
.١٩٨٠مايو/أيار٢١بتاريخ١٨ـ٣٣عصجرقمقرار
فلسطينيهافبماالمحتلة،األراضيفيالسكانيعانيهاالتيالصحيةاألحواللسوءالقلقبالغعناإلعراب

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

سيما االستيطاين منه،
ي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال ما ورد يف دستور منظمة الصحة العاملية بأن "الصحة هوإذ تأخذ في اعتبارها

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

اء التام والفواالجتماعية والنفسية والعقلية والبدنية للسكان الواقعني حتت هذا ا وري هلذا الحتالل، وأنه ال ميكن تقومي ذلك إالّ باإل
االحتالل،

قد التزمت مبوجب املادة األوىل منها، ١٩٤٩أغسطس/آب١٢أن الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املؤرخة يفوإذ تأخذ بالحسبان
الظروف،ليس فقط باحرتام االتفاقية بل أيضاً بضمان جعلها موضع االحرتام يف كل 

بقرارات األمم املتحدة اخلاصة حبق الشعب الفلسطيين غري القابل للتصرف يف تقرير مصريه،وإذ تذّكر
حق الالجئني والنازحني العرب يف العودة إىل ديارهم وأمالكهم اليت ُهّجروا منها،وإذ تؤكد
لصادر ا56ـ26سيما القرار ج ص عجبميع قرارات منظمة الصحة العاملية السابقة حول هذا املوضوع الوإذ تذّكر

والقرارات الالحقة،١٩٧٣١مايو/أيار23بتاريخ
الذي أدان انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي العربية )،٣٦"أ" و "ب" (١بقرار جلنة حقوق اإلنسان رقموإذ تذّكر

احملتلة مبا فيها فلسطني،
اخلاصة،بتقرير جلنة اخلرباء وإذ تأخذ علماً 

أوالً 

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٧٧-٣٧٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

) على تأليف جلنة خاصة من اخلرباء لدرس األوضاع الصحية للمهجرين يف الشرق األوسط. [احملّرر]١٩٧٣(٥٦ـ٢٦ينص القرار رقم ج ص ع ١



بتقرير املدير العام عن املساعدات الصحية لالجئني والنازحني وسكان األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني؛تأخذ علماً . ١
عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا املدير العام وتطلب إليه مواصلة تعاونه مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بتقدميتعرب. ٢

.املساعدات الالزمة للشعب الفلسطيين
ثانياً 

التقرير السنوي لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،وبعد االطالع على
ؤديها نتيجة العدوان تنتيجة املوقف املتدهور الذي تعاين منه الوكالة بالنسبة مليزانيتها وبالنسبة للخدمات اليت وإذ تشعر بالقلق العميق

اإلسرائيلي املتكرر،
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن على جهودها املتواصلة؛تشكر. ١
لإىل املدير العام أن يواصل التعاون مع وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن بكتطلب. ٢

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

لسوء األحوال الشخصية والنفسية اليت يعاين منها السكان يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني؛تعرب عن بالغ قلقها. ١
ا إسرائيل لتغيري املعامل الطبيعية، والتكوين اجلغرايف، والوضع أو اإلطار املؤسسي والقانوين لألراضمجيع اإلجراءات اليتتدين. ٢ ي اختذ

ا ومستوطنني جدد يف األراضي احملتلة يشكل خرقاً  العربية احملتلة مبا فيها فلسطني، وتعترب أن سياسة إسرائيل يف توطني جزء من سكا
قة حبماية األشخاص يف زمن احلرب وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛فاضحاً التفاقية جنيف املتعل

أن بناء املستعمرات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني واالستغالل غري املشروع للثروات واملوارد الطبيعية تعلن. ٣
رراً اه العربية وحتويلها ألغراض االحتالل واالستيطان تلحق ضللسكان العرب يف هذه األراضي وال سيما االستيالء على مصادر املي

بالغاً بصحة السكان؛
املمارسات الالإنسانية اليت يتعرض هلا السجناء واملعتقلون العرب يف السجون اإلسرائيلية مما يؤدي إىل تردي أحواهلم الصحية تدين. ٤

والنفسية والعقلية؛
قرارات مجعية الصحة العاملية وغريها من املنظمات الدولية اليت تطالبها بالسماح لالجئني إسرائيل المتناعها عن تنفيذتدين. ٥

والنازحني بالعودة إىل ديارهم؛
؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢إسرائيل لرفضها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب املؤرخة يفتدين. ٦
حوال ة وقصفها املستمر لتجمعات الالجئني الفلسطينيني السكنية يف جنوب لبنان مما يؤثر على األإسرائيل ملمارستها التعسفيتدين. ٧

الصحية البدنية واالجتماعية والنفسية للسكان العرب. وتعترب امتناعها عن تطبيق قرارات منظمة الصحة العاملية خمالفة صرحية لنص 
وروح دستور املنظمة؛

ة رأيها يف أنه "من العقيم ختيل إمكانية حتقيق حالة من اكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية" يف جلنة اخلرباء اخلاصتشارك. ٨
ظروف االحتالل؛



إىل اللجنة اخلاصة استكمال مهمتها فيما يتعلق جبميع اآلثار املرتتبة على االحتالل وسياسات السلطات اإلسرائيلية احملتلة تطلب. ٩
ن ة اليت تنعكس سلبياً على األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة وفلسطني، وأن ترفع تقريراً عوممارستها املختلف

ة يذلك إىل الدورة الرابعة والثالثني جلمعية الصحة العاملية، آخذة بعني االعتبار مجيع أحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الدول العرب
.ير الفلسطينيةاملعنية ومنظمة التحر 



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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