
  
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB117.R5    من جدول األعمال  ٣-٤البند 
  
  
  

  التجارة الدولية والصحة
  
  

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ١، الخاص بالتجارة الدولية والصحةوقد نظر في التقرير  

  
  :باعتماد القرار التالي والخمسين التاسعة جمعية الصحة العالمية يوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  

  
  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بالتجارة الدولية والصحة؛  

  
 ٢٧-٥٦ع ص ج و ٢٣-٥٦ج ص ع   و ١٤-٥٣ج ص ع  و١٩- ٥٢ج ص ع  تشير إلى القرارات    إذ  و  

  ؛١٩-٥٧ج ص ع و١٤-٥٧ج ص عو
  

المحتملة للتجارة الدولية واالتفاقات التجارية على تسلّم بالطلب على المعلومات عن اآلثار وإذ   
  ؛ على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالميوالسياسة الصحيةالصحة، 

  
 الـصحة   بمـا فيهـا وزارات   تضع في اعتبارها ضرورة أن تعمل الوزارات المعنية،       وإذ    

شكل بنّاء من أجل تحقيق التوازن مجتمعة، بوالشؤون التجارية والتجارة والمالية والشؤون الخارجية 
  بين المصالح التجارية والمصالح الصحية،والتنسيق المالئمين 

  
  : ما يلي الدول األعضاء علىتحثّ  -١
  

  ؛تعزيز الحوار على الصعيد الوطني لبحث الترابط بين التجارة الدولية والصحة  )١(
  

تعالج القضايا التي تحدد في     القيام، عند الضرورة، باعتماد سياسات وقوانين ولوائح          )٢(
ذلك الحوار، واالستفادة مما يمكن أن تتيحه التجارة واالتفاقات التجارية من فرص للـصحة              

  ومجابهة ما يمكن أن تثيره من تحديات لها؛
                                                      

  .١١٧/١٠م ت    الوثيقة ١
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آليات تنسيق تشمل وزارات المالية والصحة      القيام، عند الضرورة، بتطبيق أو إنشاء         )٣(
الجوانب المتعلقة بالـصحة العموميـة فـي         الصلة، لتناول     المؤسسات ذات  وسائروالتجارة  

  التجارة الدولية؛
  
إقامة عالقات بناءة وتفاعلية بين القطاعين العام والخاص بغرض إيجاد التساوق في              )٤(

  ؛سياساتهما التجارية والصحية
  

 المحتملـة مواصلة تنمية القدرات على الصعيد الوطني لتتبـع وتحليـل الفـرص               )٥(
 قطاع الـصحة والحـصائل    والتحديات التي تثيرها التجارة واالتفاقات التجارية بالنسبة ألداء         

  ؛الصحية
  

  :ما يليب  القيام المدير العامإلى تطلب  -٢
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناًء على طلبها وبالتعاون مع المنظمـات الدوليـة                )١(
متسقة تتنـاول العالقـة بـين التجـارة         سات   صياغة سيا  في جهودها الرامية إلى   المختصة،  
  والصحة؛

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

التجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة، ومعالجة القضايا ذات الصلة عـن طريـق          
جابه التحـديات التـي يمكـن أن        وتالسياسات والتشريعات التي تستفيد من الفرص المحتملة        

  بالنسبة للصحة؛ التجارة واالتفاقات التجارية تثيرها
  

قطاعي مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة لدعم تساوق السياسات بين             )٣(
 بشأناستنباط وتقاسم البينات     بما في ذلك   على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،      التجارة والصحة 
  ؛تجارة والصحةالعالقة بين ال

  
تقديم تقارير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين   )٤(

  . في تنفيذ هذا القرارعن التقدم المحرز
  

  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥، السادسةالجلسة 
  ٦/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م    
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