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  من جدول األعمال ١٣-١٣البند 
  

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

  ، الخامسة والستونجمعية الصحة العالمية   
  

 الطبيـــة المنتجــاتوتوصــيات الفريــق العامــل المكــون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي ب وقــد نظــرت فــي تقريــر  
  ؛ المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة

  
 المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتوٕاذ ترحب بحصيلة دورتي الفريق العامل المكون من الدول األعضاء والمعني ب  
  ؛المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة

  
 الجيـدة الطبيـة المنتجـات تـوافر ناضـمعلى الدور األساسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة فـي  تؤكد مجدداً وٕاذ   
   ؛والناجعة والمأمونة

  
 ،األسعار والميسورة والناجعة والمأمونةالجيدة األدوية  تتاح لهموٕاذ تقر بأن الكثير من الناس في العالم ال   

  ؛جزء مهم من أي نظام صحي إتاحتهاوأن 
  

/ التوسـيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجاتمكافحة " تؤدي أالوٕاذ تقر بأهمية ضمان   
  ؛المشروعة الجنيسة األدوية إتاحة عرقلة إلى" المزيفة/ المغشوشة

  
 السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحةإعـــالن ريـــو  وٕاذ تقـــر بالحاجـــة، علـــى نحـــو مـــا جـــاء فـــي  

 بطــرقالجــودة،  والفعالــة والعاليـةمأمونــة الو  التكلفـةميســورة الدويـة األالحصــول علــى  إمكانيـةإلـى تعزيــز  ١،)٢٠١١(
 العموميــــة الصــــحة بشــــأن اللتــــين وضــــعتهما المنظمــــة نيالعــــالميت العمــــل وخطــــة الســــتراتيجيةمنهــــا التنفيــــذ الكامــــل ل

  ؛ الفكرية كيةوالمل واالبتكار
  

مأمونــــة الو  والجيــــدةميســــورة األســــعار الدويــــة األتعتــــرف بالحاجــــة إلــــى تعزيــــز فــــرص الحصــــول علــــى وٕاذ   
 والمأمونيـــة الجـــودة المنقوصـــة الطبيـــة المنتجـــات ومكافحـــة منـــعفـــي جهـــود  مهمـــاً  باعتبـــار ذلـــك عنصـــراً  ،ناجعـــةالو 

  "؛المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات" وتقليل والنجاعة
  

التابعــة لألمــم المتحـــدة  الجنائيـــةالصـــادر عــن لجنــة منـــع الجريمــة والعدالــة  ٢٠/٦بــالقرار  وٕاذ تحــيط علمــاً   
  ؛"بھا االتجار وخصوصاً  المغشوشة، األدوية مكافحةبعنوان "

  
في مجال جـودة األدويـة  منظمة الصحة العالميةالتمويل الكافي لعمل  عدم توافرإزاء وٕاذ تعرب عن قلقها 

  ؛ ونجاعتهاومأمونيتها 
  

 المنتجـاتوٕاذ تقر بالحاجة إلى تعزيـز الـدعم المقـدم للسـلطات التنظيميـة الوطنيـة واإلقليميـة لتحسـين تـوافر 
  والمأمونة والناجعة، الجيدةة الطبيـ

                                                           
 ).١٢( ٢-١١انظر الفقرة الفرعية     ١
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 مأمونـةالو  الجيدة طبيةال منتجاتال تأمين من جديد على الدور األساسي لمنظمة الصحة العالمية في تؤكد  -١
 المعنيــة الوطنيــة لســلطاتناجعــة، ودعــم االمأمونــة و الو  والجيــدةميســورة األســعار الدويــة األ إتاحــة؛ وتعزيــز ناجعــةالو 

  ؛البلدان نمواً أقل سيما في البلدان النامية و في هذا المجال، وال األدوية بتنظيم
  
 جعل إلى الرامية هاتدابير  على التركيز في العالمية الصحة منظمة تستمر أنعلى ضرورة  تعيد التأكيد  -٢

 يشمل بما الصحية والنظم الوطنية التنظيمية السلطات وتعزيز ،وتكثيف هذه التدابير تكلفة أيسر الطبية المنتجات
 الشراء وُنظم البشرية الموارد وتنمية المستدام والتمويل الصحية المخاطر إدارة وُنظم الوطنية الدوائية السياسات
 الجنيسة المنتجات صالحيةل المسبق االختبار مجالي في هودعم العمل وزيادة عليها، االعتماد يمكن التي والتوريد

 تضطلع أن وينبغي. رشيد نحو على واستعمالها الطبية المنتجات اختيار مجال في المبذولة والجهود وتعزيزها،
 معايير،قواعد والال ووضع ،وٕاذكاء الوعي المعلومات تبادل: التالية بالوظيفة المجاالت، هذه من كل في المنظمة،
 تطوير ودعم القدرات، وبناء الوطنية، السياسات ورسم ،هاأوضاع تقييمل البلدان إلى التقنية المساعدة وتقديم

  ؛المحلي واإلنتاج المنتجات
  
منظمة الصحة العالمية جهودها لدعم الدول األعضـاء فـي تعزيـز  تزيدعلى ضرورة أن  تعيد التأكيد كذلك  -٣

  البنية التحتية والقدرة التنظيمية الوطنية واإلقليمية؛  
  
 المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات" بشأن ١إنشاء آلية جديدة للدول األعضاء تقرر  -٤

 وبصرف العمومية، الصحة منظور منتعاون فيما بين تلك الدول من أجل الوذلك " المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم
للهدف واألغراض واالختصاصات المرفقة بهذا  وفقاً  الفكرية والملكية بالتجارة الخاصة االعتبارات عن النظر
  ٢القرار؛

  
  بعد ثالث سنوات من بدء عملها؛ ٤استعراض آلية الدول األعضاء المشار إليها في الفقرة  تقرر كذلك  -٥

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٦

  
والتعـــاون  ٤فـــي آليــة الــدول األعضــاء المشـــار إليهــا فــي الفقــرة  ، علــى أســاس طــوعي،المشــاركة  )١(

  معها؛
  
  األمانة في هذا المجال؛ تقديم ما يكفي من الموارد المالية لتعزيز عمل  )٢(

  
  المدير العام ما يلي:  تطلب من  -٧

  
  من منطوق مشروع القرار؛ ٤دعم آلية الدول األعضاء المشار إليها في الفقرة   )١(

  
/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتبنـاء قـدراتها علـى منـع ومكافحـة " علـىالدول األعضـاء  دعم  )٢(

  ".المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة
  

                                                           
 حسب االقتضاء. اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتو     ١

 الوارد في الملحق.    ٢
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  الملحق
  

  / المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات" بشأنآلية الدول األعضاء 
  "المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة

  
  الهدف واألغراض واالختصاصات

  
  الهدف العام

  
جهــود منــع وتعزيــز ، والجيــدةالمنتجــات الطبيــة الميســورة األســعار والمأمونــة  إتاحــةحمايــة الصــحة العموميــة وتعزيــز 

ومــا يــرتبط بهــا مــن  المزيفــة/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتومكافحــة 
  ١.أنشطة من خالل التعاون الفعال فيما بين الدول األعضاء واألمانة

  
  األغراض

  
تحديد أبرز االحتياجات والتحديات ووضع التوصيات في مجـال السياسـات، وصـياغة أدوات فـي مجـاالت   )١(

الكشـف عنهـا  ومنهجيات" المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجاتمنع "
  ومكافحتها وذلك بغية تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية.

  
  تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية من أجل ضمان سالمة سلسلة التوريد.  )٢(
  
 ول األنشـطة الجاريـة علـى المسـتويوأفضـل الممارسـات والمعلومـات حـ المسـتفادةتبادل الخبـرات والـدروس   )٣(

  الوطني واإلقليمي والعالمي.
  
 /المـــزورة/ النوعيــــة المتدنيــــة الطبيــــة المنتجـــاتالتـــي تـــؤدي إلـــى " والســـلوكياتواألنشـــطة  اإلجـــراءاتتحديـــد   )٤(

المنتجـــات الطبيـــة  جـــودةووضـــع توصـــيات بالقيـــام بـــأمور منهـــا تحســـين  ،"المزيفـــة/ المغشوشـــة/ التوســـيم المغشوشـــة
  ومأمونيتها ونجاعتها.

  
 سـيما فـي البلـدانالمسـتويين الـوطني واإلقليمـي، والتعزيز القدرات التنظيمية ومختبرات مراقبة الجـودة علـى   )٥(

  .البلدان نمواً أقل النامية و 
  
 الجيـدة الطبيــة المنتجـات تعنـى بإتاحـةالتـي  خـرىاأل العالميـة الصـحة منظمـةمجـاالت أعمـال  مـع التعاون  )٦(

وســـائل منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ب ، وذلـــكتلـــك المجـــاالت فـــي والمســـاهمة ،والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة األســـعار
 الطبيــة المنتجـاتمكافحـة "و  منـع يكمـل ذلـك تـدابيرعلـى أن  ،الجنيسة الطبية المنتجات توريد واستعمال الحصر ال

  ."المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة
  
 

                                                           
/ المغشوشــة/ التوسـيم المغشوشـة /المـزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتتسـتعمل آليـة الـدول األعضـاء مصـطلح "    ١

 " إلى حين اعتماد تعريف له من ِقَبل األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية.المزيفة
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وذلـك مـن خـالل  ومنسقة، شفافة بطريقة ،ينلمعنيأصحاب المصلحة ا مع والتآزر والتعاون التشاور رسييت  )٧(
  .وميةالعم الصحة منظور من اإلقليمية والجهود العالمية األخرى الجهودأمور منها بذل 

 
/ التوسـيم المغشوشـة /المـزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتورصـد " رصـدفي مجـال ت التعاون تعزيز  )٨(

 ".المزيفة/ المغشوشة
 
 المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــات"وضــع تعــاريف لمصــطلح مواصــلة العمــل علــى   )٩(

 .وميةالعم الصحة حماية على تركز" المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم
 
 هيكلال
  
 تشــملأن  األعضــاء الــدول آلليــة ينبغــيو  ١.األعضــاء الــدول لجميــع مفتوحــة األعضــاء دولالــ آليــةســتكون   )١(

 .الطبية لمنتجاتلالتنظيمية  المسائلو  الوطنية الصحة مجال في الخبرة
  
محــددة  مســائل فــي للنظــر أعضــائها بــين مــن فرعيــةعاملــة  أفرقــة أن تنشــئ األعضــاء الــدولآلليــة  يجــوز  )٢(

 .بشأنها توصيات وتقديم
  
 .االقتضاء حسب األعضاء،آلية الدول  المدخالت في اإلقليمية المجموعاتتقدم   )٣(
  
 .العالمية القائمة الصحة منظمة هياكل األعضاء دولال آلية تستخدم   )٤(
  
 جتماعاتالا
  
 حسـب إضـافية دوراتلهـا أن تعقـد و  علـى األقـل سـنوياً  واحـدة مـرةأن تجتمـع  األعضـاء الـدول آلليـة ينبغي  )١(

 .الحاجة
  
مـا لـم يقـرر  الفرعيـةالعاملـة  وأفرقتهـا األعضـاء الـدول آليـةعقد اجتماعـات  مكان ستكون مدينة جنيف هي  )٢(

 والتكلفــة اإلقليمــي التوزيــع مراعــاة مــع جنيــف، خــارج آلخــر وقــت مــن جتماعــاتالاخــالف ذلــك. ولكــن يمكــن عقــد 
 .األعمال جدول ومالءمة التكاليف وتقاسم اإلجمالية

 
 اآلخرين والخبراء المصلحة أصحاب مع العالقات

  
 وفقـــاً  محـــددة، مواضـــيع الخبـــراء بشـــأن مشـــورة الحاجـــة، حســـب أن تلـــتمس، األعضـــاء الـــدول ليـــةينبغـــي آل  )١(

 .الخبراء بمجموعاتالخاصة  النموذجية منظمة الصحة العالمية إلجراءات
  
 الفريـق مـع والتشـاور التعـاون إلـىين خر اآلأصحاب المصلحة  الحاجة، حسب ،األعضاء الدول آليةتدعو   )٢(

 .محددة مواضيع حول
 

                                                           
  حسب االقتضاء. اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتو     ١
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 واالستعراض اإلبالغ
  
  .عملها بدء من سنوات ثالث بعد األعضاءآلية الدول  العالمية أداء الصحة جمعيةتستعرض   )١(
 
 طريـق عـن الصـحة جمعية إلىوأية توصيات  المحرز التقدم عن اً تقرير كل سنة  األعضاء الدول آليةتقدم   )٢(

 .ذلك بعدومرة كل سنتين  األولى الثالث لسنواتعلى مدى ا موضوعي كبند التنفيذي المجلس
 

 المصالح وتعارض الشفافية
  
 وشفافة شاملة بطريقة عملال ،جميعهم نو المدعو  الخبراء ذلك في نبم األعضاء، الدول آللية ينبغي  )١(

 .تماماً 
 
  .العالمية الصحة منظمة وممارسات لسياسات وفقاً وتتم إدارته  لمصالحل محتمل عارضتأي  عن كشفيُ   )٢(
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  من جدول األعمال ١٥-١٣البند 
  

  الصحة، مجموعة قائد بصفتها ودورها ،العالمية الصحة منظمة استجابة
  اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

مجموعـة الصـحة  بعد أن نظرت في التقرير عن استجابة منظمـة الصـحة العالميـة ودورهـا بصـفتها قائـد
  في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية؛

  
 وبأنهــا تفاديهــا، باإلمكــان التــي اإلنســانية والمعانــاة الوفــاة حــاالت عــن تســفر اإلنســانية الطــوارئ بــأن تُقــر إذ
 التنميــة ســبيل وتعتــرض الصــحية الضــرورية إلنقــاذ األرواح، الخــدمات تقــديم علــى الصــحية الــنظم قــدرة مــن ُتضــعف
  لأللفية؛ اإلنمائية) المرامي( األهداف وبلوغ الصحية

  
 المســــاعدة تقــــديم فــــي الحيــــاد، واإلنســــانية، وعــــدم االنحيــــاز، واالســــتقاللية، مبــــادئ علــــى التأكيــــد ُتعيــــد وٕاذ
 حــاالت فــي اإلنســانية المســاعدة تقــديم فــي الفاعلــة األطــراف كافــة مشــاركة ضــرورة علــى التأكيــد ُتعيــد وٕاذ اإلنســانية،
  تامًا؛ التزاماً  بها وااللتزام المبادئ هذه تعزيز أجل من الُمعقَّدة، الطبيعية والكوارث اإلنسانية الطوارئ

  
 الطـوارئ، حـاالت فـي المنظمـة واليـةمنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن  دستور من) د(٢ المادة إلى ُتشير وٕاذ

 بشـأن ٢٢-٥٩ع ص ج والقـرار والكـوارث، باألزمات يتعلق فيما الصحي العمل بشأن ١-٥٨ع ص ج القرار وٕالى
   ١للطوارئ؛ واالستجابة التأهب

  
 التـــي اإلنســـانية المســـاعدة تنســيق تعزيـــز بشـــأن ٤٦/١٨٢ المتحـــدة لألمــم العامـــة الجمعيـــة بقـــرار تُــذكِّر وٕاذ

 وتنسيق قيادة في المتحدة لألمم الدور المحوري والمتفرد على التأكيد مع ،الطوارئ حاالت في المتحدة األمم تقدمها
مع االحترام التام للمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة  الطوارئ اإلنسانية من تعاني التي البلدان لدعم الدولي المجتمع جهود
 حــاالت فــي اإلغاثــة منســق يرأســها التــي الوكــاالت، بــين المشــتركة الدائمــة اللجنــة ، وجمــة أمــور مــن بينهــا إنشــاءبهــا

   المتحدة؛ لألمم التابع اإلنسانية الشؤون بدعم من مكتب تنسيق الطوارئ،
  
ــــذكِّر وٕاذ ــــادة ،٢٠٠٥ فــــي اإلنســــانية االســــتجابة باســــتعراض ُت ــــة منســــق بقي  الطــــوارئ، حــــاالت فــــي اإلغاث
 ومناسـبة االسـتجابة، اسـتهدف تحسـين سـرعة الـذي الوكـاالت بـين المشـتركة الدائمـة اللجنة في الرئيسيين واألعضاء
 المجــال فــي القيــادة بتعزيــزاالحتياجــات المفاجئــة، وأوصــى  تلبيــة علــى والقــدرة وقيادتهــا، حولهــا، والمســاءلة توقيتهــا،
  القطاعات؛ كوسيلة للتنسيق عبر المجموعات نظام وٕادخال تمويله، آليات وتحسين اإلنساني،

  
 بـــين المشـــتركة الدائمـــة األعضـــاء الرئيســـيون فـــي اللجنـــة وضـــعه الـــذي اإلصـــالح ببرنـــامج علمـــاً  ُتحـــيط وٕاذ
 وبناء والمساءلة، من خالل تعزيز القيادة، والتنسيق، الدولية اإلنسانية االستجابة لتحسين ٢٠١٢-٢٠١١ الوكاالت

   والتواصل؛ الدعوة وزيادة التأهب، على العالمية القدرة
  

                                                           
   ،٢٢-٥٩ع ص ج ،١-٥٨ع ص ج ،٢-٤٨ع ص ج ،٦-٤٦ع ص ج ،٢٦-٣٤ع ص ج القــــــــــرارات جديــــــــــد مــــــــــن ؤكدـتــــــــــ    ١
  .الطوارئ حاالت في المنظمة دور على ١٠-٦٤ع ص  ج
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 الصـحة منظمـةوتحـيط علمـًا بـااللتزام الـذي قطعتـه  ٦٠/١٢٤ المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار تُقر وٕاذ
 والمسـاهمة الوكـاالت، بـين المشـتركة الدائمـة اللجنـة وضـعته الـذي التغييـر برنـامج بـدعم الحقـاً  نفسـها علـى العالميـة

 تعزيــز أجــل مــن فــي اللجنــة، والتــي ُصــممت الرئيســيون األعضــاء حــددها التــي األولويــة ذات اإلجــراءات تنفيــذ فــي
   المتضررة؛ السكانية للفئات الدولية اإلنسانية االستجابة

  
 الكـــوارث ضـــحايا رعايـــة فـــي الرئيســـية المســـؤولية صـــاحبة هـــي الوطنيـــة الســـلطة تعيـــد التأكيـــد علـــى أن وٕاذ

 فـي الرئيسـي بالـدور وأن الدولـة المتضـررة تضـطلع أرضـها، علـى تحـدث التي الطوارئ حاالت من وغيرها الطبيعية
  أراضيها؛ داخل اإلنسانية المساعدة وتنفيذ وتنسيق، وتنظيم، بدء،

  
 مــع العمــل بشــأن ٢٠١١الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت لعــام  للجنــة اإلرشــادية بالمــذكرة علمــاً  ُتحــيط وٕاذ
 تنســـيق آليـــات تكمـــل أو عليهـــا أن تـــدعم و/ يتعـــين الصـــحية المجموعـــات أن إلـــى تشـــير والتـــي الوطنيـــة، الســـلطات
 بنشـاط ُتشـجَّع أن ينبغـي من األطـراف الوطنيـة النظيـرة، غيرها أو الحكومة وأن القائمة، الوطنية والتأهب االستجابة

  .للمجموعة الصحة مع الوكالة القائدة مجموعة اجتماعات رئاسة في المشاركة على
  
 والكوارث الصحية الطوارئ إدارة مجال في الوطنية القدرات تعزيز بشأن ١٠-٦٤ع ص ج بالقرار ُتذكِّر وٕاذ

 أخطـار لجميـع التصـدي بـرامج تعزيـز علـى أمـور، جملـة بـين األعضـاء، الـدول يحث الذي الصحية، الُنظم ومرونة
   الصحية؛ الكوارث مخاطر وٕادارة الصحية الطوارئ

  
 لسـكانها، والرفـاه والسـالمة الصـحة حمايـة ضـمان عن  مسؤولة ُتعد البلدان أن علىأيضًا  التأكيد ُتعيد وٕاذ

 الصـحية األخطـار لخفـض الـذي يكتسـي أهميـة حاسـمة األمـر ذاتـه، علـى واعتمـاده الصـحي النظـام مرونة وضمان
  والتعافي من الطوارئ والكوارث؛ الفعالة االستجابة ولتقديم األدنى، حدها إلى التأثر وقابلية

  
، ومــن وعالقتهــا بهــذه الــدول الــدول األعضــاءحضــورها فــي لمنظمــة مــن خــالل لالميزة النســبية تســّلم بــوٕاذ 
في إسداء ما  وتاريخها الصحيةواسعة من التخصصات وفير خبرات مستقلة مستمدة من طائفة على ت اخالل قدرته

تتمتــع ، وبـأن المنظمـة الفعالــة تـدخالت الصـحيةمــن الولويـات األتحديـد فـي مجــال األدلـة شــفوعة بمشـورة ميلـزم مـن 
القائدة لمجموعة الصحة في العالم في مجال الوكالة حة والشركاء، بوصفها من نوعه لدعم وزارات الصوضع فريد ب

  ؛واإلنعاش منهاواالستجابة لها حاالت الطوارئ اإلنسانية تنسيق أنشطة التأهب لمواجهة 
  

عـن  ٢٠١١فـي عـام المـدير العـام وتحيط علمًا بالتقرير المقدم مـن  منظمةإلى برنامج إصالح الٕاذ تشير و 
شـلل وضع مجموعة جديـدة فـي المنظمـة عـن أدى إلى األمر الذي  ١،من أجل مستقبل صحيالمنظمة إصالحات 
 حصــائلتحســين المــن أجــل دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة  هــدفب وحــاالت الطــوارئ والتعــاون القطــري األطفــال
ي حـاالت الطـوارئ وٕاســناد ا بالعمـل فـالتزامهـعلـى الصـعيد القطـري، مـن خــالل إعـادة تحديـد نظمـة فعاليـة الموزيـادة 

  الميزانية؛في أكثر استدامة  لى أسسالمجموعة إ
  

لعمل الصحي إبـان بشأن تحويل مجموعة المنظمة ل ٢٠١١ترحب باإلصالحات التي أجريت في عام وٕاذ 
وســــيلة لتنفيــــذ هــــذه ، كواالســــتجابة اإلنســــانيةفــــي حــــاالت الطــــوارئ إدارة المخــــاطر إلــــى اإلدارة المعنيــــة بــــاألزمــــات 

فــي مجــال تقــديم اســتجابة لتنبــؤ أن تصــبح المنظمــة أســرع وأكثــر فعاليــة وأعلــى قابليــة علــى ااإلصــالحات، وضــمان 
  المسؤولية عن أدائها؛ انفسهتحّمل في مجال الصحة، وأن  أعلى جودة

                                                           
  .٦٤/٤الوثيقة ج    ١
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؛ المســلحةت الصــحية والطبيــة عنــد نشــوب النزاعــات الخــدمابشــأن  ٣٩-٤٦ج ص عالقــرار شــير إلــى وٕاذ ت
 لألمـم المتحـدة الجمعية العامـةة؛ وقرار المسلح اتحماية البعثات الطبية أثناء النزاعبشأن  ١٣-٥٥ج ص عوالقرار 

ه يلـــزم جمـــع ، تـــرى أنـــالمتحـــدة األمـــم ة اإلنســـانية وحمايـــة مـــوظفيبشـــأن ســـالمة وأمـــن مـــوظفي المســـاعد ٦٥/١٣٢
نقــل وســائل الو الصــحية والمرافــق العــاملين الصــحيين  أو المرضــى و/البيانــات بطريقــة منهجيــة عــن الهجمــات علــى 

  ، أو عدم احترامهم،في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدةالمستخدمة في مجال الصحة 
  
  والجهات المانحة ما يلي: ١الدول األعضاء تطلب من  -١

  
مــوارد مــن أجــل أنشــطة قطــاع الصــحة أثنــاء الطــوارئ اإلنســانية مــن خــالل عمليــة تخصــيص   )١(

النــداء الموحــد والنــداءات الســريعة لألمــم المتحــدة، ومــن أجــل تعزيــز القــدرة المؤسســية لمنظمــة الصــحة 
العالميــة علــى ممارســة دورهــا باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة وعلــى االضــطالع 

  بقيادة مجموعة الصحة في هذا الميدان؛
  
تشـــاور مـــع البلـــد المعنـــي مـــن أجـــل اســـتجابة فعالـــة ضـــمان النهـــوض بالتـــدخالت اإلنســـانية بال  )٢(

لالحتياجـات اإلنسـانية وتشـجيع كـل شـركاء العمـل اإلنسـاني، ومـنهم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، علـى 
  المشاركة بنشاط في تنسيق شؤون مجموعة الصحة؛

  
توى المســ تعزيــز إدارة المخــاطر والتأهــب للطــوارئ الصــحية وعمليــات التخطــيط للطــوارئ علــى  )٣(

وفــي هــذا  ١٠-٦٤ع  ص  جالــوطني ووحــدات إدارة الكــوارث فــي وزارة الصــحة، كمــا هــو مبــين فــي القــرار 
السياق، وفي إطار التخطيط للتأهب على المستوى الوطني مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حسـب 

اني االقتضــــاء، والتحديــــد المســــبق ألفضــــل طريقــــة لضــــمان أن يــــتم التنســــيق بــــين شــــركاء العمــــل اإلنســــ
ـــة  الـــدوليين وآليـــات التنســـيق الوطنيـــة القائمـــة علـــى نحـــو يكمـــل بعضـــه بعضـــًا لتـــأمين االســـتجابة الفعال

  والمنسقة جيدًا في مجال العمل اإلنساني؛
  
بناء قدرة السلطات الوطنية على كل المستويات فـي مجـال إدارة عمليـات اإلنعـاش بالتـآزر مـع   )٤(

واسـتراتيجيات اإلصـالح، حسـب االقتضـاء، وذلـك بالتعـاون مـع تعزيز الُنظم الصحية في األمـد الطويـل 
  منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة؛

  
إنشــاء فــرق لالســتجابة الصــحية علــى أســاس تطــوعي وٕاعــداد آليــة لنشــرها فــي حالــة الطــوارئ   )٥(

  اإلنسانية حسب اختيار كل دولة عضو؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  

السياســــات والمبــــادئ التوجيهيــــة الضــــرورية والهياكــــل والعمليــــات اإلداريــــة المالئمــــة أن يضــــع   )١(
ـــدرة والمـــوارد  ـــاجح علـــى المســـتوى القطـــري، وكـــذلك الق ـــزم للعمـــل اإلنســـاني الفعـــال والن للمنظمـــة ممـــا يل
 التنظيميــة لكــي تــتمكن مــن الوفــاء بــدورها باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة، وفقــاً 

لالتفاقــات التــي عقــدتها مبــادئ اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، وكــي تضــطلع بــدورها باعتبارهــا 
  الوكالة التي تقود مجموعة الصحة العالمية في هذا الميدان؛

  
                                                           

 بما في ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.   ١
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مــع شــركاء مجموعــة الصــحة العالميــة والــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك أن يعــزز قــدرة المنظمــة   )٢(
واآلليـات الالزمـة مـن أجـل نشـر فـرق االسـتجابة ودعمهـا االحتياطية تجهيز ترتيبات االستجابة السريعة 

  ؛بالموارد المالئمة لالستجابة للطوارئ اإلنسانية؛
  
وشـركاء العمـل اإلنسـاني الـدعم أن يضمن أن تقدم المنظمة في األزمات إلـى الـدول األعضـاء   )٣(

الذي يمكن توقعه من خالل تنسيق التقدير والتحليـل السـريعين لالحتياجـات اإلنسـانية، ويشـمل ذلـك فـي 
إطـــار االســــتجابة المنســــقة للجنــــة الدائمــــة المشــــتركة بـــين الوكــــاالت، ووضــــع اســــتراتيجية وخطــــة عمــــل 

حة مــع تحديــد الثغــرات وتعبئــة المــوارد مســندتين بالبّينــات ورصــد الوضــع الصــحي واســتجابة قطــاع الصــ
  واالضطالع بأنشطة الدعوة الضرورية للعمل الصحي اإلنساني؛

  
أن يحـــــدد االلتزامـــــات األساســـــية والوظـــــائف األساســـــية ومعـــــايير أداء المنظمـــــة فـــــي الطـــــوارئ   )٤(

والوكالـة التـي تقـود اإلنسانية، بما في ذلك دورها باعتبارها الوكالـة التـي تقـود مجموعـة الصـحة العالميـة 
مجموعـــة الصـــحة فـــي هـــذا الميـــدان، وأن يضـــمن اإلشـــراك التـــام للمســـتوى القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي 
للمنظمــة فــي تنفيــذها وفقــًا لُألســس المرجعيــة القائمــة، مــع مراعــاة العمــل الجــاري بشــأن "برنــامج التغييــر" 

  وكاالت؛للعمل اإلنساني الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين ال
  
أن يوفر اسـتجابة إنسـانية أسـرع وأكثـر فعاليـة وٕامكانيـة تنبـؤ مـن خـالل وضـع إطـار االسـتجابة   )٥(

األسس المرجعية لألداء مع عملية إصالح العمـل اإلنسـاني،  مع ضمان توافقالطارئة موضع التشغيل 
  وضمان المساءلة عن أدائه وفقًا لتلك المعايير؛

  
لحشـد الخبـرات التقنيـة للمنظمـة فـي جميـع التخصصـات والمسـتويات  أن يضع اآلليات الالزمـة  )٦(

مــن أجــل تقــديم اإلرشــادات الالزمــة والــدعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء وشــركاء مجموعــة الصــحة فــي 
  األزمات اإلنسانية؛

  
أن يــــدعم الـــــدول األعضــــاء والشـــــركاء فــــي التحـــــول إلــــى اإلنعـــــاش والمواءمــــة بـــــين التخطـــــيط   )٧(

فـــي ذلـــك إدارة مخـــاطر الطـــوارئ وكـــذلك الحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث، والتأهـــب، وبـــين لإلنعـــاش، بمـــا 
سياســـات التنميـــة الوطنيـــة وٕاصـــالحات قطـــاع الصـــحة الجاريـــة و/ أو اغتنـــام التخطـــيط لإلنعـــاش بعـــد 

  الكوارث وبعد الصراعات؛
  
شــرها أن يضــطلع بالــدور القيــادي علــى المســتوى العــالمي فــي وضــع أســاليب لجمــع البيانــات ون  )٨(

على نحو منهجي بشأن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصـحيين ووسـائل النقـل المسـتخدمة 
في مجال الصـحة والمرضـى فـي الطـوارئ اإلنسـانية المعقـدة، بالتنسـيق مـع سـائر هيئـات األمـم المتحـدة 

ر الحكوميــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــ واألطــراف األخــرى ذات الصــلةذات الصــلة 
  مع تالفي االزدواجية في الجهود؛

  
أن يقدم تقريرًا إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، ثـم   )٩(

  كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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  من جدول األعمال ١١-١٣البند 
  

  التخلص من داء البلهارسيات
  
  

  ، الخامسة والستونجمعية الصحة العالمية   
  

  التخلص من داء البلهارسيات؛المتعلق ب تقريرالقد نظرت في   
  

  ، والقـــــــــــــرار ٥٨-٢٩ج ص ع، والقـــــــــــــرار ٥٣-٢٨ج ص ع، والقـــــــــــــرار ٢٦-٣ج ص عوٕاذ تـــــــــــــذكر بـــــــــــــالقرار   
  بشأن داء البلهارسيات؛ ١٩-٥٤ج ص ع

  
أمــراض المنــاطق المداريــة المنســيَّة: مشــكلة مســتجدَّة مــن بشــأن  ٣/ ق٥٤ل إ/ ش مالقرار وٕاذ تحــيط علمــا بــ  

والــذي طلــب  اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســـط، الــذي اعتمدتــه فــي إقلــيم شــرق المتوســط مشــكالت الصــحة العموميــة
معــــدل االنتقــــال فــــي المنــــاطق ذات  إلــــى الــــدول األعضــــاء جملــــة أمــــور منهــــا مواصــــلة أنشــــطة المكافحــــة الناجحــــة

   التخلص من داء البلهارسيات؛ المنخفض من أجل
  

البلدان التي  في من مشكالت الصحة العموميةوٕاذ تعرب عن قلقها من أن داء البلهارسيات اليزال مشكلة   
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــول عــــــــــــــــام يتوطنهــــــــــــــــا، وأن ــــــــــــــــرار ٢٠١٠بحل ــــــــــــــــي الق ــــــــــــــــوارد ف ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــم يتحقــــــــــــــــق الهــــــــــــــــدف األدن   ، ل

٪ علــى األقــل مــن جميــع األطفــال فــي ســن ٧٥ إلــىتقــديم العــالج الكيميــائي بانتظــام والمتمثــل فــي  ١٩-٥٤ج ص ع
  المراضة؛خطر لالدراسة المعرضين 

  
مليـون  ٣٢‚٦إلـى  ٢٠٠٦مليـون مسـتفيد سـنة  ١٢اتسـاع التغطيـة بعـالج داء البلهارسـيات مـن وٕاذ تالحظ   

ى بفضـــل تبرعـــات الشـــركاء وتقـــديمهم مزيـــدًا مـــن الـــدعم إلـــ البرازيكوانتيـــل، وتعزيـــز إتاحـــة دواء ٢٠١٠مســـتفيد ســـنة 
  البلدان التي يتوطنها الداء لمكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية؛

  
والمــــوارد للتســــريع  البرازيكوانتيــــلوٕاذ تهنــــئ الــــدول األعضــــاء واألمانــــة والشــــركاء علــــى تعزيــــز إتاحــــة دواء   

  البلهارسيات؛بمكافحة داء 
  

  وقف سريانه؛نجحت في  البلهارسياتداء  بعض البلدان التي يتوطنها وٕاذ يشجعها أن  
  

وٕاذ تهنــئ تلــك البلــدان التــي يتوطنهــا داء البلهارســيات والتــي لــم تبّلــغ عــن أيــة حــاالت جديــدة مصــدرها هــذه   
  البلدان نفسها بفضل تعزيز برامج المكافحة والترصد،

  
 جميع البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات إلى القيام بما يلي: تدعو -١

  
البلهارســـيات ومكافحتـــه، وتحليـــل ووضـــع خطـــط قابلـــة للتطبيـــق ُتحقَّـــق االهتمـــام بالوقايـــة مـــن داء   )١(

  أهدافها بالتدريج، وتكثيف تدخالت مكافحة الداء وتعزيز ترصده؛
  
االستفادة بالكامـل مـن البـرامج غيـر الصـحية ألغـراض تحسـين البيئـة، خفضـًا لمسـتوى سـراية داء   )٢(

  البلهارسيات وتسريع التخلص من مضيفه الوسيط؛
  
  ضمان توفير األدوية األساسية؛  )٣(
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الدول األعضاء، واألمانة، والشركاء على تقديم الدعم للبلدان التي يتوطنهـا داء البلهارسـيات لتوسـيع  تحث  -٢
  نطاق برامج المكافحة؛

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

ئل والمـــوارد، تشـــجيع الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي علـــى إتاحـــة مـــا يلـــزم ويكفـــي مـــن الوســـا  )١(
والســـيما األدويـــة، والميـــاه وخـــدمات اإلصـــحاح والتـــدخالت الصـــحية، وتكثيـــف بـــرامج المكافحـــة فـــي معظـــم 

  البلهارسيات والشروع في شن حمالت للتخلص منه، حسب االقتضاء؛داء  البلدان التي يتوطنها

خلص مــن إعــداد توجيهــات للــدول األعضــاء مــن أجــل تحديــد موعــد الشــروع فــي شــن حمــالت الــت  )٢(
  الداء، جنبًا إلى جنب مع إيجاد وسائل لتنفيذ البرامج وتوثيق ما ُيكّلل منها بالنجاح؛

إجراء تقييم، بناء على طلب، لمستوى وقف سراية داء البلهارسيات في الـدول األعضـاء المعنيـة،   )٣(
سـية المواجهـة بشـأنه، وتحليل الوضع العالمي للوقاية من الداء ومكافحته، ونموذج توطنه، والتحديات الرئي

  كيما يتسنى تقديم توصيات وتوجيهات محددة األهداف؛

وضع إجراءات لتقييم وقف سراية الداء في البلدان المعنية بقصد التأكد مـن القضـاء علـى سـرايته   )٤(
  فيها؛

 ثبـت تخلصـها منـه،يالقيام في المرحلة الالحقة للقضاء علـى داء البلهارسـيات بـدعم البلـدان التـي   )٥(
  بغية مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية لغرض تجنب ظهور سراية الداء من جديد؛

تقديم تقرير كل ثالث سـنوات عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة عـن   )٦(
  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

  
  
  

=     =     =  


