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اﻷﺣواﻝ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺟوﻻن اﻟﺳوري اﻟﻣﺣﺗﻝ
ﻣﺷروع ﻣﻘرر إﺟراﺋﻲ ﻣﻘﺗرح ﻣن وﻓود ﻛوﺑﺎ واﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﻳن
وﻗطر واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ وﺗوﻧس وﺗرﻛﻳﺎ
إن ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻌﻳن ،وﻗد أﺣﺎطت ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺎﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي طُِﻠب ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﻘرر اﻹﺟراﺋﻲ ج ص ع ١،(٢٠١٩) (٨)٧٢ﻗررت أن ﺗطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﺑﻣوﺟب ّ
اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ
)(١
أن ﻳﻘــدم إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺣــﺔ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ واﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻌﻳن ﺗﻘرﻳ اًر ﻋن اﻟﺗﻘــدم ُ
اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟرﺻد اﻟﻣﻳداﻧﻲ؛
أن ﻳﻘدم اﻟدﻋم إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳ ــطﻳﻧﻳﺔ ،ﺑوﺳ ــﺎﺋﻝ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑراﻣﺞ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ووﺿ ــﻊ
)(٢
اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻌﻼج واﻟﺗﺷﺧﻳص اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻣﺣﻠﻲ؛
أن ﻳﻛﻔﻝ ﻟﻸرض اﻟﻔﻠﺳ ــطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻣﺷ ــﺗرﻳﺎت ﻣﺳ ــﺗداﻣﺔ ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻷدوﻳﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﻳﺔ
)(٣
اﻟﺗﻲ ﺧﺿ ـ ـ ـ ــﻌت ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺑق ﻟﻠﺻ ـ ـ ـ ــﻼﺣﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ وﻗواﻋد
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ؛
أن ﻳواﺻـ ـ ـ ــﻝ ﺗﻌزﻳز اﻟﺷ ـ ـ ـ ـراﻛﺎت ﻣﻊ وﻛﺎﻻت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﺧرى وﺳـ ـ ـ ــﺎﺋر اﻟﺷـ ـ ـ ــرﻛﺎء ﻓﻲ اﻷرض
)(٤
اﻟﻔﻠﺳـ ـ ـ ـ ـ ــطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘدس اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻗﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺟوﻻن اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ــوري اﻟﻣﺣﺗﻝ ،ﻣن أﺟﻝ ﺗﻌزﻳز ﻗدرات
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺷﺎﻣﻝ وﻣﺳﺗدام أﺛﻧﺎء ﺟﺎﺋﺣﺔ
ﻣرض ﻓﻳروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﻳد (١٩-وﻣﺎ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ؛
)(٥

ﻳزود اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺳورﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺟوﻻن اﻟﺳوري اﻟﻣﺣﺗﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ؛
أن ّ

أن ﻳواﺻﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ،
)(٦
ﺑﻣن ﻓﻳﻬم اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﺟﻧﺎء واﻟﻣﺣﺗﺟزون ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬود ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﻠﻳب اﻷﺣﻣر اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﺿ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻋن ﺗﻠﺑﻳﺔ
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻗﻳن واﻟﺟرﺣﻰ؛

 ١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج.١٥/٧٣
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أن ﻳدﻋم ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟﺻ ـ ــﺣﻲ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳ ـ ــطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘدس اﻟﺷـ ـ ـرﻗﻳﺔ ،ﻋن
)(٧
طرﻳق اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻟﺗوطﻳد اﻟﻘدرات اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣرﺿـ ــﻰ ،وﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗﻌزﻳز ﺧدﻣﺎت اﻟﺻـ ــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ــﻳﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم رﻋﺎﻳﺔ ﺻـ ــﺣﻳﺔ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻳﺔ
ﻣﺗﻳن ﻳﻘدم ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ؛
)(٧

أن ﻳﻛﻔﻝ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻫداف.
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