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  تنقيح اللوائح الصحية الدولية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  معلومات عامة
  
الدعوة إلى عقد اجتماعات للفريق العامـل الحكـومي         "ى المدير العام     إل ٢٨-٥٦ج ص ع  طلب القرار     -١

الدولي المعني بتنقيح اللوائح الصحية الدولية في الوقت المناسب وبناء على موافقة دورة المجلـس التنفيـذي                 
حـرز فـي    ، مع إيالء االهتمام للتقدم الم     ٢٠٠٤يناير  / ئة المزمع عقدها في كانون الثاني     الثالثة عشرة بعد الما   

ويعطي هذا التقرير معلومات عن عمل الفريق       ." العمل التقني ولاللتزامات األخرى الواقعة على عاتق المنظمة       
  .٢٠٠٤مايو / العامل الحكومي الدولي منذ انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين في أيار

  
لوائح الصحية الدولية في جنيف في الفترة       وقد اجتمع الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتنقيح ال          -٢

 دولـة عـضواً وكانـت مهمـتهم         ١٥٥وحضره مندوبون من    . ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٢ إلى   ١من  
استعراض وإقرار تعديالت مقترحة على مسودة تنقيح اللوائح الصحية الدولية، وانتخب الفريق العامل رئيـسه               

وقد تم تقـسيم العمـل      . ه وهم يمثلون كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة        ونواب) وهو السفير ويهالن من أيرلندا    (
وعلى الرغم من وجود دعم كبير      . على ثالث مجموعات فرعية عقدت اجتماعات متعاقبة على مدى أسبوعين         

 للمبادئ الضمنية الموجهة لعملية التنقيح وإحراز تقدم كبير فقد رأى المندوبون أن هناك حاجة إلى المزيد مـن                 
/  شـباط  ٢٦ و ٢١واتفق الفريق على عقد دورة أخرى في الفترة الممتدة بين           . الوقت للنظر في بعض القضايا    

  . في جنيف٢٠٠٥فبراير 
  
 في التعديالت التي اقترحت الدول األعضاء إدخالها في الـدورة األولـى للفريـق               ١وقد نظر الرئيس    -٣

العامل، وتم إرسال نص منقح، وهو عبارة عن اقتراح من الرئيس، إلى الدول األعضاء في أواخر شهر كانون                  
فريـق  وعقدت مشاورات حول المقترح في عدد من أقاليم المنظمة قبـل انعقـاد دورة ال         . ٢٠٠٥يناير  / الثاني

واجتمع أعضاء مكتب الفريق العامل بانتظام في الفترة الفاصلة بين الدورتين من أجـل وضـع     . العامل الثانية 
  .الخطط الخاصة بالجدول الزمني للعمل الذي سيضطلع به

  
 دولـة   ١٥٣مندوبون من   ) ٢٠٠٥فبراير  /  شباط ٢٦ إلى   ٢١(وقد حضر دورة الفريق العامل الثانية         -٤

رغم من اتفاق الدول األعضاء على معظم النص فإنه كانت هناك حاجة إلى المزيد من الوقت                وعلى ال . عضواً
دورة الفريق العامـل الثانيـة فـي    وعليه فقد تقرر استئناف  . للتوصل إلى توافق في اآلراء حول جميع المواد       

  . بهدف إنجاز عمله٢٠٠٥مايو /  أيار١٣ و١٢جنيف يومي 

                                                           
  .A/IHR/IGWG/2/2 Corr.1 وA/IHR/IGWG/2/2الوثيقتين انظر    ١
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المنجزة في الدورة الثانية الخاصة بتنقيح اللوائح الـصحية الدوليـة إلـى             ومن المنوي إحالة األعمال       -٥
  .، وذلك للنظر فيها وإقرارها٢٠٠٥مايو /  أيار١٦الثامنة والخمسين التي ستنعقد في جمعية الصحة العالمية 

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  . الوارد أعالهلإلحاطة علماً بالتقريرجمعية الصحة مدعوة   -٦
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