
  
  
  
  
  
  
  

  ٢-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١

  WHA62.2    من جدول األعمال١٤البند 
  
  
  

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

  
  

  الستون،الثانية وجمعية الصحة العالمية   
  

اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكد أن صحة             إذ تضع في      
  جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛

  
  وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن األحوال الصحية في األراضي العربية المحتلة؛  

  
س التنفيذي في دورته الرابعة والعـشرين بعـد         ، الذي اعتمده المجل   ٤ق١٢٤م ت وإذ تشير إلى القرار       

المائة حول األوضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية فـي األرض الفلـسطينية               
  المحتلة وخاصة في قطاع غزة المحتل؛

  
بما فيهـا   وإذ تحيط علماً بتقرير المديرة العامة عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة،                

  ١القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛
  

وإذ تالحظ مع بالغ القلق نتائج تقرير المديرة العامة الخاص بالبعثة الصحية المتخصصة حول قطـاع               
  ٢غزة؛

  
وإذ تؤكد على الدور األساسي الذي تضطلع به وكالة األونروا في إيتاء الخدمات الصحية والتعليميـة                  

  ية في األرض الفلسطينية المحتلة وخصوصاً تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة؛الحاسمة األهم
  

وإذ تعرب عن قلقها إزاء تدهور األحوال االقتصادية والصحية وكذلك األزمة اإلنسانية الناجمة عـن                 
  استمرار االحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛
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ا البالغ أيضاً إزاء األزمة الصحية وارتفاع مستويات انعدام األمـن الغـذائي فـي    وإذ تعرب عن قلقه     
  األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة؛

  
وإذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخدمات الصحية والحفاظ على مهام خدمات الصحة                

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

 النقص الحاد في الموارد المالية والطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، المـسؤولة عـن               وإذ تقر بأن    
إدارة وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين علـى خـدمات العـالج                

  والوقاية؛
  

 وإذ تؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين في الوصـول إلـى المؤسـسات الـصحية                 
  الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛

  
وإذ تشجب حاالت عدم احترام الجيش اإلسرائيلي لسيارات اإلسعاف الفلسطينية والعـاملين الطبيـين                

الفلسطينيين وعدم ضمان الحماية لهم مما أدى إلى وقوع ضحايا بين العاملين الطبيين الفلـسطينيين، والقيـود                 
  لمحتلة، على حركتهم مما يعد انتهاكاً للقانون اإلنساني الدولي؛التي تفرضها إسرائيل، الدولة ا

  
وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة المترتبة على الجدار بالنسبة إلى إتاحة وجودة الخدمات                

  الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
  

عرب أيضاً عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة الواقعة على الحوامل والمرضى نتيجة القيود التي               وإذ ت 
  تفرضها إسرائيل على حركة سيارات اإلسعاف الفلسطينية والعاملين الطبيين الفلسطينيين،

  
  :إسرائيل، الدولة المحتلة، بما يليتطالب   -١
  

محتلة فوراً، وخصوصاً إغالق معابر قطـاع غـزة         إنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية ال       )١(
المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية في داخله، واالمتثال في هـذا                

نـوفمبر  / الصدد ألحكام االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني بشأن الحركة والعبور المبرم في تشرين الثاني           
  ؛٢٠٠٥

  
 وتدابيرها التي أدت إلى نشوء األوضاع الصحية الرهيبة التـي تـسود             العدول عن سياساتها    )٢(

  قطاع غزة وإلى شح الغذاء والوقود الخطير فيه؛
  

 بشأن  ٢٠٠٤يوليو  /  تموز ٩التقيد بالفتوى االستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في            )٣(
ة الخدمات الطبية التـي يتلقاهـا       الجدار الذي يخلّف جملة من اآلثار الوخيمة فيما يخص إتاحة وجود          

  السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
  

تيسير وصول المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطينية فـي       )٤(
  القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج؛

  
ضمان عبور سيارات اإلسعاف الفلسطينية بأمان ودون عراقيل واحترام وحمايـة العـاملين               )٥(

  الطبيين، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛
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تحسين الظروف المعيشية والطبية للـسجناء الفلـسطينيين، وبخاصـة األطفـال والنـساء                )٦(
  والمرضى؛

  
  الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛تيسير عبور ودخول األدوية والمعدات   )٧(
  
االضطالع بمسؤوليتها عن االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني واستفادته اليوميـة مـن              )٨(

  المعونة اإلنسانية، بما في ذلك األغذية واألدوية، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛
  
تها وخططها، بما في ذلك سياسة اإلغالق، التي        أن توقف على الفور جميع ممارساتها وسياسا        )٩(

  تؤثر تأثيراً خطيراً على األحوال الصحية للمدنيين في ظل االحتالل؛
  
احترام وتيسير عمل وكالة األونروا وسائر المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيهـا            )١٠(

  وحركة إمدادات المعونة؛
  

  : الدولية والمنظمات غير الحكومية على ما يلي الدول األعضاء والمنظمات الحكوميةتحث  -٢
  

المساعدة على التغلب على األزمة الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، عن طريق تقديم               )١(
  المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛

  
المساعدة على تلبية االحتياجات الصحية واإلنسانية العاجلة، وكذلك تلبية االحتياجات الهامـة              )٢(

الصلة بالصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل، والمحددة في تقرير المديرة العامـة عـن               ذات  
  ٣البعثة الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛

  
المساعدة على رفع القيود والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب الفلسطيني فـي األرض               )٣(

  الفلسطينية المحتلة؛
  
 المتعلقة  ١٩٤٩لدولة المحتلة، بضرورة االلتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام         تذكير إسرائيل، ا    )٤(

  بحماية المدنيين في زمن الحرب؛
  
تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في االضطالع بمهامها، بما فـي ذلـك                 )٥(

  إدارة الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  قني إلى خدمات الصحة العمومية والخدمات البيطرية الفلسطينية؛تقديم الدعم المالي والت  )٦(
  

بالغ تقديرها للمديرة العامة على جهودها الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للـشعب             تعرب عن     -٣
الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الـسكان الـسوريين فـي الجـوالن                  

  لمحتل؛السوري ا
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  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٤
  
  تقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية والبيطرية الفلسطينية بما في ذلك بناء القدرات؛  )١(
  
تقديم تقرير عن تقصي الحقائق بشأن األوضاع الصحية واالقتصادية في األرض الفلسطينية              )٢(

  جوالن السوري المحتل؛المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي ال
  
دعم إقامة مرافق طبية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة إلى السكان السوريين في                )٣(

  الجوالن السوري المحتل؛
  
االستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية االحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني             )٤(

  بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
القيام كذلك بتقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية والبيطريـة الفلـسطينية فـي التأهـب                  )٥(

  ؛A (H1N1)لمواجهة جائحة محتملة من األنفلونزا من النمط 
  
  دعم تطوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛  )٦(
  
  الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛إتاحة التقرير التفصيلي الذي أعدته البعثة   )٧(
  
  .تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين  )٨(
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، السابعةالجلسة العامة   
  ٧/المحاضر الحرفية/ ٦٢ج  

  
  
  

=     =     =  


