
 
  
  
  
  
  
 

  ٥-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.5    من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  
  
  

  الثانية التمديدات بشأن المراجعة لجنة توصيات
  العمومية الصحة مجال في الوطنية القدرات لبناء

  الدولية الصحية اللوائح وبتنفيذ
  
  

   والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  
 وتنفيذ الوطنية العمومية الصحية القدرات لبناء الثانية التمديدات بشأن المراجعة لجنة تقرير في النظر بعد  
  ١؛)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح

  
 تجـاه وبمسـؤوليتها) ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح بموجب والتزاماتها بحقوقها األعضاء الدول تذكِّر وٕاذ

  الدولي؛ المجتمع
  
ــــذكِّر وٕاذ ــــر ت ــــة بتقري ــــة المراجعــــة لجن ــــة المعني ــــذ بكيفي ــــوائح تنفي ــــة الصــــحية الل ــــاألنفلونزا) ٢٠٠٥( الدولي  وب

  ٢والستين؛ الرابعة العالمية الصحة جمعية إلى العامة المديرة نقلته الذي ٢٠٠٩ A (H1N1) الجائحة
  
 الصــــحية اللــــوائح مــــن ١٣و ٥ المادتــــان عليــــه تــــنص الــــذي النحــــو علــــى مراجعــــة لجنــــة بإنشــــاء تُقــــر وٕاذ

  اللوائح؛ هذه من التاسع الباب من الثالث الفصل أحكام وبموجب) ٢٠٠٥( الدولية
  
 الوطنيـة القـدرات لبنـاء الالزمة الثانية بالتمديدات المعنية المراجعة لجنة أعمال اختتام في بالنجاح تنوه وٕاذ  

 وعلــى اللجنــة، رئــيس توالهــا التــي القيــادة علــى وتثنــي الدوليــة، الصــحية اللــوائح وبتنفيــذ العموميــة الصــحة مجــال فــي
 الصــحة جمعيــة إلــى إلحالتــه العامــة المــديرة إلــى اللجنــة قدمتــه الــذي التقريــر وعلــى المــوقرين، اللجنــة أعضــاء تفــاني

  والستين، الثامنة العالمية
  

 بالتمديــدات المعنيــة المراجعــة لجنــة تقريــر فــي الــواردة التوصــيات تنفيــذ دعــم علــى األعضــاء الــدول تحــث  -١
  الدولية؛ الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية الصحة مجال في الوطنية القدرات لبناء الالزمة الثانية

  
  

                                                           
 .١إضافة  ٦٨/٢٢الوثيقة ج   ١

 .٦٤/١٠الوثيقة ج   ٢
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  :يلي بما القيام العام المدير من تطلب  -٢
  
 فـي الُمحـرز التقـدم بشـأن والسـتين التاسـعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلى محدثة معلومات يقدم أن  )١(

 الصـحة مجـال فـي الوطنيـة القـدرات لبنـاء الالزمـة الثانية بالتمديدات المعنية المراجعة لجنة توصيات تنفيذ
  الدولية؛ الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية

  
 بالتمديـدات المعنيـة المراجعـة لجنـة توصـيات تنفيـذ فـي األعضاء الدول إلى التقني الدعم يقدم أن  )٢(

  .الدولية الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية الصحة مجال في الوطنية القدرات لبناء الالزمة الثانية
 

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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