
    
  (مسودة) ٧١/٥٣ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ مايو /أيار ٢٤  
  A71/53 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " األولالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

برئاســــة الــــدكتور فيــــروز فيــــروز الــــدين  ٢٠١٨أيــــار/ مــــايو  ٢٣فــــي  األولــــى جلســــتها" ب" اللجنــــة عقــــدت
  (أفغانستان).
  

الـدكتور سـتيوارت جيسـامين  من النظام الداخلي لجمعية الصـحة العالميـة انتخبـت اللجنـة ٣٤وطبقًا للمادة 
نــا (الســلفادور) خوســيه إليســيو أوريال و) نــائبين للــرئيس، والــدكتورصــ(نيوزيلنــدا) واألســتاذ نيكــوالس ميــدا (بوركينــا فا

  مقررًا.
  
باعتماد المقرر اإلجرائي المرفق والمتعلق ببند  الحادية والسبعيني جمعية الصحة العالمية تقرر أن توصو 

  :يجدول األعمال التال
  

ـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، وفـــي  -١٤ الجـــوالن  األحـــوال الصـــحية فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل
    السوري المحتل

  إجرائي واحد مقرر  
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  األعمال جدول من ١٤ البند
  
  

  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الصحية في األرض الفلسطينية حوالاأل
 وفي الجوالن السوري المحتل

    
علمــًا بــالتقرير الــذي ُطِلــب مــن المــدير العــام  أن أحاطــت الســبعون، بعــدالحاديــة و جمعيــة الصــحة العالميــة 

  :قررت أن تطلب من المدير العام القيام بما يلي ١،)٢٠١٧( )٢١(٧٠ج ص عتقديمه في المقّرر اإلجرائي 

يــــة والســــبعين تقريــــرًا عــــن التقــــدم الُمحــــرز فــــي تنفيــــذ الثان إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــةأن يقــــدم   )١(
  التوصيات الواردة في تقرير المدير العام باالستناد إلى الرصد الميداني؛

أن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برامج بناء القدرات ووضـع خطـط   )٢(
اســتراتيجية بشــأن توظيــف االســتثمارات فــي مجــال تــوفير قــدرات محــّددة للعــالج والتشــخيص علــى الصــعيد 

  المحلي؛

  أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة؛  )٣(

يواصـــــل تقـــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة الالزمـــــة مـــــن أجـــــل تلبيـــــة االحتياجـــــات الصـــــحية للشـــــعب  أن  )٤(
الفلسطيني، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب األحمر الدولية فـي الجهـود 

  التي تبذلها، فضًال عن االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛

هــا القــدس ير النظــام الصــحي فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيأن يقــدم الــدعم الــالزم لتطــو   )٥(
عمليـة  من أجل إضفاء الطـابع المحلـي علـى تنمية الموارد البشريةعن طريق التركيز على ذلك و  الشرقية،

وتقليل عمليات إحالة المرضى إلى الخـارج والحـد مـن التكـاليف الُمتكّبـدة عـن ذلـك ة يخدمات الصحالإيتاء 
  ؛م متين للرعاية الصحية األولية يقدم ما يلزم من خدمات صحية شاملة ومتكاملةوصون نظا

  أن يكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية من أجل بلوغ تلك األغراض.  )٦(
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