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  التقدم المحرز: استعمال األدوية على نحو رشيد
   الدوائيةفي تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية

  
  تقرير من األمانة

  
  
يقتضي استخدام األدوية على نحو رشيد تلقي المرضى األدوية المالئمـة الحتياجـاتهم الـسريرية،               "  -١

هذا هـو   ". بجرعات تناسب احتياجاتهم الفردية، لفترة زمنية مالئمة وبأقل تكلفة يتحملونها ويتحملها مجتمعهم           
 ١٩٨٥قد في نيروبي عـام      ير الذي ع   خالل مؤتمر الخبراء بشأن االستعمال الرشيد للعقاق       الذي وضع التعريف  

سس االستراتيجية الدوائية المنقحة التي اعتمدتها جمعيـة        وأرسى الملخص المقدم من المدير العام عن أعماله أُ        
أي صـحيحاً   (وينطوي هذا التعريف على استخدام األدوية استخداماً جيداً         . ٢٧-٣٩ج ص ع  الصحة في القرار    

وقد بحثت جمعية الصحة مـراراً      . ات والمستهلكين بما في ذلك التقيد بالعالج      من جانب مقدمي الخدم   ) ومالئماً
مسألة استخدام األدوية على نحو رشيد في إطار االستراتيجية الدوائية المنقحة التي انبثقت عنها االسـتراتيجية                

خمسون في مسألة   ونظرت جمعية الصحة العالمية الثامنة وال      ١.الدوائية لمنظمة الصحة العالمية في وقت الحق      
 استخدام األدوية على نحو رشيد من قمقاومـة مـضادات    الناجم عنخطرالل الواصفين والمرضى في سياق ب 

 بشأن تحسين احتواء مقاومة     ٢٧-٥٨ج ص ع  الذي يحيق باألمن الصحي العالمي واعتمدت القرار        والميكروبات  
 المـشكلة العالميـة     لمعالجةة الجهود   وشددت عدة دول أعضاء على ضرورة مضاعف      . مضادات الميكروبات 

 التجاوب مـع الهـواجس     هذا التقرير    ومن أهداف . الخطيرة المتمثلة في استخدام األدوية على نحو غير رشيد        
التي أعربت عنها بعض الدول األعضاء خالل اجتماع جمعية الصحة بمواصلة النظر فـي مـسألة اسـتخدام                  

 التقدم المحرز في تعزيز هذا االستخدام لألدويـة فـي   ا أنه يبّينكم ٢ع،األدوية على نحو رشيد في إطار أوس
 . تنفيذ االستراتيجية الدوائية للمنظمةإطار

  
 وتتـراوح نـسبة الميزانيـات       مردوديـة  التدخالت الطبية المعروفة     أكثرويعتبر العالج باألدوية من       -٢

.  في البلدان النامية   ٪٤٠ و ٪٢٠المتقدمة و  في البلدان    ٪٢٠و ٪١٠نفق على األدوية بين     الصحية الوطنية التي تُ   
واستخدام األدوية على نحو رشيد في جميع الظروف الطبية هو أمر أساسي لضمان حـصول الجميـع علـى                   

 بالصحة وتحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلةخدمات الرعاية الصحية المالئمة بممارسة حقوق اإلنسان 
  المعتمـدة علـى القـرار      ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤راتيجية الدوائية للمنظمة للحقبة     وتهدف االست . ذات الصلة بالصحة  

 إلى حصول جميع الناس في كل مكان على األدوية األساسية التي يحتاجون إليهـا وضـمان                 ١١-٥٤ج ص ع  

                                                      
 .١١- ٥٤ج ص عالقرار    ١
 .لك وما يلي ذ٢، الفرع "أ"، المحضر الموجز للجلسة الثامنة للجنة ٣/ سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ج ص عالوثيقة    ٢
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عملت المنظمة بالتالي علـى     قد  و ١.واستخدامها على نحو رشيد   ها   األدوية ونجاعتها وجودتها ووصف    مأمونية
دام األدوية من جانب المهنيين الصحيين والمستهلكين استخداماً عالجياً سليماً ذا مردوديـة بغيـة               ضمان استخ 

وعليه، يشمل نطاق استخدام األدويـة       ٢.تعزيز طاقات األدوية إلى أقصى حد في إطار توفير الرعاية الصحية          
سـيما فـي الحـاالت      عالج وال لفرط وقلة استعمال األدوية وعدم التقيد با      على نحو رشيد أو جيد القضاء على        

ظم الرصد في المنظمة عدد الحـاالت الخطيـرة السـتخدام     وحددت نُ . يدز أو السكري  المزمنة مثل مرض األ   
نت أن تنفيذ سياسات وطنية تشجع استخدام األدوية على نحو رشـيد            األدوية على نحو غير رشيد في العالم وبيّ       

تحسين  بشأن   ٢٧-٥٨ج ص ع  جية الدوائية للمنظمة أو تنفيذ القرار       وال يمكن تحقيق أهداف االستراتي    . ليس كافياً 
  .األساسيةاحتواء مقاومة مضادات الميكروبات تنفيذاً تاماً ما لم تحل هذه المشاكل 

 
 مليـون دوالر    ٥٥٠ ٠٠٠ ما يناهز    ٢٠٠٤بلغت قيمة مبيعات األدوية على الصعيد العالمي عام         قد  و  -٣

 أكثـر مـن نـصف        المتوافرة إلى أن   نات البيّ وتشير.  في البلدان المتقدمة   أمريكي وسجلت معظم هذه النفقات    
بة ال يستهان بها من األدوية نسوالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مجموع األدوية في البلدان النامية والبلدان 

 المـوارد   هـدر  إلى    استخداماً غير مناسب مما يؤدي      تُستخدم سيما المضادات الحيوية في البلدان المتقدمة     وال
 المرضى إمالقوإضافة إلى ذلك، يسفر استعمال األدوية على نحو غير رشيد عن           . أغلب األحيان الشحيحة في   

وتنجم عن شراء عدة أدوية باإلنفاق عليها من األموال الخاصة أعبـاء ماليـة              . وقد يلحق بهم أضراراً جسيمة    
وفضالً عن مشكلة استخدام األدوية على نحو غير رشيد،         . اميةثقيلة يتكبدها الفقراء والمحرومون في البلدان الن      

ال تصرف إال بوصفة الطبيب على نحو غير مالئـم ممـا            هناك مسألة إنفاذ القوانين بشأن وضع األدوية التي         
وتكون األضرار أكثر جسامة في ضوء ما يترتب        . بصفة مباشرة أو عبر اإلنترنت    األدوية  يفضي إلى بيع تلك     

مقاومـة  وتتـسبب   . ام األدوية على نحو غير رشيد من عواقب وخيمة في مجال الصحة العمومية            عليه استخد 
مضادات الميكروبات اآلخذة في التفاقم إلى حد كبير في العالم نتيجة لفرط استخدام المضادات الحيويـة علـى         

ـ                  ٤٠٠٠راوح بـين    نحو غير مالئم في رفع معدالت المراضة والوفيات وقد قدرت تكاليفها الـسنوية بمـا يت
ويتمثل أحـد   .  مليون يورو في أوروبا    ٩٠٠٠ في الواليات المتحدة األمريكية و      أمريكي  مليون دوالر  ٥٠٠٠و

في األنشطة  ) ومتزايدة(العوامل الهامة المساهمة في فرط االستخدام غير المالئم وتحمل تكاليف غير ضرورية             
وقد أثبتـت    ١٧.٣-٤١ج ص ع  ج األدوية المعتمدة في القرار      الترويجية التي ال تتقيد بالمعايير األخالقية لتروي      

، تتـسبب   وبالمثل ٤. إدراك تلك المعايير   قلة معهداً للطب والصيدلة     ٢٢٨جريت مؤخراً في    دراسة استقصائية أُ  
التفاعالت الدوائية الضائرة واألخطاء العالجية التي تتزايد بدورها نتيجة لفرط استخدام عدد أكبر من األدويـة                

 إسترليني مليون جنيه    ٣٨٠درت تكاليفها السنوية بما يساوي      تاحة في رفع معدالت المراضة والوفيات وقد قُ       الم
 مليون دوالر أمريكي لكل مستشفى في الواليـات  ٥‚٦الشمالية و يرلنداأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وفي 

ر إلى أدنى حد إال عن طريق اتخـاذ تـدابير   وال يمكن التخفيف من وطأة مثل تلك األضرا       . المتحدة األمريكية 
.  قليالً ما تـستخدم     األدوية الناجعة  أن،  ومن سوء الطالع  . كافية لمكافحة استخدام األدوية على نحو غير رشيد       

 في عشرة بلدان وبالسكتة الدماغيةنت دراسة أجريت مؤخراً على مرضى مصابين باحتشاء عضل القلب وقد بّي
   ٥.قد تلقوا العالج األمثل ٪٢٠ل عن متوسطة الدخل أن ما يق

                                                      
  .WHO/EDM/2004.5الوثيقة    ١
  .٥٨/١٤الوثيقة ج   ٢
 .WHO/EDM/PAR/2004.3الوثيقة    ٣
 .WHO/PSM/PAR/2005.2الوثيقة    ٤
٥   Mendis S et al. WHO study on prevention of recurrences of myocardial infarction and stroke. Bulletin of the 

World Health Organization, 2005; 83 (11): 820-828.                                                                           
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، أعدت األمانة قاعدة بيانـات بـشأن        ١١-٥٤ج ص ع   إلى أداء دور الرصد المحدد في القرار         وسعياً  -٤
التي أجريـت   )  دراسة حتى اآلن   ٦٤٤(الدراسات االستقصائية المنشورة وغير المنشورة عن استخدام األدوية         

 أن عـدد    المعطيـات وتبرز  . التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية    دان   في البلدان النامية والبل    ١٩٩٠منذ عام   
 السريرية المتعلقة بعدة شروط مشتركة اقتصر على مـا ينـاهز            الدالئل مع   يتسقالمرضى الذين تلقوا عالجاً     

 الخمس عشرة الماضـية علـى مـستوى          السنوات  من مجموع المرضى وأنه لم يسجل أي تحسن خالل         ٪٤٠
وعلى سبيل المثال، تلقى ما يقل عن نصف مجموع .  األولية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةالرعاية الصحية

المرضى المصابين بإسهال حاد عالجاً بأمالح تعويض السوائل عن طريق الفم بينما أعطيت مضادات حيويـة               
عالجـاً بمـضادات   لما يربو على نصف المرضى ويكاد عدد المرضى المصابين بالتهاب رئوي الذين تلقـوا    

حيوية مناسبة يزيد على نصف مجموع المرضى في حين أن أكثر من نصف مجموع المرضـى المـصابين                  
 تشير المعطيات و. بعدوى فيروسية في مسالك الجهاز التنفسي العليا تلقوا عالجاً بمضادات حيوية غير مناسبة            

واقتـصر عـدد    . في القطاع العام سـوءاً     أن استخدام األدوية في القطاع الخاص فاق استعمالها           إلى بوضوح
 دراسة  ٢٨٠الدراسات االستقصائية المقترنة بتدخالت ترمي إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد على              

وقد تم اعتماد معظم هذه التدخالت      .  سنة ١٥ البلدان طوال    وهذا الرقم منخفض بالمقارنة مع كثرة عدد      ) ٪٤٣(
.  على استخدام األدوية   أثرها منها تقييماً كافياً من حيث       ٪٢٠ييم إال ما يقارب     على الصعيد المحلي ولم يجر تق     

 من التدخالت   ٪٧٥وتدمج بعض التدخالت األكثر فعالية واستدامة االستراتيجيات اإلدارية واالقتصادية إال أن            
   .٪٢٥المنفذة كانت تثقيفية ولم تبلغ نسبة التدخالت اإلدارية أو االقتصادية سوى 

  
وعملت األمانة مع شركائها على مدى السنوات العشر الماضية على سد الثغرات في المعارف وجمع                 -٥

ويوصى بالتـدخالت   .  من البينات لتقديم توصيات بشأن سبل تعزيز استخدام األدوية على نحو رشيد            كافعدد  
  ١:التالي ذكرها التي ترتكز عليها االستراتيجية الدوائية للمنظمة

  
  أثرها وطنية متعددة التخصصات لتنسيق سياسات استخدام األدوية ورصد إنشاء هيئة  •

نات واالستعانة بها للتدريب واإلشراف ودعم عمليات صنع         سريرية قائمة على البيّ    دالئلصياغة    •
  القرارات الحاسمة بشأن األدوية

األدويـة وتـسديد    انتقاء قوائم باألدوية األساسية تقوم على العالجات المختارة وتستخدم لـشراء              •
  صناديق التأمين لتكاليفها

 إنشاء لجان معنية باألدوية والمداواة في المناطق والمستشفيات لتحسين استخدام األدوية  •

المشاكل في مجال المعالجة الدوائية في إطـار منـاهج التعلـيم            حّل  تعزيز التدريب القائم على       •
  الجامعي

  الخدمة للحصول على اإلجازةاشتراط التعليم الطبي المستمر أثناء   •

  تعزيز نظم اإلشراف والمراجعة وتلقي المالحظات في األوساط المؤسسية  •

  عن األدوية)  المقارنةالمعطياتبما فيها (توفير معلومات مستقلة   •

  تعزيز توعية الجمهور في مجال األدوية  •

                                                      
  .WHO/EDM/2002.3الوثيقة    ١
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  و غير رشيدإلغاء الحوافز المالية الضارة التي تؤدي إلى وصف األدوية على نح  •

  إعداد وإنفاذ لوائح تنظيمية مالئمة تشمل قواعد األنشطة الترويجية  •

  .رصد نفقات حكومية كافية لضمان توافر األدوية والموظفين الصحيين بصورة عادلة  •
  
.  جميع الدول األعضاء من الناحيتين التقنية والمالية       من األمور التي هي في متناول     العديد من تلك التدخالت     و
  .يتعذر التوصل إلى ضمان استخدام األدوية على نحو رشيد دون اعتماد مثل تلك السياساتو
  
 أيضاً، أعدت األمانة قاعدة بيانات ثانية لرصد الحالـة الدوائيـة فـي           ١١-٥٤ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٦

 الدول األعضاء في     جميع التي انتهجتها وتتضمن قاعدة البيانات هذه معلومات عن السياسات الدوائية          ١.البلدان
 مما يبين أن عدداً كبيراً من الدول األعضاء ال يستفيد من جميع الخيارات المتاحة على                ٢٠٠٣ و ١٩٩٩عامي  

 أصل كل ومن  . الرغم من أن العديد منها ينفذ بعض السياسات الوطنية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية              
 المثال، بلغت نسبة الدول التي رصدت اسـتخدام األدويـة            على سبيل  ،الدول األعضاء التي أتاحت المعلومات    

 ونسبة الدول التي نظمت برنامجاً لتثقيف الجمهور بـشأن اسـتخدام            ٪٦٠خالل العامين الماضيين ما يقل عن       
 ونسبة الدول التي دعمت األنشطة المستقلة والمتواصلة لتثقيف         ٪٥٠األدوية خالل العامين الماضيين ما يناهز       

 ونـسبة   ٪٤٠ في المجال الطبي وأنشأت مركز معلومات بشأن األدوية ما يقارب            لقائمين على وصف األدوية   ا
 ٪٤٠ و ٪٣٠الدول التي لديها لجان معنية باألدوية والمعالجة في معظم المستشفيات والمناطق ما يتراوح بـين                

   ٦٠ات الخمس الماضـية مـا ينـاهز         ثت فيها المبادئ التوجيهية السريرية خالل السنو      ّدونسبة الدول التي ح٪ 
 في حين أن نسبة الـدول التـي         ٪٧٠ قائمة وطنية باألدوية األساسية تزيد على        تمتلكوكادت نسبة الدول التي     

القـائمين   وتراوحت نسبة الدول التي دربت       ٪٣٠استخدمت تلك القائمة لتسديد تكاليف التأمين اقتصرت على         
فهوم األدوية األساسية وعلم المعالجة الدوائية ووصف األدوية على نحو           فيها فيما يتعلق بم    على وصف األدوية  

  . فقط٪٧٠ و٪٦٠رشيد وتطبيق المبادئ التوجيهية السريرية بين 
  
: وال يستبعد أن يتزايد استخدام األدوية على نحو غير رشيد ما لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لسببين هما                  -٧

 من استعمالها في القطاع العام في البلدان النامية والبلدان      أ أسو  يعدّ ع الخاص  استخدام األدوية في القطا    أنأوالً،  
.  ويتيح القطاع الخاص نسبة متزايدة من خدمات الرعاية الصحية في العالم          التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية    

ية وتوسيع نطاق عـالج      عدة مبادرات عالمية رئيسية ترمي إلى تعزيز الحصول على األدوية األساس           أنثانياً،  
 على تيسير الحصول على األدوية وال        تركز  والعدوى بفيروسه والسل والمالريا وأمراض أخرى      األيدزمرض  

  .مناسب على نحو غير تواجه المشكلة األساسية والسائدة المتمثلة في استخدام األدوية
  
. ٢٧-٣٩ج ص ع في القـرار  وقد حددت جمعية الصحة مهمة تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد            -٨

   ١٧-٤١ج ص عالقـرارات  (واعتمدت الحقاً عدة قرارات بـشأن جوانـب خاصـة مثـل تـرويج األدويـة             
وجوانب عامة  ) ١٢-٤٧ج ص ع  القرار  (ودور الصيدلي   ) ٩-٥١ج ص ع   و ١٦-٤٧ج ص ع   و ٣٠-٤٥ج ص ع  و

ستراتيجية الدوائيـة  واال) ١٣-٤٧ج ص ع و٢٧-٤٥ج ص ع و٢٠-٤٣ج ص عالقرارات (مثل األدوية األساسية   
واالستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة ) ١٩-٥٢ج ص ع و١٤-٤٩ج ص ع و١٦-٤١ج ص عالقرارات (المنقحة  
 والتوصيات العمليـة    التي تم اكتسابها في اآلونة األخيرة     وتقتضي المعارف   ). ١١-٥٤ج ص ع  القرار  (العالمية  

ظم الصحية  يد شامل على مستوى القطاعات فيما يتصل بالنُ       نات اعتماد نهج سياسي جد    الراهنة القائمة على البيّ   
 أن هذه التوصيات العملية والفعالة تحول باطرادويتضح . واألدوية بغية تعزيز استخدام األدوية على نحو رشيد     

  . وتحد من اإلنفاق العالمي على األدويةالوفيات والمراضة التي ال داعي لهادون 
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 أضراراً جسيمة بالمرضى نتيجة لعالجات شـبه         ال يلحق فقط   غير رشيد واستعمال األدوية على نحو       -٩
 يبدد أيضاً كميات كبيرة مـن        إنه مثلى وآثار جانبية غير ضرورية ويسبب دخول المستشفى والوفاة فحسب بل          

 حالياً توصيات عملية وقائمة على البينات بشأن سبل التصدي الستخدام األدوية على             هناكو. الموارد الشحيحة 
حو غير رشيد إال أن العديد منها ال يطبق مع األسف على الرغم من ضرورة تنفيذ مثل تلك السياسات مـن                     ن

وتتطلب مواجهـة أزمـة الـصحة    . أجل ضمان إحراز التقدم في تأمين حصول الجميع على األدوية األساسية        
ويعتمد مشروع  . يادة الموارد العمومية المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد تحديد مهمة جديدة وز            

القرار التالي نهجاً شامالً متعلقاً بالنظم الصحية لتعزيز استخدام األدوية على نحـو رشـيد بـالتركيز علـى                   
استراتيجيات وطنية تتميز بفعاليتها ويمهد السبيل إلحراز التقدم في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة               

  .في هذا المجالان بالصحة وممارسة حقوق اإلنس
  

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي  -١٠

 
  المجلس التنفيذي،

  
التقدم المحرز في تنفيـذ     : استعمال األدوية على نحو رشيد    ب الخاص نظر في التقرير     بعد أن 

   ١ية،االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالم
  

  : جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

التقدم المحرز  : استعمال األدوية على نحو رشيد    ب الخاص نظرت في التقرير     بعد أن 
  في تنفيذ االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛

  
مانة عن استخدام األدوية على نحو رشيد من قبـل          ر بالتقرير الذي قدمته األ    وإذ تذكّ 

 والمرضى وطرح للمناقشة خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة         القائمين على وصف األدوية   
  والخمسين؛

  
 بـشأن   ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع   بـالقرارات    تذكّروإذ  

 ١٦-٤٧ج ص ع  و ٣٠-٤٥ج ص ع  و ١٧-٤١ج ص ع   استعمال األدوية على نحو رشيد والقرارات     
 بـشأن   ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  بشأن المعايير األخالقية لترويج األدوية والقرارين       

 بشأن دور الصيدلي ١٢-٤٧ج ص عبرنامج عمل المنظمة الخاص بالعقاقير األساسية والقرار 
 بشأن االستراتيجية الدوائية المنقحـة والقـرار        ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ج ص ع  والقرارين  

 بشأن اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج لها وبيعها عبر الحدود باستخدام            ٩-٥١ص ع  ج
 بشأن االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالميـة        ١١-٥٤ج ص ع  شبكة اإلنترنت والقرار    

   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛٢٧-٥٨ج ص عوالقرار 
  

عاون مع الحكومات والجامعات    م بجهود منظمة الصحة العالمية المبذولة بالت      وإذ تسلّ 
القائمين على  والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتحسين استعمال األدوية من جانب           

   والمرضى؛وصف وتوزيع األدوية
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وإذ تدرك العناصر األساسية التي تنطوي عليها استراتيجية منظمة الصحة العالميـة            
   ١لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
عترف بالتقدم المحرز في رصد استخدام األدوية وتحديـد التـدخالت الفعالـة             وإذ ت 

  لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  

وإذ ترغب في تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد من جانب مقدمي الخـدمات              
  والمستهلكين كشرط أساسي لضمان توافر األدوية األساسية بصورة عادلة؛

  
واسعة حة وزال يمثل مشكلة ملّمال األدوية على نحو غير رشيد ماوإذ تدرك أن استع

 المرضـى   نتائجها بالنسبة إلى الفقراء مـن      عواقب وخيمة من حيث      مما يؤدي إلى   االنتشار
  الموارد؛إهدار والتفاعالت الدوائية الضائرة بزيادة مقاومة مضادات الميكروبات و

  
 لن يحالفه    مقاومة مضادات الميكروبات    تنفيذ القرارات السابقة بشأن    بأنوإذ تعترف   

   دون مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛النجاح
  

 لتعزيز استعمال األدوية علـى      ليس لها برامج وطنية كاملة    م بأن عدة بلدان     وإذ تسلّ 
صد استخدام األدويـة   ذات والية متعددة التخصصات لرتمتلك هيئات وطنية النحو رشيد أو    

  ؛تلك البرامج الوطنية وتنسيق عمليات تنفيذهاووضع 
  

 إلى تعزيز الحصول على األدوية األساسية ترميوإذ تدرك أن عدة مبادرات رئيسية       
  ال تواجه المشكلة األساسية والمنتشرة المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛

  
 وعـدم توظيـف اسـتثمارات        السياسي بهذا األمر   لقلة االهتمام وإذ يساورها القلق    

القائمين على  اقتصادية كافية لمواجهة مشكلة استعمال األدوية على نحو غير رشيد من جانب             
  المستهلكين؛وصف وتوزيع األدوية ومن قبل 

  
وإذ تشدد على ضرورة اتباع نهج وطني وقطاعي شامل ومستديم لتعزيز اسـتعمال             

  األدوية على نحو رشيد؛
  

 والمجتمـع   والمهنيين الصحيين  للحكومات   الوقت قد حان بالنسبة    واقتناعاً منها بأن  
المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للتعهد بضمان توظيف استثمارات كافيـة لتعزيـز             

  ،استعمال األدوية على نحو رشيد
  

  : يليالقيام بما الدول األعضاء على تحث  -١
  

في مجال الموارد البشرية وتوفير الدعم المـالي        توظيف استثمارات كافية      )١(
  الكافي بغية ضمان استعمال األدوية على نحو أنسب في القطاعين العام والخاص؛

  
                                                      

  .WHO/EDM/2004.5الوثيقة    ١



   EB118/6    ١١٨/٦ت م

7 

  ذلـك   حيثما يكـون   ،ضمان تنسيق استعمال األدوية على الصعيد الوطني        )٢(
 بإنشاء هيئة وطنية ذات والية متعددة التخصصات يـشارك فيهـا المجتمـع              ،ممكناً
دني لرصد استخدام األدوية وتعزيز وتنسيق عملية تنفيذ برنامج وطني الستعمال           الم

 الصحية الوطنية   دوائية تتناسب مع الهياكل   األدوية على نحو رشيد في إطار سياسة        
  والموارد المتاحة؛

  
العمل على تطوير وتدعيم البرامج التدريبية الراهنـة المتعلقـة باسـتعمال              )٣(

د وضمان دمجها في مناهج تعليم جميع العاملين فـي ميـدان            األدوية على نحو رشي   
  الصحة؛

  
سن تشريعات جديدة أو إنفاذ التشريعات الراهنة لحظر تـشجيع اسـتخدام              )٤(

 أو مضلالً أو غير أخالقي ورصد ترويج األدوية والوقـوف         األدوية استخداماً خاطئاً  
  ة عن األدوية؛ى وضع وتنفيذ برامج تفيد بمعلومات مستقلة وغير ترويجيعل
  
وضع وتنفيذ برامج وطنية بشأن األدوية لتحسين استخدام األدوية بـالتركيز         )٥(

 التي تستهدف الـنظم الـصحية العامـة والخاصـة           ت المتعددة األوجه  على التدخال 
  ويشارك فيها مقدمو الخدمات والمستهلكون؛

  
على الـصعيد   توسيع نطاق التدخالت المستدامة التي تكلل تنفيذها بالنجاح           )٦(

  المحلي من أجل تطبيقها على الصعيد الوطني؛
  
  : يليالقيام بما المدير العام تطلب إلى  -٢
  

ي تضطلع به منظمة الـصحة العالميـة        ي الذ ثقيفادي والت تعزيز الدور الري    )١(
  لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
دعم التقنـي الـذي     التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لتوسيع نطاق ال         )٢(

تقدمه منظمة الصحة العالمية إلى الدول األعضاء في سعيها إلى إنشاء هيئات وطنية             
ذات واليات متعددة التخصصات لرصد استخدام األدوية وتعزيز وتنسيق عملية تنفيذ           

  البرامج الوطنية الستعمال األدوية على نحو رشيد وتعزيز ذلك الدعم؛
  
البحوث المتعلقة بتطوير نظم وطنيـة للرصـد        النهوض بالبحوث وخاصة      )٣(

وتدخالت وطنية مستدامة وتعزيز استعمال األدوية على نحو رشـيد علـى جميـع              
  المستويات في القطاع الصحي العام والخاص؛

  
ثـم مـرة كـل       ،تقديم التقارير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين         )٤(

 واإلجراءات اإلضافية المقترحـة     تصادفالتي   عن التقدم المحرز والمشاكل      ،عامين
في إطار تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز اسـتعمال األدويـة              

  .على نحو رشيد
  
  

=     =     =  


