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  من جدول األعمال ١٥البند 
  

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

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

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

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

  العربية المحتلة األخرى؛
  

عــن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس  األمانـــةوٕاذ تحــيط علمـــًا بتقريـــر 
  ١الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛

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

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

وٕاذ تعــــرب عــــن قلقهــــا إزاء تــــدهور األحــــوال االقتصــــادية والصــــحية وكــــذلك األزمــــة الناتجــــة عــــن اســــتمرار 
  االحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛

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

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

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

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

  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
فـي عـام و  ٢٠٠٨الفلسطينية من إعادة بناء المنشآت التي دمرتها العمليات العسكرية اإلسرائلية نهايـة عـام  الوطنية
  ؛ ٢٠٠٩

  
  

                                                           
 .١تنقيح  ٦٥/٢٧الوثيقة ج    ١
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نســبة إلــى إتاحــة وجــودة الخــدمات وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء اآلثــار الخطيــرة المترتبــة علــى الجــدار بال
  ،الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  
  إسرائيل الدولة المحتلة بما يلي: تطالب  -١

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

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

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

  
إلى  وسيارات اإلسعاف الفلسطينية 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(

، لألســـرى المرضــى والــذين تتفـــاقم حــالتهم بشــكل يـــومي الطبــي الضــروري رضــى مــنهم وتقــديم العـــالجوالم
  تيسير عبور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛و 
  
عمل وكالة األونروا وسائر المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيها والية و احترام وتيسير   )٦(

  ادات المعونة؛وحركة إمد
  

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

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

ذات الصلة بالصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل، والمحـددة فـي تقريـر المـديرة العامـة عـن البعثـة 
  الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛

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

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

نية لحماية حقوق اإلنسـان األساسـية للسـكان المـدنيين فـي األرض الفلسـطينية بمسؤولياتها األخالقية والقانو 
  المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛

  
المتعلقـــة  ١٩٤٩تـــذكير إســـرائيل، الدولـــة المحتلـــة، بضـــرورة االلتـــزام باتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام   )٤(

طينية المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس بحمايـــة المـــدنيين فـــي زمـــن الحـــرب والواجبـــة االنطبـــاق علـــى األرض الفلســـ
  الشرقية؛
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دعوة المؤسسات الدولية كافة التي تهـتم بحقـوق اإلنسـان إلـى التـدخل العاجـل والفـوري لـدى قـوات   )٥(
االحــتالل اإلســرائيلية إلجبارهــا علــى تقــديم العــالج الطبــي الشــافي لألســرى المرضــى فــي ســجون االحــتالل 

وتناشد مؤسسات المجتمع المدني للضغط على قوات االحـتالل  الذين تتفاقم حالتهم الصحية بشكل يومي،
من أجل إنقاذ حياة األسرى واإلفراج العاجل عن الحاالت الصعبة ليقـدم لهـا العـالج فـي الخـارج، والسـماح 
لألســيرات الفلســطينيات بتلقــي خــدمات رعايــة األم والمتابعــة الصــحية أثنــاء الحمــل والــوالدة وبعــدها وكــذلك 

الوالدة في ظروف صحية وٕانسانية وبحضور ذويهن كما تطالب بـاإلطالق الفـوري للمعتقلـين السماح لهن ب
  من األطفال؛

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

  الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  ات الصحة العمومية والخدمات البيطرية الفلسطينية؛تقديم الدعم المالي والتقني إلى خدم  )٧(
  

بالغ تقديرها لمجتمع المانحين الدولي على ما يقدمه من دعم للشـعب الفلسـطيني فـي المجـاالت  عن تعرب  -٣
كافة، وتناشـد هـذه الـدول والمؤسسـات الصـحية الدوليـة للعمـل مـن أجـل تـوفير الـدعم الـالزم السياسـي والمـالي لتنفيـذ 

ة الالزمــة المالئمــة لتنفيــذ الخطــة وتــوفير البيئــة السياســي ٢٠١٠-٢٠٠٨خطــة الســلطة الفلســطينية للتنميــة الصــحية 
بغــرض إنهــاء االحــتالل وٕاقامــة الدولــة الفلســطينية علــى النحــو الــذي اقترحتــه الحكومــة الفلســطينية التــي تعمــل جــادة 

  على خلق الظروف المالئمة لتنفيذها؛
  
للشـــعب بــالغ تقــديرها للمـــديرة العامــة علــى جهودهـــا الراميــة إلــى تقـــديم المســاعدات الضــرورية  تعــرب عـــن  -٤

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

  
  المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى  -٥

  
  تقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية والبيطرية الفلسطينية بما في ذلك بناء القدرات؛  )١(
  
افــق طبيــة وتقــديم المســاعدة التقنيــة ذات الصــلة إلــى الســكان الســوريين فــي الجــوالن دعــم إقامــة مر   )٢(

  السوري المحتل؛
  
االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة االحتياجــات الصــحية للشــعب الفلســطيني   )٣(

  بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
البشـرية والبيطريـة الفلسـطينية فـي التأهـب لمواجهـة القيام كذلك بتقديم الدعم إلى خـدمات الصـحة   )٤(

  حاالت الطوارئ االستثنائية؛
  
  دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛  )٥(
  
  تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.  )٦(
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  من جدول األعمال ٢-١٦البند 
  

   ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من 
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

إلــى  ٢٠١٠ينــاير كــانون الثــاني/  ١والبيانــات الماليــة المراجعــة للفتــرة مــن وقــد نظــرت فــي التقريــر المــالي 
  ١؛٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  

للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة  التابعـــةبتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة  وٕاذ تحـــيط علمـــاً 
  ٢العالمية الخامسة والستين؛

  
 ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمـدير العـام عـن الفتـرة مـن  تقبل

  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٥/٢٩الوثيقة ج    ١
  .٦٥/٤٥الوثيقة ج    ٢
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  من جدول األعمال ٣-١٦البند 
  

  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 
  من الدستور ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  

  ،جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون
  

بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء  ١،عــن حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة ةالمقدمــ التقــاريروقــد نظــرت فــي 
  ٢من الدستور؛ ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
والســـتين كانـــت حقــوق التصـــويت الخاصـــة  الخامســةوٕاذ تالحــظ أنـــه عنــد افتتـــاح جمعيـــة الصــحة العالميـــة 

ن التــزال موقوفــة، وأن هــذا الوقــف بيســاو والصــومال وطاجيكســتا –بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 
سيستمر أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة إلـى أن تخفَّـض المتـأخرات المسـتحقة علـى الـدول 

  من الدستور؛ ٧األعضاء المعنية إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

وسانت لوسيا والسـودان  وواليات ميكرونيزيا الموحدة وغامبياوغرينادا  وبنغالديش ٕاذ تالحظ أن أفغانستانو 
كانــت متــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة  اليوغوســالفية الســابقة ةوجمهوريــة مقدونيــ

مـن الدسـتور، فيمـا إذا كـان  ٧والستين إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة، وفقا للمـادة  الخامسة
وغرينــادا م ال وقــف امتيــازات التصــويت الخاصــة بهــذه البلــدان، علــى أن يكــون ذلــك فيمــا يتعلــق بأفغانســتان ينبغــي أ

عنــد افتتــاح جمعيــة  بالــدول األعضــاء األخــرىوالســتين وفيمــا يتعلــق  الخامســةعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
  والستين، السادسةالصحة العالمية 

  
  ما يلي: تقرر

وواليــات بــنغالديش وغامبيــا ، فــإذا كانــت ٧-٤١ج ص عان المبــادئ الــوارد فــي القــرار لبيــ أنــه وفقــاً   )١(
فــي  ةمتــأخر  التــزال اليوغوســالفية الســابقة ةوســانت لوســيا والســودان وجمهوريــة مقدونيــ ميكرونيزيــا الموحــدة

 ٧والستين إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة  السادسةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  اسداد اشتراكاته
مـن تـاريخ االفتتـاح المشـار إليـه؛  سـوف توقـف اعتبـاراً  بهـامن الدسـتور، فـإن امتيـازات التصـويت الخاصـة 

 تــزال، بالترتيــب، الوغرينـادافإنـه إذا كانــت أفغانســتان  ٣١-٦٤عج ص والقــرار  ٦-٥٩ج ص عللقــرار  ووفقـاً 
اتها المقـــدرة التـــي أعيـــدت جـــدولتها، عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي ســـداد مبـــالغ اشـــتراك ةمتـــأخر 

  ؛والستين فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً  الخامسة

) أعاله سيستمر خالل جمعيـة ١أن أي وقف من هذا القبيل يتم تطبيقه كما ورد بيانه في الفقرة (  )٢(
والســــتين وجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة، حتــــى يــــتم خفــــض متــــأخرات أفغانســــتان  الســــابعةالصــــحة العالميــــة 

 ةوســـانت لوســـيا والســـودان وجمهوريـــة مقدونيـــ وواليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدةوغرينـــادا وبـــنغالديش وغامبيـــا 
  ؛من الدستور ٧إلى مستوى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  اليوغوسالفية السابقة

                                                           
  .٦٥/٤٦وج ٦٥/٣٠ج الوثيقتان    ١
  .٦٥/٣٠الوثيقة ج    ٢
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القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  أال يخّل هذا  )٣(
  من الدستور. ٧للمادة  وفقاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A65/53  ٦٥/٥٣ج

8 

  من جدول األعمال ٣-١٦البند 
  

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
  
  

  الخامسة والستون، العالمية جمعية الصحة 
  

ـــــرت ـــــرة أن  وقـــــد اعتب ـــــى يوغوســـــالفيا الســـــابقة عـــــن الفت ـــــأخرات المســـــتحقة عل ـــــى  ١٩٩١مـــــن عـــــام المت إل
ٕاذ تشـــير إلـــى قـــرار ، و فـــي الحســـبان بالفعـــل ا، قـــد تـــم وضـــعهأمريكيـــاً  دوالراً  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢ والتـــي تبلـــغ، ٢٠٠٠ عـــام

وســـالفيا بشـــأن المبـــالغ غيـــر المســـددة مـــن االشـــتراكات المقـــررة علـــى يوغ ٦٣/٢٤٩ألمـــم المتحـــدة الجمعيـــة العامـــة ل
  ،السابقة

  
مـــن عـــام مـــن الالئحـــة الماليـــة، أن تعتمـــد شـــطب متـــأخرات يوغوســـالفيا الســـابقة  ٦-١٣للمـــادة  وفقـــاً  تقـــرر

 .أمريكياً  دوالراً  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢والبالغة  ٢٠٠٠إلى عام  ١٩٩١
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  من جدول األعمال ١-١٧البند 
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة؛  
  

ــالتقرير المقــدم مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى    وبعــد اإلحاطــة علمــًا ب
  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛

  
  التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة. تقبل  

  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .٦٥/٣٢الوثيقة ج    ١
  .٦٥/٤٧الوثيقة ج    ٢


