
.١٩٨٤أيار/مايو ١٧بتاريخ ٢٦ـ ٣٧قرار رقم ج ص ع 
إدانة ممارسات إسرائيل وسياستها الصحية في األراضي المحتلة، والتأكيد من جديد على حق الشعب 

الفلسطيني في أن تكون له مؤسساته الصحية

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

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

سيما االستيطاين منه،
كتساب األراضي بالقوة وأن أي احتالل لألراضي بالقوة يؤثر بشكل خطري على األحوال الصحية مبدأ عدم جواز ا تؤكدوإذ

اء التام والفوري هل ذا واالجتماعية والنفسية والعقلية واجلسدية للسكان الواقعني حتت هذا االحتالل، وأنه ال ميكن تقومي ذلك إالّ باإل
االحتالل،

منها،األوىلاملادةمبوجبالتزمتقد١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةجنيفاتفاقيةيفاألطرافالدولأنبالحسبانتأخذوإذ
الظروف،كليفاحرتامموضعجعلهابضمانأيضاً بلاالتفاقيةباحرتامفقطليس
كانون١٥بتاريخ٣٨/٧٩و١٩٨٣األولكانون/ديسمرب١٣بتاريخ٣٨/٥٨املتحدةلألممالعامةاجلمعيةبقراريتذّكروإذ

األوسط،والشرقفلسطنيبقضييتاملتعلقةاألخرىاملتحدةاألممقراراتوجبميع١٩٨٣ديسمرب/األول
النضال الذي خاضه وخيوضه الشعب الفلسطيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد له اعتبارهافيتضعوإذ

والعودة وإقامة دولته املستقلة على أرض فلسطني،من أجل حقه يف تقرير املصري 
عن دعمها هلذا النضال كما مت التعبري عنه يف العديد من قرارات األمم املتحدة وغريها من املؤسسات واملنظمات اإلعرابتكرروإذ

فيها فلسطني،الدولية اليت تدعو إسرائيل إىل االنسحاب الفوري وغري املشروط من األراضي العربية احملتلة مبا 
١بتقرير جلنة اخلرباء اخلاصة،علماً تأخذوإذ

ا اإلنسانية والصحية واالجتماعية ألبنائها،االعتباربعينتأخذوإذ ا تقدمي خدما حق الشعوب يف أن تتوىل بنفسها وعرب مؤسسا

الصحة؛والقرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مجعية 27ـ36القرار ج ص عتؤيد-١
ا التعسفية ضد السكان العرب؛تدين-٢ إسرائيل الستمرار احتالهلا لألراضي العربية مبا فيها فلسطني واستمرارها يف ممارسا
إسرائيل الستمرارها يف إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني واجلوالن، والستغالهلا غري تدين-٣

ي للثروات واملوارد الطبيعية للسكان العرب يف تلك األراضي، وال سيما االستيالء على موارد املياه وحتويلها ألغراض االحتالل الشرع
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واالستيطان، وتطالب بالتوقف الفوري عن إقامة مستوطنات جديدة وإزالة ما مت إقامته منها،
اء االحتالل فوراً ووقف كل عمليات العنف واتطالب-٤ الضطهاد حىت يتمكن الشعب الفلسطيين من ممارسة حقوقه الوطنية بإ

الثابتة، األمر الذي يعترب شرطاً أساسياً إلقامة نظام صحي واجتماعي يضم كافة املؤسسات الضرورية لتلبية احتياجاته؛
ن على لسكان العرب معتمديإسرائيل لسياستها اليت ترمي، كجزء من خطتها الشاملة لضم األراضي احملتلة، إىل جعل اتدين-٥

النظام الصحي اإلسرائيلي عن طريق شل اخلدمات يف املؤسسات الصحية واالجتماعية العربية؛
مراكزثالثةبإنشاءتطالباليت) ٢(٨فقرة٢٧ـ36إسرائيل لوضع العراقيل بصفة مستمرة يف طريق تنفيذ القرار ج ص عتدين-٦

؛املباشرالعامليةالصحةمنظمةإشرافحتتفلسطنيفيهامبااحملتلةالعربيةاألراضييفصحية
، وتطلب إليه 27ـ36القرار ج ص عمن) ٢(٨الفرعيةالفقرةاملدير العام على اجلهود اليت بذهلا من أجل تنفيذتشكر-٧

ذا الشأن  الثالثني؛إىل مجعية الصحة العاملية الثامنة و مواصلة هذه اجلهود إىل أن يتم التنفيذ الكامل هلذا القرار وأن يقدم تقريراً 
من جديد على حق الشعب الفلسطيين يف أن تكون له مؤسساته اليت تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية، وتطلب إىل تؤكد-٨

:املدير العام
ساعدة الالزمة للشعب مليتعلق بتقدمي ازيادة التعاون والتنسيق مع الدول العربية املعنية ومع منظمة التحرير الفلسطينية فيما ) ١(

الفلسطيين؛
اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان اشرتاك منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر الدويل املعين بقضية ) ٢(

؛١٩٨٣آب/أغسطس٢٩يففلسطني املنعقد يف جنيف 
عية ألراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني وتقدمي تقارير عنها بصورة منتظمة إىل مجمراقبة األحوال الصحية للسكان العرب يف ا) ٣(

الصحة؛
جلنة اخلرباء اخلاصة على تقريرها وتطلب إليها أن تستمر يف مهمتها فيما يتعلق جبميع اآلثار املرتتبة على االحتالل تشكر-٩

ا املختلفة  كان العرب اليت تؤثر تأثرياً ضاراً على األحوال الصحية، البدنية منها والنفسية، للسوسياسات السلطات اإلسرائيلية وممارسا
ل العربية و يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني، وأن تقدم تقريراً إىل مجعية الصحة العاملية الثامنة والثالثني وذلك بالتنسيق مع الد

.املعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية



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
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