
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/١٠م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون األول ١   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/10   من جدول األعمال المؤقت ٣-٤البند 
  
  
  
  

  مشروع قرار: التجارة الدولية والصحة
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
لمتعاظمة لالتفاقات التجارية الثنائية والمتعـددة األطـراف        إن توسع نطاق التجارة الدولية واألهمية ا        -١

وتعمل منظمـة الـصحة     . ينطويان على تشكيلة عريضة من الفرص والتحديات فيما يتعلق بالصحة العمومية          
ومنظمة ) األونكتاد(العالمية مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية             

رة العالمية والبنك الدولي وغيرها من المنظمات على تطوير قاعدة المعارف وعلى توفير الـدعم التقنـي    التجا
واألدوات والتدريب والمشورة للدول األعضاء فيما يخص المواءمة بين سياسـاتها فـي المجـالين التجـاري               

  .والصحي
  
في تقرير حـول التجـارة الدوليـة        وقد نظر المجلس التنفيذي، في دورته السادسة عشرة بعد المائة،             -٢

 ثـم   ١.لعالمية في مجال التجارة والصحة    اوالصحة كُرس الستعراض التطورات وبيان أنشطة منظمة الصحة         
نظر في مشروع قرار اقترحه كل من بنن وبوتان وبوليفيا والبرازيل وكندا والصين والعراق وجامايكا وكينيا                

نام، وقد تناول ذلك المشروع الحاجة إلى تعزيز الحوار البنّـاء علـى             ونيبال والسودان وتايلند وتونغا وفييت      
الصعيد الوطني وإقامة السياسات على قاعدة من البينات المتينة حتى يتسنى للبلدان االستفادة القـصوى مـن                 

  ٢.اآلثار اإليجابية الناجمة عن تحرير التجارة والتقليل إلى أقصى الحدود من آثارها السلبية
  
اقترح إدخال تعديالت على هذا المشروع ممثلو كل من أستراليا وبوتـان وكنـدا والجمهوريـة                وقد    -٣

ووافق المجلس . التشيكية وإكوادور وفرنسا وكينيا والعراق وجامايكا وليسوتو وليبيريا وناميبيا وباكستان وتايلند
  .ابعة عشرة بعد المائةعلى تناول مشروع القرار والنظر في التعديالت المقترحة عليه في دورته الس

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي الذي تظهر فيه اإلضافات المقترحة بالخط                 -٤

  :األسود الثخين والنص البديل بالخط األسود الثخين بين زافرتين
  
  
 

                                                      
  .١١٦/٤ت مالوثيقة    ١
 ).اإلنكليزيالنص (لثالثة ، المحضران الموجزان للجلستين الثانية وا١/سجالت/ ١١٦/٢٠٠٥ت مانظر الوثيقة    ٢
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  المجلس التنفيذي،
  

  ١،لخاص بالتجارة الدولية والصحة اوقد نظر في التقرير  
  

  : والخمسين باعتماد القرار التاليالتاسعة جمعية الصحة العالمية يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  وقد نظرت في التقرير الخاص بالتجارة الدولية والصحة؛  
  

ــرارات  إذ و   ــى الق ــشير إل  ٢٣-٥٦ج ص ع و١٤-٥٣ج ص عو١٩- ٥٢ج ص عت
  ؛١٩-٥٧ج ص ع و١٤-٥٧ج ص ع و٢٧-٥٦ع ص جو

  
تسلّم بالطلب على المعلومات عن اآلثار المحتملة للتجارة الدوليـة واالتفاقـات            وإذ    

 على الصعيدين الـوطني واإلقليمـي والـصعيد         والسياسة الصحية التجارية على الصحة،    
  ؛العالمي

  
زارات في و وزراء الصحة وزمالؤهم     تضع في اعتبارها ضرورة أن يعمل       وإذ    

الوزراء المسؤولون عن شؤون     [والشؤون الخارجية    التجارة والشؤون التجارية والمالية   
مجتمعين، بشكل بنّاء   ] الصحة والشؤون التجارية والتجارة والمالية والشؤون الخارجية        

  من أجل تحقيق التوازن المالئم بين المصالح التجارية والمصالح الصحية،
  

  :] الدول األعضاء إلى القيام بما يلي تدعو[   ما يلي الدول األعضاء علىتحثّ  -١
  

تعزيز الحوار على الصعيد الوطني لبحث الترابط بـين التجـارة الدوليـة               )١(
  ؛والصحة

  
إنشاء آليات تنسيق وطنية تشمل وزارات المالية والصحة والتجارة فضالً            )٢(

ب التجارة الدولية المتعلقة بالصحة     عن سائر المؤسسات ذات الصلة، لتناول جوان      
  ]العمومية 

  
  : ]تحث الدول األعضاء على ما يلي  -٢[

  
 سياسات وقوانين ولـوائح تعـالج       ]النظر في اعتماد    [ ] اعتماد  [   ) ]١[ ( )٢(

القضايا التي تحدد في ذلك الحوار واالستفادة من الفرص الممكنة، وتخفيف المخاطر            
  ؛نجم عن التجارة واالتفاقات التجارية على الصحة التي يحتمل أن ت]اآلثار [ 

  

                                                      
  .١١٦/٤م ت    الوثيقة ١
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إقامة عالقات بناءة وتفاعلية بين القطاعين العام والخاص بغرض           ) ]٢[ ( )٣(
  ؛إيجاد التساوق في سياساتهما التجارية والصحية

  
مواصلة تنمية القدرات على الصعيد الوطني لتتبع وتحليل الفرص           ) ]٣( [ )٤(

 المترتبة على التجارة واالتفاقات التجاريـة علـى أداء          ]ر  اآلثا[ الممكنة ومخاطر   
  ؛القطاع الصحي والنواتج الصحية

  
  :ما يليب  القيام المدير العامإلى تطلب  ]-٣[ -٢

  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناًء على طلبها وبالتعاون مع المنظمـات              )١(

سياسـات  [تـساوقة   الدولية المختصة، من أجل صياغة سياسات تجارية وصحية م        
  ؛]صحية متساوقة فيما يتعلق  بالتجارة 

  
تلبية طلبات الدول األعضاء لدعم جهودها الرامية إلى بناء القدرات لفهـم              )٢(

آثار التجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة، ومعالجة القضايا ذات الصلة           
تملة وتخفف المخاطر   عن طريق السياسات والتشريعات التي تستفيد من الفرص المح        

  ؛المتوقعة من التجارة واالتفاقات التجارية على الصحة
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها وبالتعاون مع المنظمات             )١[ (
الدولية المختصة من أجل صياغة سياسات تجارية وصحية متساوقة ودعم الجهود           

 للتجارة الدولية واالتفاقات التجاريـة      التي تبذلها من أجل بناء القدرة على فهم ما        
من آثار على الصحة، ومعالجة القضايا ذات الصلة من خالل سياسات وتـشريعات             
تستفيد االستفادة الكاملة من الفرص الممكنة وتتصدى لآلثار التي قد تنطوي عليها            

  ]التجارة واالتفاقات التجارية بالنسبة إلى الصحة؛ 
  
ون مع المنظمات الدولية المختـصة لـدعم تـساوق          مواصلة التعا   ) ]٢( [ )٣(

السياسات بين القطاعات التجارية والصحية على الـصعيدين اإلقليمـي والعـالمي،            
انتهاج أسلوب عـالمي مـسند   [  إنشاء قاعدة بينات عالمية ] بما في ذلك  [ وتعزيز  
اسة والـسي  عن آثار التجارة الدولية واالتفاقات التجارية علـى الـصحة            ]بالبينات  
  ؛الصحية

  
تقديم تقارير عن طريق المجلس التنفيذي إلـى جمعيـة الـصحة              ) ]٣[ ( )٤(

  .العالمية الحادية والستين عما يحرز من تقدم في تنفيذ هذا القرار
  
  
  

=     =     =  


