
.١٩٧٨مايو/أيار٢٣بتاريخ٣٨ـ٣١عصجرقمقرار
لمحتلةاالعربيةاألراضيفيالعربللسكانالصحيةاألحوالتحسينأجلمنكافةالجهودلبذلالمناشدة

فلسطينفيهابما

مجعية الصحة العاملية احلادية والثالثون،
والقرارات السابقة بشأن األحوال الصحية لالجئني ١٩٧٧مايو/أيار١٨الصادر بتاريخ37ـ30بالقرار ج ص عإذ تذّكر

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان، والنازحني والقرارات ذات الصلة اليت اعتمد
مليثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريمها من الوثائق الدولية،وإعماالً 

أغسطس/آب١٢أحكام اتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب واملؤرخة يفوانطالقاً من
١٩٤٩،

املبادئ املقررة يف دستور منظمة الصحة العاملية، وخاصة املبدأ الذي ينص على أن صحة مجيع الشعوب وإذ تضع نصب عينيها
ؤوليتها عن تأمني األحوال الصحية املالئمة جلميع الشعوب، وال سيما الشعوب اليت تعاين أساسية لتحقيق السالم واألمن، وإذ تعي مس

من أوضاع استثنائية وخاصة االحتالل األجنيب واالستعمار االستيطاين،
١،يها فلسطنيفتقرير جلنة اخلرباء اخلاصة املعينة لدراسة األحوال الصحية لسكان األراضي احملتلة يف الشرق األوسط مبا وبعد دراسة

أن جلنة اخلرباء اخلاصة مل تتمكن من الوقوف الكامل على األحوال الصحية لسكان تلك األراضي بسبب قصر وإذ تضع في اعتبارها
املدة اليت زارت فيها املنطقة وعدم توفر اإلحصاءات والبيانات عن اخلدمات املتاحة هناك،

يؤثر بشكل خطري على األحوال الصحية واالجتماعية والنفسية والعقلية واجلسمانية للسكان بأن احتالل األراضي بالقوة واقتناعاً منها
اء التام والفوري لالحتالل، الواقعني حتت االحتالل، وأنه ال ميكن إصالح هذا إالّ باإل

أوالً 
:تقرر

الشكر إىل جلنة اخلرباء اخلاصة على ما بذلته من جهود يف هذه املرحلة؛توجيه)١(
والقرارات الالحقة، ومتابعة دراستها لألحوال 56ـ26استمرار اللجنة يف استكمال مهمتها احملددة بقرار تشكيلها ج ص ع)٢(

.الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة
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ثانياً 
ا فلسطني،العرب يف املناطق احملتلة مبا فيهبتقرير املدير العام عن املساعدات الصحية لالجئني والنازحني من السكان إذ تأخذ علماً 

، وتطلب إليه مواصلة تعاونه مع منظمة 37ـ30عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا املدير العام من أجل تنفيذ القرار ج ص عتعرب. ١
التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمي كافة املساعدات الالزمة للشعب الفلسطيين؛

العام أن يستمر يف رصد األموال الالزمة لتحسني األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة، إىل املديرتطلب. ٢
والعمل على تأمني إنفاق األموال املذكورة حتت اإلشراف املباشر ملنظمة الصحة العاملية عن طريق ممثليها يف األراضي العربية احملتلة؛

ة العاملية أن يبذل كافة اجلهود من أجل حتسني األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية مدير عام منظمة الصحتناشد. ٣
ا، وأن يستفيد باملسامهات الطوعية املقدمة  ن ماحملتلة مبا فيها فلسطني، طبقاً للنتائج اليت توصلت إليها جلنة اخلرباء اخلاصة وتوصيا

ومية واألفراد هلذا الغرض، وأن يستعني يف هذا اخلصوص باهليئات العربية العاملة يف هذا احلكومات واملنظمات احلكومية وغري احلك
ال داخل األراضي العربية احملتلة دون أي تدخل من جانب السلطات احملتلة؛ ا

ثالثاً 
احملتلة؛لسوء األحوال الصحية والنفسية اليت يعاين منها السكان يف األراضي العربيةتعرب عن بالغ قلقها. ١
واهلم حاملمارسات الالإنسانية اليت يتعرض هلا السجناء واملعتقلون العرب يف السجون اإلسرائيلية، مما يؤدي إىل تردي أتدين. ٢

؛الصحية والنفسية والعقلية
العودة إىل ديارهم؛بإسرائيل المتناعها عن تنفيذ قرارات مجعية الصحة العاملية اليت تطالبها بالسماح لالجئني والنازحنيتدين. ٣
؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢إسرائيل لرفضها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب املؤرخة يفتدين. ٤
ا تدعو. ٥ إسرائيل إىل التوقف فوراً عن إقامة املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة وعن االستيالء على األراضي العربية ومصادر
امة هذه املستوطنات، حيث إن إقامة هذه املستوطنات حترم سكان األراضي احملتلة من حقوقهم يف أرضهم وأمالكهم ومن متتعهم إلق

م الطبيعية، مما يؤثر على األحوال الصحية والنفسية واالجتماعية هلؤالء السكان؛ بثروا
ا التعتبر. ٦ تعسفية، سواء منها ما يؤثر على األحوال الصحية واجلسمانية أن إمعان سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف ممارسا

يغري من بنية األراضي العربية احملتلة، أمر يستوجب من الدول األعضاء النظر يف تطبيق واالجتماعية والنفسية للسكان العرب أو ما
.اإلجراءات اليت ينص عليها دستور منظمة الصحة العاملية

رابعاً 
الذي أصدره القائد العسكري اإلسرائيلي ملنطقة الضفة ١٩٧٨يناير/كانون الثاين٤املؤرخ يف٧٤٥سكري رقماألمر العإذ تستنكر

يري يف غالغربية بشأن مزاولة والرتخيص مبزاولة املهن الطبية والصحية يف الضفة الغربية باألراضي العربية احملتلة، والذي حيدث املزيد من الت
:ت القائمة يف األراضي احملتلة، وخاصة بالنسبة ملا يليالبنية القانونية للمؤسسا

ا واملتعارف عليها،( أ) إصدار الرتاخيص أو منعها أو سحبها بشكل يتعارض مع القواعد املهنية املعمول 
االت الطبية والصحية، وفرض قيود على مزاولة املهن الطبية والصحية أمام السكان( جري العاملني العرب يف ا ،ب) 



إسرائيل إىل التوقف على الفور عن تغيري األوضاع القانونية اليت حتكم مزاولة املهن الطبية والصحية يف األراضي العربية احملتلة، وأنتدعو
.تقوم فوراً بإلغاء األمر العسكري املشار إليه أعاله وأية أوامر أخرى مماثلة



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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