
 
  
  
  
  
  
  

  ١٦ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB134.R16    من جدول األعمال ٧-٩البند 
  
  
  إتاحة األدوية األساسية  
  
  

  المجلس التنفيذي،

  ١الخاص بإتاحة األدوية األساسية،تقرير نظر في البعد ال

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

يتضــمن العناصــر التاليــة: "األدويــة األساســية  ٢إذ تالحــظ أن تعريــف المنظمــة لألدويــة األساســية  
هـي أدويـة يـتم اختيارهـا هي أدوية تلبـي االحتياجـات ذات األولويـة للسـكان فـي مجـال الرعايـة الصـحية"؛ "و 

تها بالنسبة إلى الصحة العمومية والبّينـات التـي تثبـت نجاعتهـا ومأمونيتهـا المراعاة الواجبة ألهميإيالء ع م
  "؛مردوديتها المقارنةو 

المـــواد الوقائيـــة والعالجيـــة بشـــأن  ٦٦-٢٨ج ص ع جمعيـــة الصـــحة العالميـــةإلـــى قـــرار وٕاذ تشـــير   
 عـالن ألمـاة؛ وإ الصـيدالنيدوائيـة واسـتراتيجيات بشـأن المستحضـرات تنفيذ سياسـات و  صياغةوالذي يتعلق ب

الرعايــة ركــائز ركيــزة رئيســية مــن ألدويــة األساســية الــذي ســّلم بــأن تــوفير ا ١٩٧٨فــي عــام الصــادر آتــا  -
، مـن األدويـة األساسـيةخـص جمعية الصحة العالمية فيما يالتي اتخذتها الحقًا قرارات ال، و األوليةالصحية 

 ٢٧-٥٨ج ص ع، والقرار االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالميةبشأن  ١١-٥٤ج ص ع ل القرارقبي
التقـــدم المحــرز فـــي بشــأن  ١٦-٦٠ع  ص  جاحتـــواء مقاومــة مضــادات الميكروبـــات، والقــرار  حســينبشــأن ت

ج ، والقـرار أدويـة أفضـل لعـالج األطفـالبشـأن  ٢٠-٦٠ج ص عاستعمال األدوية على نحو رشـيد، والقـرار 
االســتراتيجية وخطــة العمــل بصــدد  ٢١-٦١ع  ص  ج، والقــرار بشــأن التكنولوجيــات الصــحية ٢٩-٦٠ص ع

بشأن استدامة هياكـل  ٩-٦٤ج ص علفكرية، والقرار العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية ا
الذي أيدت فيه جمعية الصحة العالميـة  ١٠-٦٦ص ع  جالقرار  ، وكذلكالتمويل الصحي والتغطية الشاملة

خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي الفتــرة 
تــوافر األدويــة األساســية الالزمــة لعــالج األمــراض غيــر ) بشــأن ٩(ة غايــتضــمن التي تــالو ، ٢٠٢٠-٢٠١٣
  السارية؛

                                                      
 .١٣٤/٣١م تالوثيقة    ١

منظمــة الصــحة  ،لجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة المعنيــة باختيــار األدويــة األساســية واســتعمالها، نيســان/ أبريــل. جنيــف   ٢
 ).٩٨٥(سلسة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم  قيد الطبع ،العالمية
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العــام برنــامج العمــل بشــأن األدويــة، مثلمــا بّينهــا  منظمــةالوٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اســتراتيجية   
 األدويـة، مـن محـدودة لمجموعـة بالبيِّنـات المسـند االختيـار مبادئتقوم على  ،٢٠١٩-٢٠١٤ الثاني عشر

ًا لتحسين تعزيز د، وذلك رشيها الاستعمالها و لتوزيع فعالة ونظم ميسورة، بأسعار تاحتهائها وإ شرا في والكفاءة
  ؛بجودة أعلى الرعاية الصحيةتقديم خدمات الموارد الصحية و ها وزيادة مردودية توافر األدوية وزيادة إدارة 

تحسـين صـحة بالغـة بالنسـبة إلـى أهميـة بفعالية يكتسـي مبادئ المذكورة أعاله الأن تنفيذ ٕاذ ترى و   
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ذات الصــلة بلــوغ التغطيــة الصــحية الشــاملة و تحقيــق نحــو وٕاحــراز التقــدم  النــاس

  بالصحة؛

ـــ   ًا لزيـــادة إتاحـــة األدويـــة األساســـية لمنظمـــة دعمـــالتـــي اتخـــذتها ااإلجراءات اإلقليميـــة وٕاذ ترّحـــب ب
هـا واسـتعمالها علـى تحمـل تكاليفتلـك األدويـة وتيسـير القـدرة  توافرو  -الجودة المأمونة والفعالة والمضمونة 

بما في ذلك إطار العمل اإلقليمي بشأن إتاحة األدوية األساسية في إقليم غرب المحيط  -استعماًال رشيدًا 
  ؛)٢٠١٦-٢٠١١الهادئ التابع للمنظمة (

التحـديات التـي تواجههـا البلـدان فـي هـذا وب سلسـلة توريـد األدويـةبالتعقيـد الـذي يشـوب وٕاذ تعترف   
ارتفــاع واآلثــار المترتبــة علــى  ١تصــريف الشــؤون علــى نحــو جيــد بالنســبة لبــرامج األدويــة،أهميــة الصــدد وب

  الرعاية والعالج؛حول دون تحمل تكاليف إتاحة خدمات التي ت التي تعد من بين العوامل تكاليف األدوية

، بحيـــث تخلـــق رعايـــة المرضـــىتـــؤثر علـــى مشـــكلة عالميـــة أن نقـــص األدويـــة األساســـية عــي ذ تإ و   
مـــدى  تحديـــدالالزمـــة لمعلومـــات قصـــورًا فـــي الوأن هنـــاك  ،بلـــد إلـــى آخـــرأســـبابًا وتخّلـــف آثـــارًا تختلـــف مـــن 

  ؛ها المحّددةخصائصجسامة المشكلة و 

عـــالج اللتوجيـــه ممارســـات مســـندة بالبّينـــات الللعـــالج الســـريري مبـــادئ التوجيهيـــة الدور وٕاذ تـــدرك   
أهميـة ًا لوصف األدوية بشكل رشـيد، و دعمنزيهة و ة معلومات موثوقتوفير والحاجة إلى  العالية المردودية،

  ؛األدوية بحكمةفي ميدان استعمال المرضى والمستهلكين التوعية بالشؤون الصحية لدعم زيادة 

تحــديات متعــددة فــي وٕاذ تالحــظ مــع القلــق أن معظــم البلــدان المنخفضــة الــدخل مــا زالــت تواجــه   
إطار تحسين توافر األدوية األساسية والقدرة على تحمل تكاليفها واستعمالها الرشيد على الرغم من الجهود 

  المتواصلة المبذولة طوال عدة عقود من جانب الدول األعضاء وأمانة المنظمة والشركاء؛
  

ية األساسية الميسـورة التكلفـة وٕاذ تالحظ أن هدف الدول األعضاء المنشود هو تعزيز إتاحة األدو   
والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة، بما في ذلك عند االقتضاء من خالل االنتفاع التام بأوجـه المرونـة 
المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفـــاق (تـــريبس) تماشـــيًا مـــع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة 

  ؛العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

تالحــظ أهميــة دعــم البحــث والتطــوير الســتدامة توريــد األدويــة األساســية فــي المســتقبل، بهــدف ذ وإ   
  تلبية االحتياجات في مجال الصحة العمومية،

                                                      
)، WHO/EMP/MAR/2009.4فـــي أداة المنظمـــة التقييميـــة لقيـــاس مـــدى الشـــفافية فـــي القطـــاع الصـــيدالني العـــام (الوثيقـــة     ١

يشير "تصريف الشؤون على نحو جيد" إلى وضع وتنفيذ سياسات وٕاجراءات مالئمة لضمان تنظـيم الـنظم الصـيدالنية تنظيمـًا 
ة لألدويــة ونظــم توريــد األدويــة، بطريقــة شــفافة وقابلــة للمســاءلة وتتبــع ســيادة الســيما الــنظم التنظيميــو فعــاًال وناجعــًا وأخالقيــًا، 

 القانون وتقلل إلى أدنى حد من الفساد.
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

االعتـــراف بضـــرورة وضـــع سياســـات وطنيـــة شـــاملة بشـــأن األدويـــة وتعزيـــز نظـــم تنظـــيم  )١(
وشــــرائها وتوزيعاتهــــا وتنســــيق عمليــــات المواجهــــة للتصــــدي لألنشــــطة المستحضــــرات الصــــيدالنية 

المعقدة والمترابطة التي تؤثر في إتاحة األدوية األساسية بهدف تحسين توافر هذه األدوية والقدرة 
علـــى تحمـــل تكاليفهـــا وجودتهـــا واســـتعمالها الرشـــيد وتـــوفير المـــوارد الكافيـــة لتحقيـــق ذلـــك، حســـب 

 االقتضاء؛
 
ت الوطنية الختيار األدوية األساسية، والسيما باستخدام إجـراءات شـفافة تحسين السياسا )٢(

ـــا الصـــحية فـــي اختيـــار األدويـــة  وصـــارمة ومســـندة بالبينـــات تقـــوم علـــى أســـاليب تقيـــيم التكنولوجي
إلدراجهــا فــي القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية حســب االحتياجــات واألولويــات الصــحية لكــل بلــد 

 من البلدان؛
  
عم البحوث عن النظم الصحية فيمـا يتعلـق بشـراء األدويـة األساسـية وتوريـدها تشجيع ود )٣(

 واستعمالها الرشيد؛
  
النهـــــوض بالتعـــــاون وتـــــدعيم تبـــــادل المعلومـــــات بشـــــأن أفضـــــل الممارســـــات فـــــي وضـــــع  )٤(

السياسات واالستراتيجيات الخاصة باألدوية وتنفيذها وتقييمها، مما يعزز إتاحة األدوية األساسـية 
 لتكلفة والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة؛الميسورة ا

  
زيادة التشديد على أدوية األطفال وتعزيـز تـوافر األدويـة األساسـية لألطفـال والقـدرة علـى  )٥(

تحمـــل تكاليفهـــا وجودتهـــا ومأمونيتهـــا مـــن خـــالل اســـتحداث تركيبـــات مالئمـــة لألطفـــال وتصـــنيعها 
 وتيسير إتاحة هذه األدوية في السوق؛

  
ــيم  )٦( أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية وتــدريبهم بهــدف دعــم تنفيــذ تحســين تعل

السياســــــات واالســــــتراتيجيات الوطنيــــــة المتصــــــلة باألدويــــــة األساســــــية، ووضــــــع مبــــــادئ توجيهيــــــة 
للممارســــات الســــريرية وتــــدخالت أخــــرى مســــندة بالبينــــات وتنفيــــذها مــــن أجــــل اســــتعمال األدويــــة 

 األساسية على نحو رشيد؛
  
عامــــة الجمهــــور والمجتمــــع المــــدني لزيــــادة الــــوعي واإللمــــام باألدويــــة تــــدعيم العمــــل مــــع  )٧(

 األساسية ومشاركة الجمهور في تعزيز إتاحة هذه األدوية واستعمالها على نحو رشيد؛
  
تحديــــد العوائــــق الرئيســــية التــــي تعرقــــل إتاحــــة األدويــــة األساســــية ووضــــع اســــتراتيجيات  )٨(

 وٕارشاداتها حسب االقتضاء؛ ٢ةتتصدى لهذه العوائق، باالستعانة بأدوات المنظم

                                                      
 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-Health Action International tool for measuring medicines prices, availability, 
affordability and price components and 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؛

  
سـباب نقـص تنظيم جمع المعلومات وتدعيم آليات الرصد، بهـدف تحسـين الكشـف عـن أ )١٠(

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

النظر، حسب االقتضاء، في تكييف التشريعات الوطنية من أجل االستفادة بالكامل مـن   )١١(
نـب المرونـة التـي يعتـرف بهـا إعـالن الدوحـة اتفاق (تريبس)، بما في ذلـك جوااألحكام الواردة في 

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

  االبتكار والملكية الفكرية؛المنظمة وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية و 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

أن يحــث الــدول األعضــاء علــى االعتــراف بأهميــة السياســات الدوائيــة الوطنيــة الفعالــة،  )١(
وتنفيـــذها مـــن خـــالل التصـــريف الجيـــد للشـــؤون، مـــن أجـــل ضـــمان اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة األدويـــة 

والمضمونة الجودة، واسـتعمالها علـى نحـو رشـيد مـن األساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة 
 الناحية العملية؛

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

ختيـــار األدويـــة أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي  ميـــدان ا )٣(
األساسية وأن ييسر التعاون بين األمانة والدول األعضاء فيما يتصل بوضع اإلجراءات الخاصـة 
باختيــار األدويــة إلدراجهــا فــي القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية علــى نحــو يتســق مــع األســاليب 

 األساسية؛المسندة بالبينات التي ُتستخدم في تحديث قائمة المنظمة النموذجية لألدوية 

أن يدعم الدول األعضاء فـي بنـاء قـدراتها الخاصـة باختيـار األدويـة األساسـية باالسـتناد  )٤(
إلـى البينـات، ووضـع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ممارسـات العـالج السـريري وتعميمهـا وااللتـزام بهــا 

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

أن يــدعم الـــدول األعضــاء فـــي وضــع وتنفيـــذ السياســات الدوائيـــة وُنظــم  توريـــد األدويـــة،  )٥(
والســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالتنظيم والتمويـــل واالختيـــار والشـــراء والتوزيـــع والتســـعير واســـتعادة التكـــاليف 

ســـــتخدام، فـــــي ســـــبيل زيـــــادة فعاليتهـــــا وضـــــمان إتاحـــــة األدويـــــة األساســـــية المأمونـــــة والفعالـــــة واال
 والمضمونة الجودة، بما فيها األدوية األساسية المرتفعة األسعار؛

أن يدعم الدول األعضاء في تنظيم عمليـة جمـع المعلومـات وتعزيـز آليـات الرصـد، مـن  )٦(
نقـص األدويـة األساسـية وفهـم  األسـباب التـي أجل تحسين الكشف عن األسباب التـي تـؤدي إلـى 

تقــف وراء نقصــها، وأن يــدعمها كــذلك فــي وضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــى منــع وتخفيــف وطــأة 
 المشكالت المرتبطة بنقص األدوية والمخاطر الناتجة عنه؛
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أن يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى تســـريع خطـــى التقـــدم الُمحـــرز صـــوب  بلـــوغ األهـــداف  )٧(
لأللفيــة وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بوســائل مــن بينهــا تنفيــذ السياســات الدوائيــة اإلنمائيــة 

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

ــاًء علــى الطلــب، وبالتعــاون مــع ســائر المنظمــات الدوليــة  )٨( أن يقــوم حســب االقتضــاء وبن
المختصة، بتقديم الدعم التقنـي الـذي يشـمل عنـد اللـزوم دعـم العمليـات الخاصـة بالسياسـات، إلـى 
الدول األعضاء التي تعتزم االستفادة من تطبيق األحكام الواردة في اتفاقية (تريبس) بما في ذلـك 

ميـة، جوانب المرونة التي يعترف بها إعالن الدوحة الوزاري بشـأن اتفـاق (تـريبس) والصـحة العمو 
وســـائر صـــكوك منظمـــة التجـــارة العالميـــة ذات الصـــلة باتفـــاق (تـــريبس)، فـــي ســـبيل تعزيـــز إتاحـــة 
األدويــة األساســية بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية المنظمــة وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة 

 العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

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

  
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥، عشرة الثالثةالجلسة 

  ١٣/ المحاضر الموجزة/١٣٤م ت
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