
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.17     من جدول األعمال٩-١١البند 
  
  
  

  صحة المهاجرين
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بصحة المهاجرين؛  
  

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

  ؛)٢٠٠٣ديسمبر 
  

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

  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  وإذ تذكر بالقرارين      
أمام النُظم الصحية في البلدان النامية اللذين طالبا بتقديم الدعم من أجل تعزيز الـنُظم الـصحية، وخـصوصاً                   

  الموارد البشرية الصحية؛
  

ت الصحية للمهاجرين، وذلك في إطار برنامج عمل        وإذ تقر بضرورة أن تنظر المنظمة في االحتياجا         
  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  

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

  السياسات المسندة بالبينات؛

                                                           
 .٦١/١٢ج الوثيقة   ١
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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؛  

  
 المهاجرين مسألة مهمة من مسائل الصحة العموميـة، بالنـسبة إلـى الـدول               وإذ تعترف بأن صحة     

  األعضاء وإلى أعمال األمانة أيضاً؛
  

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

تياجات الصحية المحددة   وإذ تشير إلى أن السياسات الخاصة بصحة المهاجرين ينبغي أن تراعي االح             
  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(
  
 وتـوقي األمـراض    حصول المهاجرين على خدمات تعزيـز الـصحة          تعزيز المساواة في    )٢(

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

  
إنشاء نُظم معلومات صحية من أجل تقييم صحة المهاجرين وتحليل االتجاهات السائدة فيهـا                )٣(

  وتصنيف المعلومات الصحية حسب الفئات المعنية؛
  
تصميم آليات لتحسين صحة جميع السكان، بمن فيهم المهاجرون، وخصوصاً بتحديد ثغرات              )٤(

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

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

  س؛الثقافية والجوانب الخاصة بنوع الجن
  
تدريب المهنيين الصحيين على معالجة القضايا الصحية والمهنيـين الـصحيين ذات الـصلة          )٧(

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

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

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

  
  تحليل التحديات الصحية الكبرى ذات الصلة بالهجرة؛  )٣(

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

  الرعاية الصحية؛
  

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

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

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

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

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

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

  وتعزيز القدرة على التعاون التقني؛
  

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

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

  .هذا القرار
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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