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

  
  

ــبعون، بعد أن أحاطت علمًا بالتقرير الذي ُطِلب من المدير العام  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــحة العالمية الثانية والسـ ــ ــ ـــ ــ ــ جمعية الصــ
  :قررت أن تطلب من المدير العام القيام بما يلي ١)،٢٠١٨() ١٠(٧١ج ص عتقديمه في المقّرر اإلجرائي 

ــحــة العــالميــةأن يقــدم   )١( ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــبعين تقريرًا عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ  الثــالثــة إلى جمعيــة الصـ ــ ـــ ــ ــ والســـ
  التوصيات الواردة في تقرير المدير العام باالستناد إلى الرصد الميداني؛

أن يقدم الدعم إلى الخدمات الصـحية الفلسـطينية، بوسـائل منها برامج بناء القدرات ووضـع خطط   )٢(
ــتثمارات في مجال توفير قدرات ـــأن توظيف االســ ــتراتيجية بشـ ـــعيد  اســ محّددة للعالج والتشــــخيص على الصـ

  المحلي؛

ـــعت توفير أن يكفل   )٣( ـــ ــ ــتدامة من اللقاحات واألدوية والمعدات الطبية التي خضــ ــ ــ ــ ـــتريات المســ ـــ ــ المشــ
الختبار المنظمة المسبق للصالحية لصالح األراضي الفلسطينية المحتلة، امتثاًال للقانون اإلنساني الدولي 

 ولقواعد المنظمة ومعاييرها؛

  أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة؛  )٤(

أن يواصل تقديم المساعدة التقنية الالزمة من أجل تلبية االحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني،   )٥(
جهود التي تبذلها، بمن فيهم السـجناء والمحتجزون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصـليب األحمر الدولية في ال

  االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛تلبية فضًال عن 

ـــطينية المحتلة، بما في  )٦( ــ ـــ ــحي في األرض الفلســ ــ ـــ ــ ها القدس أن يقدم الدعم الالزم لتطوير النظام الصـ
عملية  من أجل إضــفاء الطابع المحلي على تنمية الموارد البشــريةعن طريق التركيز على ذلك و  الشــرقية،

ــحالإيتاء  ــى إلى الخارج والحد من التكاليف الُمتكّبدة عن ذلكة يخدمات الصـــ  وتقليل عمليات إحالة المرضـــ
ــية، ـــ ــ ــحة النفســ ــ ـــ ـــحية األولية يقدم ما يلزم من  وتعزيز تقديم خدمات الصــ ـــ ــ ــون نظام متين للرعاية الصـ ـــ ــ وصــ

  ؛خدمات صحية شاملة ومتكاملة

  لية من أجل بلوغ تلك األغراض.أن يكفل تخصيص الموارد البشرية والما  )٧(
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