
 
 
  
  
  
  
  

  ١٢ق١٤٤ت  م    المائة بعد واألربعون الرابعة الدورة
  ٢٠١٩ فبراير /شباط ١

  EB144.R12    األعمال جدول من ٦-٦ البند
  
  
  

  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى
  

  
  ،المجلس التنفيذي

  
  ١المتعلق بالعمل العالمي بشأن سالمة المرضى؛ التقريربعد النظر في 

  
  :جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التالي وصيي

  
  ون،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبع

  
  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى،من المدير العام عن  عدّ الم التقريرفي بعد النظر 

  
إيالء أقصــى اهتمام "الدول األعضــاء على  ي حثّ الذ )٢٠٠٢( ١٨-٥٥ع  ص  جإذ تذكر بالقرار 

ممكن لمشــــــكلة ســــــالمة المرضــــــى وٕاقامة وتعزيز النظم التي تســــــتند إلى العلم، والالزمة لتحســــــين ســــــالمة 
توفير من عناصــر  بأن ســالمة المرضــى تمثل عنصــرًا حاســماً ســّلم "؛ وتالمرضــى ونوعية الرعاية الصــحية

سالمة المرضى صون ؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى وترسي األساس الالزم لتوفيرها الجيدةالرعاية الصحية 
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  في برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة

  
دون إتاحة بنى تحتية وتكنولوجيات وأجهزة طبية من ضـــــمان ســـــالمة المرضـــــى تعّذر وٕاذ تســـــلم ب

دون توفير قوى من ، و جيداً  إطالعهم عليها يلزم نمأمونة واســــــــتخدامها المأمون من جانب المرضــــــــى الذي
 عاملة صحية مؤهلة وملتزمة في بيئة مواتية ومأمونة؛

  
وٕاذ تحيط علمًا بأن ســـالمة المرضـــى تعتمد على األنشـــطة التعليمية والتدريبية الجيدة واألســـاســـية 

الكافية في إطار والمتواصــــــــلة ألصــــــــحاب المهن الصــــــــحية لضــــــــمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات المهنية 
  أدوارهم ووظائفهم المعنية؛

  
بأن إتاحة األدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميســــــــــــــورة التكلفة وغيرها من الســــــــــــــلع ســــــــــــــّلم وٕاذ ت

  األساسية وٕاعطاءها واستخدامها على النحو الصحيح أمور تسهم أيضًا في سالمة المرضى؛
  

بأهمية النظافة لضـــــــــــــمان ســـــــــــــالمة المرضـــــــــــــى والوقاية من حاالت العدوى  كذلك وٕاذ تحيط علماً 
  المرتبطة بالرعاية الصحية والحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

                                                            
 .١٤٤/٢٩م تالوثيقة    ١
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وٕاذ تحيط علمًا بأن ضـــمان ســـالمة المرضـــى يعد أولوية رئيســـية في توفير خدمات صـــحية جيدة 
مأمونة بصــــرف النظر عن مكان  وتأخذ في االعتبار ضــــرورة حصــــول جميع األفراد على خدمات صــــحية

  توفيرها؛
  

وٕاذ تعيد تأكيد مبدأ "عدم اإلضـــرار في المقام األول" وتســـلم بالفوائد التي ســـتحقَّق وضـــرورة تعزيز 
ســــــالمة المرضــــــى وتحســــــينها على نطاق النظم الصــــــحية على جميع المســــــتويات والقطاعات والســــــياقات 

مستوى الرعاية الصحية األولية، بما يشمل أيضًا على المتصلة بالصحة البدنية والنفسية، وخصوصًا على 
  سبيل المثال الرعاية في حاالت الطوارئ والرعاية المجتمعية والتأهيل والرعاية المتنقلة؛

  
وٕاذ تسلم بأن سالمة المرضى إبان توفير خدمات صحية مأمونة وعالية الجودة هي شرط أساسي 

من أجل تحقيق التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة الفعالة في إطار لتعزيز نظم الرعاية الصــــــــحية وٕاحراز التقدم 
ضـــــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــــحية وبالرفاهية في جميع ( من أهداف التنمية المســـــتدامة ٣الهدف 
  ؛)األعمار

  
إرساء ثقافة السالمة ونهج مركز على المرضى وتحسين سالمة المرضى وضمانها وٕاذ تقر بأن 

يكفي من الموارد البشـــــــــــرية   وقيادة متينة واعتماد نُهج بنيوية ومنهجية وتوفير ما أمور تتطلب بناء القدرات
وغيرها من الموارد وٕاتاحة بيانات وثيقة وتبادل أفضــــــــــــل الممارســــــــــــات والتعلم المتبادل والثقة والمســــــــــــاءلة، 

 يمكن توطيده، حسب االقتضاء، عن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛  مما
  

ســـــــــالمة المرضـــــــــى وضـــــــــمانها أمران يطرحان تحديًا متناميًا على توفير تحســـــــــين بأن ســـــــــلم وٕاذ ت
الخدمات الصـــــحية على الصـــــعيد العالمي وأن الرعاية الصـــــحية غير المأمونة تســـــبب قدرًا ال ُيســـــتهان به 
ويمكن تفاديه من األضــرار التي تلحق بالمرضــى واآلالم التي يعاني منها اإلنســان وتضــغط ضــغطًا شــديدًا 

  المالية للنظم الصحية وتؤدي إلى فقدان الثقة بالنظم الصحية؛على الموارد 
  

وٕاذ يســـاورها القلق ألن عبء اإلصـــابات واألضـــرار األخرى التي تلحق بالمرضـــى بســـبب أحداث 
للوفاة واإلعاقة في العالم مقارنة بالســـل والمالريا، الُمحتملة األســـباب العشـــرة الرئيســـية  من دحاو  ضـــارة هو

ـــدان ذات الـــدخـــل المنخفض وألن البّينـــات الم توافرة توحي بـــأن معظم هـــذا العـــبء ُيلقى على كـــاهـــل البل
مليون حادث ضـــــار مرتبط بالرعاية الصـــــحية ســـــنويًا في المســـــتشـــــفيات  ١٣٤والمتوســـــط التي تشـــــهد وقوع 

  مليون شخص؛ ٢,٦نتيجة للرعاية غير المأمونة مما يسهم في وفاة 
  

تفاديها عن طريق اســـــــتراتيجيات فعالة للوقاية منها وٕاذ تســـــــلم بأن معظم األحداث الضـــــــارة يمكن 
وتخفيف وطأتها تشمل، حسب مقتضى الحال، السياسات المحسنة ونظم البيانات وعمليات الرعاية المعاد 

تحســين ونظافة البيئة والبنى التحتية و  ســيما التدريب)تصــميمها (بما في ذلك التصــدي للعوامل البشــرية، وال
والنظم التنظيمية الداعمة والفعالة ة ات الُمّتبعممارســــــــــــــــفاء طابع الجودة على التنظيمية إلضـــــــــــــــثقافة الال

، وأن الحلول قد تكون في الغالب بســــــيطة ورخيصــــــة علمًا بأن قيمة واســــــتراتيجيات االتصــــــاالت المحســــــنة
  الوقاية تفوق تكاليف الرعاية؛

  
ا في وضــع اســتراتيجيات وٕاذ تعترف بنجاح الحكومات في عدة دول أعضــاء وعملها الرائد وتفانيه

وسياسات ترمي إلى دعم سالمة المرضى وتحسينها وفي تنفيذ برامج ومبادرات وتدخالت خاصة بالسالمة 
بالمرضــــــى ســــــعيًا إلى إرســــــاء ثقافة بشــــــأن ســــــالمة ين ل ترتيبات التأمين وأمناء المظالم المعنيمث والجودة؛

الشـــفافة التي تســـمح باســـتخالص الدروس من المرضـــى في جميع أنحاء النظام الصـــحي، ونظم اإلخطار 
األخطاء المرتكبة والتعامل مع األحداث الضارة وعواقبها دون التقصير واللوم؛ ونهج مركز على المرضى 

  لضمان سالمة المرضى؛
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وٕاذ يســـاورها القلق إزاء عدم إحراز التقدم بصـــفة عامة في تحســـين مأمونية الرعاية الصـــحية وألن 
ى الســـبع عشـــرة ســـنة الماضـــية يشـــير إلى إمكانية التحســـين الملحوظ على الرغم من الوضـــع العام على مد

الســــــــالمة، حتى تلك التي ، وألن تدابير األذى الذي يصــــــــيب المرضــــــــىالجهود العالمية المبذولة للحد من 
ي يكفل ُنفذت في سياقات مرتفعة الدخل، أحدثت أثرًا محدودًا أو متباينًا ولم ُيكيَّف معظمها على النحو الذ

  ؛ة الدخلالمتوسطتلك و  الدخل المنخفضة تطبيقها بنجاح في البلدان
  

وٕاذ تســلم بأهمية القياس الوثيق لســالمة المرضــى للنهوض بالنظم الصــحية األقدر على الصــمود، 
والعمل الوقائي األفضـــل واألكثر تركيزًا الرامي إلى تعزيز الســـالمة والوقاية من المخاطر والتوعية، والتبليغ 

لشـــــفاف عن األحداث، ونظم تحليل البيانات والتعلم، على جميع المســـــتويات، إلى جانب التعليم والتدريب ا
وتواصـــــــــــــل تنمية الكفاءات المهنية لتكوين قوى عاملة في مجال الرعاية الصـــــــــــــحية تكون ملتزمة ومتمتعة 

أهمية فاظ عليها؛ و بالكفاءات وحس الرأفة وعاملة في بيئة داعمة لجعل الرعاية الصـــــــــــــــحية مأمونة والح
  إشراك المرضى وأسرهم في تحسين مأمونية الرعاية وتمكينهم من ذلك تحسينًا للحصائل الصحية؛

  
بأن تحســــــين ســــــالمة المرضــــــى وضــــــمانها أمران يدعوان إلى ســــــد الثغرات في  أيضــــــاً  ســــــلموٕاذ ت

  اية والتواصل على جميع المستويات،المعارف والسياسات والتصميم وتقديم الرع
  

من أجل  أيلول/ ســـبتمبر ١٧في يوم عالمي بشـــأن ســـالمة المرضـــى ُيحتفى به ســـنويًا إقامة  تؤيد  -١
التضـــــــــامن صـــــــــوب تحقيق العالمي والعمل على الصـــــــــعيد وتعزيز التفاهم الجمهور وٕاشـــــــــراكهم زيادة وعي 
  ؛سالمة المرضىجراءات تعّزز الدول األعضاء إلاّتخاذ العالمي و 

  
  ما يلي:القيام بعلى  ١لدول األعضاءا تحثّ   -٢

  
بسالمة المرضى باعتبارها أولوية صحية في سياسات قطاع الصحة وبرامجه  االعتراف  )١(

  ؛وجعلها عنصرًا أساسيًا لتعزيز نظم الرعاية الصحية بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
واألذى ، بما فيها المخاطر واألخطاء واألحداث الضـــــارة ســـــالمة المرضـــــى مشـــــكلة تقييم  )٢(

الذي يصيب المرضى، وقياسها من حيث طبيعتها وحجمها على جميع مستويات تقديم الخدمات 
في ذلك عن طريق نظم التبليغ والتعلم والتعليق التي تدمج وجهات نظر المرضــــى   الصــــحية، بما

وأســـــرهم؛ واتخاذ إجراءات وقائية وتنفيذ تدابير منهجية للحد من المخاطر التي يتعرض لها جميع 
  األفراد؛

  
إعداد سياسات وتشريعات واستراتيجيات وٕارشادات وأدوات وطنية وتنفيذها ونشر الموارد   )٣(

  الكافية بغية تعزيز مأمونية جميع الخدمات الصحية حسب مقتضى الحال؛
  
منظمات الالعمل بالتعاون مع الدول األعضــــــــــــــــاء األخرى ومنظمات المجتمع المدني و   )٤(

والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناعة المهنية  والمنظماتالمرضى المعنية ب
وغيرها من الجهات صـــاحبة المصـــلحة المعنية من أجل تعزيز ســـالمة المرضـــى ومنحها األولوية 

  وترسيخها في جميع السياسات واالستراتيجيات الصحية؛
  

                                                            
 .التكامل االقتصادي اإلقليميمنظمات وحسب االقتضاء،    ١
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 تبادل أفضـــــل الممارســـــات ونشـــــرها وتشـــــجيع التعلم على أســـــاس متبادل للحد من األذى  )٥(
  الذي يصيب المرضى عبر التعاون اإلقليمي والدولي؛

  
إدماج االســــــتراتيجيات المتعلقة بســــــالمة المرضــــــى وتنفيذها في جميع البرامج الســــــريرية   )٦(

ومجاالت المخاطر، حســب االقتضــاء، للوقاية من األضــرار التي تلحق بالمرضــى ويمكن تفاديها 
الرعاية الصحية مثل مأمونية األدوية والسالمة وتتصل باإلجراءات والمنتجات واألجهزة الخاصة ب

التشـــــــــــــــخيص ونظافة البيئة   الجراحية ومكافحة حاالت العدوى والتدبير العالجي لإلنتان ومأمونية
والبنى التحتية ومأمونية الحقن ومأمونية العالج باإلشـــــعاع، فضـــــًال عن التقليل إلى أدنى حد من 

ر في التشــخيص والعالج، وٕايالء عناية خاصــة للفئات المخاطر الناجمة عن عدم الدقة أو التأخي
  المعرضة للخطر؛

  
، التدريب األســــــاســــــي لجميع المهنيين الصــــــحيينعن طريق توفير تعزيز ثقافة الســــــالمة   )٧(

من دون إلقاء الالئمة  بســــالمة المرضــــى ةالمتعلق اإلبالغ عن األحداثوٕايجاد ثقافة أخرى بشــــأن 
والمؤدية إليه لضــرر المســّببة لوامل العمفتوحة وشــفافة تحدد م االســتعانة بنظمن خالل على أحد 

في مجالي القدرات ة وتبني البشـــــــــريوتســـــــــتخلص العبر من دراســـــــــة تلك العوامل وتتناول العوامل 
صـــــــات من فرق تتولى تشـــــــكيل و القيادة واإلدارة  رفعًا  المهنيين الصـــــــحيينكفوءة ومتعّددة التخصـــــــّ

 لمرضـــــى وتقليالً حصـــــائل المحّققة بالنســـــبة إلى ال لوتحســـــيناً لمســـــتوى الوعي وزيادًة لتولي األمور 
  ؛على جميع مستويات النظم الصحيةالضارة األحداث كبدة عن لتكاليف المتل
  
االضــــــطالع بأنشــــــطة تثقيف وتدريب بناء قدرات الموارد البشــــــرية المســــــتدامة من خالل   )٨(

صــــــــ صــــــــات المهنية و متعّددة التخصــــــــّ ومبنية على على الكفاءة  ةقائمات ومشــــــــتركة بين التخصــــــــّ
ها من الناحية المهنية تطوير مواصــــــلة ســــــالمة المرضــــــى و بشــــــأن منظمة الصــــــادرة عن الالمناهج 

صــــــــــــات وٕايجاد بتعزيز  واتية تحّقق الحد األمثل من عملية يئة عمل مًا الّتباع نهج متعّدد التخصــــــــــــّ
  ونة؛المأمخدمات الصحية إيتاء ال

  
 أكثررعاية صـــــــــحية خدمات االنتقالية، دعمًا لتقديم لبحوث البحوث، بما فيها اتشـــــــــجيع   )٩(

  مأمونية وأطول أجًال؛
  
التكنولوجيــات الرقميــة في مجــال حــديثــة، ومنهــا التكنولوجيــات العزيز االســـــــــــــــتفــادة من ت  )١٠(

جمع البيانات عملية ودعم وتعزيزها نظم المعلومات الصـــــــــحية بوســـــــــائل منها إنشـــــــــاء  الصـــــــــحة،
د  الدالة على إلحاق الضــــــرر مؤشــــــرات الوغيرها من ضــــــارة المخاطر واألحداث الألغراض ترصــــــّ

صــلة بالصــحة، المتمســتويات الخدمات الصــحية والرعاية االجتماعية مختلف على واإلبالغ عنها 
الحلول الســــــتفادة من ضــــــمان حماية البيانات الشــــــخصــــــية، ودعم اوالعمل في الوقت نفســــــه على 

  مأمونية؛رعاية صحية أكثر تقديم خدمات ل الرقمية
  
مجال تقديم الطب التقليدي والتكميلي، حســـــــــــــب االقتضـــــــــــــاء، في عمال اســـــــــــــت لنظر فيا  )١١(

  مأمونية؛ رعاية صحية أكثرخدمات 
  
المحلية وتمكينهم في مجال تقديم المرضــــى والمجتمعات أســــر إشــــراك تنفيذ نظم معنية ب  )١٢(

وخصــوصــًا منهم المتأثرون بأحداث ضــارة)، وبوســائل منها ( مأمونية رعاية صــحية أكثرخدمات 
فئات بناء القدرات؛ والعمل معهم ومع وٕانشـــــــــــــاء شـــــــــــــبكات وٕاقامة رابطات معنية بمبادرات التقدم ب
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وضع جل المأمونة وغير المأمونة ألالرعاية بشأن خبراتهم واالستفادة إيجابيًا من  المجتمع المدني
بشــــــــأن مأمونية الرعاية وتقليل األضــــــــرار الناجمة عنها إلى أدنى حد، فضــــــــًال عن اســــــــتراتيجيات 

وبما يشــــــــــمل جميع النواحي المتعلقة بتقديم خدمات ، اتالتعويضــــــــــبرامج معنية بآليات و وضــــــــــع 
  ؛الرعاية الصحية، حسب االقتضاء

  
 رأيلول/ ســـبتمب ١٧في يوم عالمي بشـــأن ســـالمة المرضـــى ُيحتفى به ســـنويًا  تخصـــيص  )١٣(

  ؛المصلحةالجهات المعنية صاحبة  بالتعاون مع
  
بشــــــأن ًا ســــــنويمعقودة العالمية المؤتمرات القمة الوزارية المشــــــاركة في دراســــــة موضــــــوع   )١٤(

  سالمة المرضى؛
  

لتعاون مع الدول إلى االمصـــــــــــــــلحة الجهات األخرى المعنية صـــــــــــــــاحبة المنظمات الدولية و  تدعو  -٣
بوســــــائل منها تخصــــــيص يوم ، ودعمها ســــــالمة المرضــــــىالمتعلقة بت مبادراالتعزيز ميدان األعضــــــاء في 

  ؛عالمي بشأن سالمة المرضى ُيحتفى به سنوياً 
  
  ما يلي: المدير العام من طلبت  -٤
  

منظمة الفي عمل  ســــتراتيجية رئيســــيةاأولوية بوصــــفها  ســــالمة المرضــــىأن يشــــّدد على   )١(
  ؛التغطية الصحية الشاملةعبر جميع نواحي برنامج عمل 

  
 إرشـــــادات معيارية بشـــــأن الحد األدنى من المعايير والســـــياســـــات والممارســـــاتأن يضـــــع   )٢(

ثقافة الســـــــالمة ســـــــيما ما يتعلق منها بوالســـــــالمة المرضـــــــى، صـــــــون واألدوات الالزمة ل الفضـــــــلى
  السريرية وٕادارة المخاطر؛تصريف الشؤون ة الصحية و تحتيالبنية الو  والعوامل البشرية

  
وتلك الدخل خفضة بالدعم التقني، وخصوصًا منها البلدان المنلدول األعضاء أن يزّود ا  )٣(

لدى ســعيها الوطنية  هابناء قدراتتها في لمســاعد، حســب االقتضــاء وعند اللزوم، ة الدخلالمتوســط
المهنية،  المنظماتبالتعاون مع وذلك ، وقياسها وتحسينهاسالمة المرضى إلى تقدير مدى صون 

األضــرار، بما فيها االلتهابات  منبفعالية الوقاية كذلك لســالمة و ا ثقافةســاء وٕار  حســب االقتضــاء،
بنظم  واالستعانة، عن طريق بناء القدرات في مجالي القيادة واإلدارة الرعاية الصحيةالناجمة عن 

  وتستخلص العبر من دراسة تلك العوامل؛لضرر المسّببة لوامل العمفتوحة وشفافة تحدد 
  
د ًء دول األعضـــاء بالدعم، بناأن يزّود ال  )٤( على طلبها، في مجال إنشـــاء نظم معنية بترصـــّ

  مة المرضى و/ أو تعزيز تلك النظم؛سال
  
تبادل أفضل الممارسات على  سالمة المرضىالعالمية المعنية بشبكات أن يعّزز قدرة ال  )٥(
شـــــــبكة عالمية من وتوثيق عراه، بوســـــــائل منها االســـــــتفادة من التعاون الدولي التعّلم من تجارب و 

 عمل مع الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدنيأن يسالمة المرضى؛ و المدربين على صون 
مؤســــــســــــات البحث المهنية والمؤســــــســــــات األكاديمية و  والمنظماتالمرضــــــى المعنية بمنظمات الو 

رعاية تقدم خدمات نظم على إنشاء المصلحة الجهات األخرى المعنية صاحبة الصناعة و ودوائر 
  ؛مأمونيةصحية أكثر 
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بشـــــــــــــــأن تنمية قدرات ة، بناًء على الطلب، المعياريرشـــــــــــــــادات الدعم التقني واإل أن يقدم  )٦(
االضـــطالع بأنشـــطة تثقيف وتدريب مشـــتركة بين الموارد البشـــرية في الدول األعضـــاء من خالل 

صــــــــات المهنية و  بشــــــــأن منظمة الصــــــــادرة عن الالمناهج ومبنية على ة على الكفاء ةقائمالتخصــــــــّ
معنية بتدريب المدربين للتوعية برامج وٕانشــــاء  ،بالتشــــاور مع الدول األعضــــاء، ســــالمة المرضــــى

والتدريب في مجال ســالمة المرضــى وشــبكات عالمية وٕاقليمية من المجالس المهنية التعليمية من 
  ؛أجل تعزيز التوعية بشأن سالمة المرضى

  
بالتشــــــــــاور مع الدول األعضــــــــــاء نظمًا معنية بالتبادل العالمي لخبرات التعلم  يضــــــــــع أن  )٧(

المكتســــبة من األحداث المتعلقة بســــالمة المرضــــى ويدير تلك النظم، وذلك بوســــائل منها اإلبالغ 
  المنهجي الموثوق، وُنظم تحليل البيانات وبثها؛

  
يطلقها ويدعمها، وأن يضــــع و " المرضــــى بســــالمة المتعلقة العالمية التحديات" يصــــمم أن  )٨(

االســتراتيجيات واإلرشــادات واألدوات وينفذها دعمًا للدول األعضــاء في تنفيذ كل "تحد" باســتخدام 
  أفضل البّينات المتاحة؛

  
أن يعزز ويدعم تطبيق التكنولوجيات الرقمية والبحوث، بما فيها البحوث االنتقالية من   )٩(

  أجل تحسين سالمة المرضى؛
  
أن يدعم الدول األعضــــــــاء، بناًء على الطلب، في إنشــــــــاء الُنظم الالزمة لدعم مشــــــــاركة   )١٠(

المرضــــى واألســــر والمجتمعات المحلية بنشــــاط ومســــاهمتهم في تقديم الرعاية الصــــحية المأمونة، 
فئات المجتمعات المحلية و و  المرضــــــى معنية بإشــــــراكوتمكينهم من ذلك، وفي تعزيز الشــــــبكات ال

  المرضى؛ب والمنظمات المعنيةمدني المجتمع ال
  
أن يعمل مع الدول األعضـــــاء والمنظمات الدولية وســـــائر أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيين   )١١(

  على تعزيز اليوم العالمي لسالمة المرضى؛
  
 ١أن يضـــــع خطة عمل عالمية بشـــــأن ســـــالمة المرضـــــى بالتشـــــاور مع الدول األعضـــــاء  )١٢(

تمون منهم إلى القطاع الخاص، كي وجميع أصـــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــلحة المعنيين، بما في ذلك المن
لمجلس ا من خالل ٢٠٢١في عام ُتعرض على جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية الرابعة والســـــــــــــــبعين 

   ؛بعد المائة في دورته الثامنة واألربعين التنفيذي
  
أن يقدم تقريرًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرار، لكي تنظر فيه جمعيات الصـــــــحة   )١٣(

  لمجلس التنفيذي.الرابعة والسبعون والسادسة والسبعون والثامنة والسبعون من خالل االعالمية 
  

٢٠١٩ شباط/ فبراير ١، عشرة السابعةالجلسة   

١٧المحاضر الموجزة/ /٤١٤م ت  

  
=    =    =  

                                                            
 .االقتصادياإلقليمي و منظمات التكامل حسب االقتضاء، و    ١


