
  
  
  
  
  
  
  

  ٢-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.2     من جدول األعمال٤-١١البند 
  
  
  

  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

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

 بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدولية والذي قرر أن تنظر جمعيـة            ٣-٥٨ع ص جوإذ تشير إلى القرار       
الصحة العالمية الحادية والستون في الجدول الزمني لتقديم المزيد من تقارير الدول األطراف والمدير العام عن                

 ٢ و ١حكام هذه اللوائح عمالً بـالفقرتين       ، واالستعراض األول لتطبيق أ    )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية     
   من اللوائح؛٥٤من المادة 

  
 من  ٣ عمالً بالفقرة    ٢وإذ تشدد على أهمية وضع جدول زمني الستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق               

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٥٤المادة 
  

 بشأن تنفيـذ اللـوائح      ٢-٥٩ع ص جقرار  وإذ ال يغيب عن بالها الطلب الموجه إلى المدير العام في ال             
لكي يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الستين ثم تقارير سنوية بعد ذلـك عـن                ) ٢٠٠٥(الصحية الدولية   

  وتنفيذها؛) ٢٠٠٥(التقدم المحرز في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لاللتزام بأحكام اللوائح الصحية الدولية 
  

لى تبسيط التقارير التي تقدم عن جميع جوانب تنفيذ اللوائح الـصحية الدوليـة              وإذ تعترف بالحاجة إ     
  بما يسهل أعمال جمعية الصحة،) ٢٠٠٥(
  
تطبيقاً تامـاً وفقـاً للغـرض       ) ٢٠٠٥( من جديد التزامها بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية          تؤكد  -١

   من اللوائح؛٣دة  وللمبادئ التي تتضمنها الما٢والنطاق الواردين في المادة 
  
  : ما يليتقرر  -٢
  

 من اللوائح الـصحية     ٥٤ من المادة    ١أن تقدم الدول األطراف والمديرة العامة، طبقاً للفقرة           )١(
إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، على أن تقدم التقرير المقبل             سنوية، تقارير   )٢٠٠٥(الدولية  

  ين؛ والستالثانيةإلى جمعية الصحة العالمية 
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 من اللـوائح    ٥٤ من المادة    ٢أن تجري جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، طبقاً للفقرة            )٢(
  ، أول استعراض لكيفية تنفيذ هذه اللوائح؛)٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
 من اللوائح ٥٤ من المادة ٣، طبقاً للفقرة ٢أن يقدم أول استعراض وتقييم لكيفية تنفيذ المرفق           )٣(

   والستين لتنظر فيه؛الثانية، إلى جمعية الصحة العالمية )٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٣
  

 عـين بوصـفه مركـز االتـصال     ضمان استكمال وتحديث تفاصيل االتصال بالمركز الذي    )١(
الوطني المعني باللوائح، وتشجيع موظفي هذا المركز ذوي الصلة علـى زيـارة واسـتخدام موقـع                 

  معلومات األحداث داخل موقع المنظمة على اإلنترنت؛
  
 ١اتخاذ الخطوات التي تضمن تطوير القدرات األساسية الوطنية الالزمة المبينة في المرفـق                )٢(

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ١٣ والمادة ٥عزيزها والحفاظ عليها، طبقاً للمادة باللوائح، وت
  
تسمية خبير، إن لم تكن قد قامت بذلك بالفعل، لينضم إلى قائمة الخبراء المعنيـين بـاللوائح                   )٣(

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٤٧طبقاً للمادة 
  
) ٢٠٠٥(ون مع المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية         مواصلة دعم بعضها بعضاً والتعا      )٤(

   واألحكام ذات الصلة من هذه اللوائح؛٣-٥٨ع ص جطبقاً للقرار 
  

  : المديرة العامةتطلب إلى  -٤
  

كي تنظر فيه ويتـضمن المعلومـات       واحداً   تقريراً   سنةأن تقدم إلى جمعية الصحة مرة كل          )١(
 مـن  ٥٤ من المادة ١ومات عن أنشطة األمانة، وذلك عمالً بالفقرة الواردة من الدول األطراف والمعل 

  ؛)٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية 
  
أن تقدم الدعم إلى الدول األعضاء التي تُعد نُظمها الصحية األضعف لتعزيز قدراتها األساسية       )٢(

 إيالء اهتمام خـاص     الالزمة ألنشطة الترصد واالستجابة في المطارات والموانئ والمعابر البرية، مع         
  ؛لشبكة مختبرات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  
التصال الفعال بين مراكز االتـصال الوطنيـة المعنيـة          تشجع الجهود المبذولة لضمان ا    أن    )٣(

باللوائح الصحية الدولية، بالتزامن مع االتصاالت مع نقاط االتصال المعنية باللوائح والتابعة لمنظمـة              
المية، وأن تشجع تبادل المعلومات عن حالة الفاشيات الفعليـة، لتيـسير أنـشطة اإلنـذار                الصحة الع 

  . والتصدي المناسب من أجل الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها عبر الحدود
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٣، السابعةالجلسة العامة   
  ٧/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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