
 منظمة الصحة العالمية تحاول االستيالء  عىل السلطة 

عىل المتحدة الواليات وافقت  .الدولية الصحية اللوائح عن قط يسمعوا لم الناس معظم .1  

   الدولية الصحية اللوائح
   اللوائح هذه .2005 ف 

المتحدة الواليات دستور محل وتحل تلغ  . 

2.   
   كانون 18 ف 

ا المتحدة الواليات قدمت ،  2022 (يناير) الثان 
ً
عىل التعديالت من عدد  

   الدولية الصحية اللوائح
منظمة وتمكي    سيادتنا من المزيد عن التخىل   عىل تعمل والت   

بالصحة المتعلقة وحرياتك حقوقك  تقييد من كبي   حد إىل العالمية الصحة . 

   العالمية الصحة لجمعية ونوالسبع الخامس االجتماع سيعقد .3
   سويرسا ، جنيف ف 

ف   

ة ا  المرجح من .اللوائح عىل التعديالت عىل الجمعية ستصوت .مايو 28 إىل  22 من الفي 
ً
جد  

   وإدراجها  تمريرها يتم أن
عىل الهجوم  هذا ضد "الشعب نحن" نقف لم ما الدوىل   القانون ف   

 .سيادتنا

   موافقة إىل الدولية الصحية اللوائح عىل التعديالت هذه تحتاج ال .4
مجلس أعضاء ثلت   

   عضويتنا بحكم الدولية الصحية للوائح االمتثال عىل بالفعل اتفقنا لقد .األمريك   الشيوخ
ف   

هذه تهدف .سيادتنا بعض عن بالفعل تنازلنا لقد .العالمية الصحة ومنظمة المتحدة األمم  

سيادتها من المزيد عن لتخىل  ا  إىل ودفعها األعضاء  الدول إرباك إىل التعديالت . 

حة التعديالت إىل باإلضافة .5 الصحة منظمة أنشأت ، الدولية الصحية اللوائح  عىل المقي   

ا العالمية
ً
دولية حكومية تفاوض هيئة أيض  (INB) دولية معاهدة" بشأن بنشاط تتفاوض  

عن منفصلة حةالمقي   "الوباء معاهدة" إن ."لها واالستجابة والتأهب  األوبئة من للوقاية  ، 

حة التعديالت إىل باإلضافة أعاله المذكورة الدولية الصحية اللوائح عىل المقي  . 

6. " المناقشات تعتي   .اآلن بشأنه والتفاوض صياغته تجري .بعد لها  وجود  ال "الوباء  معاهدة  

ا ولكنها مهمة "الوباء معاهدة" بـ المتعلقة
ً
ملهموح الناس إلرباك معقد تحويل من جزء أيض  

   التعديالت وهو ، المباش   القلق تجاهل عىل
الدولية الصحية اللوائح عىل إجراؤها تم الت   

  
   العالمية الصحة جمعية فيها تنظر الت 

مايو 28-22 ف  . 

حقوقك عن والدفاع برصاحة للتحدث اآلن الوقت  حان .7 . 
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