
  ٦٧/٧٣ج  السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤  

  A67/73    
  
  
  "بللجنة " الرابعالتقرير   

  
  

روهاكانــــا  برئاســــة الــــدكتور ٢٠١٤أيــــار/ مــــايو  ٢٤فــــي  والســــابعة السادســــة هاي" جلســــتبعقــــدت اللجنــــة "  
  .الري (جمهورية إيران اإلسالمية) –الدكتور محسن أسدي و  روغوندا (أوغندا)

  
والمقــرر اإلجرائــي  القــرارات المرفقــةوتقــرر أن توصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون باعتمــاد   
  جدول األعمال: والمتعلقة بالبنود التالية من المرفق

  
  الُنظم الصحية  -١٥
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٢-١٥  
  

  واحد  مقرر إجرائي
  

  إتاحة األدوية األساسية  ٤-١٥
  

  بصيغته المعدلةقرار واحد 
  

  تعزيز الُنظم الصحية  ٦-١٥
  

  بصيغته المعدلة، بعنوان: قرار واحد
  
  تنظيم المنتجات الطبيةتعزيز ُنظم   -
  

  قرار واحد بصيغته المعدلة، بعنوان:
  
 المماثلــة البيولوجيــة العــالج منتجــات ذلــك فــي بمــا البيولوجيــة العــالج منتجــات إتاحــة  -

  ونجاعتها ومأمونيتها جودتها وضمان
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ٧-١٥
  

  بصيغته المعدلة قرار واحد
  



  A67/73  ٦٧/٧٣ج

2 

متابعــــة إعــــالن ريســــيفي السياســــي بشــــأن المــــوارد البشــــرية الصــــحية: تجديــــد االلتزامــــات   ٨-١٥
  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
  قرار واحد بصيغته المعدلة

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -١٦

  
  مقاومة األدوية المضادة للميكروبات  ٥-١٦
  

  بعنوان: بصيغته المعدلة، قرار واحد  
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  -
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  من جدول األعمال ٢-١٥البند 
  
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل 
  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
  

االستشـاريين العامـل  متابعـة فريـق الخبـراء تقريـربعـد النظـر فـي  والستون، السابعةجمعية الصحة العالمية   
  ١المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير،

  
  )؛٥(١٣٤م توالمقرر اإلجرائي  ٢٢-٦٦ج ص عبالتقدم المحرز في تنفيذ القرار  أحاطت علماً   )١(
  
قيـــاس النجـــاح فـــي تنفيـــذ المشـــاريع اإليضـــاحية الخاصـــة بالبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  اعترفـــت بمؤشـــرات  )٢(

فـي ذلـك التمويـل، واسـتخدام  تحليـل لمـدى تنفيـذ العناصـر االبتكاريـة بواسـطة المشـاريع، بمـاوطلبت إضـافة الصحة 
  نماذج اإلتاحة المفتوحة، ومنصات البحوث المتعددة القطاعات، وفك االرتباط، ضمن معايير أخرى؛

  
إلــى المشــاريع طلبــت مــن المــدير العــام أن يســرع العمليــة الخاصــة بالمشــاريع األربعــة المتبقيــة، باإلضــافة   )٣(

األربعة المتفق عليها بالفعل، وأن يقدم تقريرًا عن التقدم المحـرز إلـى دورة المجلـس التنفيـذي السادسـة والثالثـين بعـد 
  المائة؛

  
فريـــــق الخبـــــراء دون اإلخـــــالل بالمناقشـــــات المســـــتقبلية فـــــي ســـــياق توصـــــيات وٕاجـــــراءات  أحاطـــــت علمـــــًا،  )٤(

بشــــأن ســــائر اآلليــــات المســــتدامة لتمويــــل البحــــث  ســــيق البحــــث والتطــــويراالستشـــاريين العامــــل المعنــــي بتمويــــل وتن
والتطوير في مجـال الصـحة، بالتقـدير الـذي أجرتـه األمانـة وٕامكانيـة اسـتخدام آليـة قائمـة الستضـافة صـندوق مجمـع 
للمساهمات الطوعية في البحث والتطـوير بخصـوص أمـراض النمطـين الثالـث والثـاني واحتياجـات البحـث والتطـوير 

  يتعلق بأمراض النمط األول؛ المحددة للبلدان النامية فيما
  
الخيــار مــع البرنــامج الخــاص للبحــوث والتــدريب فــي مجــال  هــذاالمــدير العــام أن يواصــل تحــري  طلبــت مــن  )٥(

ومنظمـة الصـحة  والبنـك الـدولي المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي أمراض المناطق المدارية
  العناصر التالية: ميةالعال

االعتراف بأن نطاق األمراض ينبغي أال يقتصر على أمـراض الـنمط الثالـث وٕانمـا ينبغـي أن يتماشـى   -
  مع والية االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

  والتطوير في مجال الصحة؛االعتراف بالحاجة إلى آلية مالية مستدامة للبحث   -

  االعتراف بدور الدول األعضاء في تصريف شؤون آلية التنسيق؛  -
  

المدير العام أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين من خالل دورة المجلس  طلبت من  )٦(
  التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة باإلشارة إلى هذا المقرر اإلجرائي.

                                                           
  .١إضافة  ٦٧/٢٨ج ،٦٧/٢٨ج ،٦٧/٢٧الوثائق ج   ١
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  من جدول األعمال ٤-١٥البند 
  
  

  األدوية األساسيةإتاحة 
 

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  ١؛الخاص بإتاحة األدوية األساسيةتقرير نظر في البعد ال

يتضمن العناصر التالية: "األدويـة األساسـية هـي أدويـة  ٢ٕاذ تالحظ أن تعريف المنظمة لألدوية األساسيةو 
المراعــاة إيــالء ع هــي أدويــة يــتم اختيارهــا مــتلبــي االحتياجــات ذات األولويــة للســكان فــي مجــال الرعايــة الصــحية"؛ "و 

  "؛مردوديتها المقارنةو تها بالنسبة إلى الصحة العمومية والبّينات التي تثبت نجاعتها ومأمونيتها الواجبة ألهمي

تنفيــــذ و  صــــياغةوالــــذي يتعلــــق بالمــــواد الوقائيــــة والعالجيــــة بشــــأن  ٦٦-٢٨ج ص عقــــرار الإلــــى وٕاذ تشــــير 
الـذي  ١٩٧٨فـي عـام الصـادر آتـا  - عـالن ألمـاة؛ وإ الصـيدالنيدوائيـة واسـتراتيجيات بشـأن المستحضـرات سياسات 

الحقــًا  صــدرتالتــي قــرارات ال، و األوليــةالرعايــة الصــحية ركيــزة رئيســية مــن ركــائز ألدويــة األساســية ســّلم بــأن تــوفير ا
االســــتراتيجية الدوائيــــة لمنظمــــة الصــــحة بشــــأن  ١١-٥٤ج ص ع ل القــــرار، مــــن قبيــــاألدويــــة األساســــيةخــــص فيمــــا ي
 ١٦-٦٠ع  ص  جاحتـــواء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، والقـــرار  حســـينبشـــأن ت ٢٧-٥٨ج ص ع، والقـــرار العالميـــة
أدويــة أفضــل لعــالج بشــأن  ٢٠-٦٠ج ص عي اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، والقــرار التقــدم المحــرز فــبشــأن 

االســــتراتيجية بصــــدد  ٢١-٦١ع  ص  ج، والقــــرار بشــــأن التكنولوجيــــات الصــــحية ٢٩-٦٠ج ص ع، والقــــرار األطفــــال
اســتدامة  بشــأن ٩-٦٤ج ص عوخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة، والقــرار 

الـذي أيـدت فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة  ١٠-٦٦ص ع  جالقـرار  ، وكـذلكهياكل التمويل الصحي والتغطية الشـاملة
-٢٠١٣خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي الفتــرة 

  سية الالزمة لعالج األمراض غير السارية؛توافر األدوية األسا) بشأن ٩(غاية تضمن التي تالو ، ٢٠٢٠

العــام الثــاني برنــامج العمــل  حــددهابشــأن األدويــة، مثلمــا  منظمــةالوٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اســتراتيجية 
 فــي والكفــاءة األدويــة، مــن محــدودة لمجموعــة بالبيِّنــات المســند االختيــار مبــادئتقــوم علــى  ،٢٠١٩-٢٠١٤ عشــر
األدويـة وزيـادة إدارة ًا لتحسـين تعزيـز د، وذلـك رشـيها الاسـتعمالها و لتوزيع فعالة ونظم ميسورة، بأسعار تاحتهائها وإ شرا
  ؛بجودة أعلى الرعاية الصحيةتقديم خدمات الموارد الصحية و ها وزيادة مردودية توافر 

 نــاستحســين صــحة البالغــة بالنســبة إلــى أهميــة بفعاليــة يكتســي مبــادئ المــذكورة أعــاله الأن تنفيــذ ٕاذ تــرى و 
  األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة؛بلوغ التغطية الصحية الشاملة و تحقيق نحو وٕاحراز التقدم 

ًا لزيـــادة إتاحـــة األدويـــة األساســـية المأمونـــة لمنظمـــة دعمـــالتـــي اتخـــذتها ااإلجراءات اإلقليميـــة وٕاذ ترّحـــب بـــ
 -هـا واسـتعمالها اسـتعماًال رشـيدًا علـى تحمـل تكاليفرة تلك األدوية وتيسير القد توافرو  -والفعالة والمضمونة الجودة 

بشــأن إتاحــة األدويــة األساســية  الخــاص بالمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئإطــار العمــل إعــداد بمــا فــي ذلــك 
  ؛)٢٠١٦-٢٠١١(

                                                           
 .٦٧/٣٠الوثيقة ج   ١

سلسـة التقـارير الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستعمالها. جنيف، منظمة الصـحة العالميـة، قيـد الطبـع (لجنة    ٢
 ).٩٨٥التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم 
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وبالتحــديات التــي تواجههــا البلــدان فــي هــذا الصــدد  سلســلة توريــد األدويــةبالتعقيــد الــذي يشــوب وٕاذ تعتــرف 
التي  ارتفاع تكاليف األدويةواآلثار المترتبة على  ١تصريف الشؤون على نحو جيد بالنسبة لبرامج األدوية،أهمية وب

  الرعاية والعالج؛حول دون تحمل تكاليف إتاحة خدمات التي ت تعد من بين العوامل

، بحيث تخلق أسبابًا وتخّلف رعاية المرضىتؤثر على ة مشكلة عالمية أن نقص األدوية األساسيعي ذ تإ و 
ها خصائصـمـدى جسـامة المشـكلة و  تحديـدالالزمـة لمعلومات قصورًا في الوأن هناك  ،بلد إلى آخرآثارًا تختلف من 

  ؛المحّددة

العاليـــة ج عـــالاللتوجيـــه ممارســـات مســـندة بالبّينـــات الللعـــالج الســـريري مبـــادئ التوجيهيـــة الدور وٕاذ تـــدرك 
التوعيـة أهميـة زيـادة ًا لوصـف األدويـة بشـكل رشـيد، و دعمـنزيهـة و ة معلومـات موثوقـتـوفير والحاجـة إلـى  المردودية،

  ؛األدوية بحكمةفي ميدان استعمال المرضى والمستهلكين بالشؤون الصحية لدعم 

تعـددة فـي إطـار تحسـين وٕاذ تالحظ مع القلق أن معظم البلدان المنخفضة الدخل ما زالت تواجه تحديات م
تـوافر األدويـة األساسـية والقـدرة علـى تحمـل تكاليفهـا واسـتعمالها الرشـيد علـى الـرغم مـن الجهـود المتواصـلة المبذولــة 

  والشركاء؛ واألمانةطوال عدة عقود من جانب الدول األعضاء 

وٕاذ تالحــــظ أن هــــدف الــــدول األعضــــاء المنشــــود هــــو تعزيــــز إتاحــــة األدويــــة األساســــية الميســــورة التكلفــــة 
ـــة  ـــام بأوجـــه المرون ـــد االقتضـــاء مـــن خـــالل االنتفـــاع الت والمأمونـــة والناجعـــة والمضـــمونة الجـــودة، بمـــا فـــي ذلـــك عن

ــــاق المتعلــــق بالجوانــــب المتصــــلة بالتجــــارة مــــن حقــــوق المالمنصــــوص عليهــــا فــــي  ــــة الفكريــــةاالتف تماشــــيًا مــــع  لكي
  ؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

تالحـــظ أهميـــة دعـــم البحـــث والتطـــوير الســـتدامة توريـــد األدويـــة األساســـية فـــي المســـتقبل، بهـــدف تلبيـــة وٕاذ 
  االحتياجات في مجال الصحة العمومية،

  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -١
  

 ، حسـبوتنفيذها، لوضع سياسات وطنية شاملة بشأن األدوية اللزومالموارد الكافية، حسب  تقديم  )١(
نظـم التنظـيم والشــراء فيهـا  بمـاالمستحضــرات الصـيدالنية  نظـمالتصـريف الجيـد لشـؤون  وتعزيـز االقتضـاء،
والمترابطــة التــي تــؤثر فــي إتاحــة األدويــة عمليــات المواجهــة للتصــدي لألنشــطة المعقــدة  وتنســيقوالتوزيــع 

 ؛األساسية بهدف تحسين توافر هذه األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها واستعمالها الرشيد
 
األهميــة مــن  الحاســمة األدويــة التــي تشــملتحســين السياســات الوطنيــة الختيــار األدويــة األساســية   )٢(

باسـتخدام إجـراءات شـفافة وصـارمة ومسـندة بالبينـات  والسـيما ويـةأجل تلبية احتياجاتها الصحية ذات األول
تقـــوم علـــى أســـاليب تقيـــيم التكنولوجيـــا الصـــحية فـــي اختيـــار األدويـــة إلدراجهـــا فـــي القـــوائم الوطنيـــة لألدويـــة 

 األساسية حسب االحتياجات واألولويات الصحية لكل بلد من البلدان؛

                                                           
)، WHO/EMP/MAR/2009.4فـــي أداة المنظمـــة التقييميـــة لقيـــاس مـــدى الشـــفافية فـــي القطـــاع الصـــيدالني العـــام (الوثيقـــة     ١
ر "تصريف الشؤون على نحو جيد" إلى وضع وتنفيذ سياسات وٕاجراءات مالئمة لضمان تنظـيم الـنظم الصـيدالنية تنظيمـًا يشي

فعــاًال وناجعــًا وأخالقيــًا، والســيما الــنظم التنظيميــة لألدويــة ونظــم توريــد األدويــة، بطريقــة شــفافة وقابلــة للمســاءلة وتتبــع ســيادة 
 اد.القانون وتقلل إلى أدنى حد من الفس

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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ــــنظم الصــــحية فيمــــ  )٣( ا يتعلــــق بشــــراء األدويــــة األساســــية وتوريــــدها تشــــجيع ودعــــم البحــــوث عــــن ال
 واستعمالها الرشيد؛

  
النهــــوض بالتعــــاون وتــــدعيم تبــــادل المعلومــــات بشــــأن أفضــــل الممارســــات فــــي وضــــع السياســــات   )٤(

واالســتراتيجيات الخاصــة باألدويــة وتنفيــذها وتقييمهــا، ممــا يعــزز إتاحــة األدويــة األساســية الميســورة التكلفــة 
 والمضمونة الجودة؛ والمأمونة والناجعة

  
زيــادة التشــديد علــى أدويــة األطفــال وتعزيــز تــوافر األدويــة األساســية لألطفــال والقــدرة علــى تحمــل   )٥(

تكاليفها وجودتها ومأمونيتها من خـالل اسـتحداث تركيبـات مالئمـة لألطفـال وتصـنيعها وتيسـير إتاحـة هـذه 
 األدوية في السوق؛

  
ال الرعايــة الصــحية وتــدريبهم بهــدف دعــم تنفيــذ السياســات تحســين تعلــيم أصــحاب المهــن فــي مجــ  )٦(

واالســـــتراتيجيات الوطنيـــــة المتصـــــلة باألدويـــــة األساســـــية، ووضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة للممارســـــات الســـــريرية 
 وتدخالت أخرى مسندة بالبينات وتنفيذها من أجل استعمال األدوية األساسية على نحو رشيد؛

  
والمجتمـــع المـــدني لزيـــادة الـــوعي واإللمـــام باألدويـــة األساســـية تـــدعيم العمـــل مـــع عامـــة الجمهـــور   )٧(

في تعزيز إتاحة هذه األدوية واستعمالها  حسب االقتضاء، وعبر آليات وهياكل شفافة، ،ومشاركة الجمهور
 على نحو رشيد؛

  
تحديــد العوائــق الرئيســية التــي تعرقــل إتاحــة األدويــة األساســية ووضــع اســتراتيجيات تتصــدى لهــذه   )٨(
 وٕارشاداتها حسب االقتضاء؛ ١عوائق، باالستعانة بأدوات المنظمةال
 
إرســــاء أو تعزيــــز نظــــم رصــــد تــــوافر األدويــــة األساســــية المأمونــــة والناجعــــة والمضــــمونة الجــــودة   )٩(

والقدرة على تحمل تكاليفها واسـتعمالها فـي المرافـق الصـحية العامـة  المخزونات إلدارة فعالة ظمنُ باستخدام 
 االقتضاء؛ والخاصة، حسب

  
تنظيم جمع المعلومـات وتـدعيم آليـات الرصـد، بهـدف تحسـين الكشـف عـن أسـباب نقـص األدويـة   )١٠(

األساســية وفهمهــا، ووضــع اســتراتيجيات تقــي مــن المشــاكل المرتبطــة بحــاالت الــنقص والمخــاطر الناجمــة 
  عنها وتخفف من وطأتها؛

النظر، حسب االقتضاء، في تكييف التشريعات الوطنية من أجل االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام   )١١(
، بمــا فــي ذلــك جوانــب االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــةالــواردة فــي 

والصـحة العموميـة، وسـائر صـكوك  اتفـاق (تـريبس)المرونة التي يعترف بها إعـالن الدوحـة الـوزاري بشـأن 
ـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة ذات الصـــلة ب االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكي

، فـــي ســـبيل تعزيـــز إتاحـــة األدويـــة األساســـية بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية المنظمـــة وخطـــة العمـــل الفكريـــة
  لكية الفكرية؛العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والم

  
  

                                                           
  األدوات التالية على سبيل المثال ال الحصر:    ١

pharmaceutical sector country profiles, the assessment instrument for measuring transparency in the public 
pharmaceutical sector, the WHO/Health Action International tool for measuring medicine prices, availability, 
affordability and price components, and guidance on how to investigate drug use in health facilities. 
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

أن يحث الدول األعضاء على االعتراف بأهمية السياسات الدوائية الوطنية الفعالة، وتنفيذها مـن   )١(
خالل التصريف الجيـد للشـؤون، مـن أجـل ضـمان اإلنصـاف فـي إتاحـة األدويـة األساسـية الميسـورة التكلفـة 

 نة الجودة، واستعمالها على نحو رشيد من الناحية العملية؛والمأمونة والفعالة والمضمو 

أن ييســــر ويــــدعم تبــــادل المعلومــــات والتعــــاون فيمــــا بــــين الــــدول األعضــــاء فيمــــا يتعلــــق بأفضــــل   )٢(
 الممارسات المتبعة في مجال رسم السياسات الدوائية وتنفيذها؛

اختيـــار األدويـــة األساســـية أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي  ميـــدان   )٣(
التعــاون بــين األمانــة والــدول األعضــاء فيمــا يتصــل بوضــع اإلجــراءات الخاصــة باختيــار األدويــة  وتيســير

إلدراجهـــا فـــي القـــوائم الوطنيـــة لألدويـــة األساســـية علـــى نحـــو يتســـق مـــع األســـاليب المســـندة بالبينـــات التـــي 
 ألساسية؛ُتستخدم في تحديث قائمة المنظمة النموذجية لألدوية ا

أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي بنـــاء قـــدراتها الخاصـــة باختيـــار األدويـــة األساســـية باالســـتناد إلـــى   )٤(
البينــــات، ووضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن ممارســــات العــــالج الســــريري وتعميمهــــا وااللتــــزام بهــــا وتعزيــــز 

ســورة التكلفــة والمأمونــة والفعالــة االســتراتيجيات األخــرى المتعلقــة باالســتخدام الرشــيد لألدويــة األساســية المي
 والمضمونة الجودة من جانب مهنيي الرعاية الصحية والجمهور؛

أن يدعم الدول األعضاء في وضع وتنفيذ السياسات الدوائية وُنظـم  توريـد األدويـة، والسـيما فيمـا   )٥(
يف واالســتخدام، فــي ســبيل يتعلــق بــالتنظيم والتمويــل واالختيــار والشــراء والتوزيــع والتســعير واســتعادة التكــال

زيــادة فعاليتهــا وضــمان إتاحــة األدويــة األساســية المأمونــة والفعالــة والمضــمونة الجــودة، بمــا فيهــا األدويــة 
 األساسية المرتفعة األسعار؛

أن يــدعم الــدول األعضــاء فــي تنظــيم عمليــة جمــع المعلومــات وتعزيــز آليــات الرصــد، مــن أجــل   )٦(
تــؤدي إلــى نقــص األدويــة األساســية وفهــم  األســباب التــي تقــف وراء  تحســين الكشــف عــن األســباب التــي

نقصها، وأن يدعمها كذلك فـي وضـع االسـتراتيجيات الراميـة إلـى منـع وتخفيـف وطـأة المشـكالت المرتبطـة 
 بنقص األدوية والمخاطر الناتجة عنه؛

اإلنمائيـــة أن يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى تســـريع خطـــى التقـــدم الُمحـــرز صـــوب  بلـــوغ األهـــداف   )٧(
لأللفية وتحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بوسـائل مـن بينهـا تنفيـذ السياسـات الدوائيـة الوطنيـة الراميـة إلـى 

 تحسين إتاحة األدوية األساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والمضمونة الجودة؛

نظمـات الدوليـة المختصـة، أن يقوم حسـب االقتضـاء وبنـاًء علـى الطلـب، وبالتعـاون مـع سـائر الم  )٨(
بتقديم الدعم التقني الذي يشمل عند اللزوم دعم العمليات الخاصة بالسياسـات، إلـى الـدول األعضـاء التـي 

االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق تعتــزم االســتفادة مــن تطبيــق األحكــام الــواردة فــي 
 اتفـاق (تـريبس)ي يعتـرف بهـا إعـالن الدوحـة الـوزاري بشـأن بما في ذلك جوانب المرونة الت الملكية الفكرية

االتفــــاق المتعلــــق بالجوانــــب والصــــحة العموميــــة، وســــائر صــــكوك منظمــــة التجــــارة العالميــــة ذات الصــــلة ب
، فــي ســبيل تعزيــز إتاحــة األدويــة األساســية بمــا يتماشــى مــع المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة

  العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛استراتيجية المنظمة وخطة 

 .أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  )٩(
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  من جدول األعمال ٦-١٥البند 
  
  

  تعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية
  

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  ١النظر في التقرير الخاص بتعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية،بعد 

إذ ترحب بجهود المدير العام، وٕاذ تعترف بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمـة فـي دعـم البلـدان فـي 
وفـي تعزيـز اإلتاحـة المنصـفة  ٢مجال تعزيز نظمها الخاصة بتنظـيم المنتجـات الطبيـة ألغـراض االسـتعمال البشـري

  للمنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار؛

وٕاذ تــذّكر بدســتور المنظمــة الــذي يؤكــد علــى أن التمتــع بــأعلى مســتوًى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه هــو أحــد 
الحالــة االقتصــادية أو  الحقــوق األساســية لكــل إنســان دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو

  االجتماعية؛

وٕاذ تــذّكر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة الخارجيــة، الــذي اعتــرف، 
فـي جملــة أمـور، بأهميــة التغطيــة الشـاملة فــي الــُنظم الصـحية الوطنيــة، والسـيما مــن خــالل الرعايـة الصــحية األوليــة 

  ة، من أجل إتاحة الخدمات الصحية للجميع، وخاصة أشد السكان فقرًا؛وآليات الحماية االجتماعي

 ١١-٥٤ع  ص  جو ١٩-٥٢ع  ص  جو ١٧-٤٧ع  ص  جو ١٧-٤٥ع  ص  جبــــــــــــــالقرارات  كــــــــــــــذلك تــــــــــــــذّكر وٕاذ
، وكلهـــا تشـــتمل علـــى جوانـــب خاصـــة بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز ١٩-٦٥ع  ص  جو ١٢-٦٣ع  ص  جو ٢٤-٥٩ع  ص  جو

  ويسر تكلفتها، بما في ذلك منتجات الدم؛ جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها

الـذي ينشـيء آليـة جديـدة للـدول األعضـاء مـن أجـل التعـاون  ١٩-٦٥ع  ص  جوٕاذ تؤكد مجددًا علـى القـرار 
للوقايـــة مـــن  باســـتثناء االعتبـــارات الخاصـــة بالتجـــارة وبالملكيـــة الفكريـــة،الـــدولي مـــن منظـــور الصـــحة العموميـــة 

  ة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة ومكافحتها؛ النوعي المنتجات الطبية المتدنية

، وُتســهم فــي النظــام الصــحيســي مــن عناصــر تعزيــز وٕاذ تعتــرف بــأن الــُنظم التنظيميــة الفعالــة عنصــر أسا
تحسين حصائل الصحة العمومية، وبأن القـائمين علـى التنظـيم هـم جـزء أساسـي مـن القـوى العاملـة الصـحية، وبـأن 

التنظيمية غير الفعالة يمكن أن تشكل، في حد ذاتها، عقبات تعترض سبيل إتاحة المنتجات الطبية المأمونـة الُنظم 
 والفعالة والعالية الجودة؛

التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة واالســــتجابة حقيــــق بــــأن الــــنظم التنظيميــــة الفعالــــة ضــــرورية لت اً أيضــــوٕاذ تســــّلم 
(تخفـــيض معـــدل وفيـــات  ٤األهـــداف وبلـــوغ  الســـاريةغيـــر واها ســـألمـــراض المعديـــة و لمـــزدوج العـــبء مقتضـــيات الل

                                                           
 .٦٧/٣٢الوثيقة ج    ١

 ألغراض هذا القرار تشمل المنتجات الطبية األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية.    ٢
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يـدز والمالريـا وغيرهمـا مـن (مكافحة فيروس العوز المنـاعي البشـري/ األ ٦(تحسين صحة األمومة) و ٥األطفال) و
  اإلنمائية لأللفية؛األمراض) من األهداف 

إتاحــة مــن أجــل ضــمان وأنــه يلــزم،  يلزمهــا إتاحــة المنتجــات الطبيــة األساســيةوٕاذ تــدرك أن الــنظم الصــحية 
جانــب جــراءات عاجلــة مــن ، اتخــاذ إألدويــة واســتدامة الــنظم الصــحيةلالرشــيد  عمالســتللجميــع واال الرعايــة الصــحية

  في النظم الصحية؛المعنية الفاعلة طراف المجتمع الدولي والدول األعضاء واأل

مــن ة المنقوصــة الجــودة والمأمونيــة والنجاعــة إزاء تــأّثر المرضــى بالمنتجــات الطبيــقلــق يســاورها بــالغ الوٕاذ 
ء اعبــاألو دويــة، قاومــة األ، أو تــوفير عــالج غيــر مالئــم أو عــدم تــوفير العــالج، وٕاســهامات ذلــك فــي ممحيــث التســمّ 
  في النظام الصحي؛جمهور ثقة الالمترتبة على ذلك، وتقويض االقتصادية 

 ،المنتجـات الطبيـةسالسـل توريـد بـاطراد لالمتزايـدة دات للتحديات التنظيمية التي تشكلها التعقيـمنها  وٕادراكاً 
المتدنيــــة النوعيــــة/ المــــزورة/  وٕاذ ترحــــب بخطــــة العمــــل الخاصــــة بآليــــة الــــدول األعضــــاء، بشــــأن المنتجــــات الطبيــــة

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة ومكافحتها؛

موميــة، وفــي دعــم منظــور الصــحة الع منتجــات الطبيــة مــنالوٕاذ تؤكــد دور المنظمــة فــي تعزيــز نظــم تنظــيم 
  السلطات الوطنية لتنظيم األدوية، والهيئات اإلقليمية في هذا المجال، وخصوصًا في البلدان النامية؛

الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة  اســـتراتيجية المنظمـــة وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأنوٕاذ تشـــير إلـــى 
بوصـفها فـي البلـدان الناميـة وتعزيزهـا القدرات التنظيمية  إنشاء يدعو إلىالعنصر الثالث، الذي خصوصًا ، و الفكرية

نشاء وتعزيز آليات السادس الذي يرّوج إلعنصر الالقدرة على االبتكار، و وتحسين فعالة لبناء واحدة من السياسات ال
وتنظيمهـا مـن حيـث الجـودة مـن الناحيـة األخالقيـة المنتجات الصحية واألجهـزة الطبيـة ستعراض تحسين اى لرامية إ

  والمأمونية والنجاعة؛

الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات التنظيميــة الكبيــرة و  الحاليــة الوطنيــة واإلقليميــةتالحــظ مــع التقــدير الجهــود وٕاذ 
بـــين الســـلطات التنظيميـــين فيمـــا والتقـــارب  الحممتنوعـــة مـــن النمـــاذج)، وتحســـين الـــتوســـائل منهـــا وضـــع طائفـــة (ب

ا يــؤدي إلــى تحســين بمــا فــي ذلــك الشــفافية فــي صــنع القــرار، مّمــ تصــريف الشــؤون بشــكل جيــد، التنظيميــة، وتعزيــز
 التحاد األوروبيلوبأسعار معقولة، مثل اإلطار التنظيمي المنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة توافر 
بعـــد اعتمـــاد مجلـــس إدارتهـــا فـــي األمريكيـــة  فـــي منظمـــة الصـــحة للبلـــداني جـــار اللمنتجـــات الطبيـــة، والعمـــل بشـــأن ا
مبــادرة وال بشــأن تعزيــز الســلطات الوطنيــة المعنيــة بتنظــيم األدويــة والمــواد البيولوجيــة، CD50.R9 للقــرار ٢٠١٠ عــام

األعمال التي تنجزها رابطة أمم جنوب شرق آسيا في مجالي المواءمة األدوية، و بين لوائح تنظيم مواءمة األفريقية لل
  ؛وائح التنظيمية وتوثيق عرى التعاونبين الل

بــالتنظيم فــي مجــال  المعنيــة وٕاذ تحــيط علمــًا بالتعــاون الجــاري بــين الســلطات التنظيميــة الوطنيــة واإلقليميــة
  تعزيز التآزر بين السلطات التنظيمية على المستوى اإلقليمي والعالمي؛

شــــراء األدويــــة مــــن خــــالل الميزانيــــات الصــــحية الوطنيــــة، فــــي ميــــدان كبيــــرة الالســــتثمارات با تعتــــرفوٕاذ 
  والمبادرات الصحية العالمية؛

وٕاذ تعتــرف أيضــًا بالــدور األساســي الــذي يؤديــه برنــامج المنظمــة لالختبــار المســبق للصــالحية فــي تيســير 
  شراء المنتجات الطبية مع ضمان الجودة والمأمونية والنجاعة؛
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المنظمـة والــدول األعضــاء  الجهـود التــي تبــذلهاظيميــة ينبغـي أن يكمــل وٕاذ تشـدد علــى أن تعزيـز الــنظم التن
  لتعزيز إتاحة المنتجات الطبية الميسورة األسعار مع ضمان الجودة والمأمونية والنجاعة؛

الخاضـــعين ز علـــى حمايـــة التـــي ترّكـــو  منظمـــةإلـــى الممارســـات الســـريرية الجيـــدة التـــي تتبعهـــا الوٕاذ تشـــير 
  ؛للبحوث من بني البشر

مجموعــة فــي هــذا الصــدد بإنشــاء تنفيــذه، وترحــب  الجــاريذّكر أيضــًا ببرنــامج عمــل إصــالح المنظمــة تــ ٕاذو 
 ،٢٠١٢/ نوفمبر في تشرين الثانيالنظم الصحية ومهارات االبتكار 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

 حسب االقتضاء، وطوعيًا من خالل ما يلي: ،، بما في ذلكتعزيز النظم التنظيمية الوطنية )١(

القوة والفرص المتاحـة  إخضاع النظم لتقييمات ذاتية، بدعم من المنظمة، لتحديد مكامن  )أ (
لتحسين وظائف النظم التنظيمية، كخطوة أولى نحو صياغة خطـط لتعزيـز الـنظم التنظيميـة، بمـا 

 في ذلك من خالل خطط التطوير المؤسسي التي تنسقها المنظمة؛

جمــع البيانــات الخاصــة بــأداء الــنظم التنظيميــة للتمكــين مــن تحليــل الــنظم ووضــع أســس   (ب)
 مرجعية لمقارنتها من أجل تحسينها في المستقبل؛

وضـــع أســـس قانونيـــة متينـــة وقيـــادة سياســـية قويـــة لـــدعم النظـــام التنظيمـــي، مـــع التركيـــز   (ج)
 القرارات؛بوضوح على سالمة المرضى وتحري الشفافية في اتخاذ 

تحديد ووضع مجموعة أساسـية مـن الوظـائف التنظيميـة، لتلبيـة االحتياجـات القطريـة و/   (د)
 مثل مراقبة األسواق، وفرض الرقابة على األدوية عقب تسويقها)؛أو اإلقليمية (

ــــة الصــــحية، وٕان كــــان  –تطــــوير الكفــــاءات الالزمــــة   (ه) كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن القــــوى العامل
 تشجيع تطوير المجال التنظيمي باعتباره مهنة؛يقتصر عليها، و  ال

تيســــير اســــتخدام اإلرشــــادات ذات الصــــلة والمخرجــــات العلميــــة اُألســــس للجــــان الخبــــراء   (و)
  ؛والدوليالتابعة للمنظمة والممارسات التنظيمية الجيدة على المستوى الوطني واإلقليمي 

 ؛المتزايدة لسالسل التوريدلتعقيد تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمعالجة أوجه ا  (ز)

المشــاركة فــي الشــبكات العالميــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة للســلطات التنظيميــة الوطنيــة، حســب   )٢(
االقتضاء، واإلقرار بأهمية التعاون لحشـد القـدرات التنظيميـة الالزمـة للتشـجيع علـى زيـادة إتاحـة المنتجـات 

 الميسورة األسعار؛الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة و 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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المعلومــات علــى الصــعيد الـــدولي،  وتبــادل التــآزرتشــجيع التعــاون، حســب االقتضــاء، مــن أجـــل   )٣(
 بوسائل منها المنصات اإللكترونية؛

 دعم نظم تنظيم المنتجات الطبية بالتمويل الالزم كعنصر أساسي من عناصر النظام الصحي؛  )٤(

أساسي لتطوير أو توسيع نطاق اإلنتاج المحلي أو اإلقليمي  كعنصر دعم تعزيز النظم التنظيمية  )٥(
 للمنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعة؛

تحقيق إتاحة األدوية األساسية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار واسـتعمالها اسـتعماًال   )٦(
أساس إلتاحة المنتجات الطبية العاليـة رشيدًا، مع مالحظة ظهور المقاومة لألدوية اآلخذة في التنامي، وك

 الجودة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار على نطاق أوسع؛

ــــق بتعزيــــز إتاحــــة المنتجــــات الطبيــــة العاليــــة الجــــودة   )٧( دعــــم القــــدرة المؤسســــية للمنظمــــة فيمــــا يتعل
تحقيــق التغطيــة الصــحية والناجعــة والميســورة األســعار وباســتعمالها اســتعماًال رشــيدًا فــي ســياق  والمأمونــة
  الشاملة؛

تعزيز المبادرات الوطنية واإلقليمية للسـلطات التنظيميـة مـن أجـل تحسـين القـدرات التنظيميـة فيمـا   )٨(
يتعلق باستعراض المنتجات الطبية، وتعزيز هدف المنظمة الطويل األجل والمتمثل في دعم تعزيـز قـدرات 

 األعضاء؛السلطات التنظيمية الوطنية فيما بين الدول 

ـــار المســـبق للصـــالحية، بمـــا فـــي ذلـــك استكشـــاف الطرائـــق الالزمـــة   )٩( ـــرامج المنظمـــة لالختب دعـــم ب
 الحاسم األهمية؛من أجل تحسين استدامة هذا البرنامج  ١بالتشاور مع الدول األعضاء

في المجـاالت المعقـدة تقنيـًا  وتآزرها تحديد مدى الحاجة إلى تعزيز قدرة النظم التنظيمية وتعاونها  )١٠(
ومنتجـات الـدم، ووسـائل  الحيويـة المـداواةمنتجـات التي قد تعتريهـا ثغـرات كبيـرة مـع ذلـك، مـن قبيـل تنظـيم 

 التشخيص في المختبر؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

التنظيميـــة فـــي مجـــال تعزيـــز الـــُنظم  ،عنـــدما تطلبـــه الـــدول األعضـــاء،مواصـــلة تقـــديم الـــدعم إلـــى   )١(
   وذلك عن طريق االستمرار في ما يلي: حسب االقتضاء، ،بوسائل منها

  تقييم الُنظم التنظيمية الوطنية؛   (أ)
   ؛أدوات التقييم التي وضعتها المنظمة تطبيق  (ب)
  التنظيمي وتحليلها؛  النظامتوليد البينات الخاصة بأداء   (ج)
  ؛ هاصياغة خطط التطوير المؤسسي وتنفيذتيسير   (د)
 والحكومات؛ لسلطات التنظيمية الوطنيةاتقديم الدعم التقني إلى   (ه)

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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مواصلة وضـع القواعـد والمعـايير والمبـادئ التوجيهيـة المالئمـة، بمـا فـي ذلـك مراعـاة االحتياجـات   )٢(
 والمبادرات اإلقليمية والدولية، وفقًا لمبادئ المنظمة؛

المنظمة على جميع مستوياتها مشاركة نشطة ومنسـقة ضمان مشاركة جميع األجهزة المعنية في   )٣(
في تنفيذ والية المنظمة المتعلقة بتعزيز الُنظم التنظيميـة التـي ُتعـد جـزءًا ال يتجـزأ مـن عمليـة تطـوير الـُنظم 
الصـــحية، واإلقـــرار بـــأن دعـــم المنظمـــة المقـــدم فـــي هـــذا المجـــال البـــالغ األهميـــة قـــد يكـــون مطلوبـــًا، حســـب 

 فترة طويلة في المستقبل، وخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية؛ االقتضاء، على مدى

ـــدعم إنشـــاء شـــبكات الســـلطات التنظيميـــة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وتعزيزهـــا،   )٤( إعطـــاء األولويـــة ل
حســـب االقتضـــاء، بطـــرق مـــن بينهـــا تعزيـــز مجـــاالت تنظـــيم المنتجـــات الصـــحية األقـــل تطـــورًا مثـــل تنظـــيم 

 يها وسائل التشخيص؛األجهزة الطبية، بما ف

الــدول األعضــاء فــي المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة القائمــة مــن أجــل  التشــجيع علــى زيــادة مشــاركة  )٥(
 ، وفقًا لمبادئ المنظمة ومبادئها التوجيهية؛والتآزرالتعاون 

بما في ذلك تكاملهـا واتسـاقها، مـع مراعـاة احتياجـات برامج المنظمة لالختبار المسبق للصالحية   )٦(
للمســاعدة فـي تــوفير إمـدادات جيــدة ومأمونـة وناجعــة وميســورة وقـدرات الــنظم التنظيميـة الوطنيــة واإلقليميـة 

 ،األسعار من المنتجات الطبية

 ؛دعم إنشاء هيئات وشبكات تنظيمية وطنية وٕاقليمية فعالة  )٧(

واإلقــرار بالــدور المهــم  تنظــيم األدويــةالمعنيــة بلســلطات لالمــؤتمر الــدولي زيــادة الــدعم المقــدم إلــى   )٨(
الـــذي يضـــطلع بـــه فـــي تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات واتبـــاع نهـــج التعـــاون فيمـــا بـــين الســـلطات المعنيـــة بتنظـــيم 

 التنظيميين؛ التآزر واالتساق مواصلة تطوير لتيسيراألدوية، واإلقرار به كمورد 

 ظم التنظيمية الفعالة في سياق الُنظم الصحية؛التوعية بأهمية النُ   )٩(

زيــادة الــدعم واإلرشــادات المقدمــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تنظــيم المنتجــات البيولوجيــة التــي    )١٠(
، ومنتجــــات الــــدم ووســــائل التشــــخيص الحيويــــة المــــداواةتــــزداد تعقيــــدًا بــــاطراد مــــع التركيــــز علــــى منتجــــات 

أيضًا حسب االقتضاء، على األدوية الجديدة الخاصة باالستعمال البشري  المختبري المتعلقة بها، والتركيز
  والتي تعتمد على العالج الجيني والعالج بالخاليا الجسدية والهندسة النسيجية؛

ضمان أن أي نشاط يتم تنفيذه بمقتضى هـذا القـرار ال يشـكل ازدواجيـة أو مـع خطـة عمـل وواليـة   )١١(
تجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ آليــة الــدول األعضــاء بشــأن المن

 المزيفة ومكافحتها أو التفافًا عليهما؛

تقــديم تقريــر عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين الســبعين    )١٢(
 .والثانية والسبعين
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  من جدول األعمال ٧-١٥البند 
  
  

  ١المماثلة البيولوجية العالج منتجات ذلك في بما البيولوجيةالعالج  منتجات إتاحة
  ونجاعتها ومأمونيتها جودتها وضمان

  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

  ٢بعد النظر في التقرير الخاص بتعزيز النظم التنظيمية،
  

مســتوًى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه هــو أحــد أن التمتــع بــأعلى  ٕاذ تــذكر بدســتور المنظمــة الــذي يؤكــد علــىو 
الحقــوق األساســية لكــل إنســان دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو الحالــة االقتصــادية أو 

  ؛االجتماعية
  

فيهــا  حــق التمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيــة والنفســية، بمــاوٕاذ تالحــظ بقلــق بــالغ أن 
يزال هدفًا بعيد المنال بالنسبة لماليين الناس، وأن احتمال بلوغ هذا الهدف آخذ فـي طريقـه بـاطراد إتاحة األدوية، ال

ألن يصبح احتماًال بعيد المنال، وخاصة بالنسبة إلى األطفال ومن يعانون من نّير الفقـر، وأن الماليـين مـن النـاس 
جيبهم الخاص من مبالغ كارثية على خدمات الرعايـة ُيدعُّون سنويًا إلى ما دون خط الفقر من جراء ما ينفقونه من 

الصــحية، وأن اإلفــراط فــي إنفــاق تلــك المبــالغ مــن الجيــب الخــاص للُمبتلــى بــالفقر يمكــن أن يثــّبط عزيمتــه علــى أن 
  يسعى إلى الحصول على خدمات الرعاية أو يواصل سعيه إلى الحصول عليها؛

  
الحصــــول علــــى األدويــــة األساســــية الــــذي يقــــر  يــــةإمكانبشــــأن ضــــمان  ١٤-٥٥ع  ص  جوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 

"بمسؤولية الـدول األعضـاء فـي دعـم القـرائن العلميـة الراسـخة، مـع اسـتبعاد أيـة معلومـات يشـوبها التحيـز أو تشـوبها 
 أية ضغوط خارجية يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العمومية"؛

  
ول األعضاء في جملة أمور على الد تحث ١٤-٥٥ع  ص  جالقرار جمعية الصحة في وٕاذ تذكر أيضًا بأن 

"إعــادة تأكيــد التزامهــا بزيــادة فــرص الحصــول علــى األدويــة، وترجمــة هــذا االلتــزام إلــى قواعــد محــددة داخــل البلــدان، 
وخاصــة وضــع سياســات دوائيــة وطنيــة وٕاعــداد قــوائم بأســماء األدويــة األساســية باالســتناد إلــى البّينــات وبــالرجوع إلــى 

ة لألدوية األساسية، وٕالى إجراءات القصد منهـا تعزيـز السياسـات الخاصـة باألدويـة وفـرص قائمة المنظمة النموذجي
  الحصول عليها وبجودتها واستعمالها على نحو رشيد في إطار النظم الصحية الوطنية"؛

  
المستحضـــرات  الصـــيدالنية هـــو ضـــمان جـــودة بالمستحضـــراتوٕاذ تـــرى أن أحـــد أغـــراض التنظـــيم الخـــاص 

  الصيدالنية ومأمونيتها ونجاعتها عبر إجراءات التصريح وترصد اآلثار والرصد التنظيمية؛
  

الخــــاص بالمستحضــــرات الصـــيدالنية فــــي أداء الــــنظم  الـــوطنيوٕاذ تـــرى أيضــــًا ضـــرورة أن يســــهم التنظــــيم 
  الصحية واستدامتها ورفاه المجتمع العام؛

                                                           
  .المماثلة البيولوجية المنتجات إلى اإلشارة عند مختلفة مصطلحات تستخدم أن يمكن الوطنية السلطات بأن اإلقرار مع    ١

 .٦٧/٣٢الوثيقة ج٢      
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مجــال  المنطبقـة علــى األدويـة فـي ضــوء التطـورات الطارئــة فـي والمعــاييرة تحــديث القواعـد وٕاذ تـرى ضـرور 
البيوتكنولوجيا والجيل الجديد لألدوية التـي بـدأ اسـتخدامها نتيجـة لـذلك، بهـدف ضـمان تسـويق أدويـة ميسـورة التكلفـة 

  لقدر الكافي؛ومتسمة بمأمونيتها ونجاعتها وجودتها وٕامكانية توافرها في الوقت المناسب وبا
  

يؤثر إيجابيًا على معدل المراضة والوفيات، وبأنه برغم وجـود العديـد  األدويةوٕاذ تعترف بأن استعمال هذه 
مــن العقبــات التــي تعتــرض ســبيل إتاحــة األدويــة فــإن ارتفــاع تكاليفهــا يــؤثر فــي إمكانيــة اســتدامة الــنظم الصــحية وقــد 

  يؤثر في حاالت كثيرة على إتاحتها؛
  

) ٢٠٠٩وٕاذ تالحــظ أهميــة المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن تقيــيم منتجــات العــالج البيولوجيــة المماثلــة (
لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة بالمعـــايرة البيولوجيـــة واســـتخدامها حســـب االقتضـــاء، وٕاذ تقـــر بالحاجـــة إلــــى التـــي وضـــعتها 

تعزيـز األطـر التنظيميـة الكفـوءة مـن منظـور  تحديثها، والسيما في ضوء االكتشافات والتوصيفات التكنولوجية بغية 
  الصحة العمومية لضمان نجاعة، وجودة، ومأمونية هذه المنتجات على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

 

يمكن أن تكون أيسر كلفـة وتتـيح فرصـًا أفضـل للحصـول  المماثلةوٕاذ تدرك أن منتجات العالج البيولوجية 
  في الوقت ذاته على ضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها،على عالجات بيولوجية المصدر والعمل 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
القيــام، حســب االقتضــاء، بوضــع أو تعزيــز أطــر تقيــيم وتــرخيص تنظيميــة وطنيــة مالئمــة، بهــدف   )١(

البيولوجية منتجات العالج  ذلك في بماتلبية احتياجات الصحة العمومية من منتجات العالج البيولوجية،  
 المماثلة؛

 
 وتكفـل العلـوم إلـى تسـتند متينة تنظيمية ُأطر استحداث لتيسير الضرورية العلمية الخبرات تطوير  )٢(

 الخطـوط مراعـاة مـع بـالجودة، ومتسـمة وناجعـة، ومأمونـة، التكلفـة، ميسـورة منتجـات على الحصول تيسير
  الوطنية؛ والقدرات للسياقات وفقاً  مواءمتها يمكن التي للمنظمة الصلة ذات التوجيهية

  
العمل علـى ضـمان أال يشـكل اعتمـاد أيـة لـوائح وطنيـة جديـدة، حسـب االقتضـاء، حـائًال يعتـرض   )٣(

سبيل إتاحة منتجات العالج البيولوجية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفـة، بمـا فـي ذلـك منتجـات 
  العالج البيولوجية المماثلة؛

  
  دير العام ما يلي:الم تطلب من  -٢

  
،  العـالج البيولوجيـةفي تعزيـز قـدراتها فـي مجـال التنظـيم الصـحي لمنتجـات  األعضاءدعم الدول   )١(

  منتجات العالج البيولوجية المماثلة؛ ذلك في بما
  
تقديم الدعم، حسب االقتضاء، في مجال وضع أطر تنظيمية وطنية تعّزز إتاحـة منتجـات عـالج   )٢(

 منتجات العالج البيولوجية المماثلة؛ ذلك في بما ومأمونة وناجعة وميسورة التكلفةبيولوجية جيدة 
 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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وتعزيـــز التعــاون وتبـــادل المعلومــات، حســـب االقتضــاء، فيمـــا بــين الـــدول األعضــاء فيمـــا  تشــجيع  )٣(
 منتجات العالج البيولوجية المماثلة. ذلك في بمايتصل بمنتجات العالج البيولوجية، 

  
 التوجيهيــــة الخطــــوط لتحــــديث االجتمــــاع إلــــى البيولوجيــــة بالمعــــايرة المعنيــــة الخبــــراء لجنــــة دعــــوة  )٤(

 الحســبان فــي واألخــذ البيولوجيــة العــالج منتجــات لتوصــيف العلميــة االكتشــافات مراعــاة مــع ،٢٠٠٩ لعــام
  ؛التنفيذي المجلس إلى الشأن بهذا تقرير ورفع الوطنية التنظيمية والقدرات االحتياجات

  
 التقدم بشأن التنفيذي المجلس خالل من والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية إلى تقرير تقديم  )٥(

  .القرار هذا تنفيذ في المحرز
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  من جدول األعمال ٧-١٥البند 
  
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة
  

  ،جمعية الصحة العالمية السابعة والستون
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة،
  
بشـأن التمويـل  ٣٣-٥٨ج ص عبشأن االستراتيجية الدوائية المنقحة، و ١٩-٥٢ج ص عقرارات الٕاذ تذكِّر بو 

بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي  ١٦-٦٠ج ص عملة والتـــأمين الصـــحي االجتمـــاعي، والصـــحي المســـتدام والتغطيـــة الشـــا
بشــأن دور  ٢١-٦٣ج ص عبشــأن التكنولوجيــات الصــحية، و ٢٩-٦٠ج ص عاســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، و

اســتدامة هياكــل تمويــل قطــاع الصــحة بشــأن  ٩-٦٤ج ص عالمنظمــة ومســؤولياتها فــي مجــال البحــوث الصــحية، و
  الشاملة؛والتغطية 

  
وٕاذ تُقِّـــر بأهميـــة وضـــع السياســـات وصـــنع القـــرارات المســـنَّدة بالبيِّنـــات فـــي الـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك 
القــرارات بشــأن تخصــيص المــوارد، وتصــميم ُنظــم الخــدمات وترجمــة السياســات إلــى ممارســات، والتأكيــد علــى أدوار 

م المعلومــات والقـدرة علــى إجـراء البحــوث الصــحية منظمــة فـي مجــال تقـديم الــدعم مـن أجــل تعزيــز ُنظـالومسـؤوليات 
  واستخدامها من جانب الدول األعضاء؛

  
وٕاذ تشـــير إلـــى أن فعاليـــة اســـتخدام المـــوارد ُتعـــد عـــامًال حاســـم األهميـــة فـــي اســـتدامة أداء الـــُنظم الصـــحية، 

يـق زيـادة كبيـرة فـي والسيما حيثما تسعى الدول األعضاء في تحركها صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة إلـى تحق
إتاحـة األدويــة األساســية بمــا فــي ذلــك األدويــة الجنيســة، واألجهــزة واإلجــراءات الطبيــة، وغيرهــا مــن تــدخالت الرعايــة 

  الصحية الرامية إلى تعزيز الصحة والوقاية والتشخيص والعالج والتأهيل والرعاية الملطفة؛
  

يشـير إلـى هـدر نسـبة عاليـة مـن اإلنفـاق  ٢٠١٠٢ التقرير الخاص بالصـحة فـي العـالموٕاذ تحيط علمًا بأن 
ومــن ثــم فهنــاك حاجــة ملحــة إلــى وضــع حلــول منهجيــة وفعالــة مــن أجــل الحــد مــن أوجــه  ٪٤٠علــى الصــحة تبلــغ 

  القصور وتعزيز استخدام التكنولوجيا الصحية على نحو رشيد؛
  

والتكنولوجيات الصحية، كبحـث متعـدد وٕاذ تُقِّر بالدور البالغ األهمية الذي يلعبه التقييم المستقل للتدخالت 
التخصصات في مجال السياسات، في توليد البيِّنات من أجل إرشاد عمليات تحديد أولويـات التـدخالت الراميـة إلـى 
تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض والتشـــخيص والعـــالج والتأهيـــل  والرعايـــة الملطفـــة، واختيـــار هـــذه التـــدخالت 

  ها؛وٕادخالها وتوزيعها وٕادارت
  

وٕاذ تؤكــد علــى أنــه مــن خــالل منهجيــة البحــث الدقيقــة والمنظمــة والعمليــات الشــفافة والشــاملة، يمكــن لتقيــيم 
األدوية واللقاحات واألجهزة والمعدات الطبية واإلجراءات الصحية، بما في ذلك التدخالت الوقائية، أن تسـاعد علـى 

                                                           
 .٦٧/٣٣ج الوثيقة    ١

منظمـــة . جنيـــف، . تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة٢٠١٠التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ٢
  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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قــة بمأمونيــة التكنولوجيــات وكفاءتهــا وجودتهــا ومالءمتهــا تلبيــة الطلــب علــى المعلومــات الوثيقــة عــن الجوانــب المتعل
ومردوديتها وفعاليتها، مـن أجـل تحديـد إذا كـان ينبغـي دمجهـا فـي تـدخالت وُنظـم صـحية معينـة ومتـى ينبغـي القيـام 

  بذلك؛
 

الت على تقييم وبحث وتوثيق أثـار التـدخ في معظم البلدان النامية  وٕاذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية القدرة
والتكنولوجيــات الصــحية علــى الصــحة العموميــة وآثارهــا االقتصــادية والتنظيميــة واالجتماعيــة والقانونيــة واألخالقيــة، 

ه السياسات الرشيدة والقرارات والممارسات المهنية؛   مما يؤدي إلى عدم كفاية المعلومات التي يمكن أن توجِّ
  

داخــل الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال  والتعــاون والتواصــلوٕاذ تُقِّــر بأهميــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة 
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية من أجل تعزيز السياسات الصحية المسنَّدة بالبيِّنات،

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

التشــجيع علــى اســتخدام النظــر فــي إنشــاء ُنظــم وطنيــة لتقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية، و   )١(
التقييم المستقل للتدخالت والتكنولوجيات الصحية استخدامًا منهجيًا في إرشاد القرارات الخاصة بالسياسات 

أو التكنولوجيــات الصــحية،  دعمــًا للتغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك تحديــد أولويــات التــدخالت و/
ريات، وكــذلك صــياغة حــزم فوائــد التمويــل المســتدام، وٕادارة واختيارهــا، وٕادارة واســتخدام ُنظــم اإلمــداد بالمشــت

الفوائـــد المتعلقـــة باألدويـــة بمـــا ذلـــك كتيبـــات الوصـــفات الدوائيـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة والبروتوكـــوالت بشـــأن 
  الممارسات السريرية لصالح برامج الصحة العمومية؛

 حسب االقتضاء؛ ،اإلدارةوبين التنظيم و  الصحية تعزيز الصلة بين تقييم التكنولوجيات  )٢(

القيام أيضًا بمراعاة استخدام األساليب الراسخة والمتفق عليها على نطاق واسع، ووضـع المبـادئ   )٣(
التوجيهيــــة الوطنيــــة بشــــأن المنهجيــــات العمليــــة وُنظــــم الرصــــد الخاصــــة بتقيــــيم التــــدخالت والتكنولوجيــــات 

ومالءمـة السياسـات فيمـا يتعلـق بالتقييمـات الصحية، حسب االقتضاء، مـن أجـل ضـمان الشـفافية والجـودة 
 والبحوث ذات الصلة؛

مواصــلة دمــج وتشــجيع تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية فــي اُألطــر الوطنيــة، مثــل األطــر   )٤(
الخاصــة ببحــوث الــُنظم الصــحية، والتعلــيم المهنــي فــي مجــال الصــحة، وتعزيــز الــُنظم الصــحية، والتغطيــة 

 الصحية الشاملة؛

النظر في تعزيز القدرة الوطنية على التواصل داخل الشبكات اإلقليمية والدولية، من أجل تطـوير   ) ٥(
 الخبرات الوطنية وتجنب االزدواجية في الجهود واستخدام الموارد على نحو أفضل؛

النظر في التعاون أيضًا مع سائر منظمات الصـحة، والمؤسسـات األكاديميـة، والرابطـات المهنيـة   )٦(
فــي الــدول األعضــاء، وســائر أصــحاب المصــلحة فــي البلــد أو اإلقلــيم مــن أجــل جمــع المعلومــات والــدروس 

الخاصة بتقييم  المستفادة وتبادلها في سبيل صياغة وتنفيذ الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن بناء القدرات

                                                           
 حسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.و     ١
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أفضــل الممارســات فــي مجــال السياســات الصــحية  وتلخــيصالتــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية وٕادخالهــا، 
 وعمليات صنع القرار الشفافة والمسندة بالبينات؛

تحديــد الفجــوات فيمــا يتعلــق بتعزيــز وتنفيــذ السياســات الصــحية المســندة بالبينــات، وتحســين ُنظــم   )٧(
لبحثيـــة ذات الصـــلة، والنظـــر فـــي التمـــاس الـــدعم التقنـــي وتبـــادل المعلومـــات وتقاســـم المعلومـــات والقـــدرات ا

فــي ذلــك منظمــة الصــحة  الخبــرات مــع الــدول األعضــاء األخــرى والشــبكات اإلقليميــة والكيانــات الدوليــة بمــا
  العالمية؛

  
يـــين تطــوير وتحســـين جمـــع البيانـــات عـــن تقيــيم التـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية وتـــدريب المهن  )٨(

  المعنيين، حسب االقتضاء، من أجل تحسين القدرات الخاصة بالتقييم؛
  
  المدير العام ما يلي: طلب منت  -٢
  

المنهجيــة والمــوارد  تقيـيم حالــة التـدخالت والتكنولوجيــات الصــحية فـي الــدول األعضــاء مـن حيــث  )١(
ـــــدخالت أو شـــــبكات  البشـــــرية والقـــــدرة المؤسســـــية وتصـــــريف الشـــــؤون والصـــــلة بـــــين وحـــــدات و/ تقيـــــيم الت

والتكنولوجيـــات الصـــحية وبـــين ســـلطات السياســـة العامـــة، واســـتخدام نتـــائج التقيـــيم، والمصـــالح فـــي تعزيـــز 
 القدرات والعوائق الماثلة أمام تعزيز القدرات؛

إذكــاء الــوعي وتعزيــز المعــارف والتشــجيع علــى ممارســة تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية   )٢(
يـات صـنع القـرارات المسـندة بالبينـات فـي صـفوف راسـمي السياسـات علـى الصـعيد واستعمال ذلك فـي عمل

الوطني وغيرهم من أصحاب المصلحة، من خـالل اسـتخالص أفضـل الممارسـات مـن تلـك العمليـة، وأداء 
ومساهمة معاهد البحث ذات الكفاءة ووكاالت وبرامج تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية، وتبادل تلك 

مـــع الـــدول األعضـــاء عبـــر قنـــوات وأنشـــطة مالئمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــبكات العالميـــة واإلقليميـــة التجـــارب 
  والمؤسسات األكاديمية؛

إدراج مفاهيم ومبادئ تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية في استراتيجيات المنظمة ومجاالت   )٣(
منها بالتغطية الصـحية الشـاملة،  عملها ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ما يتعلق

بمــا فــي ذلــك التمويــل الصــحي، وٕاتاحــة األدويــة واللقاحــات وغيرهــا مــن التكنولوجيــات الصــحية المضــمونة 
الجودة واستعمالها استعماًال رشيدًا، والوقاية من األمراض غير السارية والسارية وتدبيرها العالجي، ورعاية 

 قائمة على البينات؛ األمهات واألطفال، ووضع سياسة صحية

ــــدان المنخفضــــة الــــدخل، والمنظمــــات   )٤( تقــــديم الــــدعم التقنــــي  إلــــى الــــدول األعضــــاء، والســــيما البل
الحكوميـــة الدوليـــة ذات الصـــلة وشـــركاء الصـــحة العـــالميين المعنيـــين، مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة علـــى تقيـــيم 

إرشــادات وأســاليب وعمليــات التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية، بمــا فــي ذلــك، حســب االقتضــاء، وضــع 
 واستخدامها على الصعيد العالمي استنادًا إلى الممارسات المتفق عليها دوليًا؛

ضــمان القــدرة الكافيــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة، واالســتفادة مــن شــبكات خبرائهــا والمراكــز   )٥(
علــى الــدعم لتيســير اتخــاذ  المتعاونــة معهــا وغيرهــا مــن الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تلبيــة الطلــب

 القرارات القائمة على البينات في الدول األعضاء؛
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دعم تبادل المعلومات والتجارب وبناء القدرات في مجال تقييم التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية   )٦(
مــن خــالل آليــات وشــبكات تعاونيــة علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والقطــري، إلــى جانــب الحــرص علــى 

 الشراكات فعالة وناجعة ومستدامة؛جعل تلك 

تقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحية العالميــة التاســعة والســتين، عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا   )٧(
  القرار.
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  من جدول األعمال ٨-١٥البند 
  
  

  متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية:
  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملةتجديد 

  
  

  والستون، السابعة العالمية الصحة جمعية
  

 الصــحية، البشــرية بــالموارد المعنــي الثالــث العــالمي المنتــدى عــن الصــادرة الختاميــة الوثيقــة فــي النظــر بعــد
  ١)؛٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣-١٠(ريسيفي، البرازيل، 

  
 الشــأن هــذا فــي الممنوحــة والواليــة ،الصــحية البشــرية المــوارد مجــال فــي القيــادي المنظمــة بــدور تعتــرف وٕاذ

بشــأن مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين  ١٦-٦٣ع ص ج القــرار بموجـب
دعمـًا لتحقيـق بشأن إحداث تحول في تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية  ٢٣-٦٦ع  ص  ج، والقرار على المستوى الدولي

اســــة العامــــة العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن تعزيــــز الوصــــول إلــــى العــــاملين يالتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، وتوصــــيات الس
، والمبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة ٢٠١٠لعــام  الصــحيين فــي المنــاطق النائيــة والريفيــة مــن خــالل تحسســين اســتبقائهم

  ؛٢٠١٣، وتعزيزهما لعام بشأن إحداث تحويل في تعليم وتدريب المهنيين الصحيين
  

  ذلك؛ إلنجاز محسَّنة صحيةعاملة  قوى إلى والحاجة الشاملة الصحية التغطية بتحقيق بااللتزام ُتذكِّر وٕاذ
  

 لقواعـد العالميـة المنظمـة مدونـة وكـذلك العـالمي، العمـل وبرنـامج كامبـاال إعـالن أهميـة جديد من تؤكد وٕاذ
 االلتزامــات هــذهتجديــد  إلــى بالحاجــة تســلِّم وٕاذ الــدولي، المســتوى علــى الصــحيين العــاملين توظيــف بشــأن الممارســة

  :الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو قدماً  السير بغية الجديدة، التطورات ضوء فيوالمضي بها ُقدمًا 
  
 االلتزامــات تجديــد الصــحية: البشــرية المــوارد بشــأن السياســي ريســيفي إعــالن فــي دعــوة العمــل الــواردة تؤيــد  -١

  الشاملة؛ الصحية التغطية بتحقيق
  
بشـــأن المـــوارد البشـــرية  بااللتزامـــات التـــي أعلنتهـــا الـــدول األعضـــاء فـــي إعـــالن ريســـيفي السياســـي ترحـــب  -٢

  الشاملة؛الصحية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية 
  
ـــذ، حســـب االقتضـــاء، ووفقـــًا للمســـؤوليات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة،  ٢الـــدول األعضـــاء تحـــث  -٣ علـــى أن تنف

االلتزامات المعلنة فـي إعـالن ريسـيفي السياسـي بشـأن المـوارد البشـرية الصـحية: تجديـد االلتزامـات بتحقيـق التغطيـة 
  الشاملة؛

  
 االلتزامـات تجديـد الصـحية: البشـرية المـوارد بشـأن السياسـي ريسيفي إعالن مراعاة العام المدير من تطلب  -٤

  ؛المستقبل في منظمة الصحة العالمية عمل في الشاملة الصحية التغطية بتحقيق
  
المــدير العــام إعــداد وتقــديم اســتراتيجية عالميــة جديــدة للمــوارد البشــرية الصــحية كــي تنظــر فيهــا  تطلــب مــن  -٥

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون.
                                                           

 .، الملحق٦٧/٣٤الوثيقة ج    ١

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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  المن جدول األعم ٥-١٦البند 
  
  

  مقاومة مضادات الميكروبات
  
  

 جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

  ١؛لميكروباتل األدوية المضادةبعد النظر في التقرير الخاص بمقاومة 
 

  ٕاذ تعترف بدور المنظمة القيادي في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛و 
  

ــــــــــرارات  ــــــــــر بالقـــــــــ ـــــــــة،  ١٣-٤٧ص ع جو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تذكـــــ ــــــــــأن االســـــــــتعمال الرشـــــــــيد لألدوي بشـــــــــ
 األمـراض المسـتجدة وغيرهـا مـن األمـراض السـارية: مقاومـة مضـادات الميكروبـات،بشأن  ١٧-٥١ص ع  ج وبالقرار
بشـــأن تحســـين احتـــواء مقاومـــة  ٢٧-٥٨ج ص عبشـــأن األمـــن الصـــحي العـــالمي، والقـــرار  ١٤-٥٤ص ع  ج والقـــرار

ــــرار  ــــات، والق ــــى ١٦-٦٠ص ع  جمضــــادات الميكروب ــــة عل ــــدم المحــــرز فــــي اســــتعمال األدوي ــد،  بشــــأن التق ـــ نحــــو رشيــ
ــرار بشـــأن متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث  ٢٢-٦٦ع  ص  ج والقــــ

  والتطوير؛
  

وامــل الناجعــة المضــادة للميكروبــات ُتعــد شــرطًا أساســيًا فــي معظــم مجــاالت الطــب وٕاذ تــدرك أن إتاحــة  الع
الحــديث، وأن المقاومــة المتزايــدة لمضــادات الميكروبــات تهــدد المكاســب التــي تحققــت بصــعوبة فــي مجــالي الصــحة 

قاومة مضـادات والتنمية، وخصوصًا تلك التي تحققت من خالل األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، وأن م
الميكروبـــات تهـــّدد اســـتدامة اســـتجابة الصـــحة العموميـــة لمقتضـــيات الكثيـــر مـــن األمـــراض الســـارية، بمـــا فيهـــا الســـل 

  ؛األيدزوالمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ 
  

 وٕاذ تدرك أن العواقب الصحية واالقتصادية لمقاومة مضادات الميكروبات تشكل عبئـًا ثقـيًال ومتناميـًا علـى  
البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل والمنخفضـــة الـــدخل، وتقتضـــي اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة علـــى المســـتوى 

  الوطني واإلقليمي والعالمي، وخصوصًا بالنظر إلى محدودية تطوير العوامل الجديدة المضادة للميكروبات؛
  

إلنسـان، ولكنهـا تقـر بـأن العوامـل وٕاذ تقر بأن األثر الرئيسي لمقاومة مضادات الميكروبات يلحق بصحة ا
المساعدة والعواقب، بما في ذلك العوامل والعواقب االقتصادية وغيرها، تتجـاوز مجـال الصـحة، ومـن ثـم يلـزم اتبـاع 

نهج متسق وشامل ومتكامل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني انطالقًا من نهج "الصحة الواحدة" وما وراءه  
اف الفاعلـــة والقطاعـــات، مـــن قبيـــل الطـــب البشـــري والطـــب البيطـــري وقطـــاع الزراعـــة والبيئـــة وٕاشـــراك مختلـــف األطـــر 

  والمستهلكين؛
 

وٕاذ تالحــظ أن الــوعي بالنطــاق الواســع والعجلــة فيمــا يتعلــق بالتهديــد القــائم هــو وعــي محــدود، وأن القــرارات 
السابقة التي صـدرت عـن جمعيـة الصـحة، واالسـتراتيجيات الخاصـة بـاحتواء مقاومـة مضـادات الميكروبـات لـم تُنفـذ 

  بعد على نطاق واسع؛ 
  

                                                           
 .٦٧/٣٩الوثيقة ج    ١
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مجموعة كبيـرة مـن مسـببات األمـراض، بمـا فيهـا الجـراثيم  وٕاذ تقر بأن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل
والفيروســات والطفيليــات، ولكنهــا تقــر بــأن نشــوء المقاومــة بــين بعــض مســببات األمــراض، والســيما الجــراثيم المقاومــة 

  للمضادات الحيوية، يكتسي أهمية عاجلة بوجه خاص ويلزم إيالء معظمها اهتمام فوري؛
  

العمــــل العالميــــة التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة والمعنيــــة بمقاومــــة مضــــادات وٕاذ ترحــــب بإنشــــاء فرقــــة 
ومنظمــة الصــحة  الميكروبــات، وبالتعــاون الثالثــي بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان

  ،العالمية
 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
 

وى السياسي من أجل تسريع الجهود الرامية إلـى إتاحـة زيادة الوعي والمشاركة والقيادة على المست )١(
 مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول؛

  
اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي لتعزيـــز الوقايـــة مـــن العـــدوى   )٢(

  ومكافحتها بوسائل تشمل تطبيق تدابير التصحح األساسية؛
  
عزيــــز الخطـــط واالســــتراتيجيات الوطنيـــة والتعــــاون الـــدولي مــــن أجـــل احتــــواء مقاومــــة تطـــوير أو ت  )٣(

  مضادات الميكروبات؛
  
حشـــد المـــوارد البشـــرية والماليـــة لتنفيـــذ الخطـــط واالســـتراتيجيات مـــن أجـــل تعزيـــز احتـــواء مقاومـــة   )٤(

  مضادات الميكروبات؛
  
في ذلك النظم التنظيمية وآليات سلسـلة تعزيز النظم العامة إلدارة المستحضرات الصيدالنية، بما   )٥(

التوريد والبنية التحتية للمختبرات، حسب االقتضاء، لضمان توافر العوامـل الناجعـة المضـادة للميكروبـات، 
مــع مراعــاة الحــوافز الماليــة والحــوافز األخــرى التــي قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى سياســات وصــف األدويــة 

  وصرفها؛
  
دات الميكروبــات، والرصــد الُمنــتظم الســتعمال المضــادات الحيويــة فــي رصــد مــدى مقاومــة مضــا   )٦(

كــل القطاعــات ذات الصــلة، وخصوصــًا قطــاعي الصــحة والزراعــة، بمــا فــي ذلــك تربيــة الحيوانــات، وتبــادل 
  هذه المعلومات كي يتسنى كشف االتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية السائدة ورصدها؛

  
خــدمات الرعايــة وأصــحاب المصــلحة مــن القطــاع العــام والقطاعــات  تحســين وعــي جميــع مقــدمي  )٧(

ضــــرورة االســــتعمال  )٢) التهديــــد الــــذي تشــــكله مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات، (١األخــــرى بمــــا يلــــي: (
  ) أهمية تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؛٣المسؤول للمضادات الحيوية، (

  
تشـــجيع ودعـــم البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك األوســـاط األكاديميـــة، وبواســـطة نمـــاذج  تعاونيـــة   )٨(

وماليــة جديــدة، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات وتعزيــز اســتعمال المضــادات علــى نحــو 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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مســـؤول ووضـــع نهـــوج مجديـــة إلطالـــة عمـــر األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات، وتشـــجيع اســـتحداث وســـائل 
  يدة وأدوية جديدة مضادة للميكروبات؛ تشخيص جد

  
التعاون مع األمانة على إعداد وتنفيذ خطة عمل عالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبـات،   )٩(

  بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية، تستند إلى كل ما هو متاح من البينات وأفضل الممارسات؛
  
يلــي:  معنيــة بمــا الميكروبــات فــي ثالثــة قطاعــات منفصــلةمضــادات إنشــاء نظــم لترصــد مقاومــة   )١٠(
فــي جميــع مرافــق الرعايـــة الخــارجيون  لمرضـــى) ا٢، (المستشــفياتالمرضــى الــداخليون الراقــدون فــي  )١(

لغيـر األغـراض  مضـادات الميكروبـاتواسـتعمال  لحيوانـات) ا٣، (وفـي المجتمـع المحلـيالصحية األخـرى 
  .البشرية

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
 

الرئيسـي وعلـى مسـتوى  ضمان أن تشارك جميع أجزاء المنظمة ذات الصـلة، علـى مسـتوى المقـر  )١(
التنســـيق بينهـــا بفعاليـــة فـــي تعزيـــز العمـــل الخـــاص  المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، مشـــاركة نشـــطة وأن يـــتم

الل تتبـــع تـــدفقات مـــوارد البحـــث بـــاحتواء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، بمـــا يشـــمل القيـــام بـــذلك مـــن خـــ
والتطــوير بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي المرصــد العــالمي الجديــد للبحــث والتطــوير فــي مجــال 

  الصحة؛
  

وبرنـــامج العمـــل  ٢٠١٥-٢٠١٤اســـتبقاء المـــوارد الكافيـــة لعمـــل األمانـــة، وفقـــًا للميزانيـــة البرمجيـــة   )٢(
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤العام الثاني عشر 

  
عاون الثالثـي بـين منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة تعزيز الت  )٣(

  الصحة العالمية من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات انطالقًا من روح نهج "الصحة الواحدة"؛
  

شمل عقد القيام مع األمين العام لألمم المتحدة بتحري الخيارات الخاصة بمبادرة رفيعة المستوى ت  )٤(
اجتمــاع رفيــع المســتوى، مــن أجــل زيــادة الــوعي والمشــاركة والقيــادة علــى المســتوى السياســي بشــأن مقاومــة 

  مضادات الميكروبات؛
  

فــي ذلــك مقاومــة  إعــداد مســودة خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا  )٥(
البلــدان، وخصوصــًا البلــدان المنخفضــة  لالمضــادات الحيويــة، تلبــي الحاجــة إلــى ضــمان تــوافر القــدرة لكــ

مضــادات الميكروبــات، وتراعــي خطــط العمــل القائمــة وكــل  والمتوســطة الــدخل، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة
الممارســــات، وكــــذلك التوصــــيات الصــــادرة عــــن الفريــــق االستشــــاري  هــــو متــــاح مــــن البينــــات وأفضــــل مــــا

السياســات التــي  مضــادات الميكروبــات، وحزمــةلمنظمــة الصــحة العالميــة والمعنــي بمقاومــة  التــابع التقنــي
  يلي: والتي تطلب من الدول األعضاء ما لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،وضعتها المنظمة 

  
لة، مع توفير المساءلة ومشاركة المجتمع المدني؛  (أ)   االلتزام بخطة وطنية شاملة ومموَّ

  تعزيز قدرات الترصد والقدرات المختبرية؛  (ب)

  ضمان اإلتاحة غير المنقطعة لألدوية األساسية المضمونة الجودة؛  (ج)
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تنظيم وتعزيـز االسـتعمال الرشـيد لألدويـة، بمـا فـي ذلـك اسـتعمالها فـي تربيـة الحيوانـات،   (د)
  وتأمين الرعاية السليمة للمرضى؛

  تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها؛  )ه(

  تعزيز االبتكار والبحث والتطوير الستحداث أدوات جديدة؛   (و)
  
اتباع نهـج متعـدد القطاعـات فـي تـوفير المعلومـات الالزمـة إلعـداد مسـودة خطـة العمـل العالميـة،   )٦(

وكذلك مع سـائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين، وخصوصـًا أصـحاب  ١وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء
، مـــع ثــل منظمــة األغذيـــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوانالمصــلحة المتعــددي القطاعــات، م

  ؛مراعاة ضرورة إدارة حاالت تعارض المصالح المحتملة
  
تقـديم مســودة خطـة العمــل العالميـة لمكافحــة مقاومـة مضــادات الميكروبـات، بمــا فـي ذلــك مقاومــة   )٧(

، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه المضادات الحيوية، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين
السادســة والثالثــين بعــد المائــة، مــع تقريــر مــوجز عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الجوانــب األخــرى مــن هــذا 

  القرار.
  
  

=     =     =  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


