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 المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ 
 المزيفة المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/

 
 

 األمانةتقرير من 
 
 

 
آلية الدول  يقضي بإنشاءالذي  19-65ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون القرار  -1

0Fاألعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة.

1 
 
الدول األعضاء بشأن "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشـة لية قد االجتماع األول آلوعُ  -2

دولة  65، وحضرته 2012تشرين الثاني/ نوفمبر  21إلى  19من بوينس آيرس في  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
يــر عــن هــذا ومنظمــة واحــدة مــن منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي. ويــرد فــي ملحــق هــذه الوثيقــة تقر عضــوًا 

1Fاالجتماع، وقد نظر المجلس التنفيذي أيضًا في هذا التقرير في دورته الثانية والثالثين بعد المائة.

2 
 
وفيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مكتــب اآلليــة فــي أعقــاب االجتمــاع األول، قــرر االجتمــاع األول لآلليــة أن  -3

إلـى األمانـة اسـمي نـائبي رئـيس لكـل إقلـيم مـن األقـاليم. تتفق المجموعات اإلقليمية فيما بينهـا علـى رئـيس وأن تقـدم 
2Fوسيشــكل هــؤالء المســؤولون اللجنــة التوجيهيــة.

واســتجابت جميــع األقــاليم وقــدمت أســماء نــواب الــرئيس. ولــم تتفــق  3
ــم يعقــد اجتمــاع رســمي للجنــة  ــذا ل الــدول األعضــاء بعــد علــى رئــيس لآلليــة وتجــري المناقشــات فــي هــذا الصــدد، ول

 عد.التوجيهية ب
 
ـــون أن تـــنظم األمانـــة اجتماعـــًا غيـــر رســـمي للجنـــة  -4 ـــدمًا، طلـــب المنســـقون اإلقليمي وفـــي مســـعًى للمضـــي ق

، وحضره نواب الرئيس أو مـن ُعّينـوا للنيابـة 2013نيسان/ أبريل  11التوجيهية، وُعقد هذا االجتماع في جنيف في 
 عنهم، ورأسته األمانة في ظل عدم وجود رئيس.

 
يتعلــق بـالفريق العامــل المفتـوح العضــوية الـذي أنشـأته آليــة الـدول األعضــاء فـي اجتماعهــا األول وأمـا فيمـا  -5

لتحديــد اإلجــراءات واألنشــطة والســلوكيات التــي تــؤدي إلــى المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة 
3Fالتوسيم/ المغشوشة/ المزيفة،

للجنـة التوجيهيـة أن يجتمـع هـذا الفريـق فـي فقد اتُفـق خـالل االجتمـاع غيـر الرسـمي  4
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أسرع وقت ممكن عقب جمعية الصحة العالمية السادسة والستين. ونوقش العديد من الخيـارات لوضـع خطـة العمـل 
فــي صــيغتها النهائيــة. وســعيًا إلــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن وجــود الخبــراء التقنيــين فــي جنيــف، اقتــرح أعضــاء 

سـيكون مـن المفيـد عقـد مشـاورة تقنيـة غيـر رسـمية بشـأن خطـة العمـل فـي اليـوم التـالي الختتـام اللجنة التوجيهية أنه 
اجتماع الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية. وٕاقـرارًا بـأن اللجنـة التوجيهيـة هـي المسـؤولة عـن إعـادة توجيـه االقتراحـات 

عضاء مـرة أخـرى، قُـدم اقتـراح أيضـًا المقدمة بشأن العناصر المتبقية من خطة العمل لكي تصب في آلية الدول األ
بعقـد اجتمــاع للجنـة التوجيهيــة فــي اليـوم التــالي لعقــد المشـاورة التقنيــة. ويجـري التحضــير لعقــد هـذه االجتماعــات فــي 

 .2013جنيف في تموز/ يوليو 
 
وُطلب مـن األمانـة أن تحـدد المواعيـد الممكنـة لعقـد االجتمـاع الثـاني آلليـة الـدول األعضـاء. ومـن المتوقـع  -6

 .2013عقد هذا االجتماع في تشرين الثاني/ نوفمبر 
 

 الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
 
 جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.   -7
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 الملحق
 

 لية الدول األعضاء تقرير االجتماع األول آل
 بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ 

 المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
 

انعقد االجتماع األول آللية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة 
فــي بــوينس آيــرس ورأســه  2012تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  21إلــى  19التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة فــي الفتــرة مــن 

الرئيس كـل مـن: إسـكاري فـوت مـن جمهوريـة تنزانيـا  سعادة السفير أومونَّا همفري أورجياكو من نيجيريا وتولى نيابة
المتحــدة، وكــولين مــاكيف مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأحســن نبيــل مــن باكســتان، وروالنــد دريــس مــن هولنــدا، 

دولـــة عضـــوًا  65وهيمنـــت كوتـــالوار مـــن الهنـــد، وروث لـــي شـــو آي مـــن ســـنغافورة. وحضـــر الجلســـة ممّثلـــون عـــن 
 ت التكامل االقتصادي اإلقليمي.ومنظمة واحدة من منظما

 
ونظــر االجتمــاع فــي التقــارير الثالثــة التــي أعــدتها األمانــة عــن رســم خــرائط المنظمــات الناشــطة فــي مجــال 

4Fالمغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ المزيفـــة، المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المـــزورة/

والخيـــارات المطروحـــة  1
5Fعضاء وتصريف شؤونها؛يتعلق بهيكل آلية الدول األ فيما

ولمحة عامة عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمنتجات  2
6Fالطبية المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة.

3  
 

ـــى أن  ـــام االجتمـــاع األول، تـــم االتفـــاق عل ـــق بانتخـــاب أعضـــاء مكتـــب اآلليـــة فـــي أعقـــاب اختت وفيمـــا يتعل
ســُتجري مشــاوراتها ثــم تقــدم إلــى األمانــة اســمي نــائبين للــرئيس لكــل إقلــيم مــن األقــاليم، وذلــك المجموعــات اإلقليميــة 

. وستتفق المجموعات اإلقليمية فيمـا بينهـا علـى رئـيس خـالل المهلـة ذاتهـا 2013كانون الثاني / يناير  15بحلول 
تـى ذلـك الحـين سـيتم تمديـد مـدة . وح2013كـانون الثـاني / ينـاير  15المحددة الختيار نـائبي الـرئيس، أي بحلـول 

 عضوية هيئة المكتب الحالية.
 

 وحتى يتم إنشاء اللجنة التوجيهية، ستستمر هيئة المكتب الحالية في العمل على أساس مؤقت.
 

وناقش االجتماع نطاق عمل آليـة الـدول األعضـاء، ومجـاالت وخطـة العمـل، والهيكـل وتصـريف الشـؤون، 
جتماع القادم. وترد القرارات التي اتخذتها اآللية بشأن هذه الموضوعات في تـذييلي هـذا والتمويل، وتواريخ انعقاد اال

 ).2و 1التقرير (انظر التذييلين 
 

وقـــرر االجتمـــاع أن يتمثـــل النشـــاط األول آلليـــة الـــدول األعضـــاء الجديـــدة فـــي إنشـــاء فريـــق عامـــل مفتـــوح 
 إلــى المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ العضــوية لتحديــد اإلجــراءات واألنشــطة والســلوكيات التــي تــؤدي

). وقـدر 4، الملحـق، الغـرض (19-65ج ص عالمغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة، كمـا هـو مبـين فـي القـرار 
االجتماع أن والية الفريق العامل الُمقترح من الممكـن أن تـتم خـالل إطـار زمنـي تقريبـي مدتـه مـن شـهرين إلـى سـتة 

 قًا ألسلوب العمل. أشهر، وف

                                                           
 .A/MSM/1/2الوثيقة     1
 .A/MSM/1/3الوثيقة     2
 .A/MSM/INF./1الوثيقة     3



  A66/22         Annex الملحق         66/22ج

4 

من خطـة  3و 2و 1وكذلك قرر االجتماع أن العمل بشأن األنشطة المحددة التي تندرج ضمن المجاالت 
 .)2(انظر التذييل  العمل، والتي تم االتفاق عليها من الممكن أن تبدأ على الفور

 
 من االستفاضة.وتطلب اآللية إلى اللجنة التوجيهية مناقشة عناصر خطة العمل المتبقية بمزيد 

 
وســـتعقد اللجنـــة التوجيهيـــة أول اجتماعاتهـــا فـــي موعـــد ال يتجـــاوز مـــدة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة 

 والستين. 
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 1التذييل 
 

 هيكل آلية الدول األعضاء 
 وتصريف شؤونها وتمويلها

 
ســيكون آلليــة الــدول األعضــاء لجنــة توجيهيــة تتــألف مــن الــرئيس ونــائبي الــرئيس لكــل إقلــيم مــن األقــاليم.  -1

وســـيتلقى نائـــب واحـــد للـــرئيس فـــي كـــل إقلـــيم مـــن األقـــاليم الـــدعم الخـــاص بالســـفر مـــن ميزانيـــة اآلليـــة، وفقـــًا للقـــرار 
 . وستقدم األمانة الدعم الالزم للجنة التوجيهية.1-50ع ص ج
 
دأ مــدة عضــوية الــرئيس ونــائبي الــرئيس فــي نهايــة الــدورة العاديــة لآلليــة. وستســتمر عضــوية أعضــاء وســتب -2

المكتــب المعينــين فــي أعقــاب االجتمــاع األول لمــدة ثــالث ســنوات. وســتنتهي مــدة العضــوية بعــد ذلــك فــي نهايــة كــل 
 دورة عادية ثانية.

 
 تعرضها االجتماع الثاني آللية الدول األعضاء:وستتولى اللجنة التوجيهية الوظائف التالية، والتي سيس -3

االتفاق على العناصر اللوجيستية الجتماعات آلية الدول األعضاء بما فـي ذلـك التـواريخ وجـدول  (أ)
 األعمال.

 توفير الرقابة وتحديد األولويات فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل آلية الدول األعضاء. )ب(

اســتنادًا إلــى خبــرة األمانــة بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالعمــل اإلداري المســاهمة فــي تنفيــذ العمليــات  (ج)
 والتقني.

تيسير االتصال بين الفريق (األفرقة) العاملـة التـي تعمـل فـي الفتـرات الفاصـلة بـين الـدورات وبـين  (د)
 الدول األعضاء عمومًا في أثناء الفترات الفاصلة بين اجتماعات آلية الدول األعضاء.  

ة وجــود تطــورات ناتجــة عــن العمــل فــي الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات ووجــود اتفــاق مــن فــي حالــ )ه(
جنة التوجيهية إبالغ األجهزة الرئاسية للمنظمة بهـذه التطـورات. وفـي لجانب الدول األعضاء، في إمكان ال

 ضاء.حالة عدم وجود اتفاق، ينبغي تأجيل عناصر العمل هذه إلى االجتماع التالي آللية الدول األع

 تيسير تعبئة الموارد ورصد الميزانية. (و)

ينبغي أن يعمل أعضاء اللجنة التوجيهية عن كثـب مـع أقـاليمهم. ويجـوز لألقـاليم تحديـد عمليـات  )ز(
 أو مبادئ توجيهية إضافية لتوجيه المشاركة داخل اإلقليم في عمل اللجنة التوجيهية.

7Fيتــــاح للــــدول األعضــــاء (ح)

ي العمــــل الجــــاري فــــي الفتــــرات الفاصــــلة بــــين المســــاهمة بالمــــدخالت فــــ 1
الدورات. وينبغي على اللجنة التوجيهية إبالغ جميع الدول األعضاء بشـأن العمـل الُمقتـرح والمنفـذ فـي كـل 

 مجال من المجاالت لكي تتسم العملية بالشمول والشفافية.

ي تنفـــذ خـــالل الفتـــرات ينبغـــي تقـــديم القـــرارات بشـــأن السياســـات المتعلقـــة باألعمـــال واألنشـــطة التـــ (ط)
 .تنظر فيهالكي  آللية الدول األعضاء الفاصلة بين الدورات إلى الجلسة العامة

 ر رئيسي واحد على األقل.ينبغي أن يكون لكل مجال من مجاالت العمل ميسِّ  (ي)

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    1
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ـــة، ســـتناقَ  ـــق بأســـلوب عمـــل اآللي ـــد  ش القضـــايا السياســـاتيةوفيمـــا يتعل فـــي الجلســـات العامـــة، وسُيشـــكل عن
ل اآلليـة األفرقـة العاملـة علـى أسـاس كـل الضرورة فريـق صـياغة مخصـص فـي أثنـاء االجتماعـات؛ ويمكـن أن تشـكِّ 

حالة على حدة لكي تجتمع في الفترات الفاصلة بين االجتماعات الرسمية من أجل إجراء األعمال التقنية، مـع أخـذ 
 العمل المتفق عليها. خطةالية في االعتبار ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار م

 
تدعو آلية الدول األعضاء، حسب الحاجة، أصحاب المصلحة اآلخرين إلى التعاون والتشاور مع الفريق و 

 حول موضوعات محددة على أساس كل حالة على حدة.
 
ضـوعات محـددة، وفقـًا ينبغـي آلليـة الـدول األعضـاء أن تلـتمس، حسـب الحاجـة، مشـورة الخبـراء بشـأن مو و 

 إلجراءات منظمة الصحة العالمية النموذجية الخاصة بمجموعات الخبراء.
 

وسترفع أي مجموعة فرعية تقاريرها إلى اآللية. ويجوز للرئيس عرض تقارير اآللية علـى جمعيـة الصـحة. 
الصحة قبل انعقاد الدورة وفي حالة المسائل التي تتعلق بغير الموضوعات السياساتية والتي تقتضي اهتمام جمعية 

 السنوية لآللية، يجوز للجنة التوجيهية رفع تقاريرها إلى جمعية الصحة مباشرة.
 

ل اآلليــة مــن الميزانيــة البرمجيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة. وســينبغي تعبئــة المزيــد مــن المــوارد لــدعم وســتموَّ 
 فافية وتالفي تضارب المصالح.عمل اآللية بما في ذلك دعم األمانة، مع مراعاة ضرورة ضمان الش

 
وســـوف ينعقـــد االجتمـــاع العـــادي التـــالي آلليـــة الـــدول األعضـــاء فـــي جنيـــف خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن عـــام 

 . وستقرر اللجنة التوجيهية التواريخ المحددة.2013
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 2التذييل 
 

 خطة العمل
 

 المسـتويينتعزيز وبناء قدرات السـلطات التنظيميـة ومختبـرات مراقبـة الجـودة الوطنيـة واإلقليميـة (علـى  -1
 ) 5(يةعكف دكق ائكغذص  الوطني واإلقليمي)

 تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف في القدرات التنظيمية الوطنية/ اإلقليمية. (أ)

 .قاليملألتحديد اإلجراءات الالزمة لتحسين القدرات التنظيمية للدول األعضاء/  (ب)

] لتنميـــة القـــدرات  القائمـــة ] بـــرامج التـــدريب [ أو االســـتناد إلـــى تنميـــة، [ ] وبـــث و ] [ اســـتخدام [ )ج(
 ] في البلدان/ األقاليم حيث تم تحديد االحتياجات. وٕاعداد الجديد منها [

 الموارد الكافية لبناء القدرات.تعزيز توافر  (د)
 
التعـــاون والتـــآزر بـــين الســـلطات الوطنيـــة (واإلقليميـــة) وتبـــادل الخبـــرات والـــدروس المســـتفادة وأفضـــل  -2

م  الوطني واإلقليمـي والعـالمي المستوىالممارسات والمعلومات عن األنشطة الجارية على  (يةعكغف دكغق ائكغذصغي
  )3ه 1

 ] التوثيـــــق و ومنهجيــــات [ المســــتفادة والمعلومــــات عــــن تكنولوجيــــاتتبــــادل الخبــــرات والــــدروس  (أ)
 الكشف. 

تبادل الخبرات والدروس المستفادة والمعلومات عن تكنولوجيات ومنهجيات ونماذج اقتفاء األثر  [ (ب)
 ]. وتحديد المنشأ

] العاليــة  باالســتراتيجيات تبــادل الخبــرات، وأفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة فيمــا يتعلــق [ (ج)
المغشوشــــة التوســــيم/ المغشوشــــة/ المزيفــــة  المــــردود لمنــــع المنتجــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المــــزورة/

 ] ومكافحتها. الكشف عنها و[
 
ليظ ئآلغذئص)االتصال والتثقيف وٕاذكاء الوعي  -3  (يةعكف دكق اج

 تثقيف المستهلكين والمهنيين في مجال الصحة ودوائر الصناعة بشأن التيقظ والوعي.  (أ)

 دعوة القيادات السياسية. (ب)
 

فـي تيسير المشاورات والتعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة المعنيين على نحو يتسم بالشفافية، بمـا  -4
 ور الصحة العمومية.ذلك بذل الجهود اإلقليمية وغيرها من الجهود العالمية من منظ

 
 المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ تـؤدي إلـىتحديد اإلجراءات واألنشطة والسلوكيات التي  -5

 ) 4(يةعكف دكق ائكغذص المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة 
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ـــــة/  (أ) ـــــة النوعي ـــــة المتدني  المــــزورة/تحديــــد األنشــــطة والســــلوكيات التــــي تســــفر عــــن المنتجــــات الطبي
المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة، والتـي يـتم منعهـا ومكافحتهـا نظـرًا للمخـاطر الصـحية التـي تمثلهـا 

 بالنسبة للسكان.

تحديد األنشطة والسلوكيات التي تقع خارج واليـة اآلليـة وفصـلها عـن قائمـة األنشـطة والسـلوكيات  (ب)
 التي سبق اإلشارة إليها.

 
ـ تعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة مــن أجــل ضــمان ســالمة سلســلة التوريــد  -6 هغغخئ  2ه 1(يةعكغغف دكغغق ائآل
 ])4[ه
 
تحديــد وٕاعــداد وتعزيــز األنشــطة والمبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل منــع المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/  [[ 

فيمــا يتعلــق بســالمة سلســلة التوريــد مــن المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة والكشــف عنهــا ومكافحتهــا 
 ] هذه المنتجات

 نتجـــــات الطبيــــــة المتدنيــــــة النوعيــــــة/ المـــــزورة/تحديـــــد اإلجـــــراءات واألنشـــــطة لمنـــــع ومكافحـــــة الم (أ)
 المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة. 

مراقبــــة قنـــوات التوزيــــع لمنــــع المنتجـــات الطبيـــــة المتدنيـــــة  ] [ ممارســــات التوزيـــع الجيــــدة تعزيـــز [ (ب)
 جيدة.] ممارسات التوزيع الوتدعيم المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة،  النوعيـة/ المزورة/

التـي تسـهم فــي و  عبـر شـبكة اإلنترنـت [ التـي تــتم تحديـد اإلجـراءات واألنشـطة المتعلقـة بالمبيعـات (ج)
 ]. المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة انتشار المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/

االســـتجابة للمنظمـــة لمنـــع إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بالـــدول األعضـــاء وخطـــة العمـــل/  (د)
 والتي تقع ضمن نطاق آلية الدول األعضاء. 4ومكافحة األنشطة والسلوكيات المحددة في النقطة 

إعــــداد اختصاصــــات موظــــف أو مكتــــب مخصــــص للبرنــــامج علــــى الصــــعيد الــــوطني/ اإلقليمــــي  )ه(
 مغشوشة/ المزيفة.المغشوشة التوسيم/ ال للتصدي للمنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/

تـرويج األدويـة علـى نحـو  ٕانفاذ[إعداد [المبادئ التوجيهية]/[األدوات القانونية والسياساتية] لرصد و  (و)
 ].غير أخالقي

 ].تهاونجاع يتهاومأمون جودة المنتجات الطبيةالخاصة ببيانات ال[تنظيم اإلفصاح عن  (ز)

] عـن المنتجـات الطبيـة  فـي حالـة الكشـف ت [وضع استراتيجيات الكشف وآليـات اتخـاذ اإلجـراءا (ح)
 المغشوشة/ المغشوشة التوسيم. المزورة/

المغشوشـــة/ المغشوشـــة  تكنولوجيـــات جديـــدة لمنـــع توزيـــع المنتجـــات الطبيـــة المـــزورة/ اســـتحداث [ (ط)
 .] التوسيم

ازدواجيــة  بــاإلجراءات/ الســلوكيات الراميــة إلــى تالفــي التــي تتعلــق فــي نهايــة األمــرتحديــد البــرامج  (ي)
 ].) د(ُيضم إلى النقطة  العمل [
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ومحدثــة تضــم المصــنعين الشــرعيين وأن  تامــةحــث الــدول األعضــاء علــى أن تحــتفظ بســجالت  [ (ك)
تكون على استعداد لإلفصاح عن وضع أي من المصنعين لـدى تلقيهـا طلبـًا رسـميًا مـن السـلطات المعنيـة 

 .] بتنظيم األدوية

 ]]. اتصال وحيدةينبغي تحديد نقطة  [ (ل)
 
 )8(يةعكف دكق ائكغذص التعاون بشأن الترصد والرصد  -7

 وضع المنهجيات والمعايير واألدوات لجمع البيانات وتحليلها. (أ)

نظـام عـالمي (عـن الحـوادث  /[] المعلومات عن الحـوادث مـن خـالل نقـاط اتصـال وحيـدة تبادل [ (ب)
 ]. للترصد، نقطة اتصال وحيدة)

 .] التعاون اإلقليميزيادة  [ (ج)
 
التعاون والمساهمة في الجوانب األخرى من عمل المنظمة التـي ُتعنـى بإتاحـة المنتجـات الطبيـة الجيـدة   -8

ــد واســتعمال  ــال ال الحصــر توري ــى ســبيل المث ــك بوســائل منهــا عل ــة والناجعــة والميســورة األســعار، وذل والمأمون
، علــى أن يكمــل ذلــك تــدابير منــع ومكافحــة المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المنتجــات الطبيــة الجنيســة

 )6(يةعكف دكق ائكغذص المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة. 

] بوضع تدابير لتيسير بيع المنتجات  المساهمة في مجاالت عمل المنظمة األخرى التي ُتعنى [[ (أ)
 ].  رةالطبية الجيدة بأسعار ميسو 

 ]. إيجاد القدرة واألدوات الالزمة لرصد ومراقبة أسعار المنتجات الطبية [ (ب)

المحلـي للمنتجـات  الصـنع] بتعزيـز  المساهمة فـي مجـاالت عمـل المنظمـة األخـرى التـي ُتعنـى [[ (ج)
 ]. تيسير نقل التكنولوجياتبالجيدة وميسورة األسعار و  الطبية

 .] ت التي تعوق إتاحة المنتجات الطبية ميسورة األسعارإذكاء الوعي بشأن السياسا [ (د)

 ]. تعزيز الوصفات الطبية لألدوية ذات األسماء الدولية غير المسجلة الملكية [ )ه(

اســتعراض تخصــيص المــوارد البشــرية والماليــة لتعزيــز إتاحــة األدويــة الجيــدة والميســورة األســعار  [ (و)
 .] والمأمونة والناجعة

علـى إتاحة المنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعـة والميسـورة األسـعار، بمـا فـي ذلـك  تناول [ (ز)
 ]. إمدادات المنتجات الطبية الجنيسة واستخدامها سبيل المثال ال الحصر

 
 
 

=     =     = 
 


