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   ٦١/٤٣ج) مسودة(  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٢  

  (Draft) A61/43    
  
  
  

  "ب"التقرير األول للجنة 
  
  

  )مسودة(
  
  
 

 برئاسة الدكتور أناستازيو روبين سـيكاتو  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢١جلستها األولى في " ب"عقدت اللجنة   
  ).أنغوال(

  
جـزر  (والدكتور رورو دانيال ) مصر(السيد .  انتُخب الدكتور ن  ١وبناء على اقتراح لجنة الترشيحات    

  .مقرراً) سري النكا(نائبين للرئيس، وانتُخب الدكتور ويمال جايانثا ) كوك
  

 من  وتقرر توصية جمعية الصحة العالمية الحادية والستين باعتماد القرار المرفق المتعلق بالبند التالي              
  :جدول األعمال

  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية وفـي الجـوالن                 -١٣

  السوري المحتل
  

  قرار واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦١/٣٨الوثيقة ج     ١
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   من جدول األعمال١٣البند 
  
  

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

  
  

  الستون،والحادية جمعية الصحة العالمية   
  

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

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

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

  ١القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛
  

وإذ تؤكد على الدور األساسي الذي تضطلع به وكالة األونروا في إيتاء الخدمات الصحية والتعليميـة                  
  ة في األرض الفلسطينية المحتلة وخصوصاً تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة؛الحاسمة األهمي

  
وإذ تعرب عن قلقها إزاء تدهور األحوال االقتصادية والصحية وكذلك األزمة اإلنسانية الناجمة عـن                 

  استمرار االحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛
  

ا أيضاً إزاء األزمة الصحية وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي فـي األرض             وإذ تعرب عن قلقه     
  وخاصة في قطاع غزة؛الفلسطينية المحتلة 

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

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

الحاد في الموارد المالية والطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، المـسؤولة عـن             وإذ تقر بأن النقص       
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                  
  ينية في القدس الشرقية المحتلة؛الفلسط

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

الفلسطينيين وعدم ضمان الحماية لهم مما أدى إلى وقوع ضحايا بين أولئك العاملين، والقيود التـي تفرضـها                  
  ؛ا يعد انتهاكاً للقانون اإلنساني الدوليإسرائيل، الدولة المحتلة، على حركتهم مم
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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؛

  
ا إزاء اآلثار الخطيرة الواقعة على الحوامل والمرضى نتيجة القيود التي           وإذ تعرب أيضاً عن بالغ قلقه     

  ،تفرضها إسرائيل على حركة سيارات اإلسعاف الفلسطينية والعاملين الطبيين الفلسطينيين
  
  :إسرائيل، الدولة المحتلة، بما يليتطالب   -١
  

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

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

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

  قطاع غزة وإلى شحة الغذاء والوقود الخطيرة فيه؛
  

 الصادرة عن محكمة العدل الدولية      االستشاريةالتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى         )٣(
ار الذي يخلف جملة من اآلثار الوخيمة منها عرقلة إتاحة وجودة            بشأن الجد  ٢٠٠٤يوليو  /  تموز ٩في  

الخدمات الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس                
  الشرقية؛

  
تيسير وصول المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطينية فـي       )٤(

  ؛ وفي الخارجية المحتلةالقدس الشرق
  

 عائدات الجمارك والتأمين الصحي، بانتظام وبدون تـأخير،        بقيةأن تدفع للسلطة الفلسطينية،       )٥(
من الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق باالحتياجات اإلنسانية األساسية، بمـا فيهـا            هذه السلطة   لكي تتمكن   

  الخدمات الصحية؛
  

لسطينية بأمان ودون عراقيل واحترام وحمايـة العـاملين         ضمان عبور سيارات اإلسعاف الف      )٦(
  الطبيين، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛

  
تحسين الظروف المعيشية والطبية للـسجناء الفلـسطينيين، وبخاصـة األطفـال والنـساء                )٧(

  والمرضى؛
  

  لمحتلة؛دخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية اوتيسير عبور   )٨(
  

االضطالع بمسؤوليتها عن االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني واستفادته اليوميـة مـن              )٩(
  المعونة اإلنسانية، بما في ذلك األغذية واألدوية، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛

  
 اإلغالق، التي   سياسةأن توقف على الفور جميع ممارساتها وسياساتها وخططها، بما في ذلك              )١٠(

  تؤثر تأثيراً خطيراً على األحوال الصحية للمدنيين في ظل االحتالل؛
  

تيسير عمل وكالة األونروا وسائر المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيها وحركـة               )١١(
  إمدادات المعونة؛
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  :ا يلي م الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علىتحث  -٢
  

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

  
الحالية المفروضة على الشعب الفلسطيني فـي األرض         والعراقيل   المساعدة على رفع القيود     )٢(

  الفلسطينية المحتلة؛
  
 المتعلقة  ١٩٤٩لمحتلة، بضرورة االلتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام        تذكير إسرائيل، الدولة ا     )٣(

  زمن الحرب؛في بحماية المدنيين 
  
تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في االضطالع بمهامها، بما فـي ذلـك                 )٤(

  تسيير الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  الفلسطينية؛ البيطرية والخدماتعمومية الصحة ال خدمات تقديم الدعم المالي والتقني إلى  )٥(
  

 الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للـشعب        اجهودهة على    العام ةبالغ تقديرها للمدير  تعرب عن     -٣
الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الـسكان الـسوريين فـي الجـوالن                  

  السوري المحتل؛
  

  : ما يلية العامة المديرتطلب إلى  -٤
  
  بما في ذلك بناء القدرات؛ والبيطرية الفلسطينية  البشرية الصحةخدماتتقديم الدعم إلى   )١(
  
تقصي الحقائق بشأن األوضاع الصحية واالقتصادية في األرض الفلسطينية         عن  تقديم تقرير     )٢(

  وري المحتل؛المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن الس
  
تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة إلى السكان السوريين في          دعم إقامة مرافق طبية و      )٣(

  الجوالن السوري المحتل؛
  
االستمرار في تقديم المساعدات التقنية الضرورية لتلبيـة االحتياجـات الـصحية للـشعب                )٤(

  الفلسطيني بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
  طوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛دعم ت  )٥(
  
  .تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٦(

  
  

=     =     =  


