
 
  
  
  
  
  
 

  ٢٣-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.23    من جدول األعمال ٧-١٥البند 
  
  
  

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية 
  دعمًا للتغطية الصحية الشاملة

  
  

  ،جمعية الصحة العالمية السابعة والستون
  

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

بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي  ١٦-٦٠ج ص عالصـــحي المســـتدام والتغطيـــة الشـــاملة والتـــأمين الصـــحي االجتمـــاعي، و
بشــأن دور  ٢١-٦٣ج ص عبشــأن التكنولوجيــات الصــحية، و ٢٩-٦٠ج ص عاألدويــة علــى نحــو رشــيد، واســتعمال 

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

  
فـــي الـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك وٕاذ تُقِّـــر بأهميـــة وضـــع السياســـات وصـــنع القـــرارات المســـنَّدة بالبيِّنـــات 

القــرارات بشــأن تخصــيص المــوارد، وتصــميم ُنظــم الخــدمات وترجمــة السياســات إلــى ممارســات، والتأكيــد علــى أدوار 
منظمــة فـي مجــال تقـديم الــدعم مـن أجــل تعزيــز ُنظـم المعلومــات والقـدرة علــى إجـراء البحــوث الصــحية الومسـؤوليات 

  ؛واستخدامها من جانب الدول األعضاء
  

وٕاذ تشـــير إلـــى أن فعاليـــة اســـتخدام المـــوارد ُتعـــد عـــامًال حاســـم األهميـــة فـــي اســـتدامة أداء الـــُنظم الصـــحية، 
والسيما حيثما تسعى الدول األعضاء في تحركها صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة إلـى تحقيـق زيـادة كبيـرة فـي 

ة واإلجــراءات الطبيــة، وغيرهــا مــن تــدخالت الرعايــة إتاحـة األدويــة األساســية بمــا فــي ذلــك األدويــة الجنيســة، واألجهــز 
  الصحية الرامية إلى تعزيز الصحة والوقاية والتشخيص والعالج والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
يشـير إلـى هـدر نسـبة عاليـة مـن اإلنفـاق  ٢٠١٠٢التقرير الخاص بالصـحة فـي العـالم وٕاذ تحيط علمًا بأن 

جــة ملحــة إلــى وضــع حلــول منهجيــة وفعالــة مــن أجــل الحــد مــن أوجــه ومــن ثــم فهنــاك حا ٪٤٠علــى الصــحة تبلــغ 
  القصور وتعزيز استخدام التكنولوجيا الصحية على نحو رشيد؛

                                                           
 .٦٧/٣٣الوثيقة ج    ١

. جنيـــف، منظمـــة . تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة٢٠١٠التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ٢
  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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وٕاذ تُقِّر بالدور البالغ األهمية الذي يلعبه التقييم المستقل للتدخالت والتكنولوجيات الصحية، كبحـث متعـدد 
ت من أجل إرشاد عمليات تحديد أولويـات التـدخالت الراميـة إلـى التخصصات في مجال السياسات، في توليد البيِّنا

تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض والتشـــخيص والعـــالج والتأهيـــل  والرعايـــة الملطفـــة، واختيـــار هـــذه التـــدخالت 
  وٕادخالها وتوزيعها وٕادارتها؛

  
والشــاملة، يمكــن لتقيــيم  وٕاذ تؤكــد علــى أنــه مــن خــالل منهجيــة البحــث الدقيقــة والمنظمــة والعمليــات الشــفافة

األدوية واللقاحات واألجهزة والمعدات الطبية واإلجراءات الصحية، بما في ذلك التدخالت الوقائية، أن تسـاعد علـى 
تلبيــة الطلــب علــى المعلومــات الوثيقــة عــن الجوانــب المتعلقــة بمأمونيــة التكنولوجيــات وكفاءتهــا وجودتهــا ومالءمتهــا 

أجـل تحديـد إذا كـان ينبغـي دمجهـا فـي تـدخالت وُنظـم صـحية معينـة ومتـى ينبغـي القيـام ومردوديتها وفعاليتها، مـن 
  بذلك؛

 
على تقييم وبحث وتوثيق أثـار التـدخالت  في معظم البلدان النامية  وٕاذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية القدرة

جتماعيــة والقانونيــة واألخالقيــة، والتكنولوجيــات الصــحية علــى الصــحة العموميــة وآثارهــا االقتصــادية والتنظيميــة واال
ه السياسات الرشيدة والقرارات والممارسات المهنية؛   مما يؤدي إلى عدم كفاية المعلومات التي يمكن أن توجِّ

  
داخــل الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال  والتعــاون وٕاذ تُقِّــر بأهميــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة والتواصــل

  يات الصحية من أجل تعزيز السياسات الصحية المسنَّدة بالبيِّنات،تقييم التدخالت والتكنولوج
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

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

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

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

 تعزيز الصلة بين تقييم التكنولوجيات الصحية وبين التنظيم واإلدارة، حسب االقتضاء؛  )٢(

ى نطاق واسع، ووضـع المبـادئ القيام أيضًا بمراعاة استخدام األساليب الراسخة والمتفق عليها عل  )٣(
التوجيهيــــة الوطنيــــة بشــــأن المنهجيــــات العمليــــة وُنظــــم الرصــــد الخاصــــة بتقيــــيم التــــدخالت والتكنولوجيــــات 
الصحية، حسب االقتضاء، مـن أجـل ضـمان الشـفافية والجـودة ومالءمـة السياسـات فيمـا يتعلـق بالتقييمـات 

 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؛

                                                           
 قليمي.حسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلو     ١
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يمية والدولية، من أجل تطـوير النظر في تعزيز القدرة الوطنية على التواصل داخل الشبكات اإلقل  ) 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(
جمــع المعلومــات والــدروس فــي الــدول األعضــاء، وســائر أصــحاب المصــلحة فــي البلــد أو اإلقلــيم مــن أجــل 

المستفادة وتبادلها في سبيل صياغة وتنفيذ الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن بناء القدرات الخاصة بتقييم 
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(
المعلومـــات والقـــدرات البحثيـــة ذات الصـــلة، والنظـــر فـــي التمـــاس الـــدعم التقنـــي وتبـــادل المعلومـــات وتقاســـم 

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

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

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

المنهجيــة والمــوارد  دول األعضــاء مـن حيــثتقيـيم حالــة التـدخالت والتكنولوجيــات الصــحية فـي الــ  )١(
ـــــدخالت  البشـــــرية والقـــــدرة المؤسســـــية وتصـــــريف الشـــــؤون والصـــــلة بـــــين وحـــــدات و/ أو شـــــبكات 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(
واستعمال ذلك فـي عمليـات صـنع القـرارات المسـندة بالبينـات فـي صـفوف راسـمي السياسـات علـى الصـعيد 
ء الوطني وغيرهم من أصحاب المصلحة، من خـالل اسـتخالص أفضـل الممارسـات مـن تلـك العمليـة، وأدا

ومساهمة معاهد البحث ذات الكفاءة ووكاالت وبرامج تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية، وتبادل تلك 
التجـــارب مـــع الـــدول األعضـــاء عبـــر قنـــوات وأنشـــطة مالئمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــبكات العالميـــة واإلقليميـــة 

  والمؤسسات األكاديمية؛

جيات الصحية في استراتيجيات المنظمة ومجاالت إدراج مفاهيم ومبادئ تقييم التدخالت والتكنولو   )٣(
عملها ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ما يتعلق منها بالتغطية الصـحية الشـاملة، 
بمــا فــي ذلــك التمويــل الصــحي، وٕاتاحــة األدويــة واللقاحــات وغيرهــا مــن التكنولوجيــات الصــحية المضــمونة 

يدًا، والوقاية من األمراض غير السارية والسارية وتدبيرها العالجي، ورعاية الجودة واستعمالها استعماًال رش
 األمهات واألطفال، ووضع سياسة صحية قائمة على البينات؛

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

التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية، بمــا فــي ذلــك، حســب االقتضــاء، وضــع إرشــادات وأســاليب وعمليــات 
 واستخدامها على الصعيد العالمي استنادًا إلى الممارسات المتفق عليها دوليًا؛
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ســتفادة مــن شــبكات خبرائهــا والمراكــز ضــمان القــدرة الكافيــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة، واال  )٥(
المتعاونــة معهــا وغيرهــا مــن الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى الــدعم لتيســير اتخــاذ 

 القرارات القائمة على البينات في الدول األعضاء؛

يـات الصـحية دعم تبادل المعلومات والتجارب وبناء القدرات في مجال تقييم التـدخالت والتكنولوج  )٦(
مــن خــالل آليــات وشــبكات تعاونيــة علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والقطــري، إلــى جانــب الحــرص علــى 

 جعل تلك الشراكات فعالة وناجعة ومستدامة؛

تقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحية العالميــة التاســعة والســتين، عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا   )٧(
  القرار.

  
  

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

  
  

=     =     =  


