
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ق١٢٢ت م     بعد المائة  العشرون   والثانية الدورة  
  ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاني ٢٤

  EB122.R3    من جدول األعمال  ٥-٤البند 
  
  
  

  )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية 
  

  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١،)٢٠٠٥(بعد النظر في التقرير الخاص بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الحادية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،    
  

  ؛)٢٠٠٥(بعد النظر في التقرير الخاص بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   
  

ر أن تنظر    بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدولية والذي قر       ٣-٥٨ع ص جوإذ تشير إلى القرار       
جمعية الصحة العالمية الحادية والستون في الجدول الزمني لتقديم المزيد من تقارير الدول األطـراف               

، واالستعراض األول لتطبيـق أحكـام هـذه         )٢٠٠٥(والمدير العام عن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية        
   من اللوائح؛٥٤ من المادة ٢ و١اللوائح عمالً بالفقرتين 

  
 عمـالً   ٢لى أهمية وضع جدول زمني الستعراض وتقييم كيفية تنفيـذ المرفـق             وإذ تشدد ع    
  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٥٤ من المادة ٣بالفقرة 

  
 بشأن تنفيـذ    ٢-٥٩ع ص جوإذ ال يغيب عن بالها الطلب الموجه إلى المدير العام في القرار               

ى جمعية الصحة العالمية الستين ثم تقارير سنوية        لكي يقدم تقريراً إل   ) ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية    
بعد ذلك عن التقدم المحرز في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لاللتزام بأحكام اللوائح الصحية الدولية                

  وتنفيذها؛) ٢٠٠٥(
  
  
  

                                                      
 .١٢٢/٨ت مالوثيقة    ١
 لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القـرار بالنـسبة إلـى               ١ إضافة   ١٢٢/٨ت م انظر الوثيقة      ٢

 .األمانة
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وإذ تعترف بالحاجة إلى تبسيط التقارير التي تقدم عن جميع جوانب تنفيذ اللـوائح الـصحية                  
  بما يسهل أعمال جمعية الصحة،) ٢٠٠٥(الدولية 

  
تطبيقـاً تامـاً وفقـاً      ) ٢٠٠٥(من جديد التزامها بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية          تؤكد  -١

   من اللوائح؛٣ وللمبادئ التي تتضمنها المادة ٢للغرض والنطاق الواردين في المادة 
  
  :تقرر  -٢
  

الـدول   ، أن تقدم  )٢٠٠٥(صحية الدولية    من اللوائح ال   ٥٤ من المادة    ١طبقاً للفقرة     )١(
األطراف والمديرة العامة تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح مرة كـل ثنائيـة،                

  على أن تقدم التقرير المقبل إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين؛
  
، أن تجري جمعية    )٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية      ٥٤ من المادة    ٢طبقاً للفقرة     )٢(

  الصحة العالمية الثالثة والستون أول استعراض لكيفية تنفيذ هذه اللوائح؛
  
، أن يقـدم أول     )٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدوليـة       ٥٤ من المادة    ٣طبقاً للفقرة     )٣(

   إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين لتنظر فيه؛٢ذ المرفق استعراض وتقييم لكيفية تنفي
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٣
  

ضمان استكمال وتحديث تفاصيل االتصال بالمركز الـذي عـين بوصـفه مركـز                )١(
االتصال الوطني المعني باللوائح، وتشجيع موظفي هذا المركز ذوي الـصلة علـى زيـارة               

   معلومات األحداث داخل موقع المنظمة على اإلنترنت؛واستخدام موقع
  
اتخاذ الخطوات التي تضمن تكوين القدرات األساسية الوطنية الالزمة المبينـة فـي               )٢(

 من اللوائح الصحية    ١٣ والمادة   ٥ باللوائح، وتعزيزها والحفاظ عليها، طبقاً للمادة        ١المرفق  
  ؛)٢٠٠٥(الدولية 

  
ن قد قامت بذلك بالفعل، لينضم إلى قائمة الخبـراء المعنيـين            تسمية خبير، إن لم تك      )٣(

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٤٧باللوائح طبقاً للمادة 
  
مواصلة دعم بعضها بعضاً والتعاون مع المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية              )٤(
  ائح؛ واألحكام ذات الصلة من هذه اللو٣-٥٨ع ص جطبقاً للقرار ) ٢٠٠٥(
  

  : المديرة العامةتطلب إلى  -٤
  

أن تقدم إلى جمعية الصحة مرة كل سنتين تقريراً واحداً كي تنظر فيـه ويتـضمن                  )١(
 ١المعلومات الواردة من الدول األطراف والمعلومات عن أنشطة األمانة، وذلك عمالً بالفقرة             

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٥٤من المادة 
  



 EB122.R3  ٣ق١٢٢ت م

3 

لدعم إلى الدول األعضاء التي تُعد نُظمها الصحية األضعف فـي تعزيـز             أن تقدم ا    )٢(
القدرات األساسية الالزمة ألنشطة الترصد واالستجابة في المطـارات والمـوانئ والمعـابر           

  .طقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالبرية، مع إيالء اهتمام خاص لشبكة مختبرات من
  

  ٢٠٠٨ ايرين/ كانون الثاني ٢٣، الخامسةالجلسة 
  ٥/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م   
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