
.١٩٨٣أيار/مايو ١٦بتاريخ ٢٧ـ ٣٦قرار رقم ج ص ع 
إدانة الممارسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، والحّث على إنشاء مؤسسات طبية فلسطينية جديدة

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

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

سيما االستيطاين منه،
الل لألراضي بالقوة يؤثر بشكل خطري على األحوال الصحية مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، وأن أي احتتؤكدوإذ

اء التام والفوري هل ا ذواالجتماعية والنفسية والعقلية واجلسدية للسكان الواقعني حتت هذا االحتالل، وأنه ال ميكن تقومي ذلك إال باإل
االحتالل،

قد التزمت مبوجب املادة األوىل ١٩٤٩اغسطي/آب ٢١أن الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املؤرخة يفالحسبانفيتأخذوإذ
منها، ليس فقط باحرتام االتفاقية بل أيضاً بضمان جعلها موضع احرتام يف كل الظروف،

بقرارات األمم املتحدة اخلاصة حبق الشعب الفلسطيين غري القابل للتصرف يف تقرير مصريه،تذّكروإذ
يف العودة إىل ديارهم وأمالكهم اليت ُهجُِّروا منها،حق الالجئني والنازحني العرب تؤكدوإذ
انتهاكاتتدينواليت١٩٨٣شباط/فرباير١٥يفاملؤرخة١٩٨٣/٣و١٩٨٣/٢و١٩٨٣/١اإلنسانحقوقجلنةبقراراتتذّكروإذ

بتاريخ٧/٥ـدإطملتحدةالألممالعامةاجلمعيةوقراراتواجلوالن،فلسطنيفيهامبااحملتلة،العربيةاألراضييفاإلنسانحلقوقإسرائيل
،١٩٨٢أيلول/سبتمرب٢٤بتاريخ٧/٩ـودإط١٩٨٢آب/أغسطس١٩بتاريخ٧/٦ـودإط١٩٨٢حزيران/يونيو٢٦
على أن يكون التعاون الدويل من أجل النهوض بالصحة أكثر فعالية يف األراضي احملتلة وعلى ضرورة مشاركة املؤسسات تؤكدوإذ

واملنظمات الدولية مبا فيها منظمة الصحة العاملية،
١بتقرير جلنة اخلرباء اخلاصة،علماً تأخذوإذ

ا اإلنسانية والصحية واالجتماعية ألبنائها،بالحسبانتأخذوإذ ا تقدمي خدما حق الشعوب يف أن تتوىل بنفسها وعرب مؤسسا
نة ليت انتشرت بني الطالبات يف الضفة الغربية واليت نتج عنها ما ورد يف تقرير جلإىل املتالزمة اإلكلينيكية االقلقبشديدتنظروإذ

١٩٨٣،٢نيسان/أبريل٢٨اخلرباء اخلاصة بتاريخ

والقرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مجعية الصحة؛35–15على القرار ج ص عتؤكد-١

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٤٥٦-٤٥٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦

.٣٦/١٤الوثيقة ج ١
.٣ـ٣ـ١ـ٤، الفقرة ٣٦/١٤الوثيقة ج ٢



ية، ويف ممارستها التعسفية وقصفها املستمر للمناطق وللمخيمات السكنية العربإسرائيل الستمرارها يف سياستها العدوانية تدين-٢
وخاصة ما حدث يف احلرب األخرية الوحشية اليت شنتها إسرائيل على لبنان، وما نتج عنها من تدمري للمخيمات واملدن وقتل وجرح 

ازر الوحشي ة ة اجلماعية يف صربا وشاتيال، اليت ثبتت مسؤوليعشرات اآلالف من املدنيني، من أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك ا
احلكومة اإلسرائيلية عنها؛

اء االحتالل فوراً ووقف كل عمليات القمع والعنف لكي يتسىن للشعب الفلسطيين ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة؛تطالب-٣ بإ
ات السلطات ميع اآلثار املرتتبة على االحتالل وسياسجلنة اخلرباء اخلاصة وتطلب منها أن تستكمل مهمتها فيما يتعلق جبتشكر-٤

ا املختلفة اليت تنعكس سلبياً على األحوال الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيه ااإلسرائيلية احملتلة وممارسا
، وذلك بالتنسيق مع العتبار مجيع أحكام هذا القرارفلسطني، وأن ترفع تقريراً إىل مجعية الصحة العاملية السابعة والثالثني، آخذة بعني ا

الدول العربية املعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية؛
ا السابقة، كذلك ما ورد يف تقريرها املؤرخ علماً تأخذ-٥ بتقارير جلنة اخلرباء اخلاصة املقدمة إىل مجعية الصحة يف دورا
ا"؛بأن هناك مشكلة صحية"١٩٨٣نيسان/أبريل28يف ٣عامة جيب عدم التقليل من شأ

باختاذ كافة التدابري املمكنة لالستمرار يف مراقبة التطورات الصحية اليت قد تطرأ على السكان وتكلف منظمة الصحة توصي-٦
ن توفري البيئة مالعاملية بأن تتوىل مباشرة اإلشراف على صحة السكان العرب يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني، للتأكد 

الصحية السليمة جلميع هؤالء السكان؛
إسرائيل الستمرارها يف إقامة املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني واجلوالن، ولالستغالل غري الشرعي تدين-٧

تالل ر املياه وحتويلها ألغراض االحللثروات واملوارد الطبيعية للسكان العرب يف هذه األراضي، وال سيما االستيالء على مصاد
واالستيطان، وتطالب بالتوقف الفوري عن زرع املستوطنات وإزالة ما مت إقامته منها؛

على حق الشعب الفلسطيين يف أن تكون له مؤسساته اإلنسانية اليت تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية ألبنائه، وتطلب تؤكد-٨
:إىل املدير العام

التعاون والتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمي املساعدات الالزمة للشعب الفلسطيين؛زيادة ) ١(
العمل على إنشاء ثالثة مراكز طبية يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني، وختصيص األموال الالزمة هلذا الغرض، على أن ) ٢(

شر ملنظمة الصحة العاملية، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مجعية الصحة العاملية السابعة والثالثني؛تكون هذه املراكز حتت اإلشراف املبا
متابعة احلالة الصحية للسكان العرب يف األراضي العربية احملتلة مبن فيهم الذين ظهرت عليهم أعراض املتالزمة اإلكلينيكية أو أية ) ٣(

ة ورفع تقارير عنها بصورة مستم .رة إىل مجعية الصحةحاالت مشا

املصدر نفسه.٣



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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