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 تـشيكونيا  برئاسة الـدكتور فرانشيـسكو       ٢٠٠٨مايو  /  أيار ٢٣ في   التاسعةجلستها  " أ"عقدت اللجنة   
  ).إيطاليا(
  

 من  الحادية والستين باعتماد القرار المرفق المتعلق بالبند التالي        جمعية الصحة العالمية     ةتوصيتقرر  و  
  :جدول األعمال

  
  المسائل التقنية والصحية  -١١

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٥-١١
  

  قرار واحد
  

  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ٧-١١
  

  قرار واحد
  

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ٨-١١
  

  قرار واحد
  

  صحة المهاجرين  ٩-١١
  

  قرار واحد
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   من جدول األعمال٥-١١البند 
  
  

  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

   بـشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الـسارية ومكافحتهـا،               ١٧-٥٣عج ص   إذ تذكر بالقرارين      
  تنفيذ االستراتيجية العالمية؛:  بشأن توقي األمراض غير السارية ومكافحتها٢٣-٦٠ج ص عو
  

 من أجل ١وإذ تؤكد مجدداً التزامها بهدف االستراتيجية العالمية لتوقي ومكافحة األمراض غير السارية  
  ة وتحسين نوعية الحياة؛خفض معدل الوفيات المبكر

  
بالتصدي للمخاطر الرئيسية المحتملة من األمراض غير السارية من         التزامها  وإذ تؤكد من جديد أيضاً      

خالل تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدتها جمعية الصحة في عـام                 
لعالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة التي أيدتها         واالستراتيجية ا ) ١-٥٦ج ص ع  القرار   (٢٠٠٣

واالستراتيجيات والتدخالت المشفوعة بالبينات للحـد      ) ١٧-٥٧ج ص ع  القرار   (٢٠٠٤جمعية الصحة في عام     
  ؛)٢٦-٥٨ج ص عالقرار (مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضار من 

  
قلق بسبب استمرار تعاظم العبء العالمي لألمراض غير الـسارية، والسـيما فـي              وإذ تشعر ببالغ ال   

البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ إجـراءات عالميـة، ومنهـا                
  التصدي للمخاطر الرئيسية لألمراض غير السارية؛

  
ويج التخاذ إجراءات عالمية لمكافحة األمـراض غيـر         وإذ تؤكد مجدداً دور المنظمة القيادي في التر       

السارية، وضرورة استمرار المنظمة في التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل التقليل بشكل فعـال                
  من وقع هذه األمراض،

  
  خطة العمل االستراتيجية العالمية لتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛تؤيد   -١
  
  : األعضاء على ما يليالدولتحث   -٢
  

  تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة عبء األمراض غير السارية؛  )١(
  

النظر في اإلجراءات المقترحة في خطة العمل لتوقي األمراض غير الـسارية ومكافحتهـا                )٢(
  وتنفيذ اإلجراءات المتصلة بذلك وفقاً لألولويات الوطنية؛

  
 ٢٣-٦٠ج ص عراءات التي وافقت عليها جمعية الصحة في القـرار         االستمرار في تنفيذ اإلج     )٣(

  تنفيذ االستراتيجية العالمية؛: بشأن توقي األمراض غير السارية ومكافحتها

                                                           
 .٥٣/١٤ جالوثيقة   ١
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زيادة الدعم المقدم ألعمال األمانة بشأن توقي األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك                )٤(
  تنفيذ خطة العمل؛

  
   لتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ إيالء أولوية عالية  )٥(

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٣
  

االستمرار في إيالء األولوية العالية المناسبة لتوقي األمـراض غيـر الـسارية ومكافحتهـا                 )١(
 في رصد نسبة أكبـر مـن        ،٢٠١٣-٢٠٠٨، في إطار الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل        والنظر

أموال الميزانية لتوقيها ومكافحتها، مع التركيز على تطوير القدرات األساسية للدول األعضاء وتعزيز             
  القدرات التقنية ألمانة المنظمة؛ 

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين، ثم مرة كل عـامين، إلـى جمعيـة                   )٢(

محرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية بـشأن تـوقي         الصحة من خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم ال       
  .األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك التقدم المحرز في خطة العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A61/46 (Draft)    ٦١/٤٦ج) مسودة(

4 

   من جدول األعمال٧-١١البند 
  
  

  االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ١ التقرير المقدم عن االستراتيجية العالمية للتمنيع؛بعد النظر في  
  

الموارد البشرية والمالية التي قدمتها الدول األعضاء والوكاالت الكبيرة في الستثمارات ا تثني علىوإذ   
الـدولي لتمويـل    مرفق  الالشريكة لدعم اللقاحات والتمنيع باإلضافة إلى استهالل آليات لتمويل المبادرات مثل            

اللقاح المتقارن المضاد اللتهاب المكورات الرئويـة مـن خـالل           التمنيع والتزام السوق المسبق بشأن      أنشطة  
  التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

  
وإذ تقر باإلسهام العظيم للتمنيع في مكافحة األمراض السارية الشائعة في البلدان التي طُبق فيها هـذا                   

  التمنيع بطريقة فعالة؛ 
  

إذ تقر بأن الجهود الدائبة مطلوبة هي أيضاً لتوطيد ترصد األمراض السارية وضمان جودة إنتـاج                و  
  وتدبير وإدارة اللقاحات؛ 

  
 بشأن تقليص معدل وفيات الحصبة، وإذ تثنـي علـى الـدول             ٢٠-٥٦ع ص جوإذ تشير إلى القرار     

الحصبة في العالم في نهايـة عـام        األعضاء وشركائها لما حققته من نجاح تجاوز مرمى تقليص معدل وفيات            
  ؛١٩٩٩٪ مما كان عليه في عام ٥٠ بنسبة ٢٠٠٥

  
" B"وإذ تثني أيضاً على الدول األعضاء وشركائها للتقدم المحرز في تحسين إتاحة لقاح التهاب الكبـد                 

  ويسر أسعاره وقبوله في جميع أنحاء العالم؛
  

سعها أن تؤتي أثراً كبيراً على صحة شعوب العالم،          بو  وقليلة االستخدام  وإذ تقر بتوافر لقاحات جديدة      
  ؛  المتعلقة بالصحةوأن تُسهم في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية

  
وإذ يشجعها التقدم المحرز في مجال البيولوجيا الجزيئية والعلوم الجينية التي تعجل باكتشاف وتطوير                

ية الذين ينتجون لقاحات مستوفية للشروط التي وضـعتها         لقاحات جديدة وازدياد عدد المنتجين في البلدان النام       
  منظمة الصحة العالمية للقاحات المضمونة الجودة؛

  
 دولياً فـي    ا المتفق عليه  باألهداف ألن بلداناً نامية كثيرة مازالت بعيدة عن الوفاء          قلقهاوإذ تعرب عن      

  معدل وفيات األطفال دون الخامسة؛تقليص وخصوصاً هدف   المتعلقة بالصحة،المرامي اإلنمائية لأللفية
  

                                                           
 .٦١/١٠ج الوثيقة   ١
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، إلدخال اللقاحات الجديدة واللقاحات القليلة االسـتخدام      وإذ يساورها القلق إزاء نقص الموارد المتاحة        
هـذه اللقاحـات،    شـراء   بسبب تكـاليف    ووخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل         

لصانعين، وخصوصاً في البلدان النامية، ممن يستطيعون اإلنتـاج         زيادة عدد ا  تضع في اعتبارها ضرورة      وإذ
ار المسبق للصالحية من قبل المنظمة واالستمرار في الوفـاء بـه            ب المعايير الالزمة للوفاء باالخت    بما يستوفي 

  وإنشاء سوق تنافسية لهذه اللقاحات؛
  
معدل وفيات األطفال دون الخامسة وإذ تشدد على الدور الحيوي لبرامج اللقاحات والتمنيع في تخفيض   

  وتسهيل تقديم مجموعة من التدخالت التي تنقذ األرواح،
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  
أن تعيد النظر في أداء االستراتيجيات والبرامج الوطنية لتحدد المجاالت التي تستحق التحسين     )١(

ناجمة عن الحصبة من أجل بلوغ المرمى المحـدد        وأن تنفذ تماماً استراتيجية تخفيض معدل الوفيات ال       
 وهو تخفيض معدل الوفيات الناجمة      ٢٠١٥-٢٠٠٦في الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيع للحقبة       

  ؛٢٠١٠  وعام٢٠٠٠٪ في العالم بين عام ٩٠عن الحصبة بنسبة 
  
ستوى لبلوغ هدف التغطية أن تعزز الجهود الرامية إلى تحسين تنفيذ خدمات التمنيع العالية الم  )٢(

 حسبما ورد في الرؤيـة واالسـتراتيجية        ٢٠١٠٪ على األقل من المناطق بحلول عام        ٨٠العادلة في   
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦العالميتين للتمنيع للحقبة 

  
في جـداول التمنيـع الوطنيـة       واستيعابها  أن تحفز إدراج اللقاحات الجديدة المنقذة لألرواح          )٣(

تحقيـق المرامـي    ب وأن توسع نطاق التغطية بهذه اللقاحات تعجـيالً          لوطنية طبقاً لألولويات ا   بسرعة
   ؛اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة

  
أن توسع أكثر فأكثر نطاق الحصول على اللقاحـات الجديـدة المتاحـة والميـسورة وذات                  )٤(

 نطاق تغطيتهـا،    المردودية والمنقذة لألرواح والمضمونة الجودة والناجعة بالقدر المستصوب وكذلك        
وأن تواصل جهودها لتعزيز برامج التطعيم العادية وفقاً لعبء األمراض ولألولويات الوطنية لـصالح      

 المتعلقـة  جميع المجموعات السكانية المستهدفة حتى يتم التعجيل ببلوغ المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة      
  ؛ يلفي األمد الطو، وتعزيز وتشجيع استدامة التمويل والبرامج بالصحة

  
أو تصون نُظم ترصد األحداث الضارة الناجمة عـن اللقاحـات،           / أو تعزز و  / أن تنشيء و    )٥(

  والمرتبطة بنُظم ترصد االمتثال لممارسات الحقن المأمونة؛ 
  
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية المبكرة من أجل تعزيـز                )٦(

   لدى الرضع؛النمو العام للنُظم المناعية
  
  رصد األمراض القابلة للتوقي باللقاحات ورصد برامج التطعيم؛ تتعزيز نُظم   )٧(
  

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  
العمل وزيادة التعاون مع الدول األعضاء على استمرار االلتـزام الـسياسي علـى جميـع                  )١(

  لقاحات المتاحة ذات المردودية؛المستويات لبلوغ معدالت تغطية تمنيعية عالية بجميع ال
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من أجل تقديم الدعم التقني الالزم      التعاون مع الشركاء الدوليين والشركاء الحكوميين الدوليين          )٢(
لزيادة عدد الصانعين، وخصوصاً في البلدان النامية، ممن يستطيعون الوفاء بالمعايير الالزمة للوفـاء              

  بل المنظمة واالستمرار في الوفاء بها؛ار المسبق للصالحية من قببمعايير االخت
  
التعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين والشركاء الحكوميين الدوليين وكذلك منتجي اللقاحات             )٣(

من أجل حشد الموارد الالزمة لدعم البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، بقصد زيادة إمدادات              
   الجودة؛اللقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة

  
على االستفادة من الجهود    والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع       العمل مع اليونيسيف      )٤(

الدولية والشراكات الراهنة لتسهيل بناء توافق اآلراء بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من أجل سد               
  نمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛المرامي اإلالثغرات التمويلية وإشباع غيرها من متطلبات تحقيق 

  
اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسب االقتضاء، لمساعدة البلدان النامية على إنـشاء وتعزيـز                 )٥(

قدراتها على إجراء البحوث الخاصة باللقاحات والتطوير والتنظيم، لتحسين حصيلة إنتـاج اللقاحـات              
  مضمونة الجودة؛بقصد زيادة إمدادات اللقاحات الميسورة التكلفة وال

  
توفير الدالئل اإلرشادية والدعم التقني للدول األعضاء من أجل إنشاء رصد متكامل لألحداث               )٦(

الضارة الناجمة عن التمنيع والتقليل من األحداث الضارة التي ال داعي لها الناجمة عن اللقاحات إلـى     
  أدنى حد ممكن؛ 

  
ية والمالية صوب البحث والتطوير من أجـل إنتـاج         تسهيل توجيه االستثمارات العلمية والتقن      )٧(

  لقاحات فعالة ضد األمراض المرتبطة بالفقر واألمراض المنسية؛
  
رصد التقدم المحرز في بلوغ مرامي التمنيع في العالم، وتقديم تقرير عن هـذا التقـدم إلـى         )٨(

  ؛جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين
  
عالمي لرصد برامج ترصد وتمنيع األمراض القابلة للتوقي باللقاحات،         التعجيل بتنفيذ اإلطار ال     )٩(

وذلك من خالل جمع بيانات وبائية شاملة لتوجيه برامج التمنيع، وتعزيز القدرات الوطنيـة الالزمـة                
  . التخاذ القرارات السياسية المدعومة بالقرائن للموافقة على اللقاحات الجديدة
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  ول األعمال من جد٨-١١البند 
  
  

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  بعد النظر في التقرير المقدم عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛  
  

الممارسات التقليديـة   :  بشأن صحة األم والطفل وتنظيم األسرة      ١٠-٤٧ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
  النساء واألطفال؛الضارة بصحة 

  
وإذ تشير إلى إعالن ومنهاج عمل بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابـع المعنـي بـالمرأة                   

واالستعراضـين اللـذين    ) ١٩٩٤القاهرة،  (، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية        )١٩٩٥بيجين،  (
، وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      لثاني سنوات من ا   ١٠ُأجريا بعد خمس سنوات من أول هذين المؤتمرين و        

، وااللتزامات المتخذة بشأن الفتيات الصغيرات في الدورة االستثنائية للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة             ٢٠٠٠
 بشأن البيان الختـامي للقمـة العالميـة         ٦٠/١، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       )٢٠٠٢(المعنية باألطفال   

ؤكد على أن حصائل كل هذه األمور تشكل إطاراً أساسياً للنهوض بحقوق النساء والفتيـات               ، وإذ ت  ٢٠٠٥ لعام
  ؛والقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  
، واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال        )١٩٧٦(وإذ تؤكد أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية           

، تشكل جميعاً إسهاماً قوياً فـي توطيـد اإلطـار           )١٩٨٩( الطفل   ، واتفاقية حقوق  )١٩٧٩(التمييز ضد المرأة    
القانوني لحماية وتشجيع الحقوق اإلنسانية للفتيات والنساء، وإذ تعترف باألهمية التي توليها الـدول األفريقيـة                

 واإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين فـي أفريقيـا         ) ١٩٩٠(للميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه      
  في هذا الصدد؛) ٢٠٠٤(
  

يوليـو  / تمـوز  ١١وإذ تقر ببدء نفاذ بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا، الذي ُأقر في مابوتو فـي                
 للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والناس، الذي شكلت أحكامه في ما يتعلق بتشويه األعضاء التناسـلية                ٢٠٠٣

  رسة؛األنثوية معلماً بارزاً على طريق هجر هذه المما
  

 بشأن إنهاء ممارسة تشويه     ١وإذ تشير أيضاً إلى القرار  الصادر عن لجنة األمم المتحدة لمركز المرأة              
  ؛)٢٠٠٨مارس / آذار(األعضاء التناسلية األنثوية 

  
وإذ تقر بأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان للفتيات والنساء بما فـي                  

  ي التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية الممكنة؛ذلك حقهن ف
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وإذ تالحظ أن هذه الممارسة، بالرغم من البينات على تراجعها، مازالت منتشرة فـي بعـض أنحـاء       
 مليون فتاة وامرأة قد تعرضن لها، وأن ثالثة ماليين فتاة وامرأة       ١٤٠ مليون و  ١٠٠العالم، وأن ما يتراوح بين      

  نة يحتمل أن يتعرضن لها؛أخرى في الس
  

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الصحية الوخيمة لتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة، وإزاء                 
خطورة المضاعفات الفورية، ومنها األلم الحاد والصدمة النفسية والنزف والكزاز واإلنتان واحتبـاس البـول               

مجاورة لألعضاء التناسلية؛ والعواقب الطويلة األجل ومنهـا ازديـاد          وتقيح المنطقة التناسلية وإصابة النُسج ال     
احتماالت المراضة لدى األمهات وانتكاس العدوى في المثانة والمسالك البولية وتكون الكيسات واإلصابة بالعقم          

 تعرضـن   والعواقب النفسانية والجنسية الضارة وازدياد احتمال الوفاة بين حديثي الوالدة من األمهات الالئـي             
  لتشويه أعضائهن التناسلية؛

  
وإذ تقلقها أيضاً البينات على ازدياد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على يد عاملين طبيين في جميع                  

   التشويه؛ااألقاليم التي يمارس فيها هذ
  

مـرأة  وإذ تشدد على الحاجة إلى تضافر الجهود في قطاعات مثل التعليم والمالية والعدل وشـؤون ال                 
باإلضافة إلى القطاع الصحي، وعلى وجوب مشاركة مختلف فئات األطراف الفاعلة الكثيرة بدءاً بالحكومـات               

  والوكاالت الدولية وانتهاء بالمنظمات غير الحكومية؛ 
  
  : جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

اسلية األنثوية، بما في ذلك     التعجيل باإلجراءات الرامية إلى التخلص من تشويه األعضاء التن          )١(
توفير التثقيف والمعلومات الضرورية لتحقيق الفهم التام لمسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بما             

  فيها من أبعاد تخص المرأة والصحة وحقوق اإلنسان؛
  

سن وتنفيذ تشريعات لحماية الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف، والسيما مـن تـشويه                 )٢(
أعضائهن التناسلية، وضمان تنفيذ القوانين التي تحظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من قبـل أي               

  شخص حتى وإن كان مهنياً طبياً؛
  

دعم وتعزيز جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى التخلص من ممارسة تـشويه األعـضاء                )٣(
لقادة المحليين في عملية التخلص مـن هـذه         التناسلية األنثوية، وخصوصاً ضمان مشاركة الرجال وا      

  الممارسة؛
  

العمل مع جميع القطاعات الحكومية والوكاالت الدولية على دعم هجر هذه الممارسة بوصفه               )٤(
إسهاماً رئيسياً في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية التي تخص النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين              

  طفال وتحسين صحة األم؛المرأة وتخفيض معدل وفيات األ
  

إعداد وترويج دالئل إرشادية لرعاية الفتيات والنساء الالئي تعرضـن لتـشويه أعـضائهن                )٥(
  التناسلية، وخصوصاً الرعاية طوال الوالدة؛

  
تطوير أو تعزيز الخدمات والرعاية الالزمة للدعم االجتماعي والنفـسي، واتخـاذ التـدابير                )٦(

لفتيـات  ما في ذلك رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية لمـساعدة النـساء وا           الالزمة لتحسين الصحة، ب   
  الالئي يخضعن لهذا العنف؛
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  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لمناصرة التخلص من تشويه             زيادة  )١(
  ف األخرى ضد الفتيات والنساء؛األعضاء التناسلية األنثوية ومن أشكال العن

  
العمل مع الشركاء من داخل منظومة األمم المتحدة ومن خارجها لتشجيع اإلجراءات الالزمة               )٢(

  لحماية حقوق اإلنسان للفتيات والنساء؛
  
زيادة دعم البحوث عن مختلف جوانب مسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وذلك ضمن               )٣(

  من هذه الممارسة؛جملة أمور للتخلص 
  
مساعدة الدول األعضاء على تعزيز نُظم معلوماتها الصحية لرصد التقـدم المحـرز نحـو                 )٤(

  التخلص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
  
تقديم تقارير من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة بواقع مرة كل ثالثة أعوام، عـن                  )٥(

  .ة المنظمة والدول األعضاء واتخذها الشركاء اآلخروناإلجراءات التي اتخذتها أمان
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   من جدول األعمال٩-١١البند 
  
  

  صحة المهاجرين
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بصحة المهاجرين؛  
  

امة لألمم المتحدة والذي يؤكد على ضرورة إقامة         الصادر عن الجمعية الع    ٥٨/٢٠٨إذ تذكِّر بالقرار    و  
/  كـانون األول   ٢٣نيويـورك،   (حوار رفيع المستوى حول الجوانب المتعددة األبعاد للهجرة الدولية والتنمية           

  ؛)٢٠٠٣ديسمبر 
  

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

  على سبل تعظيم الفوائد اإلنمائية للهجرة والحد من آثارها السلبية؛
  

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

تحد :  بشأن الهجرة الدولية للموظفين الصحيين     ١٧-٥٨ج ص ع   و ١٩-٥٧ج ص ع  بالقرارين  وإذ تذكر     
أمام النُظم الصحية في البلدان النامية اللذين طالبا بتقديم الدعم من أجل تعزيز الـنُظم الـصحية، وخـصوصاً                   

  الموارد البشرية الصحية؛
  

مهاجرين، وذلك في إطار برنامج عمل      وإذ تقر بضرورة أن تنظر المنظمة في االحتياجات الصحية لل           
  أعم بشأن الهجرة والتنمية؛

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

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

  
إتاحة الرعاية الصحية لهم لتجسيدها فـي       وإذ تقر بالحاجة إلى بيانات إضافية عن صحة المهاجرين و           

  السياسات المسندة بالبينات؛
  

وإذ تضع في اعتبارها محددات صحة المهاجرين لوضع سياسات مشتركة بين القطاعات مـن أجـل                  
  حماية صحتهم؛

  
  وإذ تضع في اعتبارها دور الصحة في التشجيع على االندماج االجتماعي؛  
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 مسألة مهمة من مسائل الصحة العموميـة، بالنـسبة إلـى الـدول              وإذ تعترف بأن صحة المهاجرين      
  األعضاء وإلى أعمال األمانة أيضاً؛

  
  وإذ تشير إلى أن الدول األعضاء تحتاج إلى صياغة وتنفيذ استراتيجيات لتحسين صحة المهاجرين؛  

  
حية المحددة  وإذ تشير إلى أن السياسات الخاصة بصحة المهاجرين ينبغي أن تراعي االحتياجات الص              

  للمرأة والرجل والطفل؛
  

  ،وإذ تقر بأن السياسات الخاصة بالصحة يمكن أن تُسهم في التنمية وفي بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية  
  
  : الدول األعضاء إلى ما يليتدعو  -١
  

  تعزيز السياسات الصحية التي تراعي حساسيات المهاجرين؛  )١(
  
وخدمات  وتوقي األمراضاجرين على خدمات تعزيز الصحة تعزيز المساواة في حصول المه  )٢(

ودون تمييز على أساس نوع الجنس أو السن أو    الرعاية الصحية رهناً بالقوانين والممارسات الوطنية،       
  ؛الدين أو الجنسية أو العرق

  
إنشاء نُظم معلومات صحية من أجل تقييم صحة المهاجرين وتحليل االتجاهات السائدة فيهـا                )٣(
  صنيف المعلومات الصحية حسب الفئات المعنية؛وت
  
تصميم آليات لتحسين صحة جميع السكان، بمن فيهم المهاجرون، وخصوصاً بتحديد ثغرات              )٤(

  تنفيذ الخدمات الصحية وسد هذه الثغرات؛ 
  
جمع وتوثيق وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتلبية احتياجات المهاجرين الصحية فـي              )٥(

  موطن أو بلدان العودة وبلدان العبور والوجهة النهائية؛بلدان ال
  
زيادة حساسية مقدمي ومهنيي الخدمات الصحية لقضايا صحة المهاجرين من حيث الجوانب              )٦(

  الثقافية والجوانب الخاصة بنوع الجنس؛
  
تدريب المهنيين الصحيين على معالجة القضايا الصحية والمهنيـين الـصحيين ذات الـصلة          )٧(
  نقالت السكان؛بت
  
تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بشأن صحة المهاجرين في البلدان المعنية بعمليـة               )٨(

  الهجرة برمتها؛
  
اإلسهام في الحد من نقص عدد المهنيين الصحيين في جميع أنحاء العـالم وعواقبـه علـى                   )٩(

  استدامة النُظم الصحية وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛
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  : ما يلية العامة المديرتطلب إلى  -٢
  

الترويج لتناول موضوع صحة المهاجرين في برنامج العمل الصحي الدولي، بالتعاون مـع               )١(
  المنظمات الدولية األخرى المعنية؛

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

  
  كبرى ذات الصلة بالهجرة؛تحليل التحديات الصحية ال  )٣(

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

  الرعاية الصحية؛
  

تعزيز إدراج موضوع صحة المهاجرين ضمن عملية إعداد االستراتيجيات الصحية اإلقليمية             )٥(
  والوطنية حسب االقتضاء؛

  
   الخاصة بصحة المهاجرين؛والمعلوماتلبيانات المساعدة على جمع وتعميم ا  )٦(
  
تشجيع الحوار والتعاون بشأن صحة المهاجرين بين جميع الدول األعضاء المعنيـة بعمليـة                )٧(

، مع االهتمام الخاص بتعزيز النُظم الصحية في البلدان         الهجرة، في إطار تنفيذ استراتيجياتها الصحية     
  ؛النامية

  
االت والتعاون األقاليمي والدولي بشأن صحة المهاجرين، مع التركيز         تعزيز التعاون بين الوك     )٨(

  على إقامة الشراكات مع المنظمات األخرى ومع مراعاة أثر السياسات األخرى؛
  

التشجيع على تبادل المعلومات من خالل شبكة من المراكز المتعاونة والمؤسسات الجامعيـة               )٩(
ين من أجل تعزيز إجراء البحوث الخاصة بصحة المهاجرين         وسائر الشركاء الرئيسي  والمجتمع المدني   

  وتعزيز القدرة على التعاون التقني؛
  

تشجيع تبادل المعلومات عن صحة المهاجرين، وذلك علـى الـصعيد الـوطني واإلقليمـي                 )١٠(
   ؛والدولي، مع استخدام تكنولوجيا المعلومات العصرية

  
إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين عن تنفيذ        تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي         )١١(

  .هذا القرار
  
  
  

=     =     =  


