
.١٩٨٦أيار/مايو ١٥بتاريخ ١٠ـ ٣٩قرار رقم ج ص ع 
إدانة ممارسات إسرائيل وسياستها الصحية في األراضي المحتلة، والتأكيد من جديد على حق الشعب 

الفلسطيني في أن تكون له مؤسساته الصحية

مجعية الصحة العاملية التاسعة والثالثون،
دستور منظمة الصحة العاملية الذي ينص على أن صحة مجيع الشعوب أمر أساسي لبلوغ للمبدأ األساسي املقرر يفمنهاإدراكاً 

السلم واألمن،
ا عن تأمني أحوال صحية مالئمة جلميع الشعوب اليت تعاين من أوضاع استثنائية وخاصة االحتالل األجنيب وال منهاووعياً  ملسؤوليا

سيما االستيطاين منه،
كتساب األراضي بالقوة وأن أي احتالل لألراضي بالقوة يؤثر بشكل خطري على األحوال الصحية مبدأ عدم جواز ا تؤكدوإذ

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

اضه وخيوضه الشعب الفلسطيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد له النضال الذي خاعتبارهافيتضعوإذ
اء االحتالل يف األراضي  من أجل حقه يف تقرير املصري والعودة وإقامة دولته املستقلة على أرض فلسطني وإذ تدعو إسرائيل إىل إ

العربية احملتلة مبا فيها فلسطني،
ا مجعية الصحة بشأن األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها القر وتؤكدتذّكروإذ ارات السابقة اليت أصدر

،15ـ38ج ص عو26ـ37ج ص عو27ـ36فلسطني وال سّيما القرارات ج ص ع
ا تقدمي االعتباربعينتأخذوإذ ائها،اخلدمات اإلنسانية الصحية واالجتماعية ألبنحق الشعوب يف أن تتوىل بنفسها وعرب مؤسسا

ا التعسفية ضد السكان العرب، والستمرارها يف إقامة املستوطنات تدين-١ إسرائيل الستمرار احتالهلا لألراضي العربية، وممارسا
لطبيعية للسكان العرب يف للثروات واملوارد ااإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني واجلوالن، واالستغالل غري الشرعي

تلك األراضي وال سّيما االستيالء على مصادر املياه وحتويلها ألغراض االحتالل واالستيطان، ملا هلذه السياسات من تأثريات مدمرة 
وطويلة األمد على الظروف الصحية، النفسية منها واجلسدية، للسكان الواقعني حتت االحتالل؛

ا ربط السكان العرب يف فلسطني واجلوالن بالنظام الصحي تدين-٢ إسرائيل لسياستها اهلادفة إىل ضم األراضي العربية احملتلة وحماوال
اإلسرائيلي وعرقلة التطور الطبيعي للمؤسسات الصحية العربية، واإلقدام على إغالق بعضها كمستشفى اهلوسبيس يف مدينة القدس؛

السماح للجنة اخلرباء اخلاصة بزيارة األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني واجلوالن ورفضها تنفيذ قرار إسرائيل لرفضهاتدين-٣
؛15ـ38مجعية الصحة العاملية ج ص ع

على ضرورة إطالع مجعية الصحة بصفة مستمرة على األحوال الصحية للسكان العرب الواقعني حتت االحتالل من خالل تؤكد-٤
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جلنة اخلرباء اخلاصة بتقدمي تقارير دورية عن تلك األحوال، وعلى ضرورة أن تستمر جلنة اخلرباء اخلاصة يف القيام مبهمتها وأن تقدم قيام 
اللجنة تقريرها إىل الدورة األربعني جلمعية الصحة العاملية حول اآلثار املرتتبة على االحتالل وسياسات السلطات اإلسرائيلية احملتلة

ا املختلفة اليت تؤثر تأثرياً ضاراً على األحوال الصحية للسكان العرب الواقعني حتت االحتالل؛وممارسا
خاصة ما 15ـ38املدير العام على اجلهود اليت يبذهلا لتنفيذ قرارات مجعية الصحة وتطلب إليه متابعة القرار ج ص عتشكر-٥

عربية احملتلة؛يتعلق بزيارة جلنة اخلرباء اخلاصة إىل األراضي ال
على حق الشعب الفلسطيين يف أن تكون له مؤسساته اليت تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية وتطلب من جديدمنتؤكد-٦

:املدير العام
لشعب ل) زيادة التعاون والتنسيق مع الدول العربية املعنية ومع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمي املساعدة الالزمة ١(

الفلسطيين؛
) مساعدة الشعب الفلسطيين ومؤسساته الصحية من أجل تطوير الرعاية الصحية األولية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخارجها ٢(

من خالل تطوير خدمات صحية واجتماعية كافية، وتدريب املزيد من العاملني يف احلقل الصحي من أجل بلوغ هدف توفري الصحة 
؛٢٠٠٠ل عامللجميع حبلو 

ذا الشأن إىل مجعية الصحة ٣( ) مراقبة األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني وتقدمي تقرير 
العاملية األربعني؛

لى تعزيز اخلدمات اليت ل ع) تدعيم املراكز الصحية التابعة لإلشراف املباشر ملنظمة الصحة العاملية يف األراضي العربية احملتلة والعم٤(
تقدمها؛

) تقدمي الدعم املادي واملعنوي لكافة املؤسسات واجلمعيات واهليئات احمللية والدولية اليت تسعى إلنشاء املستشفيات والوحدات ٥(
.الصحية يف األراضي العربية احملتلة



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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