
  
  
  
  
  
  
  

  ١٦-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.16     من جدول األعمال١٧-١٢البند 
  
  
  

  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

محـرز فـي تنفيـذ      التقـدم ال  : بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد            
  االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛

  
وإذ تذكِّر بالتقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد من قبل القائمين على وصـف األدويـة                   

-٥٨ج ص ع  والمرضى، وطُرح للمناقشة خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين وبعد اعتماد القـرار              
  ومة مضادات الميكروبات؛ بشأن مقا٢٧
  

 بشأن استعمال األدوية على     ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارات      
 بشأن المعايير األخالقية لتـرويج      ١٦-٤٧ج ص ع   و ٣٠-٤٥ج ص ع   و ١٧-٤١ج ص ع  نحو رشيد، والقرارات    

ة الخاص بالعقاقير األساسية،     بشأن برنامج عمل المنظم    ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  األدوية، والقرارين   
 بشأن االستراتيجية   ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ع ص ج بشأن دور الصيدلي، والقرارين      ١٢-٤٧ج ص ع  والقرار  

 بشأن اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج لها وبيعها عبر الحـدود           ٩-٥١ج ص ع  الدوائية المنقحة، والقرار    
   بشأن االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛١١-٥٤ص ع جباستخدام شبكة اإلنترنت، والقرار 

  
وإذ تعترف بجهود منظمة الصحة العالمية المبذولة بالتعاون مع الحكومـات والجامعـات والقطـاع                 

الخاص والمنظمات غير الحكومية في المجاالت المتعلقة بنُظم إيتاء الرعاية الصحية وبرامج التأمين الـصحي               
  وية من قبل القائمين على وصف وتوزيع األدوية، ومن قبل المرضى؛لتحسين استعمال األد

  
وإذ تدرك العناصر األساسية التي تنطوي عليها استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتعزيز اسـتعمال                

  ١األدوية على نحو رشيد؛
  

 الخـدمات   وإذ ترغب في تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد ومسند بالبينات من قبـل مقـدمي                 
  والمستهلكين وتحسين فرص الحصول على األدوية األساسية؛
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وإذ تدرك أن استعمال األدوية على نحو غير رشيد مازال يمثل مشكلة ملحة ومستفحلة فـي القطـاع                    
مما يؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث نتائجها بالنسبة إلى           الصحي الخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية      

  ى الفقراء والتفاعالت الدوائية الضائرة، بزيادة مقاومة مضادات الميكروبات وإهدار الموارد؛المرض
  

وإذ تعترف بأن تنفيذ القرارات السابقة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لن يحالفـه النجـاح دون                  
  مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛

  
م بأن عدة بلدان ليس لديها سلطة حازمة لتنظيم األدوية، كما أنها ليس لديها برنـامج وطنـي                  وإذ تسلّ   

  هيئة وطنية كاملة لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛/ كامل
  

وإذ تشدد على ضرورة التزام المبادرات العالمية الرامية إلى تعزيز الحصول على األدوية األساسية،                
  دوية على نحو رشيد، بما في ذلك تقيد المرضى بذلك؛بمبدأ استعمال األ

  
وإذ يساورها القلق لقلة االهتمام بمواجهة مشكلة استعمال األدوية على نحو غير رشيد من قبل القائمين      

  على وصف وتوزيع األدوية ومن قبل المستهلكين، لقلة الموارد المخصصة لمواجهة هذه المشكلة؛
  

باع نهج شامل ومستديم ووطني وقطاعي شامل لتعزيز اسـتعمال األدويـة            وإذ تشدد على ضرورة ات      
  على نحو رشيد؛

  
تمويل األدوية وطرق الترتيبات الخاصة بسداد أجور مقدمي الخدمات يمكن أن يكون لهما      بأن وإذ تقر   
على استعمال األدوية على نحو رشيد، وبضرورة وضع سياسات مالئمـة بـشأن تمويـل الرعايـة                  أثر هام 

  الصحية؛ 
  

وإذ تسلّم بأنه قد تكون هناك حوافز تدفع إلى استعمال األدوية على نحو غيـر رشـيد علـى جميـع                       
  مستويات النظام الصحي في بعض الظروف، مثالً، مما يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح؛ 

  
ق اإلنترنت إلى   وإذ يساورها القلق من إمكانية أن يؤدي بيع األدوية مباشرة إلى المستهلك أو عن طري                

  زيادة استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛
  

واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان بالنسبة للحكومات والمهنيين الصحيين والمجتمع المـدني، والقطـاع                 
الخاص، والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك توفير موارد كافية لتعزيز استعمال األدوية على نحو                

  رشيد،
  
  ١: الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  

استثمارات كافية في مجال الموارد البشرية وتوفير التمويل الكافي بغية تقوية القدرة            توظيف    )١(
  المؤسسية على ضمان استعمال األدوية على نحو أنسب في القطاعين العام والخاص على السواء؛

  

                                                           
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حيثما يقتضي األمر ذلك   ١
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أو تعزيز سلطة وطنية لتنظيم األدوية، حسب االقتضاء، وبرنامج وطني          / النظر في إنشاء و     )٢(
فيها المجتمع المـدني، والهيئـات      / أو هيئة وطنية كاملة متعددة االختصاصات، يشارك فيه       / وكامل،  

  المهنية، من أجل رصد وتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  
النظر في تطوير وتدعيم وتنفيذ عملية إدراج قوائم األدوية األساسية، حسب االقتضاء، ضمن               )٣(

  نية القائمة أو الجديدة؛ مضمومة مزايا الصناديق التأمي
  

العمل على تطوير وتدعيم البرامج التدريبية القائمة المتعلقة باستعمال األدويـة علـى نحـو                 )٤(
رشيد، والتأكد من أخذها في الحسبان، في مناهج تعليم جميع المهنيين الصحيين، وطلبة كليات الطب،               

وتعزيز برامج التعليم العـام     ،  ب االقتضاء بما في ذلك برامج التعليم الطبي المستمر الخاص بهم، حس         
  الخاصة باستعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
سن تشريعات جديدة أو إنفاذ التشريعات الراهنة لحظر ترويج األدوية على نحو غير دقيق أو                 )٥(

مضلل أو غير أخالقي لرصد ترويج األدوية ووضع وتنفيذ برامج تقدم معلومـات مـستقلة وغيـر                 
  ن األدوية؛ترويجية ع

  
في ذلك الدالئل السريرية     لتحسين استخدام األدوية، بما    وبرامج وطنية  وضع وتنفيذ سياسات    )٦(

وقوائم األدوية األساسية، حسب االقتضاء، مع التركيز على التدخالت المتعددة األوجه التي تـستهدف              
  ات والمستهلكون؛القطاعين الصحيين العام والخاص، على السواء، ويشارك فيها مقدمو الخدم

  
النظر في تطوير وتعزيز قدرة لجان األدوية والعالجات في المستشفيات لتعزيـز اسـتعمال                )٧(

  األدوية على نحو رشيد، حسب االقتضاء؛ 
  

توسيع نطاق التدخالت المستدامة التي تكلل تنفيذها بالنجاح على الصعيد المحلي مـن أجـل                 )٨(
  تطبيقها على الصعيد الوطني؛

  
  : القيام بما يلية العامة المديرلب إلىتط  -٢
  

تدعيم الدور القيادي والدعوي المسند بالبينات، الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية فـي                )١(
  تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
العمل، بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني، على تعزيز الـدعم التقنـي الـذي تقدمـه                )٢(

لدول األعضاء في جهودها الرامية إلى إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية متعددة التخصـصات،           المنظمة ل 
حسب االقتضاء، من أجل رصد استعمال األدوية وتنفيذ البرامج الوطنية الخاصة باسـتعمال األدويـة    

  على نحو رشيد؛
  
ألدوية علـى   تعزيز تنسيق الدعم المالي والتقني على الصعيد الدولي في ما يخص استعمال ا              )٣(

  نحو رشيد؛
  
النهوض بالبحوث والسيما البحوث المتعلقة بتطوير تدخالت مستدامة لتعزيز استعمال األدوية             )٤(

  على نحو رشيد على جميع المستويات في قطاع الصحة العام والخاص؛
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تعزيز الحوار بين السلطات الصحية والمهنيين الصحيين والمرضى بشأن استعمال األدويـة              )٥(
   نحو رشيد؛على

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، ثم مرة كل عامين، عن التقدم المحرز       )٦(

والمشاكل التي تُصادف واإلجراءات اإلضافية المقترحة في إطار تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية             
  .الرامية إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةمة الجلسة العا  
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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