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 من جدول األعمال ٦-١٣البند 
 
  

  / النوعية المتدنية الطبيةآلية الدول األعضاء بشأن المنتجات 
      المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة

  
الخــامس آلليــة الــدول األعضــاء بشــأن تقريــر االجتمــاع فــي  بعــد النظــر ،جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون  

 ١٩-٦٥ج ص عة وفــي القــرار / المزيفــالطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــةالمنتجــات 
  قّررت ما يلي: ١)،٢٠١٢(

  
  ؛٧٠/٢٣المرفق بملحق الوثيقة ج ٣المبّينة في التذييل أن تقّر التعاريف   )١(
  
الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ أن تطلب من المدير العام أن يستعيض عن تعبير "المنتجات   )٢(

" بتعبيــر "المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة والمغشوشــة" بوصــفه ةالمغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــ
عـــن فـــي المســـتقبل المعـــّدة جميـــع الوثـــائق فـــي فـــي اســـم آليـــة الـــدول األعضـــاء و اســـتخدامه التعبيـــر المقـــّرر 

  .المنتجات الطبية من هذا النوع موضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، وخصوصـــًا الحاشـــية الـــواردة فـــي الفقـــرة األولـــى مـــن ١/ ســـجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص ع والوثيقـــة ٧٠/٢٣ج انظـــر الوثيقـــة   ١

 ملحق القرار.
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  من جدول األعمال ١-١٤البند 
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف
  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،  
  

   ١بعد النظر في التقرير عن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛
  

) بشـــــأن خطـــــة العمـــــل العالميـــــة ٢٠١٥( ٦-٦٨ج ص ع) و٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عٕاذ تـــــذكر بـــــالقرارين و 
  ) بشأن تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية؛٢٠١٤( ٢٣-٦٧ج ص عالخاصة باللقاحات؛ والقرار 

  
الخبراء الدولية المعنية بتوثيق القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية ومتالزمـة وٕاذ ترحب بإعالن لجنة 

الحصبة األلمانية الخلقية والتحقق منه أن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين حققت وقف توطن سريان فيروسات 
  على التوالي؛ ٢٠١٦و ٢٠١٥في عامي  ٢الحصبة األلمانية والحصبة

  
القضاء على تيتانوس األم والوليد في جميع المناطق ضمن جميع الدول األعضاء  وٕاذ ترحب بالتحقق من

  اإلحدى عشرة في إقليم جنوب شرق آسيا؛
  

الصــادر عــن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي  ٢٠١٦وبعــد النظــر فــي تقريــر التقيــيم لعــام 
التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق أغـــراض الخطـــة بـــالتمنيع بشـــأن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات و 

  ٣وأهدافها االستراتيجية المحددة؛
  

وأن  ٢٠١٥وٕاذ تالحظ أن عدة بلدان حققت أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات المحددة لعام 
ونهــا بعيــدة بلــدانًا أخــرى تحــرز تقــدمًا ملحوظــًا، باإلشــارة إلــى إمكانيــة تحقيــق األهــداف والغايــات علــى الــرغم مــن ك

الصــادر عــن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع  ٢٠١٦المطمــح، غيــر أن تقريــر التقيــيم لعــام 
  خلص إلى عدم سير التقدم في المسار الصحيح وٕالى تحقيق غاية واحدة فقط من غايات منتصف العقد الست؛

  
حــات جديــدة وتــأثير هــذه اللقاحــات علــى المســتوى وٕاذ تالحــظ التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق ببــدء اســتخدام لقا

الفردي وعلى المستوى السكاني لدى ارتفاع معدالت التطعيم في الحد مـن معـدالت المراضـة و/ أو الوفيـات بسـبب 
  أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم؛

  
تقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف خطــة العمــل العالميــة الخاصــة وٕاذ يســاورها القلــق إزاء شــدة بــطء ال

باللقاحات المتمثلـة فـي استئصـال شـلل األطفـال والقضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة والـتخلص مـن تيتـانوس 
                                                           

  .٧٠/٢٥ج الوثيقة   ١
  .CD55/INF/10, Rev.1انظر الوثيقة    ٢
متـاح  ٢٠١٦التقرير الكامل لتقييم فريق الخبراء االستشاري االسـتراتيجي لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات لعـام    ٣

  على الموقع اإللكتروني التالي: 
http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf   

  ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣في  (تم االطالع
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المنقــــــذة لــــــألرواح فــــــي منتصــــــف عقــــــد  الميســــــورة التكلفــــــة األم والوليــــــد وتعزيــــــز اإلنصــــــاف فــــــي إتاحــــــة اللقاحــــــات
 اسـتخدام ببـدءتحـديات محـددة بوجـه خـاص واجهـت  )، وتقر بأن البلدان متوسطة الـدخل٢٠٢٠-٢٠١١( اللقاحات
  ؛جديدة لقاحات

  
وٕاذ تالحظ ضرورة بذل جهود إضافية للتوصل إلـى القضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة علـى الـرغم 

المنظمــة الســتة واعتمــاد أهــداف مــن اعتمــاد أهــداف القضــاء علــى الحصــبة فــي الــدول األعضــاء فــي جميــع أقــاليم 
  القضاء على الحصبة األلمانية في ثالثة أقاليم؛

  
وٕاذ تعترف بالمساهمة الكبيرة للقاحات وأنشـطة التمنيـع فيمـا يلـي: تحسـين صـحة السـكان؛ وتحقيـق أهـداف 

المنطويـة علـى  التنمية المستدامة الطموحة؛ وضمان التأهب للفاشيات والتصدي لها، والسيما فيما يتعلق بالفاشـيات
  ُممرضات مستجدة؛ والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وٕاذ تعترف بأن الـنظم الصـحية المتينـة وبـرامج التمنيـع الروتينـي المتكاملـة التـي تتسـم بحسـن تنسـيقها علـى 

  الشاملة؛مستوى القطاعات المعنية األخرى تسهم في تحقيق األهداف والغايات المتصلة بالتمنيع والتغطية الصحية 
  

وٕاذ تعترف بالتقدم الملحوظ المحرز من أجل استئصال شلل األطفال والمسـاهمة الكبيـرة لألصـول والمـوارد 
البشرية والبنية التحتيـة التـي تتصـل بمكافحـة شـلل األطفـال وينبغـي تحقيـق انتقالهـا علـى نحـو فعـال فـي تعزيـز نظـم 

  التمنيع والنظم الصحية على الصعيد الوطني؛
  

ف بضرورة توطيد التعاون الدولي الرامي إلى تعزيز قدرات البلدان النامية من أجل تحقيق أهـداف وٕاذ تعتر 
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، بصورة مستدامة، 

  
  ١الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  -١
  

  ن خالل ما يلي:أن تبدي قدرة أقوى على قيادة برامج التمنيع الوطنية وتصريف شؤونها م  )١(
  

تعزيز فعاليـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة وكفاءتهـا كجـزء ال يتجـزأ مـن نظـم الرعايـة الصـحية   ) أ(
 المتينة والمستدامة؛

 تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لبرامج التمنيع حسب األولويات الوطنية؛  ) ب(

تـــدعيم العمليـــات الوطنيـــة والهيئـــات االستشـــارية لتقـــديم مشـــورة مســـتقلة ومســـندة بالبّينـــات   (ج)
علـــى غـــرار تقييمـــات التـــدخالت ومتســـمة بالشـــفافية والســـيما بشـــأن مأمونيـــة اللقاحـــات ونجاعتهـــا، 

األفرقـــة االستشـــارية التقنيـــة الوطنيـــة المعنيـــة بـــالتمنيع التـــي تعمـــل والتكنولوجيـــات الصـــحية و/ أو 
  عاون مع السلطات التنظيمية الوطنية؛بالت
  ترصد األموال لبرامج التطعيم وتديرها بفعالية على جميع المستويات؛تدعيم آليات   (د)
  إتاحة معلومات حديثة ودقيقة عن نجاعة اللقاحات ومأمونيتها للعموم؛  (هـ)
  تعزيز النظم لرصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع والتصدي لها؛  (و)

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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لنهوض بحمالت ترمي إلى إذكاء الوعي بشأن التمنيع وتؤكد الفوائد الصحية العموميـة ا  (ز)
  ومأمونية اللقاحات ونجاعتها؛

تعزيز الـنظم واإلجـراءات والسياسـات الخاصـة بـالتمنيع الالزمـة لتحقيـق معـدالت مرتفعـة   (ح)
  للتغطية بالتمنيع والحفاظ عليها؛

خــالل األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة اســتعراض التقــدم المحــرز دوريــًا، مــن   (ط)
بالتمنيع أو ما يعادلها من األفرقة المستقلة، بما في ذلـك التغطيـة بـالتمنيع والـدروس المستخلصـة 

  والحلول المحتملة للتصدي للتحديات المتبقية؛
المواظبة على تقديم تقرير عن التقدم المحـرز إلـى اللجـان اإلقليميـة، علـى نحـو مـا حـث   (ي)

  ؛١٧-٦٥ج ص ععليه القرار 
  
أن تضــمن اســتخدام بيانــات حديثــة تشــمل حيثمــا يكــون ممكنــًا بيانــات مصــنفة حســب الجــنس عــن   )٢(

وعـــات الســـكانية المعرضـــة التغطيـــة بـــالتمنيع لتوجيـــه القـــرارات االســـتراتيجية والبرمجيـــة التـــي تحمـــي المجم
 للمخاطر وتحد من عبء المرض؛

  
أن تعزز القدرة على الترصد وتحافظ عليها عن طريق االستثمار في نظم الكشف عـن األمـراض   )٣(

  واإلنذار بشأنها ونظم التحليل الروتيني والتبليغ عن البيانات؛
  
ميـــع مراحـــل العمـــر، عنـــد أن توســـع نطـــاق خـــدمات التمنيـــع لتتجـــاوز مرحلـــة الرضـــاعة وتشـــمل ج  )٤(

االقتضاء، باالسترشاد بالبّينات ومنها عبء المرض والمردودية وتقييم اآلثار على الميزانيـة وقـدرات الـنظم 
وتستخدم أنسب السبل وأنجعها للوصول بالتمنيع والخدمات الصحية المتكاملة إلى الفئات العمرية األخرى 

  ر؛والمجموعات السكانية الشديدة التعرض للمخاط
  
)، التـــي ٢٠٠٥أن تعــزز اإلجــراءات الدوليــة والوطنيـــة لضــمان تطبيــق اللـــوائح الصــحية الدوليــة (  )٥(

تستهدف الوقاية من االنتشار الدولي لألمراض والحماية منه ومكافحتـه وتـوفير اسـتجابة الصـحة العموميـة 
  لمواجهته؛

  
لحفــاظ علــى المكاســب التــي أن تعمــل علــى تعبئــة التمويــل المحلــي، حســب االقتضــاء، مــن أجــل ا  )٦(

تحققــت فــي مجــال التمنيــع بفضــل الــدعم المقــدم مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال والتحــالف 
  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

  
أن تواصـــل توطيـــد التعـــاون الـــدولي لتحقيـــق أهـــداف خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات،   )٧(

تعزيــز القــدرة المســتدامة والوطنيــة واإلقليميــة علــى تصــنيع لقاحــات وتكنولوجيــات فــي ذلــك مــن خــالل  بمــا
  ميسورة الكلفة بفضل التعاون والتبادل، حسب االقتضاء؛

  
  المدير العام أن يضطلع بما يلي: تطلب من  -٢

  
  أن يواصل دعم البلدان في تحقيق أهداف التطعيم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛  )١(
  
دعو فــي المنتــديات الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل دعــم الحاجــة الُمّلحــة إلــى تســريع وتيــرة التقــدم أن يــ  )٢(

ومــــا لــــذلك مــــن أهميــــة،  ٢٠٢٠لتحقيــــق أهــــداف خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة باللقاحــــات بحلــــول عــــام 
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ع فــي تنــاول التوصــيات التســع التــي قــدمها فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمني والســيما
  ؛٢٠١٦استعراضه لمنتصف المدة لتقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 

  
  أن يكفل التنفيذ التام آلليات المساءلة لرصد خطط العمل العالمية واإلقليمية الخاصة باللقاحات؛  )٣(
  
ـــدعيم   )٤( ـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي ت ـــة المعنيـــة أن ي بـــالتمنيع أو األفرقـــة االستشـــارية التقنيـــة الوطني
يعادلهـــا مـــن اآلليـــات المتعاونـــة مـــع الســـلطات التنظيميـــة لتوجيـــه القـــرارات الوطنيـــة بنـــاًء علـــى الســـياق  مـــا

  الوطني والبّينات تحقيقًا ألهداف التمنيع الوطنية؛
  
أن يتعاون مع جميع الجهات الشريكة الرئيسية، بما فيها منظمات المجتمـع المـدني، بهـدف تقيـيم   )٥(

عملهـا فـي تكملـة الـنظم الوطنيـة للتمنيـع الروتينـي وتنفيـذ الخطـط والغايـات الوطنيـة المحـددة  مدى مساهمة
  التكاليف الخاصة بالتمنيع؛

  
أن يواصل العمل مع جميع الجهات الشريكة مـن أجـل دعـم البحـث والتطـوير واإلنتـاج فـي مجـال   )٦(

  اللقاحات المضادة للُممرضات المستجدة أو التي تعاود الظهور؛
  
أن يواصــل تعزيــز برنــامج المنظمــة لالختبــار المســبق للصــالحية وتقــديم المســاعدة التقنيــة لــدعم   )٧(

البلـدان الناميــة فــي بنــاء قــدرات البحــث والتطــوير ونقـل التكنولوجيــا، وســائر االســتراتيجيات مــن األوليــة إلــى 
  ليمة للقاحات؛النهائية لتطوير اللقاحات وصنعها التي تنهض بالتنافس السليم من أجل سوق س

  
أن يواصـــل العمـــل مـــع جميـــع األطـــراف دعمـــًا الســـتخدام المشـــتريات المشـــتركة واآلليـــات األخـــرى   )٨(

  الرامية إلى تعزيز كفاءة إمدادات اللقاحات ومردوديتها واستدامتها؛
  
أن يواصل العمـل مـع جميـع األطـراف دعمـًا ألنشـطة البحـث والتطـوير التـي تسـتهدف االبتكـارات   )٩(

لة بسلسلة اإلمدادات وتكنولوجيات إعطاء اللقاحات، وخصوصًا في البلدان النامية، من أجل تعزيز المتص
  فعالية توفير اللقاحات، عند االقتضاء؛

  
أن يتعاون، حسب االقتضاء، مع الوكـاالت الدوليـة وفقـًا لواليـة كـل منهـا، ومـع الجهـات المانحـة،   )١٠(

من أجل التغلب على العقبات التي تحـول دون إتاحـة لقاحـات  ١ومصنعي اللقاحات، والحكومات الوطنية،
ميســورة الكلفــة ومضــمونة الجــودة فــي الوقــت المناســب وعلــى النحــو الكــافي للجميــع، وتنفيــذ تــدابير وقائيــة 
فعالة لحماية العاملين الصحيين والسيما إبـان طـوارئ الصـحة العموميـة التـي تسـبب قلقـًا دوليـًا وفـي سـياق 

  انية بالتحديد؛األزمات اإلنس
  
أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســبعين مــن خــالل المجلــس التنفيــذي عــن   )١١(

للقضــاء علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وجــدوى القضــاء عليهمــا والمتطلبــات المحتملــة الجوانــب الوبائيــة 
  ء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع؛فريق الخبرامن الموارد لتحقيق ذلك، أخذًا في الحسبان تقييم 

  
أن يواصـــل رصـــد التقـــدم المحـــرز ســـنويًا ويقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة، مـــن خـــالل المجلـــس   )١٢(

ــدًا أساســيًا فــي جــدول األعمــال فــي عــامي  عــن اإلنجــازات المحققــة  ٢٠٢٢و ٢٠٢٠التنفيــذي، باعتبــاره بن
  .٢٠٢٠ية الخاصة باللقاحات لعام مقابل األهداف والغايات لخطة العمل العالم

                                                           
  اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي    ١
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  األعمال جدول من ٧-١٣ البند
  

  الالجئين والمهاجرينتعزيز صحة 
  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

 )٩(١٤٠م تاإلجرائـــي والمقـــرر  ١،نالالجئـــين والمهـــاجري صـــحةبعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر عـــن تعزيـــز 
 ٢الذي تاله؛ )٢٠١٧(

  
االلتزامـــات المتعلقـــة  مجـــدداً  وتؤكـــد) بشـــأن صـــحة المهـــاجرين ٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عبـــالقرار وٕاذ تـــذكِّر 

  ٣؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنبالصحة والمقدمة في 
  

وٕاذ تــّذكر بالحاجــة إلــى تعــاون دولــي لــدعم البلــدان التــي تستضــيف الالجئــين، وتســّلم بــالجهود التــي تبــذلها 
 أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين؛البلدان التي تستضيف وتستقبل 

 
 
 ؛األولويات والمبادئ التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين إطارتالحظ مع التقدير   -١
  
 طرها القانونية على ما يلي:أُ وفقًا لسياقها الوطني وأولوياتها و  ٤ء،الدول األعضاتحث   -٢
  

إطـار األولويـات والمبـادئ التوجيهيـة، حسـب االقتضـاء، علـى المسـتوى العـالمي  النظر في تعزيز  )١(
لتوجيه المناقشات بين الدول األعضـاء والجهـات الشـريكة المشـاركة سيما باستخدامه واإلقليمي والقطري وال

 ؛ونيةمن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقاناالتفاق العالمي االتفاق العالمي بشأن الالجئين و في وضع 

 مجــال فــي المستخلصــة والــدروس الممارســات وأفضــل بالبّينــات الُمســندة المعلومــات وجمــع تحديــد  )٢(
 بشـأن عالميـة عمل خطة مسّودة وضع في اإلسهام بهدف والمهاجرين لالجئين الصحية االحتياجات تلبية
 والمهاجرين؛ الالجئين صحة تعزيز

والفقــرات  ٦٨و ١١توطيـد التعـاون الـدولي بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين تمشـيًا مـع الفقـرتين   )٣(
  ؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالناألخرى ذات الصلة من 

                                                           
 .٧٠/٢٤الوثيقة ج   ١

  ، على الموقع اإللكتروني التالي:)٩(١٤٠م تاإلجرائي المقرر    ٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140(9)-ar.pdf. 

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٦( ٧١/١انظر القرار    ٣

 االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل    ٤
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فــي تقــديم مــا يلــزم مــن مســاعدة فــي مجــال الصــحة بفضــل التعــاون الثنــائي والــدولي إلــى النظــر   )٤(
 بل أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين؛البلدان التي تستضيف وتستق

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
  

اســتخدام إطــار األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة لتكثيــف الــدعوة علــى جميــع المســتويات مــن أجــل   )١(
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين، حسب االقتضاء؛

  
تنميــة القــدرات الالزمــة وتــدعيمها والحفــاظ عليهــا مــن أجــل إتاحــة القيــادة الصــحية وتــوفير الــدعم   )٢(

المنظمــة للــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة فــي تعزيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين بالتعــاون الوثيــق مــع 
احبة المصـلحة وسـائر المنظمـات الدوليـة والجهـات صـ والمفوضية السامية لشؤون الالجئـينالدولية للهجرة 

  المعنية، وتجّنب ازدواجية الجهود؛
  
تحديد أفضل الممارسات والخبرات والـدروس المستخلصـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين فـي   )٣(

كل إقليم وجمعها، بغيـة اإلسـهام فـي وضـع مسـّودة خطـة عمـل عالميـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين 
انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، وتقديم التقـارير عـن بحلول تاريخ لكي ُينظر في اعتمادها 

  ذلك إلى جمعية الصحة العالمية؛
  
تقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين الحاديــة   )٤(

  والسبعين والثانية والسبعين.
  
  

=     =     =  


