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 العمومية الصحة سياسات إلى بالنسبة األهمية
 
 فيمـا اللقاحـات وصـانعي الوطنيـة التنظيميـة للسـلطات إرشـادات المنظمـة عـن الصـادرة التوصـيات تتضمن  -٥

 هــذه وتشــكل. وتنظيمهــا مأمونيتهــا قضــايا مــن بــذلك يتصــل ومــا جودتهــا ومراقبــة البيولوجيــة األدويــة إنتــاج يخــص
 أو اإلقليميـة المرجعيـة المستحضـرات لمعـايرة للمنظمـة الدوليـة المعـايير وُتسـتخدم. الوطنيـة للـوائح أساسـاً  التوصيات
 عـن الروتينـي واإلفـراج التـراخيص لمنح أساساً  تشكل ما غالباً  والتي للصانعين، المرجعية المستحضرات أو الوطنية
  .العالم نطاق على منها السريرية الجرعات وتحديد اللقاحات دفعات

  
 إلـــى األول المقـــام فـــي) استئصـــاله ١٩٨٨ عـــام ومنـــذ( األطفـــال شـــلل مكافحـــة فـــي المحـــرز التقـــدم ويرجـــع  -٦

 فــي الُمســتخدم( التكــافؤ الثالثــي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح إلــى فباإلضــافة. واســع نطــاق علــى اللقاحــات اســتخدام
 ضـد التكـافؤ األحادي الفموي األطفال شلل لقاح باستخدام ُرخِّص ،)التكميلي أو الروتيني للتمنيع البلدان من العديد

 ٣و ١ النـــوعين ضـــد التكـــافؤ الثنـــائي الفمـــوي األطفـــال شـــلل ولقـــاح ٣ والنـــوع ١ النـــوع مـــن األطفـــال شـــلل فيروســـات
 لمكافحــة أو ٣و ١ النوعــان فيهــا يتــوطن التــي البلــدان فــي) األطفــال شــلل الستئصــال العالميــة المبــادرة فــي اســُتخدم(

ـــص وقـــد. الظهـــور إلـــى فيهـــا نوعـــان أو نـــوع يعـــود أن ُيمكـــن التـــي الحـــاالت فـــي الفاشـــيات  شـــلل لقـــاح الســـتخدام ُرخِّ
 أجــل مــن تخزينــه المتوقــع مــن أن بيــد ،٢ النــوع مــن األطفــال شــلل فيروســات ضــد التكــافؤ األحــادي الفمــوي األطفــال
 بـالتمنيع المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبراء فريق من العام المدير طلب وقد. للطوارئ التصدي في استخدامه

 التكـافؤ الثنـائي الفمـوي األطفـال شلل بلقاح التكافؤ الثالثي الفموي األطفال شلل لقاح عن االستعاضة في ينظر أن
 الفمـوي األطفـال شـلل لقـاح إنتـاج بشـأن المنظمـة توصـيات ُنقِّحـت وقـد. العـالمي الصـعيد علـى الروتينـي التمنيع في

 مختبريــة تقنيــات وُأتيحــت ميــةالعل المعــارف تقــدمت الحــين، ذلــك ومنــذ. ١٩٩٩ عــام فــي مــّرة آخــر بالكامــل ومراقبتــه
 والثنائيــة التكــافؤ األحاديــة اللقاحــات مثــل جديـدة صــيغ اســتخدام يجــري كمــا الفمـوي األطفــال شــلل لقــاح لتقيــيم جديـدة
  . اعتمادها على اللجنة وافقت وقد التطورات هذه المنقحة التوصيات وتتضمن. التكافؤ

  
ــــدفتريا ذيفانــــات بواســــطتها ُتعطــــى التــــي المختلطــــة اللقاحــــات العشــــرين القــــرن منتصــــف منــــذ وُتســــتخدم  -٧  ال

 والتيتـانوس الدفتريا إلى المستندة المختلطة اللقاحات أوائل بعض احتوى وقد. أخرى مستضدات عّدة مع والتيتانوس
 أعقـب وقـد. الـديكي لسـعالل المضادة الكاملة الخاليا منتجات أو /و المعطلة األطفال شلل فيروسات منتجات على
 الكاملــة الخاليــا للقاحــات كبــدائل الــديكي لســعالل متنوعــة الخلويــة مستضــدات علــى تحتــوي توليفــات اللقاحــات هــذه

 ســـطحي ومستضـــد" ب" الـــنمط مـــن النزليـــة للمســـتدمية أكثـــر أو متقـــارن مستضـــد ضـــافةإ و  الـــديكي للســـعال المضـــادة
 الكاملــة الخاليــا منتجــات إلــى المســتندة المختلطــة اللقاحــات مــن العديــد الــراهن الوقــت فــي ويوجــد. B الكبــد اللتهــاب
 حيــث مــن تتفــاوت وهــي العــالمي، الصــعيد علــى الالخلويــة الــديكي الســعال ومستضــدات الــديكي للســعال المضــادة
ـــع أي( الســـتخدامها المســـتهدفة العمريـــة للفئـــة تبعـــاً  للمستضـــدات الكامـــل والمـــدى مستضـــد كـــل مقـــادير  وأطفـــال ُرضَّ

 واللقاحــــات الــــديكي والســــعال التيتــــانوسو  الــــدفتريا بشــــأن للمنظمــــة متطلبــــات أول ُنشــــرت وقــــد). وبــــالغين ومــــراهقين
 وقــد. اإلرشــادات هــذه تحــديث بعــد فيمــا حــدث الــذي والتنظيمــي العلمــي التقــدم واقتضــى. ١٩٩٠ عــام فــي المختلطــة
 علـــى ووافقـــت التيتـــانوسو  الـــدفتريا إلـــى المســـتندة المختلطـــة اللقاحـــات بشـــأن المنقحـــة التوصـــيات فـــي اللجنـــة نظـــرت

  . اعتمادها
  
 وصـانعي الوطنيـة التنظيميـة للسـلطات إرشـادات تـوفير إلـى تهـدف جديـدة توجيهية مبادئ اللجنة واعتمدت  -٨

 الكريـات لغـزو السـابقة المنجليـة المتصـورات مراحـل تسـتهدف التـي المأشـوبة المالريـا لقاحـات جـودة بشأن اللقاحات
 غيــر والجوانــب ،)واســتقرارها خصائصــها وتحديــد جودتهــا ومراقبــة إنتاجهــا ذلــك فــي بمــا( الدمويــة ومراحلهــا الحمــر

 إلــى تســتند وهــي المالريــا، لقاحــات اســتحداث أجــل مــن متنوعــة نهــوج وُتســتخدم. اللقاحــات لهــذه والســريرية الســريرية
 التوجيهيـة، المبـادئ هـذه وضـع ولـدى. المتصـوَّرات حيـاة دورة مـن مختلفـة مراحـل وتسـتهدف مختلفـة إنتاج منصات

 المرحلـة ويسـتهدف الخميـرة فـي ُينـتج المنجليـة للمتصـورات مضـاد مأشـوب لقـاح وهـو واحـد، مرشـح لقـاح هناك كان
 إلــى األمـر ويحتـاج. السـريرية التجـارب مـن الثالثـة المرحلـة فــي للتقيـيم حاليـاً  يخضـع الحمـر، الكريـات لغـزو السـابقة
 إلى تهدف اللقاحات هذه ألن لالنتقال المانعة المالريا للقاحات السريري التطوير أجل من ومحددة إضافية دراسات
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 تمنـع أن لهـا يتوقَّـع وال عرقلتهـا أو الطفيلـي حيـاة دورة مـن الجنسـية المرحلـة وقـف طريـق عـن المالريا انتقال خفض
  .تطعيمهم جرى الذين األفراد في مباشرة المالريا مرض

  
   المنظمة لبرامج بالنسبة اآلثار

  
 تلــك ومأمونيــة البشــري الطــب فــي المســتعملة البيولوجيــة المــواد جــودة بشــأن التوصــيات أحــدث اللجنــة تــوّفر  -٩

 بواليتهــا الوفــاء مــن المنظمــة اللجنــة عمــل ويمّكــن. الالزمــة الدوليــة المرجعيــة المــواد تــوافر وتــؤمن ونجاعتهــا المــواد
 اللقاحــات مقبوليــة لتقيــيم أساســاً  اللجنــة حــّددتها التــي العالميــة والمعــايير القواعــد وتشــكل. المجــال هــذا فــي الدســتورية
  .اليونيسيف مثل األخرى الدولية والهيئات األمريكية للبلدان الصحة منظمة قبل من شرائها لغرض

  
. المنظمــة أنشــطة مــن العديــد إلــى بالنســبة كبيــرة آثــار وتوصــياتها واســتنتاجاتها الخبــراء لجنــة ولمالحظــات  -١٠
 الـــدم ومنتجـــات اللقاحـــات جـــودة لتـــأمين الالزمـــة المرجعيـــة والمستحضـــرات التوصـــيات خاصـــة، بصـــفة تـــوفر، وهـــي

 عن الكشف ألغراض األساسية التشخيصية االختبارات لتوحيد الالزمة المرجعية المواد وٕاتاحة ونجاعتها ومأمونيتها
  .الدم منتجات في الملوثات

  
 ،٢٠١٠ عـــام فـــي المعتمـــد وجودتهـــا ومأمونيتهـــا الـــدم منتجـــات تـــوافر بشـــأن ١٢-٦٣ع ص ج القـــرار وفـــي  -١١

 أحـد ويتمثل. العالمي الصعيد على المأمونة الدم منتجات إلى الوصول تحسين إلى بالحاجة الصحة جمعية سّلمت
 والبلــدان الــدخل المنخفضــة للبلــدان الــدعم تــوفير فــي المجــال هــذا فــي الحاليــة المنظمــة ألنشــطة الرئيســية األهــداف
 من مشتقة أساسية أدوية إنتاج بهدف التجزئة لغرض المسترجعة البالزما تحضير من تتمكن لكي الدخل المتوسطة
 وتشـــير. ســـكانها أجـــل مـــن) والمحـــددة التكـــافؤ المتعـــددة المناعيـــة والغلوبولينـــات الـــدم تخثـــر عوامـــل مثـــل( البالزمـــا
ـــدان فـــي ســـنوياً  المفقـــودة البالزمـــا كميـــة أن إلـــى التقـــديرات ـــدخل المنخفضـــة البل ـــدان ال ـــدخل المتوســـطة والبل ـــغ ال  تبل

 البالزمـا اسـترجاع جهـود في تؤثر سوف التي الرئيسية العناصر وتشمل. المنقولة غير البالزما من لتر مليون ٩,٣
 وتــأمين بالنفقــات مقارنــة للفوائــد مــؤاتٍ  تحليــل وٕاجــراء داخليــة عمليــات بإنشــاء حكــومي التــزام ضــمان المســتقبل فــي

 خـدمات وتنظـيم المسـترجعة بالبالزما المرتبطة المتبقية الصحية المخاطر إلدارة استراتيجية ووجود الالزم االستثمار
ـــة وطنيـــة ـــدم معني ـــة المنشـــآت علـــى التنظيمـــي اإلشـــراف تشـــمل بال ـــدم المعني ـــذ بال ـــدة الصـــناعة ممارســـات وتنفي  الجي
 بشـأن إرشـادات إعـداد: يلـي بما المنظمة تقوم أن اللجنة تقترح ،١٢-٦٣ع ص ج القرار تنفيذ تيسير وبغية. وٕانفاذها
 المبــادئ وٕاصــدار للتجزئــة؛ المخصصــة البالزمــا ذلــك فــي بمــا الــدم، مكونــات فــي المتبقيــة الصــحية المخــاطر تقــدير

 إنتاجهــا أو للبالزمــا التعاقديــة التجزئــة فائــدة تحديــد أجــل مــن كليهمــا أو بالــدعوى الخاصــة المعلومــات أو التوجيهيــة
  . األساسية لألدوية النموذجية المنظمة قائمة في الدم ومكونات الدم وٕادراج األعضاء؛ الدول في محلياً 

  
    معينة غذائية وملوثات مضافات تقييم

 الصــحة ومنظمــة والزراعــة األغذيــة منظمــة بــين المشــتركة الخبــراء للجنــة والســبعون الســابع التقريــر
  الغذائية بالمضافات والمعنية العالمية
  ٢٠١٣١ يونيو/ حزيران ١٣-٤ روما،

  
  الرئيسية التوصيات

  
 استعرضــت كمــا بشــأنها، اســتنتاجات إلــى وتوصــلت غذائيــة مضــافات ســبعة لمأمونيــة تقييمــاً  اللجنــة أجــرت  -١٢

 مـن ذلـك غيـر أو المقبولـة اليـومي المـدخول قـيم وُحـدِّدت. ومنتجاتـه الكاكـاو عـن النـاجم للكـادميوم الغـذائي التعرض
  . الغذائية المضافات من ١٧ مواصفات وُنقِّحت. بالمأمونية المتعلقة البيانات

                                                           
 .الطبع قيد ،٢٠١٣ ،٩٨٣ رقم للمنظمة، نيةالتق التقارير سلسلة   ١
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 بالمضـافات الخاصـة التحليليـة األسـاليب بشـأن وخاصـة عامة، وٕارشادات اعتبارات أيضاً  التقرير ويتضمن  -١٣
 العـالمي للنظـام التـابع األغذيـة تلـوث وتقييم رصد برنامج في ُجمعت التي الجديدة الغذاء استهالك وبيانات الغذائية
  .الغذائي التعرض تقييمات في استخدامها والمقرر البيئة لرصد

  
 بالمضــافات المعنيــة الغــذائي الدســتور هيئــة ِقَبــل مــن وتعليقاتهــا وتوصــياتها اللجنــة تقييمــات تنــاَقش وســوف  -١٤

 الغـذائي الدسـتور إطـار فـي توصـيات توفير أجل من األغذية في بالملوثات المعنية الغذائي الدستور وهيئة الغذائية
 المخــــاطر إلدارة مناســــبة تــــدابير وتحديــــد الوطنيــــة للســــلطات الغذائيــــة المضــــافات لهــــذه المــــأمون االســــتخدام بشــــأن

  .التدابير بهذه والتوصية البشري، التعرض من بالحد يتعلق فيما وتخفيفها
  

 ذات المعلومــات مــن وغيرهــا الســمية بموضــوع المتعلقــة للمعلومــات مفصــلة دراســات المنظمــة نشــرت وقــد  -١٥
 عـن ملخصـات والزراعـة األغذيـة منظمـة نشـرت كمـا ١المركبـات، مأمونيـة تقيـيم عمليـات إليهـا استندت التي الصلة
  ٢.نقاوتها ودرجة الغذائية المضافات هوية

  
   العمومية الصحة لسياسات بالنسبة األهمية

  
 درجـة وتقـّدر العموميـة، للصـحة بالنسـبة الغذائيـة والملوثات للمضافات التعرض أهمية اللجنة أعمال تحدِّد  -١٦
ـــة هـــذه ـــيم خـــالل مـــن وذلـــك أمكـــن، إن األهمي ـــه متفـــق للمخـــاطر علمـــي تقي ـــًا، علي  بشـــأن إرشـــادات تـــوفر كمـــا دولي

 تقتضـي الصـحة علـى مخـاوف وجـدت كلمـا واضـحة توصـيات تصدر وهي. الغذائية للمضافات المأمون االستخدام
 المشـترك الغذائيـة المعـايير برنـامج خـالل مـن إجـراءات تقتضـي أو لتبديـدها جـراءاتإ اتخـاذ الوطنية الحكومات من
  ).الفرعية وأجهزتها الغذائي الدستور هيئة أي( والمنظمة والزراعة األغذية منظمة بين
  

ـــنجم قـــد التـــي المخـــاطر تقيـــيم مشـــكلة تواجـــه األعضـــاء الـــدول جميـــع كانـــت وٕان  -١٧  الكيميائيـــة المـــواد عـــن ت
 بصـــفة يقـــّيم الـــذي هـــو اإلقليميـــة أو الوطنيـــة العلميـــة المؤسســـات مـــن فقـــط قلـــيالً  عـــدداً  فـــإن األغذيـــة، فـــي الموجـــودة
 األعضـاء الـدول تزويد الضروري من فإن ولذلك. بها الصلة ذات والبيانات والوبائية السمية البيانات جميع منهجية

 الغذائيـة المضـافات تقيـيم عـن محـددة وبمعلومـات المخـاطر لتقيـيم العامـة الجوانـب من كل عن صحيحة بمعلومات
 هذه تقييم حول اآلراء في الدولي التوافق لبلوغ اللجنة به تضطلع الذي المعقد العمل وهذا. التقرير هذا يتناولها التي

 العـالمي الصـعيد علـى العموميـة الصـحة قـرارات علـى وتـأثيره أهميتـه حيـث مـن نوعـه من فريداً  عمالً  ُيعد المرّكبات
  .الغذائية السالمة يخص فيما
  
 مـن وغيرهـا الغذائية للسالمة الدولية المعايير لوضع اللجنة هذه بتوصيات الغذائي الدستور هيئة وتستعين  -١٨

 السـلع استيفاء يكفل مما تقييمها، للجنة سبق لمواد إال تصدر ال وهي علمية المعايير وهذه. والتوصيات اإلرشادات
 ممارسـات وضمان المستهِلك صحة حماية أجل من الصارمة السالمة لمعايير الدولية التجارة في المتداولة الغذائية
  .األغذية تجارة في منصفة

  
 واإلقليميـة الوطنيـة المعـايير وضـع لـدى مباشـرةً  اللجنـة تقـدمها التي المشورة أيضاً  األعضاء الدول وتراعي  -١٩

  .األغذية لسالمة
                                                           

 .الطبع قيد ،٢٠١٣ ،٦٨ رقم للمنظمة، الغذائية المضافات سلسلة .معّينة غذائية مضافات مأمونية تقييم   ١

 منظمــة بــين المشــتركة الخبـراء لجنــة دراســات سلسـلة والزراعــة، األغذيــة منظمــة. الغذائيـة المضــافات بمواصــفات ملخـص   ٢
 .الطبع قيد ،٢٠١٣ ،١٤ الغذائية بالمضافات والمعنية العالمية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية
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   المنظمة لبرامج بالنسبة اآلثار
 
 اجتماعــات ثالثــة عقــد المخطــط مــن وكــان. مســتمر نشــاط األغذيــة فــي الكيميائيــة للمــواد اللجنــة تقيــيم إن  -٢٠

 العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة والزراعـــة األغذيـــة منظمـــة بـــين المشـــتركة الخبـــراء للجنـــة ٢٠١٣-٢٠١٢ الفتـــرة خـــالل
 بشــــأن ٢٠١٣ يونيــــو/ وحزيــــران ٢٠١٢ يونيــــو/ حزيــــران فــــي اجتماعــــان ُعِقــــد وقــــد: الغذائيــــة بالمضــــافات والمعنيــــة
 تقيـيم أجل من ٢٠١٣ نوفمبر/ الثاني تشرين في الثالث االجتماع عقد وُيعتزم األغذية وملّوثات الغذائية المضافات
 . األغذية في البيطرية األدوية ثماالت

 
 العلمـي األسـاس بضـمان يتعلـق فيمـا األدوية دستور هيئة لعمل بالنسبة حاسمة بأهمية اللجنة عمل ويتسم  -٢١

 إلـى اسـتناداً  الهيئـة تضـعها التـي األغذيـة وملّوثـات الغذائية المضافاتب الخاصة الدولية والتوصيات للمعايير السليم
  .اللجنة عمل

  
 إســداء عنــد وذلــك اللجنــة، تجريهــا التــي التقيــيم بعمليــات والمنظمــة اإلقليميــة المكاتــب ممثلــو أيضــاً  يســتعين  -٢٢

 .الغذائية السالمة مسائل بشأن األعضاء الدول إلى المشورة
 

    واستعمالها األساسية األدوية اختيار
  واستعمالها األساسية األدوية باختيار المعنية الخبراء لجنة عشر التاسع االجتماع
 ٢٠١٣١ أبريل/ نيسان ١٢-٨ جنيف،

 
 لألدويــة النموذجيــة المنظمــة قائمــة مــن عشــر الســابع اإلصــدار تحــديث أجــل مــن الخبــراء لجنــة اجتمعــت  -٢٣

 .لألطفال األساسية لألدوية النموذجية المنظمة قائمة من الثالث واإلصدار األساسية
 

  الرئيسية التوصيات
  
 اآلالم أدويــة" النحــو هــذا علــى كلتيهمــا النمــوذجيتين القــائمتين فــي ٢ الفــرع تســمية بإعــادة اللجنــة أوصــت  -٢٤

 بالنســـبة أيضـــاً  وٕانمـــا وحســـب للســـرطان بالنســـبة ال الملطفـــة الرعايـــة بأهميـــة االعتـــراف أجـــل مـــن" الملّطفـــة والرعايـــة
. الوخيمـة الخلقيـة واألمراض المتعددة لألدوية المقاوم والسل األيدز /البشري المناعي العوز فيروس مثل العتالالت

 فقــد مثــل الملطفــة الرعايــة فــي أخــرى شــائعة أعــراض لعــالج الزمــة أدويــة ٢ الفــرع فــي ُأدرجــت ذلــك، علــى وعــالوة
  .واإلسهال واإلمساك والغثيان الشهية

  
 لألدويــة النموذجيــة المنظمــة قائمــة مــن عشــر الثــامن اإلصــدار إلــى وأضــافت البّينــات اللجنــة واستعرضــت  -٢٥

 اسـتجابة علـى الحصول أجل من) الريبافيرين مع توليفة في) (ب٢أو أ٢( المفعول الممتد ألفا اإلنترفيرون األساسية
 والتخصـــص الخبـــرة مـــن العـــالي المســـتوى أيضـــاً  اللجنـــة والحظـــت. C الكبـــد التهـــاب عـــالج فـــي مســـتدامة فيروســـية
 الممتـد اإلنترفيـرون أدرجـت فقـد ولـذلك،. العـالج هـذا تكلفـة وارتفـاع وفّعاليـة بأمـان اإلنترفيرونات الستخدام الالزمين
 لألدويـة النموذجيـة المنظمـة قائمـة مـن عشـر الثـامن لإلصـدار التكميليـة القائمـة فـي الريبافيرين إليه مضافاً  المفعول
  .األساسية

  
 مـع كلتيهمـا النموذجيتين القائمتين في عليه اإلبقاء وقررت األوسيلتاميفير حذف طلبات اللجنة استعرضت  -٢٦

 أو المؤكــدة العــدوى عــن النــاجم ممكنــة مضــاعفات علــى المنطــوي أو الــوخيم المــرض حالــة علــى اســتخدامه قصــر
  . المنظمة عن الصادرة بالعالج الخاصة التوجيهية للمبادئ وفقاً  األنفلونزا، بفيروس فيها المشتبه

                                                           
 .اإلعداد قيد للمنظمة، التقنية التقارير سلسلة   ١
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 والحظـــت). والمســـاعدة للخاليـــا الســـامة األدويـــة( ٢-٨ للفـــرع عاجـــل ســـتعراضا بـــإجراء اللجنـــة وأوصـــت  -٢٧
 اكتمـــال حـــين إلـــى قـــرار اتخـــاذ أرجـــأت ولكنهـــا ،والترازتوزومـــاب اإليماتينيـــب إدراج لطلبـــات الداعمـــة القويـــة البّينـــات

 . االستعراض
 

 لألدويـة النموذجيـة المنظمـة قائمة من عشر الثامن لإلصدار التكميلية القائمة إلى البيفاسيزوماب وُأضيف  -٢٨
 علـــى البّينـــات أن اللجنـــة والحظـــت ؛التَّـــَوعِّي َحـــديثُ ال الســـن فـــي بالتقـــدم المـــرتبط البقعـــي للتـــنّكس بالنســـبة األساســـية
 الالزمــة االحتياطــات أيضــاً  والحظــت. العــام بالمــال ممــّولتين كبيــرتين تجــربتين مــن مســتمدة البيفاســيزوماب نجاعــة

  .الزجاجي الجسم داخل للبيفاسيزوماب المأمون لالستخدام
  

 القائمــــة إلــــى الكلــــوزابين وأضــــافت والهالوبيريــــدول؛ للكلوربرومــــازين كبــــديل الريســــبيريدون اللجنــــة وأضــــافت  -٢٩
 ُذهانبالـ المصـابين لألفـراد بالنسـبة األساسـية لألدويـة النموذجيـة المنظمة قائمة من عشر الثامن لإلصدار التكميلية
  . للُذهان المضادة األدوية لسائر يستجيبون ال الذين

  
 للقــــائمتين األساســــية القائمــــة إلــــى) ٪٤ تُنــــتج هالمــــة أو ٪٧,١ محلــــول( الكلورهكســــيدين اللجنــــة وأضــــافت  -٣٠

 المنـتج هذا يساعد وسوف. المحلية المجتمعات سياقات في السُّرِّيُّ  الَحْبلُ  رعاية في لالستخدام كلتيهما النموذجيتين
 .السُّرَّة اْلِتهابُ و  المواليد وفيات خفض على

 
 اللوراتيـدين النموذجيـة المنظمـة قائمـة مـن عشر السابع اإلصدار إلى ُأضيفت التي األخرى األدوية وكانت  -٣١

 محـــــل ليحـــــل( والغليكالزيـــــد الهيوســـــين بوتيـــــل وبروميـــــد) الملطفـــــة الرعايـــــة ســـــياق فـــــي فقـــــط للبـــــالغين( واللوبيراميـــــد
 والهيــدرومورفون للعــين أوفلوكساســين قطــرات كلتيهمــا القــائمتين وٕالــى للعــين، التانوبروســت وقطــرات) الغليبنكالميــد

  .والبروثياناميد والفوميبيزول واألوكسيكودون
  

 القـائمتين فـي األساسـية القائمـة إلـى الحمر والكريات الكامل الدم بإضافة اللجنة أوصت ذلك، إلى وٕاضافة  -٣٢
 الذي لمبدأل الشديد تأييدها إلى ُيشار أن اللجنة وطلبت .النزف عالج في هميتهماأ إلى بالنظر كلتيهما النموذجيتين

 الكامـــل الـــدم إدراج مـــع بـــاالقتران أجـــراً  يتقاضـــون ال متطـــّوعين متبـــرعين مـــن حصـــراً  الـــدم علـــى بالحصـــول يقضـــي
  .النموذجيتين القائمتين في الحمر والكريات

  
 اجتماعاتهــا فــي المتــاح الوقــت ومحدوديــة المتزايــد الطلبــات عــدد إلــى بــالنظر أنــه إلــى أيضــاً  اللجنــة وأكــدت  -٣٣

 وٕالـى أكبـر بتـواتر االجتماعـات عقـد إلى األمر يحتاج للمنظمة، التوجيهية المبادئ تطوير مع التنسيق إلى والحاجة
 السريرية للتطورات المناسب الوقت في التصدي من تتمكن لكي االفتراضية االجتماعات مثل بديلة محافل استخدام
  . الجديدة

  
 العمومية الصحة لسياسات بالنسبة األهمية

 
 وطنيــة قــرارات اتخــاذ بشــأن األعضــاء للــدول إرشــادات األساســية لألدويــة النموذجيــة المنظمــة قائمــة تــوّفر  -٣٤

  .الداخلية الصحية احتياجاتها معظم لتلبية واستخدامها األدوية إمدادات أولويات وتحديد بالبّينات مستنيرة
  

 عالجــاً  اآلن تشـمل النموذجيــة القائمـة صــارت القـائمتين، إلـى المفعــول الممتـد اإلنترفيــرون إلضـافة ونتيجـة  -٣٥
  .استعراضها يتعّين سوفي البروتياز مثبطات مثل جديدة عالجات توافر مع ولكن ؛C الكبد اللتهاب

  
 فـي بالتقـدم المـرتبط البقعـي التـنّكس مـن السـن لكبـار فعاالً  عالجاً  يوّفر أن البيفاسيزوماب إدراج شأن ومن  -٣٦
  . التََّوعِّي َحديثُ ال السن

  
  .للُفصام العالجات من أوسع خياراً  يوّفر أن والكلوزابين الريسبيريدون إدراج شأن ومن  -٣٧
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   المنظمة لبرامج بالنسبة اآلثار
 

 المتحــدة األمــم هيئــات ســائرو  لمنظمــةوا األعضــاء للــدول النمــوذجيتين للقــائمتين المســتمر التحــديث يــوّفر  -٣٨
  . واستخدامها وتوريدها األدوية اختيار في ُتستخدم حاسمةً  أداةً  الحكومية غير والمنظمات

  
 تحقيــق بشــأن للبلــدان نموذجــاً  الشــفافة، اللجنــة عمــل طريقــة وكــذلك واســتخدامها، البّينــات اســتعراض ويتــيح  -٣٩

 كمـا النمـوذجيتين، القـائمتين علـى الُمدخلـة بـالتغييرات البلدان بإبالغ األمانة وتقوم. لألدوية واستخدام اختيار أفضل
 . اختيارها عمليات وتدعم األساسية لألدوية الوطنية قوائمها تحديث على طلبها، على بناءً  معها، تعمل

 
  ١وترصده البشري األفريقي المثقبيات داء مكافحة

 
 وترصده األفريقي المثقبيات داء بمكافحة المعنية الخبراء لجنة اجتماع
 ٢٠١٣٢ أبريل/ نيسان ٢٦-٢٢ جنيف،

 
 وفهــم جديــدة عالجيــة ومقــررات جديــدة تشخيصــية نهــوج عــن معلومــات فــي للنظــر الخبــراء لجنــة اجتمعــت  -٤٠

 دور علـى التأكيـد وجـرى. النوعيـة رفيعـة خـرائط رسـم بفضـل أفضل نحو على البشري األفريقي المثقبيات داء توزيع
 المكافحـة أسـاليب وحـدَّثت اللجنـة واستعرضـت. للمـرض كنواقـل تسـي التسـي وذباب والحيوانية البشرية المستودعات

 المنظمـــة طريـــق خريطـــة فـــي يـــرد حســـبما البشـــري، األفريقـــي المثقبيـــات داء استئصـــال هـــدف إلـــى بـــالنظر والترصـــد
 الصـحة جمعيـة أحاطـت التـي المهملـة، المداريـة المنـاطق ألمـراض العـالمي األثـر علـى للتغلـب العمـل وتيرة لتسريع

 ١٢.٣-٦٦ع ص ج القرار في بها علماً 
 

  الرئيسية التوصيات
 
 أهميـة علـى اللجنـة وأكـدت. للتحقيـق قابـل المـرض مـن الغـامبي الشـكل استئصـال هدف بأن اللجنة سّلمت  -٤١

 كوســيلة متقدمــة أدوات باســتحداث وأوصــت الوضــع، تحســين فــي الســواء علــى والخــاص العــام القطــاعين مســاهمة
  . االستئصال لتحقيق

  
 عــن النــاجم البشــري المثقبيــات داء ترصــد تنســيق بضــرورة اللجنــة أوصــت المــرض، بوبائيــات يتعلــق وفيمــا  -٤٢

 يتواجــد قــد التــي المنــاطق فــي ســيماال ،"واحــدة صـحة" نهــج فــي البيطريــة الخــدمات مــع ومكافحتــه الروديســية المثقبيـة
  .المرض من الغامبي الشكل مع فيها

  
 بـداء الخـاص التـراص بطاقـة اختبـار أن اللجنـة قـررت والمتابعة، التشخيص ووسائل بالفحص يتعلق وفيما  -٤٣

. الغامبيــة البروســية بالمثقبيــة العــدوى بشــأن النشــط الفحــص فــي باســتخدامه الموصــى االختبــار هــو زالمــا المثقبيــات
 ولـم. الفرديـة السـريعة التشخيصـية االختبـارات باسـتخدام فيوصـى العـدوى، هـذه بشأن الالفاعل للفحص بالنسبة وأما
 الدماغي السائل فحص ذلك في بما المتابعة، تقتصر أن وينبغي. العالج بعد المنهجية بالمتابعة توصية هناك تعد

ـــذين المرضـــى علـــى النخـــاعي، ـــيهم تبـــدو ال  بللتجـــار  الخاصـــة الحالـــة وفـــي. باالنتكـــاس تـــوحي ســـريرية ســـمات عل
                                                           

 لجـان اجتماعـات عـن تقريـراً  التنفيـذي المجلس إلى العام المدير يقدم أنب االستشاريين الخبراء ولجان أفرقة الئحة تقضي   ١
 .اتخاذها يتعين التي المتابعة إجراءات على الخبراء لجان وتوصيات تقارير آثار بشان مالحظات على يحتوي الخبراء

 .الطبع قيد ،٢٠١٣ ،٩٨٤ رقم للمنظمة، التقنية التقارير سلسلة   ٢

  .WHO/HTM/NTD/2012.1 الوثيقة   ٣
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 المعنيـة التوصـيات تنقـيح وينبغـي. إلزاميـة منتظمـة مراقبـة بزيـارات المقترنـة للعـالج الالحقـة المتابعة تظل السريرية،
 اتخـاذ فـي الجزيئية األساليب استخدام ينبغي وال. البشري األفريقي المثقبيات داء بعالج الخاصة السريرية بالتجارب
  . العالجية القرارات

  
 كليهمـــا المـــرض شـــكلي ضـــد بالنشـــاط متســـمة فمويـــة، اإلمكـــان وقـــدر مأمونـــة، أدويـــة إلـــى العـــالج ويحتـــاج  -٤٤

 اســـتعمال بعـــدم توصـــي وهـــي. القبيـــل هـــذا مـــن عوامـــل بشـــأن البحـــوث بشـــدة اللجنـــة وتشـــجع. االســـتعمال وســـهلة
 العـالج يكـون أن وينبغـي. الغامبيـة البروسـية المثقبية عداوى من الثانية للمرحلة األول الخط كعالج الميالرسوبرول

 النموذجيـــة المنظمـــة قائمـــة فـــي بالفعـــل ُمـــدرج عـــالج وهـــو واإليفلـــورنيثين، النيفورتيمـــوكس مـــن توليفـــة هـــو المفضـــل
  . األساسية لألدوية

  
 األفريقــي المثقبيــات لــداء للتصــدي الطبيــة النهــوج اســتكمال فــي النواقــل مكافحــة دور علــى اللجنــة وأكــدت  -٤٥

  . الروديسي المرض ومكافحة الغامببي المرض الستئصال متكاملة استراتيجية إطار في البشري
  

 غيـــر األفريقـــي المثقبيـــات داء مـــن يعـــانون الـــذين لألشـــخاص الوبائيـــة األدوار باستكشـــاف اللجنـــة وأوصـــت  -٤٦
. الغامبيـــة البروســـية للمثقبيـــة كمســـتودعات وللحيوانـــات ســـيرولوجياً  فيـــه والمشـــتبه الطفيليـــات علـــم زاويـــة مـــن المؤكـــد
 الصــحية الــنظم فــي البشــري األفريقــي المثقبيــات داء إدمــاج أجــل مــن عمليــات بحــوث إلــى حاجــة ثمــة بــأن وأوصــت
 قـدرة تعزيـز وينبغـي. صـورة بأكفأ النظم هذه في المرض وٕادارة والترصد للحاالت الالفاعل الكشف واستخدام القائمة
 ورعايــة الحـاالت اكتشـاف ذلـك فـي بمـا البشـري، األفريقــي المثقبيـات داء مكافحـة مجـاالت كافـة فـي البشـرية المـوارد

  .العمليات وبحوث البرامج وٕادارة النواقل ومكافحة المرضى
  

 العمومية الصحة لسياسات بالنسبة األهمية
 
 المتاحـة الجديـدة األدوات اسـتخدام كيفيـة بشـأن الوطنيـة الصـحية للسـلطات إرشادات اللجنة توصيات توّفر  -٤٧

 بطاقــة اختبـار اسـتخدام ويتعـّين. البشـري األفريقـي المثقبيــات بـداء لإلصـابة المعرضـة السـكانية المجموعـات لفحـص
 المنــاطق فــي الواقعــة القــرى فــي المتحركــة األفرقــة بواســطة الجمــوعي للفحــص فقــط المثقبيــات بــداء الخــاص التــراص
 مرافق في الالفاعل الفحص في أساساً  السريعة التشخيصية االختبارات ُتستخدم حين في المرض، فيها يتوطن التي

  . الثابتة الصحية الرعاية
  

 المثقبيـات داء تشـخيص يسـتمر بـأن تقضـي التـي اللجنـة بتوصـية تتـأثر أن التشـخيص زمياتر لخوا وُيمكن  -٤٨
 االختبـــارات اســـتخدام ينبغـــي ال وأنـــه الطيفيليـــات علـــم إلـــى المســـتندة البّينـــات علـــى االعتمـــاد فـــي البشـــري األفريقـــي

  . العالجية القرارات التخاذ الجزيئية البيولوجيا إلى المستندة التشخيصية
  

 لتوصــيات تبعــاً  الغامبيــة البروســية المثقبيــة مــن الثانيــة المرحلــة مــرض عــالج بروتوكــوالت تكييــف ويتعــّين  -٤٩
 النيفورتيمــوكس مــن بتوليفــة العــالج واختيــار األول، الخــط كعــالج الميالرســوبرول اســتخدام تالفــي أجــل مــن اللجنــة

  .عالج كأنسب واإليفلورميثين
  

 كـان كمـا القطنية بالثقوب سنتين لمدة أشهر ستة كل المثقبيات داء مرضى جميع بمتابعة يوصى يعد ولم  -٥٠
 هائـل أثـر التغييـر لهذا يكون وسوف. حالياً  المستخدمة األول الخط أدوية نجاعة إلى بالنظر وذلك قبل، من إلزامياً 
 بــه يضــطلع الــذي العمــل حجــم ومــن الصــحي النظــام عــاتق علــى الملقــى العــبء مــن ويخفــف المرضــى رفــاه علــى

 داء عـــالج نتيجـــة لتقيـــيم الراهنـــة البروتوكـــوالت تكييـــف إلـــى األمـــر ويحتـــاج. الصـــحية الرعايـــة مجـــال فـــي العـــاملون
  .لذلك تبعاً  المثقبيات
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 وعالجهـا الحـاالت اكتشـاف تشـمل متكاملـة اسـتراتيجية إطار في دور من النواقل لمكافحة ما إلى وبالنظر  -٥١
 السياســات فــي واســتراتيجياتها وأســاليبها النواقــل مكافحــة أدوات تضــمين يتعــّين المثقبيــات، داء استئصــال أجــل مــن

  .وترصده البشري األفريقي المثقبيات داء بمكافحة المعنية الوطنية
  

 الـنظم في وترصده البشري األفريقي المثقبيات داء مكافحة إدماج إلى الرامية الجهود بدعم اللجنة وأوصت  -٥٢
 النظــام بإشــراك تــدريجياً  عنــه ُيســتعاض وأن المــرض لمكافحــة التقليــدي الرأســي الــنهج ُيســتكَمل أن ويتعــّين. الصــحية
  . قدراتهم وبناء الصحيين العاملين وعي زيادة سيقتضي تغيير وهو والترصد، المكافحة في الصحي

  
  المنظمة لبرامج بالنسبة اآلثار

  
 المنظمـة على يتعّين الروديسية، البروسية المثقبية عن الناجم المثقبيات داء فيها يتوطن التي المناطق في  -٥٣

 المتخصصـــة المتحـــدة األمـــم وكـــاالت ذلـــك فـــي بمـــا الحيوانيـــة، بالصـــحة المعنيـــة األخـــرى المنظمـــات مـــع التنســـيق
 المنظمــات مــع التنســيق إلــى األمــر يحتــاج ذلــك، إلــى وٕاضــافة. الــداخلي الحيــواني المســتودع مكافحــة بغيــة األخــرى،

. المنـــاطق هـــذه فـــي بّريـــة حيوانيـــة مســـتودعات وجـــود إمكانيـــة إلـــى بـــالنظر الطبيعيـــة، المحميـــة المنـــاطق تـــدير التـــي
  . األمانة في المهملة المصدر الحيوانية األمراض وحدة مشاركة المجهود هذا ويقتضي

  
 مجــاالت مــن العديــد فــي خبــرة لهــم ممــن المــدربين المــوظفين مــن العديــد األخيــرة الســنوات خــالل تقاعــد وقــد  -٥٤

 مجاالت في البشرية الموارد قدرات في ثغرات اللجنة استبانت وقد. وترصده البشري األفريقي المثقبيات داء مكافحة
 تخطيط لدى للمنظمة، وينبغي. العمليات وبحوث البرامج وٕادارة النواقل ومكافحة المرضى ورعاية الحاالت اكتشاف
  .للمرض التصدي على قادرة البلدان أن ضمان أجل من الصلة ذات القدرات بناء ُتدرج أن القطري، الدعم

  
 خــالل مــّرة آخــر البشــري األفريقــي المثقبيــات بــداء الخاصــة الســريرية المنتجــات بتطــوير توصــية قُــدِّمت وقــد  -٥٥

 العـالج نتيجـة تقيـيم عـن جديـدة بّينـات علـى وبنـاء. ٢٠٠٤ سبتمبر/ أيلول في المنظمة نظمتها رسمية غير مشاورة
ـــدِّمت ـــة اســـتبانت االجتمـــاع، خـــالل ُق  الســـريرية، المنتجـــات بتطـــوير الخاصـــة التوصـــيات تحـــديث إلـــى حاجـــةً  اللجن

  .الجديدة العالجات تطوير معايير دراسة إلعادة اجتماع عقد في األمانة تنظر أن واقترحت
  

 فـي حـاالت تسـجيل العسـير مـن يجعـل االتجـاه وهـذا. انخفاضـه يواصـل عنهـا المبلـغ الحـاالت عدد زالوما  -٥٦
 الوطنيـة المكافحـة بـرامج أنشـطة تنسـيق فـي رئيسـي بـدور تضـطلع أن للمنظمـة ينبغـي وبالتـالي،. السـريرية التجارب
 المجموعـة أن ضـمان أجـل مـن جديـدة أدوات اسـتحداث فـي المنخرطـة األفرقـة أنشـطة مـع المرض بمكافحة المعنية
  .السريرية التجارب في تسجيلها واقتراح مجدداً  تشخيصها جرى حاالت إلى الوصول على قادرة األولى

  
 األفريقـــي المثقبيـــات داء مـــن الغـــامبي الشـــكل استئصـــال عمليـــة فـــي الرائـــد المنظمـــة بـــدور اللجنـــة ونوّهـــت  -٥٧

 وتنســيق األعضــاء الــدول مــع بالتعــاون المــرض استئصــال عمليــة توجيــه فــي تســتمر أن للمنظمــة وينبغــي. البشــري
  . المصلحة وأصحاب الشركاء مختلف عمل
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