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

    
  كوبا و  والبحرين أندورا مشروع مقرر إجرائي مقترح من وفود

  وليبيا وماليزيا وموريتانيا  لبنانو  والكويت واألردن والعراقومصر 
  العربية السعودية والسودان  والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة

   العربية السورية وتونس وتركيا الجمهوريةو وجنوب أفريقيا 
   واليمن فاريةيالبول اليفنزو وجمهورية 

 
  

على  بناءً المدير العام  المقدم منعلمًا بالتقرير والســبعين، وقد أحاطت  الرابعةإن جمعية الصــحة العالمية 
 إلىقررت أن تطلــب  ،)٢٠٢٠() ٣٢(٧٣ج ص علجمعيــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة اإلجرائي الطلــب الوارد في المقرر 
  :المدير العام القيام بما يلي

والســـــــــــبعين تقريرًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ  الخامســـــــــــة إلى جمعية الصـــــــــــحة العالميةأن يقدم   )١(
  إلى الرصد الميداني؛ ، استناداً التوصيات الواردة في تقرير المدير العام

القطاع الصــــــــــحي الفلســــــــــطيني، وفقًا لنهٍج قائم على تقوية النظام الصــــــــــحي، أن يقدم الدعم إلى   )٢(
تية األســـــاســـــية والموارد البشـــــرية والتقنية عن طريق تحســـــين البنى التح برامج بناء القدرات تشـــــملبوســـــائل 

 وتوفير المرافق الصــــــــحية، وضــــــــمان إتاحة خدمات الرعاية الصــــــــحية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها
ووضع خطط استراتيجية  الطويل األمدعلى النحو الالزم لمعالجة المشاكل الهيكلية الناجمة عن االحتالل 

  جية وتشخيصية محددة على الصعيد المحلي؛  بشأن االستثمار في بناء قدرات عال

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؛

على نحو خاٍل من التمييز وميســـــــــور التكلفة  ١٩-للقاحات المضـــــــــادة لكوفيدأن يضـــــــــمن إتاحة ا  )٤(
القدس الشــــرقية في ومنصــــف للســــكان المحتلين المحميين في األراضــــي الفلســــطينية المحتلة، بما في ذلك 

  والجوالن السوري المحتل، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي؛
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والعاملين في مجال إغاثة الجرحى والمســــــــــــاعدة الصــــــــــــحية أن يضــــــــــــمن احترام وحماية الجرحى   )٥(
الطبي واإلنســــــــاني القائمين بواجباتهم  نواإلنســــــــانية، وُنظم الرعاية الصــــــــحية، وجميع العاملين في المجالي

الطبية حصـــــــرًا، ووســـــــائل نقلهم ومعداتهم، باإلضـــــــافة إلى المســـــــتشـــــــفيات والمرافق الطبية، بما يتوافق مع 
  كوالتها اإلضافية؛اتفاقيات جنيف وبروتو 

ف وســـــائر وكاالت األمم المتحدة المعنية يأن يجري تقييمًا، في إطار التعاون الكامل مع اليونيســـــ  )٦(
مكتب المنظمة اإلقليمي لشـــــــــــرق المتوســـــــــــط ومكتب المنظمة الُقطري في األرض الفلســـــــــــطينية المحتلة، و 
أشـــكال المشـــاكل الصـــحية النفســـية، فيها القدس الشـــرقية، عن نطاق وطابع األمراض النفســـية وســـائر   بما

الناتجة عن القصــــــــــف الجوي وغيره من أشــــــــــكال القصــــــــــف الطويل األمد، في صــــــــــفوف ســــــــــكان األرض 
  سيما في صفوف األطفال والمراهقين؛ الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وال

شــــــــركاء في األرض مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وســــــــائر ال اتأن يواصــــــــل تعزيز الشــــــــراك  )٧(
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 

  أزمة الجائحة؛ انتهاء بعدو ) ١٩-مرض فيروس كورونا (كوفيد

  الصحة؛في مجال أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية   )٨(

أن يواصل تقديم المساعدة التقنية الالزمة من أجل تلبية االحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني،   )٩(
 تلبية لجنة الصــــــــــليب األحمر الدولية، فضــــــــــًال عن جهود بمن فيهم الســــــــــجناء والمحتجزون، بالتعاون مع

  االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛

عن  ها القدس الشـــــرقية،تطوير النظام الصـــــحي في األرض الفلســـــطينية المحتلة، بما فييدعم أن   )١٠(
إحالة ، وتقليل الحاجة إلى القدرات الصـــــــــــــحية المحليةلتوطيد  تنمية الموارد البشـــــــــــــريةطريق التركيز على 

متين  أوليةالمرضــى، وخفض التكلفة، وتعزيز خدمات الصــحة النفســية، والحفاظ على نظام رعاية صــحية 
   ؛يقدم ما يلزم من خدمات صحية شاملة ومتكاملة

  .من أجل تحقيق هذه األهدافأن يكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية   )١١(
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