
 
  
  
  
  
 

  ١٥-٧٠ع  ص  ج    السبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١

  WHA70.15    من جدول األعمال ٧-١٣البند 
  
  
  

  الالجئين والمهاجرينتعزيز صحة 
  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  اإلجرائـــــــــيوالمقـــــــــرر  ١،نالالجئـــــــــين والمهـــــــــاجري صـــــــــحةبعـــــــــد أن نظـــــــــرت فـــــــــي التقريـــــــــر عـــــــــن تعزيـــــــــز 
 الذي تاله؛ )٢٠١٧( )٩(١٤٠م ت

  
االلتزامـــات المتعلقـــة  مجـــدداً  وتؤكـــد) بشـــأن صـــحة المهـــاجرين ٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عبـــالقرار وٕاذ تـــذكِّر 

  ٢؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنبالصحة والمقدمة في 
  

وٕاذ تــّذكر بالحاجــة إلــى تعــاون دولــي لــدعم البلــدان التــي تستضــيف الالجئــين، وتســّلم بــالجهود التــي تبــذلها 
 ،وتستقبل أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرينالبلدان التي تستضيف 

 
 ؛األولويات والمبادئ التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين إطارتالحظ مع التقدير   -١
  
 طرها القانونية على ما يلي:أُ وفقًا لسياقها الوطني وأولوياتها و  ٣ء،الدول األعضاتحث   -٢
  

إطـار األولويـات والمبـادئ التوجيهيـة، حسـب االقتضـاء، علـى المسـتوى العـالمي  النظر في تعزيز  )١(
لتوجيه المناقشات بين الدول األعضـاء والجهـات الشـريكة المشـاركة سيما باستخدامه واإلقليمي والقطري وال

 ؛ونيةمن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقاناالتفاق العالمي االتفاق العالمي بشأن الالجئين و في وضع 

 مجــال فــي المستخلصــة والــدروس الممارســات وأفضــل بالبّينــات الُمســندة المعلومــات وجمــع تحديــد  )٢(
 بشـأن عالميـة عمل خطة مسّودة وضع في اإلسهام بهدف والمهاجرين لالجئين الصحية االحتياجات تلبية
 والمهاجرين؛ الالجئين صحة تعزيز

والفقــرات  ٦٨و ١١التعـاون الـدولي بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين تمشـيًا مـع الفقـرتين  توطيـد  )٣(
  ؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالناألخرى ذات الصلة من 

                                                           
 .٧٠/٢٤الوثيقة ج   ١

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٦( ٧١/١انظر القرار    ٢

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣



   WHA70.15  ١٥-٧٠ص ع ج

2 

فــي تقــديم مــا يلــزم مــن مســاعدة فــي مجــال الصــحة بفضــل التعــاون الثنــائي والــدولي إلــى النظــر   )٤(
 دادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين؛البلدان التي تستضيف وتستقبل أع

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
  

اســتخدام إطــار األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة لتكثيــف الــدعوة علــى جميــع المســتويات مــن أجــل   )١(
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين، حسب االقتضاء؛

  
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 
احبة المصـلحة وسـائر المنظمـات الدوليـة والجهـات صـ والمفوضية السامية لشؤون الالجئـينالدولية للهجرة 

  المعنية، وتجّنب ازدواجية الجهود؛
  
تحديد أفضل الممارسات والخبرات والـدروس المستخلصـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين فـي   )٣(

كل إقليم وجمعها، بغيـة اإلسـهام فـي وضـع مسـّودة خطـة عمـل عالميـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين 
انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، وتقديم التقـارير عـن بحلول تاريخ لكي ُينظر في اعتمادها 

  ذلك إلى جمعية الصحة العالمية؛
  
تقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين الحاديــة   )٤(

  والسبعين والثانية والسبعين.
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١الجلسة العامة العاشرة، 
  ١٠المحاضر الحرفية/ /٧٠ج
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