
 
  
  
  
  
  
 

  ٢٢-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.22    من جدول األعمال ٤-١٥البند 
  
  
  

  إتاحة األدوية األساسية
  
 

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  ١؛الخاص بإتاحة األدوية األساسيةتقرير نظر في البعد ال

يتضمن العناصر التالية: "األدويـة األساسـية هـي أدويـة  ٢ة لألدوية األساسيةٕاذ تالحظ أن تعريف المنظمو 
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 كــائز ركيــزة رئيســية مــن ر 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 عحــرز فــي اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، والقــرار التقــدم المبشــأن 

االســــتراتيجية بصــــدد  ٢١-٦١ع  ص  ج، والقــــرار بشــــأن التكنولوجيــــات الصــــحية ٢٩-٦٠ج ص ع، والقــــرار األطفــــال
بشــأن اســتدامة  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 

  األساسية الالزمة لعالج األمراض غير السارية؛توافر األدوية ) 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 

                                                           
 .٦٧/٣٠الوثيقة ج   ١

سلسـة التقـارير منظمة الصـحة العالميـة، قيـد الطبـع ( لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستعمالها. جنيف،   ٢
 ).٩٨٥التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم 
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 لنــاستحســين صــحة ابالغــة 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 تكاليفدرة تلك األدوية وتيسير الق توافرو  -والفعالة والمضمونة الجودة 

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

 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

لق أسبابًا وتخّلف ، بحيث تخرعاية المرضىتؤثر على أن نقص األدوية األساسية مشكلة عالمية عي ذ تإ و 
ها خصائصـمـدى جسـامة المشـكلة و  تحديـدالالزمـة لمعلومات قصورًا في الوأن هناك  ،بلد إلى آخرآثارًا تختلف من 

  ؛المحّددة

العاليـــة عـــالج اللتوجيـــه ممارســـات مســـندة بالبّينـــات الللعـــالج الســـريري مبـــادئ التوجيهيـــة الدور وٕاذ تـــدرك 
التوعيـة أهميـة زيـادة ًا لوصـف األدويـة بشـكل رشـيد، و دعمـنزيهـة و ة ات موثوقـمعلومـتـوفير والحاجـة إلـى  المردودية،

  ؛األدوية بحكمةفي ميدان استعمال المرضى والمستهلكين بالشؤون الصحية لدعم 

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

  والشركاء؛ واألمانةطوال عدة عقود من جانب الدول األعضاء 

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

ــــة الفكريــــةالمنصــــوص عليهــــا فــــي  ــــاق المتعلــــق بالجوانــــب المتصــــلة بالتجــــارة مــــن حقــــوق الملكي تماشــــيًا مــــع  االتف
  ؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

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

  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -١
  

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

 د؛األساسية بهدف تحسين توافر هذه األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها واستعمالها الرشي

                                                           
)، WHO/EMP/MAR/2009.4فـــي أداة المنظمـــة التقييميـــة لقيـــاس مـــدى الشـــفافية فـــي القطـــاع الصـــيدالني العـــام (الوثيقـــة     ١

ت مالئمة لضمان تنظـيم الـنظم الصـيدالنية تنظيمـًا يشير "تصريف الشؤون على نحو جيد" إلى وضع وتنفيذ سياسات وٕاجراءا
فعــاًال وناجعــًا وأخالقيــًا، والســيما الــنظم التنظيميــة لألدويــة ونظــم توريــد األدويــة، بطريقــة شــفافة وقابلــة للمســاءلة وتتبــع ســيادة 

 القانون وتقلل إلى أدنى حد من الفساد.

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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األهميــة مــن  الحاســمة األدويــة تحســين السياســات الوطنيــة الختيــار األدويــة األساســية التــي تشــمل  )٢(
باسـتخدام إجـراءات شـفافة وصـارمة ومسـندة بالبينـات  أجل تلبية احتياجاتها الصحية ذات األولويـة والسـيما

ي القـــوائم الوطنيـــة لألدويـــة تقـــوم علـــى أســـاليب تقيـــيم التكنولوجيـــا الصـــحية فـــي اختيـــار األدويـــة إلدراجهـــا فـــ
  األساسية حسب االحتياجات واألولويات الصحية لكل بلد من البلدان؛

 
ــــنظم الصــــحية فيمــــا يتعلــــق بشــــراء األدويــــة األساســــية وتوريــــدها   )٣( تشــــجيع ودعــــم البحــــوث عــــن ال

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

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

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

ا ومأمونيتها من خـالل اسـتحداث تركيبـات مالئمـة لألطفـال وتصـنيعها وتيسـير إتاحـة هـذه تكاليفها وجودته
 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؛

  
المجتمـــع المـــدني لزيـــادة الـــوعي واإللمـــام باألدويـــة األساســـية تـــدعيم العمـــل مـــع عامـــة الجمهـــور و   )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؛ ١وائق، باالستعانة بأدوات المنظمةالع
 
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؛

                                                           
  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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من أجل االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام  النظر، حسب االقتضاء، في تكييف التشريعات الوطنية  )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 بمنظمـــة التجـــارة العالميـــة ذات الصـــلة  االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكي

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

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

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

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

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

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

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

ار األدويـــة األساســـية باالســـتناد إلـــى أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي بنـــاء قـــدراتها الخاصـــة باختيـــ  )٤(
البينــــات، ووضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن ممارســــات العــــالج الســــريري وتعميمهــــا وااللتــــزام بهــــا وتعزيــــز 
االســتراتيجيات األخــرى المتعلقــة باالســتخدام الرشــيد لألدويــة األساســية الميســورة التكلفــة والمأمونــة والفعالــة 

 الرعاية الصحية والجمهور؛والمضمونة الجودة من جانب مهنيي 

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

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

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

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

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

 تحسين إتاحة األدوية األساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والمضمونة الجودة؛
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أن يقوم حسـب االقتضـاء وبنـاًء علـى الطلـب، وبالتعـاون مـع سـائر المنظمـات الدوليـة المختصـة،   )٨(
دعم العمليات الخاصة بالسياسـات، إلـى الـدول األعضـاء التـي  بتقديم الدعم التقني الذي يشمل عند اللزوم

االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق تعتــزم االســتفادة مــن تطبيــق األحكــام الــواردة فــي 
 اتفـاق (تـريبس)بما في ذلك جوانب المرونة التي يعتـرف بهـا إعـالن الدوحـة الـوزاري بشـأن  الملكية الفكرية
االتفــــاق المتعلــــق بالجوانــــب وميــــة، وســــائر صــــكوك منظمــــة التجــــارة العالميــــة ذات الصــــلة بوالصــــحة العم

، فــي ســبيل تعزيــز إتاحــة األدويــة األساســية بمــا يتماشــى مــع المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة
  ؛استراتيجية المنظمة وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

 .أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  )٩(
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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