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  "ب" للجنة الثالثالتقرير 
  
  

  )مسودة(
 
 

توماس زيلتنـر    السيد برئاسة   ٢٠٠٧مايو  /  أيار ٢١ في والسابعة السادسةجلستيها  " ب"عقدت اللجنة   
  ).ملديف(د العزيز يوسف والدكتور عب) سويسرا(
  

 بالبندين التاليين   وهما يتعلقان القرارين المرفقين   تقرر توصية جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد        و  
  :من جدول األعمال

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٢

  
  أدوية أفضل لعالج األطفال  ١٨-١٢

  
  ، بصيغته المعدلةقرار واحد

  
  ئل التقنية والصحيةتقارير مرحلية عن المسا  ٢١-١٢

  
    التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم-زاي

  
  ، بصيغته المعدلةقرار واحد
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   من جدول األعمال١٨-١٢البند 
  
  

  لعالج األطفالأدوية أفضل 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستحداث أدوية أفضل لعالج األطفال؛  
  

 بشأن استعمال األدوية على     ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  كر بالقرارات   وإذ تذ   
   بـشأن المعـايير األخالقيـة لتـرويج العقـاقير الدوائيـة، والقـرارين           ١٧-٤١ج ص ع  نحو رشيد، والقرار    

 بشأن برنامج عمل منظمة الصحة العالمية الخـاص بالعقـاقير األساسـية،             ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  
   بشأن دور الصيدلي في دعم استراتيجية المنظمة المنقحة بشأن العقاقير، والقـرارين             ١٢-٤٧ج ص ع   والقرار
 بـشأن   ١١-٥٤ج ص ع   بشأن االستراتيجية الدوائيـة المنقحـة، والقـرار          ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ج ص ع  

اومة مضادات   بشأن تحسين احتواء مق    ٢٧-٥٨ج ص ع  االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية، والقرار       
  الميكروبات؛

  
وإذ تقر بالجهود التي تبذلها المنظمة بالتعاون مع الحكومات وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحـدة                 

والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكاالت التمويل في المجاالت ذات الـصلة بتحـسين               
  الحصول على أدوية أفضل لعالج األطفال؛

  
   منها للعناصر األساسية إلطار المنظمة العالمي لتيسير الحصول على األدوية األساسية؛وإدراكاً  

  
وإذ ترغب في تعزيز اختيار األدوية واستعمالها لعالج األطفال، استناداً إلى البينات، من قبل مقـدمي                  

  الخدمات الصحية والقائمين على الرعاية؛ 
  

ة تستهدف معالجة عدم كفاية سـبل الحـصول علـى األدويـة             وإدراكاً منها أن هناك مبادرات إقليمي     
  األساسية لعالج األطفال؛

  
وإذ تود أن تكفل تحسين الحصول على األدوية األساسية لعالج األطفال، كشرط أساسي من شـروط                  

 تحقيق الحصائل الصحية في إطار المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً كما هـي واردة                
  في إعالن األلفية؛

  
وإدراكاً منها أن عدم الحصول على األدوية األساسية المضمونة الجودة مازال يشكل مخاطر كبيـرة                 

  الرتفاع معدالت المراضة والوفيات لدى األطفال، وخصوصاً دون سن الخامسة؛
  

لعموميـة  وإذ تعترف بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل المفتوح العـضوية المعنـي بالـصحة ا                 
واالبتكار والملكية الفكرية وبالحاجة إلى ضمان تنسيق ما تقوم به المنظمة من عمل حول التوصل إلى األدوية                 

  األساسية؛
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وإذ يساورها القلق من أن األطفال سيتفاقم حرمانهم بسبب انعدام سبل الحصول المادية واالقتـصادية                 
  مستضعفة؛على األدوية األساسية، والسيما في المجتمعات ال

  
  وإذ تقر بأن بلداناً عديدة تفتقر إلى القدرة الالزمة لتنظيم ومراقبة أدوية عالج األطفال؛  

  
وإدراكاً منها أن العديد من صانعي األدوية األساسية ال يطورون وال ينتجون أشكال جرعات مالئمـة                  

  وقوة جرعات دوائية مالئمة لعالج األطفال؛
  

الستثمار في التجارب السريرية ألدويـة عـالج األطفـال وتطويرهـا            وإذ تُعرب عن القلق لنقص ا       
  وصنعها،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

اتخاذ ما يلزم من خطوات لتحديد أشكال الجرعات وقوة الجرعات الدوائية المالئمة لعـالج                )١(
  األطفال، وتشجيع صنعها وإصدار تراخيصها؛

  
ف األدوية المتاحة حالياً بحيث تصبح أكثر مالءمـة السـتعمال           تقصي ما إذا كان يمكن تكيي       )٢(

  األطفال؛ 
  
االضطالع بترصد مقاومة البكتيريا التي تظهرها األدوية المتاحة محلياً والتي تُصرف بوجه              )٣(

  عام لألطفال؛
  
التشجيع على إجراء البحث والتطوير وتطوير أدوية مالئمة لألمراض التي تصيب األطفال،              )٤(

  راء التجارب السريرية العالية الجودة لهذه األدوية بطريقة أخالقية؛وإج
  
تيسير إصدار التراخيص في الوقت المناسب ألدوية عالج األطفال المالئمة والعالية الجـودة               )٥(

الميسورة التكلفة، بأساليب مبتكرة لرصد مأمونية هذه األدوية؛ وتشجيع تسويق التركيبـات المالئمـة              
  جانب األدوية المستخدمة حديثاً؛ لألطفال إلى 

  
تعزيز الحصول على األدوية األساسية لعالج األطفال من خالل إدراج تلك األدويـة حـسب                 )٦(

االقتضاء، في قوائم األدوية الوطنية، ومخططات الشراء ورد التكاليف، واستحداث تدابير مـن أجـل               
  رصد أسعارها؛ 

  
والبحث المبتكرين، والتركيبات، وموافقة الـسلطات التنظيميـة،        التعاون بغية تيسير التطوير       )٧(

وتوفير المعلومات الفورية الكافية بشأن أدوية األطفال واألدوية المرخصة للبالغين ولكنها لـم يـسمح               
  باستخدامها لألطفال؛ 

  
 الواردة  اللجوء إلى كل السبل اإلدارية والتشريعية الالزمة، بما في ذلك عند اللزوم، األحكام              )٨(

في االتفاقات الدولية، بما فيها االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكيـة الفكريـة، بغـرض             
  تعزيز التوصل إلى األدوية األساسية المعدة لألطفال؛
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  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  
تهـا واسـتخدامها،   تعزيز وضع المعايير من أجل التجارب السريرية ألدوية األطفال ومواءم         )١(

وتنقيح وتحديث القائمة النموذجية لألدوية األساسية بهدف إدراج األدوية األساسـية لألطفـال غيـر               
الموجودة فيها، واستخدام الدالئل اإلرشادية السريرية المرتكزة على البينات، والتشجيع على تطبيـق             

مع التركيز في البدء على عالجـات       هذه الدالئل من جانب الدول األعضاء وهيئات التمويل الدولية،          
  األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا واألمراض المزمنة؛

  
ضمان مساهمة جميع برامج المنظمة ذات الصلة، بما فيها المتعلقة باألدوية األساسية ولكنها               )٢(

  ال والمراهقين؛ ليست مقتصرة عليها، إلتاحة األدوية المأمونة والفعالة على أوسع نطاق ممكن لألطف
  
تعزيز وضع قواعد ومعايير دولية لجودة ومأمونية التركيبات الدوائية الخاصـة باألطفـال،               )٣(

  وكذلك القدرة التنظيمية على تطبيقها؛
  
إتاحة المبادئ التوجيهية العالجية المستندة إلى البينـات، والمعلومـات المـستقلة الخاصـة                )٤(

ية األساسية لعالج األطفال وبمأمونيتها، ولتغطي تدريجياً جميع أدوية        بالجوانب المتعلقة بجرعات األدو   
  األطفال والعمل مع الدول األعضاء بغرض تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية؛ 

  
التعاون مع الحكومات وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة بما فيها منظمة التجارة العالمية   )٥(

ة، والوكاالت المانحة والمنظمات غير الحكومية ودوائـر الـصناعة          والمنظمة العالمية للملكية الفكري   
الدوائية من أجل التجارة العادلة والنزيهة في مجال األدوية المأمونة والناجعة لألطفال والتمويل الكافي            

  لتأمين الحصول بصورة أفضل على أدوية عالج األطفال؛
  
 والستين ومن ثم حسب االقتضاء، عن طريـق         تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية        )٦(

المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز، والمشاكل التي صودفت، واإلجراءات المحددة الالزمة لمواصلة            
  .تعزيز الحصول بصورة أفضل على أدوية عالج األطفال
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   من جدول األعمال٢١-١٢البند 
  
  

  دائمالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل 
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية 
  

   ١بعد اإلحاطة علماً مع التقدير بالتقرير الخاص بالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم؛
  

وإذ تالحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول األعضاء في التخلص من اضطرابات                
 ربع إلى ثلث سكان العالم يعانون من عوز هـذا العنـصر            ين اليزال يعوز اليود بشكل دائم في العامين الماض      

  الزهيد المقدار، علماً بأن معظمهم يعيشون في مناطق العالم الفقيرة؛
  

وإذ يساورها القلق ألن اضطرابات عوز اليود كفيلة بالحيلولة دون نمو أدمغة األطفال بشكل مالئم مما 
  قب اجتماعية واقتصادية؛ قد يتسبب في تعطّل وظائف التعلّم ويسفر عن عوا

  
وإذ تسلّم بأن مكافحة عوز اليود تسهم مباشرة في تحقيق العديد من المرامي الصحية المتفـق عليهـا                  
دولياً بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية ومنها القضاء على الفقر المدقع وتخفيض معـدل وفيـات                   

   بين الجنسين؛ األطفال وتحسين صحة األمومة وتعزيز المساواة
  

تقدمه المنظمات الدولية والسيما منظمـة الـصحة العالميـة واليونيـسيف            وإذ تثني على الدعم الذي      
 وبرنامج األغذية العالمي والوكاالت اإلنمائية الثنائية والشركاء الحكوميون الدوليون والخاصـون بمـن فـيهم              

الشبكة العالمية للتخلص من عوز     وعوز اليود،   مؤسسة كيوانيس الدولية والمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات        
   ،اليود بشكل دائم

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مضاعفة جهودها من أجل بلوغ أولئك الذين لم يستفيدوا بعد من الحماية ضـد اضـطرابات                  )١(
  عوز اليود واالستمرار في دعم البرامج الناجحة في هذا المجال؛ 

  
 القاضـي بإقامـة تحالفـات     ٢٤-٥٨لواردة في قرار جمعية الصحة العالمية       تنفيذ التوصية ا    )٢(

  وطنية متعددة التخصصات من أجل رصد حالة التغذية باليود كل ثالث سنوات؛
  
 المديرة العامة االستمرار في تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية وسائر مؤسـسات              تطلب إلى   -٢

م الدول األعضاء في مكافحة عوز اليود، واإلبالغ بحالة اليود كل ثـالث             منظومة األمم المتحدة في مجال دع     
  .٢٤-٥٨ج ص عسنوات امتثاالً للقرار 

  
  

=     =     =  

                                                           
 . ، الفرع زاي٦٠/٢٨  الوثيقة ج ١


