
 

    
  ٧٢/٢٢ج  الثانية والسبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ١  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٢البند 
  A72/22  

  
  
  
  

  آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة 
  المتدنيـة النوعيـة والمغشوشة

  
  

  تقرير من المدير العام
  
 
  

تقريري االجتماعين الســـادس جمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعين يتشـــرف المدير العام بأن يحيل إلى 
ــة والمغشوشة (انظر ـــ ــ ــ ـــة النوعيـ ــ ــ ــ ) التي ٢و ١ن يالملحق  والسابع آللية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنيـ

ــرين الثاني/ نوفمبر إلى  ٣٠اجتمعت في جنيف في الفترة من  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــمبر  ١تشـ ــ ـــ ــ ـــ والفترة من  ٢٠١٧كانون األول/ ديســ
ــرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠إلى  ٢٩ ــ ـــ ــ ــ ـــ وأحاط المجلس التنفيذي علمًا بهذين التقريرين في  ١على التوالي. ،٢٠١٨تشـ

  ٢٠١٩.٢دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عُحّدد هدف اجتماعات آلية الدول األعضاء وأغراضها واختصاصاتها في ملحق القرار    ١
ـــــــــة  ،١٤٤/٢٤م تالوثيقة انظر    ٢ ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســـــ ـــ ــ ــ ـــ والمحاضـ

  (باإلنكليزية). ٢عشرة، الفرع   الثانية
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  ١الملحق 
  
  

  تقرير االجتماع السادس آللية الدول األعضاء بشأن المنتجات 
 الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة

  
 
ـــة في ُعقد االجتماع  -١ ــ ـــوشـ ـــأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـــ ــاء بشـــ ــ ــادس آللية الدول األعضــ الســــ

ــرين الثاني/ نوفمبر إلى  ٣٠جنيف في الفترة من  ـــ ــ ــ ــمبر  ١تشــ ـــ ــ ـــ ـــ٢٠١٧كانون األول/ ديسـ ــ ــ بيلين  ةه الدكتور ت، وترأســــ
ــكريبانو روميرو من  ــ ــ ــ ـــ ــ ــماؤهم: الدكتورأإســ ـــ ــ ـــ ــ ــبانيا مع نواب الرئيس التالية أســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا (توغو)؛ أتاني برناردا ســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ن نيانسـ

عن  عن السيد هيتي سيلو (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛ السيدة كاميال هورتا غوميز نيابةً  كاثرين سانغا نيابةً   الدكتورة
السيد توفيق صديق (الواليات المتحدة األمريكية)؛  السيدة ماري لو فالديزيا بيريرا تاغلياري (البرازيل)؛ السيدة باتريس

ـــتحكم نيابةً  ــول دينارف مسـ ـــالمية)؛ عن الدكتور رســ ــتير جيفري (المملكة المتحدة اند (جمهورية إيران اإلسـ ــيد أالســ الســ
ويهاناســاري تاهار (إندونيسـيا)؛  السـيدة تيكا ؛الدكتور ف. ج. سـوماني (الهند)يرلندا الشـمالية)؛ ألبريطانيا العظمى و 

ـــين)؛  ــيد ليو جينغكي (الصــ ــيد آن لينغ تان نيابةً الســـ ـــالمة باهري (ماليزيا).عن ال الســـ ــر اال ١دكتورة ســ  جتماعوحضـــ
 دولة عضوًا ومنظمة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ٤٥ممثّلون عن 

 
  أحدث المعلومات من األمانة عن األنشطة والميزانية الالزمة لتنفيذ خطة عمل آلية الدول األعضاء

  
، ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترةقدمت األمانة أحدث المعلومات عن األنشـــطة والميزانية الالزمة لتنفيذ خطة العمل  -٢

ـــة الرائدة  ــأن المنتجات الطبية، والدراسـ ـــد، واإلنذارات العالمية بشــ ـــد والرصـ بما في ذلك نظام المنظمة العالمي للترصـ
 المدير العام واسـتهاللات التنظيمية وبناء القدرات، بشـأن تطبيقات الهواتف الذكية، واألنشـطة الخاصـة بتعزيز القدر 

ـــرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩تقريرين في  للمنظمة ـــ ــ ــ ـــد المنتجات الطبية ، وهما: ٢٠١٧تشـ ــ ــ ـــ نظام المنظمة العالمي لترصـ
المتدنية النوعية والمغشــوشــة ورصــدها، ودراســة عن أثر المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــوشــة على الصــحة 

ـــادي.العموم ـــد  ية وأثرها االجتماعي واالقتصـــ ــــد والرصـــ ــاء بربط نظام المنظمة العالمي للترصــ ــ ورحبت الدول األعضــ
ـــرورة تأمين  FALFRA  بنظام ـــ ــ ــ ـــ ــاء على ضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ اإلقليمي الخاص بالمنطقة األيبيرية األمريكية. واتفقت الدول األعضـ

 االستدامة المالية آللية الدول األعضاء.
 

  ٢٠١٧-٢٠١٦ القائمة المتفق عليها لألنشطة ذات األولوية في الفترةأحدث المعلومات عن تنفيذ 
 

  النشاط ألف
  
ـــاط ألف في  -٣ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــمي للفريق العامل المعني بالنشـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرين الثاني/  ٢٨عقدت البرازيل اجتماعًا غير رسـ ــ ــ ـــ ــ ــ تشــ

ـــيات الموجّ . ونقح الفريق العامل ٢٠١٧  نوفمبر ــ ــــأن المعايير الالزمة التوصــ ــ ــحية بشـ ـــ ـــلطات الصــ ـــ لتقدير هة إلى السـ
ــــة غير  ــ ـــ ــوشـ ــ ــ ـــ ــة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ ـــ ــ المخاطر وتحديد األولويات فيما يتعلق بالحاالت الخاصـــ

ــة ـــّجلة/ غير الُمرّخصـــ ـــر على الموقع اإللكتروني للمنظمة وســـــتتاح على المُســ ــتُترجم وتنشــ ، واتفق على أن الوثيقة ســـ
ـــة  ــ ـــ ــ ــ ــاء علمًا MedNetمنصــ ــ ـــ ـــ ــ تلك الوثيقة، على النحو الوارد في ل لملخص التنفيذيبا. وأحاطت آلية الدول األعضــ

                                                           
 لم يتمكن السيد خالد أطلسي (المغرب) من حضور االجتماع.   ١
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ـــمن A/MSM/6/3الوثيقة  ـــ ـــ ــــطة الفريق ١الملحق  والمرفق ضـــ ــ ــ ــ ــًا أحدث المعلومات عن أنشــ ــ ـــ ـــ . وقدمت البرازيل أيضــ
ــُتند إليه في إعداد  ملخصالعامل، بما في ذلك  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــح الخاص بالخبرة والتدريب، الذي اسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ دليل والذي النتائج المسـ

ــة  ــ ـــ ــ ـــر على منصـ ــ ــ ــــُينشـــ ــ ــ ـــطة ذات األولوية MedNetســ ــ ــ ــُيدرج في قائمة األنشـــ ــ ــ ـــ ــاط ألف سـ ــ ـــ ــ . وقد اتُفق على أن النشـ
 ، وُشّجعت الدول االعضاء على ترشيح خبراء لالنضمام إلى الفريق العامل.٢٠١٩-٢٠١٨  للفترة

 
 النشاط باء

  
ــال  -٤ ــيع نطاق الشــــبكة العالمية لمراكز االتصــ ــطتها الرامية إلى توســ قدمت األمانة أحدث المعلومات عن أنشــ

ــاء ســـــُتذّكر قبل نهاية عام  ـــارت إلى أن الدول األعضـــ ــال. واُتفق على أن األمانة  ٢٠١٧وأشــ ــيح مراكز االتصـــ بترشـــ
ـــتعمل مع المكاتب اإلقليمية والُقطرية التابعة للمنظمة ومع البعثات ــتجابة.  ســ ــير االســـ الموجودة في جنيف على تيســـ

 . األقاليم التي تنتمي إليهاوأعربت الدول األعضاء عن دعمها للجهود الرامية إلى التشجيع على الترشيح داخل 
 

 النشاط جيم
  
. وأشارت ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨عقدت األمانة جلسة تقنية غير رسمية بشأن النشاط جيم في  -٥

ـــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــبق أن وردت في الوثيقة التي تتنـاول الدول األعضـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة بخبرات البلدان التي سـ ــ ـــ ــ ــ ــ ء إلى أن المعلومات الخاصـــ
قد ُحّدثت  ١التكنولوجيات القائمة ونماذج "اقتفاء األثر وتحديد المنشــأ" المســتخدمة والتي ســتضــعها الدول األعضــاء،

ــأ" لألدوي ــتبيان حول ُنظم "اقتفاء األثر وتحديد المنشـــ ـــتخدام نتائج االســـ ـــله االئتالف الدولي باســ ـــرية، الذي أرســ ة البشــ
ــــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــلطات تنظيم األدوية، وأن الجدول الُمحّدث قد ُأتيح على منصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ . وقدم ممثلو االئتالف الدولي MedNetلسـ

ّجعت هذه  لســلطات تنظيم األدوية ومنظمة الدســتور الدوائي للواليات المتحدة وجامعة أوكســفورد ثالثة عروض. وشــُ
ــل عمله وأن  ــ ــــاء على أن الفريق العامل ينبغي أن يواصـــ ـــلة عملها. واتفقت الدول األعضـــ ــ ــــات على مواصــ ــــســـ المؤســـ

 مناقشة أساليب مواصلة العمل.مع ، ٢٠١٩-٢٠١٨ي أولوية في الفترة النشاط جيم ينبغي أن ُيدرج كنشاط ذ
 

 النشاط دال
  
حت األمانة أن المناقشة جارية فيما يتعلق بموضوع النشاط دال وأن هناك ورقات أخرى قيد اإلعداد، وضّ  -٦

ــُتعرض على المجلس التنفيذي في  ــــ ــ ـــ ــ ـــيما الورقة التي تتناول إتاحة األدوية واللقاحات والتي ســ ــ ـــ ــ ــ دورته الثانية والســـ
ــاط في أول ٢٠١٨واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير  ــ ــة النشــ ـــ ـــتمر مناقشـ ـــوف تســـ ــدد، ســـ ـــ . وفي هذا الصـ

 .٢٠١٨اجتماع للجنة التوجيهية في عام 
 

 النشاط هاء
  
ـــطة الفريق أقدم ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  -٧ ــ ـــ ــ ـــ ـــمالية أحدث المعلومات عن أنشــ ـــ ــ ــ ــ يرلندا الشـــ

العامل، بما في ذلك الرؤى واالســـتنتاجات المســـتخلصـــة من المســـح الخاص باالتصـــاالت العالمية والخطوات التالية 
ــاء باإلعالن عن التمويل  ـــاء. ورحبت الدول األعضــــ ــــادات دعمًا لمبادرات الدول األعضـــ ـــع المعايير واإلرشــ في وضـــ

ن النشاط هاء ينبغي أن ُيدرج في قائمة األنشطة ذات المقدم من المملكة المتحدة دعمًا للفريق العامل. واُتفق على أ
 .٢٠١٩-٢٠١٨األولوية في الفترة 

 

                                                           
 .٢، التذييل ٦٩/٤١الوثيقة ج   ١
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 النشاط واو
  
ـــتهالل التقريرين المعنونين  -٨ ـــ ــ ـــة باســ ـــ ــ ــة عن أثر قدمت األمانة أحدث المعلومات عن األحداث الخاصــ ــ ـــ ــ دراسـ

عي واالقتصادي ونظام المنظمة المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة على الصحة العمومية وأثرها االجتما
ـــة،  ــوشــ ــ ــد المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ ــ ــد ورصـ ــ ــحفي الذي ُعقد العالمي لترصـ بما في ذلك المؤتمر الصـــ

 .للمنظمة وحلقة النقاش التي افتتحها المدير العام ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨  في
 

 النشاط زاي
  
ــّ  -٩ ــ ـــار القانوني أنه وفقًا للقرار وضـ ـــتشــ ـــبحت آلية الدول ٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عح ممثل مكتب المســ )، أصــ

ــــاء اآلن مطالبة  ــ ـــ ـــأن التقدم  بتقديماألعضـ ــ ـــ ـــحة من خالل المجلس التنفيذي بشــ ــ ــ ــ ـــنتين إلى جمعية الصـ ــ ــ تقرير كل ســـ
الثانية والســبعين في أيار/  م إلى جمعية الصــحةوالتوصــيات. وبناًء على ذلك، فإن التقرير الشــامل التالي ســوف يقدَّ 

 عين السادس والسابع آللية الدول األعضاء.ا، وسوف يشمل تقريري االجتم٢٠١٩مايو 
 

ــتكمال العمل الخاص  -١٠ ـــ ــ ـــًا بأنه ال توجد حاليًا ثغرة تمويلية السـ ـــ ــــاء أيضــ ــ وأخطرت األمانة آلية الدول األعضــ
ــطة ذات األولوية في خطة العمل للفترة  ـــ ــ ــ ــطة جديدةرهنًا ب، ٢٠١٩-٢٠١٨ لفترةاو  ٢٠١٧-٢٠١٦باألنشـــ ـــ ــ ــ  أي أنشـــ

 خطة العمل الجديدة المحددة األولويات. في تحدد
 

 النشاط حاء
  

ـــة واإليجابية للتعاريف المتفق عليها في أعقاب القرار  -١١ ــــحفية العريضــ ــاء بالتغطية الصـ ــ رحبت الدول األعضـ
 الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية السبعون.

 
 ٢٠١٩-٢٠١٨  األولوية لتنفيذ خطة عمل آلية الدول األعضاء للفترةمسّودة قائمة األنشطة ذات 

  
ـــطة ذات األولوية للفترة  -١٢ ــ ــّودة قائمة األنشـ ــ ــاء في مســ ــ التي قدمتها  ٢٠١٩-٢٠١٨نظرت آلية الدول األعضــ

ــة الواردة في خطة العمل للفترة  (األنشـــطة من ألف  ٢٠١٧-٢٠١٦اللجنة التوجيهية. وفضـــًال عن األنشـــطة الخمسـ
والتي مازالت قيد التنفيذ، ســُتجري آلية الدول األعضــاء ثالثة أنشــطة جديدة (األنشــطة من واو إلى حاء).  إلى هاء)

ــاط حاء يركز على  المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـــوشـــة أو توزيعها أو توريدها  مبيعاتوفي حين أن النشـ
ـــادر القلق التي تتعلق ـــة حول مصــ ـــات  مبيعاتالب عبر اإلنترنت، فقد دارت مناقشــ أو التوزيع أو التوريد عبر المنصـــ

 .٢الملحق في األنشطة ذات األولوية ترد اإلعالمية األخرى. و 
 

 مشاركة المنظمة في اللجنة التوجيهية العالمية المعنية بضمان جودة المنتجات الصحية
  

قدمت األمانة أحدث المعلومات عن مشــاركة المنظمة في اللجنة التوجيهية العالمية المعنية بضــمان جودة  -١٣
االجتماع القادم للجنة  لحضورأيدت آلية الدول األعضاء دعوة ممثل للجنة التوجيهية العالمية و المنتجات الصحية. 

ــًا  ـــاء أيضـــ ـــتمر  الجتماعملخص االتوجيهية لآللية. وطلبت الدول األعضــ ـــتســ القادم للجنة التوجيهية العالمية الذي ســ
 المنظمة في المشاركة فيه كمراقب مؤقت.
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ــأن تعزيز ُنظم التنظيم، وعن تطبيق األداة العالمية للمقارنة  ــ ــطة المنظمة بشــ ـــ أحدث المعلومات عن أنشـ
 المرجعية الخاصة بالمنظمة

  
لُنظم التنظيمية للمنتجات الطبية، بما في قدمت األمانة أحدث المعلومات عن عمل المنظمة بشأن تعزيز ا -١٤

ــة.  ــوشـ كان من المتوقع إطالع الدول األعضـــاء و ذلك المؤشـــرات المتعلقة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ
ــمبر  ــ ــاور حولها بحلول كانون األول/ ديسـ ــ ــّودة األداة العالمية للمقارنة المرجعية للتشـ ــ ــــر ٢٠١٧على مسـ ، بهدف نشـ

ــادي في الربع األول من عام األداة العالم ـــ ـــة تقنية ٢٠١٨ية للمقارنة المرجعية والدليل اإلرشــ ــ . واتُفق على عقد جلســ
ــاء. وقد  ــف يوم وتتناول تعزيز النظم التنظيمية في االجتماع القادم آللية الدول األعضــــ ـــتمر نصــــ بقيادة المنظمة تســـ

 ية في الدول األعضاء في شكل وثيقة.تنشر المنظمة لمحة عامة عن الفرص المتاحة لتعزيز الُنظم التنظيم
 

 الموعد الُمقترح لعقد االجتماع السابع آللية الدول األعضاء
  

ــبوع الواقع بين  -١٥ ــ ــ ـــ ــــابع في األسـ ــ ــ ــــاء عقد اجتماعها الســ ــ ــ ـــرين الثاني/  ٣٠و ٢٦قررت آلية الدول األعضــ ــ ــ تشـــ
  .٢٠١٨  نوفمبر
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  تذييلال
  
  

  لتنفيذ خطة عملمسودة قائمة األنشطة ذات األولوية 
  ٢٠١٩-٢٠١٨آلية الدول األعضاء للفترة 

  
  األنشطة ذات األولوية الوضع اإلجراءات

ــــنيف  -١ ــ ـــــــ ـــــــاديــة عن معــايير تصـ ــ ـــ ــ إعــداد وثيقــة إرشــ
ـــاالت  ـــدير حــ ـــــات لتقــ ــــد األولوي ــديـ ــاطر وتحـــ ــ المخـ

 المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة.
ــاعــدة على تحــديــد الخبرات الراهنــة والمواد  -٢ ـــــ ـــ ــ ــ المسـ

التدريبية في الدول األعضاء والمؤسسات األخرى 
فيما يتصـــل بالوقاية من المنتجات الطبية المتدنية 

 النوعية والمغشوشة والكشف عنها والتصدي لها.
ــة  -٣ ـــاعــدة على تحــديــد االحتيــاجــات التــدريبي ــ ـــ ــ ـــ ــ المسـ

 لمختلف السلطات التنظيمية الوطنية/ اإلقليمية.
ــجالت الوطنية  -٤ ــ ـــ ــ ـــأن الســ ـــ ــ ــ ـــيات بشـ ـــــــ ــــع توصـ ــ وضـــــ

ــرح لهم للصـــــان ـــتوردين والموزعين المصـــ عين والمســ
ــدول  ــا في الـــ ــــرح بهـــ ـــ ــ ــ ـــات الطبيـــــة المصـــ والمنتجــ

 األعضاء.
ـــــلطات التنظيمية الوطنية/  -٥ ـــ إعداد مواد تدريبية للســ

اإلقليمية تركز على النهوض بالوثائق التقنية التي 
 اعتمدتها آلية الدول األعضاء.

ــــلطات  -٦ ــ ـــ ــ ـــادية لتعزيز قدرات السـ ـــــ ــ إعداد وثائق إرشــ
ــــين  التنظيميــة ــــ ـــ ــ الوطنيــة/ اإلقليميــة من أجــل تحسـ

ــة  ــة النوعيـ الوقـــايـــة من المنتجـــات الطبيـــة المتـــدنيـ
ــين الكشـــف عنها وزيادة فعالية  والمغشـــوشـــة وتحسـ

 التصدي لها.

ـــة ووثـــــــائق   :ألف  قيد التنفيذ ـــ ـــدريبيـ ــــ ــداد مواد ت إعـــــ
ـــاديــة والنهوض بهــا لتعزيز  ــ ـــ ــ ــ إرشــــ
قدرة الســلطات التنظيمية الوطنية/ 

ـــة مــ ــ ــ ـــاي ــــ ــــة عــلــى الــوق ـــ ن اإلقــلــيــمــي
المنتجات الطبية المتدنية النوعية 
ـــف عنها  ــ ـــ ــ ـــة والكشــ ـــ ــ ــ ـــوشــ ـــ ــ ــ والمغشــ

  والتصدي لها.
  

البرازيـــــل (الحفـــــاظ على الفريق   القيادة:
  العامل)

ـــيح  -١ ـــ ــــاء لترشــ ـــلة المتابعة مع الدول األعضــــ مواصـــــ
 جهات االتصال.

ـــال جديدة وٕاتاحة  -٢ ــ ـــ ــ ــ ــــلة تدريب جهات اتصـ ــ مواصـــــــ
 تدريب لتجديد المعارف لجهات االتصال الراهنة.

االتصال  مراكزشبكة تيسير تبادل المعلومات في  -٣
  العالمية

ــــبكة   :باء قيد التنفيذ ــ ـــيع شــ ـــ ــال  مراكزتوســ ــ االتصــــ
ــا في  ـــ ــة والحفـــــــاظ عليهــ ــ ــالميـــ العـــــ
ــــلطات التنظيمية  ــ ـــ ــ ـــفوف الســ ــ ـــ ــ صـــ
ــير  ـــ ــ الوطنية المعنية باألدوية لتيســ

  التعاون والتآزر.
  

  القيادة: األمانة
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  األنشطة ذات األولوية الوضع اإلجراءات

ـــوية للخبراء من أجل  -١ ــات مفتوحة العضـــ ــ عقد جلســ
ــــــف الميــداني  ــ ــ ـــ ـــتعراض األجهزة الراهنــة للكشـ ــ ـــــــ اســ

ـــأونمـاذج  ــ ـــ ــ ــ ومن أجـل  اقتفـاء األثر وتحـديـد المنشـــ
 يلي عند الضرورة: ما
توفير أحـدث المعلومـات عن التكنولوجيــات   )أ(

ــــــأالراهنـــة " ــ ـــ ــ " القتفـــاء األثر وتحـــديـــد المنشــــ
 المستخدمة في الدول األعضاء؛

التبليغ عن األجهزة الراهنة للكشف الميداني   )ب(
 المستخدمة أو المتاحة في الدول األعضاء؛

توفير أحـدث المعلومـات عن التكنولوجيــات   )ج(
  الراهنة المتاحة للتوثيق.

ـــل  -٢ ــ ــمــ ـــعـ ــــــة ال ــخـــطـ ـــل لـ ــ ــــامــ ـــعـــ ـــق ال ــفـــري ـــيـــح الـ ـــق ــن   تـ
ــــــها للموافقة عليها  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة  ــ ـــ ــ وعرضـ

 من خالل اللجنة التوجيهية حسب االقتضاء.

 قيد التنفيذ
 

ــــاء   :جيم ــ ـــ ـــين فهم الدول األعضــ ـــ ــــ تحسـ
لتكنولوجيات الكشف والمنهجيات 
ـــد  ــاء األثر وتحـــــديــ ــاذج "اقتفـــ ونمـــ

  المنشأ".
  

 الفريق العامل عودةاألرجنتين (  القيادة:
  ) واألمانةإلى العمل

مانة أنشطة المنظمة المقبلة المتعلقة األتستعرض  -١
والناجعة بإتاحة المنتجات الطبية الجيدة والمأمونة 

غ عنها من منظور الصالت كلفة وتبلّ توالميسورة ال
 بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة.

ــــاء   :دال قيد التنفيذ ــ ـــ ــ ــ زيـــادة إلمـــام الـــدول األعضــــ
ـــالت بين المنتجات الطبية  ــ بالصـــ
ـــــة  ـــــ ــوشـــ ــ ـــ ــ ــ المتدنية النوعية والمغشـ
وٕاتــاحــة المنتجــات الطبيــة الجيــدة 
ـــورة ـــ ــ  والمــأمونــة والنــاجعــة والميســــــ

  كلفة.تال
  

  القيادة: األمانة

ـــع -١ ــ ــيات أو تعزيزها  وضـــ ـــ للتبليغ الفعال عن التوصـــ
 المخاطر وتنظيم حمالت التوعية.

المواد المطبوعة واإللكترونية والفيديو  إعداد نماذج -٢
 ومواد البث.

تقييم استخدام وسائط التواصل االجتماعي إلذكاء  -٣
 الوعي.

ـــاحبــة  -٤ ـــــــ ــ ـــ تحــديــد مجموعــة كــاملــة من الجهــات صـ
 المصلحة والجمهور.

  إعداد مواد رئيسية ومبتكرة للدعوة. -٥

ــــاط الراهن وتعزيزه   :هاء قيد التنفيذ ـــــ ــ ـــ تطوير النشـ
ــــــاطر  ــــال عن المخـ للتبليغ الفعـــ
ــأن حمالت  ــــيات بشــــ وتقديم توصــ
ـــوص المنتجـــات  ــ ـــــــ التوعيـــة بخصــ
ـــــة  ـــــة الــنــوعــيــ ــ ــــدنــي ـــ ـــة الــمــت ـــ الــطــبــيـ

  والمغشوشة.
  

لبريطانيا  المملكة المتحدة  القيادة:
 العظمى وأيرلندا الشمالية

 (الحفاظ على الفريق العامل)
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  األنشطة ذات األولوية الوضع اإلجراءات

ـــــــاء ل -١ ــــع عمل األمانة مع الدول األعضــ خطة وضـــــ
ـــر المواد  ــ ـــ ــ ـــــــاء لنشــــ ــ ـــ ــ عمل األمانة والدول األعضـ

ـــاء والمعلومات التي أعدتها ـــــــ ــ  آلية الدول األعضـــ
 .والترويج لها

آلية  استخدام الدول األعضاء للوثائق التي أعدتها -٢
ــــــــاء ــ ـــ كأداة لتعزيز وتقارير المنظمة  الدول األعضــ

الوعي والدعوة على أرفع المستويات السياسية من 
أجــل دعم الوقــايــة من المنتجــات المتــدنيــة النوعيــة 
ــة والكشــــف عنها والتصــــدي لها وٕاتاحة  والمغشــــوشــ

  الموارد لهذه األنشطة.

تحسين قدرة الدول األعضاء على   :واو نشاط جديد
ــأثير تعزيز الوع ـــاليــــة والتــ ي والفعـ

ـــل  ــ ـــ ــ ــا المتصــــــــ واإلعالم في عملهــ
بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية 

  والمغشوشة.
  

  : األمانةالقيادة

ـــع عن إعالمية مذكرة األمانة تقديم -١ ـــــ ــ  الراهن الوضــ
 إطـــار في العـــابرة الطبيـــة بـــالمنتجـــات يتعلق فيمـــا

  .العمومية الصحة

صـــــفوف تعزيز الفهم المتبادل في   :زاي نشاط جديد
ــاء من منظور  ــــ ـــ ــ ــ ـــ الـــــدول األعضــ
ــوص  ــ ـــــــ ـــحة العمومية بخصــ ــ ــ ـــ الصـــ

  المنتجات الطبية العابرة.
  

  دة: األمانةالقيا
 

  إنشاء فريق عامل للقيام بما يلي:  -١
 ؛وضع االختصاصات  )أ(
تقديم عرض للمشـــكلة يحدد طيف المســـائل   )ب(

ــــر بيع المنتجات الطبية المتدنية  ــ ـــ ــ التي تيســ
ـــة وتوريدها عن ــ ــ ــــوشـ ــ طريق  النوعية والمغشــ
 اإلنترنت داخل الدول وعبر الحدود؛

توزيع المنتجــات تحــديــد التجــارب أو تنظيم   )ج(
للوقـــايـــة  الطبيـــة أو توريـــدهـــا عبر اإلنترنـــت

المنتجات الطبية المتدنية النوعية من خطر 
والمغشوشة التي تصل إلى المستهلك والحد 

 ؛منه
وضع إرشادات بشأن االستراتيجيات الرامية   )د(

ــلطات التنظيمية الوطنية/  ـــــ ــ ـــ إلى تمكين الســ
ـــدي لتوزيع  ــ ــ ـــ ــ المنتجــات اإلقليميــة من التصـــ

ــة أو  ـــ ــ ــوشـــــ ــ ــ ـــ ــ الطبية المتدنية النوعية والمغشـ
  توريدها عبر اإلنترنت.

ــتراتيجيات المالئمـة   :حاء نشاط جديد ــــ ـــ ــ ــ تحديد االسـ
ــــــــعها لفهم توزيع المنتجات  ــ ـــ ووضـ

ـــة  ــ ــ ـــة الــطــبــي ــ ــ ــــــة الــنــوعــي ـــدنــيـ ــ ــ الــمــت
ــــة أو توريدها عبر  ـــ ــ ـــ ــوشــ ـــ ــ ــ ـــ والمغشــ

  اإلنترنت والتصدي لذلك.
  

ــا   القيادة: ـــ ـــــدة لبريطـــــــانيــ ــة المتحــ المملكـــــ
ــــمالية (في  ــ العظمى وأيرلندا الشــــ
انتظـــار التـــأكيـــد) وكولومبيـــا (تم 

  التأكيد)
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  ٢الملحق 
  
  

  آللية الدول األعضاء بشأن المنتجات  بعتقرير االجتماع السا
 الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة

  
والمغشوشة في جنيف ُعقد االجتماع السابع آللية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية   -١

وترأسته الدكتورة بيلين إسكريبانو روميرو من أسبانيا مع نواب الرئيس  ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠و ٢٩في 
ــيد إمانويل ألفونس نكيليغي نيابةً  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــماؤهم: السـ ـــ ــ ــ ـــ ــيدة أغنس ك التالية أســ ــ ـــ ــ ــ ـــ يجو (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛ عن السـ

ـــا (توغو)  الدكتور ــ ــ ـــ ــ ـــا نيابةً ؛ أتاني برناردان نيانســــ ــ ــ ـــ ــ ــوســــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــيا بيريرا  الدكتور فارلي دياس سـ ــ ـــ ــ ــ ــيدة باتريســـ ـــ ـــ ــ ــ عن الســـ
ــيدة ماري لو فالديز (ال(البرازيل)؛   تاغلياري ــيد توفيق صـــديق مســـتحكم نيابةً واليات المتحدة األمريكية)؛ السـ عن  السـ

ــرا ــالمية)؛ الدكتور عبد المجيد شــ ــيد محمد أمين بوخريص (المغرب)؛ الغلي (جمهورية إيران اإلســ ــيد أالســــتير ســ الســ
ـــوماني (الهند)؛ جيفري (المملكة المتحدة لبريطا ــ ـــ ــ ــمالية)؛ الدكتور ف. ج. ســ ــ ـــ ــ ــ ــيدة تيكانيا العظمى وأيرلندا الشـ ــ ــ ـــ ــ  السـ

ــيا)؛  ـــاري تاهار (إندونيســــ ـــين)؛ و ويهاناســـ ــيد ليو جينغكي (الصـــ ــ ــر االجتماع  الدكتورالســ ــ رملي زينل (ماليزيا). وحضــ
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. دولة عضوًا ومنظمة واحدة من ٥٣ممثّلون عن 

 
ــطة والميزانية الالزمة لتنفيذ خطة عمل اآللية، بما في ذلك   -٢ ــ ـــ ــ ـــ ــ وقدمت األمانة أحدث المعلومات عن األنشـ

ــُتكملت عن نظام المنظمة العالمي للترصـــد  ــطة الخاصـــة بتعزيز النظم التنظيمية وبناء القدرات. واسـ والرصـــد واألنشـ
ــوصلمحة عامة موجزة  ــ ــاء في  بخصـ ــ ــرين الثاني/ نوفبر  ٢٨آلية الدول األعضـ ــ . وأحيط علمًا بأن لمحة ٢٠١٨تشـ

ــة ســــتُ  ــلة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــــوشــ ــعة عن دعم الجهات المانحة لألنشــــطة المتصــ تاح عامة واســ
  خالل االجتماع الثامن آللية الدول األعضاء.

  
ــل  ــة العمـ ــات عن تنفيـــذ خطـ ــدث المعلومـ ــة في أحـ ــة ذات األولويـ ــــطـ ــ ـــ ــا لألنشــ ــة المتفق عليهـ والقـــائمـ

  ٢٠١٩-٢٠١٨  الفترة
 

  النشاط ألف
  
ــاط ألف.   -٣ ــ ــة الفريق العامل أحدث المعلومات عن النشـ ــفها رئيســـ ــ ــادات وتم تبادل قدمت البرازيل بوصـ اإلرشـــ

الدول األعضــاء بشــأن ســجالت الصــانعين والمســتوردين والموزعين المصــرح لهم والمنتجات الطبية المصــرح بها في 
ــأن المعايير الالزمة لتقدير المخاطر وتحديد  ـــحية بشـــ ــلطات الصــ ــ ـــيات الموجهة إلى السـ ــادات والتوصــ ــ وملحق اإلرشـ
ـــجلة/ ــ ـــ ــ ــ ــة غير المســـ ــــ ــ ـــ ــ ـــوشـــ ــ ــ ـــ ـــ ــــة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــ ــ ــ ـــ ــ  األولويات فيما يتعلق بالحاالت الخاصــ

ــة   غير ــ ــ ـــ ــابع آلالمرّخصــ ـــ ــ ــ ــاء قبل االجتماع الســ ــ ــ ـــ ـــرها مع الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــاء ومن المزمع نشـ ـــ ــ ــ على لية الدول األعضــ
دليل الموارد التدريبية والوثائق المرجعية للمنظمة. واتُّفق على ضرورة اعتبار  والموقع اإللكتروني MedNet  منصة

ــوشــــة والكشــــف عنها والتصــــدي لهاالراهنة للوقاية من  ــأن و  المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــ ـــادات بشــ اإلرشـ
صانعين والمستوردين والموزعين المصرح لهم والمنتجات الطبية المصرح بها في الدول األعضاء وملحق سجالت ال

ــع. وأحاط الفريق  ــ ــ ـــ ــ ــــادات وثائق قابلة للتعديل ينبغي أن تحدثها األمانة عند اللزوم وأن تُتاح على نطاق واســ ــ ــ ـــ اإلرشــ
ــطة  ــ ـــأن األنشـــ ــ ـــاء جدد واقتراحات بشــ ــ ــاء مهتمة العامل علمًا بانفتاحه لتقّبل أعضــ ــ ّجعت أي دول أعضـــ ــُ ــ القادمة. وشـــ

 باالنضمام إلى الفريق العامل على االتصال باألمانة.
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  النشاط باء
 
ــال قدمت األمانة   -٤ أحدث المعلومات عن أنشــــطتها الرامية إلى توســــيع نطاق الشــــبكة العالمية لمراكز االتصــ

مراكز االتصــــال وعملية عن جهت نداءات لتبســــيط أحدث المعلومات المحرز. ووُ واعترفت الدول األعضــــاء بالتقدم 
ــتكشـــف األمانة سُـــ هذه المراكز ترشـــيح ــتسـ ــددت الدول . وسـ ــيحات إضـــافية إذا لزم األمر. وشـ بًال عملية لتشـــجيع ترشـ

ــال و  ــبكة العالمية لمراكز االتصـــ ــمام إلى الشـــ ـــاء مجددًا على أهمية االنضـــ  الحوافز الرامية إلى تشـــــجيعأهمية األعضــ
 استمرار المشاركة النشطة، والسيما من خالل تبادل الوثائق التقنية وسائر إصدارات آلية الدول األعضاء.

  
 النشاط جيم

 
ـــف، بما في ذلك أحدث المعلومات عن ثالثة محاور للعمل هي التالية: قدمت األمانة   -٥ ـــ ــ ــ ـــ تكنولوجيات الكشــ

ــفوردأعمال  ـــتور الدوائي للواليات المتحدة؛  جامعة أوكســ ـــأ" والخبومنظمة الدسـ رات نماذج "اقتفاء األثر وتحديد المنشـ
ـــاء؛  ــبة من الدول األعضـ ـــتمدة من المكتســ ــات المسـ ــل الممارســ ـــة وأفضــ ـــتخلصـ ــأن الدروس المسـ ـــات الرائدة بشــ الدراسـ

ستعراضات لتكنولوجيات الكشف شرت جميع االفي جمهورية تنزانيا المتحدة وأندونيسيا. ونُ  تطبيقات الهواتف الذكية
ــادرة عن  ــ ـــ ـــ ــــفوردالصـــ ــ ــ ـــ ـــتور الدوائي للواليات المتحدة جامعة أوكســ ـــ ــ ــ ـــة على  ومنظمة الدســـ ــ ـــ ــ والموقع  MedNetمنصـــ

أشــير وأحيط علمًا باألهمية الحاســمة لتبادل المعلومات عن تلك المســائل. وعلى نحو مماثل، للمنظمة.  اإللكتروني
الدراسات تخلصة من تلك األنشطة مع الدول األعضاء، بما في ذلك نتائج تبادل الدروس الرئيسية المسأهمية  إلى

ـــأن تطبيقات الهواتف الذكية ـــ ـــاط. . الرائدة بشـــ ــ ــــاركتها في قيادة النشــــ ــ ـــلة مشـــ ــ ــ وُأكد أن األرجنيتن لن تتمكن من مواصــ
ــطالع بذلك الدور وتقدم التقارير عن ــ ـــ ـــ ـــتمر األمانة في االضــ ـــ ـــ ــ ــاء بالتالي على أن تسـ ـــ ــ ــ التقدم  واتفقت الدول األعضـــ

ــــو  ـــاء مهتمة بقيادة هذا جديدة المحرز إلى أن تحدَّد دولة عضـ جعت أي دول أعضــ ــُ ـــاط. وشـــ ــارك في قيادة النشــ ــ تشـ
 النشاط على إخطار األمانة.

 
 النشاط دال

 
ـــة   -٦ ــ ـــانـ ـــــت األمـــ ــدمـ ـــ ــات عنقـ ــ ــدث المعلومــ ــ ـــداد  أحــ ــ ـــات إعـ ــاحــــ ــ ــ ـــة واللق ــ ــة األدويـ ــ ــاحــ ــــ ـــة الطريق إلت ــارطـــ ــ   خــ

ــحـة العـالميـة في المقرر اإلجرائي  بنـاءً  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  ـــ ــ ــ ـــ ــ )، ٢٠١٨) (٨(٧١ج ص ععلى طلـب جمعيـة الصـ
وشــمل ذلك تحســين الوقاية من المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــوشــة والكشــف عنها والتصــدي لها. وســتقدَّم 

ــبعين من خالل المجلس التنفيذي  في دورته الرابعة مســــودة خارطة الطريق إلى جمعية الصــــحة العالمية الثانية والســ
ــأن الروابط بين إتاحة منتجات طبية مأمونة  ــ ـــ ــ ــ ــورات القادمة المحتملة بشــ ــ ــ ـــ ــ واألربعين بعد المائة. وفيما يخص المنشــ
ر أن ُتناقش المواضيع المستجدة  وجيدة وناجعة وميسورة التكلفة والمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشـة، تقرَّ

 البحث مع اللجنة التوجيهية. الرئيسية التي تتطلب المزيد من
  

 النشاط هاء
 
ــمالية حلقة عمل عقدت المملكة   -٧ ـــيحية في المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــ ـــرين الثاني/  ٢٨توضــ تشــ

. وقدمت المملكة المتحدة بصفتها رئيسة الفريق العامل أحدث المعلومات عن النشاط هاء. وسُينشر ٢٠١٨نوفمبر 
ــاركة واإلجراءات والحلول) (فهم غور األمور IDEASكل من إطار  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة ل والبيانات والمشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــادات الخاصــ ـــ ــ ــ ـــ إلرشـــ

ـــأن ــــاالت العالمية بشـــ ـــل  باالتصــ ـــائط التواصـــ ــة ووثائق تقييم أهمية وســـ ــ ــوشــ ــ المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــ
ـــافةً  ــ ـــ ــة إضــ ــ ــ ــ ــوشــ ــ ــ ـــ مواد الحمالت اإلعالمية إلى  االجتماعي إلذكاء الوعي بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ

ــة الدول األعضـــاء على المنظمة والمجمعة من  جع نشـــر تلك  والموقع اإللكتروني للمنظمة. MedNetمنصـ ــُ وقد شـ
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الوثائق على نطاق واسع عبر منصات أخرى. وسترصد األمانة استخدام الدليل وتحدد أفضل الممارسات ومجاالت 
ـــات والمجاه التطوير وتعيد اعتماد ــ ـــ ــاء. وٕاذ أحيط علمًا بأن المملكة المتحدة  التذه الممارسـ ــ ــ في آلية الدول األعضـــ

ــمالية ل ــ ــاء على أهمية  نلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ــ ـــددت الدول األعضـ ـــة الفريق العامل، شــ تعد قادرة على رئاســ
  العمل المتعلق باالتصاالت. وُشجعت أي دول أعضاء مهتمة بقيادة النشاط هاء على إخطار األمانة.

  
 النشاط واو

 
ـــات والمواد التقنية قدمت األمانة أحدث المعلومات عن   -٨ ــ ــ ــياســـ ــ ــ ـــاء عبر الســــ ـــ ــ تغطية عمل آلية الدول األعضــ

ـــال والتوعية على  ــُتضـــــاف المواد الوجيهة لالتصــ ــطة الدعوة في جميع أقاليم المنظمة. وســـ ، MedNetمنصـــــة وأنشـــ
لصلة والرسائل الرئيسية، للمساعدة على ضمان في ذلك عروض اللمحات العامة وخطابات المدير العام ذات ا  بما

اتســـاق الرســـائل. وعالوة على ذلك، ســـتحمَّل كل النســـخ المترجمة عن الوثائق التقنية لآللية على الموقع اإللكتروني 
ـــرورة إتــاحــة جــدول زمني لألحــداث وتحــديثــه على  ــ ــ ـــ ــ ــير الرجوع إليهــا. وأحيط علمــًا بضـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــمــان تيســ ــــ ــ ــ ــ للمنظمــة لضـــ

ــة ــ ـــ ــ ــ ـــ جعت ا MedNet  منصـ ــُ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاء على تحديد الفرص الوجيهة لتعزيز اإلعالم والتوعية وتبادلها وشـ ـــ ــ ــ ـــ لدول األعضــ
 والمشاركة فيها.

  
  النشاط زاي

 
ـــأن العبور   -٩ ــة بشــ ــ ـــاط زاي إلى تبادل ورقة مناقشـ ــــارت األمانة في إطار تقديم أحدث المعلومات عن النشــ أشـ

الدول األعضاء قبل االجتماع السابع آللية الدول مركزًا لالتصال من اإلقليم األفريقي مع  ٢٦تشمل استبيانًا وردود 
األعضــاء. واتُّفق على أن تعمل الدول األعضــاء المهتمة معًا من أجل تعزيز اإللمام بمســائل العبور وتيســير المزيد 
ـــميم  ــحية المعنية، بما في ذلك عن طريق إعادة تصــ ــلطات الجمركية والصـــ ــاركة المجدية بين الســـ ــ من عالقات المشـ

. واتفقت الدول األعضاء التالي ذكرها على العمل مع األمانة: أيرلندا وماليزيا ونيجيريا وٕاسبانيا وجمهورية االستبيان
 تنزانيا المتحدة وزامبيا. وُشجعت دول أعضاء أخرى مهتمة بالمشاركة في النشاط زاي على االتصال باألمانة.

  
  النشاط حاء

 
ـــة تقنية في   -١٠ ــ ــرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧عقدت كولومبيا جلســـ ـــ ـــة ٢٠١٨تشـــ ــ ــفها رئيســـ ــ ــ . وقدمت كولومبيا بوصــ

الفريق العامل أحدث المعلومات عن النشـــاط حاء. وتم تبادل اختصـــاصـــات الفريق العامل مع الدول األعضـــاء قبل 
ــ ــ ــاء. وأحيط علمًا بأن تعليقات الدول األعضـ ــ ـــابع آللية الدول األعضـ ــتوجه االجتماع الســ ــــة التقنية ســـ اء خالل الجلسـ

ـــاء التي لم تقدم تعليقاتها على الرد  ــ ـــ جعت الدول األعضـ ــُ ــ ــ ــاط. وشـــ ــ ـــ ــًا إعداد الوثائق التي تندرج في نطاق النشــ ــ ـــ أيضــ
ـــتبيان اإللكتروني المعمم عبر  ـــ ــة إلكترونيًا على االســ ــ ـــ ــــوص توزيع المنتجات الطبية المتدنية  MedNetمنصـ ـــ بخصـ

ــة أو توريدها  ــاء على اإلنترنت. النوعية أو المغشــــوشــ ّجعت أي دول أعضــ ـــُ ــمام إلى الفريق أخرى وشـ مهتمة باالنضــ
 العامل على االتصال باألمانة.

 
وســـيواصـــل نطاق النشـــاط حاء التركيز على اإلنترنت غير أن النقاش قد دار حول الشـــواغل المتعلقة ببيع   -١١

ــة أو توزيعها أو  توريدها عبر منصــــات أخرى مثل التلفزيون والراديو المنتجات الطبية المتدنية النوعية أو المغشــــوشــ
ـــات خالل االجتماع الثامن لآللية في إطار  ــائل اإلعالم. وأحيط علمًا بإمكانية إجراء المزيد من المناقشــ ــ ــائر وسـ ــ وسـ

 المناقشة بشأن تطوير أنشطة جديدة ذات أولوية.
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  دة المنتجات الصحيةالمعنية بضمان جو مشاركة المنظمة في اللجنة التوجيهية العالمية 
  

قدمت األمانة أحدث المعلومات عن مشــاركة المنظمة في اللجنة التوجيهية العالمية المعنية بضــمان جودة   -١٢
التوجيهية   المنتجات الصحية، وقد شاركت فيها المنظمة مشاركة مؤقتة بصفة مراقب. وذكرت أيضًا أن ممثًال للجنة

 .٢٠١٨  أكتوبر  تشرين األول/ ٤و ٣اللجنة التوجيهية لآللية الذي ُعقد في العالمية قدم عرضًا خالل اجتماع 
 

ـــيع نطاق هذا البند من جدول األعمال خالل االجتماعات المقبلة آللية الدول   -١٣ ـــ ــ ــ ــ ــرورة توســ ـــ ــ ــ ـــ واتُّفق على ضــ
وضـــروريًا،  األعضـــاء ولجنتها التوجيهية حتى تتمكن األمانة من توفير المعلومات، حســـبما يكون هذا األمر مناســـباً 

جعت  ــُ ــ ــ ــة. وشـــ ــ ــ ـــوشـــ ـــ ــ ـــأن المبادرات العالمية واإلقليمية األخرى المتعلقة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ ـــ ــ بشـ
ــاطرة/ ـــ ـــتمدة من تلك  األمانة على مشــ ــ ــــتخدام المعلومات المســ ــ ـــلة واسـ ــ تبادل المعلومات ومواءمة أي أدوات ذات صــ

 المبادرات وآلية الدول األعضاء.
  

 عن أنشطة المنظمة بشأن تعزيز ُنظم التنظيم أحدث المعلومات
  

ــة تقنية ُعقدت في قدمت   -١٤ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــرين الثاني/ نوفمبر أحدث المعلومات عن عمل  ٢٨األمانة خالل جلســ ــ ـــ ــ ـــ ــ تشـ
ــة العامة بأحدث  ــ ـــ ــ ــ ــــاء خالل الجلســ ــ ــ ـــ المنظمة الرامي إلى تعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية. وُزودت الدول األعضــ

ـــطة، بما في ذلك مواءمة المنتجات الطبية ــ ـــ ــ ــ ــــوص تلك األنشـ ــ ـــ ــ المتدنية النوعية  المعلومات عن التقدم المحرز بخصــ
ــة ضــــمن  ــوشــ ــة بالمنظمة. وُطلب من األمانة أن ت األداة العالمية للمقارنة المرجعيةوالمغشــ ــر البرامج التي الخاصــ نشــ

 تتيحها المنظمة من أجل تعزيز النظم التنظيمية. 
  

  مسائل تصريف الشؤونأحدث المعلومات عن 
  

ــــار القانونيذّكر   -١٥ ــ ــ ـــتشـــ ــ ـــ ــ ـــاء بأن  ممثل مكتب المسـ ـــ ــ ــاء مطالبة وفقًا للقرار الدول األعضـــ ـــ ــ ـــ آلية الدول األعضـ
ـــأن التقدم تقرير  بتقديم )٢٠١٢( ١٩-٦٥ع  ص  ج ــحة من خالل المجلس التنفيذي بشــ أي و المحرز إلى جمعية الصـــ

ســتقدم آلية الدول األعضـــاء على ذلك،  كل ســنة على مدى الســنوات الثالث األولى ثم كل ســنتين. وبناءً  توصــيات
ــحة تقريرها القادم إلى  ــ ــ ـــ ـــبعين في أيار/ مايو العالمية جمعية الصــ ــ ــ ــ ـــمل الوثيقة ٢٠١٩الثانية والســ ـــ ــ ـــتشـــ ــ ــ تقريري . وســــ

وأخطرت األمانة الدول األعضــاء بأن الوثائق التقنية الصــادرة . عين الســادس والســابع آللية الدول األعضــاءااالجتم
ى الموقع اإللكتروني للمنظمة وأن الروابط بتلك الوثائق ســُتدرج في التقرير المقدم إلى تاح علعن األفرقة العاملة ســتُ 

 ١.الثانية والسبعينالعالمية جمعية الصحة 
 

ــاء علمًا بأن   -١٦ ـــ ــ ــ ــكيل الجديد للجنة التوجيهية وأحاطت الدول األعضــ ــ ـــ ــ ًا من موعد اختتام االجتماع اعتبار التشــ
 سيكون على النحو التالي: السابع آللية الدول األعضاء

 اإلقليم األفريقي: بنن وكينيا 
 إقليم األمريكتين: البرازيل والواليات المتحدة األمريكية 
 إقليم شرق المتوسط: جمهورية إيران اإلسالمية 

                                                           
ــــتتاح    ١ ــ ـــ ــ ــ ـــبعين على الموقع اإللكتروني للمنظمة  الروابط بالوثائقسـ ـــــ ــ ـــ ــــحة العالمية الثانية والسـ ــ ــ ـــ ــ بحلول بداية جمعية الصـ
)https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/.(  
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  سبانياأاإلقليم األوروبي: االتحاد الروسي و 
 إقليم جنوب شرق آسيا: الهند وٕاندونيسيا 
 :الصين وماليزيا إقليم غرب المحيط الهادئ 

  
 ر بتعيين نائب الرئيس الثاني من إقليم شرق المتوسط بعد تأكيده.علمًا بأن الدول األعضاء سُتخطَ وأحيط   -١٧
 

ــحة في المقرر اإلجرائي  وبناءً   -١٨ ـــية جمعية الصــ ) ووفقًا لما اتفقت عليه ٢٠١٣) (١٠(٦٦ج ص ععلى توصـ
ــتة على منصـــب رئاســـة اآللية حســـب الترتيب  ــاء، تناوبت أقاليم المنظمة السـ األبجدي اإلنكليزي. آلية الدول األعضـ

 ر الدول األعضاء بذلك التعيين لدى تأكيده.وعليه، سينتمي الرئيس القادم إلى إقليم جنوب شرق آسيا. وستخطَ 
 

 قد االجتماع الثامن آللية الدول األعضاءالموعد الُمقترح لع
  

ــــاء عقد اجتماعها ال قررت آلية الدول  -١٩ ــ ـــ ــ ــ ـــبوع  ثامناألعضــ ــ ــ ـــ ــ ــــتهل فيفي األســـ ــ ــ ـــ ــ ــرين  ٢١ المســ ــ ــ ـــ ـــ ــ  /األولتشـ
  .٢٠١٩  رأكتوب

  
 

=     =     =  


