
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.19    من جدول األعمال ١٣-١٣البند 
  
  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة  

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،   
  

تقريــر وتوصــيات الفريــق العامــل المكــون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي بالمنتجــات الطبيـــة وقــد نظــرت فــي   
   ١المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة؛

  
وٕاذ ترحب بحصيلة دورتي الفريق العامل المكون من الدول األعضاء والمعني بالمنتجـات الطبيــة المتدنيــة   
  مزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة؛النوعيـة/ ال

  
وٕاذ تؤكد مجددًا على الدور األساسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة فـي ضـمان تـوافر المنتجـات الطبيـة الجيـدة   

  والمأمونة والناجعة؛ 
  

األسعار، الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة وٕاذ تقر بأن الكثير من الناس في العالم ال تتاح لهم األدوية   
  ؛وأن إتاحتها جزء مهم من أي نظام صحي

  
وٕاذ تقر بأهمية ضمان أال تؤدي مكافحة "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسـيم/   

  المغشوشة/ المزيفة" إلى عرقلة إتاحة األدوية الجنيسة المشروعة؛
  

 السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحةوٕاذ تقـــر بالحاجـــة، علـــى نحـــو مـــا جـــاء فـــي إعـــالن ريـــو   
إلــى تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة الميســورة التكلفــة والمأمونــة والفعالــة والعاليــة الجــودة، بطــرق  ٢)،٢٠١١(

منهــــا التنفيــــذ الكامــــل لالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين اللتــــين وضــــعتهما المنظمــــة بشــــأن الصــــحة العموميــــة 
  كية الفكرية؛ واالبتكار والمل

  

                                                           
 .٦٥/٢٣الوثيقة ج    ١
 ).١٢( ٢-١١انظر الفقرة الفرعية     ٢
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وٕاذ تعتــــرف بالحاجــــة إلــــى تعزيــــز فــــرص الحصــــول علــــى األدويــــة الميســــورة األســــعار والجيــــدة والمأمونــــة   
والناجعـــة، باعتبـــار ذلـــك عنصـــرًا مهمـــًا فـــي جهـــود منـــع ومكافحـــة المنتجـــات الطبيـــة المنقوصـــة الجـــودة والمأمونيـــة 

  "؛مزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ الوالنجاعة وتقليل "
  

الصـــادر عــن لجنــة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيـــة التابعــة لألمــم المتحـــدة  ٢٠/٦وٕاذ تحــيط علمــًا بــالقرار   
  بعنوان "مكافحة األدوية المغشوشة، وخصوصًا االتجار بها"؛

  
وٕاذ تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر التمويل الكافي لعمل منظمة الصحة العالمية في مجال جـودة األدويـة 

  ومأمونيتها ونجاعتها؛ 
  

المنتجـات وٕاذ تقر بالحاجة إلى تعزيـز الـدعم المقـدم للسـلطات التنظيميـة الوطنيـة واإلقليميـة لتحسـين تـوافر 
  الطبيـة الجيدة والمأمونة والناجعة،

  
من جديد على الدور األساسي لمنظمة الصحة العالمية في تأمين المنتجات الطبية الجيدة والمأمونـة  ؤكدت  -١

دويــة الميســورة األســعار والجيــدة والمأمونــة والناجعــة، ودعــم الســلطات الوطنيــة المعنيــة والناجعــة؛ وتعزيــز إتاحــة األ
  وأقل البلدان نموًا؛بتنظيم األدوية في هذا المجال، والسيما في البلدان النامية 

  
على ضـرورة أن تسـتمر منظمـة الصـحة العالميـة فـي التركيـز علـى تـدابيرها الراميـة إلـى جعـل  تعيد التأكيد  -٢

المنتجات الطبية أيسر تكلفة وتكثيف هذه التدابير، وتعزيز السلطات التنظيميـة الوطنيـة والـنظم الصـحية بمـا يشـمل 
رة المخــاطر الصــحية والتمويــل المســتدام وتنميــة المــوارد البشــرية وُنظــم الشــراء السياســات الدوائيــة الوطنيــة وُنظــم إدا

والتوريد التي يمكن االعتماد عليها، وزيادة العمل ودعمه في مجالي االختبار المسبق لصالحية المنتجـات الجنيسـة 
د. وينبغــي أن تضــطلع وتعزيزهــا، والجهــود المبذولــة فــي مجــال اختيــار المنتجــات الطبيــة واســتعمالها علــى نحــو رشــي

المنظمة، في كل من هذه المجاالت، بالوظيفة التالية: تبادل المعلومـات وٕاذكـاء الـوعي، ووضـع القواعـد والمعـايير، 
وتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى البلـــدان لتقيـــيم أوضـــاعها، ورســـم السياســـات الوطنيـــة، وبنـــاء القـــدرات، ودعـــم تطـــوير 

  المنتجات واإلنتاج المحلي؛
  
على ضرورة أن تزيد منظمة الصحة العالمية جهودها لدعم الدول األعضـاء فـي تعزيـز  يد التأكيد كذلكتع  -٣

  البنية التحتية والقدرة التنظيمية الوطنية واإلقليمية؛  
  
بشـأن "المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة  ١إنشـاء آليـة جديـدة للـدول األعضـاء تقرر  -٤

المغشوشة/ المزيفة" وذلك من أجـل التعـاون فيمـا بـين تلـك الـدول مـن منظـور الصـحة العموميـة، وبصـرف التوسيم/ 
النظـــر عـــن االعتبـــارات الخاصـــة بالتجـــارة والملكيـــة الفكريـــة وفقـــًا للهـــدف واألغـــراض واالختصاصـــات المرفقـــة بهـــذا 

  ٢القرار؛
  
  بعد ثالث سنوات من بدء عملها؛ ٤فقرة استعراض آلية الدول األعضاء المشار إليها في ال تقرر كذلك  -٥

  
  
  

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ١
 الوارد في الملحق.    ٢
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  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٦
  

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

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

  
  المدير العام ما يلي:  تطلب من  -٧

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

  
دعم الدول األعضـاء علـى بنـاء قـدراتها علـى منـع ومكافحـة "المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/   )٢(

  المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة".
  
  

  الملحق
  

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

  
  

  الهدف واألغراض واالختصاصات
  

  الهدف العام
  

حمايــة الصــحة العموميــة وتعزيــز إتاحــة المنتجــات الطبيــة الميســورة األســعار والمأمونــة والجيــدة، وتعزيــز جهــود منــع 
ومــا يــرتبط بهــا مــن  المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــةومكافحــة 

  ١عضاء واألمانة.أنشطة من خالل التعاون الفعال فيما بين الدول األ
  

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

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

  
  تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية من أجل ضمان سالمة سلسلة التوريد.  )٢(
  
  

                                                           
المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ تسـتعمل آليـة الـدول األعضـاء مصـطلح "    ١

 حة العالمية." إلى حين اعتماد تعريف له من ِقَبل األجهزة الرئاسية لمنظمة الصالمزيفة
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تبادل الخبـرات والـدروس المسـتفادة وأفضـل الممارسـات والمعلومـات حـول األنشـطة الجاريـة علـى المسـتوي   )٣(
  الوطني واإلقليمي والعالمي.

  
المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المـــزورة/ والســـلوكيات التـــي تـــؤدي إلـــى "تحديـــد اإلجـــراءات واألنشـــطة   )٤(

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

  
لـوطني واإلقليمـي، والسـيما فـي البلـدان تعزيز القدرات التنظيمية ومختبرات مراقبة الجـودة علـى المسـتويين ا  )٥(

  النامية وأقل البلدان نموًا.
  
المنتجـات الطبيــة الجيـدة التعاون مـع أعمـال مجـاالت منظمـة الصـحة العالميـة األخـرى التـي تعنـى بإتاحـة   )٦(

ثـــال والمســـاهمة فـــي تلـــك المجـــاالت، وذلـــك بوســـائل منهـــا علـــى ســـبيل الم والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة األســـعار،
المنتجـات الطبيــة الحصر توريد واستعمال المنتجات الطبية الجنيسة، علـى أن يكمـل ذلـك تـدابير منـع ومكافحـة " ال

  ".المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
وذلـك مـن خـالل  تيسير التشاور والتعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بطريقة شفافة ومنسقة،  )٧(

  أمور منها بذل الجهود اإلقليمية والجهود العالمية األخرى من منظور الصحة العمومية.
  
تعزيز التعاون في مجـال ترصـد ورصـد "المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/   )٨(

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

 التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة" تركز على حماية الصحة العمومية.
 

 الهيكل
  
آلليــة الــدول األعضــاء أن تشــمل  وينبغــي ١ســتكون آليــة الــدول األعضــاء مفتوحــة لجميــع الــدول األعضــاء.  )١(

 الخبرة في مجال الصحة الوطنية والمسائل التنظيمية للمنتجات الطبية.
  
يجــوز آلليــة الــدول األعضــاء أن تنشــئ أفرقــة عاملــة فرعيــة مــن بــين أعضــائها للنظــر فــي مســائل محــددة   )٢(

 وتقديم توصيات بشأنها.
  
 الدول األعضاء، حسب االقتضاء.تقدم المجموعات اإلقليمية المدخالت في آلية   )٣(
  
 تستخدم  آلية الدول األعضاء هياكل منظمة الصحة العالمية القائمة.  )٤(
  

 االجتماعات
  
ينبغي آلليـة الـدول األعضـاء أن تجتمـع مـرة واحـدة سـنويًا علـى األقـل ولهـا أن تعقـد دورات إضـافية حسـب   )١(

 الحاجة.

                                                           
  حسب االقتضاء. اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتو     ١
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آليـة الـدول األعضـاء وأفرقتهـا العاملـة الفرعيـة مـا لـم يقـرر ستكون مدينة جنيف هي مكان عقد اجتماعـات   )٢(
خــالف ذلــك. ولكــن يمكــن عقــد االجتماعــات مــن وقــت آلخــر خــارج جنيــف، مــع مراعــاة التوزيــع اإلقليمــي والتكلفــة 

 اإلجمالية وتقاسم التكاليف ومالءمة جدول األعمال.
 

 العالقات مع أصحاب المصلحة والخبراء اآلخرين
  
آلليـــة الـــدول األعضـــاء أن تلـــتمس، حســـب الحاجـــة، مشـــورة الخبـــراء بشـــأن مواضـــيع محـــددة، وفقـــًا ينبغـــي   )١(

 إلجراءات منظمة الصحة العالمية النموذجية الخاصة بمجموعات الخبراء.
  
تدعو آلية الدول األعضاء، حسب الحاجة، أصحاب المصلحة اآلخرين إلـى التعـاون والتشـاور مـع الفريـق   )٢(

 ة.حول مواضيع محدد
 

 اإلبالغ واالستعراض
  
  تستعرض جمعية الصحة العالمية أداء آلية الدول األعضاء بعد ثالث سنوات من بدء عملها.  )١(
 
تقدم آلية الدول األعضاء كل سنة تقريرًا عن التقدم المحرز وأية توصيات إلى جمعية الصـحة عـن طريـق   )٢(

 األولى ومرة كل سنتين بعد ذلك. المجلس التنفيذي كبند موضوعي على مدى السنوات الثالث
 

 الشفافية وتعارض المصالح
  
ينبغــي آلليــة الــدول األعضــاء، بمــن فــي ذلــك الخبــراء المــدعوون جمــيعهم، العمــل بطريقــة شــاملة وشــفافة   )١(

 تمامًا.
 
  ُيكشف عن أي تعارض محتمل للمصالح وتتم إدارته وفقًا لسياسات وممارسات منظمة الصحة العالمية.  )٢(
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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