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   والصحةالتجارة الدولية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
فاقات التجارية الدولية قد أصـبحت      حيث إن اآلثار الصحية التي قد تترتب على التجارة الدولية واالت            -١

 منها في أي وقت مضى، فقد تصدى المجلس التنفيذي وجمعية الصحة    على مدى العقد المنصرم، أكثر وضوحاً     
 أن قرارات عديدة صادرة عن جمعيـة        ، على سبيل المثال   ،منها. لهذا الموضوع في عدد من السياقات المحددة      

 والسياسات الصحية باالتفاقات التجارية، خاصة فـي سـياق          النيةالمستحضرات الصيد  ةالصحة تناولت عالق  
كما أن القضايا التي تثيرهـا االتفاقـات المتعلقـة           ١.الحصول على األدوية لمعالجة األيدز والعدوى بفيروسه      

إذ طلبت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون إلى المدير .  حظيت هي األخرى باالهتمامبالملكية الفكرية
لعام أن ينشئ هيئة تقوم بوضع تحليل لحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية وتقدم تقريراً إلـى                 ا

، الدول األعضاء علـى   وحثت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون        ٢٠٠٦.٢في عام   األجهزة الرئاسية   
 بـالنظر، كلمـا      ...على سبيل األولوية   - أن تقوم "،  األيدز والعدوى بفيروسه  فيما يتصل بالتوسع في معالجة      

اقتضى األمر ذلك، في تعديل التشريعات الوطنية من أجل االستفادة القصوى من أوجه المرونة المتضمنة فـي              
أن تضع في الحسبان في االتفاقات التجارية       "و" االتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة       

والتي سلّم بها اإلعالن الخارجي باالتفاق المتعلـق بجوانـب          ... ة المتضمنة في االتفاق     الثنائية، أوجه المرون  
الدوحـة،  (حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والذي اعتمده المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالميـة              

 الممكنـة   ة العالق - خرى بالتعاون مع منظمات دولية أ     -  كما أنها طلبت إلى المدير العام أن يبحث        ٣).٢٠٠١
 للموظفين الصحيين، وذلك من أجل تحديد أيـة آثـار سـلبية             بالهجرة الدولية لالتفاقات والتحويالت التجارية    
اللـوائح   وأخيراً، فإن المفاوضات التي دارت مؤخراً مـن أجـل تنقـيح              ٤."والخيارات المحتملة للتصدي لها   

 -بين التجارة والصحة في مداوالت جهاز رئاسي ما، شأنها           تضرب مثاالً آخر على التقاطع       الصحية الدولية 
 في جمعية الصحة العالمية ت كشأن بعض جوانب االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ التي اعتمد    -في الواقع   

  .السادسة والخمسين
  
الي على  رير الح مواضيع المحددة، يركز التق   وبالنظر إلى االهتمام الذي أولته األجهزة الرئاسية لهذه ال          -٢

الجوانب األوسع للتجارة الدولية والصحة، خصوصاً في سياق اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتجارة              
  .في خدمات الصحة والسالمة الغذائية

                                                           
 .١٤-٥٣ج ص ع و١٩-٥٢ج ص عانظر القرارين    ١
 .٢٧- ٥٦ج ص عالقرار    ٢
 .١٤- ٥٧ج ص عالقرار    ٣
 .١٩- ٥٧ج ص عالقرار    ٤
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  المنظمات الدولية واالتفاقات التجارية والصحة
  

  منظمة التجارة العالمية والصحة العمومية
  
لتجارة مهمة بالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية اليوم، فإن مسائل الصحة العموميـة             مثلما أن مسائل ا     -٣

تحتل الصدارة في جداول أعمال منظمات من قبيل البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكريـة ومنظمـة                 
ظمة الصحة العالمية عن    وتعمل من .  العالمية واألونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        التجارة

ومراكز ) الفاو(كثب مع هذه المنظمات جميعها ومع غيرها كذلك مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة               
  .البحوث وكيانات القطاع الخاص وأبرز المنظمات غير الحكومية الدولية

  
ـ           كوهنا  -٤  وهـي   -ارة العالميـة     أربعة اتفاقات تجارية متعددة األطراف معقودة في إطار منظمة التج

 يمكن أن تكون لها آثار علـى الـصحة          -بالتجارة الدولية   المنظمة الرائدة في مجال وضع المعايير المتصلة        
االتفاق : العمومية وهي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لعمل منظمة الصحة العالمية، وهذه االتفاقات األربعة هي             

يق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتيـة، واالتفـاق المتعلـق       العام بشأن التجارة في الخدمات، واتفاق تطب      
وقد تحققت جوانب . بالحواجز التقنية للتجارة، واالتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

إقـرار  وأبرز هذه الجوانب،  . تقدم مهمة على صعيد ضمان االتساق بين االتفاقات التجارية والمصالح الصحية          
المجتمع الدولي إلعالن الدوحة الخاص باالتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكريـة المتـصلة بالتجـارة                

لتزام الحكومات بـضمان تمـشي      اوهو إقرار يعتبر أجلى تعبير عن       "... ،  ٢٠٠١والصحة العمومية في عام     
جع ضمنا اتفاق تطبيق التدابير الـصحية        ويش ١".النظام التجاري القائم على القواعد مع مصالح الصحة العامة        

وتدابير الصحة النباتية، بالمثل، أعضاء منظمة التجارة العالمية على استخدام معايير لجنة دسـتور األغذيـة                
  .الدولي أساساً لما تضعه من لوائح وطنية في مجال السالمة الغذائية

  
ظمة التجارة العالمية ومنظمة الـصحة      ا المشترك، تشارك كل من من     ملتحسين التنسيق وتيسير عمله   و  -٥

وتتمتع منظمة التجـارة العالميـة بإمكانيـة        . العالمية، بدرجات متفاوتة، في االجتماعات التي تعقدها األخرى       
. الحضور، بصفة مراقب، في اجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية وفي اجتماعات تقنية شتى             

ركز المراقب لدى لجنة التدابير الصحية وتدابير الـصحة النباتيـة، التابعـة             ومنحت منظمة الصحة العالمية م    
لمنظمة التجارة العالمية ولجنتها المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة، وهي تتمتع بمركز المراقب الخاص في               

 التـابعين   مجلس التجارة في الخدمات، والمجلس الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتـصلة بالتجـارة             
وقد قدمت منظمة الصحة العالمية طلباً للحصول على مركز المراقب لدى المجلـس             . لمنظمة التجارة العالمية  

، لكن منحها هذا المركز لم يتقرر حتى اآلن، وذلـك           ١٩٩٧يونيو  / العام لمنظمة التجارة العالمية في حزيران     
  .ألسباب ال صلة لها بمنظمة الصحة العالمية

  
  سع التجاري العائدة على الصحةعواقب التو

  
وأحياناً ما يكون الوقع مباشراً واألثر بينـاً،        . ة مختلف يؤثر تحرير التجارة في الصحة بطرق     يمكن أن     -٦

كما في حالة عبور مرض من األمراض حدود بلد ما كامناً في سلعة من السلع األساسية تم االتجـار فيهـا أو                  
وفي أحيـان أخـرى تكـون    .  اضطراب التجارة وحركة المروري ف مرض من األمراض  تسبب فاشية   تحينما  

اآلثار غير مباشرة، ومن األمثلة على ذلك أن خفض التعريفات التجارية قد يؤدي إلى تدني أسـعار األجهـزة                   
بحماية البراءات  الطبية والمنتجات المرتبطة بالصحة، كاألدوية ومشتقات الدم؛ وتغيير القواعد الدولية المتعلقة            

                                                           
١   WTO Agreements & Public Health: A joint study by the WHO and the WTO Secretariat. Geneva, World 

Trade Organization/ world Health Organization,2002. Brundtland GH, Moore M, Foreword, Page 1.                     
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 يؤثر على إمكانية الحصول على األدوية األساسية، وأدوات التشخيص ونقل التكنولوجيـا؛ وفيمـا يتعلـق                 قد
وبالمقابل، يمكن أن يكون للمعـايير      . الصحية، قد يؤثر تحرير التجارة على النظم الصحية الوطنية        بالخدمات  

ثال، القواعـد والمبـادئ التوجيهيـة        على سبيل الم   ،والقواعد الصحية الدولية آثار مهمة في التجارة ومن ذلك        
ة يوالتوصيات المنبثقة عن لجنة دستور األغذية الدولي بالنسبة إلى التجارة في المواد الغذائية، واللوائح الـصح         

الدولية الخاصة بحركة المرور الدولي واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بالنسبة إلى               
  .ت التبغالتجارة في منتجا

  
ثم إن تنامي التجارة في الخدمات يطرح تحدياً تواجهه قدرة وزارات الصحة علـى التقيـيم الـدقيق                    -٧

للمخاطر المحتملة والفرص المتاحة فيما يتعلق بصحة السكان واالستجابة السريعة لمقتضيات تلـك المخـاطر               
عام المتعلـق    متزايد في إطار االتفاق ال     وقد تكون هناك أيضاً إمكانية النفتاح القطاع الصحي بشكل        . والفرص

 وتعريف التجارة في الخدمات بموجب هذا االتفاق تمحور حول أربعـة أنـواع مـن                ١.بالتجارة في الخدمات  
، والـصحة باسـتخدام     مثل الطب البعادي  (ات عبر الحدود    أال وهي توريد الخدم   " نماذج توريد "المعامالت أو   

كالمرضى الـذين يـسافرون إلـى الخـارج         (لخدمات خارج البلد األصلي     ، واستهالك ا  )الوسائل اإللكترونية 
، وحـضور األشـخاص   )إنشاء المرافق الصحية في البلد المعني(، والوجود التجاري )ألغراض العالج الطبي  

 وتـدعو   ٢).األطباء األجانب والممرضات األجنبيات الذين يسعون لتقديم خدماتهم في بلدان أخرى          (يين  يعالطب
لى توفي نهوج مستنيرة وقائمة على القرائن لتدبير أية جهود تبذل مستقبالً في سبيل تحرير الخـدمات                 الحاجة إ 

ذات الصلة بالصحة، وذلك بغية ضمان الحصول على قدر أوفر من الخدمات الفعالة الميسورة التكلفـة، ذات                 
 تتسم بدرجـة أعلـى مـن        الجودة األفضل، مما يفضي إلى خيارات متنامية تتاح للمستهلكين وحصائل صحية          

  .اإلنصاف
  
وتواجه البلدان كذلك تحديات على صعيد ضمان التقيد بضوابط اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير                -٨

 ويصدق هذا بوجه خاص علـى مـسائل الـسالمة           .الصحة النباتية واالتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة      
ة ومأمونيتها ونجاعتها على التوالي، حيث ينشئ االتفـاق التجـاري           الغذائية وأدوات التشخيص، وجودة األدوي    

التزامات بوضع لوائح مبنية على أساس العلم، وبإجراء تقييمات الزمة للمخاطر المحتملة، وتنفيـذ المعـايير                
  .الدولية عن طريق هيئات تنظيم وطنية مستقلة فعالة

  
 ،رات تتمثل في الخبرة والنفاذ إلـى المعلومـات        وعموماً ما يحتاج العاملون في وزارات الصحة لقد         -٩

تمكّنهم من أن يوفروا لزمالئهم في وزارات التجارة والمالية أفضل القرائن على األثر المحتمل المترتب علـى            
التجارة واالتفاقات التجارية والذي يلحق الحصائل الصحية، وذلك لكي تقوم المفاوضـات التجاريـة الـدائرة                

واإلقليمية والثنائية مفاوضات على أسس صحيحة مما يطرح على أمانة منظمـة الـصحة              المتعددة األطراف   
العالمية مطالب مصدرها الدول األعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في التجارة ومن بين تلـك المطالـب                

لصحة، والمشورة التماس اإلرشاد فيما يتعلق بالمعايير الدولية الخاصة بالسلع األساسية والخدمات ذات الصلة با
حول اآلثار التي قد تترتب على القواعد التجارية من منظور الصحة العمومية، وتوفير األدوات والمنهجيـات                
لتقييم اآلثار التي يمكن أن تلحق بالصحة العمومية والمترتبة على التجارة واالتفاقات التجاريـة، والمعلومـات           

وباإلضافة إلى المطلب التقليدي    . تؤثر في الصحة  ارية التي قد    المتعلقة بأفضل الممارسات في المفاوضات التج     
ل إلـى   والمتمثل في طلب الدعم التقني في مجالي التجارة والصحة ذي الصلة بالحصول على األدوية والوص              

 أو السالمة الغذائية واتفاق تطبيق التدابير الـصحية وتـدابير           ،جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة     

                                                           
المفاوضات جارية بشأن التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات في إطار االتفاق العام المتعلق بالتجارة في    ١

 .الخدمات
 GATS and Health Related Services. Trade and Health Notes, Februaryلالطالع على استعراض عام انظر    ٢

2004, World Health Organization. Accessible at http://www.who.int/trade/resources/en/GATSfoldout_e.pdf.  
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ملحوظ في مجال التجارة في الخدمات واالتفاق العام المتعلق بالتجـارة         حة النباتية، تزايدت الطلبات بشكل      الص
 السيما البلدان التي تجري مفاوضات من أجل االنضمام إلى          -أضف إلى ذلك أن بعض البلدان       . في الخدمات 

 يتطلع بشكل متزايد إلى توخي نهج أكثر تكامالً من شأنه أن يغطـي كـل القـضايا                  -منظمة التجارة العالمية    
وقد يكون أحد الخيارات المطروحة إنشاء وحدات متخصصة داخـل          . لتجارية والقضايا ذات الصلة بالصحة    ا

  .وزارات الصحة تناط بها المسؤولية الشاملة عن هذا المجال
  

  أعمال منظمة الصحة العالمية في مجالي التجارة والصحة
  
االضـطالع بتحلـيالت    : ثالث هـي  تستجيب أمانة المنظمة لهذا المطلب من خالل وظائف أساسية            -١٠

وبحوث غرضها توفير أفضل المعطيات التخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بالسياسة العامة، والمفاوضـات،              
 وتسوية النزاعات ووضع جداول األعمال؛ وإيجاد أدوات ومواد تدريبية لبناء القدرات في الـدول األعـضاء؛               

 في التصدي لقضايا تجارية وصحية محددة الذي يقدم إما عن طريـق             والوفاء بمطالب البلدان المتعلقة بالدعم    
وهذه المهام تُؤدى على صعيد جملة مـن اإلدارات         . البعثات القطرية أو الحلقات العملية اإلقليمية أو األقاليمية       

التجـارة  وباالستعانة بموظفين في جميع المكاتب اإلقليمية، وتُنسق من قبل فريق عامل تقني يعنى بالعولمة، و              
وتستهدي األعمال بشتى أفرقة الخبراء الخارجيين، مما يساعد على ضمان وجود نهج اسـتراتيجي              . والصحة

  .شامل في معالجة التجارة والصحة ويدعم تحقيق أعلى المستويات الصحية التي يمكن للجميع بلوغها
  

  التحليالت والبحوث الرامية إلى اعتماد السياسات والممارسات الصائبة
  
قامت المنظمة ببحث العالقة المتبادلة بين التجارة والسلع األساسية ذات الصلة بالصحة طيلـة عقـود           -١١

 بـشان   ١٩٧٠ الذي اعتمد في عـام       ١٣-٢٣ج ص ع  فعلى سبيل المثال، عمدت المنظمة، لتنفيذ القرار        . عديدة
وقامـت المنظمـة،    . ة عن األدوية  مأمونية األدوية، إلى إنشاء نظام دولي طوعي لرصد اآلثار الضائرة الناجم          

كتاد ومنظمة التجارة العالمية، بوضـع تحليـل جديـد          الدولي للتجارة المشترك بين االون    بالتعاون مع المركز    
. األساسية ذات الصلة بالصحة   للمعلومات التي تتضمنها إحدى قواعد البيانات الخاصة بشأن التجارة في السلع            

 رئيسية ذات صلة بالصحة ومجموعـات فرعيـة          منتجات سبع مجموعات وأصبحت البيانات اآلن مصنفة إلى      
وتوفر قاعدة البيانات بالنسبة لكل منتج ذي صلة بالصحة نبذة عامة عـن قـيم وكميـات واتجاهـات                   . عديدة

  . الحقيقية وصوالً إلى بلد المنشأ أو الجهة المقصودةراالستيراد والتصدي
  
 الصحة العالمية أو التي أجريت بالنيابة عنهـا بـشأن آثـار             وقد أسفرت البحوث التي أجرتها منظمة       -١٢

فعلى سبيل المثال، تقـوم أمانـة المنظمـة،         . التجارة في الصحة العمومية عن جملة ال يستهان بها من النتائج          
بالتشاور مع أمانة منظمة التجارة العالمية وبفضل مساهمات من خبراء من جميع أنحاء العالم، بإعداد تحليالت                

ونية مفصلة، لمواد االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات واتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة قان
النباتية، مادة مادة من منظور الصحة العمومية قصد تحسين فهم اآلثار التي يمكن أن تترتـب علـى هـاتين                    

، كورقـات   )ويـب ( على أساس الشبكة العالمية      كما أن موارد شتى قائمة    . االتفاقيتين بالنسبة للصحة العمومية   
العمل بشأن مجموعة من قضايا التجارة والصحة، ومعجم مصطلحات العولمة والتجارة والصحة، تساعد على              

اإلخبارية المتعلقة بالسالمة الغذائيـة التـي تـصدرها         وتوفر الرسائل   . زيادة نشر تحليالت وبحوث المنظمة    
  ١.علومات تتعلق بآثار قواعد التجارة على السالمة الغذائيةالمنظمة خمس مرات في السنة، م

  

                                                           
١   http://www.who.int/foodsafety/publications/newsletter/en/. 
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وأجرت أمانة المنظمة بحوثاً بشأن عدد من المواضيع المشمولة بتقارير أخرى مقدمة إلـى األجهـزة                  -١٣
الرئاسية، مثل اآلثار التي قد تترتب على االتفاقات التجارية بالنسبة إلى االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ                 

 والمنظمة بصدد االضطالع بأنشطة مشابهة باالشتراك مع منظمة العمـل           ١.وباللوائح الصحية الدولية المنقحة   
الدولية والمنظمة العالمية للهجرة وتتعلق باآلثار التي يمكن أن تلحق بهجرة المهنيين الصحيين والمترتبة على               

مة عن االتفاق المتعلق بجوانـب حقـوق الملكيـة          كما أنها تتولى رصد وتحليل اآلثار الناج      . القواعد التجارية 
الفكرية المتصلة بالتجارة والتي تتعلق بإمكانية الحصول على األدوية األساسية، وذلك بالشراكة مـع أربعـة                
مراكز متعاونة مع المنظمة، وأصدرت تقريراً يتعلق بإعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلـق بجوانـب حقـوق                 

   ٢.ة بالتجارة والصحة العموميةالملكية الفكرية المتصل
  

  األدوات ومواّد التدريب
  
قامت أمانة منظمة التجارة العالمية، باالشتراك مع أمانة منظمة الصحة العالمية، باستحداث وتنظـيم                -١٤

فهم قضايا التجـارة  دورة تدريبية عن اتفاقات التجارة المتعددة األطراف والصحة العمومية، ترمي إلى تحسين          
 والمفاوضات المتعلقة باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واتساق السياسات في مجـال             ، األساسية والصحة

 كما عقدت دورات تدريبية إقليمية ووطنية بشأن قضايا محددة تتعلق بالتجارة والصحة مثـل               .التجارة والصحة 
جه المرونة في االتفاق المتعلق بجوانب      تعديل التشريعات الوطنية على النحو الذي يتيح االستفادة التامة من أو          

 كما قامت منظمة الصحة العالمية بتوفير وحدات نموذجية صـحية           ٣.حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة    
وتتاح مواد التدريس المدرجة في شـبكة اإلنترنـت         . خاصة بدورة دراسية وحلقة عملية رعاها البنك الدولي       

 الصحة العالمية باالشتراك مع منظمة التجارة العالميـة والبنـك الـدولي             وتقوم منظمة  ٤.مباشرة على الخط  
ومنظمات دولية أخرى بإعداد دليل عملي عن التجارة في الخدمات الصحية واالتفاق المتعلق بالتجـارة فـي                 

ـ  الخدمات، يهدف إلى تزويد المهنيين في مجال الصحة والتجارة بقرائن وأدوات لتقييم ورصد               ة اآلثار المحتمل
  .المترتبة على التجارة في الخدمات الصحية والتي تتعلق بالصحة العمومية

  
  الدعم التقني وبناء القدرات على المستوى القطري

  
عقدت أمانة المنظمة عدداً من الحلقات العملية واالجتماعات لتلبية احتياجات البلدان التي ترغب فـي                 -١٥

لدولية ذات الصلة بالصحة وتحقيق االتساق بين الـسياسات فـي           تنمية قدراتها على التصدي لجوانب التجارة ا      
مجال الصحة والسياسات في مجال التجارة، ومنها حلقة عملية أقاليمية لفائدة الدول األعضاء في أقاليم جنوب                

ووفرت كذلك الدعم للتحلـيالت القطريـة والحلقـات          ٥.شرق آسيا؛ وشرق المتوسط، وغرب المحيط الهادئ      
  . نية المتعلقة بالتجارة والصحةالعملية الوط

  
منظمة الصحة العالمية بمبادرات لبناء القدرات في مجال التجارة والخدمات الصحية           واضطلعت أمانة     -١٦

في إقليميي جنوب شرق أسيا وشرق المتوسط وهي تعتزم التوسع في تلك المبادرات لتشمل اإلقليم األفريقـي                 

                                                           
  .A/IHR/IGWG/INF. DOC./1الوثيقة    ١
  .WHO/EDM/PAR/2004-4الوثيقة    ٢
 .م المقدم للبرازيل وكمبوديا والصين وكولومبيا وإندونيسيا وتايلندمن األمثلة الحديثة العهد الدع   ٣
٤   www.who.int/trade/en. 
 .٢٠٠٤أكتوبر /  تشرين األول١٤ إلى ١٢نيودلهي، الفترة من    ٥
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ويواصل المكتب اإلقليمي لألمريكتين عمله فـي هـذا         . تاريخ طويل  والصحةحيث لألنشطة المتصلة بالتجارة     
  .اإلقليميةالتركيز على االتفاقات التجارية الميدان، ب

  
وفي نطاق الشراكة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية                -١٧

بناء قدراتها  بحة العالمية بتوفير الدعم التقني للبلدان النامية و       والمنظمة العالمية لصحة الحيوان تقوم منظمة الص      
في مجال التجارة وعلى صعيد اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية من خالل مرفق تطـوير                 

  .المعايير والتجارة
  

  نحو تحقيق اتساق السياسات في مجال التجارة الدولية والصحة
  
ن رسم سياسات الصحة العمومية الوطنية وضرورة التقيد باتفاقات التجـارة الدوليـة             إن التقاطع ما بي     -١٨

والسياسات التي تقلل إلى أدنى حد من حاالت التعـارض الممكنـة بـين              . يتيح فرصاً إليجاد أرضية مشتركة    
  .من المنافع المتبادلة ستخدم مصالح كل من هذين المجالينالتجارة والصحة وتزيد إلى أقصى حد 

  
والحاجة تدعو إلى المزيد من التفاعل بين واضعي السياسات وبين العاملين فـي قطـاعي التجـارة                   -١٩

وبالنظر إلى قواعد التجارة الدولية الحالية      . والصحة بغية تحسين االتساق فيما بين السياسات الداخلية والدولية        
لمامهم بالقضايا التجارية التي ينظر فيها      زيادة وعيهم وإ  والمستحدثة، يتعين على العاملين في وزارات الصحة        

في إطار منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، والبد لهم من مساعدة زمالئهم في الـوزارات          
كما . المعنية بالتجارة الدولية على فهم الجوانب ذات الصلة بالصحة العمومية على المستويين الوطني والدولي             

 معرض اضطالعهم بذلك، التشاور مع الجهات التي توفر الخدمات الصحية ومع المستهلكين             يتعين عليهم، في  
وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، والتعاون تعاوناً أوثق مع زمالئهم في               

تتعلـق بالـصحة    مجال التجارة حين تصاغ السياسات واالتفاقات التجارية التي يمكن أن تترتب عليها آثـار               
  .العمومية

  
جاريـة  تومثل هذا التفاعل يتطلب البحث الجاد والدقيق في شأن اآلثار التي قد تترتب على االتفاقات ال         -٢٠

وتمس الصحة نتيجة لتحرير التجارة في القطاعات ذات الصلة بالصحة وتأثير ذلك على أداء قطـاع الـصحة               
لمنهجي لمجموعات البيانات األساسية، وبخاصة المعلومـات       العمل التدوين ا  ويشمل هذا   . والحصائل الصحية 

المتعلقة بالتجارة في الخدمات ذات الصلة بالصحة، وتصميم منهجيات ووضع مؤشرات لتقييم وتقصي اآلثـار               
وتحتاج الدول األعضاء بما فـي      . الصحية التي يمكن أن تنشأ عن التجارة الدولية واالتفاقات التجارية الدولية          

 االمتياز الوطنية إلى المزيد من الخبراء من ذوي الدراية والمتمرسين العارفين بقـضايا التجـارة                ذلك مراكز 
  .والصحة

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -٢١
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