
.١٩٨١أيار/مايو ٢٠بتاريخ ١٩ـ ٣٤قرار رقم ج ص ع 
إدانة الممارسات الالإنسانية التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية مما يؤدي 

إلى تردي أحوالهم الصحية والنفسانية والعقلية ويسبب حاالت وفاة وإعاقة جسدية دائمة

الرابعة والثالثون،مجعية الصحة العاملية 
للمبدأ األساسي املقرر يف دستورها الذي ينص على أن صحة مجيع الشعوب أمر أساسي لتحقيق السالم واألمن،منهاإدراكاً 
ملسؤوليتها عن تأمني أحوال صحية مالئمة جلميع الشعوب اليت تعاين من أوضاع استثنائية، وخاصة االحتالل األجنيب وال منهاوعياً 

ستيطاين منه،سيما اال
ما ورد يف دستور منظمة الصحة العاملية بأن "الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال اعتبارهافيتأخذإذ

،"جمرد انعدام املرض أو العجز
على األحوال الصحية مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة وأن أي احتالل لألراضي بالقوة يؤثر بشكل خطري تؤكدإذ

اء التام والفوري هل ذا واالجتماعية والنفسية والعقلية واجلسدية للسكان الواقعني حتت هذا االحتالل، وأنه ال ميكن تقومي ذلك إالّ باإل
االحتالل،

ألوىل منها، قد التزمت مبوجب املادة ا١٩٤٩أغسطس/آب١٢أن الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املؤرخة يفبالحسبانآخذة
ليس فقط باحرتام االتفاقيات، بل أيضاً بضمان جعلها موضع احرتام يف كل الظروف،

بقرارات األمم املتحدة اخلاصة حبق الشعب الفلسطيين غري القابل للتصرف يف تقرير مصريه،تذّكروإذ
منها،حق الالجئني والنازحني العرب يف العودة إىل ديارهم وأمالكهم اليت ُهّجروامؤكدة

الصادر 56.26جبميع قرارات منظمة الصحة العاملية السابقة حول هذا املوضوع ال سيما القرار ج ص ع تذّكروإذ
١والقرارات الالحقة،١٩٧٣مايو/أيار٢٣بتاريخ

ة العربية احملتلالذي أدان انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي 1 (37) (1981)قرار جلنة حقوق اإلنسان رقممستذكرة
مبا فيها فلسطني،

بتقرير جلنة اخلرباء اخلاصة،علماً تأخذإذ

أوالً 
.من املدير العام زيادة التعاون والتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمي املساعدات الالزمة للشعب الفلسطيينتطلب

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٧٨-٣٧٧)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

على إنشاء جلنة خاصة من اخلرباء لدرس األوضاع الصحية للمهّجرين يف الشرق األوسط. [احملّرر]٥٦ـ٢٦ينص القرار رقم ج ص ع ١



ثانياً 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،على التقرير السنوي لوكالة االطالعوبعد
نتيجة املوقف املتدهور الذي تعاين منه الوكالة بالنسبة مليزانيتها وبالنسبة للخدمات اليت تؤديها نتيجة للعدوان العميقبالقلقتشعروإذ

اإلسرائيلي املتكرر،
ا حىت تستتطلب.١ طيع استمرار قيامها باملهام امللقاة على عاتقها؛من الدول زيادة مسامها
إىل املدير العام أن يواصل التعاون مع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن بكل تطلب.٢

الفلسطيين؛الوسائل املمكنة وبالقدر الذي خيفف املصاعب اليت تواجهها ويزيد من اخلدمات اليت تقدمها للشعب
ثالثاً 

لسوء األحوال الصحية والنفسية اليت يعانيها منها السكان يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني وتدين قلقهابالغعنتعرب.١
حماوالت إسرائيل دمج املؤسسات الصحية العربية مبؤسسات سلطات االحتالل؛

ا إسرائيلتدين.٢ نونية لتغيري املعامل الطبيعية، والتكوين اجلغرايف، والوضع أو البيئة املؤسساتية والقامجيع اإلجراءات اليت اختذ
ا ومستوطنني جدد يف األراضي احملتلة  لألراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني، وتعترب أن سياسة إسرائيل يف توطني جزء من سكا

دنيني يف زمن احلرب وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛يشكل خرقاً فاضحاً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية امل
بناء املستعمرات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني واالستغالل غري الشرعي للثروات واملوارد الطبيعية تدين.٣

ألغراض االحتالل واالستيطان؛للسكان العرب يف هذه األراضي وال سيما االستيالء على مصادر املياه وحتويلها 
املمارسات الالإنسانية اليت يتعرض هلا السجناء واملعتقلون العرب يف السجون اإلسرائيلية مما يؤدي إىل تردي أحواهلم الصحية تدين.٤

والنفسية والعقلية، مما تسبب عن حاالت وفاة وإعاقة جسدية دائمة؛
؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب املؤرخة يفإسرائيل لرفضها تطبيق اتفاقية جنيفتدين.٥
إسرائيل المتناعها عن تنفيذ قرارات مجعية الصحة العاملية وغريها من املنظمات الدولية اليت تطالبها بالسماح لالجئني تدين.٦

والنازحني بالعودة إىل ديارهم؛
ا التعسفية وقصفتدين.٧ ها املستمر لتجمعات الالجئني الفلسطينيني السكنية يف جنوب لبنان مما يؤثر علىإسرائيل ملمارسا

األحوال اجلسمية واالجتماعية والنفسية للسكان العرب، وتعترب امتناعها عن تطبيق قرارات منظمة الصحة العاملية خمالفة صرحية لنص 
وروح دستور املنظمة؛

وأن احلالة ٢"أن "الوضع االقتصادي واالجتماعي لشعب ما ذو صلة وثيقة حبالته الصحيةاللجنة اخلاصة للخرباء رأيها يف تشارك.٨
االجتماعية السياسية القائمة يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني ليست مؤاتية لتحسني احلالة الصحية للسكان املعنيني أو 

اإلنسان؛التنمية الكاملة للخدمات الرامية للنهوض برفاهية 
وخاصة 18.33إسرائيل لعدم مساحها للجنة اخلرباء بالقيام مبهامها حبرية حسب قرار مجعية الصحة العاملية رقم ج ص عتدين.٩

فيما يتعلق بزيارة املسجونني؛
ا اإليها استكمال مهمتها فيما يتعلق جبميع اآلثار املرتتبة على االحتالل وسياسات السلطة اإلسرائيليةتطلب.١٠ حملتلة وممارسا

.٤، الفقرة ٣٤/١٧الوثيقة ج ٢



املختلفة اليت تنعكس سلبياً على األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني، وأن ترفع اللجنة تقريراً 
ق مع الدول يبذلك إىل الدورة اخلامسة والثالثني جلمعية الصحة العاملية، آخذة بعني االعتبار مجيع أحكام هذا القرار وذلك بالتنس

.العربية املعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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