
 

 

 
RESOLUTION 

 EM/RC47/R.7  اللجنة اإلقليمية
  7 –ق /47ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  2000أآتوبر / تشرين األول4  الدورة السابعة واألربعون

  
    من جدول األعمال) أ (11البند 

  

  ومنظمة التجارة العالمية" الغات"آثار اتفاقات 
  على الصحة بوجه عام

  اللجنة اإلقليمية،

ى الصحة بوجه            " الغات "ناقشت الورقة التقنية حول آثار اتفاقات       بعد أن    ة عل ة التجارة العالمي ومنظم
  ،)1(عام

ة ش م ة اإلقليمي رار اللجن ستذآر ق راء 10– ق /45ل إ/وإذ ت ى إج دعوة إل  حول نفس الموضوع، وال
ا يمكن أن يترتب ع               المي حول م وطني، واإلقليمي، والع صعيد ال ى ال ات   مزيد من الدراسات عل ى اتفاق ل

  منظمة التجارة العالمية من أثر على القطاع الصحي، 

صحة             صالح ال ة م بة لحماي ات مناس داد دراس ضاء إلع دول األع ذلها ال ي تب ود الت ظ الجه وإذ تالح
  العمومية أثناء تنفيذ اتفاقات تلك المنظمة،

ذه الدراسات              ى         وإذ تقدِّر الجهود التي يبذلها المكتب اإلقليمي من أجل إجراء ه دعم التقني إل ديم ال ، وتق
  الدول األعضاء، وعرض ورقات حول مواقفها في ما يتعلق بالصحة والتجارة في المؤتمرات الدولية،

ر سلبي           وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء ما يمكن أن يترتب على اتفاقات منظمة التجارة العالمية من أث
  على القطاع الصحي،

  .47/6ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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  2الصفحة 

  
 

ات                 وإذ تؤ  آد على آون الصحة حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان، وعلى ضرورة أن ال يؤدي تطبيق اتفاق
ة   ّية أو عرقل صحية األساس دمات ال ى الخ ة عل ع بعدال ة حصول الجمي ى عرقل ة إل ارة العالمي ة التج منظم

  التنمية التكنولوجية،

ا      وق ص ريض وحق وق الم ين حق وازن ب ق الت ى ضرورة تحقي وة عل د بق راع وإذ تؤآ راءة اخت حب ب
  الدواء،

  :الدول األعضاء على ما يليتحث . 1

ل      1.1 ة بنق ة المتعلق ارة العالمي ة التج ات منظم واد اتفاق ة م ضرورّية لترجم دابير ال اذ الت اتخ
  التكنولوجيا والتنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول النامية إلى خطط عملية للتعاون الجاد؛

يح           ضمان مشارآة ممثلي القطاع ال     2.1 ة بتطبيق وتنق صحي في االجتماعات والمفاوضات المتعلق
  اتفاقات منظمة التجارة العالمية؛

إنشاء هيئات وطنية ُتَمـثَّل فيها آافة القطاعات ذات العالقة لدراسة أثر اتفاقات منظمة التجارة          3.1
هامات    ات واإلس داد الدراس صحي، وإع اع ال يَّما القط ات، والس ف القطاع ى مختل ة عل العالمي

  الالزمة في المفاوضات المقبلة؛

ات        4.1 ة باتفاق ات الُقطري ع االلتزام ق م ا يتف ة بم شريعات الوطني يح الت ة لتنق دابير عاجل اذ ت اتخ
ة،                 وارد الوطني ة الم ة، مع حماي ار مصالحها الوطني ذًة في االعتب ة، آخ منظمة التجارة العالمي

  والسيَّما الثروة النباتية الوطنية؛

ى .2 ب إل دير اإلقلتطل صياغة   الم ود ل ن جه ه م ا تبذل ي م ضاء ف دول األع م ال لة دع ي مواص يم
  االستراتيجيات المناسبة لمواجهة اتفاقات منظمة التجارة العالمية؛

  :  المديرة العامة ما يليتطلب إلى .3

صالح       1.3 ة م ي حماي ل ف دور فاع ة ب ام المنظم ضاء، وضمان قي دول األع ع ال اون م ة التع تقوي
ا، في            القطاع الصحي، وفي عرض وجهات       ة منه دول النامي نظر الدول األعضاء، والسيَّما ال

  ما تعقده منظمة التجارة العالمية من اجتماعات ومفاوضات في المستقبل؛

ة               2.3 ضيلية لألدوي مواصلة الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية للتفاوض حول األسعار التف
  األساسية الجديدة والتكنولوجيات الحديثة؛

 .يل منظمة الصحة العالمية في المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالميةالسعي إلى تمث 3.3


