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  الالجئين والمهاجرينتعزيز صحة 
  
  

 وٕايطالياوٕاكوادور واليونان وكولومبيا األرجنتين مقترح من  قرارمشروع 
  ولكسمبرغ والمكسيك وبنما والفلبين والبرتغال وسويسرا وتايلند

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

والمقـــرر  ١،الالجئـــين والمهـــاجرين صـــحةمـــن الديباجـــة   بعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر عـــن تعزيـــز  ١الفقـــرة 
 ٢؛الذي تاله )٩(١٤٠م تاإلجرائي 

  
 وتؤكــــد ٣صــــحة المهــــاجرين) بشــــأن ٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص ع بــــالقراروٕاذ تــــذكِّر مــــن الديباجــــة    ٢الفقــــرة 

  ٤،والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنااللتزامات المتعلقة بالصحة والمقدمة في  مجدداً 
  

التــي تستضــيف الالجئــين، وٕاذ تــّذكر بالحاجــة إلــى تعــاون دولــي لــدعم البلــدان    مــن الديباجــة ٣الفقــرة 
 ؛نالالجئين والمهاجري أعدادًا كبيرة منوتستقبل  التي تستضيفوتسّلم بالجهود التي تبذلها البلدان 

 
 

األولويـات والمبـادئ التوجيهيـة لتعزيـز  إطـار]  بــتحـيط علمـًا مـع التقـدير  /ترحـب [ تعتمـدمـن المنطـوق    ١الفقـرة 
 ؛صحة الالجئين والمهاجرين

  
 :طرها القانونية على ما يليأُ وفقًا لسياقها الوطني وأولوياتها و  ٥ء،الدول األعضا حثتمن المنطوق    ٢الفقرة 

  
ـــز ـالنهـــوض بـــ  )١( ار األولويـــات والمبـــادئ التوجيهيـــة، حســـب االقتضـــاء، علـــى إطـــ النظـــر فـــي تعزي

لتوجيـه المناقشـات بـين الـدول األعضـاء والجهـات سيما باسـتخدامه والالمستوى العالمي واإلقليمي والقطري 

                                                      
 .٧٠/٢٤الوثيقة ج   ١

  على الموقع اإللكتروني التالي:، )٩(١٤٠م تاإلجرائي المقرر    ٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140(9)-ar.pdf. 

 .١٧-٦١ج ص عالقرار    ٣

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠٠٦( ٧١/١القرار انظر    ٤

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٥
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مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة االتفــاق العــالمي االتفــاق العــالمي بشــأن الالجئــين و الشــريكة المشــاركة فــي وضــع 
 ؛والمنظمة والقانونية

 وبرامجهــا سياســاتها تكييــف إلــى ســعيها فــيهــذا اإلطــار لألولويــات والمبــادئ التوجيهيــة  اســتخدام  )٢(
 االقتضاء؛ حسب والمهاجرين، لالجئين الصحية االحتياجات لتلبية الوطنية الصحية

 فـي المستخلصـة والـدروس الممارسـات وأفضـل بالبّينـات سـندةمُ ال المعلومـات جمعو تحديد إتاحة   )٢ ٣(
 خطــة دةوّ مســ وضــع فــي اإلســهام بهــدف ونشــرها والمهــاجرين لالجئــين الصــحية الحتياجــاتا تلبيــة مجــال
 والمهاجرين؛ الالجئين صحة تعزيز بشأن عالمية عمل

والفقـرات  ٦٨و ١١توطيد التعاون الدولي بشأن صحة الالجئين والمهاجرين تمشـيًا مـع الفقـرتين    )٣ ٤(
  ؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنمن  األخرى ذات الصلة

التعـاون الثنـائي والـدولي إلـى بفضـل الصـحة مجـال  فـيمسـاعدة ما يلـزم مـن في تقديم النظر   )٤(
 ؛كبيرة من الالجئين والمهاجرين أعداداً وتستقبل  البلدان التي تستضيف

  ما يلي: المدير العام من طلبتمن المنطوق    ٣الفقرة 
  

علــى جميــع المســتويات مــن أجــل الــدعوة  كثيــفلتاســتخدام إطــار األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة   )١(
  ؛حسب االقتضاء في ذلك حقوقهم المرتبطة بالصحة بماوالمهاجرين، تعزيز صحة الالجئين 

  
تنميــة القــدرات الالزمــة وتــدعيمها والحفــاظ عليهــا مــن أجــل إتاحــة القيــادة الصــحية وتــوفير الــدعم   )٢(

المنظمــة للــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة فــي تعزيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين بالتعــاون الوثيــق مــع 
وسـائر المنظمـات الدوليـة والجهـات صـاحبة المصـلحة  والمفوضية السامية لشؤون الالجئـينالدولية للهجرة 

  ؛وتجّنب ازدواجية الجهود "المتحدة األمم في العمل"وحدة مع مبدأ  تمشياً المعنية، 
  
والـدروس المستخلصـة بشـأن الخبـرات و  أفضـل الممارسـات تحديـد خـالل من للوضعتحليل  إجراء  )٣(

دة خطــة عمــل عالميــة وّ فــي وضــع مســ اإلســهامصــحة الالجئــين والمهــاجرين فــي كــل إقلــيم وجمعهــا، بغيــة 
جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة أثنـاء انعقـاد نظر في اعتمادهـا يُ لكي بشأن صحة الالجئين والمهاجرين 

  ؛الحادية والسبعينمية وتقديم التقارير عن ذلك إلى جمعية الصحة العال ن،يوالسبع
  
ــرتقــديم   )٤( الحاديــة تين الصــحة العــالميتــي التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعي نعــ تقري

  والسبعين والثانية والسبعين.
  
  

=     =     =  


