1739النتائج المعروضة في هذا التقرير مأخوذة من إجابة 

بي أوأمريكا. سبب وفترة اإلقامة المشاركين في هذه الدراسة مقيمين في السويد ومولودين خارج السويد أواالتحاد األورو

من خالل إرسال بريد إلى منازل الشباب أومن خالل االنترنت  2018مختلفة بين الشباب. قمنا بتجميع هذه البيانات خالل عام 

 والثانويات. السويدية للمهاجرين أوعن طريق زيارة مدارس اللغة



 

 

للخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، %( الذين عبّروا عن حاجتهم 33بشكل متوسط استطاع ثلث األشخاص )

% من 52استطاعوا الحصول على مساعدة كافية. لكن هذه النسبة تختلف بين المجموعات المختلفة من الشباب. في حين استطاعت 

مجموعات األخرى من لل% من الرجال الحصول عليها. كذلك األمر بالنسبة 23النساء الحصول على مساعدة كافية، لم يتمكن سوى 

% من غير الحاصلين على إقامة 17تمّكنوا من الحصول على مساعدة كافية،  المولودين في جنوب آسيا % من24فقط المهاجرين: 

 % من األشخاص ذوي الوضع االقتصادي السيء.28و

 :ما هي التحديات التي تعيق الشباب من الحصول على خدمات 

مساعدة في الخدمات الصحية. أهم هذه التحديات  ىبعض التحديات التي تواجههم في الحصول علقام المشاركون في الدراسة بذكر 

واإلنجابية، أوقات االنتظار  ةخدمات المتوفرة ضمن مجال الصحة الجنسيالشباب بالنظام الصحي السويدي والهي: نقص معرفة 

 الطويلة، تحديات اللغة والصعوبات المالية.

 

 اب عدم استخدام الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية صورة رقم إثنان: أسب

 الخالصة

 

  لتحسين استخدام الشباب المهاجرين للخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية يجب اتخاذ اإلجراءات

 التالية:

o في السويد بالصحة الجنسية واإلنجابيةبحقوقهم وبالخدمات المتوفرة المتعلقة جرين الشباب زيادة معرفة المها. 

o .تحسين الخدمات الصحية لجلعلها أكثر حساسية للثقافات المختلفة التي يحملها المهاجرين 

o .تحسين جودة خدمات الترجمة الفورية في القطاع الصحي 

 

 للمزيد من المعلومات عن هذه الدراسة يمكنكم قراءة هذا المقال باللغة االنكليزية:

Access of Migrant Youths in Sweden to Sexual and Reproductive Healthcare: A Cross-sectional Survey by Baroudi, 

M. Nkulu-Kalengayi, F. Goicolea, I. Jonzon, R. San Sebastian, M. Hurtig, A. K. 

https://www.ijhpm.com/article_3868_6304688d7d4a0639de6975e2529ae740.pdf  

https://www.ijhpm.com/article_3868_6304688d7d4a0639de6975e2529ae740.pdf

