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  A62/14   
  
  
  

  المنتجات الطبية المزيفة
  
  

  فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة تزييف المنتجات الطبية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

ينـاير  / لتنفيذي، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المعقودة في كـانون الثـاني            نظر المجلس ا    -١
، في تقرير قدمته األمانة عن المنتجات الطبية المزيفة وطلب إلى المديرة العامة أن تعد وثيقة معلومات                 ٢٠٠٩

 ذلك المعلومـات عـن      ، بما في  )IMPACT(حول فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة تزييف المنتجات الطبية          
ويأتي هذا التقرير تلبيـة     . الدور المنوط بأعضاء تلك الفرقة ووظائفهم ومصالحهم في مجال الصحة العمومية          

  ١.لذلك الطلب
  
وقد ورد ذكر أنشطة األمانة في دعم الدول األعضاء فيما يتعلق بتعزيز سـلطاتها الخاصـة بتنظـيم                    -٢

 كما تعدد تلك الوثيقة     ٢.نوعية من أثر سلبي على سكانها، في وثيقة مستقلة        األدوية وتفادي ما لألدوية المتدنية ال     
األنشطة التي اضطلعت بها منظمة الصحة العالمية استجابة لقرارات جمعية الصحة الـسابقة التـي تركـز،                 

  ٣.خصيصاً، على مكافحة المنتجات الطبية المزيفة
  
تزييف األدوية إشراك مختلف األطراف والمنظمـات  وقد اقتضت الطبيعة المعقدة للقضايا التي يثيرها     -٣

الدولية التي تمارس أنشطة غير األنشطة الصحية ومنها الشرطة والجمارك واألجهزة التـشريعية فـي هـذا                 
وكان الغرض  . ٢٠٠٦وفي هذا السياق عمدت منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء فرقة العمل في عام              . المسعى

 واألعضاء في فرقة العمل بإمكانها، رغم اختالف المهام المسندة إلى كل منها،             من ذلك أن المنظمات الشريكة    
تحديد هدف مشترك تعمل على بلوغه بإشراف منظمة الصحة العالمية ويتمثل ذلك الهدف فـي الـدفاع عـن                   
المبادئ التي تقوم عليها الصحة العمومية والتصدي لمن يعرض المرضى للخطـر بـسبب مـا يتخـذه مـن                    

  .إجراءات
  

                                                           
  ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة التاسعة ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة      ١
  .٦٢/١٣الوثيقة ج     ٢
االسـتعمال الرشـيد للعقـاقير       (١٣-٤٧ع ص ج، والقـرار    )ال الرشيد للعقاقير  االستعم (١٦-٤١ع ص جالقرار       ٣

، والقـرار   )االستراتيجية الدوائية المنقحة   (١٩-٥٢ع ص ج، والقرار   )وبرنامج عمل المنظمة الخاص بالعقاقير األساسية     
  ).عدوى بفيروسهتعزيز العالج والرعاية في إطار استجابة منسقة وشاملة لمقتضيات األيدز وال (١٤-٥٧ع ص ج



  A62/14  ٦٢/١٤ج

2 

 مشاركاً حضروا مؤتمر منظمة الـصحة العالميـة الـدولي           ١٦٠وجاء في إعالن روما الذي اعتمده         -٤
أن على منظمة الـصحة العالميـة أن        ) ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ١٨-١٦روما،  (المعني بمحاربة تزييف األدوية     

 سلطة من الـسلطات  ٥٧ وكان المشاركون في المؤتمر ينوبون عن. تأخذ بزمام المبادرة في إنشاء فرقة العمل      
كما كان من   .  رابطة دولية من رابطات الدفاع عن المرضى       ١٢الوطنية لتنظيم األدوية وسبع منظمات دولية و      

كما احتوى اإلعالن مجموعة مـن المبـادئ        . بينهم مهنيون صحيون وشركات إلنتاج األدوية وبيعها بالجملة       
  ١.ن الحفاظ على الحقوق في مجال الصحة العموميةوإطاراً مفاهيمياً ينظم نشاط فرقة العمل بغية ضما

  
) ٢٠٠٦أبريـل   /  نيسان ٦-٣سيئول،  (وقد رحب المؤتمر الدولي الثاني عشر لسلطات تنظيم األدوية            -٥

  .بإنشاء فرقة العمل وبتقلّد منظمة الصحة العالمية وظائف أمانتها
  
ة العمل الدولية المعنية بمكافحة تزييف      وقد اعتمد المشاركون الذين حضروا اجتماعاً بشأن تفعيل فرق          -٦

وكانوا يمثلون سبعاً من الـسلطات الوطنيـة لتنظـيم          ) ٢٠٠٦يوليو  /  تموز ٢٦-٢٥روما،  (المنتجات الطبية   
 رابطة من الرابطات الدولية المدافعة عن المرضى وكان من بينهم أيـضاً             ١٤األدوية وست منظمات دولية، و    

 واألهم في هذا الصدد أن      ٢.دوية وبيعها بالجملة، اختصاصات فرقة العمل     مهنيون صحيون وشركات إلنتاج األ    
  :هذه االختصاصات تحدد المشاركين الذين يمكنهم أن يصبحوا أطرافاً متعاونة كالتالي

  
المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية األوروبيـة             )أ(

  ؛بطة أمم جنوب شرق آسياوأمانة الكومنولث وأمانة را
  
  ؛المؤسسات والوكاالت الحكومية  )ب(
  
  ؛المراكز المتعاونة مع المنظمة والمختصة بمكافحة المنتجات الطبية المزيفة  )ج(
  
المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدولي والملتزمة بشكل نشط بمحاربة المنتجات الطبية              )د(

  ؛المزيفة
  
مات الجامعة التي تمثل المهنيين الصحيين مثل األطباء والصيادلة         الرابطات الدولية أو المنظ     )ه(

  ؛والممرضين وأطباء األسنان
  
  ؛الرابطات الدولية أو المنظمات الجامعة التي تمثل المرضى والمستهلكين  )و(
  
الرابطات الدولية أو المنظمات الجامعة التي تمثل شركات إنتاج األدويـة وسلـسلة توريـد                 )ز(

بما فيهـا الجهـات التـي تقـدم          (التي يعنيها أمر المنتجات الطبية    ة وسائر األطراف    المنتجات الطبي 
  .)التكنولوجيا والخدمات

  
 كتبت المديرة العامة خطابات إلى جميع المـديرين اإلقليميـين عـن             ٢٠٠٦أغسطس  /  آب ٢١وفي    -٧

الجتماع العـام األول    موضوع إنشاء آلية تشاورية وتستمزج اآلراء والنصيحة حول حضور الدول األعضاء ا           
  .٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني) لمانياأ(لفرقة العمل في بون، 

                                                           
  تحت العناوين التالية)www.who.int: (انظر موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت على العنوان التالي     ١

Programmes and projects, International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce.  
  ).Health topis, IMPACT ( على التفاصيل انظر موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنتلالطالع     ٢



  A62/14  ٦٢/١٤ج

3 

وفي فترة الحقة من ذلك العام أرسل خطاب دوري إلى جميع الدول األعـضاء والـدول األعـضاء                    -٨
عـضاء  كما دعت المديرة العامة الدول األعضاء والـدول األ        . المنتسبة تم فيه اإلعالن عن إنشاء فرقة العمل       

المنتسبة إلى اإلعراب عن اهتمامها باالنضمام إلى هذا المسعى كجهات مشاركة وباالشتراك في واحـد مـن                 
وتسمية أفراد ينظر االجتماع العام في أمر تكلـيفهم         ) بتعيين خبراء فيها  ( أكثر من فريق     فياألفرقة العاملة أو    

ر موظفي منظمة الـصحة العالميـة رئيـساً         وقد انتخب أحد كبا   . بأدوار رئيس كل فريق عامل ونواب رئيسه      
  . وقد تم حتى اآلن، إنشاء خمسة أفرقة عاملة١.لالجتماعين العامين

  
وجميع الدول األعضاء في المنظمة مؤهلة ألن تصبح أطرافاً متعاونة في فرقة العمل علـى أسـاس                   -٩

ون ينوبون عن المنظمة     دولة عضواً وممثل   ٤٠-٣٠وفي الوقت الحاضر هناك من بين األطراف نحو         . طوعي
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الجمارك العالمية         ) اإلنتربول(الدولية للشرطة الجنائية    

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية والمفوضية األوروبية ومجلـس أوروبـا وأمانـة               
واتساقاً مع الواليـة    .  شرق آسيا وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية        االكومنولث وأمانة رابطة أمم جنوب    

المسندة إلى منظمة الصحة العالمية فإن دور المنظمة الرئيسي في فرقة العمل يتمثل في ضمان التركيز علـى                  
سالمة المرضى وعلى الصحة العمومية والجدير بالذكر أن عدة إدارات ومكاتب إقليميـة تـساهم فـي هـذا                   

  .سعىالم
  

" المزيفـة "وهناك توافق واضح في اآلراء بين الشركاء في فرقة العمل على عدم الخلط بين األدويـة                   -١٠
وبين القضايا المتعلقة باألدوية التي ال تحصل على ترخيص بتسويقها في بلد ما، أو القضايا المتعلقة بالعالمات                 

دخل جوانب المنتجات الطبيـة المزيفـة ذات العالقـة          وت. المسجلة أو القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية      
بالصحة في إطار والية منظمة الصحة العالمية أما الجوانب األخرى فإنها تدخل في إطار الواليات المسندة إلى     

  .سائر الهيئات أو المنظمات الدولية
  

وهي .  المنتجات الطبية المزيفة   ةوتُعد فرقة العمل منبراً فريداً في نوعه لمناقشة التدابير الكفيلة بمكافح            -١١
عبارة عن تحالف للشركاء الذين ما كان لهم االلتقاء بالضرورة على هدف يتمثل في حماية المرضى من شراء                  

  .وتعاطي أدوية خطرة قد تؤدي إلى وفاتهم
  

  مصادر التمويل
  

ـ             ٢٠٠٨-٢٠٠٦في الفترة     -١٢ ل وأمانتهـا    تم تمويل األنشطة التعاونية التي تـضطلع بهـا فرقـة العم
، أساساً، من قبل المفوضية األوروبية وحكومات أستراليا وألمانيا وإيطاليا          ) مليون دوالر أمريكي   ٢,٣ حوالى(

والعملية التي تضطلع بها المنظمة لتمويل فرقـة        . ٪٣٠ومنظمة الصحة العالمية    ) ٪ في المجموع  ٦٢(وهولندا  
الراسخة التي تتبعها المنظمة وهي تخـضع لإلجـراءات         العمل وجمع األموال لها تحكمها السياسات والمبادئ        

وتولت فرقة العمل تمويل تكاليف حضور المشاركين مـن البلـدان           . والممارسات اإلدارية المتبعة في إطارها    
والجدير بالذكر أنه لم يتم تحويل كل األموال الالزمة إلـى           . النامية والخبراء المدعوين الجتماعات فرقة العمل     

مثـل االتحـاد الـدولي لمنتجـي        ( بعض المصادر    إلىوقد يعني هذا األمر، بالنسبة      .  العالمية منظمة الصحة 
كمـا  . أيضاً مساهمات مباشرة في اجتماعات أو أنشطة فرقـة العمـل          ) المستحضرات الصيدالنية وروابطها  

سال ممثلين  أسهمت دول أعضاء عديدة وبقية الجهات صاحبة المصلحة في هذا المضمار بتقديم الخبرة أي بإر              

                                                           
  :لالطالع على أسماء أعضاء مكتب فرقة العمل انظر الموقع على اإلنترنت على العنوان التالي     ١

http://www.who.int/impact/resources/IMPACTthirdgeneralmeeting_%20report.pdf. 
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ينوبون عنها لحضور اجتماعات فرقة العمل وببذل جهود تعاونية في إطار مختلف األفرقة العاملة ومن خالل                
  .أو األفرقة العاملة/ التمويل العيني لدى تنظيم االجتماعات العامة و

  
  األجهزة الطبية

  
شراك الخبراء الذين ينتمـون   أكد المشاركون في االجتماع العام مجدداً على ضرورة إ       ٢٠٠٨في عام     -١٣

وعلـى الـرغم مـن أن       . إلى ميدان األجهزة الطبية في جميع األفرقة العاملة الحالية المنبثقة عن فرقة العمل            
عن المدى الحقيقي لتزييف األجهزة الطبية قليل فإن بعض الحاالت الموثقة هي من الجديـة بمكـان                 يعرف   ما

ك أن الضحايا هنا هم من المرضى أو مستخدمي األجهـزة الطبيـة      ذل. تبرر اتخاذ إجراءات في هذا المضمار     
 وذلك  االذين يعانون مباشرة من األضرار الواقعة عليهم أو يفقدون الفرصة المالئمة لتشخيص حاالتهم وعالجه             

  .عندما يتعلق األمر باألجهزة المستخدمة في إجراءات التشخيص
  

  االجتماعات
  

ت فرقة العمل، حتى اآلن، إعالن خبـراء المنظمـة عـن تـضارب              لم تقتض المشاركة في اجتماعا      -١٤
ذلك أن هذا اإلجراء ليس من المسائل الالزمة لحـضور االجتماعـات بالنـسبة إلـى                . المصالح فيما يخصهم  

وقـد كانـت    . المشاركين الذين ينتمون انتماء واضحاً للجهات التي تعينهم وعليه فإنهم يمثلون آراء منظماتهم            
حيث كـان  )  بلدا٣٦ً و٢٨بين  (، جيدة   ٢٠٠٦ منذ عام    ، األعضاء في االجتماعات العامة الثالثة     مشاركة الدول 

وكان من بين . أكثر من نصف المشاركين يمثلون سلطات تنظيم األدوية وسائر المؤسسات والوكاالت الحكومية
 ومهنيـون صـحيون     المشاركين أيضاً ممثلون ينوبون عن منظمات دولية ورابطات دولية تدافع عن المرضى           

ولفرقة العمل خمسة أفرقة عاملة وترد أهم الحصائل التي تمخـضت           . وشركات إلنتاج األدوية وبيعها بالجملة    
  ١.عنها، بشكل موجز، في ملحق هذا التقرير

  
  االستعراض الخارجي

  
ينـاير  / يتولت أمانة المنظمة، في أعقاب المناقشات التي دارت في المجلس التنفيذي في كانون الثان               -١٥

، تكليف جهات خارجية بمهمة استعراض األنشطة المضطلع بها في إطار فرقة العمل وكيفية تنظيمهـا                ٢٠٠٩
وبينت النتائج التي خلُص إليها االستعراض جملـة أمـور منهـا أن دور              . والتضارب المحتمل بين المصالح   

 اعتبرت إحدى الجهات المشاركة في      المنظمة كان محدوداً وذلك بنص االختصاصات الراهنة ذلك أن المنظمة         
وتعكف األمانة اآلن على دراسة االستنتاجات والتوصيات العملية وستتولى، فـي الوقـت             . رغي فرقة العمل ال  

  .المناسب، تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في هذا الصدد
  

   من جمعية الصحةاإلجراء المطلوب
  

  .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى أن تحيط علماً   -١٦

                                                           
  :لالطالع على التفاصيل انظر الموقع على اإلنترنت على العنوان التالي     ١

html.index/en/reports_meet/activities/impact/int.who.www://http  
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  الملحق
  

  أنشطة وحصائل األفرقة العاملة المنبثقة عن فرقة العمل
  
  

  الفريق العامل المعني بالبنية التحتية التشريعية والتنظيمية
  

  مبادئ وعناصر التشريعات الوطنية لمكافحة المنتجات الطبية المزيفة
  
 المزيفة من آثار على صـحة الفـرد وعلـى           لقد تم بيان المبادئ التي تركز على ما للمنتجات الطبية           -١

قرهـا  أالصحة العمومية يتعين التصدي لها على النحو المالئم في التشريعات التي تُسن فـي مـسودة وثيقـة                   
وقـد روجـع   ). ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول١٤-١٠لشبونة، (االجتماع العام الثاني الذي عقدته فرقة العمل       

يه إشارات إلى األجهزة الطبية المزيفة وجيئ فيه على ذكر المخاوف التي     النص في فترة الحقة حيث أدرجت ف      
 ومن المزمع وضع نـص      ٢٠٠٨.١مايو  / أثيرت في جمعية الصحة العالمية الحادية والستين المنعقدة في أيار         

 موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت للسماح لجهات أخـرى أوسـع نطاقـاً بـإدالء                 تلك المسودة على  
  .تعليقاتها عليه وإضافة ما تريد إضافته إليه

  
  دراسة مقارنة بشأن التشريعات الراهنة المستخدمة في مكافحة المنتجات الطبية المزيفة

  
أمر المقارنة بين أشـكال     ) ألمانيا(ي واألجنبي   يتولى معهد ماكس بالنك المعني بالقانون الجنائي الدول         -٢

الصكوك القانونية السائدة في البلدان والتي يمكن استخدامها في فرض الجزاءات على ارتكاب الجرائم المتعلقة               
  .٢٠٠٩ومن المتوقع الحصول على النتائج النهائية لهذا التحليل خالل عام . بتزييف المنتجات الطبية

  
ائر الجهات ذات المصلحة في سلسلة التوزيع ومنهم، على سـبيل المثـال،             استعراض مسؤوليات س  
  )وغيرهم(مقدمو خدمات اإلنترنت 

  
االتفاقية المعنية بمكافحة الجريمـة اإللكترونيـة       (هذا االستعراض التحليلي للوثائق واألنشطة الراهنة         -٣

لس أوروبـا بـشأن توزيـع األدويـة         التي وضعها مجلس أوروبا، مثالً، والدالئل اإلرشادية التي وضعها مج         
 وهذه المبـادرة يـشرف عليهـا        .، هو عمل جارٍ لم ينته     )باإلنترنت ومعايير قيام دوائر الصناعة بتنظيم نفسها      
  .مجلس أوروبا بمساعدة من الفريق العامل عند اللزوم

  
  الفريق العامل المعني بالتنفيذ ألغراض تنظيمية

  
على الثغرات التنظيمية والتشريعية التي تشكو منها األوضـاع         أداة لجمع المعطيات من أجل التعرف       

  الوطنية
  
تتم بلورة هذه األداة المستخدمة في عملية التقييم من أجل اتباع نهج موحد حيال تقدير أبعـاد مـشكلة                     -٤

عميم في  ومن المتوقع أن تكون صيغة أولى جاهزة للت       . األدوية المزيفة في بلد ما أو في إقليم فرعي أو إقليم ما           

                                                           
  ).النص اإلنكليزي" (أ"، المحضر الموجز للجلسة العاشرة للجنة ٣/سجالت/ ٦١/٢٠٠٩ع ص جالوثيقة      ١
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 حتى تدلي الجهات المعنية بتعليقاتها عليها، وتلك الصيغة جـاءت نتيجـة لالختبـارات               ٢٠٠٩منتصف عام   
بوركينا فاصو والكاميرون ومالي والمغـرب والنيجـر        ( في ثمانية بلدان     ٢٠٠٩الميدانية التي جرت في عام      

  ).وجمهورية تنزانيا المتحدةوأوغندا والسنغال 
  

  الخاصة باستراتيجية أخذ العيناتالدالئل اإلرشادية 
  
يجري إعداد اإلرشادات والتوصيات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بوضع استراتيجية تتمتع بالكفاءة              -٥

كما ستتضمن الدالئل اإلرشادية عناصر تدخل في إجراء يتعلق بجمع          . ألخذ عينات من المنتجات المشتبه فيها     
يدة ستعمم في منتصف    دومن المفترض أن تُتاح مسودة ج     . جات الطبية المزيفة  واختبار العينات بغية كشف المنت    

  . حتى تبدي الجهات المعنية تعليقاتها عليها٢٠٠٩عام 
  

الدالئل اإلرشادية الخاصة بخطة االستجابة السريعة لفائدة سلطات تنظيم األدوية الوطنية مـن أجـل               
  اإلعالن عن المنتجات المزيفة المشتبه فيها

  
ليه اإلجراءات التي قد تتبعها إلقصد من الدالئل اإلرشادية التي تجري صياغتها أن تكون أساساً تستند          ا  -٦

ومـن  . سلطات تنظيم األدوية الوطنية في حالة وجود أدوية مزيفة مشتبه فيها في قنـوات التوزيـع الوطنيـة    
 إلبداء  ٢٠٠٩عنية في منتصف عام     المفترض أن تكون الصيغة األولى للمسودة جاهزة للتعميم على الجهات الم          

  .تعليقاتها عليها
  

  الممارسات األمنية الجيدة المتعلقة بمواد التغليف المطبوعة التي ترافق المنتجات الصيدالنية
  
يجري إعداد دالئل إرشادية لضمان جودة المعلومات التي ترد في مواد التغليف المطبوعة التي ترافق                 -٧

بهدف إدراجها كملحق في دالئل المنظمة اإلرشادية الخاصة بممارسـات التوزيـع            المنتجات الصيدالنية وذلك    
  .الجيدة

  
  الوثيقة التوجيهية الخاصة بمكافحة تجارة المنتجات الطبية المزيفة على اإلنترنت

  
  .تتم اآلن كتابة وثيقة بالتعاون مع أعضاء الفريق العامل المعني باالتصاالت  -٨
  

رشادية الخاصة بجودة التوزيع والتي تركز على الكـشف عـن المنتجـات    مراجعة دالئل المنظمة اإل   
  المزيفة

  
تولى الفريق العامل المعني بالتنفيذ ألغراض تنظيمية وضع صيغة منقحة لدالئل المنظمة اإلرشـادية                -٩

نية في الخاصة بممارسات التوزيع الجيدة التي اعتمدتها لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدال
أكتـوبر  /  والتي أقرتها المديرة العامة، وتم طرح تلك الصيغة على تلك اللجنة في تـشرين األول               ٢٠٠٦عام  

 وعملية المراجعة التزال جارية وهي جهد يشارك فيه أعضاء لجنـة الخبـراء وأعـضاء                . للنظر فيها  ٢٠٠٨
  .الفريق العامل المعني بالتنفيذ ألغراض تنظيمية

  
استعراض االستراتيجيات الوطنية المتعلقـة     : األخرى التي سيغطيها هذا الفريق العامل     ومن المجاالت     -١٠

 تبتصدير المستحضرات الصيدالنية ووضع مبادئ توجيهية لفائدة السلطات التنظيمية الوطنية، ووضع توجيها           
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ئـل المنظمـة    من أجل تكييف نظم التيقظ الصيدالني الراهنة مع اإلبالغ عن المنتجات المزيفة؛ وتحـديث دال              
  ١. والخاصة باتخاذ تدابير لمكافحة األدوية المزيفة١٩٩٩اإلرشادية لعام 

  
  الفريق العامل المعني باإلنفاذ

  
  الدليل الخاص بالتحري عن المنتجات الطبية المزيفة والجرائم المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية

  
الجرائم المرتكبة في مجال الـصيدالنيات علـى        تولى إعداد هذا الدليل أعضاء المحفل الدائم المعني ب          -١١

 ١٩٩٨ وأنشئت في عام     ٢ بلداً ١٥الصعيد الدولي، وهو عبارة عن شبكة تضم المسؤولين عن إنفاذ القوانين في             
بغرض حماية صحة وسالمة الجمهور وذلك من خالل تبادل المعلومات واألفكار بهدف تعزيز التعاون علـى                

ويهدف الدليل إلى تزويد البلدان الراغبة في       . ي مجال المستحضرات الصيدالنية   مكافحة الجرائم التي ترتكب ف    
امتالك القدرة على محاربة الجريمة في مجال المستحضرات الصيدالنية بالمعلومات الالزمة بـشأن عمليـات               

  .التحري وتقنياتها
  

   تضم آحاد نقاط االتصاللشبكةنموذج 
  

 ترشيد التعـاون    وإلىري للتعاون الميداني على الصعيد الدولي       تهدف المبادرة إلى وضع نموذج معيا       -١٢
بين مختلف المؤسسات الوطنية واألطراف األخرى المشاركة في عمليات التحري واتخاذ إجـراءات مناسـبة               

وهي تؤسس على العمل الـذي أنجـزه الفريـق          . التوقيت عند مواجهة إحدى حاالت تزييف المنتجات الطبية       
  .مجلس أوروبا والمعني باألدوية المزيفةالمخصص المنبثق عن 

  
  دورات تدريبية

  
 من ضباط الشرطة والجمارك ومسؤولي      ٣٥٠تولى الفريق العامل المعني باإلنفاذ تدريب ما مجموعه           -١٣

ومن المزمع تنظيم مبادرات تدريبية أخرى يتراوح عددها بين الثماني والعشر في عام             . وكاالت تنظيم األدوية  
  .اطق التي تنفذ فيها عمليات بالتركيز على غرب أفريقيا في المن٢٠٠٩

  
  الفريق العامل المعني بالتواصل

  
  استراتيجية التواصل

  
إذكاء الوعي بالمخـاطر المحتملـة وتعزيـز التـدابير        : الستراتيجية التواصل غرضان رئيسيان هما      -١٤

اتيجية في اجتماع فرقة العمل العام الثالث       وقد تم إقرار االستر   . السياسية التصحيحية التي تقترحها فرقة العمل     
ومن المزمع تحسين التواصل الداخلي بين األفرقة       . شريطة زيادة توسيع نطاقها وإخضاعها للمراجعة الدورية      

العاملة لضمان تقاسم المعلومات بشكل متسق ومنتظم كأساس لتعميم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول 
وقد أوصي بقـوة أن     . ل الوسائل التي يمكن بها مكافحة تلك األدوية على الدوائر الدولية          األدوية المزيفة وحو  

  .يكون مسؤول متفرغ لشؤون التواصل ضمن أمانة فرقة العمل

                                                           
  .WHO/EDM/QSM/99.1الوثيقة      ١
أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأسبانيا                  ٢

  .وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية
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حمالت التواصل التي تركز على الحكومات والمرضى والمهنيين الصحيين ووكاالت ومسؤولي إنفـاذ             
  لطابع الدولي وتنظيمات المجتمع المدنيالقوانين والمنظمات غير الحكومية ذات ا

  
وجوب الحصول علـى أدويتـك مـن        : "تتمثل أهم الرسائل التي تنطوي عليها هذه الحمالت فيما يلي           -١٥

األدوية المزيفة خطر يتهدد صحة الفرد والصحة العمومية فـي جميـع أنحـاء              "؛ و "مصادر معروفة وموثوقة  
، إنتـاج فيلمـين   ٢٠٠٨وتم، فـي عـام    . ائف وقائع في هذا الشأن    ، وقد تم إعداد ملفات إعالمية وصح      "العالم

كما تم إنتاج شريط فيديو قصير بالتعاون       . قصيرين أحدهما في مالي واآلخر في جمهورية فنزويال البوليفارية        
مع إنتربول لبيان دور فرقة العمل في هذا الصدد وتسليط األضواء على األخطار الناجمة عن المنتجات الطبية                 

  .زيفة وتوريدها على نحو غير مشروعالم
  

وهناك أنشطة أخرى جارية بشأن إنشاء شبكة تضم مسؤولي االتصال في مجال التواصل على الصعيد   -١٦
  .القطري

  
  نظام منظمة الصحة العالمية المنقح للتحذير السريع

  
 عـن الحـاالت التـي    يمكّن نظام منظمة الصحة العالمية للتحذير السريع الدول األعضاء من اإلبالغ      -١٧

ويجـري،  . يكشف فيها عن وجود منتجات طبية مزيفة وتلقي التحذيرات عند اإلبالغ عن وقوع حاالت جديدة              
حالياً، استناداً إلى تجربة المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ فيما يتعلق باسـتخدام                

  .الميهذا النظام، التوسع فيه الستخدامه على نطاق ع
  

  أسئلة متكررة
  

تتضمن صفحات فرقة العمل على موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت قسماً عن األسئلة التي                 -١٨
ومن المزمع تحديث هذا المورد وكذلك إعداد صيغة داخلية لفائـدة جميـع الجهـات صـاحبة                 . يكثر طرحها 

  .المصلحة في فرقة العمل وأعضاء األفرقة العاملة
  

  العامل المعني بالتكنولوجياالفريق 
  

  تكنولوجيات مكافحة التزييف لحماية المنتجات الطبية
  

أعدت وثيقة تقيم التكنولوجيات القائمة والجديدة والرامية إلى منع المنتجات الطبيـة المزيفـة أو ردع                  -١٩
التوسع في هـذا المـضمار،      التكلفة وإمكانية   : منتجيها أو المساعدة على اكتشافها وذلك بمراعاة األمور التالية        

وسـيتولى الفريـق    . واالحتياجات واألوضاع القطرية المحددة، والجدوى واآلثار المترتبة على مسألة التنظيم         
  .العامل، دورياً، تحديث النص في ضوء االتجاهات الجديدة والدروس المستفادة من عملية التنفيذ في البلدان

  
  ين على التنظيم وبين مطوري التكنولوجياتالحلقات العملية التي تجمع بين القائم

  
  )٢٠٠٨(وفي سنغافورة ) ٢٠٠٧(تم تنظيم حلقتين عمليتين في براغ   -٢٠

  
  

=     =     =  


