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  A67/33    
  
  
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية
  دعمًا للتغطية الصحية الشاملة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

الوثيقــــة إصــــدار ســــابق مــــن أحــــاط المجلــــس التنفيــــذي علمــــًا، فــــي دورتــــه الرابعــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، ب  -١
  أدناه. ٧وجرى تحديث المعلومات الواردة في الفقرة  ١٤.٢ق١٣٤ت  مواعتمد المجلس أيضًا القرار  ١؛١٣٤/٣٠ت  م
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
القــرار الموصــى بــه مــن المجلــس  مشــروعبــالتقرير وٕالــى اعتمــاد اإلحاطــة علمــًا جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى   -٢

  .١٤ق١٣٤ت  م التنفيذي في القرار
  
  
  

                                                           

الجلسـة و  ،١الجلسـة التاسـعة، الفـرع المحاضر الموجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة، انظر     ١
  (باإلنكليزية). ٢، الفرع الثانية عشرة

واإلداريـة المترتبـة علــى اعتمـاد القــرار القــرار واآلثـار الماليــة لالطـالع علـى  ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظـر الوثيقـة     ٢
  بالنسبة إلى األمانة.
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  ١٣٤/٣٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ كانون الثاني/ يناير ١٤  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
    EB134/30  من جدول األعمال المؤقت ٦-٩البند 

  
  
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية
  دعمًا للتغطية الصحية الشاملة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
يشـير مصــطلح "التكنولوجيــات الصـحية" إلــى تطبيــق المعـارف والمهــارات المنظمــة فـي شــكل أجهــزة وأدويــة   -١

). ٢٩-٦٠ج ص ع(القـرار  مشكلة صحية ما وتحسـين نوعيـة الحيـاةولقاحات وٕاجراءات ونظم ُتستحدث من أجل حل 
عـن االسـتثمارات غيـر المناسـبة وفي هذا القرار أعربـت جمعيـة الصـحة أيضـًا عـن قلقهـا بشـأن هـدر المـوارد النـاجم 

فـــــي التكنولوجيـــــات الصـــــحية التـــــي ال تلبـــــي االحتياجـــــات ذات األولويـــــة. وحثـــــت الـــــدول األعضـــــاء علـــــى "صـــــوغ 
االستراتيجيات والخطط الوطنيـة المالئمـة مـن أجـل إقامـة الـنظم الالزمـة لتقيـيم وتخطـيط التكنولوجيـات الصـحية ... 

التقريــــر الخــــاص بالصــــحة فــــي العــــالم لتكنولوجيــــا الصــــحية". كمــــا أن بالتعــــاون مــــع العــــاملين فــــي مجــــال تقيــــيم ا
الصادر بشأن التغطية الصحية الشاملة، حـدد اإلنفـاق المهـدِّر علـى األدويـة والتكنولوجيـات األخـرى  ٢٠١٠،١ لعام

 كسبب رئيسي النعدام الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، ومن ثم فقد أوصى بإرشادات مالئمة بخصوص اختيار
بشــأن  ٩-٦٤ج ص عفــي القــرار  ٢٠١١وتقيــيم تكــاليف تمويــل القــرارات، حســبما نصــت عليــه جمعيــة الصــحة عــام 

  استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة.
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية
  
مـــن التحـــديات الكبـــرى أمـــام الـــنظم الصـــحية وأمـــام تـــوفير التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة العمـــل علـــى تحقيـــق   -٢

ـــاءة. وتعنـــي التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة أن يـــتمكن كـــل النـــاس مـــن  اإلنصـــاف والمســـاواة فـــي الرعايـــة وتحقيـــق الكف
الوقاية وتعزيز الصحة والعـالج الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها واالستفادة منها (بما في ذلك 

والتأهيـــل والرعايـــة الملطفـــة)، وأن تكـــون هـــذه الخـــدمات ذات جـــودة كافيـــة لكـــي تكـــون خـــدمات فعالـــة، وأال تـــؤدي 
االستفادة من هذه الخدمات إلى وقوع من يسـتفيدون منهـا فـي ضـائقة ماليـة. والعامـل المحـرك لتحقيـق هـذه التغطيـة 

رة التكلفة لكل السكان يزيد االحتياج إلى اختيار التدخالت وٕالى اإلدارة الفعالـة الشاملة وضمان توفير خدمات ميسو 
                                                           

تمويـل الـُنظم الصـحية: السـبيل إلـى التغطيـة الشـاملة. جنيـف، منظمـة  .٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم لعـام     ١
  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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للتكنولوجيات التي سيتم اعتمادها في النظم الصحية للبلدان. وفـي الواقـع أنـه رغـم أن األدويـة وسـائر التكنولوجيـات 
على ميزانيات الرعاية الصـحية  الصحية تشكل عنصرًا ال غنى عنه للخدمات الصحية فإنها تضع عبئًا يتزايد دائماً 

ويمكــن أن يــؤثر فــي اســتدامة تمويــل الــنظم الصــحية. وحيثمــا يــتم  التوســع فــي التغطيــة يلــزم اتخــاذ قــرارات مــن أجــل 
اختيار التدخالت وتحديد التكنولوجيات التي يتعين توفيرها، وتحديد توقيتها ومن تقدَّم له، وذلك لتيسير التخصـيص 

  ودة.الرشيد للموارد المحد
  
وتقيــيم التكنولوجيــات الصــحية هــو التقيــيم  المنهجــي لخصــائص و/ أو آثــار و/ أو تــأثيرات التكنولوجيــات   -٣

والتـــدخالت الصـــحية. وهـــو يشـــمل العواقـــب المباشـــرة والمقصـــودة للتكنولوجيـــات والتـــدخالت وكـــذلك عواقبهـــا غيـــر 
ات الالزمــة لرسـم السياســات وصـنع القــرارات فــي المباشـرة وغيــر المقصـودة. وُيتبــع الــنهج المعنـي فــي تـوفير المعلومــ

مجــــــال الرعايــــــة الصــــــحية، وخصوصــــــًا فيمــــــا يتعلــــــق بأفضــــــل طريقــــــة لتخصــــــيص األمــــــوال المحــــــدودة للتــــــدخالت 
والتكنولوجيات الصحية. وتضطلع بالتقييم أفرقة متعددة التخصصات بواسطة أطـر تحليـل واضـحة، وباالسـتناد إلـى 

وقــد  ١والوبائيــة والمعلومــات والمنهجيــات الخاصــة باقتصــاديات الصــحة وغيرهــا.المعلومــات والمنهجيــات الســريرية 
ُتطبق على التدخالت، كإدراج دواء جديـد فـي مخطـط اسـترداد التكـاليف، ونشـر البـرامج الصـحية علـى نطـاق واسـع 

التــدخالت  (مثــل بــرامج التمنيــع وفــرز اإلصــابة بالســرطان)، وتحديــد األولويــات فــي مجــال الرعايــة الصــحية، وتحديــد
الصـــحية التـــي تحقـــق أكبـــر المكاســـب الصـــحية وتحقـــق قيمـــة مقابـــل المـــال، وتحديـــد أســـعار األدويـــة والتكنولوجيـــات 

  األخرى على أساس المردودية، وصياغة المبادئ التوجيهية السريرية.
  
يــــع وتجم ؛ويشــــمل التقيــــيم عــــادة مــــا يلــــي: تحديــــد البينــــات الخاصــــة بفوائــــد وتكــــاليف التــــدخالت الصــــحية  -٤

وتقيـيم اآلثـار االقتصـادية للتـدخالت وتحليـل  ؛استنتاجات البحوث الخاصة بمدى فعالية مختلف التدخالت الصـحية
وتقـدير اآلثــار االجتماعيـة واألخالقيــة لنشــر واسـتخدام التكنولوجيــات الصـحية واألثــر المحتمــل  ؛تكاليفهـا ومردوديتهــا

التقــارير ويمكــن أن تتخــذ التقييمــات أشــكاًال مختلفــة، مثــل  ٢.الــُنظم الصــحية أن يلحــق بالممارســات الطبيــة وتنظــيم
الصـحية، وتحديـد سـياق تقـارير التقيـيم المعـدة فـي أمـاكن أخـرى، واالستعراضـات  تالنطـاق عـن التكنولوجيـا الكاملة

الســـريعة، وســـائر خـــدمات المعلومـــات الخاصـــة بالتكنولوجيـــات الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الطريقـــة التـــي يمكـــن بهـــا 
ات والتطــورات المســتجدة أن تـــؤثر فــي السياســات والممارســات الحاليـــة. وبعدئــذ ُتســتخدم االســتنتاجات فـــي لالتجاهــ

عمليات صنع القرارات الخاصة بالسياسات أو التخصصات السريرية فيما يتعلـق بتخصـيص المـوارد. وتتطلـب هـذه 
قــــدرات اإلداريــــة الخاصــــة بترجمــــة العمليــــات أطــــرًا تشــــريعية ومؤسســــية مالئمــــة، وكــــذلك مــــوارد بشــــرية وماليــــة، وال

  استنتاجات هذه التقييمات إلى عمليات فعالة لتنفيذ ورصد التدخالت الصحية.
  

  استخدام تقييم التكنولوجيات الصحية من جانب الدول األعضاء في المنظمة
  
تقييمهـــا واآلثـــار نظـــرًا للتعقيـــدات العلميـــة وللعـــدد المتزايـــد دائمـــًا مـــن التـــدخالت والتكنولوجيـــات التـــي يتعـــين   -٥

المترتبــة علــى ذلــك فــي المــوارد لــن تــتمكن بلــدان عديــدة مــن بنــاء القــدرة التامــة علــى تقيــيم التكنولوجيــات الصــحية 
ــــدخالت  ــــيم الت ــــد أولويــــات تقي ــــًا لتحدي ــــدان طرق ــــرغم مــــن هــــذه العقبــــات ســــيلزم أن تضــــع كــــل البل ــــى ال بنفســــها. وعل

يــــدة هــــو الــــربط الشــــبكي بــــين البلــــدان والمؤسســــات مــــع تبــــادل والتكنولوجيــــات. وســــيكون الــــنهج المتبــــع بصــــورة متزا
المعلومــات وٕاجــراء التقييمــات المشــتركة وتكييــف االســتنتاجات المســتقاة مــن البلــدان األخــرى، مــن أجــل االســتخدام 

  األفضل للموارد المحدودة واالضطالع بتقييمات علمية متينة.
                                                           

١    INAHTA Health Technology Assessment (HTA) Glossary [webpage]. International Network of Agencies for 

Health Technology Assessment, 2006 (http://www.inahta.org/Glossary/, accessed 9 December 2013).                     
٢    HTA Resources. In International Network of Agencies for Health Technology Assessment [webpage] 

(http://www.inahta.org/HTA/, accessed 9 December 2013).                                                                                          
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فغالبية البلدان المرتفعة الـدخل أنشـأت بـرامج ذات صـلة  وتقييم التكنولوجيات الصحية ليس مفهومًا جديدًا.  -٦
أنشأت بعض البلدان المتوسـطة الـدخل وحـدات أو لجـان  ٢٠٠٠بذلك في الثمانينات من القرن العشرين. ومنذ عام 

أو بــرامج متخصصــة مــن أجــل إجــراء التقييمــات وتقــديم التوصــيات إلــى صــانعي القــرار، وخصوصــًا بشــأن تحديــد 
مة وتوجيه االستثمارات في التدخالت الصحية، والقرارات الخاصـة بالمشـتريات العموميـة مـن األدويـة األولويات العا

والتكنولوجيات الصحية األخرى وتسـعيرها ورد تكاليفهـا، وذلـك بهـدف تحـديث القـوائم الوطنيـة مـن األدويـة األساسـية 
  ة.أو األدوية التي ُترد تكاليفها، وٕاعداد المبادئ التوجيهية السريري

  
وظهـــرت جمعيـــة مهنيـــة وشـــبكات دوليـــة وٕاقليميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز تقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحية، ودعـــم   -٧

ـــــة المؤسســـــة  تطـــــوير ـــــدريب. وتشـــــمل األمثل ـــــوفير اإلرشـــــادات والت ـــــرات، وت ـــــادل المعلومـــــات والخب ـــــات، وتب المنهجي
 بتقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحية، والشـــبكةلتقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحية، والشـــبكة الدوليـــة للوكـــاالت المعنيـــة  الدوليـــة

. وتشمل (EuroScan International Network)الدولية للمعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الصحية الجديدة والناشئة 
الشبكة األوروبية لتقييم التكنولوجيات الصحية، وشبكة األمـريكتين لتقيـيم التكنولوجيـات الصـحية،  الشبكات اإلقليمية

  .HTAsiaLink وشبكة
  
مـن أجـل  CSP28.R9 اعتمد المـؤتمر الصـحي الثـامن والعشـرون للبلـدان األمريكيـة القـرار ٢٠١٢في عام   -٨

تعزيز عمليات تقييم التكنولوجيات الصحية ودمجها في الُنظم الصـحية، إقـرارًا منـه بـأن بعـض الـدول األعضـاء فيـه 
دون إجراء تقيـيم لفعاليتهـا أو تقيـيم مقـارن مسـبقًا. وقـد تـم تستخدم النظام القضائي لضمان إتاحة هذه التكنولوجيات 

ع فـي تقيـيم التكنولوجيـات الصـحية، أال وهـي: اسـتخدام تقيـيم التكنولوجيـات ّبـتحديد العناصر الرئيسية لنهج شامل ُيت
ية، الصحية في إرشاد السياسات العامة، ووضع إطار مؤسسـي لصـنع القـرار يسـتند إلـى تقيـيم التكنولوجيـات الصـح

وتعزيز قدرات الموارد البشـرية، وتعزيـز إنتـاج البيِّنـات وبـث المعلومـات، واالسـتخدام الرشـيد للتكنولوجيـات الصـحية، 
والتواصل داخل الشبكات من أجل تعزيز حصائل تقييم التكنولوجيات الصحية، بمـا فـي ذلـك المشـاركة النشـطة فـي 

  شبكة تقييم التكنولوجيات الصحية لألمريكتين.
  
حزيــران/ يونيــو  ١٩-١٧ ،وخــالل االجتمــاع العاشــر لجمعيــة التقيــيم الــدولي للتكنولوجيــات الصــحية (ســول  -٩

)، دعــا المــدير اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ إلــى عقــد مناقشــات المائــدة المســتديرة مــع الخبــراء الــدوليين ٢٠١٣
الصــحية الشــاملة وفحــص الخيــارات  لمناقشــة أهميــة اســتخدام تقييمــات التكنولوجيــات الصــحية فــي تحقيــق التغطيــة

المحتملة لزيادة التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية بتقييم التكنولوجيات الصحية على الصـعيد 
العـــالمي واإلقليمـــي والُقطـــري. واتفـــق المشـــاركون علـــى أن البلـــدان تحتـــاج إلـــى عمليـــات صـــنع القـــرار التـــي تسترشـــد 

 والعاليـةا تحديد األولويات لدمج مختلف التكنولوجيات الصـحية كجانـب مـن الخـدمات الفعالـة بالبيِّنات عند محاولته
الجودة والميسـورة التكلفـة، واقترحـوا ضـرورة اسـتمرار المنظمـة فـي التوسـع فـي اسـتخدام تقيـيم التكنولوجيـات الصـحية 

علـى وجـه التحديـد، ثمـة حاجـة إلـى من أجل تحسين دعم البلدان في سعيها إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. و 
اضــطالع المنظمــة بالقيــادة فــي ســبيل تيســير اســتخدام هــذه التقييمــات علــى نطــاق أوســع فــي تحديــد األولويــات مــن 
خــالل الــدعوة وٕاذكــاء الــوعي بشــأن فائــدة تقيــيم التكنولوجيــات الصــحية بالنســبة إلــى راســمي السياســات، عــن طريــق 

دول األعضاء باإلرشادات بشأن أفضل الممارسات في مجال تقييم التكنولوجيات وضع المعايير والقواعد، وتزويد ال
الصــحية، عــن طريــق تنســيق وتيســير التعــاون بــين شــبكات تقيــيم التكنولوجيــات الصــحية والــدول األعضــاء، وتقــديم 

  الدعم التقني لتنمية القدرات في مجال تقييم التكنولوجيات الصحية، والسيما في البلدان النامية.
  

استضـافت حكومـة تايلنــد اجتماعـًا علــى هـامش الجـزء الرفيــع المسـتوى مــن دورة  ٢٠١٣وفـي تمـوز/ يوليــو   -١٠
المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة لمناقشة تقييم التكنولوجيات الصحية كأداة لتحقيق التغطية الصحية 

ُيعـد أداة لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، وأنـه الشاملة. وخلـص المشـاركون إلـى أن تقيـيم التكنولوجيـات الصـحية 
  وٕان كان ال يمثل حًال، إال أنه يساعد في إرشاد عمليات تحديد األولويات واختيار التدخالت الصحية.
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بشــأن  SEA/RC66/R4، اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا القــرار ٢٠١٣وفــي أيلــول/ ســبتمبر   -١١
ات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشـاملة، وقـد طلـب هـذا القـرار إلـى المـدير اإلقليمـي تقييم التدخالت والتكنولوجي

بــين جملــة أمــور تحديــد وضــع تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية فــي الــدول األعضــاء داخــل اإلقلــيم؛ وتعزيــز 
لمصــلحة علــى المعــارف حــول تقيــيم التكنولوجيــات الصــحية فــي أوســاط راســمي السياســات وغيــرهم مــن أصــحاب ا

الصــعيد الــوطني باالســتناد إلــى الــدروس المســتفادة مــن المؤسســات البحثيــة داخــل اإلقلــيم وخارجــه؛ ودمــج المفــاهيم 
والمبــادئ الخاصــة بتقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية فــي االســتراتيجيات اإلقليميــة ذات الصــلة بمــا فــي ذلــك 

مال األدوية والتكنولوجيات الصحية على نحو رشيد؛ وتزويد الدول تلك التي تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة واستع
األعضـاء بالـدعم التقنـي مـن أجـل تعزيـز القـدرات المالئمـة؛ ودعـم تبـادل المعلومـات وبنـاء القـدرات فـي مجـال تقيــيم 

  التكنولوجيات الصحية وتنظيمها. 
  

  استخدام تقييم التكنولوجيات الصحية من جانب األمانة
  

األمانــة الــدول األعضــاء بالمعلومــات واإلرشــادات والجهــود الراميــة إلــى بنــاء القــدرات وعكفــت علــى زودت   -١٢
  تطبيق تقييم التكنولوجيات الصحية على إرشادات المنظمة نفسها وعملها الخاص بوضع القواعد.

  
عالميــة عــن  بيانــاتقاعــدة  ١(اختيــار التــدخالت العاليــة المــردود)،  WHO-CHOICE وُتعــد قاعــدة بيانــات  -١٣

تكنولوجيـا صـحية مختلفـة تـم تحديـدها مـن بـين التكنولوجيـات المسـتخدمة فـي مكافحـة االعـتالالت  ٥٠٠تكلفة وأثر 
الــدعم إلــى الــدول األعضــاء مــن   WHO-CHOICE بيانــاتوتقــدم قاعــدة  تنطــوي علــى أثقــل األعبــاء المرضــية.التــي 

ياق مناقشـــة السياســـات الراميـــة إلـــى تحقيـــق التغطيـــة أجـــل تحديـــد األولويـــات وتقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحية فـــي ســـ
الصحية الشاملة. ومن أجل مساعدة البلدان على تكييف النتائج بحيث تتالءم مع ظروفها الخاصة، أجـرت األمانـة 

إقليمــًا فرعيــًا مختلفــًا. وتقــدم األمانــة أيضــًا اإلرشــادات بشــأن كيفيــة  ١٤تقييمــًا لمردوديــة مجموعــة مــن التــدخالت فــي 
اد التوازن بين المسائل المتعلقة بالمردودية وبين المسائل المهمة األخرى من أجل تحديد األولويات، مثل تحقيق إيج

  اإلنصاف.
  

وتطبـــــق لجنـــــة الخبـــــراء المعنيـــــة باختيـــــار األدويـــــة األساســـــية واســـــتعمالها التابعـــــة للمنظمـــــة مبـــــادئ تقيـــــيم   -١٤
. وتطبــق األمانــة ٢لمنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســيةالتكنولوجيــات الصــحية فــي عملهــا الخــاص بوضــع قائمــة ا

عمليــة شــفافة تشــمل تحلــيالت منهجيــة لألدويــة المقترحــة، تتنــاول تقيــيم الفعاليــة والمأمونيــة والتكلفــة المقارنــة للبــدائل 
ساسـية العالجية. وتدعم األمانة تكييف الـدول األعضـاء لقائمـة المنظمـة النموذجيـة ووضـع قـوائم وطنيـة لألدويـة األ

واألدويــة التــي ُتســترد تكاليفهــا وكتيبــات الوصــفات والمبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــوالت العالجيــة. وفضــًال عــن ذلــك، 
قامت األمانة بتحفيز التعاون اإلقليمي، وتوفير منصة لتبادل أفضل الممارسات من أجل االختيـار المسـند بالبيِّنـات 

ساسية، ودعم تنمية القدرات في مجال تقييم التكنولوجيات الصحية فـي واالستخدام الرشيد للتكنولوجيات الصحية األ
  الدول األعضاء.

  
وتعمل األمانة مع الدول األعضاء من أجل تحديد أفضل الممارسات في مجال السياسات الخاصة بتوريد   -١٥

جيهيـة بشـأن السياسـات التكنولوجيات الصحية واسترداد تكاليفها وتسعيرها، وتوصـي األمانـة مـن خـالل المبـادئ التو 
)، بـأن تعتبـر الـدول األعضـاء تقيـيم ٢٠١٣الُقطرية الخاصـة بتسـعير المستحضـرات الصـيدالنية (الصـادرة فـي عـام 

                                                           
  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٩في تم االطالع ، /http://www.who.int/choice/enانظر     ١
  .١٤-٥٥ج ص عانظر القرار     ٢
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التكنولوجيـــات الصـــحية أداة لـــدعم عمليـــات صـــنع القـــرار الخـــاص باســـترداد التكـــاليف ولتحديـــد األســـعار والتفـــاوض 
  بشأنها.

  
التوجيهية التابعة للمنظمة المبادئ الطبية المسندة بالبيِّنـات ونهـوج تقيـيم  وتستخدم لجنة استعراض المبادئ  -١٦

التكنولوجيــات الصــحية لضــمان صــالحية المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة وٕاحكامهــا مــن الناحيــة العلميــة ومراعــاة القــيم 
قليميـــة تكييـــف المبـــادئ واألفضـــليات واســـتخدام المـــوارد فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة. ويمكـــن للمكاتـــب اإل

التوجيهية العالمية وكتيبات الوصفات والبروتوكوالت بحيث تتواءم مع السياقات اإلقليميـة مـن أجـل دعـم االسـتعمال 
الرشــيد للتكنولوجيــات الصــحية األساســية، وتــوفير الخبــرة للبلــدان لــدعم تنميــة القــدرات فــي مجــال تقيــيم التكنولوجيــات 

  الصحية.
  

تنفيذ أنشطة األمانـة علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والُقطـري  ٢٠١٥-٢٠١٤نية البرمجية وتتوخى الميزا  -١٧
من أجل دعم بناء القدرات في مجال تقييم التكنولوجيات الصحية في الدول األعضاء. وتشمل هذه األنشـطة تـوفير 

ل إجـراء التقييمـات؛ والتعـاون األدوات واإلرشادات لدعم البلـدان فـي تحديـد أولويـات التكنولوجيـات الصـحية مـن خـال
  مع الدول األعضاء والشبكات اإلقليمية في بناء القدرات الخاصة بتقييم التكنولوجيات الصحية.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتقديم اإلرشادات والـدعم لبنـاء القـدرات علـى الصـعيد الُقطـري،   -١٨
داء المشــورة حــول مــدى الحاجــة إلــى تقــديم مشــروع قــرار إلــى جمعيــة الصــحة يــدعو إلــى اســتخدام نهــوج تقيــيم وٕاســ

التكنولوجيـــات الصـــحية مـــن أجـــل إرشـــاد عمليـــات صـــنع القـــرار وتوجيههـــا للتقـــدم صـــوب تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية 
  التكلفة.الشاملة وتحسين إتاحة المنتجات الطبية األساسية المضمونة الجودة والميسورة 
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