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  "ب" للجنة األول التقرير
  
  

  (مسودة)
  
  
  

  (تايلند). الدكتور فوزيت براكونغزاي برئاسة ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٥ في األولى جلستها" ب" اللجنة عقدت 
  

ماهليــت كــايفلي  ةالــدكتور  اللجنــة انتخبــت العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ٣٤ للمــادة وطبقــاً 
ــــدكتور  ، والســــيد عبــــدونومون ســــيديكوف للــــرئيس نــــائبين الري (جمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية) –أســــادي(إثيوبيــــا) وال

  .مقرراً  (أوزباكستان)
  

المقرر اإلجرائي المرفق والمتعلـق ببنـد  باعتماد والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية يتوصَ  أن وتقرر
  :جدول األعمال التالي

  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفـي الجـوالن السـوري   -١٩

  المحتل
  

  مقرر إجرائي واحد
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  من جدول األعمال  ١٩البند 
 

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

 
  

  والستون، التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  

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

  عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة؛
  

وٕاذ تحيط علمًا بتقرير المدير العام عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس 
الصـحية فـي عـن األحـوال ميداني التقييم الاإلحاطة علمًا أيضًا بتقرير  مع ١المحتل،الشرقية، وفي الجوالن السوري 

  ٢،: موجز النتائجاألرض الفلسطينية المحتلة
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من
  
عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا  وتقــديم توصــيات عمليــة تقــديم تقريــر  )١(

، مـن خـالل تقيـيم السبعينوفي الجوالن السوري المحتل، إلى جمعية الصحة العالمية فيها القدس الشرقية، 
  ميداني تجريه منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:

  
التــــي تعتــــرض ســـبيل إتاحــــة الرعايـــة الصــــحية فــــي األرض  الماديــــة واإلجرائيـــة العقبـــات  (أ)

الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك العقبــات الناجمــة عــن القيــود المفروضــة علــى التنقــل وتجزئــة 
عـن  ٢٠١٤لعـام  المنظمـةاألرض، وكذلك التقدم الُمحـَرز فـي تنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقريـر 

ول علــــى الرعايــــة الصــــحية فــــي األرض الصــــحة: عبــــور الحــــواجز مــــن أجــــل الحصــــ "الحــــق فــــي
  "؛٢٠١٣ الفلسطينية المحتلة،

حـــــوادث تـــــأخير أو رفـــــض خدمـــــة ســـــيارات اإلســـــعاف، واآلثـــــار الضـــــارة المترتبـــــة علـــــى   (ب)
  "إجراءات التضييق" بالنسبة إلى نقل سيارات اإلسعاف للمرضى عبر نقاط التفتيش؛ 

البنية التحتية والمرافق الطبية، وكذلك اإلصابات الجسدية وحاالت العجز، وتلف ودمار   )ج(
ســالمة إعمــار هــذه المرافــق الصــحية وتطويرهــا وتجهيزهــا بالمعــدات وتحقيــق  العقبــات التــي تعــوق

 العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى الفلســطينيين لألســرى الئقــة صــحية خــدمات إتاحــة  (د)
العواقـب الصـحية التــي كــنهم العمـل بمعـزل عـن ســلطات االحتجـاز، و العـاملين الصـحيين الـذين يم

 االحتجـــاز العســـكري علـــى األســـرى والمحتجـــزين، وخصوصـــًا األطفـــال المحتجـــزين،  يخّلفهـــا نظـــام
                                                           

  .٦٩/٤٤الوثيقة ج   ١
  .١إضافة  ٦٩/٤٤الوثيقة ج   ٢
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للـدعوة إلـى  ٢٠١٢وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ التوصـيات الـواردة فـي مشـروع  المنظمـة لعـام 
  "؛Right to Health Advocacy Projectالصحة " الحق في

أثـــر طـــول مـــدة االحـــتالل وانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان علـــى الصـــحة النفســـية والجســـدية   (ه)
والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلـك العواقـب 
الصــحية التــي تخلفهــا ظــروف المعيشــة غيــر اآلمنــة، وخصوصــًا تلــك الناجمــة عــن التشــريد وهــدم 

  المنازل والحرمان من الخدمات الطبية؛
انعـدام األمـن الغـذائي، علـى و أثر اإلتاحة المشوبة بالعراقيـل للميـاه وخـدمات اإلصـحاح،   )و(

، وأثــر اإلجــراءات األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة
تي تشكل تهديدًا لصحة السكان المدنيين، اإلسرائيلية الضارة بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات ال

والتقدم المحرز فـي تنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقريـر التقيـيم المشـترك لقطـاع الصـحة فـي قطـاع 
  ؛٢٠١٤غزة في أيلول/ سبتمبر 

بمــا فــي تقــديم المســاعدة والــدعم المــاليين والتقنيــين مــن جانــب الجهــات المانحــة الدوليــة،   )ز(
وٕاسهامها في تحسين األحـوال الصـحية فـي األرض الفلسـطينية  األونروا،ذلك تقديمهما من خالل 

  المحتلة؛
  
، ووضـع خطـط تقديم الدعم إلـى الخـدمات الصـحية الفلسـطينية، بمـا فـي ذلـك بـرامج بنـاء القـدرات  )٢(

  استراتيجية لالستثمارات في قدرات محددة للعالج والتشخيص على الصعيد المحلي؛
  
  تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛  )٣(
  
االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني الصــحية،   )٤(

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

  
اقتـــراح تـــدابير لتحســـين صـــحة األســـرى واألســـرى الســـابقين وٕاعـــادة إدمـــاج األســـرى الســـابقين فـــي   )٥(

  المجتمع المحلي، وتوفير المعلومات لألسرى عن كيفية الصمود أمام اعتالل الصحة واإلبالغ عنه؛
  
الدعم إلى قطـاع الصـحة الفلسـطيني فـي التأهـب لمواجهـة حـاالت الطـوارئ، وتعزيـز قـدرات  تقديم  )٦(

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

  
، بمـا فـي ذلـك تنميـة المـوارد البشـرية دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة،  )٧(

مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة ودمــج تقــديم خــدمات الصــحة النفســية فــي 
ــــدبير العــــالج المتكامــــل  ــــة الصــــحية والت ــــى الوقاي ــــة، وكــــذلك التركيــــز عل ــــة الصــــحية األولي خــــدمات الرعاي

  تقديم أفضل دعم لهذه األنشطة؛لألمراض، وٕاسداء النصح إلى المانحين بشأن كيفية 
  
 ضمان توزيع الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق هذه األغراض.  )٨(
  

=     =     = 


