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الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  حوالاأل
 وفي الجوالن السوري المحتل القدس الشرقية،

    
كوبا والعراق ولبنان وفلسطين مشروع مقرر إجرائي مقترح من وفود 

   والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا وقطر
 

  

علمًا بالتقرير الذي ُطِلب من المدير العام إن جمعية الصــــــــــــــحة العالمية الثالثة والســــــــــــــبعين، وقد أحاطت 
  :المدير العام القيام بما يلي إلىقررت أن تطلب  ١،)٩٢٠١() ٨(٢٧ج ص عالمقّرر اإلجرائي  بموجبتقديمه 

والســــــــــــــبعين تقريرًا عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ  الرابعــة إلى جمعيــة الصــــــــــــــحــة العــالميــةأن يقــدم   )١(
  التوصيات الواردة في تقرير المدير العام باالستناد إلى الرصد الميداني؛

ها برامج بناء القدرات ووضــــع بين أن يقدم الدعم إلى الخدمات الصــــحية الفلســــطينية، بوســــائل من  )٢(
  ى الصعيد المحلي؛العالج والتشخيص المحددة علبناء قدرات في  االستثمارستراتيجية بشأن الخطط اال

مشـــتريات مســـتدامة من اللقاحات واألدوية والمعدات الطبية لألرض الفلســـطينية المحتلة  أن يكفل  )٣(
لقانون اإلنســـــــــاني الدولي وقواعد بما يتوافق مع االتي خضـــــــــعت الختبار المنظمة المســـــــــبق للصـــــــــالحية، 

 المنظمة ومعاييرها؛

مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وســــــــائر الشــــــــركاء في األرض  اتيز الشــــــــراكأن يواصــــــــل تعز   )٤(
الفلســــــــــــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــــــــــــرقية، وفي الجوالن الســــــــــــوري المحتل، من أجل تعزيز قدرات 
االستجابة الصحية اإلنسانية من خالل توفير المساعدات والحماية على نحو شامل ومستدام أثناء جائحة 

  بعد أزمة الجائحة؛ما ) و ١٩-وس كورونا (كوفيدمرض فير 

  الصحة؛في مجال أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية   )٥(

أن يواصل تقديم المساعدة التقنية الالزمة من أجل تلبية االحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني،   )٦(
 تلبية لجنة الصــــــــــليب األحمر الدولية، فضــــــــــًال عن جهود والمحتجزون، بالتعاون معبمن فيهم الســــــــــجناء 

  االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛
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عن  ها القدس الشـــــرقية،تطوير النظام الصـــــحي في األرض الفلســـــطينية المحتلة، بما فييدعم أن   )٧(
، وتقليل الحاجة إلى إحالة المحليةالقدرات الصـــــــــــــحية لتوطيد  تنمية الموارد البشـــــــــــــريةطريق التركيز على 

المرضــــى، وخفض التكلفة، وتعزيز خدمات الصــــحة النفســــية، والحفاظ على نظام رعاية صــــحية أســــاســــية 
   ؛يقدم ما يلزم من خدمات صحية شاملة ومتكاملةمتين 

  .من أجل تحقيق هذه األهدافأن يكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية   )٧(
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