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  ُنظم تنظيم المنتجات الطبية تعزيز
  
  

  أستراليا والمكسيك ونيجيريامقترح من  قرارمشروع 
  وجنوب أفريقيا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية

  
  

  المجلس التنفيذي،

  ١بتعزيز الُنظم التنظيمية،الخاص تقرير نظر في البعد ال

  التالي:باعتماد القرار جمعية الصحة العالمية السابعة والستين  يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

ـــرة  ـــدور المحـــوري الـــذي    مـــن الديباجـــة ١الفق إذ ترحـــب بجهـــود المـــدير العـــام، وٕاذ تعتـــرف بال
تضطلع به المنظمة في دعم البلدان فـي مجـال تعزيـز نظمهـا الخاصـة بتنظـيم المنتجـات الطبيـة ألغـراض 

المنصفة للمنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة وفي تعزيز اإلتاحة  ٢االستعمال البشري
  األسعار؛

ٕاذ تذّكر بدستور المنظمة الذي يؤكد على أن التمتع بأعلى مستوًى من و    من الديباجة ٢الفقرة 
الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز بسـبب العنصـر أو الـدين أو العقيـدة 

  ة أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛السياسي

وٕاذ تــذّكر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الصــحة العالميــة    مــن الديباجــة ٣الفقــرة 
والسياســة الخارجيــة، الــذي اعتــرف بأهميــة التغطيــة الصــحية للجميــع فــي الــُنظم الصــحية الوطنيــة، والســيما 

الحماية االجتماعية، من أجل إتاحة الخدمات الصحية للجميـع،  من خالل الرعاية الصحية األولية وآليات
  وخاصة أشد السكان فقرًا؛

 ١٧-٤٧ع  ص  جو ١٧-٤٥ع  ص  جوٕاذ تـــــــذّكر كـــــــذلك بـــــــالقرارات    مـــــــن الديباجـــــــة ٤الفقـــــــرة 
وكلهــــــــــــــــــــــــا  ،١٩-٦٥ع  ص  جو ١٢-٦٣ع  ص  جو ٢٤-٥٩ع  ص  جو ١١-٥٤ع  ص  جو ١٩-٥٢ع  ص  جو

                                                           
 .١٣٤/٢٩م تالوثيقة    ١
 األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية. ألغراض هذا القرار تشمل المنتجات الطبية   ٢
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ز جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها ويسر تكلفتهـا، بمـا فـي تشتمل على جوانب خاصة بالحاجة إلى تعزي
  ذلك منتجات الدم؛

الــذي ينشــيء  ١٩-٦٥ع  ص  جوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار    مكــرر مــن الديباجــة ٤الفقــرة  [
آلية جديدة للدول األعضاء من أجل التعاون الدولي من منظور الصحة العمومية للوقاية من المنتجات 

  الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة ومكافحتها؛ ]

الفعالــة عنصــر أساســي مــن عناصــر  التنظيميــةبــأن الــُنظم  وٕاذ تعتــرف   مــن الديباجــة ٥الفقــرة 
، وُتسـهم فـي تحسـين حصـائل الصـحة العموميـة، وبـأن القـائمين علـى التنظـيم القويـةالـُنظم الصـحية تعزيز 

هم جزء أساسي من القـوى العاملـة الصـحية، وبـأن الـُنظم التنظيميـة غيـر الفعالـة يمكـن أن تشـكل، فـي حـد 
 ؛والعالية الجودةل إتاحة المنتجات الطبية المأمونة والفعالة ذاتها، عقبات تعترض سبي

التغطيــة حقيــق بــأن الــنظم التنظيميــة الفعالــة ضــرورية لت اً أيضــوٕاذ تســّلم    مــن الديباجــة ٦الفقــرة 
وبلــوغ  الســاريةغيــر ســواها ألمــراض المعديــة و لمــزدوج العــبء مقتضــيات الالصــحية الشــاملة واالســتجابة ل

  اإلنمائية لأللفية؛من األهداف  ٦و ٥و ٤األهداف 

 األدويـــةإتاحــة  تتالفــى نقــصأن يلزمهــا وٕاذ تــدرك أن الـــنظم الصــحية    مــن الديباجــة ٧الفقــرة 
ـــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ انتشـــار المنتجـــات الطبيـــة األساســـية  المنتجـــات الطبي
ألدويـة واسـتدامة لالرشـيد  عمالسـتللجميـع واال الرعايـة الصـحيةإتاحـة مـن أجـل ضـمان  المغشوشة/ المزيفة

المجتمــع الــدولي والــدول األعضــاء جانــب جــراءات عاجلــة مــن اتخــاذ إيلــزم  هأنــوٕاذ تعــي ، الــنظم الصــحية
  في النظم الصحية؛المعنية الفاعلة طراف واأل

غيـــر إزاء تـــأّثر المرضـــى بالمنتجـــات الطبيـــة قلـــق يســـاورها بـــالغ الوٕاذ    مـــن الديباجـــة ٨الفقـــرة 
عـالج غيـر ، أو تـوفير ممن حيـث التسـمّ المنقوصة الجودة والمأمونية والنجاعة  المأمونة والرديئة النوعية

المترتبة علـى ذلـك، ء االقتصادية اعباألو دوية، قاومة األوٕاسهامات ذلك في م مالئم أو عدم توفير العالج،
  نظام الصحي؛في الجمهور ثقة الوتقويض 

للتحــديات التنظيميــة التــي تشــكلها التعقيــدات  للتعقيــداتمنهــا  وٕادراكــاً    مــن الديباجــة ٩الفقــرة 
  ؛معالالمنتجات الطبية في السالسل توريد ل باطرادالمتزايدة 

 منتجــات الطبيــة مــنالوٕاذ تؤكــد دور المنظمــة فــي تعزيــز نظــم تنظــيم    مــن الديباجــة ١٠الفقــرة 
، وفــي دعــم الســلطات الوطنيــة لتنظــيم األدويــة، والهيئــات اإلقليميــة فــي هــذا موميــةمنظــور الصــحة الع

  المجال، وخصوصًا في البلدان النامية؛

العـــــالميتين  العمـــــلاســـــتراتيجية المنظمـــــة وخطـــــة وٕاذ تشـــــير إلـــــى    مـــــن الديباجـــــة ١١الفقـــــرة 
 إنشــاء الثالــث، الــذي يــدعو إلــىالعنصــر خصوصــًا ، و الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة بشــأن

القـدرة وتحسـين فعالـة لبنـاء بوصـفها واحـدة مـن السياسـات الفـي البلـدان الناميـة وتعزيزها القدرات التنظيمية 
المنتجـات سـتعراض تحسـين اى لرامية إنشاء وتعزيز آليات الذي يرّوج إل السادسعنصر العلى االبتكار، و 

  خالقية وتنظيمها من حيث الجودة والمأمونية والنجاعة؛من الناحية األالصحية واألجهزة الطبية 
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الوطنيــة واإلقليميــة  الجهــودتالحــظ مــع التقــدير   بــالجهودحــب تر  وٕاذ   مــن الديباجــة ١٢الفقــرة 
متنوعــة مــن النمــاذج)، وتحســين وســائل منهــا وضــع طائفــة الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات التنظيميــة (بالكبيــرة 

بمـا فـي  تصـريف الشـؤون بشـكل جيـد،بـين السـلطات التنظيميـة، وتعزيـز التنظيميين فيمـا والتقارب  الحمالت
المنتجــات الطبيــة العاليــة الجــودة والمأمونــة ا يــؤدي إلــى تحســين تــوافر ذلــك الشــفافية فــي صــنع القــرار، مّمــ

العمـــل لمنتجـــات الطبيـــة، و بشـــأن ا التحـــاد األوروبـــيلوبأســـعار معقولـــة، مثـــل اإلطـــار التنظيمـــي والناجعـــة 
الصـــادر عـــن تلـــك المنظمـــة فـــي  CD50.R9 قـــراراألمريكيـــة عقـــب ال فـــي منظمـــة الصـــحة للبلـــداني جـــار ال

األعمـــال التـــي تنجزهـــا رابطـــة أمـــم األدويـــة، و بـــين لـــوائح تنظـــيم مواءمـــة األفريقيـــة للمبـــادرة وال، ٢٠١٠ عـــام
  ؛التعاونجنوب شرق آسيا في مجالي المواءمة بين اللوائح التنظيمية وتوثيق عرى 

 و ةالمكثفـالتعاون أنشطة  بأنشطةأيضًا تالحظ مع التقدير  ترحب وٕاذ   من الديباجة ١٣الفقرة 
 مجـال فـي ، بما في ذلك األنشطة علـى المسـتوى الـدولي،السلطات التنظيمية الوطنيةبعض بين الجارية 

لتسـجيل المستحضـرات الصـيدالنية ومنها المؤتمر الدولي بشأن مواءمة المتطلبات التقنية  ،وضع المعايير
 تطـوير علـىالجهـود ركيـز فـي تسـتمرار اال ، وتشـجيع، من بين أمـور أخـرىيالمخصصة لالستعمال البشر 

  الُنظم التنظيمية وفقًا لمبادئ المنظمة ومبادئها التوجيهية؛ تعزيز ؛أفضل تنظيميةنظم 

شــراء األدويــة مــن الموظفــة فــي ميــدان كبيــرة الالســتثمارات تســّلم باوٕاذ    مــن الديباجــة ١٤الفقــرة 
الـــذي يؤديـــه ساســي األدور الســيما الـــوالميزانيــات الصـــحية الوطنيـــة، و  ،خــالل المبـــادرات الصــحية العالميـــة

مأمونيـة هـذه المنتجـات  والـنظم التنظيميـة الوطنيـة فـي ضـمانبرنامج المنظمة الختبار الصالحية المسـبق 
  ؛الطبية وجودتها ونجاعتها

ـــرة   منظمـــةإلـــى الممارســـات الســـريرية الجيـــدة التـــي تتبعهـــا الوٕاذ تشـــير    الديباجـــة مـــن ١٥الفق
ـــــدولي بشـــــأن مواءمـــــة المتطلبـــــات التقنيـــــة لتســـــجيل المستحضـــــرات الصـــــيدالنية المخصصـــــة  والمـــــؤتمر ال

  ؛الخاضعين للبحوث من بني البشرز على حماية تركّ التي و  ،لالستعمال البشري

فـي تنفيـذه، وترحـب  الجـاريذّكر ببرنـامج عمـل إصـالح المنظمـة تـ وٕاذ   من الديباجـة ١٦الفقرة 
 ،٢٠١٢/ نوفمبر في تشرين الثانيمجموعة النظم الصحية ومهارات االبتكار هذا الصدد بإنشاء 

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

 تعزيز النظم التنظيمية الوطنية، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي: )١(

المنظمة، لتحديـد  بدعم من  بوسائل منها تقييمات تنسقهاالنظم لتقييمات ذاتية،  إخضاع  )أ (
القوة والفرص المتاحة لتحسين وظائف النظم التنظيمية، كخطوة أولى نحو صياغة خطط  مكامن

 لتعزيز النظم التنظيمية، بما في ذلك من خالل خطط التطوير المؤسسي التي تنسقها المنظمة؛

نــات الخاصــة بــأداء الــنظم التنظيميــة للتمكــين مــن تحليــل الــنظم ووضــع أســس جمــع البيا  )ب (
 مرجعية لمقارنتها من أجل تحسينها في المستقبل؛

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و     ١
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وضـــع أســـس قانونيـــة متينـــة وقيـــادة سياســـية قويـــة لـــدعم النظـــام التنظيمـــي، مـــع التركيـــز   )ج (
 بوضوح على سالمة المرضى وتحري الشفافية في اتخاذ القرارات؛

بوســـائل منهـــا اإلشـــارة إلـــى عـــة أساســـية مـــن الوظـــائف التنظيميـــة، تحديـــد ووضـــع مجمو   )د (
مثـــــل مراقبـــــة أو اإلقليميـــــة ( لتلبيـــــة االحتياجـــــات القطريـــــة و/الوظـــــائف التـــــي حـــــددتها المنظمـــــة، 

 )؛عقب تسويقهااألسواق، وفرض الرقابة على األدوية 

كــــان وٕان كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن القــــوى العاملــــة الصــــحية،  –تطــــوير الكفــــاءات الالزمــــة   )ه (
 وتشجيع تطوير المجال التنظيمي باعتباره مهنة؛يقتصر عليها،  ال

للجهـــــود المبذولـــــة دوليـــــًا  اُألســـــستنفيـــــذ اإلرشـــــادات ذات الصـــــلة والمخرجـــــات العلميـــــة   )و (
الــــدولي المــــؤتمر  مثــــل بمــــا فــــي ذلــــكعلــــى الصــــعيد التنظيمــــي،  والتقــــاربســــبيل المواءمــــة  فــــي

 المستحضــــرات الصــــيدالنية المخصصــــة لالســــتعمالالمتطلبــــات التقنيــــة لتســــجيل  مواءمــــة بشــــأن
 ؛، حسب االقتضاءالبشري

 تنفيذ استراتيجيات لمعالجة أوجه التعقيد المتزايدة لسالسل التوريد العالمية؛  )ز (

المشــاركة فــي الشــبكات العالميــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة للســلطات التنظيميــة الوطنيــة، حســب  )٢(
لحشـد القـدرات التنظيميـة الالزمـة  للتشـجيع التعـاون  ُنهـج إقامـة الشـبكاتاتباع االقتضاء، واإلقرار بأهمية 

 ؛ميسورة األسعارعلى زيادة إتاحة المنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة وال

التقــارب وتبــادل المعلومــات علــى الصــعيد ، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التعــاونتشــجيع  تعزيــز )٣(
، لتحقيــق الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تــأمين سالســل توريــد ت اإللكترونيــةالــدولي، بوســائل منهــا المنصــا

 ؛، وٕاتاحة تلك المنتجاتميسورة األسعارالمنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة وال

 دعم نظم تنظيم المنتجات الطبية بالتمويل الالزم كعنصر أساسي من عناصر النظام الصحي؛ )٤(

التنظيميــة كشــرط مســبق أساســي لتطــوير أو توســيع نطــاق اإلنتــاج المحلــي أو دعــم تعزيــز الــنظم  )٥(
الدوليـــة مـــن حيـــث الجـــودة  لتـــي تفـــي بالمعـــاييرا، الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة اإلقليمـــي للمنتجـــات الطبيـــة

 ؛والمأمونية والنجاعة

عمالها واســـت والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة األســـعار الجيـــدةتحقيـــق إتاحـــة األدويـــة األساســـية  )٦(
اســتعماًال رشــيدًا، مــع مالحظــة ظهــور المقاومــة لألدويــة اآلخــذة فــي التنــامي، وكأســاس إلتاحــة المنتجــات 

 على نطاق أوسع؛ ميسورة األسعارالطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة وال

ــــق بتعزيــــز إتاحــــة المنتجــــات الطبيــــة العاليــــة الجــــودة  )٧( دعــــم القــــدرة المؤسســــية للمنظمــــة فيمــــا يتعل
وباســتعمالها اســتعماًال رشــيدًا فــي ســياق تحقيــق التغطيــة الصــحية  ميســورة األســعاروالناجعــة وال والمأمونــة
 الشاملة؛
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الختبــار الصــالحية المســبق، بمــا فــي ذلــك دعــم المنظمــة فيمــا تبذلــه مــن جهــود لتعزيــز برامجهــا  [ )٨(
من أجل تحسـين إمكانيـة اسـتدامة هـذا البرنـامج  ١استكشاف الطرائق الالزمة بالتشاور مع الدول األعضاء

الوطنيـة واإلقليميـة لتحسـين  المبـادرات والعمل أيضًا في الوقت نفسـه بشـأن التركيـز علـى دعـم [الجوهري، 
[ مــع التركيــز علــى تحقيــق األغــراض الطويلــة األمــد فيمــا يتعلــق ]  القــدرة علــى تنظــيم المنتجــات الطبيــة

 ] ؛مية الوطنية فيما بين الدول األعضاء ]بتنمية قدرات السلطات التنظي

تحديد مدى الحاجة إلى تعزيز قدرة النظم التنظيمية وتعاونها وتقاربها في المجاالت المعقدة تقنيـًا  )٩(
ــة المــداواةمنتجــات  التــي قــد تعتريهــا ثغــرات كبيــرة مــع ذلــك، مــن قبيــل تنظــيم  بمنتجــات الشــبيهة  الحيوي

منتجــات الــدم، ووســائل و  ،المرخصــة مــن حيــث الجــودة والمأمونيــة والفعاليــة المــداواة الحيويــة المرجعيــة
 التشخيص في المختبر؛

أدوية جديـدة ألغـراض  استحداثالمشاركة في الشبكات الدولية للقائمين بالتنظيم الوطنيين لرصد  )١٠(
يــا الجســدية، والهندســة النســيجية، وذلــك مــن االســتعمال البشــري اســتنادًا إلــى العــالج الجينــي، وعــالج الخال

  أجل اإلبكار في تحديد الحاجة إلى تطوير البيئات التنظيمية أو تكييفها؛

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

وضـع بوسائل منهـا  من خاللمواصلة تقديم الدعم إلى البلدان في مجال تعزيز الُنظم التنظيمية  )١(
مع مراعاة المعايير التي وضعتها المبادرات اإلقليمية  الالزمة وتعزيزهاالعالمية  المالئمة والمعايير القواعد

والدوليـة القائمــة؛ واالســتمرار فـي تقيــيم الــُنظم التنظيميـة الوطنيــة؛ وفــي تطبيـق أدوات التقيــيم التــي وضــعتها 
صياغة خطط ظيمية وتحليلها؛ وفي تيسير المنظمة وتحسينها؛ وفي توليد البينات الخاصة بأداء الُنظم التن

 والحكومات؛ لسلطات التنظيمية الوطنيةا؛ وفي تقديم الدعم التقني إلى هاالتطوير المؤسسي وتنفيذ

مشاركة نشطة ومنسـقة  األجهزة المعنية في المنظمة على جميع مستوياتها مشاركة جميع ضمان )٢(
التنظيميـة التـي ُتعـد جـزءًا ال يتجـزأ مـن عمليـة تطـوير الـُنظم في تنفيذ والية المنظمة المتعلقة بتعزيز الُنظم 

بـــأن دعـــم المنظمـــة المقـــدم فـــي هـــذا المجـــال البـــالغ األهميـــة قـــد يكـــون مطلوبـــًا، حســـب  الصـــحية، واإلقـــرار
 النامية؛ البلداناالقتضاء، على مدى فترة طويلة في المستقبل، وخاصة بالنسبة إلى 

ـــدعم إنشـــاء شـــبكات  )٣( الســـلطات التنظيميـــة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وتعزيزهـــا، إعطـــاء األولويـــة ل
حســـب االقتضـــاء، بطـــرق مـــن بينهـــا تعزيـــز مجـــاالت تنظـــيم المنتجـــات الصـــحية األقـــل تطـــورًا مثـــل تنظـــيم 

 األجهزة الطبية، بما فيها وسائل التشخيص؛

ئمـة مـن أجـل تشجيع الدول األعضاء على زيـادة المشـاركة فـي المبـادرات الدوليـة واإلقليميـة القا[  )٤(
 ؛، وفقًا لمبادئ المنظمة ومبادئها التوجيهية ]التعاون والمواءمة والتقارب

كوسـيلة مسـاعدة والمواءمـة فيمـا بينهـا،  لالختبار المسـبق للصـالحيةبرامج المنظمة تعزيز دمج [  )٥(
األعضــاء العاليــة الجــودة، وٕاشــراك الــدول  اإلمــدادات المأمونــة مــن المنتجــات الطبيــةلضــمان تــوفير  لتــأمين

 فــي مواصــلة تنقــيح وتحســين النمــوذج العــالمي الختبــار الصــالحية المســبق، وتقــديم الــدعم فــي الوقــت ذاتــه
                                                           

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ١
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األمــر الــذي سيفضــي إلــى  فيمــا يخــص إنشــاء الهيئــات والشــبكات التنظيميــة الوطنيــة واإلقليميــة الوظيفيــة،
 ؛] بقزيادة المشاركة العالمية في البرنامج العالمي الختبار الصالحية المس

واإلقــرار بالــدور المهــم  تنظــيم األدويــةالمعنيــة بلســلطات لالمــؤتمر الــدولي زيــادة الــدعم المقــدم إلــى  )٦(
تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات واتبـــاع نهـــج التعـــاون فيمـــا بـــين الســـلطات المعنيـــة بتنظـــيم  الـــذي يضـــطلع بـــه فـــي

ه السـلطات وتعزيـز المواءمـة األدوية، واإلقرار به كمورد ُيسترشد به في توجيـه وتيسـير مواصـلة تطـوير هـذ
 والمقاربة بين لوائحها؛

بأهميـة التوعيـة  من مجتمع المـانحين العـالمي وبـرامج الصـحة العالميـة المعنيـة المعنيينتوعية [  )٧(
 ؛] في سياق الُنظم الصحيةالفعالة  القويةالُنظم التنظيمية 

العــالميتين  العمــلتقيــيم الــدور الــذي أدتــه الــُنظم التنظيميــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة وخطــة  )٨(
فـي دورتـه بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، عند متابعة تنفيذ تعليمـات المجلـس التنفيـذي 

 ة وخطة العمل؛والثالثين بعد المائة بشأن استعراض وتقييم مدى نجاح االستراتيجي الثالثة

زيــادة الــدعم واإلرشــادات المقدمــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تنظــيم المنتجــات البيولوجيــة التــي  )٩(
 بمنتجات المـداواة الحيويـة المرجعيـةالشبيهة  الحيوية المداواةمنتجات مع التركيز على  باطرادتزداد تعقيدًا 

دم ووسائل التشخيص المختبري المتعلقة بهـا، ، ومنتجات الالمرخصة من حيث الجودة والمأمونية والفعالية
والتركيــز أيضــًا حســب االقتضــاء، علــى األدويــة الجديــدة الخاصــة باالســتعمال البشــري والتــي تعتمــد علــى 

 العالج الجيني والعالج بالخاليا الجسدية والهندسة النسيجية؛

الســبعين  العــالميتينالصــحة  تقريــر عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي تقــديم )١٠(
 والثانية والسبعين من خالل المجلس التنفيذي.
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