
   ٩/مؤتمر /١٣٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٢  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 
    EB134/CONF./9  من جدول األعمال ٦-٩البند 

  
  
  

  الصحيةتقييم التدخالت والتكنولوجيات 
  دعمًا للتغطية الصحية الشاملة

  
  
  

  ملديفو مشروع قرار مقترح من جانب ماليزيا 
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة،ب لنظر في التقرير الخاصابعد 
  

  باعتماد القرار التالي: جمعية الصحة العالمية السابعة والستين يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

بشــــأن  ١٩-٥٢ج ص عإذ تــــذكِّر بقــــرارات جمعيــــة الصــــحة العالميــــة    مــــن الديباجــــة ١الفقــــرة 
بشــــأن التمويــــل الصــــحي المســــتدام والتغطيــــة الشــــاملة  ٣٣-٥٨ج ص عاالســــتراتيجية الدوائيــــة المنقحــــة، و

بشــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي اســتعمال األدويـــة علـــى نحـــو  ١٦-٦٠ج ص عووالتــأمين الصـــحي االجتمـــاعي، 
بشـــــــــأن دور المنظمــــــــــة  ٢١-٦٣ج ص عبشـــــــــأن التكنولوجيـــــــــات الصـــــــــحية، و ٢٩-٦٠ج ص عرشـــــــــيد، و

 اســتدامة هياكــل تمويــل قطــاع الصــحةبشــأن  ٩-٦٤ج ص عحــوث الصــحية، وبال مجــال ومســؤولياتها فــي
  والتغطية الشاملة؛

  
السياسـات وصـنع القـرارات المسـنَّدة بالبيِّنـات فـي ٕاذ تُقِّـر بأهميـة وضـع و    مـن الديباجـة ٢الفقرة 

م الخـدمات وترجمـة السياسـات وتصـميم ُنظـبشأن تخصيص الموارد،  القرارات الُنظم الصحية، بما في ذلك
إلى ممارسـات، والتأكيـد علـى أدوار ومسـؤوليات منظمـة الصـحة العالميـة فـي مجـال تقـديم الـدعم مـن أجـل 

  ظم المعلومات والقدرة على إجراء البحوث الصحية واستخدامها من جانب الدول األعضاء؛تعزيز نُ 
  

وٕاذ تشير إلـى أن فعاليـة اسـتخدام المـوارد ُتعـد عـامًال حاسـم األهميـة فـي    من الديباجة ٣الفقرة 
ة اســـتدامة أداء الـــُنظم الصـــحية، والســـيما حيثمـــا تســـعى الـــدول األعضـــاء فـــي تحركهـــا صـــوب بلـــوغ التغطيـــ

الصـــحية الشـــاملة إلـــى تحقيـــق زيـــادة كبيـــرة فـــي إتاحـــة األدويـــة األساســـية بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الجنيســـة، 
واألجهزة واإلجراءات الطبية، وغيرها من تدخالت الرعاية الصحية الرامية إلى الوقاية والتشخيص والعـالج 

  والتأهيل والرعاية الملطفة؛
  

                                                      
 .١٣٤/٣٠م تالوثيقة    ١
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يشـير  ٢٠١٠١ التقريـر الخـاص بالصـحة فـي العـالموٕاذ تحيط علمًا بـأن    من الديباجة ٤الفقرة 
حاجـة ملحـة إلـى وضـع حلـول  ومـن ثـم فهنـاك ٪٤٠إلى هـدر نسـبة عاليـة مـن اإلنفـاق علـى الصـحة تبلـغ 

  منهجية وفعالة من أجل الحد من أوجه القصور وتعزيز استخدام التكنولوجيا الصحية على نحو رشيد؛
  

وٕاذ تُقِّــر بالــدور البــالغ األهميــة الــذي يلعبــه التقيــيم المســتقل للتــدخالت     مــن الديباجــة ٥الفقــرة 
والتكنولوجيــات الصــحية، كبحــث متعــدد التخصصــات فــي مجــال السياســات، فــي توليــد البيِّنــات مــن أجــل 

ض والتشــخيص امــر إرشــاد عمليــات تحديــد أولويــات التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األ
  ، واختيار هذه التدخالت وٕادخالها وتوزيعها وٕادارتها؛وتأهيل المرضى ةالملطفوالرعاية والعالج 

  
وٕاذ تؤكد على أنه من خالل منهجية البحث الدقيقة والمنظمة والعمليـات    من الديباجة ٦الفقرة 

لطبيـــة واإلجـــراءات الصـــحية أن الشـــفافة والشـــاملة، يمكـــن لتقيـــيم األدويـــة واللقاحـــات واألجهـــزة والمعـــدات ا
تساعد على تلبيـة الطلـب علـى المعلومـات الوثيقـة عـن الجوانـب المتعلقـة بمأمونيـة التكنولوجيـات وكفاءتهـا 

تحديــد إذا كــان ينبغــي دمجهــا فــي تــدخالت وُنظــم صــحية معينــة  مــن أجــل ،وجودتهــا ومالءمتهــا وفعاليتهــا
  ذلك؛القيام ب ومتى ينبغي
 

علـى  فـي معظـم البلـدان الناميـة  القـدرة إزاء عـدم كفايـةوٕاذ يساورها القلـق    من الديباجة ٧الفقرة 
أثــار التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية علــى الصــحة العموميــة وآثارهــا االقتصــادية تقيــيم وبحــث وتوثيــق 

ـ يـؤدي إلـىما موالتنظيمية واالجتماعية واألخالقية،   ه السياسـاتعـدم كفايـة المعلومـات التـي يمكـن أن توجِّ
  الرشيدة والقرارات والممارسات المهنية؛

  
ـــرة  ـــن الديباجـــة ٨الفق داخـــل  والتعـــاون وٕاذ تُقِّـــر بأهميـــة تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة والتواصـــل   م

فــي مجــال تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية مــن أجــل تعزيــز السياســات اإلقليميــة والدوليــة الشــبكات 
  الصحية المسنَّدة بالبيِّنات،

  
  :ما يلي على ٢الدول األعضاء حثت   -١ من المنطوق) ١(الفقرة 

  
اســـتخدامًا لتقيـــيم المســـتقل للتـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية االتشـــجيع علـــى اســـتخدام   )١(

لسياســات، بمــا فــي ذلــك تحديــد أولويــات التــدخالت الخاصــة بامــن أجــل إرشــاد القــرارات منهجيــًا 
ــــات الصــــحية و/ تخدام ُنظــــم اإلمــــداد بالمشــــتريات، وكــــذلك واســــوٕادارة  ،واختيارهــــا ،أو التكنولوجي

وٕادارة الفوائــد المتعلقــة باألدويــة بمــا ذلــك كتيبــات الوصــفات  زم فوائــد التمويــل المســتدام،حــصــياغة 
بـــرامج الصـــحة لصـــالح والمبـــادئ التوجيهيـــة والبروتوكـــوالت بشـــأن الممارســـات الســـريرية الدوائيـــة 
 العمومية؛

، ووضع على نطاق واسع المتفق عليهاو استخدام األساليب الراسخة القيام أيضًا بمراعاة   )٢(
تقيـــيم التـــدخالت العمليـــة وُنظـــم الرصـــد الخاصـــة ب تاالمنهجيـــبشـــأن  الوطنيـــة المبـــادئ التوجيهيـــة

من أجل ضمان الشفافية والجـودة ومالءمـة السياسـات حسب االقتضاء،  ،والتكنولوجيات الصحية
 بالتقييمات والبحوث ذات الصلة؛ يما يتعلقف

                                                      
. جنيف، جمعية الصـحة . تمويل النظم الصحية: السبيل إلى التغطية الشاملة٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١

  .٢٠١٠العالمية، 
 .، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاءو     ٢
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التدخالت والتكنولوجيات الصحية فـي اُألطـر الوطنيـة، مثـل مواصلة دمج وتشجيع تقييم   )٣(
ـــُنظم الصـــحية،  فـــي مجـــال الصـــحة، وتعزيـــز الـــُنظم  التعلـــيم المهنـــيو األطـــر الخاصـــة ببحـــوث ال

 الصحية، والتغطية الصحية الشاملة؛

النظــر فــي تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى التواصــل داخــل الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة،   مكــررًا)  ٣(
ل تطــوير الخبــرات الوطنيــة وتجنــب االزدواجيــة فــي الجهــود واســتخدام المــوارد علــى نحــو مــن أجــ
 أفضل؛

المؤسســـات األكاديميـــة، والرابطـــات و  ،منظمـــات الصـــحةســـائر النظـــر فـــي التعـــاون مـــع   )٤(
، وســـائر أصـــحاب المصـــلحة فـــي البلـــد أو اإلقلـــيم مـــن أجـــل جمـــع فـــي الـــدول األعضـــاء المهنيـــة

ادة وتبادلهــا فــي ســبيل صــياغة وتنفيــذ الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة المعلومــات والــدروس المســتف
بشــأن بنــاء القــدرات الخاصــة بتقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية وٕادخالهــا، وٕايجــاز أفضــل 

 السياسات الصحية وعمليات صنع القرار الشفافة والمسندة بالبينات؛الممارسات في مجال 

ة المسندة بالبينـات، وتحسـين يسياسات الصحالوتنفيذ  تحديد الفجوات فيما يتعلق بتعزيز  )٥(
ُنظـــــم المعلومـــــات والقـــــدرات البحثيـــــة ذات الصـــــلة، والنظـــــر فـــــي التمـــــاس الـــــدعم التقنـــــي وتبـــــادل 

الخبــرات مــع الــدول األعضــاء األخــرى والشــبكات اإلقليميــة والكيانــات الدوليــة تقاســم المعلومــات و 
  في ذلك منظمة الصحة العالمية؛ بما

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

  
المنهجيـة  تقيـيم حالـة التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية فـي الـدول األعضـاء مـن حيـث  )١(

أو شــبكات تقيــيم  والمــوارد البشــرية والقــدرة المؤسســية وتصــريف الشــؤون والصــلة بــين وحــدات و/
ــــائج التقيــــيم،  ــــات الصــــحية وبــــين ســــلطات السياســــة العامــــة، واســــتخدام نت ــــدخالت والتكنولوجي الت

 والمصالح في تعزيز القدرات والعوائق الماثلة أمام تعزيز القدرات؛
وتشجيع ممارسة تقيـيم التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية إذكاء الوعي وتعزيز المعارف   )٢(

علــى الصــعيد الــوطني فــي صــفوف راســمي السياســات  عمليــات صــنع القــرارواســتعمال ذلــك فــي 
العمليـة، وأداء  تلـك من خالل استخالص أفضل الممارسات مـنوغيرهم من أصحاب المصلحة، 

ت وبـرامج تقيـيم التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية، وٕاسهامات معاهد البحث ذات الكفـاءة ووكـاال
تلــك التجــارب مــع الــدول األعضــاء عبــر قنــوات وأنشــطة مالئمــة، بمــا فــي ذلــك الشــبكات وتبــادل 

 العالمية واإلقليمية والمؤسسات األكاديمية؛

إدراج مفاهيم ومبادئ تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصـحية فـي اسـتراتيجيات المنظمـة   )٣(
الحصـــر، مـــا يتعلـــق منهـــا  الومجـــاالت عملهـــا ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال 

بالتغطية الصحية الشاملة، بما فـي ذلـك التمويـل الصـحي، وٕاتاحـة األدويـة واللقاحـات وغيرهـا مـن 
غيـر والوقاية من األمـراض مضمونة الجودة واستعمالها استعماًال رشيدًا، الالصحية التكنولوجيات 

ورعاية األمهات واألطفال، ووضع سياسة صحية قائمة على ، وتدبيرها العالجيالسارية و السارية 
 البينات؛

والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة ذات الصـــلة  لـــدول األعضـــاءإلـــى ا تقـــديم الـــدعم التقنـــي   )٤(
اء الصــحة العــالميين المعنيــين، مـن أجــل تعزيــز القــدرة علـى تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات وشـرك
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علــى واســتخدامها ات إرشــادات وأســاليب وعمليــالصــحية، بمــا فــي ذلــك، حســب االقتضــاء، وضــع 
 الصعيد العالمي استنادًا إلى الممارسات المتفق عليها دوليًا؛

علــى جميــع مســتويات المنظمــة، واالســتفادة مــن شــبكات خبرائهــا  الكافيــةالقــدرة  مانضــ  )٥(
الطلــب علــى  معهــا وغيرهــا مــن الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تلبيــة المتعاونــة المراكــزو 

 ت القائمة على البينات في الدول األعضاء؛االدعم لتيسير اتخاذ القرار 

في مجال تقييم التـدخالت والتكنولوجيـات التجارب وبناء القدرات دعم تبادل المعلومات و   )٦(
ي، إلـى جانـب الصعيد العالمي واإلقليمـي والقطـر تعاونية على الصحية من خالل آليات وشبكات 

 تلك الشراكات فعالة وناجعة ومستدامة؛ الحرص على جعل

تقرير إلى جمعية الصحية العالمية التاسعة والستين، من خالل المجلس التنفيذي،  قديمت  )٧(
  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.عن 

  
  

=     =     =  


