
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ١إضافة  ١
  ٢٠١٢ مبر

EB132/15  

" عزيـز وصـون
 بالنسـبة إلـى 

وقـد ألجـل اك 

صــــحية الدوليــــة 
لسـنتين األول 
ً بخطـة تنفيـذ 
نشـر المعـايير 

 ت أخرى".

 لكـي تلـمهـذه  
وتتاح مستقبل 

عـدم ظهـور ن 
مـوس لضـمان 

تقدم دولة ن 
يونيـو  حزيـران/

ي حالت دون 

١٣٢/٥م ت 
ديسم  األول/

 5 Add.1

٢(  

اكتسـاب وتع "
د لتحقيـق ذلـك

ذلـكعلـى تمديـد 

ب اللــــوائح الصـ
تمديـد النتهـاء 

تمديـد مـدعومًا
وضـع ونش" ٢٣

نح أية تمديدات

ثيقة اإلضافة 
تمديد في المال

ى إلى ضـمان
فير حـافز ملم

 عالم.

أهو اللوائح ي 
ح ١٥(وهـو  

الستثنائية التي

 
كانون ١٤ 

) ٠٠٥

  

دول األطـراف
األجـل المحـدد 

لـوائح أيضـًا ع

ــــنتين بموجــــب
ان التمديد بعـد 
 كان طلـب الت

٣-٦٥ع  ص  ج 
رارات بشأن من

فيذي ضمن وث
طلبات ر في 

لمعايير، تسعى
تـوفت ذاتـه إلـى 

 على نطاق الع

فيعليها  وص
المحدد األجل 

رح الظروف ا
 

 الدولية

  ةالعام ةير 

ينبغي فيه للدًا 
كـان قـد و ئح. 
وتـنص الل. ٢

ال تتجــــاوز الســ
صول على ذلك

وٕاذا استثنائية 
فـي القـرار عـام 
عند اتخاذ قر) 

 المجلس التنف
مها لدى النظر
 األمانة هذه ا
دف فـي الوقـت

في الواقع مي 

المنصوطلبات 
على األقل من 

بيانًا يشرطلب 
) وصونها.٢

لصحية 
  
  

المدير من 

) إطارًا زمنيًا٢
بـاللوائ ١مرفـق 

٠١٢يونيو  ن/
 لسنتين.

 آخــــر لفتــــرة ال
ان إلى الحص
د في ظروف 
مـن المـدير العـ
ير العام (...)

ن األمانة إلى
لمزمع استخدام

وٕاذ تقترحجيه. 
وتهـد اللـوائح. 

لصحي العالم

ناء على المتط
ربعة أشهر ع
يتضمن هذا الط

٠٠٥ اللوائح (

  

 مائة
 المؤقت

لوائح الص

تقرير

٢٠  
٢٠٠٥لدولية (

وصـفها فـي الم
حزيران ١٥ ف
تمديد المهلة ل 

 علــــى تمديــــد 
كبير من البلد
عام ذلك التمديد

طلـب ميُ ضمار، 
المدي من قبل 

ير المقترحة من
بالمعايير ال اً ي

المشورة والتوج
ول التامـة فـي 

األمن اها  علي

  نة
بناألمانة ح من 

ير العام قبل أر
ويجب أن ي). 

ص عليها في 

 ي
بعد الم الثون
األعمال ا دول

تنفيذ الل

١٤في عام 
وائح الصحية ال

الـوارد ووطنيـة 
 الدول األطراف

دولة طرف  ١

ــــب الحصــــول
ن يسعى عدد ك
منح المدير الع
وفي هذا المض

٢٠١٤ي عام 

ير عن المعايي
كافيًا و مسبقمًا 

ا حصول على
ن مشاركة الدو
ية التي يعتمد 

حة من األما
 األول المقترح
خطيًا إلى المدي
معظم البلدان)

طنية المنصوص

لس التنفيذ
الثانية والثال 
من جدو ١-٨

ت

لتمديد فيار 
تعرض اللوا 

ت األساسية الو
ة العظمى من 

٠٠ أكثر من 

ويجــــوز طلـــ 
توقع أنيو ). ٢
يمو . ٢٠١٤م 

وفوفقًا للوائح. 
 استخدامها في

التقريرويرفع  
إلمامألعضاء 

للحفرصة  دول
وائق تحول دون
لقدرات الوطنية

يير المقترحة
المعيار إن  

طلبًا رسميًا خط
بالنسبة إلى م 

ب القدرات الوط

المجل  
الدورة 
٨البند    

  
  
  

  
  
  

معايير
  
١-

القدرات
لغالبيةا

طلبت 
 
٢-
)٢٠٠٥

في عام
جديدة و
المزمع

  
٣-

الدول ا
ذه الدله

أي عوا
وجود ال

  
المعاي

  
٤-

طرف ط
٢٠١٤
اكتساب
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تشـمل العناصـر  ة تنفيذ جديـدةبخطأن يكون أي طلب من ذلك القبيل مصحوبًا وفي المقام الثاني، يجب  -٥
وصـف األنشـطة والتقـدم و ) ٢التبين الواضـح والمحـدد لجوانـب القـدرات غيـر المتـوفرة أو غيـر الكافيـة؛ () ١التالية: (

هـــا االضـــطالع بالمزمـــع  األعمـــالاقتـــراح مجموعـــة مـــن و ) ٣تكـــوين تلـــك القـــدرات حتـــى ذلـــك األجـــل؛ (المحـــرز فـــي 
تلــك األنشــطة تقنــي ومــوارد ماليــة لتنفيــذ دعــم تقــدير مــا يلــزم مــن و ) ٤وتحديــد إطــار زمنــي لضــمان وجــود القــدرات؛ (

 .مطلوبونسبة هذه الموارد التي ستستثمر من الميزانيات الوطنية ونطاق أي دعم خارجي 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  رير.علمًا بهذا التقاإلحاطة المجلس التنفيذي مدعو إلى  -٦
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