
  ٦٦/٦٦ج  السادسة والستونجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٢  

  A66/66    
  
  
  "بالتقرير األول للجنة "  

  
  
  

رين تايســون (المملكــة ثبرئاســة الســيدة كــا ٢٠١٣أيــار/ مــايو  ٢٢جلســتها األولــى فــي " بعقــدت اللجنــة "  
  ا الشمالية).المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلند

  
مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة انتخبــت اللجنــة الــدكتورة دايســي كــوراليس  ٣٤وطبقــًا للمــادة   

  (كوستاريكا) والدكتور بونام كيترابال سينغ (الهند) نائبين للرئيس، والسيد جياللي حازم (المغرب) مقررًا.
  

ن باعتمــاد القــرارين المــرفقين المتعلقــين بالبنــدين يلسـتوتقـرر أن توصــي جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة وا  
  التاليين من جدول األعمال:

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

  المحتل
  

  قرار واحد
  

  الشؤون المالية  -٢١
  

إلـى  ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ١لفتـرة مـن التقرير المالي والبيانـات الماليـة المراجعـة ل  ١-٢١
  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  
  قرار واحد
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  من جدول األعمال ٢٠البند 
  
  

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

  
  

  والستون، السادسةجمعية الصحة العالمية   
  

تضع في اعتبارهـا المبـدأ األساسـي المبـين فـي دسـتور منظمـة الصـحة العالميـة، والـذي يؤكـد أن صـحة  إذ
  جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛

  
 وٕاذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة وفـي األراضـي

  المحتلة العربية األخرى؛
  

حــيط علمـــًا بتقريـــر األمانـــة عــن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس وٕاذ ت
  ١؛وفي الجوالن السوري المحتل الشرقية

  
وٕاذ تؤكــد علــى الــدور األساســي الــذي تضــطلع بــه وكالــة األونــروا فــي إيتــاء الخــدمات الصــحية والتعليميــة 

  لة، وخصوصًا تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة؛الحاسمة األهمية في األرض الفلسطينية المحت
  

وٕاذ تعــــرب عــــن قلقهــــا إزاء تــــدهور األحــــوال االقتصــــادية والصــــحية وكــــذلك األزمــــة الناتجــــة عــــن اســــتمرار 
  ؛القوة القائمة باالحتاللاالحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، 

  
مات الصــحية والحفــاظ علــى مهــام خــدمات الصــحة وٕاذ تؤكــد علــى ضــرورة ضــمان التغطيــة الشــاملة بالخــد

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

وٕاذ تقــر بــأن الــنقص الحــاد فــي المــوارد الماليــة والطبيــة فــي وزارة الصــحة الفلســطينية، المســؤولة عــن إدارة 
  والوقاية؛وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين على خدمات العالج 

  
وٕاذ تؤكــد حــق المرضــى والمــوظفين الطبيــين الفلســطينيين وســيارات اإلســعاف الفلســطينية فــي الوصــول إلــى 

  المؤسسات الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛
  

وٕاذ تؤكــــــد أن الحصــــــار الزال مســــــتمرًا والمعــــــابر لــــــم تفــــــتح بشــــــكل كامــــــل ونهــــــائي ممــــــا يعنــــــي اســــــتمرار 
التـــــي ســـــبقت العـــــدوان اإلســـــرائيلي علـــــى القطـــــاع ممـــــا يعيـــــق جهـــــود وزارة الصـــــحة فـــــي الســـــلطة والمعانـــــاة  األزمـــــة
وفي عـام  ٢٠٠٨لية نهاية عام يالفلسطينية من إعادة بناء المنشآت التي دمرتها العمليات العسكرية اإلسرائ الوطنية
  ؛ ٢٠٠٩

                                                           
 .٦٦/٢٨الوثيقة ج    ١
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ســبة إلــى إتاحــة وجــودة الخــدمات وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء اآلثــار الخطيــرة المترتبــة علــى الجــدار بالن
  الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

  
  بما يلي: ،القوة القائمة باالحتالل ،إسرائيل تطالب  -١

  
المحتل، إنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة فورًا، وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة   )١(

  والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية في داخله؛
  
العدول عن سياستها وتدابيرها التـي أدت إلـى نشـوء األوضـاع الصـحية الرهيبـة التـي تسـود قطـاع   )٢(

  غزة وٕالى شح الغذاء والوقود الخطير فيه؛
  
بشــأن  ٢٠٠٤تمــوز/ يوليــو  ٩الدوليــة فــي  التقيــد بــالفتوى االستشــارية الصــادرة عــن محكمــة العــدل  )٣(

الجــدار الــذي يخلــف جملــة مــن اآلثــار الوخيمــة فيمــا يخــص إتاحــة وجــودة الخــدمات الطبيــة التــي يتلقاهــا 
  السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

  
وسيارات اإلسعاف الفلسطينية إلى تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين   )٤(

  المرافق الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج؛
  
تحســـين الظـــروف المعيشـــية والصـــحية والطبيـــة للســـجناء الفلســـطينيين وخاصـــة األطفـــال والنســـاء   )٥(

كل يـــومي، والمرضـــى مـــنهم وتقـــديم العـــالج الطبـــي الضـــروري لألســـرى المرضـــى الـــذين تتفـــاقم حـــالتهم بشـــ
  وتيسير عبور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛

  
احترام وتيسير والية وعمل وكالة األونروا وسائر المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيها   )٦(

  وحركة إمدادات المعونة؛
  

  ير الحكومية على ما يلي:الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غ تحث  -٢
  
المســاعدة علــى التغلــب علــى األزمــة الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة عــن طريــق تقــديم   )١(

  المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
  
المســاعدة علــى تلبيــة االحتياجــات الصــحية واإلنســانية العاجلــة، وكــذلك تلبيــة االحتياجــات الهامــة   )٢(

كمـا هـو محـدد فـي التقـارير ذات الصـلة التـي ذات الصلة بالصحة على المدى المتوسـط والمـدى الطويـل، 
  إلى قطاع غزة؛عن البعثة الصحية المتخصصة الموفدة  ، بما في ذلك تقريرهاالمديرة العامة قدمتها

  
دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غـزة ومنـع   )٣(

تفـــاقم األزمـــة اإلنســـانية هنـــاك، والمســـاعدة علـــى رفـــع القيـــود والعراقيـــل الحاليـــة المفروضـــة علـــى الشـــعب 
واقم الطبيـة، والعمـل علـى الوفـاء الفلسطيني بما فيها تلك المتعلقة بحريـة الحركـة والمـرور لألشـخاص والطـ

بمسؤولياتها األخالقية والقانونية لحماية حقوق اإلنسـان األساسـية للسـكان المـدنيين فـي األرض الفلسـطينية 
  المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛
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 ١٩٤٩، بضـــرورة االلتـــزام باتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام القـــوة القائمـــة بـــاالحتاللتـــذكير إســـرائيل،   )٤(
متعلقــة بحمايــة المــدنيين فــي زمــن الحــرب والواجبــة االنطبــاق علــى األرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا ال

  القدس الشرقية؛
  
بحقـوق اإلنسـان إلـى التـدخل العاجـل و  بالشؤون اإلنسانية دعوة المؤسسات الدولية كافة التي تهتم  )٥(

لـــى تقـــديم العـــالج الطبـــي الشـــافي لألســــرى إلجبارهـــا ع إســـرائيل، القـــوة القائمـــة بـــاالحتالل،والفـــوري لـــدى 
المرضـــى فـــي ســـجون االحـــتالل الـــذين تتفـــاقم حـــالتهم الصـــحية بشـــكل يـــومي، وتناشـــد مؤسســـات المجتمـــع 

مـن أجـل إنقـاذ حيـاة األسـرى واإلفـراج العاجـل عـن  القـوة القائمـة بـاالحتالل، إسـرائيل، المدني للضغط على
، والسـماح لألسـيرات الفلسـطينيات بتلقـي خـدمات رعايـة األم الحاالت الصعبة ليقدم لها العالج فـي الخـارج

والمتابعــة الصــحية أثنــاء الحمــل والــوالدة وبعــدها وكــذلك الســماح لهــن بــالوالدة فــي ظــروف صــحية وٕانســانية 
  وبحضور ذويهن كما تطالب باإلطالق الفوري للمعتقلين من األطفال؛

  
طينية فـي االضـطالع بمهامهـا، بمـا فـي ذلـك إدارة تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصـحة الفلسـ  )٦(

  الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  ؛الفلسطينيالصحة العمومية  قطاعتقديم الدعم المالي والتقني إلى   )٧(
  

ه مـــن دعـــم للشـــعب الفلســـطيني فـــي ونـــبـــالغ تقـــديرها لمجتمـــع المـــانحين الـــدولي علـــى مـــا يقدم عـــن تعـــرب  -٣
هـــذه الـــدول والمؤسســـات الصـــحية الدوليـــة للعمـــل مـــن أجـــل تـــوفير الـــدعم الـــالزم السياســـي المجـــاالت كافـــة، وتناشـــد 

وتـــوفير البيئـــة  وغيرهـــا مـــن الخطـــط الصـــحية للحكومـــة الفلســـطينية ٢٠١٠-٢٠٠٨الصـــحية  الخطـــةوالمـــالي لتنفيـــذ 
ؤسســات بغــرض المســاعدة علــى إنشــاء وتطــوير المؤسســات المتخصصــة والم هــذه الخطــطالالزمــة المالئمــة لتنفيــذ 

  ؛ ذات الصلة لدولة فلسطين المستقبلية
  
بــالغ تقــديرها للمـــديرة العامــة علــى جهودهـــا الراميــة إلــى تقـــديم المســاعدات الضــرورية للشـــعب  تعــرب عـــن  -٤

الفلســطيني فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وٕالــى الســكان الســوريين فــي الجــوالن الســوري 
  المحتل؛

  
  المديرة العامة ما يلي: لىتطلب إ  -٥
  

  بناء القدرات؛ برامج البشرية الفلسطينية بما في ذلك تقديم الدعم إلى خدمات الصحة  )١(
  
  إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛ بالصحة تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة  )٢(
  
االحتياجــات الصــحية للشــعب الفلســطيني  االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة  )٣(

  المعوقون والمصابون؛ السجناء والمحتجزون بمن فيهم
  
  في التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ؛ قطاع الصحة الفلسطينيالقيام كذلك بتقديم الدعم إلى   )٤(
  
  شرية؛دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد الب  )٥(
  
  والستين. السابعةتنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية  التقدم المحرز في تقديم تقرير عن  )٦(
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  من جدول األعمال ١-٢١البند 
  
  

  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من 
  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 

  
  

  ة العالمية السادسة والستون،جمعية الصح  
  

إلــى  ٢٠١٢ ينــاير كــانون الثــاني/ ١وقــد نظــرت فــي التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة للفتــرة مــن   
  ١؛٢٠١٢ ديسمبر كانون األول/ ٣١
  

صحة وٕاذ تحيط علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية ال  
  ٢العالمية السادسة والستين؛

  
 كـانون الثـاني/ ١التقريـر المـالي والبيانـات الماليـة المراجعـة المقدمـة مـن المـدير العـام عـن الفتـرة مـن  تقبل  

  .٢٠١٢ ديسمبر كانون األول/ ٣١إلى  ٢٠١٢ يناير
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 .٦٦/٢٩الوثيقة ج    ١

 .٦٦/٥٤ج الوثيقة    ٢


