
  ٦٩/٧٥ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية     
  ٢٠١٦ أيار/ مايو ٢٨  

 A69/75    
  
  
  "ب" للجنة الرابع التقرير  
  
  
  

 فوســــيت الــــدكتور برئاســــة ٢٠١٦مــــايو  أيــــار/ ٢٨فــــي  السادســــة والســــابعةعقــــدت اللجنــــة "ب" جلســــتيها   
  .)جمهورية إيران اإلسالمية( الري -محسن أسدي  والدكتور )تايلند(براكونغساي 

  
 والمتعلقــة القــرارات الخمــس المرفقــةوتقــرر أن توَصــي جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون باعتمــاد   

  :ةجدول األعمال التالي ببنود
  

  األمراض السارية  -١٥
  

  الورم الفطري  ٣-١٥
  

  :بعنوانقرار واحد 
  

 التصدي لعبء الورم الفطري -
 

  مسودات االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ١-١٥
  

  قرار واحد بعنوان:
  

االســــتراتيجيات العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري  -
  ٢٠٢١-٢٠١٦والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة 

  
  النظم الصحية  -١٦
  

متابعــــة تقريــــر فريــــق الخبــــراء االستشـــــاريين العامــــل المعنــــي بتمويــــل وتنســــيق البحـــــث   ٢-١٦
  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء –والتطوير 

  
  قرار واحد بعنوان:

  
متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث  -

 والتطوير
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  الصحية والخدمات العاملة القوى  ١-١٦
  

  قرار واحد بصيغته المعدلة، بعنوان:
  

 تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس -
 

  معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها  ٤-١٦
  

  قرار واحد بصيغته المعدلة، بعنوان:
  

 معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات -
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  من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  

  التصدي لعبء الورم الفطري
  
  

  والستون، التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالورم الفطري،
  

والشــباب البــالغين فــي ســن إذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء أثــر الــورم الفطــري، والســيما فــي صــفوف األطفــال 
العمــــل، وأعبــــاء المــــرض االجتماعيــــة واالقتصــــادية والمتصــــلة بالصــــحة العموميــــة التــــي تلقــــى علــــى كاهــــل الفقــــراء 

  والمجتمعات الريفية؛
  

عواقـب الضـارة الناتجـة وٕاذ تدرك أن الكشف المبكر عن المرض وعالجه أمران يقلالن إلى أدنى حد مـن ال
  عن الورم الفطري؛

  
لذي أحرزه بعض الدول األعضاء في مجال البحث المتعلق بالورم الفطري تالحظ مع االرتياح التقدم ا وٕاذ

  والتدبير العالجي لحاالت المرض؛
  

وٕاذ يســـاورها القلـــق ألن عـــدة عوامـــل، بمـــا فيهـــا الكشـــف المتـــأخر عـــن حـــاالت الـــورم الفطـــري وعـــدم كفايـــة 
  التقدم؛ األدوات المتاحة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية منه، تعرقل إحراز المزيد من

  
تضع في اعتبارهـا أن تحقيـق أهـداف األمـم المتحـدة اإلنمائيـة لأللفيـة وأهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة  وٕاذ

وخصوصـــًا األهـــداف المتصـــلة بـــالفقر والجـــوع والصـــحة والتعلـــيم، قـــد يتعرقـــل بســـبب األثـــر الســـلبي  ٢٠٣٠،٢لعـــام 
  ،لألمراض المهملة التي تصيب الفقراء بما فيها الورم الفطري

  
المجتمــع الــدولي وجميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة، بمــا فيهــا المنظمــات الدوليــة والهيئــات التابعــة  تناشــد  -١

لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة والجهـــات المانحـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الوقفيـــة ومؤسســـات البحـــوث، 
  االضطالع بما يلي:

  
ــاًء علــى طلــب تلــك البلــدان، بهــدف  التعــاون مباشــرة مــع البلــدان التــي يتوطنهــا )١( الــورم الفطــري، بن

 تعزيز أنشطة مكافحته؛
  

النهـــوض بالشـــراكات وتوطيـــد أواصـــر التعـــاون مـــع المنظمـــات والبـــرامج المعنيـــة بتطـــوير النظـــام  )٢(
 الصحي بغية ضمان إمكانية إتاحة التدخالت الناجعة لجميع المحتاجين إليها؛

 
  المؤسسات العاملة على البحوث الخاصة بالورم الفطري؛ دعم )٣(

  
                                                      

  .٦٩/٣٥ج الوثيقة   ١
، انظـــــــر ٢٠٣٠، تحويـــــــل عالمنـــــــا: خطـــــــة التنميـــــــة المســـــــتدامة لعـــــــام ٧٠/١قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم المتحـــــــدة    ٢

 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 الرابط 
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  الدول األعضاء التي يتوطنها الورم الفطري أو يهدد بالتوطن فيها على القيام بما يلي: تشجع  -٢
  تقييم عبء الورم الفطري وٕانشاء برنامج لمكافحته عند الضرورة؛ )١(
 الفطري وعالجها؛تسريع وتيرة الجهود المبذولة للكشف المبكر عن حاالت الورم  )٢(

دمــج الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الــورم الفطــري فــي ســائر األنشــطة المعنيــة لمكافحــة األمــراض  )٣(
  حيثما أمكن؛

إرســاء الشــراكات وصــونها لمكافحــة الــورم الفطــري علــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــي فــي ســياق  )٤(
  تطوير النظام الصحي؛

مـا يتعلـق بتحسـين إتاحـة خـدمات العـالج وٕاعـادة تلبية االحتياجات في مجال المكافحة، بمـا فيهـا  )٥(
  التأهيل من خالل تعبئة الموارد الوطنية؛

  توفير التدريب للعاملين الصحيين المعنيين في مجال التدبير العالجي للورم الفطري؛ )٦(
  منه؛ تكثيف البحوث بهدف استحداث أدوات جديدة لتشخيص الورم الفطري وعالجه والوقاية )٧(
ت المحليـــة بـــأعراض المـــرض لـــدعم الكشـــف المبكـــر عـــن اإلصـــابة بـــالورم تعزيـــز وعـــي المجتمعـــا )٨(

  الفطري والوقاية منه وتكثيف مشاركة المجتمعات المحلية في جهود المكافحة؛
  
  المدير العام أن يتولى ما يلي:تطلب من   -٣

  إدراج الورم الفطري في األمراض التي تسمى "أمراض المناطق المدارية المهملة"؛ )١(
ـــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســـات  مواصـــلة )٢( ـــديم ال ـــالورم الفطـــريتق ـــة علـــى البحـــوث المتصـــلة ب ، العامل

  فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، تأييدًا لتحسين جهود مكافحة المرض المسندة بالبينات؛ بما
الورم الفطري لتعزيز القدرات من أجل تحسين الكشـف المبكـر  دعم الدول األعضاء التي يتوطنها )٣(

  عن الحاالت وٕاتاحة العالج؛
وٕاعـادة مات ترصـد الـورم الفطـري ومكافحتـه تعزيز التعاون التقنـي بـين البلـدان كوسـيلة لتـدعيم خـد )٤(

  تأهيل مرضاه؛
جــال البرنــامج الخــاص للبحــوث والتــدريب فــي مدعــم تعزيــز القــدرات فــي مجــال البحــث مــن خــالل  )٥(

أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المشــــترك بــــين اليونيســــيف وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك الــــدولي 
الصحة العالمية بهدف تلبية االحتياجات الالزمة لتحسين وسائل تشخيص الورم الفطري وعالجـه  ومنظمة

 والوقاية منه؛

ي المعني بأمراض المناطق المدارية القيام، من خالل فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي والتقن )٦(
دارية المهملة، بتحديد عملية منهجية وموّجهة تقنيًا بشأن تقييم أمراض أخرى من بين "أمراض المناطق الم

  ؛المهملة" وٕامكانية إدراجها
  تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. )٧(
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  من جدول األعمال ١-١٥البند 
  

  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة بشأن فيروس العوز المناعي البشري 
  ٢٠٢١-٢٠١٦والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة 

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

فيــروس العــوز بعــد النظــر فــي تقــارير األمانــة عــن مســودات االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن 
  ١؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوىوالتهاب الكبد الفيروسي  المناعي البشري

  
) بشــــأن االســــتراتيجية العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن األيــــدز ٢٠١١( ١٤-٦٤ج ص عوٕاذ تُــــذكر بــــالقرار 

) بشــأن ٢٠١٤( ٦-٦٧ج ص ع) و٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص عوالقــرارين  ٢٠١٥-٢٠١١والعــدوى بفيروســه فــي الفتــرة 
  ؛اً يسوقي ومكافحة األمراض المنقولة جنت بشأن) ٢٠٠٦( ١٩-٥٩ج ص عالتهاب الكبد الفيروسي والقرار 

  
والتهــاب الكبــد الفيروســي والصــحة الجنســية  فيــروس العــوز المنــاعي البشــريايــات المتعلقــة بوٕاذ تالحــظ الغ

تحويــــل عالمنــــا: خطــــة التنميــــة  –والصــــحة اإلنجابيــــة والتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة والمحــــددة فــــي الوثيقــــة المعنونــــة 
  ٢٠٣٠،٢المستدامة لعام 

  
والتهاب الكبد الفيروسي  العوز المناعي البشريفيروس االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة بشأن  تعتمد -١

 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوى
 
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة الخاصــة بالــدول األعضــاء علــى النحــو المبــين فــي  تحــث -٢
 والعـــدوىوالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن اال

، بتكييفهــــا مــــع األولويــــات والتشــــريعات والســــياقات المحــــددة ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتــــرة ،علــــى التــــوالي المنقولــــة جنســــياً 
 الوطنية؛

  
الشركاء الدوليين واإلقليميـين والـوطنيين إلـى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للمسـاهمة فـي تحقيـق الغايـات  تدعو -٣

والتهـاب الكبـد الفيروسـي  فيـروس العـوز المنـاعي البشـرييجيات العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن االسـتراتالمحددة في 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة ،على التوالي المنقولة جنسياً  والعدوى

 
 المدير العام االضطالع بما يلي: تطلب من -٤

 
سـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة تنفيذ اإلجراءات الخاصة باألمانـة علـى النحـو المبـين فـي اال )١(

 ،علـــى التـــوالي المنقولـــة جنســـياً  والعـــدوىوالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي  فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريبشـــأن 
 ؛٢٠٢١-٢٠١٦ للفترة

                                                      
 .٦٩/٣٣وج ٦٩/٣٢وج ٦٩/٣١الوثائق ج   ١

، انظــــر الموقــــع اإللكترونــــي ٢٠١٥فـــي عــــام  ٧٠/١فــــي القــــرار هــــذه الوثيقــــة  الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحـــدةاعتمـــدت    ٢
أيـــــــار/  ١٩(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 التـــــــالي:

  ).٢٠١٦ مايو
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ــــذ  )٢( ــــدم المحــــرز فــــي تنفي ــــارير عــــن التق ــــديم التق ــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن االتق ســــتراتيجيات العالمي
ـــــاعي البشـــــري فيـــــروس ـــــد الفيروســـــي  العـــــوز المن ـــــة جنســـــياً  والعـــــدوىوالتهـــــاب الكب ـــــوالي المنقول ـــــى الت ، عل
وٕالــــى جمعيــــة  ٢٠١٨، إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الحاديــــة والســــبعين فــــي عــــام ٢٠٢١-٢٠١٦ للفتــــرة

  .٢٠٢١الصحة العالمية الرابعة والسبعين في عام 
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  جدول األعمال من ٢-١٦البند 
  

   العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

والمقــررات اإلجرائيــة التــي أصــدرتها بعــده عــن جمعيــة الصــحة ) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عإذ تــذكر بــالقرار 
، وٕاذ تالحـظ الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحـث والتطـوير بشأن متابعة تقرير فريقالعالمية 

  ؛٢٢-٦٦ج ص عالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل االستراتيجية التي اعتمدت في القرار 
 

البحث والتطوير في مجـال اللقاحـات تشمل االلتزام بدعم  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام بأن وٕاذ تقر 
ويـــة الخاصـــة بـــاألمراض الســـارية وغيـــر الســـارية التـــي تتعـــرض لهـــا البلـــدان الناميـــة فـــي المقـــام األول، وٕاتاحـــة واألد

إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة  اً الحصـول علــى األدويــة واللقاحــات بأســعار ميســورة، وفقــ
كـد حــق البلـدان الناميــة فــي االسـتفادة بالكامــل مــن ة، الــذي يؤ موميــبالتجـارة مــن حقـوق الملكيــة الفكريــة وبالصـحة الع

األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بأوجــه المرونــة 
  ؛ة، والسيما إتاحة حصول الجميع على األدويةموميالالزمة لحماية الصحة الع

  
ــــذكر باالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل  العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة وٕاذ ُت

وبأهدافهما الرامية إلـى تعزيـز االبتكـار، وبنـاء القـدرة، وتحسـين إتاحـة المـوارد وتعبئتهـا مـن أجـل التصـدي لألمـراض 
   ؛التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب على البلدان النامية

  
التمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مـــن الصــحة البدنيــة وٕاذ تالحــظ مــع القلــق بوجــه خــاص أن الحــق فــي 

والعقليــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى األدويــة، اليــزال هــدفًا بعيــد المنــال بالنســبة إلــى الماليــين مــن النــاس، بــل إن 
   ؛تتضاءل إمكانية تحقيقه في كثير من الحاالت، وبخاصة بالنسبة إلى األطفال واألشخاص الذين يعيشون في فقر

  
  ؛شكله األمين العام لألمم المتحدةالفريق الرفيع المستوى المعني بإتاحة األدوية الذي  تالحظ إنشاءوٕاذ 

  
نـات وٕاذ تؤكد أن البحث والتطوير في مجال الصحة ينبغـي أن يتوجـه إلـى االحتياجـات وأن يسـتند إلـى البيّ 

اءة، واإلنصــاف؛ وينبغــي أن ُيعتبــر مســؤولية وأن يسترشــد بالمبــادئ األساســية التاليــة: يســر التكلفــة، والفعاليــة، والكفــ
  ؛ مشتركة

  
وٕاذ تقر بالدور المحوري للمرصد العالمي للبحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة فـي تجميـع المعلومـات ذات 

يتعلـق بـاألمراض مـن الـنمط الثـاني  الصلة عن أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة، ورصدها وتحليلها، فيما
ـــنمط األول، والثالـــث واحتياجـــات  ـــدان الناميـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاألمراض مـــن ال وكـــذلك البحـــث والتطـــوير المحـــددة للبل

مقاومـــة يحـــدث فيهـــا فشـــل لألســـواق وكـــذلك بشـــأن مـــات بشـــأن المنـــاطق التـــي يحتمـــل أن االحتياجـــات مـــن المعلو 
د إلــى المراصــد مضــادات الميكروبــات واألمــراض المعديــة المســتجدة التــي ُيحتمــل أن تســبب أوبئــة كبــرى، باالســتنا

 وتعريــف الوطنيــة واإلقليميــة (أو الوظــائف المماثلــة) وآليــات جمــع البيانــات الراهنــة، مــن أجــل المســاهمة فــي تحديــد
والفــرص المتاحــة فــي البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، األولويــات، ودعــم العمــل المنســق فــي  الكائنــة الثغــرات

  ؛البحث والتطوير في مجال الصحة
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  قهـــــــا إزاء الثغــــــرة الكبيـــــــرة فـــــــي تمويــــــل الخطـــــــة االســـــــتراتيجية التــــــي تـــــــم تأييـــــــدها فـــــــي عـــــــن قل تعــــــربوٕاذ 
  المختارة الستة، ، بما في ذلك المشاريع اإليضاحية٢٢-٦٦ج ص عالقرار 

  
  :على ما يلي ١الدول األعضاء تحث  -١
  

لتمويـل الكـافي والمسـتدام مـن منسقة، بما في ذلـك الجهـود التـي تبـذل مـن خـالل اأن تبذل جهودًا   )١(
  ؛٢٢-٦٦ج ص عفي القرار المؤيدة خطة العمل االستراتيجية الكامل لتنفيذ الأجل 

  
مراصــد وطنيــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو وظــائف وتشــغيل وتعزيــز تقــوم بإنشــاء أن   )٢(

البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  لتتبـــع ورصـــد المعلومـــات ذات الصـــلة عـــنحســـب االقتضـــاء، معادلـــة لهـــا، 
والتطـوير فـي مجـال الصـحة الخاصـة بالبحـث معلومات منتظمة عن األنشطة ذات الصلة وتقدم الصحة، 

التـي تقـدم اآلليات األخرى لجمع البيانـات إلى المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة أو إلى 
  ؛جال الصحةتقارير منتظمة إلى المرصد العالمي للبحث والتطوير في م

  
الكامــل لخطــة للتنفيــذ  آليــات التمويــل المســتدامة مــن أجــل إنشــاءأن تقــدم الــدعم إلــى المــدير العــام   )٣(

  ؛٢٢-٦٦ج ص عفي القرار المؤيدة العمل االستراتيجية 
  
  يلي:ما المدير العام  تطلب من  -٢
  

 ؛٢٢-٦٦عج ص أن يسرع التنفيذ الكامل لخطة العمل االستراتيجية المؤيدة في القرار  )١(
  
 أن يسرع مواصلة تطوير مرصد عالمي يعمل بكامل طاقته للبحث والتطوير في مجال الصحة؛ )٢(
  
قدم اختصاصات المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة وخطة العمـل المحـددة يأن   )٣(

األربعـين بعـد  دورة المجلـس التنفيـذيالتكاليف الخاصة به إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خـالل 
  ؛فريق الخبراء االستشاريين العاملالصلة ب بند جدول األعمال ذيفي إطار  ،المائة

 
أن يســّرع عمليــة وضــع قواعــد ومعــايير تصــنيف البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، كجــزء مــن   )٤(

االســتناد إلــى ب ،إنشــاء المرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير، بمــا فــي ذلــك نمــاذج التبليــغ الموحــدة
بالتشــاور مــع الخبــراء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي الــدول األعضــاء، مــن أجــل جمــع و المــوارد القائمــة 

  ؛المعلومات وتجميعها على نحو منهجي
 
أن يــروج للمرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير بــين جميــع أصــحاب المصــلحة، بطــرق مــن   )٥(

لالطـالع العـام وٕاجـراء أنشـطة الـدعوة وتشـجيع جميـع أصـحاب  بينها إصدار المنشـورات المنتظمـة المتاحـة
المصـــلحة علـــى التبـــادل المنـــتظم للمعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة مـــع 

  ؛المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير
 

                                                      
  .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١
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 يــدعم الــدول األعضــاء فــي ســعيها إلــى إرســاء قــدرات البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أوأن   )٦(
  ؛البحث والتطوير في مجال الصحةتعزيزها بما في ذلك رصد المعلومات ذات الصلة عن 

 
معنيـة بالبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة إلسـداء المشـورة  لجنة خبراء تابعة للمنظمةأن ينشئ   )٧(

 الثـانيالنمطـين بـاألمراض مـن  ةعلقـفـي مجـال الصـحة المتالبحـث والتطـوير  تحديـد أولويـاتالتقنيـة بشـأن 
 واحتياجـــات البحـــث والتطـــوير المحـــددة المتعلقـــة بـــاألمراض مـــن الـــنمط األول فـــي البلـــدان الناميـــة والثالـــث

التحاليــل المقدمــة جملــة أمــور منهــا باالســتناد إلــى الســوق حيثمــا وجــدت حــاالت فشــل  والمجــاالت المحتملــة
بـــراء، عنـــد االقتضـــاء، وستتشـــاور لجنـــة الخ مـــن المرصـــد العـــالمي للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة

التـي  هااختصاصـاتجميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين فـي إطـار أداء عملهـا علـى النحـو المحـدد فـي  مـع
  ا؛نظر فيهكي ياألربعين بعد المائة  ستصاغ وتقدم إلى دورة المجلس التنفيذي

 
مجـــال فـــي الحســـبان الدراســـة التـــي أجراهـــا البرنـــامج الخـــاص للبحـــوث والتـــدريب فـــي  يأخـــذأن   )٨(

ــــدولي  أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المشــــترك بــــين اليونيســــيف وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك ال
ــــــق  ومنظمــــــة ــــــى تقريــــــر فري ــــــاًء عل ــــــة ويقــــــدم، بن ، اقتراحــــــًا الخبــــــراء االستشــــــاريين العامــــــلالصــــــحة العالمي
يتعلــــق  لبحــــث والتطــــوير فيمــــااألهــــداف وخطــــة عمليــــة بشــــأن صــــندوق مجمــــع للتبرعــــات لــــدعم ا يتضــــمن

الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة المتعلقـة بـاألمراض مـن الـنمط  النمطينباألمراض من 
مــن خــالل الــدورة األربعــين بعــد لعرضــه علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين األول فــي البلــدان الناميــة 
 ؛المائة للمجلس التنفيذي

  
ولجنـة الخبـراء  المي للبحث والتطوير في مجال الصـحةالمرصد العوتصف الخطة طريقة تعاون   )٩(

المعنــي بالصــندوق المجمــع، باإلشــارة  الفريــق العامــل العلمــيالتابعــة للمنظمــة والمعنيــة بالبحــث والتطــوير و 
المتمثلــة فــي يســر التكلفــة والفعاليــة إلــى أمثلــة محــددة علــى األمــراض وبمــا يتماشــى مــع المبــادئ األساســية 

  وستتضمن الخطة أيضًا خيارات التمويل المستدام؛ الفصلومبدأ والكفاءة واإلنصاف 
 
فيما يتعلق بجميع جوانـب خطـة العمـل  ويدعو إليه التمويل المستدام واالبتكارياستخدام أن يعزز   )١٠(

خطــة العمــل االســتراتيجية ويــدرج، عنــد االقتضــاء،  ٢٢-٦٦ج ص ع القــرارالمتفــق عليهــا فــي االســتراتيجية 
من أجل تعبئة الموارد الكافية لتحقيق األهداف التي ينص عليها في المنظمة لحوار الخاص بالتمويل افي 

  ؛٢٢-٦٦ج ص عالقرار 
 
البحـــث والتطـــوير مثـــل المتعلقـــة ب تهاأنشـــطضـــمن المنظمـــة بشـــأن اتســـاق السياســـات  أن يشـــجع  )١١(

خطـة العمـل العالميـة بشـأن و  المسـتجدةضـات مرَ مُ مخطط البحث والتطـوير فـي مجـال الاألنشطة المتصلة ب
مـــن حيـــث تطبيـــق المبـــادئ األساســـية المتمثلـــة فـــي يســـر التكلفـــة والفعاليـــة  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات

  ؛٢٢-٦٦ع ص جقرار ال ة فيحددالمعملية الفصل  في والكفاءة واإلنصاف والهدف المتمثل
 
الصحة العالمية السبعين مـن خـالل دورة المجلـس أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية   )١٢(

التنفيــذي األربعــين بعــد المائــة ويطلــب مــن جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين النظــر فــي عقــد اجتمــاع آخــر 
مفتوح العضـوية للـدول األعضـاء بهـدف تقيـيم التقـدم المحـرز ومواصـلة المناقشـات بشـأن المسـائل المتبقيـة 

عاة التحاليـل والتقـارير تطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلها مع مراالمتعلقة برصد أنشطة البحث وال
 ذات الصلة.
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  من جدول األعمال ١-١٦البند 
  

  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ١على الناس؛ بعد النظر في التقرير الخاص بالخدمات المتكاملة التي تركز
  

مــن خطــة التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة  ٣إذ تعتــرف بالهــدف 
فـي ذلـك الحمايـة  التـي ُتعنـى بتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بمـا ٨-٣في جميـع األعمـار) بمـا فـي ذلـك الغايـة 

الصـحية األساسـية الجيـدة وٕامكانيـة حصـول الجميـع من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى خـدمات الرعايـة 
  على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة؛

  
) بشأن استدامة هياكل التمويل الصـحي والتغطيـة الشـاملة، الـذي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 

ظم، والسيما الرعاية الصحية األولية وخدماتها في ُنظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه النُ  االستثماريدعو إلى 
وتــوفير المــوارد البشــرية الكافيــة للــُنظم الصــحية وُنظــم المعلومــات الصــحية ضــمانًا لحصــول جميــع المــواطنين علــى 

  الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛
  

بما فـي ذلـك تعزيـز  ) بشأن الرعاية الصحية األولية،٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوٕاذ تؤكد مجددًا على القرار 
فــي ذلــك وضــع النــاس فــي  الــُنظم الصــحية، والــذي يطلــب تنفيــذ خطــط بشــأن توجهــات السياســة العامــة األربعــة، بمــا

 التنفيذ خطط في للتقدم األولوية إعطاء  مواصلة إلى الحاجة على مجدداً  كذلك وتؤكدصلب عملية تقديم الخدمات، 
 التصـــــدي) ١): (٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع  ص  ج القـــــرار فـــــي الـــــواردة األخـــــرى الثالثـــــة العامـــــة السياســـــة توجهـــــات بشـــــأن

 جميــع فــي الصــحة وٕادراج القطاعــات، المتعــدد العمــل )٢( الشــاملة؛ التغطيــة صــوب التوجــه طريــق عــن لالمســاواة
  ؛الصحة لشؤون الفعال والتصريف الشاملة، القيادة ممارسة) ٣( السياسات؛

  
بشأن مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسـة بشـأن توظيـف ) ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 

العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي، ومــا ورد فيهــا مــن اعتــراف بــأن وجــود قــوى عاملــة صــحية مالئمــة وفــي 
  المتناول أمر جوهري لتكامل الُنظم الصحية ولتقديم الخدمات الصحية األساسية؛

  
علـــــى تنفيـــــذ شـــــدد والـــــذي  ) بشـــــأن تعزيـــــز التمـــــريض والقبالـــــة٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرار 

اسـتراتيجيات لتعزيـز التثقيـف المشـترك بـين المهـن والممارسـة القائمـة علـى التعـاون كجـزء مـن خـدمات الرعايـة التــي 
) بشـأن إحـداث تحويـل فـي تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية دعمـًا ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عالقـرار تركز على النـاس، و 

  تغطية الصحية الشاملة؛لتحقيق ال
  

) بشأن تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، والـذي يقـر ٢٠٠٧( ٢٧-٦٠ج ص عوٕاذ تؤكد مجددًا على القرار 
بأن المعلومات السليمة تكتسي أهمية حيويـة فـي وضـع السياسـات الصـحية واتخـاذ القـرارات باالسـتناد إلـى البّينـات، 

  نحو بلوغ األهداف اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دوليًا؛ كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز
  

                                                      
 .٦٩/٣٩الوثيقة ج   ١
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  ) بشـــــــأن تعزيـــــــز ُنظـــــــم تنظـــــــيم المنتجـــــــات الطبيـــــــة، والقـــــــرار٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عوٕاذ تـــــــذكر بـــــــالقرار 
) بشأن إتاحة منتجات العالج البيولوجية بما في ذلك منتجات العـالج البيولوجيـة المماثلـة ٢٠١٤( ٢١-٦٧ج ص ع

  ) بشــــــأن إتاحــــــة األدويــــــة األساســــــية، ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عدتهــــــا ومأمونيتهــــــا ونجاعتهــــــا، والقــــــرار وضــــــمان جو 
 ،) بشــأن تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية دعمــًا للتغطيــة الصــحية الشــاملة٢٠١٤(٢٣-٦٧ج ص عوالقــرار 
  ،الشعبي الطب بشأن) ٢٠١٤( ١٨-٦٧ع ص ج والقرار

  
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ إطار تعتمد  -١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢
  

إطـــار الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس علـــى أن تنفـــذ، حســـب االقتضـــاء،   )١(
  الصعيدين اإلقليمي والقطري وفقًا للسياقات واألولويات الوطنية؛

  
المقترحــة المتعلقــة بالسياســات للــدول األعضــاء فــي إطــار الخــدمات أن تنفــذ الخيــارات والتــدخالت   )٢(

الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس، ووفقـــًا لألولويـــات المحـــددة وطنيـــًا مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة 
 ؛الصحي النظام تعزيز من كجزء األولية الصحية الرعاية ذلك في بما ،الصحية الشاملة واستدامتها

  
الرعايــــة الصــــحية أكثــــر اســــتجابة الحتياجــــات النــــاس، مــــع االعتــــراف بحقــــوقهم أن تجعــــل ُنظــــم   )٣(

 ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وٕاشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
  
أن تعـــزز تنســـيق الخـــدمات الصـــحية داخـــل قطـــاع الصـــحة، والتعـــاون بـــين القطاعـــات مـــن أجـــل   )٤(

ع نهـج شـامل، بمـا فـي ذلـك تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض التصدي للمحددات األعم، وضمان اتبـا
  وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
 السـياق إلـى اسـتناداً  الصـحية في الخدمات التكميلي والطب الشعبي الطب أمكن، متى تدمج، أن  )٥(

 أخـذ مـع وفعاليتهـا، وجودتهـا الصـحية الخـدمات مأمونيـة ضـمان مـع بالبينات، المسندة والسياسات الوطني
 االعتبار؛ بعين شامل صحي نهج

  
الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين إلى اإلحاطة علمًا بإطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي  تدعو  -٣

  تركز على الناس؛
  
 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤

  
أن يقـــدم الـــدعم التقنـــي واإلرشـــادات إلـــى الـــدول األعضـــاء بشـــأن تنفيـــذ إطـــار الخـــدمات الصـــحية  )١(

وتطويعــه وطنيــًا ووضــعه موضــع التشــغيل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، 
 ؛تعزيز النظام الصحيللخدمات الصحية األولية كجزء من 

  
عنيـة مـن المنظمـة فــي المقـر الرئيسـي وعلـى المســتوى أن يضـمن المواءمـة بـين جميـع األجــزاء الم )٢(

بينهــا فــي تعزيــز وتنفيــذ إطــار الخــدمات الصــحية المتكاملــة  اإلقليمــي والُقطــري، وٕاشــراكها بنشــاط والتنســيق
 التي تركز على الناس؛
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أن يضــطلع بأنشــطة البحــث والتطــوير بشــأن المؤشــرات الخاصــة بتتبــع التقــدم العــالمي فــي إطــار  )٣(
 ؛ية المتكاملة التي تركز على الناسالخدمات الصح

  
إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، إلى  تنفيذ فيالتقدم  أن يقدم تقريرًا عن )٤(

جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين وجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، وعلـى فتـرات منتظمـة 
 بعد ذلك.
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  من جدول األعمال ٤-١٦البند 
  

  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمعالجــة حــاالت نقــص األدويــة عالميــًا، ومأمونيــة أدويــة األطفــال وٕامكانيــة 
  ١إتاحتها؛

  
ــــذكر بقــــرارات جمعيــــة الصــــحة    بشــــأن إتاحــــة األدويــــة األساســــية، والقــــرار ) ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عوٕاذ ُت

بشــأن تعزيــز ُنظــم تنظــيم  ٢٠-٦٧ج ص عبشــأن أدويــة أفضــل لعــالج األطفــال، والقــرار ) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ج ص ع
وضــــمان جودتهــــا  بشــــأن إتاحــــة منتجــــات العــــالج البيولوجيــــة المماثلــــة ٢١-٦٧ج ص عالمنتجــــات الطبيــــة، والقــــرار 

بشأن االستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة ) ٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص عومأمونيتها ونجاعتها، والقرار 
بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المـزورة/ ) ٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عالعمومية واالبتكار والملكية الفكرية، و

خطـــــــة العمـــــــل العالميـــــــة الخاصـــــــة بشـــــــأن  ١٧-٦٥ج ص عقـــــــرار المغشوشـــــــة التوســـــــيم/ المغشوشـــــــة/ المزيفـــــــة، وال
 بشـــأن مقاومــــة مضـــادات الميكروبــــات،) بشـــأن خطــــة العمـــل العالميــــة ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عوالقــــرار  ،باللقاحـــات

بشـــأن هياكـــل التمويـــل ) ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عالقـــرار و بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات،  ٢٥-٦٧ص ع  جو
 الحصولبشأن ) ٢٠٠٩( A/HRC/RES/12/24ن نساإلمجلس حقوق اوقرار ، الصحي المستدام والتغطية الشاملة

  ؛والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع في فرد كل حق سياق في األدوية على
  

الصحة البدنية والنفسـية يمكـن  ُتالحظ بقلق خاص أن حق ماليين الناس في التمتع بأعلى مستوى من وٕاذ
بالنسـبة لألطفـال ومـن يعيشـون فـي  بعيـد المنـال، والسـيما الحصـول علـى األدويـة، اليـزال هـدفاً بلوغه، بمـا فـي ذلـك 

  د؛بشكل متزاي فقر مدقع، وأن إمكان تحقيق هذا الهدف بات بعيداً 
  

مـــن والميســـورة التكلفـــة ُتعتبـــر  م بـــأن مواصـــلة اإلمـــداد باألدويـــة العاليـــة الجـــودة والمأمونـــة والفعالـــةلّ وٕاذ ُتســـ
األساســية لكـل نظــام صـحي يقــوم بـدوره بشــكل جيــد، ممـا يتطلــب سلسـلة توريــد موثوقـة: وٕاذ ُتالحــظ التقــارير اللبنـات 

التمتـع بـأعلى المرضـى فـي لحـق انتهاكـًا  اً الخاصة بحاالت نقـص األدويـة عالميـًا ونفـاد المخـزون والـذي يمثـل أيضـ
أهـــداف الصـــحة لعمـــل علـــى بلـــوغ ويقـــوض ا؛ مســـتوى مـــن الصـــحة يمكـــن بلوغـــه، حســـبما يتوخـــاه دســـتور المنظمـــة

التغطيــة الصــحية لتحقيــق الحكومــات علــى رفــع مســتوى الخــدمات ويهــدد قــدرة بالوقايــة والعــالج؛ الخاصــة العموميــة 
  ؛، وكذلك قدرتها على االستجابة المالئمة للفاشيات وحاالت الطوارئ الصحيةالشاملة

  
، والتـي تشـمل ضـمن جملـة ٢٠٣٠امة لعـام التنميـة المسـتدمن خطة  ٣من الهدف  ٨-٣بالغاية  وٕاذ ُتذكر

أمــور أخــرى، االلتــزام بتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، والحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، والوصــول إلــى خــدمات 
عاليـــة الجـــودة ، وحصـــول الجميـــع علـــى األدويـــة واللقاحـــات المأمونـــة والفعالـــة والاألساســـية الجيـــدةالرعايـــة الصـــحية 
  ؛بأسعار ميسورة

 

                                                      
  .٦٩/٤٢الوثيقة ج   ١



  A69/75    ٦٩/٧٥ج

14 

ـــر بـــأن خطـــة  ، تـــدعم البحـــث وتطـــوير اللقاحـــات واألدويـــة الخاصـــة ٢٠٣٠ التنميـــة المســـتدامة لعـــاموٕاذ تُق
الحصـول علـى األدويـة تتـيح كـي باألمراض السارية وغير السارية التي تؤثر في المقام األول على البلـدان الناميـة، 

فــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن إلعــالن الدوحــة بشــأن االت واللقاحــات األساســية بأســعار ميســورة، وفقــاً 
يؤكد حـق البلـدان الناميـة فـي االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام الـواردة ، والذي العامةحقوق الملكية الفكرية وبالصحة 

في االتفاق المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة المتعلقـة بأوجـه المرونـة الالزمـة لحمايـة 
  ١؛األدوية على الجميع حصول إمكانية أجل من العمل والسيما ،لصحة العامةا
  

وٕاذ تالحظ أن التحديات المتعلقة بنقص األدوية تؤثر على الحصـول عليهـا، وأنهـا تحـديات معقـدة وواسـعة 
تنميتهــــا؛ االنتشــــار ووتيرتهــــا متزايــــدة، وأنهــــا تــــؤثر علــــى المــــواطنين ووكــــاالت الشــــراء والبلــــدان أيــــًا كــــان مســــتوى 

  المعلومات المتاحة غير كافية لتحدي حجم المشكلة وسماتها الخاصة؛ وأن
  

أن اآلثـــار المترتبـــة علـــى هـــذا الـــنقص فـــي حالـــة األمـــراض المعديـــة تـــؤثر علـــى الصـــحة  وٕاذ ُتالحـــظ أيضـــاً 
نفـــاد المضـــادات الحيويـــة، واألدويـــة المضـــادة للســـل، واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات  /نقـــص إنإذ  ،العموميـــة ككـــل

ــــةوأدويــــة أمــــراض المنــــاطق المداريــــة  واألدويــــة المضــــادة للمالريــــا واألدويــــة المضــــادة للطفيليــــات القهقريــــة،  المهمل
  المرضى؛ آحادبما يتجاوز إلى انتشار العدوى يؤدي اللقاحات قد و 
  

  ،في مجال التعامل مع نقص األدوية التعاون الدوليتحسين  من الضروريوٕاذ ترى أن 
  
 على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث –١

  
طبقـًا  وتجنبـه أو الحـد منـهبـنقص/ نفـاد المخـزون أن تعد االسـتراتيجيات التـي يمكـن اسـتخدامها فـي التنبـؤ 

  :ما يلي والسياقات الوطنية، بما في ذلك لألولويات
ــــذ نظمــــ  (أ) ــــة لإلخطــــار بمــــا يتــــيح  اً أن تنف األدويــــة نقــــص  لتفــــادي اتخــــاذ التــــدابير التصــــحيحيةفعال

 ؛واللقاحات

وتوزيعهــا وٕادارة العقــود  واللقاحــات أن تتأكــد مــن وجــود أفضــل الممارســات الخاصــة بشــراء األدويــة  (ب)
 للحد من مخاطر نقصها؛

والطلـب عليهـا وٕاتاحتهـا  حـاتواللقا النظم القادرة على رصـد إمـدادات األدويـةو/ أو تعزز أن تعد   (ج)
 ؛واللقاحات مشاكل محتملة في توافر األدويةإلى أية وتنبيه إدارات المشتريات 

أن تعـــزز القـــدرات المؤسســـية لضـــمان اإلدارة الماليـــة الســـليمة لـــنظم المشـــتريات، ولتالفـــي نقـــص   (د)
 التمويل المخصص لألدوية؛

ٕالــى و للفئــات الضــعيفة االحتياجــات الصــحية  ألولويــة، فــي حالــة نقــص األدويــة، إلــىأن تعطــي ا  (ه)
 على األدوية في الوقت المناسب؛ الفئاتضمان حصول هذه 

                                                      
 ب).-٣، الغاية ٣(الهدف  A/RES/70/1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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اإلخطــار الوطنيــة بالتــدريج بمــا فــي ذلــك علــى دعــم نظــم اإلقليمــي والــدولي  تتقــدم فــي التعــاونأن   (و)
مــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التشــارك فــي أفضــل الممارســات، والتــدريب علــى بنــاء القــدرات البشــرية 

  حيثما كان ذلك ضروريًا؛خالل الهياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية 
  
وغيرهـــا مــــن أصــــحاب المصــــلحة العالميــــة واإلقليميــــة الشـــراء الصـــانعين وتجــــار الجملــــة ووكــــاالت  تــــدعو  -٢

ي ذلك المعنيين للمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص األدوية واللقاحات، بما ف
  اإلخطار؛من خالل المشاركة في نظام 

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

فـــاد المخـــزون، مـــع المراعـــاة أن يضـــع تعـــاريف تقنيـــة، عنـــد اللـــزوم، لـــنقص األدويـــة واللقاحـــات ون )١(
الواجبـــة لإلتاحــــة والتــــوافر، بالتشــــاور مـــع خبــــراء الــــدول األعضــــاء ومـــع التقيــــد بالممارســــات الراســــخة فــــي 
المنظمــــة، وأن يقــــدم تقريــــرًا عــــن التعــــاريف إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين عــــن طريــــق المجلــــس 

 التنفيذي؛

 ة واللقاحات؛أن يجري تقديرًا لحجم وطبيعة مشكلة نقص األدوي )٢(

مـن  واللقاحـات أن يساعد الدول األعضاء في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بنقص األدوية )٣(
معلومات للكشـف بشـكل أفضـل عـن نقـص األدويـة يشمل خالل إعداد نظام إخطار عالمي بنقص الدواء؛ 

 وفهم أسبابه؛

 قــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــةحصــائل تنفيــذ هــذا العــن أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز و   )٤(
  الحادية والسبعين.

  
  

=     =     =  


