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  تعزيز مأمونية أدوية األطفال   

 إتاحتهاوٕامكانية 
  
  

  وتايلند مشروع قرار مقترح من الصين
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  والستون،جمعية الصحة العالمية التاسعة 

 
) بشــــأن اســــتحداث أدويــــة ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ج ص عإذ تُــــذكر بــــالقرار   مــــن الديباجــــة)  ١(الفقــــرة  

) بشـــأن إتاحـــة األدويـــة األساســـية، والـــذي حـــدد ٢٠١٤( ٢٢ -٦٧ج ص عأفضـــل لعـــالج األطفـــال والقـــرار 
  فال األساسية؛اإلجراءات المطلوبة من الدول األعضاء والمدير العام لدعم سبل تحسين إتاحة أدوية األط

 
أدويــــة مرار المشــــاكل المتعلقــــة بمأمونيــــة وٕاذ ُيســــاورها القلــــق مــــن اســــت  مــــن الديباجــــة)  ٢(الفقــــرة  

يــزال يتعــذر علــى مــن أنــه، علــى الصــعيد العــالمي، الاألطفــال وٕامكانيــة إتاحتهــا فــي العديــد مــن البلــدان، و 
اللتهــاب الرئــوي وأمــراض اإلســهال األطفــال دون ســن الخامســة الوصــول اآلمــن إلــى األدويــة التــي تعــالج ا

يدز والمالريا، فضـًال عـن األدويـة المعالجـة لكثيـر مـن وس العوز المناعي البشري ومرض األوالعدوى بفير 
  األمراض المعدية األخرى، واألمراض غير السارية، واألمراض النادرة.

 
بمراضـة األطفـال ووفيـاتهم، وٕاذ ُتدرك أن أحـد العوامـل الهامـة المرتبطـة    من الديباجة) ٣(الفقرة  

  وخاصة األطفال دون سن الخامسة، هو عدم وجود أدوية مضمونة الجودة لألطفال؛
 

وٕاذ تالحـظ أنـه علـى الـرغم ممـا بذلتـه الـدول األعضـاء وأمانـة المنظمـة    مـن الديباجـة) ٤(الفقرة  
والشــركاء مــن جهــود متواصــلة علــى مــدى عــدة عقــود، فاليــزال العديــد مــن البلــدان يواجــه تحــديات متعــددة 

  لضمان إتاحة أدوية األطفال والقدرة على تحمل تكاليفها وتوكيد جودتها وترشيد استخدامها؛
  

ضـــمان " ٢٠٣٠مـــن خطـــة التنميـــة المســـتدامة  ٣لهـــدف وٕاذ تعتـــرف با   يباجـــة)مـــن الد ٥(الفقـــرة  
بإتاحــة  تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار" مــع مالحظــة الغايــات المتعلقــة

   ،األدوية بشكل خاص
                                                           

 .١٣٨/٤١م تالوثيقة   ١
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  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  من المنطوق)  ١(الفقرة 
  
الناجحــة بشــأن السياســات الخاصــة بأدويــة األطفــال فــي البلــدان أن تســتفيد مــن التجــارب   )١(

  األخرى، وتقوم بصياغة التشريعات والسياسات الوطنية لدعم إتاحة األدوية لألطفال في بلدانهم؛
  
أن تتخـــذ جميـــع التـــدابير اإلداريـــة والتشـــريعية الالزمـــة والتـــي تكـــون مناســـبة ومجديـــة فـــي   )٢(

عند االقتضـاء، وضـع الخطـط الوطنيـة والهياكـل التنظيميـة  تحسين صحة األطفال، بما في ذلك،
  وتوفير القدرة على تعزيز هذه التدابير؛

  
أن تقوم بصياغة ووضع الخطط الصـحية الوطنيـة علـى أسـاس مـا يتحملـه األطفـال مـن   )٣(

عــبء المــرض المحلــي، مــع وضــع غايــات واضــحة لزيــادة فــرص الحصــول علــى أدويــة األطفــال، 
رية إلى المنظمة عن التقدم المحرز كجزء من التقارير الخاصة بالجهود المبذولة وتقديم تقارير دو 

  ؛٢٠٣٠ لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة
  
أن تــتعلم مــن العمليــة المســندة بالبينــات والتــي تتســم بالشــفافية والمســتخدمة فــي تحــديث   )٤(

معــدل انتشــار األمــراض، والبينــات والتــي تنظــر فــي  قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية،
بالنجاعة والمأمونية وفعالية التكلفة المقارنة؛ وأن تقوم بمواءمـة القـوائم بمـا يجعلـه بمثابـة  الخاصة

العبء المحلي للمرض؛ وأن تقوم بإعداد، حسب االقتضاء، نظام  اعتبارات مناسبة للوقوف على
  التقييم السريري الشامل ألدوية األطفال؛

  
قــوم بإعــداد قائمــة أدويــة األطفــال األساســية، مــن خــالل دعــم عمليــة النصــح بشــأن أن ت  )٥(

طريقة االسـتعمال والسياسـات الوطنيـة لتحسـين إمكانيـة الحصـول علـى أدويـة األطفـال األساسـية، 
  بما يتناسب مع الظروف الوطنية؛

  
الكامـل مـن أن تنُظر، حسب االقتضاء، في تعديل التشريعات الوطنية بهدف االستفادة ب  )٦(

األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة بمــا فــي 
ذلك المرونة التـي أقـر بهـا إعـالن الدوحـة الـوزاري بشـأن اتفـاق تـريبس والصـحة العموميـة وغيرهـا 

الحصــول مــن صــكوك منظمــة التجــارة العالميــة ذات الصــلة بهــذا االتفــاق، مــن أجــل تعزيــز فــرص 
علـــى أدويـــة األطفـــال األساســـية، وذلـــك تمشـــيًا مـــع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن 

  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  
أن ُتســـهل بفعاليـــة جـــودة التجـــارب الســـريرية العاليـــة الجـــودة والمتعلقـــة بطـــب األطفـــال،   )٧(

عــن نشــر البيانــات  تجــارب الســريرية ، فضــالً بتســجيل ال وتســجيلها فــي منصــة المنظمــة الخاصــة
  السريرية التي تساعد على توجيه استخدام أدوية األطفال بشكل جيد؛

  
عــــن تعزيــــز القــــدرات وتبســــيط  أن ُتزيــــل الحــــواجز التنظيميــــة غيــــر الضــــرورية، فضــــالً   )٨(

  الموافقات األخالقية والتنظيمية وعمليات رصد التجارب السريرية الخاصة بطب األطفال؛
  
أن ُتعـــزز التـــدريب علـــى ترشـــيد اســـتخدام المهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية ألدويـــة   )٩(

األطفال، وأن ُتعزز التثقيف الصحي لعامـة النـاس، لضـمان قبـول ترشـيد اسـتخدام أدويـة األطفـال 
  واستيعابه؛
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  المدير العام ما يلي: تطلب من   من المنطوق) ٢الفقرة (
  

للظـروف  في اتخاذ التدابير اإلدارية والتشريعية المناسبة وفقاً  أن يساعد الدول األعضاء  )١(
  الوطنية، وفي تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدان؛

  
أن يساعد الدول األعضاء في تنفيذ المعايير الحاليـة للتجـارب السـريرية الخاصـة بأدويـة   )٢(

بيانـات التجـارب السـريرية  األطفال، وتيسير التواصل والتنسيق بين الدول األعضـاء بهـدف تبـادل
  الخاصة بطب األطفال؛

  
وشركات  أن يعزز التعاون بين حكومات الدول األعضاء وأجهزة منظومة األمم المتحدة  )٣(

  في جوانب من قبيل شراء أدوية األطفال وتسعيرها؛ المستحضرات الصيدالنية
  
يتماشــى مــع "الوصــول أن يرصـد الوضــع العــام ويســاعد البلـدان فــي تنفيــذ السياســات بمـا   )٤(

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، ويقـدم المسـاعدة  ٣ إلى الغايات المتعلقة باألدوية" بموجب الهدف
 .لعملية وضع السياسات للبلدان أو األقاليم المنخفضة الدخل

 
  

=     =     =  


