
א     א
 

  ٢/ وثيقة معلومات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١  من جدول األعمال المؤقت  ١٨البند 

  A60/INF.DOC./2    
  
  
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر
  المنظمات الحكومية الدولية

  
  

  التقرير المشترك بين المديرة العامة 
   الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتورئيس

  
  
 بشأن الوقاية من السرطان ومكافحتـه، بحثـت         ٢٢-٥٨ع صج  عمالً بقرار جمعية الصحة العالمية          -١

إمكانية االستعانة بآلية لتيسير توفير العالج المالئم للمرضـى         المديرة العامة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات       
 إلى أنه من الممكن االستعانة بمثل هذه اآلليـة فـي            الخلوصوتم  . كنات األفيونية لتخفيف اآلالم باستخدام المس   

وترد نتائج التقييم في التقرير المشترك بين المـديرة         . إطار االختصاصات والموارد المتاحة لألجهزة الرئاسية     
  ١.العامة ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

  
بالتشاور مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بإعـداد          العالمية، وأفضى ذلك إلى قيام منظمة الصحة      -٢

  .")البرنامج("  التي تخضع للرقابةاألدوية برنامج الحصول على - الطّبيةحد برامج المساعدة  أل٢إطار
  
التـي تـم    و العالج   ى التي تحول دون الحصول عل     التصدي لكل العقبات  وترمي أنشطة البرنامج إلى       -٣

 وهما التذكير بقرار  شقّينويتألف البرنامج من    .  والمعارف التنظيم والسلوكيات ها، مع التركيز على     التعرف علي 
 وبقرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم المتحـدة             ٢٢-٥٨ع صج  جمعية الصحة العالمية    

صاصاتها التي تضطلع بها    ، وأيضا ما توصلت إليه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات استنادا إلى اخت           ٢٠٠٥/٢٥
 األول مـن    الـشقّ بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، من أنه ال يمكنها المشاركة إال فـي تنفيـذ                

 مـن   الـشقّ وقدمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومازالت تقدم خبراتها الالزمة لخدمـة هـذا              . البرنامج
  .البرنامج

  
 فيما يتعلق باستخدام األدوية وتسليماً بـأن أهـم          اًلصحة العالمية عموم  وبالنظر إلى مسؤولية منظمة ا      -٤

الحواجز التي تحول دون الحصول على األدوية التي تخضع للرقابة تعني مختلف الظروف الصحية، سـيركز                
 سائر األدوية المحددة في قائمـة منظمـة    الثاني، عالوة على المسكنات األفيونية، على إتاحة     شقّهالبرنامج في   

                                                      
١    http://www:who.int/medicines/areas/quality_safety/joint-report-WHO-INCB.pdf  
٢   http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/AccessControlledMedicinesProgr.Framework.pdf ــنص  وال

  .متاح عند الطلبالمطبوع 
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الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية المستحدثة من المواد التي تخضع لرقابة المعاهدات الدولية الثالث              
   ١.بشأن مراقبة األدوية

  
ت التـي   على البينابناء ،فوراًوفيما يتعلق بمختلف أصناف األدوية التي تخضع للرقابة فإنه سيضطلع             -٥

وسـيتم  . ة المشكل أبعادستجرى االستقصاءات الالزمة بشأن     ، باألنشطة الكفيلة بتحسين ذلك و     تثبت عدم إتاحتها  
 للعوامـل  البرنامج   وسيتطرق.  ال طلب اتخاذ المزيد من اإلجراءات أو     على إثر ذلك تحديد ما إذا كان األمر يت        

  . لن يمنح األدوية أو يمول عملية شرائهاغير أنه.  الحصول على األدوية والعالجاتتحول دونالتي 
  
 بموجـب قـرار     المهمة الموكولة إليها  وستتولى منظمة الصحة العالمية تنفيذ البرنامج وذلك في إطار            -٦

 لدعم عملية تنفيذ البرنـامج      المهتمة دعوة سائر األطراف     وتمت أيضاً . في هذا الصدد  جمعية الصحة العالمية    
لمسكّنات األفيونية وسائر األدوية التي تخضع للرقابة حتـى تتـسنى معالجـة             من أجل تيسير الحصول على ا     
  .األمراض في شتى أنحاء العالم

  
  
  

=     =     =  

                                                      
 تحت اسـم اتفاقيـة المـؤثرات    ١٩٧٢ التي تم تعديلها بموجب بروتوكول ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام    ١

 والمـؤثرات النفـسانية      واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخـدرات         ،١٩٧١،  النفسانية والعقلية 
 .١٩٨٨والعقلية لعام 


