
  ٦٨/٦٦ج (مسودة)  والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢١  األعمال جدول من ٢٠ البند

  (Draft) A68/66   
  
  
  التقرير األول للجنة "ب"  

  
  

  (مسودة)
  
  

الســيد مايكــل ماالبــاغ (بــابوا غينيــا  برئاســة ٢٠١٥ مــايو/ أيــار ٢٠ فــي األولــى جلســتها" ب" اللجنــة عقــدت
  .الجديدة)

  
رايمونــد بوســوتيل  الــدكتور اللجنــة انتخبــت العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ٣٤ للمــادة وطبقــاً 

  .مقرراً  ، والدكتور غوي فونس (شيلي)للرئيس نائبين ) والسيد خاجا راج أدهيكاري (نيبال)مالطة(
  

المقـرر اإلجرائـي المرفـق والمتعلـق ببنـد  باعتمـاد والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية يتوصَ  أن وتقرر
  :جدول األعمال التالي

  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفـي الجـوالن السـوري   -٢٠

  المحتل
  

  مقرر إجرائي واحد
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  من جدول األعمال ٢٠البند 
  
  

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

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المؤسَّس في دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكـد أن صـحة 
جميـــع الشـــعوب أمـــر أساســـي لبلـــوغ الســـلم واألمـــن، مـــع التشـــديد علـــى أن إتاحـــة الرعايـــة الصـــحية دون عوائـــق هـــي 

  عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة؛
  

عــن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس  األمانـــة وٕاذ تحــيط علمـــًا بتقريـــر
مع اإلحاطة علمًا أيضًا بتقرير تقييم ميداني لألحوال الصحية في األرض  ١،الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  المحتلة،الفلسطينية 
  

  تطلب من المدير العام ما يلي:
  
األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي تقديم تقرير عن األحوال الصحية في   )١(

الجــوالن الســوري المحتــل، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين، مــن خــالل تقيــيم ميــداني تجريــه 
  منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:

ض الفلسطينية المحتلـة، بمـا العقبات التي تعترض سبيل إتاحة الرعاية الصحية في األر   (أ)
فـــي ذلـــك العقبـــات الناجمـــة عـــن القيـــود المفروضـــة علـــى التنقـــل وتجزئـــة األرض، وكـــذلك التقـــدم 

عــن "الحــق فــي الصــحة:  ٢٠١٤لعــام  المنظمــة الُمحــَرز فــي تنفيــذ التوصــيات الــواردة فــي تقريــر 
محتلــــة، عبــــور الحــــواجز مــــن أجــــل الحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية فــــي األرض الفلســــطينية ال

  ٢"؛٢٠١٣

اإلصابات الجسدية وحاالت العجز، وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية، وكذلك   (ب)
 العقبات التي تعوق سالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

 إتاحة خدمات صحية الئقة لألسرى الفلسطينيين؛  ) ج(

لفـرد النفسـية والجسـدية، أثر طول مدة االحتالل وانتهاكات حقـوق اإلنسـان علـى صـحة ا  د)(
وخصوصـــًا العواقـــب الصـــحية التـــي يخّلفهـــا نظـــام االحتجـــاز العســـكري اإلســـرائيلي علـــى األســـرى 

                                                           
 .٦٨/٣٧الوثيقة ج    ١
. ٢٠١٣ المحتلـة، الفلسـطينية األرض فـي الصـحية الرعايـة علـى الحصـول أجـل مـن الحـواجز عبـور: الصحة في الحق    ٢

-_http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO) ٢٠١٤جنيــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة؛ 
_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1, ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠االطالع في  (تم.( 



  A68/66 (Draft)    ٦٨/٦٦ج (مسودة)

3 

والمحتجـــزين الفلســـطينيين، وخصوصـــًا األطفـــال المحتجـــزين، وظـــروف المعيشـــة غيـــر اآلمنـــة فـــي 
  األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

بالعراقيل للمياه وخدمات اإلصحاح، وكـذلك انعـدام األمـن الغـذائي، أثر اإلتاحة المشوبة   (ه)
  على األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة؛

تقديم المساعدة والدعم الماليين والتقنيـين مـن جانـب الجهـات المانحـة الدوليـة، وٕاسـهامها   (و)
  نية المحتلة؛في تحسين األحوال الصحية في األرض الفلسطي

  
  تقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بما في ذلك برامج بناء القدرات؛  )٢(
  
  تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛  )٣(

  
الصــحية، االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني   )٤(

بمــــن فيــــه األســــرى والمحتجــــزون، وذلــــك بالتعــــاون مــــع جهــــود اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األحمــــر، وكــــذلك 
  االحتياجات الصحية للمعاقين والمصابين؛

  
تقديم الدعم إلى قطـاع الصـحة الفلسـطيني فـي التأهـب لمواجهـة حـاالت الطـوارئ، وتعزيـز قـدرات   )٥(

مــن نقــص األدويــة المنقــذة لــألرواح واألدوات الطبيــة التــي  التأهــب لتلــك الحــاالت واالســتجابة، وفــي الحــد
  ُتستعمل مرًة واحدة؛

  
 دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.  )٦(
  

  
  

=     =     =  


