
  
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١٢٢ت م     بعد المائة  العشرون   والثانية الدورة  
  ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاني ٢٥

  EB122.R5    من جدول األعمال  ٨-٤البند 
  
  
  

  صحة المهاجرين
  
  

  
  المجلس التنفيذي،  

  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بصحة المهاجرين،  

  
  :ار التالي جمعية الصحة العالمية الحادية والستين باعتماد القريوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  

  
  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بصحة المهاجرين؛  

  
 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والـذي يؤكـد علـى             ٥٨/٢٠٨إذ تذكِّر بالقرار    و  

نيويورك، (لتنمية  ضرورة إقامة حوار رفيع المستوى حول الجوانب المتعددة األبعاد للهجرة الدولية وا           
  ؛)٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٢٣
  

وإذ تذكّر بالجلسة العامة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن قضايا الهجـرة ونتـائج               
) ٢٠٠٦سـبتمبر   /  أيلول ١٥-١٤نيويورك،  (الحوار الرفيع المستوى الذي دار بشأن الهجرة والتنمية         

   اإلنمائية للهجرة والحد من آثارها السلبية؛مع تركيزهما على سبل تعظيم الفوائد
  

يتضمن أحكاماً بشأن نقل الركاب     ) ٢٠٠٥(وإذ تقر بأن النص المنقح للوائح الصحية الدولية           
  الدولي؛

  
 بـشأن الهجـرة الدوليـة للمـوظفين     ١٧-٥٨ج ص ع و١٩-٥٧ج ص ع  وإذ تذكر بالقرارين      
امية اللذين طالبا بتقديم الدعم من أجل تعزيز الـنُظم          تحد أمام النُظم الصحية في البلدان الن      : الصحيين

  الصحية، وخصوصاً الموارد البشرية الصحية؛
  
  

                                                      
 .١٢٢/١١ت مالوثيقة    ١
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تنظر المنظمة في االحتياجات الصحية للمهاجرين، وذلك فـي إطـار           وإذ تقر بضرورة أن       
  برنامج عمل أعم بشأن الهجرة والتنمية؛

  
  اد المتعددة لقضية الهجرة؛وإذ تقر بأن الحصائل الصحية يمكن أن تتأثر باألبع  

  
  وإذ تشير إلى أن بعض مجموعات المهاجرين تتعرض لمخاطر صحية أكبر؛  

  
وإذ تقر بالحاجة إلى بيانات إضافية عن صحة المهاجرين وإتاحة الرعايـة الـصحية لهـم                  

  لتجسيدها في السياسات المسندة بالبينات؛
  

سياسات مشتركة بين القطاعات من     وإذ تضع في اعتبارها محددات صحة المهاجرين لوضع           
  أجل حماية صحتهم؛

  
   دور الصحة في التشجيع على االندماج االجتماعي؛وإذ تضع في اعتبارها  

  
 من مسائل الصحة العمومية، بالنسبة إلى الدول مهمةوإذ تعترف بأن صحة المهاجرين مسألة        

  األعضاء وإلى أعمال األمانة أيضاً؛
  

إلى صياغة وتنفيذ اسـتراتيجيات لتحـسين صـحة         تحتاج  األعضاء  وإذ تشير إلى أن الدول        
  المهاجرين؛

  
وإذ تشير إلى أن السياسات الخاصة بصحة المهاجرين ينبغي أن تراعي االحتياجات الصحية               

  المحددة للمرأة والرجل والطفل؛
  

وإذ تقر بأن السياسات الخاصة بالصحة يمكن أن تُسهم في التنميـة وفـي بلـوغ المرامـي                    
  اإلنمائية لأللفية،

  
  : الدول األعضاء إلى ما يليتدعو  -١
  

  تعزيز السياسات الصحية التي تراعي حساسيات المهاجرين؛  )١(
  
 الرعاية في مجال الصحة للمهـاجرين، رهنـاً بـالقوانين           إتاحةتعزيز المساواة في      )٢(

  صحة المهاجرين؛والممارسات الوطنية، وإعداد آليات لتعزيز 
  
تقييم صحة المهاجرين وتحليل االتجاهات السائدة فيها وتصنيف المعلومات الصحية            )٣(

  حسب الفئات المعنية؛
  
تحديد الثغرات في تقديم الخدمات تحديداً أفضل من أجـل تحـسين صـحة جميـع                  )٤(

  السكان، بمن فيهم المهاجرون؛
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تياجـات المهـاجرين   جمع وتوثيق وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتلبيـة اح     )٥(
  ؛الصحية في بلدان الموطن أو بلدان العودة وبلدان العبور والوجهة النهائية

  
 الخدمات الصحية لقضايا صحة المهاجرين من حيث        ومهنييزيادة حساسية مقدمي      )٦(

  الجوانب الثقافية والجوانب الخاصة بنوع الجنس؛
  
ذات والمهنيـين الـصحيين     صحية  تدريب المهنيين الصحيين على معالجة القضايا ال        )٧(

  الصلة بتنقالت السكان؛
  
البلدان المعنية  تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بشأن صحة المهاجرين في            )٨(

  بعملية الهجرة برمتها؛
  
  التشجيع على تعزيز النُظم الصحية في البلدان النامية؛  )٩(
  
يين في جميع أنحاء العالم وعواقبـه       اإلسهام في الحد من نقص عدد المهنيين الصح         )١٠(

  على استدامة النُظم الصحية وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛
  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  

الترويج لتناول موضوع صحة المهاجرين في برنامج العمـل الـصحي الـدولي،               )١(
  بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى المعنية؛

  
  رات واألساليب على صعيد السياسات من أجل تحسين صحة المهاجرين؛تحري الخيا  )٢(

  
  تحليل التحديات الصحية الكبرى ذات الصلة بالهجرة؛  )٣(

  
دعم إجراء تقديرات إقليمية ووطنية للحالة الصحية للمهاجرين ولفرص حـصولهم             )٤(

  على الرعاية الصحية؛
  

عداد االستراتيجيات الصحية   تعزيز إدراج موضوع صحة المهاجرين ضمن عملية إ         )٥(
  ؛حسب االقتضاءاإلقليمية والوطنية 

  
  ؛ البيانات الخاصة بصحة المهاجرينالمساعدة على جمع وتعميم  )٦(

  
 جميع الدول األعضاء المعنيـة      تشجيع الحوار والتعاون بشأن صحة المهاجرين بين        )٧(

   في إطار تنفيذ استراتيجياتها الصحية؛بعملية الهجرة،
  

يز التعاون بين الوكاالت والتعاون األقاليمي والدولي بشأن صحة المهاجرين، مع           تعز  )٨(
  ومع مراعاة أثر السياسات األخرى؛التركيز على إقامة الشراكات مع المنظمات األخرى 
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التشجيع على تبادل المعلومات من خالل شبكة من المراكز المتعاونة والمؤسـسات              )٩(
ئيسيين من أجل تعزيز إجراء البحوث الخاصة بصحة المهاجرين         الجامعية وسائر الشركاء الر   

  وتعزيز القدرة على التعاون التقني؛
  

تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والـستين               )١٠(
  .عن تنفيذ هذا القرار

  
  ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاني ٢٤، السابعةالجلسة 

  ٧/ الموجزةالمحاضر/ ١٢٢ت م    
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