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Beantwoording Kamervragen van het lid Kuzu DENK aan

M over het Nederlandse stemgedrag in de WHA

Aanleiding

Kamervragen van het lid Kuzu DENK aan M over het Nederlandse stemgedrag in

de World Health Assembly

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen van

het lid Kuzu DENK aan M over het Nederlandse stemgedrag in de World Health

Assembly

Kernpunten

Deze Kamervragen zijn gesteld in reactie op de tegenstemmen tijdens de

World Health Assembly WHA in 2021 en 2022 op de resolutie over de

Palestijnse gebieden en Golanhoogten en het mede indienen van de

resolutie over Oekrame in 2022

Het kabinet heeft de tegenstemmen op de resolutie over de Palestijnse

gebieden en Golanhoogten onderbouwd a d h v stemverklaringen zie

onder In beide gevallen is de tegenstem gebaseerd op onevenwichtige
tekst en politisering
Conform motie Van der Staaij zet het kabinet zich in om disproportionele
aandacht voor Israel binnen VN gremia tegen te gaan

De teksten van de resoluties over de situatie in de Palestijnse gebieden en

Golanhoogten zijn onevenwichtig aangezien uitsluitend gerefereerd wordt

aan de verplichtingen van Israel en de WHO terwiji het onderliggende

rapport ingaat op de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen
Bovendien ontvangt de situatie in de Palestijnse gebieden en

Golanhoogten disproportionele aandacht omdat dit als separaat agenda
item besproken wordt in de WHA De situaties in andere gebieden
waaronder de resolutie over Oekrame worden behandeld onder het

agenda item m b t noodsituaties wereldwijd waarin de WHO opereert

Toelichting

Deze Kamervragen zijn gesteld n a v stemming World Health Assembly WHA

22 28 mei jl over een jaarlijks terugkerende resolutie m b t het WHO rapport

over gezondheidsomstandigheden in Palestijnse Gebieden en Golanhoogten en
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over de resolutie m b t de gezondheidssituatie in Oekrame De Kamervragen

roepen op tot uitleg waarom het kabinet de resolutie over Oekrame mede heeft

ingediend maar tegen de resolutie over de Palestijnse gebieden en Golanhoogten
heeft gestemd evenals vorig jaar Hierbij zijn de volgende overwegingen van

belang zoals aangegeven in de beantwoording

Datum

[datum]

Onze Referentie

[referentienummer]

♦ In de resolutie van zowel 2021 als in die van 2022 werd uitsluitend

gerefereerd aan de verplichtingen van Israel als bezettende macht en de

WHO Het onderliggende rapport ging daarentegen in op de

verantwoordelijkheden van alle partijen die betrokken zijn bij het

verbeteren van de gezondheidssituatie in de bezette Palestijnse gebieden
M b t de resolutie over Oekraine was geen sprake van een discrepantie
tussen de resolutie en het onderliggende rapport Beiden gaan in op de

gevolgen van de Russische invasie voor de gezondheidssituatie in

Oekrame en daarbuiten

• De resolutie over de gezondheidssituatie in Oekrame is behandeld onder

agenda item 16 3 {WHO s work in health emergencies de resolutie over

de gezondheidssituatie in de Palestijnse gebieden en Golanhoogten onder

agenda item 20 {Health conditions in the occupied Palestinian territory

inciuding east Jerusalem and in the occupied Syrian Golan Deze laatste

resolutie wordt dus als een separaat agenda item besproken terwiji de

situatie in Oekraine wordt behandeld onder het agenda item m b t

noodsituaties wereldwijd waar de WHO opereert Om disproportionele
aandacht voor een land binnen de VN te voorkomen pleit het kabinet

conform de motie Van der Staaij c s 21 501 02 nrs 2367 en 2374 voor

eenzelfde manier van behandelen van de situatie in de Palestijnse
Gebieden en de Golanhoogten gebieden als andere landensituaties

Stemverklaringen

Zowel dit jaar als vorig jaar heeft het kabinet de tegenstem op de resolutie over

de Palestijnse gebieden en Golanhoogten onderbouwd d m v stemverklaringen

2022

The Netherlands welcomes the WHO report concerning the Health conditions in

the occupied Palestinian territory including east Jerusalem and in the occupied

Syrian Golan The Netherlands also commends the important work WHO Is doing
in providing support and health related technical assistance to the Palestinian

people in these areas The report also contains a balanced set of

recommendations to all parties involved to improve health conditions in the

occupied Palestinian territory including east Jerusalem

The Netherlands therefore recommends that the Health conditions in the occupied
Palestinian territory including east Jerusalem and in the occupied Syrian Golan

will be part of the Director General s Report on WHO s work in emergencies

Contrary to the report itself however the Netherlands considers the resolution

that was submitted for approval as needlessly politicizing and unbalanced in its

character While continuing to support the WHO In its efforts to improve the health

conditions in the occupied Palestinian territory the Netherlands therefore doesn t

support the resolution that was put forward for decision on this topic to the WHA
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The Netherlands supports the valuable work of the WHO In the occupied
Palestinian territory Especially now when the health system is facing a two fold

crisis of COVID 19 and treating the many wounded in the West Bank including
East Jerusalem and Gaza

The Netherlands is concerned by the damages inflicted on the aiready
overburdened health system in Gaza during the recently ended round of violence

The Netherlands is also concerned by the reported cases of obstruction to the

delivery of heaith care services especialiy to fataliy wounded persons

However the Netherlands has voted against this resolution It is our longstanding

position that the WHA is a technical organization and politicization should be

avoided In the past this resolution was technical but the language introduced in

this year s resolution regrettably goes beyond a factual addition needed to address

the developments For instance a call upon WHO to ensure equitable access to

COVID vaccination for Palestinians in East Jerusalem and the occupied Syrian
Golan when such access is already provided for by Israel in these areas or the

reference to bombing in East Jerusaiem

For this reason and given the fact that the resolution is not needed for WHO to

execute it s important mandate in the occupied Palestinian territory the

Netherlands has decided to vote against this resolution

To be clear this vote against the resolution should not be construed as a vote

against the work of the WHO In the occupied Palestinian territory and I would like

to underline that the Netherlands will continue to speak out against possible
violations by al[ duty bearers in the Palestinian territory

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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