
  
  
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ٣مؤتمر/ /١
  ٢٠١٤ ناير

EB134/CO  

معتـرف بـه ة 

مجلـــس األمـــم 
جميـع، بجملـة 
عالـة ومعقولـة 

علـى حصـول 
ع اسـتبعاد أيـة 

  مومية"؛

فــي ألعضــاء 
زام إلى قواعـد 
 منهــا تعزيــز 
 إطـار الـنظم 

فيــذ توصــيات 
ـــاء واألطفـــال 
موجــودة وغيــر 

١٣٤م ت 
ين ون الثاني/

 ONF./3

   
  ها

   

نسـان األساسـية

صـــادر عـــن م
حي ممكـن للج
ون مأمونـة وفع

مان إمكانيـة الح
 الراسـخة، مـع
 بالصحة العم

احــث الــدول  
جمة هذا االلتز
ـراءات القصــد
نحو رشيد فـي

بشــأن تنف ٧-٦
ن ماليـــين النســ

طبيــة مة ســلع 

كانو ٢٠ 

 األدوية
ونجاعته

 وكولومبيا
  غواي

  الي:

مـن حقـوق اإلن

A/HRC/RE الص
ى مستوى صـح
ة أساسـية تكـو

ضـمابشـأن  ١
لقـرائن العلميـة
 تلحق الضرر

١٤-٥٥ع  ص
 األدوية، وترج

ٕالــى إجــو  ...)
ا على نستعماله

٦٦ع  ص  جرار 
أقـــر بـــأنطفـــال 

ســهولة بواســطة

 إتاحة 
جودتها و

ألرجنتين 
وأوروغ اي

  ،يمية

تماد القرار التا

حة هـي حـق م

ES/23/14رار 

ي ضمان أعلى
 والسـيما أدويـة

٤-٥٥ع  ص  ج
ضـاء فـي دعـم ال
جية يمكن أن 

ص  جبــأن القــرار 
لحصول على
( ،ئيــة وطنيــة

 وبجودتها واست

عتبارهــا أن القــر
ح النســـاء واألط
وقايــة منهــا بس

ولوجية:
نيتها وج
  
قترح من ا

وباراغوا كا

ز النظم التنظي

ة والستين باعت

  عة والستون،

عتبر أن الصـح
  اإلنسان؛

قرالتـــذكر بـــ وٕاذ
ؤولية الدول في
ز علـى أدويـة،

جتذكر بـالقرار 
الـدول األعضـ
 ضغوط خارج

بتــذكر أيضــًا  
بزيادة فرص ال
 سياســات دوائ
حصول عليها 

تضــع فــي اعت 
لمنقـــذة ألرواح
الالت يمكــن الو

  

 مائة
 

وية البيو
ن مأموني

وع قرار مق
وكوستاريك

تعزيزب الخاص

عالمية السابعة

العالمية السابع

إذ تع   ديباجة
لدولية لحقوق ا

وٕا   الديباجـــة
لذي أكد "مسؤ
ول دون تمييـز

توٕاذ    ديباجة
قر "بمسؤولية ا
 أو تشوبها أية

 وٕاذ   لديباجــة
تأكيد التزامها ب
خاصــة وضــع
وية وفرص الح

 وٕاذ   لديباجــة
عنيـــة بالســـلع ال
الر بســبب اعــت

 ي
بعد الم الثون

 دول األعمال

األدوي
وضمان

مشرو
و

  نفيذي،

ا ر في التقرير

عية الصحة الع

الصحة معية 

من الد ١فقرة 
 المعاهدات ال

مـــن  ٢فقـــرة 
ن اقوق اإلنسا

ا إتاحة الحصو
  دة"؛

من الد ٣فقرة 
ساسية الذي يق
شوبها التحيز 

مــن ال ٤فقــرة 
 على "إعادة ت
وخخــل البلــدان، 

لخاصة باألدو
  وطنية"؛

مــن ال ٥فقــرة 
م المتحـــدة المع
نويًا دون مبــرر

لس التنفيذ
ة والثالرابعال 
من جدو ٥-٩

المجلس التن

بعد أن نظر

جمع يوصي

جم
  

الف  
في مختلف

  
الف  

المتحدة لحق
وسائل منها
التكلفة وجيد

  
الف  

األدوية األس
معلومات يش

  
الف
جملة أمور 
محــددة داخـ
السياسات ال
الصحية الو

  
الف  

لجنـــة األمـــم
يموتــون ســنو

المجل  
الدورة 
٩البند    
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على لعقبات التي تحول دون حصول النساء واألطفال التغلب على اوأقر أيضًا بالحاجة إلى  ،غالية الثمن
  السلع المالئمة واستعمالها؛

  
الخــاص بالمستحضــرات الصــيدالنية أحــد أغــراض التنظــيم تــرى أن  وٕاذ   مــن الديباجــة ٦الفقــرة   

جـودة المستحضـرات الصـيدالنية ومأمونيتهـا ونجاعتهـا عبـر إجـراءات التصـريح وترصـد اآلثـار ضمان هو 
  والرصد التنظيمية؛

  
التنظيم الوطني الخاص بالمستحضـرات  ضرورة أن يسهمترى أيضًا  وٕاذ   من الديباجة ٧الفقرة   

  ورفاه المجتمع العام؛في استدامة النظم الصحية الصيدالنية 
  

تــرى ضــرورة تحــديث القواعــد والمعــايير المنطبقــة علــى األدويــة فــي  وٕاذ   مــن الديباجــة ٨الفقــرة   
التـي بـدأ اسـتخدامها نتيجـة لـذلك، ألدويـة لارئة في مجال البيوتكنولوجيا والجيل الجديـد الطالتطورات ضوء 

هــا ونجاعتهـا وحســن جودتهــا وٕامكانيــة توافرهــا بمأمونيت ومتســمةميسـورة الكلفــة أدويــة  تســويقبهـدف ضــمان 
  ؛في الوقت المناسب وبالقدر الكافي

  
تعتــرف بإمكانيــة تــأثير ارتفــاع تكــاليف مثــل تلــك األدويــة فــي فــرص  وٕاذ   مــن الديباجــة ٩الفقــرة   

ومعــدل إتاحتهــا واســتدامة الــنظم الصــحية علــى الــرغم مــن أثــر اســتخدامها اإليجــابي علــى معــدل المراضــة 
  الوفيات؛

  
ـــرة    ـــن الديباجـــة ١٠الفق ـــة البيولوجيـــة تـــدرك أن  وٕاذ   م ـــة األدوي ـــة مماثل المقترحـــة بوصـــفها أدوي

لألدوية المأخوذة كأساس للمقارنة يمكن أن تكون أيسر كلفة وتتيح فرصًا أفضل للحصـول علـى عالجـات 
  ،تهابيولوجية المصدر بالحفاظ في الوقت ذاته على جودتها ومأمونيتها ونجاعجديدة 

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

  
الصحي لألدوية البيولوجيـة المصـدر، بهـدف للتنظيم توفير أطر تنظيمية وطنية مالئمة  )١(

المعـدة لتكـون مماثلـة المصـدر األدويـة البيوتكنولوجيـة تلبية احتياجات الصحة العمومية، والسـيما 
 قارنة من حيث الجودة والمأمونية والنجاعة؛اس للمسلألدوية المأخوذة كأ

 
ــــة و ضــــمان عــــدم  )٢( ــــة الميســــورة الكلف ــــة إتاحــــة األدوي  ونجاعتهــــا يتهــــامأمونالمتســــمة بعرقل

وجودتها نتيجة العتماد لوائح تنظيمية وطنية جديـدة تنطبـق علـى األدويـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة 
  أعاله؛

  
  ما يلي: العام المدير تطلب من   -٢ من المنطوق) ٢(الفقرة 

  
لألدويــة البيولوجيــة  دراتها فــي مجــال التنظــيم الصــحيدعــم الــدول األعضــاء فــي تعزيــز قــ )١(

سيما األدوية البيوتكنولوجية المعدة لتكون مماثلـة لألدويـة المـأخوذة كأسـاس للمقارنـة المصدر، وال
 من حيث الجودة والمأمونية والنجاعة؛

 
إتاحة أدوية ميسـورة الكلفـة ومتسـمة مع  ودعم وضع أطر للتنظيم الصحي تتسقتشجيع  )٢(

 بمأمونيتها ونجاعتها وجودتها.

=     =     = 


