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  ةاألساسي األدوية إتاحة
  

 

  الصين وليبيامشروع قرار مقترح من 
  وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا

  
  

  المجلس التنفيذي،

  ١إتاحة األدوية األساسية،الخاص بتقرير نظر في البعد ال

  :القرار التاليعتماد اجمعية الصحة العالمية السابعة والستين ب يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

تضــمن العناصــر ي ٢تالحــظ أن تعريــف المنظمــة لألدويــة األساســيةإذ    مــن الديباجــة ١الفقــرة   
 "؛االحتياجات ذات األولويـة للسـكان فـي مجـال الرعايـة الصـحية لبيتهي أدوية األساسية األدوية التالية: "

والبّينـات التـي تهـا بالنسـبة إلـى الصـحة العموميـة هميالمراعـاة الواجبـة ألإيـالء ع هي أدوية يتم اختيارها مو "
  ؛"المقارنةمردوديتها و تثبت نجاعتها ومأمونيتها 

بشــأن  ٦٦-٢٨ج ص ع جمعيــة الصــحة العالميــةإلــى قــرار وٕاذ تشــير    مــن الديباجــة ٢الفقــرة   
دوائيـة واسـتراتيجيات بشـأن المستحضـرات تنفيـذ سياسـات و  صـياغةوالـذي يتعلـق بالعالجية المواد الوقائية و 

ركيــزة ألدويــة األساســية الــذي ســّلم بــأن تــوفير ا ١٩٧٨فــي عــام الصــادر آتــا  - ألمــاعــالن وإ ؛ ةالصــيدالني
فيمــا جمعيــة الصــحة العالميــة اتخــذتها الحقــًا التــي قــرارات ال، و األوليــةالرعايــة الصــحية رئيســية مــن ركــائز 

 االســتراتيجية الدوائيــة لمنظمــة الصــحةبشــأن  ١١-٥٤ج ص ع ل القــرار، مــن قبيــاألدويــة األساســيةخــص ي
ر ، والقـــــــرااحتـــــــواء مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروبـــــــات حســـــــينبشـــــــأن ت ٢٧-٥٨ج ص ع، والقـــــــرار العالميـــــــة

 ٢٠-٦٠ج ص عالتقـــدم المحـــرز فـــي اســـتعمال األدويـــة علـــى نحـــو رشـــيد، والقـــرار بشـــأن  ١٦-٦٠ع  ص  ج
ــــالبشــــأن  ــــة أفضــــل لعــــالج األطف ــــرار أدوي ــــات الصــــحية ٢٩-٦٠ج ص ع، والق ــــرار بشــــأن التكنولوجي ، والق

االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة صــدد ب ٢١-٦١ع  ص  ج
القــرار  ، وكــذلكوالتغطيــة الشــاملة اســتدامة هياكــل التمويــل الصــحيبشــأن  ٩-٦٤ج ص عالفكريــة، والقــرار 

خطـة العمـل العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية بشأن  ١٠-٦٦ص ع  ج

                                                           
 .١٣٤/٣١م تالوثيقة    ١

٢   TRS 985 ٢٠١٣واستعمالها، نيسان/ أبريل  لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية، تقرير. 
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توافر األدوية األساسية الالزمة لعالج بشأن  ٩غاية تضمن التي تالو ، ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها في الفترة 
  األمراض غير السارية؛

مثلمـا بّينهـا بشـأن األدويـة  منظمةلاوٕاذ تضع في اعتبارها أن استراتيجية    من الديباجة ٣الفقرة   
 مــن محــدودة لمجموعــة بالبيِّنــات المســند االختيــار مبــادئتقــوم علــى  ٢٠١٩-٢٠١٤ العــامبرنــامج العمــل 

، وذلـــك درشـــيالها اســـتعمالهـــا و لتوزيع فعالـــة ونظـــم ميســـورة، بأســـعار تاحتهـــائها وإ شـــرا فـــي والكفـــاءة األدويـــة،
 الرعاية الصحيةتقديم خدمات ة و الموارد الصحيوزيادة مردودية ها توافر األدوية وزيادة إدارة ًا لتحسين تعزيز 

  ؛بجودة أعلى

بالغــة أهميــة بفعاليــة يكتســي مبــادئ المــذكورة أعــاله الأن تنفيــذ ٕاذ تــرى و    مــن الديباجــة ٤الفقــرة   
األهــداف بلــوغ التغطيــة الصــحية الشــاملة و تحقيــق نحــو وٕاحــراز التقــدم  تحســين صــحة النــاسبالنســبة إلــى 

  ؛ية لأللفية ذات الصلة بالصحةنمائاإل

لزيـــادة  اً لمنظمــة دعمـــالتــي اتخـــذتها ااإلجراءات اإلقليميـــة ب بــوٕاذ ترّحـــ   مـــن الديباجـــة ٥الفقــرة   
علـى تحمـل القدرة تيسير و تلك األدوية  توافرو المأمونة والفعالة والمضمونة الجودة إتاحة األدوية األساسية 

إطار العمـل اإلقليمـي بشـأن إتاحـة األدويـة األساسـية فـي ، بما في ذلك ها واستعمالها استعماًال رشيداً تكاليف
  ؛)٢٠١٦-٢٠١١( التابع للمنظمة إقليم غرب المحيط الهادئ

تصـريف أهميـة وب توريـد األدويـةسلسـلة بالتعقيد الـذي يشـوب وٕاذ تعترف    من الديباجة ٦الفقرة   
تكاليف إتاحـة دون تحمل حول تكاليف األدوية التي تارتفاع الشؤون على نحو جيد واآلثار المترتبة على  

  ؛الرعاية والعالجخدمات 

رعايــة تــؤثر علــى أن نقــص األدويــة األساســية مشــكلة عالميــة عــي ذ تإ و    مــن الديباجــة ٧الفقــرة   
معلومــات فــي ال اً قصــور وأن هنــاك  ،بلــد إلــى آخــرتختلــف مــن  اً آثــار وتخّلــف  اً بحيــث تخلــق أســباب، المرضــى
  ؛ها المحّددةخصائصمدى جسامة المشكلة و  تحديدالالزمة ل

مســـندة بالبّينـــات اللعـــالج الســـريري لمبـــادئ التوجيهيـــة الدور  وٕاذ تـــدرك   مـــن الديباجـــة ٨الفقـــرة   
ًا لوصــف دعمــنزيهــة و ة معلومــات موثوقــتــوفير والحاجــة إلــى  العاليــة المردوديــة،عــالج اللتوجيــه ممارســات 

فـــي ميـــدان لكين المرضـــى والمســـتهالتوعيـــة بالشـــؤون الصـــحية لـــدعم أهميـــة زيـــادة و األدويـــة بشـــكل رشـــيد، 
  ؛األدوية بحكمةاستعمال 

وٕاذ تالحظ مع القلق أن معظم البلدان المنخفضة الدخل مـا زالـت تواجـه    من الديباجة ٩الفقرة   
تحـديات متعـددة فـي إطـار تحســين تـوافر األدويـة األساسـية والقـدرة علــى تحمـل تكاليفهـا واسـتعمالها الرشــيد 
علــى الــرغم مــن الجهــود المتواصــلة المبذولــة طــوال عــدة عقــود مــن جانــب الــدول األعضــاء وأمانــة المنظمــة 

  اء؛والشرك
  

وٕاذ تالحـــظ أن هـــدف الـــدول األعضـــاء المنشـــود هـــو تعزيـــز إتاحـــة     مـــن الديباجـــة ١٠الفقـــرة   
والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة، بمـا فـي ذلـك عنـد االقتضـاء مـن  لتكلفةااألدوية األساسية الميسورة 

يجية وخطـة العمـل وفقـًا لالسـترات )تـريبس(خالل االنتفاع التام بأوجه المرونـة المنصـوص عليهـا فـي اتفـاق 
  ؛العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
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تالحـــظ أهميـــة دعـــم البحـــث والتطـــوير الســـتدامة توريـــد األدويـــة وٕاذ    مـــن الديباجـــة ١١الفقـــرة   
  ،األساسية في المستقبل، بهدف تلبية االحتياجات في مجال الصحة العمومية

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء ثتح   -١ من المنطوق) ١(الفقرة   

  
االعتـــراف بضـــرورة وضـــع سياســـات وطنيـــة شـــاملة بشـــأن األدويـــة وتعزيـــز نظـــم تنظـــيم  )١(

المستحضرات الصيدالنية وشرائها وتوزيعها وتنسيق عمليات المواجهة للتصدي لألنشطة المعقـدة 
ويـة والقـدرة علـى والمترابطة التي تؤثر فـي إتاحـة األدويـة األساسـية بهـدف تحسـين تـوافر هـذه األد

 تحمل تكاليفها وجودتها واستعمالها الرشيد وتوفير الموارد الكافية لتحقيق ذلك، حسب االقتضاء؛
 
سيما باستخدام إجـراءات شـفافة ة الختيار األدوية األساسية، والتحسين السياسات الوطني )٢(

ـــيم التكنولوجيـــا الصـــحية فـــي اخ تيـــار األدويـــة وصـــارمة ومســـندة بالبينـــات تقـــوم علـــى أســـاليب تقي
 إلدراجها في القوائم الوطنية لألدوية األساسية؛

  
تشجيع ودعم البحوث عن النظم الصحية فيمـا يتعلـق بشـراء األدويـة األساسـية وتوريـدها  )٣(

 واستعمالها الرشيد؛
  

النهـــــوض بالتعـــــاون وتـــــدعيم تبـــــادل المعلومـــــات بشـــــأن أفضـــــل الممارســـــات فـــــي وضـــــع  )٤(
باألدوية وتنفيذها وتقييمها، مما يعزز إتاحة األدوية األساسـية السياسات واالستراتيجيات الخاصة 

 كلفة والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة؛تالميسورة ال
  

زيادة التشديد على أدوية األطفال وتعزيـز تـوافر األدويـة األساسـية لألطفـال والقـدرة علـى  )٥(
ئمـــة لألطفـــال وتصـــنيعها تحمـــل تكاليفهـــا وجودتهـــا ومأمونيتهـــا مـــن خـــالل اســـتحداث تركيبـــات مال

 وتيسير إتاحة هذه األدوية في السوق؛
  

ــيم أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية وتــدريبهم بهــدف دعــم تنفيــذ  )٦( تحســين تعل
السياســــــات واالســــــتراتيجيات الوطنيــــــة المتصــــــلة باألدويــــــة األساســــــية، ووضــــــع مبــــــادئ توجيهيــــــة 

فيــــذها مــــن أجــــل اســــتعمال األدويــــة للممارســــات الســــريرية وتــــدخالت أخــــرى مســــندة بالبينــــات وتن
 األساسية على نحو رشيد؛

  
تــــدعيم العمــــل مــــع عامــــة الجمهــــور والمجتمــــع المــــدني لزيــــادة الــــوعي واإللمــــام باألدويــــة  )٧(

 ؛لى نحو رشيدعاألساسية ومشاركة الجمهور في تعزيز إتاحة هذه األدوية واستعمالها 
  

ووضــــع اســــتراتيجيات  تحديــــد العوائــــق الرئيســــية التــــي تعرقــــل إتاحــــة األدويــــة األساســــية )٨(
 وٕارشاداتها حسب االقتضاء؛ ٢تتصدى لهذه العوائق، باالستعانة بأدوات المنظمة

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

  األدوات التالية على سبيل المثال ال الحصر:   ٢
 WHO Pharmaceutical Sector Country Profile, WHO assessment Instrument for measuring transparency in the 
public pharmaceutical sector, WHO-HAI tool for measuring medicines prices, availability, affordability and 
price components, How to investigate drug use in health facilities. 
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إرساء أو تعزيز نظم رصد توافر األدوية األساسية المأمونة والناجعة والمضمونة الجودة  )٩(
 والقدرة على تحمل تكاليفها واستعمالها في المرافق الصحية العامة والخاصة، حسب االقتضاء؛

  
تنظيم جمع المعلومات وتدعيم آليات الرصد، بهدف تحسـين الكشـف عـن أسـباب نقـص  )١٠(

األدويـــة األساســـية وفهمهـــا، ووضـــع اســـتراتيجيات تقـــي مـــن المشـــاكل المرتبطـــة بحـــاالت الـــنقص 
 والمخاطر الناجمة عنها وتخفف من وطأتها؛

مـن  الكاملباالستفادة في تكييف التشريعات الوطنية من أجل ، حسب االقتضاء، النظر  )١١(
التـي يعتـرف بهـا إعـالن الدوحـة ، بما في ذلـك جوانـب المرونـة )تريبس(اتفاق األحكام الواردة في 

والصــحة العموميــة، وســائر صــكوك منظمــة التجــارة العالميــة ذات  )تــريبس(الــوزاري بشــأن اتفــاق 
اســتراتيجية مــع  تماشــىيفــي ســبيل تعزيــز إتاحــة األدويــة األساســية بمــا  ،)تــريبس(الصــلة باتفــاق 

  ؛والملكية الفكريةالمنظمة وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار 

  :يلي ما المدير العام منتطلب    -٢ )لمنطوقامن  ٢(الفقرة 

يحــث الــدول األعضــاء علــى االعتــراف بأهميــة السياســات الدوائيــة الوطنيــة الفعالــة،  أن )١(
وتنفيـــذها مـــن خـــالل التصـــريف الجيـــد للشـــؤون، مـــن أجـــل ضـــمان اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة األدويـــة 
األساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والمضمونة الجودة، واسـتعمالها علـى نحـو رشـيد مـن 

 الناحية العملية؛

بين الدول األعضاء فيما يتعلق بأفضـل فيما أن ييسر ويدعم تبادل المعلومات والتعاون  )٢(
 في مجال رسم السياسات الدوائية وتنفيذها؛المتبعة الممارسات 

اختيـــار األدويـــة  ميـــدان  أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي )٣(
 جـراءاتوضـع اإلب فيمـا يتصـل الـدول األعضـاء التعاون بـين المنظمـة وبـين  أن ييسراألساسية و 
اختيــار األدويــة إلدراجهــا فــي القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية علــى نحــو يتســق مــع الخاصــة ب

 ؛قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسيةفي تحديث  ستخدماألساليب المسندة بالبينات التي تُ 

أن يدعم الدول األعضاء فـي بنـاء قـدراتها الخاصـة باختيـار األدويـة األساسـية باالسـتناد  )٤(
وااللتـزام بهـا تعميمهـا و  السـريري ممارسـات العـالجإلـى البينـات، ووضـع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن 

لميســـورة التكلفـــة وتعزيـــز االســـتراتيجيات األخـــرى المتعلقـــة باالســـتخدام الرشـــيد لألدويـــة األساســـية ا
 والمأمونة والفعالة والمضمونة الجودة من جانب مهنيي الرعاية الصحية والجمهور؛

، األدويـــةتوريــد  ُنظـــم أن يــدعم الــدول األعضـــاء فــي وضـــع وتنفيــذ السياســـات الدوائيــة و  )٥(
ر واســـتعادة التكـــاليف والســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالتنظيم والتمويـــل واالختيـــار والشـــراء والتوزيـــع والتســـعي

واالســـــتخدام، فـــــي ســـــبيل زيـــــادة فعاليتهـــــا وضـــــمان إتاحـــــة األدويـــــة األساســـــية المأمونـــــة والفعالـــــة 
 األدوية األساسية المرتفعة األسعار؛ها والمضمونة الجودة، بما في

أن يدعم الدول األعضاء في تنظيم عمليـة جمـع المعلومـات وتعزيـز آليـات الرصـد، مـن  )٦(
التـي  األسـباب أجل تحسين الكشف عن األسباب التـي تـؤدي إلـى نقـص األدويـة األساسـية وفهـم 
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وطــأة ، وأن يــدعمها كــذلك فــي وضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــى منــع وتخفيــف تقــف وراء نقصــها
 بنقص األدوية والمخاطر الناتجة عنه؛ المشكالت المرتبطة

األهـــداف  بلـــوغ  صـــوبالُمحـــرز أن يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى تســـريع خطـــى التقـــدم  )٧(
التغطيــة الصــحية الشــاملة، بوســائل مــن بينهــا تنفيــذ السياســات الدوائيــة تحقيــق اإلنمائيــة لأللفيــة و 

التكلفـــــة والمأمونـــــة والفعالـــــة تحســـــين إتاحـــــة األدويـــــة األساســـــية الميســـــورة  الراميـــــة إلـــــىالوطنيـــــة 
 والمضمونة الجودة؛

 المنظمــات الدوليــةســائر وبالتعــاون مــع علــى الطلــب،  ءً وبنــاأن يقــوم حســب االقتضــاء  )٨(
عنـد اللـزوم دعـم العمليـات الخاصـة بالسياسـات، إلـى الـذي يشـمل  الدعم التقنـي قديم، بتالمختصة

بما في ذلك  )تريبس(األحكام الواردة في اتفاقية تطبيق االستفادة من الدول األعضاء التي تعتزم 
والصـحة العموميـة،  )تـريبس(يعترف بها إعالن الدوحة الوزاري بشـأن اتفـاق جوانب المرونة التي 

فـــي ســـبيل تعزيـــز إتاحـــة  ،)تـــريبس(وســـائر صـــكوك منظمـــة التجـــارة العالميـــة ذات الصـــلة باتفـــاق 
نظمــة وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة مــع اســتراتيجية الم تماشــىياألدويــة األساســية بمــا 

 ؛العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

تقريــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن  قــدميأن  )٩(
  خالل المجلس التنفيذي.
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