
    
  (مسّودة) ٧٢/٧١ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٣  
  A72/71 (Draft)    

  
  
  

  التقرير األول للجنة "ب"
  

  (مسّودة)
  

  .)هولندا( برناردربت يرئاسة السيد هب ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٢جلستها األولى في " ب" اللجنة عقدت
  

ســيد عبد اهللا أمين اللجنة ال انتخبت، العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصــحة ٣٤وطبقًا ألحكام المادة 
  .اً (أفغانستان) مقرر دكتور أحمد جان نعيم نائبْين للرئيس، وال كامبل (غيانا)(ملديف) والدكتورة كارن غوردن 

  
الُمرفق المتعلق ببند  المقرر اإلجرائي باعتمادوَتقّرر أن ُتوصــــي جمعية الصــــحة العالمية الثانية والســــبعين 

  :جدول األعمال التالي
  

 الســــوري الجوالن وفي الشــــرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلســــطينية األرض في الصــــحية األحوال  -١٤
 المحتل

  
  مقرر إجرائي واحد
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  األعمال جدول من ١٤ البند
 
  

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

  

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

دم الُمحرز في تنفيــذ والســـــــــــــــبعين تقريرًا عن التقــ الثــالثــة إلى جمعيــة الصـــــــــــــــحــة العــالميــةأن يقــدم   )١(
  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(
على الصــــعيد اســــتراتيجية بشــــأن توظيف االســــتثمارات في مجال توفير قدرات محّددة للعالج والتشــــخيص 

  المحلي؛

أن يكفل المشـــــــتريات المســـــــتدامة من اللقاحات واألدوية والمعدات الطبية التي خضـــــــعت الختبار   )٣(
المنظمة المسبق للصالحية لصالح األراضي الفلسطينية المحتلة، امتثاًال للقانون اإلنساني الدولي ولقواعد 

 المنظمة ومعاييرها؛

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

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

  حتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛فضًال عن اال

ها القدس أن يقدم الدعم الالزم لتطوير النظام الصــــــــــحي في األرض الفلســــــــــطينية المحتلة، بما في  )٦(
عملية  من أجل إضــفاء الطابع المحلي على تنمية الموارد البشــريةعن طريق التركيز على ذلك و  الشــرقية،

 المرضـــــى إلى الخارج والحد من التكاليف الُمتكّبدة عن ذلكوتقليل عمليات إحالة ة يخدمات الصـــــحالإيتاء 
وصـــــــــون نظام متين للرعاية الصـــــــــحية األولية يقدم ما يلزم من  وتعزيز تقديم خدمات الصـــــــــحة النفســـــــــية،

  ؛خدمات صحية شاملة ومتكاملة

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