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  تعزيز مأمونية أدوية األطفال 
 وٕامكانية إتاحتها

  
  

  وتايلندوٕايطاليا وباكستان  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

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

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

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

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

مــن أنــه، علــى الصــعيد ن البلــدان، و فــي العديــد مــوالقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا األطفــال وٕامكانيــة إتاحتهــا 
يزال يتعذر على األطفال دون سن الخامسـة الوصـول اآلمـن إلـى األدويـة التـي تعـالج االلتهـاب العالمي، ال

يــدز والمالريــا، فضــًال عــن وس العــوز المنــاعي البشــري ومــرض األالرئــوي وأمــراض اإلســهال والعــدوى بفيــر 
  ؛اض النادرةاألخرى، واألمراض غير السارية، واألمر  األدوية المعالجة لكثير من األمراض المعدية

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

  مضمونة الجودة لألطفال؛مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة و هو عدم وجود أدوية 
 

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   الديباجـــة)مـــن  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 
  
بشـــأن أدويـــة ) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ع  ص  جات المبينـــة فـــي القـــرار تنفيـــذ اإلجـــراء أن تعجـــل  )١(

 أفضل لعالج األطفال؛
 
أن تســتفيد مــن التجــارب الناجحــة بشــأن السياســات الخاصــة بأدويــة األطفــال فــي البلــدان   )٢(

الخاصــة والسياســات حســب االقتضــاء، تشــريعات تشــمل وطنيــة تــدابير األخــرى، وتقــوم بصــياغة 
  طفال؛األدوية أتاحة إل دعماً هذه التدابير  وتنفيذبالمستحضرات الصيدالنية 

  
وطنيـة وهياكـل  اً خططـ وأن تضـع، التشـريعاتبمـا فيهـا  ،أن تتخذ جميع التدابير الالزمـة  )٣(

السياســـات الوطنيـــة الخاصـــة بالمستحضـــرات فـــي إطـــار  تعزيـــز هـــذه التـــدابيرلتنظيميـــة وقـــدرات 
  ؛األطفالالصيدالنية عند االقتضاء، من أجل تحسين صحة 

  
الخطــط الصــحية الوطنيــة السياســات و  تضــمن إدراج مراعــاة احتياجــات األطفــال فــيأن   )٤(

تقـدم أن أدويـة األطفـال، و  إتاحـةواضـحة لزيـادة  أغـراض، مـع وضـع الوضـع الـوطنيعلى أسـاس 
  ؛في هذا الصددعن التقدم المحرز عند االقتضاء،  ،تقاريرال
  
بينــات والتــي تتســم بالشــفافية والمســتخدمة فــي تحــديث أن تــتعلم مــن العمليــة المســندة بال  )٥(

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

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

  
وٕاعــداد كتيبــات  ،تشــمل أدويــة األطفــالدويــة األساســية وطنيــة لألأن تقــوم بإعــداد قائمــة   )٦(

بشــــأن طريقــــة المســــتقلة مــــن خــــالل دعــــم عمليــــة النصــــح وصــــفات عالجيــــة ومبــــادئ توجيهيــــة 
  االستعمال؛

  
من أهداف  ٣في ظل الهدف اإلجراءات المتفق عليها  ،بالتركيز على األطفال ،أن تنفذ  )٧(

طـوير فـي مجـال اللقاحـات واألدويـة دعـم البحـث والتالـذي يـنص علـى مـا يلـي:  التنمية المستدامة
ألول، وتـوفير البلدان النامية فـي المقـام اتتأثر بها التي  ساريةوغير ال الساريةألمراض الخاصة با

إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق  األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار معقولــة، وفقــاً  إتاحــةإمكانيــة 
ة، الــذي يؤكــد موميــالمتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة وبالصــحة الع

ق بشأن الجوانـب المتصـلة حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفا
ة، موميــبالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بأوجــه المرونــة الالزمــة لحمايــة الصــحة الع

  ؛للجميع األدوية إتاحة إمكانية والسيما العمل من أجل
  
البحث والتطوير في مجال األدوية المالئمة لألمـراض التـي تصـيب األطفـال،  أن تشجع  )٨(

لتجـــارب ســـريرية عاليـــة الجـــودة وأن هـــذه التجـــارب ُتجـــرى بطريقـــة خضـــوع هـــذه األدويـــة وضـــمان 
  أخالقية؛
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ر إصدار التراخيص في الوقت المناسب ألدوية عالج األطفال المالئمة والعاليـة أن تُيس  )٩(
مبتكــرة لرصــد مأمونيــة هــذه األدويــة؛ وتشــجيع تســويق ووضــع أســاليب الميســورة التكلفــة، و الجــودة 

  ؛حديثاً  مطّورةفال إلى جانب األدوية الالتركيبات المالئمة لألط
  
التطــوير والبحــث علــى نحــو ابتكــاري فــي مجــال تركيبــات أدويــة بغيــة تيســير  أن تتعــاون  )١٠(

، وموافقـــة األطفـــال واألدويـــة التـــي يصـــرح باســـتخدامها للبـــالغين وال يســـمح باســـتخدامها لألطفـــال
  ها واالستخدام الرشيد لها؛فية بشأن، وتوفير المعلومات الفورية الكاعليها السلطات التنظيمية

  
أن تعمل بنشاط على تيسير التجارب السريرية العالية الجودة فيما يتعلق بطـب األطفـال   )١١(

بما في ذلك تسجيل التجارب بواسـطة سـجالت التجـارب الوطنيـة والدوليـة، والنشـر الكامـل لجميـع 
  ألدوية األطفال؛التجارب المستكملة للمساعدة على إرشاد االستخدام الجيد 

  
، مـن أجـل تعزيـز الضـارة الدوائيـة اآلثـار ترصـدالتنظيميـة بمـا فـي ذلـك ز القدرات أن تعز   )١٢(

مضـــمونة مأمونـــة وفعالـــة و دويـــة أالتجـــارب الســـريرية العاليـــة الجـــودة الخاصـــة باألطفـــال، وتـــوافر 
  الجودة لألطفال؛

  
العوامــل التــي تــؤثر فــي إتاحــة أدويــة أن ُتعــّزز البحــث فــي مجــال الــُنظم الصــحية وســائر   )١٣(

  رشيد؛ على نحو األطفال واستخدامها
  
ز التـــدريب علـــى ترشـــيد اســـتخدام المهنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية ألدويـــة أن ُتعـــزّ   )١٤(

علــى قبــول اســتخدام أدويــة األطفــال  األطفــال، وأن ُتعــزز التثقيــف الصــحي لعامــة النــاس، لضــمان
  ؛وفهم استخدامها نحو رشيد

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

  
بشـــأن أدويـــة ) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ج ص عالقـــرار  المبينـــة فـــيتنفيـــذ اإلجـــراءات  يعجـــلأن   )١(

  أفضل لعالج األطفال؛
  
التــي تشــمل قائمــة  قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســيةأن يواصــل وضــع وحفــظ   )٢(

أدويــة األطفــال األساســية، باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة الســريرية المســندة بالبينــات بالتنســيق مــع 
  جميع برامج المنظمة ذات الصلة؛

  
أن ينظـــر فـــي إنشـــاء فريـــق عامـــل مـــن خبـــراء طـــب األطفـــال ليتـــولى تقـــديم المشـــورة إلـــى   )٣(

  قائمة أدوية األطفال األساسية وحفظها؛ المنظمة وٕالى لجنة األدوية األساسية بشأن وضع
  
عـن طريـق تقـديم التـدريب وتعزيـز الدول األعضاء في اتخـاذ التـدابير المناسـبة  يدعمأن   )٤(

بشـــأن  للظـــروف الوطنيـــة، وفـــي تعزيـــز التواصـــل والتنســـيق بـــين البلـــدان وفقـــاً القـــدرات التنظيميـــة، 
  ؛قة األخالقية، وتركيبات المنتجاتتصميم التجارب السريرية الخاصة بطب األطفال، والمواف
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، بمــا فــي المنظمــات األخــرى داخــل منظومــة األمــم المتحــدةأن يتعــاون مــع الحكومــات، و   )٥(
، والوكـاالت المانحـة، والمنظمـات المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـةو  منظمـة التجـارة العالميـةذلك 

أجل تشجيع تجارة أدوية األطفـال  غير الحكومية، ودوائر صناعة المستحضرات الصيدالنية، من
المأمونــة والفعالــة وتصــنيعها والبحــث والتطــوير فــي مجالهــا واإلمــداد بهــا بطريقــة عادلــة، والتمويــل 

 الكافي لضمان إتاحة هذه األدوية على نحو أفضل؛
  
الــدول األعضـاء فــي تنفيــذ المعـايير الحاليــة للتجــارب السـريرية الخاصــة بأدويــة  يـدعمأن   )٦(

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

  
وشركات  أن يعزز التعاون بين حكومات الدول األعضاء وأجهزة منظومة األمم المتحدة  )٧(

  دوية وتسعيرها؛األفي جوانب من قبيل شراء  المستحضرات الصيدالنية
  
البلــــدان فــــي تنفيــــذ السياســــات بمــــا يتماشــــى مــــع  دعمبــــالوضــــع العــــام و  برصــــد يقــــومأن   )٨(

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، ويقـدم  ٣ "الوصول إلى الغايات المتعلقة باألدوية" بموجب الهـدف
 .أو األقاليم لالمنخفضة الدخ بلدانالمساعدة لعملية وضع السياسات لل

 
  

=     =     =  
  


