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  مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالمية
   التنفيذيالتاسعة والخمسون ودورة المجلس

  المائة النظر فيهاالثامنة عشرة بعد 
  
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
 
إن تعزيز الصحة هو حجر الزاوية في بناء الرعاية الصحية األولية وهو وظيفة جوهرية من وظائف                  -١

ي تقليص عبء   وقد بدأ االعتراف بقيمته يتزايد باطراد، ذلك أنه يتسم بالفعالية والمردودية ف           . الصحة العمومية 
وهناك اعتراف واسع   . المراضة وفي التخفيف من وطأة اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن األمراض          

  ١.النطاق بالوشائج التي تربط بين تعزيز الصحة وبين التنمية الصحية والبشرية واالقتصادية
  
وميثـاق  ) ١٩٨٦أوتـاوا،   (الصحة  وهناك اعتراف عالمي بأن المؤتمر العالمي األول المعني بتعزيز            -٢

أوتاوا المنبثق عنه والخاص بتعزيز الصحة يمثالن األساس الذي تقوم عليه مفاهيم ومبادئ تعزيز الصحة في                
وقد وفر مؤتمر أوتاوا الذي حمل شعلة إعالن ألما آتا، وسلسلة المؤتمرات العالمية التـي عقـدتها                 . عالم اليوم 

وجاكارتـا  ) ١٩٩١(وسندسفال، السويد  ) ١٩٨٨(المؤتمر في أدياليد، أستراليا     منظمة الصحة العالمية بعد ذلك      
اإلرشاد والتوجيه بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة محـددات          ) ٢٠٠٠(ومكسيكو سيتي   ) ١٩٩٧(

الصحة على نحو يحقق هدف توفير الصحة للجميع، وقد أسهم تعزيز الصحة، من خالل التدخالت الـسلوكية                 
جتماعية والسياسية والبيئية، في إدخال تغييرات إيجابية على عادات الناس ذات الصلة بالصحة، مما ساعد، واال

بدوره، في الحد من أسباب الوفيات والمراضة من مثل مرض القلب وإصابات الطرق واألمـراض المعديـة                 
ن بين أولئـك الـذين يتمتعـون         غير أن الفوائد التي تم جنيها هي أوضح ما تكو          ٢.واأليدز والعدوى بفيروسه  

وعليه هناك حاجة ماسة إلى استكمال البرامج التي تعمل على تقليص عوامل            . بمركز اجتماعي اقتصادي أعلى   
  .االختطار بسياسات تساعد على إيجاد الظروف المواتية لتحسين صحة الفئات المستضعفة

  
                                                           

اللجنة تقرير  . االستثمار في الصحة من أجل التنمية االقتصادية      : االقتصاد الكلي والصحة  انظر، على سبيل المثال،        ١
 .٢٠٠١، جنيف، منظمة الصحة العالمية، المعنية باالقتصاد الكلي والصحة

 جنيف، منظمـة الـصحة      .الحد من المخاطر، تعزيز الحياة الصحية     : ٢٠٠٢التقرير الخاص بالصحة في العالم،          ٢
 .٢٠٠٢العالمية، 
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يات تعزيز الصحة تغيراً ملحوظاً منذ انعقاد       ولقد تغيرت المالبسات التي يتم في ظلها تطبيق استراتيج          -٣
مؤتمر أوتاوا، والسيما نتيجة لظاهرة العولمة التي تضاعف من عدد التحديات المطروحة والفـرص المتاحـة                

السياسة والشراكة من أجل    "وقد انعقد المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة تحت شعار          . أمام تعزيز الصحة  
بدعوة من منظمة الصحة العالميـة    ) ٢٠٠٥أغسطس  /  آب ١١-٧بانكوك،  " ( الصحة التصدي لمحددات : العمل

وحكومة تايلند بغية اإلسهام في الحد من أوجه الالمساواة في المجال الصحي في عالم تسوده العولمة وذلك من                  
  .خالل تعزيز الصحة

  
ة في عالم تسوده العولمـة،      وتمثلت الحصيلة الرئيسية للمؤتمر في اعتماد ميثاق بانكوك لتعزيز الصح           -٤

باإلضافة إلى الوصول إلى توافق في اآلراء بين المشاركين حول التوجهات المستقبلية فيمـا يتعلـق بتعزيـز                  
  .الصحة

  
ويؤكد ميثاق بانكوك الحاجة إلى التركيز على اللجوء إلى تعزيز الصحة للتصدي لمحددات الـصحة                 -٥

  :ذلك الميثاق أربعة التزامات رئيسية بجعل تعزيز الصحةوقد ضم . والتعرف على اإلجراءات الالزمة
  

حيث هناك حاجة إلى إبرام اتفاقات حكوميـة        : مسألة محورية في برنامج العمل اإلنمائي العالمي        •
دولية قوية من شأنها تحسين الصحة واألمن الصحي الجماعي واآلليات الفعالة الخاصة بحـسن              

  مي؛إدارة شؤون الصحة على الصعيد العال
  
حيث البد للوزراء على جميع مستويات الحكومة مـن         : مسؤولية جوهرية تُناط بالحكومة برمتها      •

  ؛ الصحةالتصدي لمحددات
  
ذلك أن المجتمعات المحلية الجيدة     : مسألة تركَّز عليها المجتمعات والمجتمع المدني بشكل أساسي         •

ة في تحديد معالم صحتها وتكـون قـادرة         التنظيم والتي تمتلك أسباب التمكين تكون عالية الفعالي       
على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص على التحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بالعواقـب الـصحية              

  الناجمة عن سياساتها وممارساتها؛
  
فالقطاع الصحي تقع على عاتقه مسؤولية ضمان       : شرطاً من شروط الممارسات المؤسسية الجيدة       •

 العمل وتعزيز صحة وعافية المستخدمين وذويهم وصـحة وعافيـة           الصحة والسالمة في مكان   
  .المجتمعات المحلية، واإلسهام في التقليل من اآلثار األعم الواقعة على الصحة العالمية

  
ويعترف ميثاق بانكوك بأن استراتيجيات تعزيز الصحة الراسخة التي أكدت فعاليتهـا بحاجـة إلـى                  -٦
 ١ذلك الميثاق من نطاق مجاالت العمل الخمسة المبينة فـي ميثـاق أوتـاوا             كما يوسع   . تطبق على الكامل   أن

الجهات المؤثرة في عملية صنع القرار في جميع القطاعات والظروف علـى الـدعوة إلـى الـصحة                   ويحث
إلى حقوق اإلنسان والتكافل، واالستثمار في السياسات واإلجـراءات والبنـى األساسـية المـضمونة                استناداً

، وبناء القدرات فيما يتعلق بمختلف جوانب تعزيز الصحة، وضمان وجود مستوى عاٍل من الحماية               االستمرار
من األذى بما في ذلك عن طريق سن التشريعات؛ وبناء الشراكات والتحالفات مع القطاع العام وغيـره مـن                   

  .القطاعات

                                                           
 تـشرين  ٢١-١٧ المعني بتعزيز الـصحة،  وهو ميثاق اعتمده المؤتمر الدولي األول. ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة   ١

 .، أوتاوا١٩٨٦نوفمبر / الثاني
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خـالل وضـع مؤشـرات    ويدعو ميثاق بانكوك إلى الشروع في تنفيذ خطط العمل ورصد األداء من      -٧
وهو يطلب أيضاً من مؤسسات منظومة األمم المتحدة استكشاف الفوائد التي تنجم عن وضع معاهـدة                . ومرام

  .عالمية من أجل الصحة
  

  متابعة مؤتمر بانكوك
  
سيتم بحث الحاجة إلى إنشاء منتدى عالمي يضم المنظمات واألطراف المهتمة بغية تعزيـز متابعـة                  -٨

عم األنشطة التحضيرية لعقد المؤتمر العالمي السابع لتعزيز الصحة في اإلقليم األفريقي فـي              ميثاق بانكوك ود  
  .وتضطلع المنظمة بعدد من األنشطة للمساعدة على تنفيذ ميثاق بانكوك على النحو المبين أدناه. ٢٠٠٩عام 

  
برنامج العمل اإلنمائي    حتى يحتل تعزيز الصحة مكانة أكثر مركزية في          .الوفاء بااللتزامات األربعة    -٩

، سيقدم الدعم للدول األعضاء من أجل وضع وتنفيذ مشاريع رائدة للتـصدي لألسـباب االجتماعيـة                 العالمي
واالقتصادية الكامنة وراء اعتالل الصحة، واإلسهام في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية وتوفير استجابة فعالـة               

  .لطوارئ الصحة العمومية
  
من أن القطاع الصحي يضطلع بدور أساسي في توفير القيادات فيما يتعلـق بـصياغة               وعلى الرغم     -١٠

 عن التصدي لمحددات الصحة تقع على       المسؤولية األساسية السياسات وبناء الشراكات من أجل الصحة، فإن        
لة إالّ  وال يمكن لإلجراءات المتخذة، في هذا الصدد، أن تكون فعا         . عاتق مختلف الوزارات ومستويات الحكومة    

وسيجري جمع أمثلة على الممارسات الجيدة، كما سيجري، بالتعاون         . إذا التزمت الحكومة في مجملها، بتنفيذها     
  .مع الدول األعضاء، وضع نماذج وطرائق لتطبيق األسلوب الخاص بمحددات الصحة

  
 الحكومية والمعني   ، نظم الفريق العامل المخصص التابع للمنظمات غير       بالمجتمع المدني وفيما يتعلق     -١١

وهنـاك مناقـشات    .  لوضع خطط عمل لتنفيذ ميثاق بانكوك      ٢٠٠٦فبراير  / بتعزيز الصحة اجتماعاً في شباط    
دائرة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لتعزيز ما يقوم به من عمـل فـي ميـدان          

د الدولي لتعزيز  الصحة والتثقيف الصحي، من أجل         كما أن هناك خططاً قيد اإلعداد مع االتحا       . تعزيز الصحة 
  .تقوية التعاون فيما يتعلق بتنفيذ الميثاق

  
، ستحافظ منظمة الصحة العالمية على اتصاالت مع صناعات         الممارسات المؤسسية الجيدة  ولتشجيع    -١٢

م الغذائيـة الـصحية     األغذية والمشروبات غير الكحولية، والصناعات المعنية بالرياضة من أجل الترويج للنظ          
  .والنشاط البدني بهدف الحد من فرط الوزن والسمنة

  
 ستعمل المنظمة مع الجهات الرئيسية المؤثرة في عمليـة    .وضع إطار عام الستراتيجية تعزيز الصحة       -١٣

صنع القرار من خالل شراكة عالمية لتزويد الدول األعضاء وغيرها من األطراف الفاعلـة الهامـة ضـمن                  
 المعني بتعزيز الصحة بالدراية التقنية بشأن تعزيز الصحة وفقاً لميثاق بانكوك وذلك من خالل وضع                المجتمع

وسيتضمن اإلطـار النمـاذج والطرائـق       . ٢٠٠٧-٢٠٠٦إطار عام الستراتيجية تعزيز الصحة أثناء الثنائية        
غـراض والجـداول الزمنيـة      الخاصة بالوفاء بااللتزامات األربعة المبينة في ميثاق بانكوك ومجموعة من األ          

  .واآلليات المتعلقة برصد التقدم المحرز
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لقد شاركت نحو   . تكثيف اإلجراءات الرامية إلى بناء قدرات الدول األعضاء في مجال تعزيز الصحة             -١٤
ال إلـى خبـرة آحـاد       " القدرات"وتشير عبارة   .  بلداً بالفعل في مشروع رسم الخريطة الخاصة بالقدرات        ١٤٠

ين فقط بل أيضاً إلى القدرات المتصلة بالسياسة العامة والشراكات والتمويل واألدلة على الفعالية ونظم               الممارس
وسيتم تقديم الدعم من أجل بناء القدرات الوطنية استناداً إلى حـصيلة عمليـة رسـم الخريطـة،                  . المعلومات

داني في شتى المجاالت بما في ذلك       وسيتواصل تشجيع التعاون البل   . ولتحسين نوعية وموثوقية معطيات الرصد    
  .تعزيز صحة الفم

  
وستعمل المنظمة مع الجهات الرئيسية المؤثرة في عملية صنع القرار لزيادة تقويـة مجـال تعزيـز                   -١٥

الصحة في المدارس وذلك عن طريق التعرف على أولويات العمل ووضع النماذج والطرائق الكفيلة بالتصدي               
وسيتم ذلك عالوة على األنشطة الجارية التي تشمل الدراسة االستقصائية . الل الصحةلألسباب الدفينة وراء اعت   

ى الوقاية من فيروس األيدز وبذل الجهود من        العالمية المدرسية المرتكز لصحة الطالب، وتدريب المدرسين عل       
وستجري صياغة استراتيجية لتعزيز الصحة فـي مكـان العمـل           . أجل زيادة عدد المدارس المعززة للصحة     
وسيجري التوسع في البينات الحالية على فعالية التـدخالت فيمـا           . بمساهمة من المستويات اإلقليمية والقطرية    

وستُبذل كذلك جهود لدراسة الطرق التـي يمكـن بهـا    . ية كما سيجرى تحسينها  يتعلق بالمدن والبلديات الصح   
  .تعزيز الصحة في البيئات االفتراضية

  
 سيضطلع، في سياق يركز على تحقيق النتائج، بأنشطة         .البرهنة على األثر الناجم عن تعزيز الصحة        -١٦

وسـتطلق مـشاريع    . صحة للجميـع  تهدف إلى البرهنة على مساهمة تعزيز الصحة في تحقيق هدف توفير ال           
إيضاحية رائدة الغرض منها تناول العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي من شأنها أن تعزز الـصحة                

الترويج للنظم الغذائية الصحية والنـشاط البـدني، وتقلـيص          : في مجالين اثنين يستحقان اهتماماً عاجالً وهما      
وسيتواصل التعاون مع االتحاد الدولي لتعزيز الـصحة والتثقيـف          . H5N1مخاطر التعرض البشري للفيروس     

  .الصحي، ومع سائر الشركاء في مجال توحيد وبث البينات على التدخالت الفعالة في ميدان تعزيز الصحة
  
ستجري مراجعة االستراتيجية اإلقليميـة لتعزيـز       . دمج عناصر ميثاق بانكوك في األنشطة اإلقليمية        -١٧

إلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط، وإطار االستراتيجية اإلقليمية الخاص بإقليم جنـوب شـرق              الصحة في ا  
وقد أنشأ المكتب اإلقليمي ألوروبا المكتب اإلقليمي لالستثمار من أجل . آسيا ليضما إجراءات تدعم تنفيذ الميثاق

دات ذات الطابع األعم في استراتيجياته      الصحة والتنمية لمعالجة المحددات الهيكلية للصحة، وتولى دمج المحد        
  .بشأن األمراض غير السارية وصحة األطفال والمراهقين

  
ورحب المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، باإلشارة إلى ميثاق أوتاوا والتوصيات                -١٨

مية العمـل بـشأن محـددات       وشدد على أه  . الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة         
الصحة، وتوقي األمراض المزمنة، وإعداد خطط العمل على المستويين الوطني واإلقليمي ووضع إطار عـام               

  ١.الستراتيجية تعزيز الصحة
  
وقد نظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون في مـشروع القـرار الـوارد فـي القـرار                    -١٩
جدداً على أهمية بلوغ هدف توفير الصحة للجميع والتصدي لمحـددات           وأكدت الدول األعضاء م   . ٩ق١١٧ت م

الصحة ذات الطابع األشمل وذلك بانتهاج أسلوب متعدد القطاعات، وشددت على ضرورة تقوية أنشطة تعزيز               
الصحة بوصفها أعماالً ذات أولوية في مجالي الصحة والتنمية، واعترفت بما أسهم به ميثاق أوتـاوا لتعزيـز                  

                                                           
 ).النص اإلنكليزي (٣، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت م انظر الوثيقة    ١
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وقد اقترح إدخال بعـض     . وأعربت عن دعمها لميثاق بانكوك لتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة          الصحة  
  ١.التعديالت على مشروع القرار ليزداد متانة

  
وعليه تقـررت إحالـة     .  من النظر في مشروع القرار المعدل      ٢ونظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة       -٢٠

  .٢٠٠٧يناير / في دورته التي ستنعقد في كانون الثانيالقرار إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه 
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  
المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي الذي يتضمن التعديالت التـي اقترحـت                  -٢١

  .بعض الدول األعضاء إدخالها عليه في جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين
  

  لس التنفيذي،المج
  

  ٣بعد أن نظر في التقرير الخاص بتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة،
  

  ٤ : جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية   
  

 بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من أجل الصحة،         ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تشير إلى القرار       
 بشأن تعزيز الـصحة وأنمـاط   ١٦-٥٧ج ص ع بشأن تعزيز الصحة، والقرار     ١٢-٥١ج ص ع  ار  والقر

؛ أدالييـد،   ١٩٨٦أوتاوا،  (الحياة الصحية وحصائل المؤتمرات الدولية الخمسة المعنية بتعزيز الصحة          
  ؛)٢٠٠٠؛ مكسيكو سيتي، ١٩٩٧؛ جاكارتا، ١٩٩١؛ سندسفال، السويد، ١٩٨٨أستراليا، 

  
المنعقد ي التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة،          وبعد أن نظرت ف     

الذي يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجـة            ٢٠٠٥في بانكوك في عام     
  محددات الصحة؛

  
وإذ تستند إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك في عالم تـسوده                  

لمة الذي يبين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقود األولى من القرن               العو
  الحادي والعشرين؛

  

                                                           
، الجلـسة الرابعـة،     "ب"، المحاضر الموجزة الجتماعـات اللجنـة        ٣/سجالت/ ٥٩/٢٠٠٦ع ص جانظر الوثيقة       ١
 ).النص اإلنكليزي( ٣ فرعال
، الجلـسة الخامـسة،     "ب"، المحاضر الموجزة الجتماعات اللجنـة       ٣/سجالت/ ٥٩/٢٠٠٦ع ص  انظر الوثيقة ج      ٢

 .)النص اإلنكليزي (٢ الفرع
 .١٢٠/١٢ت م  الوثيقة   ٣
 القرار بالنـسبة إلـى       لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا        ١ إضافة   ١٢٠/١٢ت م   انظر الوثيقة       ٤

 .األمانة
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وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والتوصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي        
، ومسؤولية أساسـية    عالم تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي           

لكل الحكومات، ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وشـرطاً مـن شـروط           
  الممارسات المؤسسية السليمة؛

  
وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية وهو يرتبط ارتباطاً                

ة المعنية بمحددات الصحة االجتماعية، ويسهم إسهاماً ذا شـأن          وثيقاً بعمل لجنة منظمة الصحة العالمي     
  في تحقيق أغراض برنامج العمل العام الحادي عشر؛

  
وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المراضة في العـالم تقتـضي إيالءهـا                  

لـى تخـصيص    المزيد من االهتمام وتدعو إلى إجراء بعض التعديالت على المجتمع في مجملـه وع             
  الموارد بهدف التصدي لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛

  
وإذ تؤكد أهمية التصدي كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التـي                

قُدمت فيما يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد على النحو المبين في ميثـاق                 
  في عالم تسوده العولمة،بانكوك لتعزيز الصحة 

  
  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١

  
النظر في الحاجة إلى زيادة االستثمار في مجال تعزيز الصحة بوصفه مكوناً أساسياً               )١(

  في التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛
  

ليـة   من أجـل التـصدي بفعا      الدوائر الحكومية في مجموعها   وضع آليات إلشراك      )٢(
  للصحة طوال العمر؛واالقتصادية والبيئية للمحددات االجتماعية 

  
 المـدني، والقطـاع     للمجتمعات المحلية والمجتمـع   دعم وتعزيز المشاركة النشطة       )٣(

الخاص، والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الجمعيات المعنية بالـصحة العموميـة فـي              
  تعزيز الصحة؛

  
برامج والبنية التحية واالستثمارات المتعلقة بتعزيز الصحة       رصد وتقييم السياسات وال     )٤(

  ؛على أساس دوري
  

وبين الوظائف المسندة باألدلـة القائمـة       سد الثغرات القائمة بين الممارسات الحالية         )٥(
المـسندة  تعزيز الصحة بشكل فعال، عن طريق االستخدام الكامل لسبل تعزيز الصحة            على  

  ؛بالبينات 
  
ت لتقييم ما للسياسات والبرامج والمشاريع من أثر على الصحة وتنفيـذها      وضع أدوا   )٦(

بشكل منهجي بغية اإلسهام في تحسين عملية صنع القرار على جميع مـستويات قطاعـات               
  .المجتمع
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  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

ة تحـسين الـدعم     زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة، بغي           )١(
 وذلك باالرتقاء بالمعارف وبمشاركة سائر وكـاالت األمـم المتحـدة            المقدم للدول األعضاء  

  ؛والمنظمات الدولية المالئمة مشاركة نشطة
  
دعم الدول األعضاء للمثابرة في الجهود التي تبذلها لتعزيز النُظم الصحية الوطنيـة               )٢(

ولية بغية تعزيـز القـدرة علـى التـصدي          بالتركيز على نحو خاص على قطاع الصحة األ       
  لألخطار الجسيمة التي تتهدد الصحة والناجمة عن األمراض غير السارية؛

  
االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الدول األعضاء المعـدة للجهـات المتعـددة               )٣(

ت، مـن   القطاعات المؤثرة في عملية صنع القرار، والمنظمات المعنية، وغير ذلك من الهيئا           
أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة واإلبالغ عن الحاجة إلى إقامة منتديات أو               

  هيئات جديدة للتشجيع على تعزيز الصحة؛
  

عالمية حول تعزيـز الـصحة بـشكل        وطنية ودون إقليمية و   تشجيع عقد مؤتمرات      )٤(
  منتظم؛

  
لرئيسية في مجال تعزيز الصحة     تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور ا      رصد و   )٥(

  ؛ وتقديم تقارير عن ذلك من خالل آلية دوريةعلى الصعيد العالمي
  
تسهيل تبادل المعلومات مع المنتديات الدولية غير المعنية بالصحة حول الجوانـب              )٦(

الرئيسية المتعلقة بميثاق بانكوك ووضع آليات من شأنها تزويد جمعيـة الـصحة العالميـة               
  ؛ في هذا الصددبالمعلومات

  
تقديم تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الـصحة العالميـة                 )٧(

  .الستين، عن طريق المجلس التنفيذيالحادية و
  

  
  

=     =     =  


