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  معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا،
  ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
فـي و  ١المجلس التنفيذي، أثناء دورته الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة، فـي نسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـرنظر   -١

أثناء الفترة الفاصـلة القرار  شروعمالتقرير واتفق على إجراء مزيد من المشاورات بشأن أحاط علمًا بو  ٢،مشروع قرار
بقصد وضع مشروعه في صيغته النهائية من أجل تقديمه إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة بين الدورتين، وذلك 

  والستين.
  
ونفـــاد مخزوناتهـــا، حـــاالت نقـــص األدويـــة األساســـية  التقـــارير المقدمـــة عـــناألخيـــرة فـــي الســـنوات  وتزايـــدت  -٢

وأدويــة واألدويــة المســّكنة  المضــادات الحيويــةوأصــبحت مشــكلة عالميــة اقترنــت بتوثيــق حــاالت عجــز فــي إمــدادات 
المنخفضـة البلـدان و الـدخل المتوسـطة تلـك و الدخل ي البلدان المرتفعة أدوية كثيرة أخرى. وجرى فالعالج الكيميائي و 

مواجهـة التحـديات سلسـلة التوريـد و ، وكـذلك فـي التصـنيعفـي مشاكل وصف حاالت النقص بأنها ناجمة عن  الدخل
  .الصحيةفي مجال تمويل الرعاية 

  
مــن حيــث  مطــرد الزيــادة توثيقــاً  فــي معظــم أنحــاء العــالمويتواصــل توثيــق حــاالت نقــص األدويــة األساســية   -٣

منتجات قديمة أو غير حائزة على براءة اختراع أو يصـعب ال إلى أنحاالت النقص هذه  ُيعزى الكثير من. و التواتر
ويحيــق  ٣.)ع واحــدأو مصــنّ (ن المصــنعين تحضــيرها، وأن مواعيــد صــالحيتها محــددة بدقــة وال يوردهــا ســوى قلــة مــ

القابلة للحقن خطر داهـم تحديـدًا. ويجـري التحقيـق فـي األسـباب التـي تقـف وراء حـاالت الـنقص المعّقمة بالمنتجات 
محدودية عدد مصنعي المنتجات النهائية أو المكونـات ما يلي: هي تشمل بالعديد من الدراسات وفي بلدان كثيرة، و 

خفــض شرســة للغايــة فــي ممارســات الصــيدالنية؛ ضــعف الرؤيــة فيمــا يخــص الطلــب؛ اتبــاع  الفعالــة للمستحضــرات
وقـد تكـون النفقـات المتكبـدة مـثًال  .القـرارات التجاريـة تجـزؤ األسـواق وصـغر حجمهـا؛ المنتجات عند شـرائها؛ أسعار

رر مّمـا قـد يـؤدي إلـى أن يقـديـد مـن البلـدان باهظـة، حد المنتجات الجنيسـة فـي العلمتطلبات التنظيمية ألعن تلبية ا
  .هاوقف إنتاجمصنعوها 

  
                                                           

 .١٣٨/٤١م تالوثيقة    ١
حاديـــة عشـــرة والثانيـــة ال تانالجلســـ :الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــةالمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه انظـــر    ٢

 .))(باإلنكليزية ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢فرع عشرة، ال

٣                    Gehrett BK. A prescription for drug shortages. Journal of the American Medical Association 
2012;307:153-154. doi:10.1001/jama.2011.2000. 
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المواجهـة فـي التسـويق بـنظم توريـد ضـعيفة، ويحـدث تحـديات ما تقتـرن اللتصنيع عنـدتتفاقم حاالت وقف او   -٤
الطلـب الفعلـي وتكـون  مـن سالسـل التوريـد إلثبـات بيانـاتعنـدما ال تتـوفر بسـهولة فـي الحـاالت التاليـة:  ذلك أساساً 

هــي ، و ســل التوريــدإدارة المشــتريات وسالالمتبعــة فــي مجــال الممارســات ؛ وعنــد قصــور نوعيــةتلــك البيانــات رديئــة ال
تركــز علــى و  تطلبــات الجــودةلم عريــف وافٍ التــي تفتقــر إلــى ت توقيــتالســيئة القــود المناقصــات قــد تبرزهــا عمشــكلة 

ظـــل تلـــك فـــي اســـتعداد المصـــنعين لالســـتجابة عـــدم ويمكـــن أن يســـهم األدويـــة بـــأبخس األســـعار. الحصـــول علـــى 
يوجـــد مـــثًال نقـــص مـــزمن فـــي منـــتج البينـــزاتين . و تفشـــي حـــاالت الـــنقص، أو عجـــزهم عـــن االســـتجابة، فـــي الظـــروف

حـاالت، د محدود مـن الرغم أن تلك المضادات الحيوية ال ُيوصى بأخذها سوى في عد ،بينيسيللين منذ عدة سنوات
المواجهـة لمشـاكل الرئيسـية التـي ُيـرهن عالجهـا بـالمنتج. ومـن اي الخلقـي وأمـراض القلـب الروماتيزميـة، شمل الزهر ت

الزمـــة مســـتويات الجـــودة البباســـتمرار الـــذين يمكـــن أن يحـــّددوا إنتـــاجهم  يـــة عـــدد المصـــنعينالحالـــة محدود تلـــكفـــي 
  ١.وتدني أسعاره نسبياً على المنتج إلى حد بعيد الطلب ب وتدهور التنبؤ

  
األطفـال هـي أيضـًا عرضـة لحـاالت الـنقص، ويعـاني العديـد مـن السـلطات التنظيميـة مـن محدوديـة وأدوية   -٥

قدرته على تطبيق ضـوابط تنظيميـة مناسـبة تكفـل تزويـد األطفـال بمنتجـات عاليـة الجـودة، وال ُتجـرى دومـًا التجـارب 
غيــر  لتشــخيصدرات الالزمــة الســريرية فيمــا بــين فئــات األطفــال مــن الســكان، وثمــة مشــاكل مواجهــة فــي تــأمين القــ

الشائع من األمراض بـين صـفوف األطفـال، مـن قبيـل اضـطرابات الغـدد الصـماء لـديهم التـي يمكـن عالجهـا عالجـًا 
بطائفــة قليلــة مــن األدويــة األساســية غيــر الحــائزة معظمهــا علــى بــراءات اختــراع  –عنــد تشخيصــها  –فعــاًال للغايــة 

  بدو.ولكن توريدها ناقص في العالم على ما ي
  

  العواقب المترتبة على حاالت النقص
  
ورداءة نوعيـــة تلـــك الوصـــفات وٕاســـاءة وعـــن تـــوفير األدويـــة الالزمـــة العجـــز عـــن صـــرف الوصـــفات الطبيـــة   -٦

هـي حصـائل صـحية . وهـذه النتـائج استعمال األدوية هي من اآلثـار السـلبية المترتبـة علـى حـاالت نقـص المنتجـات
يتعلـق بوفيـات األطفـال الناجمـة عـن انعـدام وجـود عـالج للسـرطان واالسـتعمال غيـر  رديئة يجـري توثيقهـا مـثًال فيمـا

المالئم للمضادات الحيوية في حال عدم توافر نظم العالج من الخط األول. ويمكن أن يسهم استعمال نظم العالج 
باإلضـافة إلـى و  .لعـالجمن الخطين الثاني والثالث استعماًال غير مالئم فـي ظهـور مقاومـة األدويـة وتقييـد خيـارات ا

ُيعــرف نطــاق العــبء العــالمي لتــدني مســتوى  فــي أغلــب األحيــان. والنظــم العــالج هــذه مرتفعــة تكــاليف ذلــك، فــإن 
العــالج وانعــدام تــوفيره؛ علــى أن مشــكلة حــاالت الــنقص، فــي ظــل اتجاههــا اآلخــذ فــي الزيــادة، جنبــًا إلــى جنــب مــع 

الحـل بشـكل مطـرد الزيـادة. وثمـة تقـارير تفيـد بـأن التعـرض لحـاالت إساءة استعمال األدويـة ستصـبح مشـكلة معقـدة 
الــنقص ينطــوي علــى تســّلل منتجــات طبيــة مــزورة/ مغشوشــة التوســيم/ مغشوشــة/ مزيفــة إلــى سلســلة التوريــد تخّلــف 

  .مخاطر على صحة المرضى
  
ضــة الــدخل أســباب المرتفعــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل والبلــدان المنخفوقــد يكــون لــدى جميــع البلــدان   -٧

مختلفة لحاالت النقص فيما يخص سالسل التوريـد، بيـد أن نظـم الـدفع لقـاء المنتجـات يمكـن أن تسـبب مشـاكل فـي 
كـــل األوســـاط. وقـــد تـــؤدي أيضـــًا التعـــديالت الُمدخلـــة علـــى هياكـــل أو نظـــم الـــدفع التـــي تـــوفر حـــوافز عكســـية علـــى 

جـــات البديلـــة المنخفضـــة األســـعار. وقـــد تســـهم كـــذلك اســـتعمال منتجـــات غاليـــة الـــثمن إلـــى حـــاالت نقـــص فـــي العال
عمليــات المناقصــة الجامــدة أو المطّولــة أو القاصــرة فــي تفشــي المشــكلة، ورغــم أنــه قــد ُتوجــد اســتراتيجيات تحــّد مــن 

 لجــزاءاتامــن خــالل إجــراء المناقصــات الحصــرية (مثــل و/ أو العجــز عــن التوريــد التوريــد حــاالت نقــص مخــاطر 
                                                           

١         Wyber R, Taubert K, Marko S, Kaplan EL. Benzathine penicillin G for the management of RHD: concerns 
about quality and access, and opportunities for intervention and improvement. Global Heart 2013:8;227–234 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.gheart.2013.08.011 (accessed 2 March 2016).  
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دم التوريد)، فإنه يلزم إجراء بحـوث بشـأن مـدى فعاليـة تلـك المناقصـات فـي الحـد مـن حـاالت المفروضة في حال ع
  النقص بمختلف األوساط.

  
  النهوج القطرية الُمتبعة في الحد من حاالت النقص

  
استراتيجيات عديدة لتجنب حاالت الـنقص أو الحـد منهـا، ويوجـد نظـم إبـالغ متعـددة ضـمن البـرامج ُجرِّبت   -٨

بالبلدان المرتفعة الدخل. وُتلزم مثًال شـركات تصـنيع المنتجـات  وخصوصاً  - أو على الصعيد الوطني المتخصصة
فــي . وقــد تســاعد الُمتوّقعــةبالــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي بــإبالغ الســلطات الصــحية ســلفًا بحــاالت الــنقص 

والســداد علــى مســتوى والتمويــل التنظــيم ت توليفــة تضــم نظــم إخطــار واســتجابات منهجيــة فــي مجــاالهــذا المضــمار 
وهـي نظـم سـيلزم دمجهـا فـي الجهـود الراميـة إلـى ضـمان اسـتعمال األدويـة وفقـًا للمبـادئ التوجيهيـة النظام الصـحي، 

المتعلقة بالعالج. ومن الضـروري تحديـدًا ضـمان أال ُتسـتعمل المنتجـات البديلـة غيـر المناسـبة لكونهـا حصـرًا أسـهل 
بيـــد أنـــه لـــم يتضـــح بعـــد مـــا إذا كانـــت اإلخطـــارات جتـــذابًا مـــن حيـــث توريـــدها لألغـــراض التجاريـــة، توريـــدًا أو أكثـــر ا

 ؛ أو مــا إذا كانــتمــن هــي الجهــة التــي ينبغــي أن توجــه اإلخطــارات وأاإللزاميــة أم الطوعيــة هــي األفضــل نتيجــة، 
  نظم المعلومات فيها.في بلدان تعاني من ضعف لوائحها التنظيمية و مؤكدة إمكانية تطبيق تلك اإلجراءات 

  
وفيمـــا يلـــي النهـــوج اإلضـــافية المتبعـــة فـــي مجـــال إدارة حـــاالت الـــنقص الحـــادة وتالفـــي تلـــك الحـــاالت فـــي   -٩

المســتقبل والحــد مــن تأثيرهــا علــى تزويــد المرضــى بخــدمات الرعايــة: اســتخدام نظــم المعلومــات اإللكترونيــة لتســهيل 
االت الـــنقص؛ والتنســـيق بـــين المنتجـــين؛ وتطبيـــق إجـــراءات إبـــالغ الســـلطات الصـــحية مباشـــرة بالمعلومـــات عـــن حـــ

بشـأن مـنح تـراخيص التسـويق. وقـد رّوجـت أيضـًا بعـض  ، مـن قبيـل حـاالت الطـوارئ،اسـتثنائية فـي بعـض الحـاالت
  الدول لتقديم مبادرات تشجع على إنتاج وتسجيل الصيغ الجنيسة من األدوية المنقوصة التوريد.

  
المعرضـــة لخطـــر حـــاالت دمـــج وتبـــادل اإلخطـــارات الموجهـــة بشـــأن األدويـــة  آليـــاتويمكــن بحـــث وتقصـــي   -١٠

لرصـــد لوضـــع نظـــام وعليـــه يلـــزم . وتوريـــد المستحضـــرات الصـــيدالنية هـــو عمـــل تجـــاري متعـــدد الجنســـيات، الـــنقص
ع البلـدان والمجتمـع الـدولي وسـائر المعنـي يتشـجو حدوث حاالت الـنقص العالمي من أجل تعزيز الكشف مبكرًا عن 

  جهات صاحبة المصلحة على التعاون في توجيه استجابة سريعة مشتركة في هذا الصدد.من ال
  

. وبإمكـــان شـــركات التصـــنيع فـــي ويمكـــن أيضـــًا اســـتخدام تـــدخالت التســـعير فـــي الحـــد مـــن حـــاالت الـــنقص  -١١
وقـد اقتُـِرح فـي الواليـات المتحـدة  ١طلـب تحديـد أسـعار أعلـى للمنتجـات المطروحـة فـي أسـواق محـدودة.أستراليا أن ت

ـــ بشـــأن وصـــف  ٢٠٠٣ن قـــانون عـــام األمريكيـــة التـــي انخفضـــت فيهـــا أســـعار منتجـــات عـــالج األورام فـــي أعقـــاب سَّ
األدويــة المؤمنــة للرعايــة الطبيــة وتحســين تلــك األدويــة وٕاضــفاء طــابع الحداثــة عليهــا، أن مــن شــأن تعيــين حــد أدنــى 

  .تمرارية توريدها أن يفضي إلى زيادة توريد منتجات عالج األورامألسعار بعض المنتجات تشجيعًا الس
  

ومن الضـروري وضـع اسـتراتيجيات اسـتباقية تقتـرن باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات راميـة إلـى تحديـد األدويـة   -١٢
ت التي ال ُيستغنى عن توريدها ألغراض تقديم خدمات الرعاية الصحية وصـون توريـد تلـك األدويـة المعرضـة لحـاال

نقص في توريدها. وقد ثبت من اتباع النهج المعتاد باألسواق في توريد األدوية من خالل تشجيع شركات التصـنيع 
العامــة علــى إنتــاج المهــم منهــا أنــه نهــج يعــود بفوائــد جّمــة علــى تخفــيض أســعار األدويــة وزيــادة القــدرة علــى تحمــل 

ت التصنيع عن األسواق، وقد يسفر رفع أسـعار المنتجـات تكاليفها، بيد أن األسعار المنخفضة للغاية قد تبعد شركا
                                                           

انظـــــــــــر وزارة الصــــــــــــحة الحكوميــــــــــــة فـــــــــــي أســــــــــــتراليا، مخطــــــــــــط االســـــــــــتحقاقات مــــــــــــن المستحضــــــــــــرات الصــــــــــــيدالنية،    ١
http://www.pbs.gov.au/info/industry/pricing/pbs-items/fact-sheet-requesting-a-change-to-an-existing-price تــــــــــــــــــــــــم) ،

  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢ االطالع في
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، كمـا يمكـن البديلة الجديدة عن توريدها توريـدًا تفضـيليًا يقتـرن بضـمور أسـواق بيـع األدويـة الحيويـة بأسـعار أرخـص
  .األدوية األساسية، بما فيها حاالت النقص المنافسة إلى حدوث مشاكل في توريدأن يؤدي تقييد 

  
  يدة لتخفيف وطأة خطر حاالت النقصاستراتيجيات جد

  
من األدوية األساسية التـي ُيبلّـغ عـن حـاالت نقـص فيهـا أو يمكن أن ُتحّدد على الصعيد العالمي مجموعة   -١٣

يوجد خطر في أن تكون عرضـة للـنقص، ويمكـن بحـث مسـألة إبـرام اتفـاق دولـي بشـأن ضـمان اسـتمرارية تصـنيعها 
وتوريدها. ويتعرض مثًال لخطـر شـديد نجـاح عـالج الكثيـر مـن حـاالت األورام والجهـاز المنـاعي مـن دون اسـتعمال 

ويتواصل حتى اآلن اإلبـالغ عـن هـذا المنـتج بوصـفه مـن المنتجـات المنقوصـة التوريـد مـرارًا  –ريكسيت دواء الميثوت
مـا هـي المشـكلة الرئيسـية؟ ومـا هـي الحـوافز وتكرارًا. وفيما يلي المسـائل التـي يتعـين أن يحسـمها اتفـاق دولـي عـام: 

هــل يمكــن قطــع التــزام عــالمي بشــأن الشــراء ســلفًا لعــدة المناســبة لتحقيــق االســتقرار وصــونه فــي األســواق العالميــة؟ و 
سنوات؟ وهل من شأن االتفاق على حد أدنى ألسـعار عالميـة جذابـة تجاريـًا أن يسـاعد علـى اسـتمرار طـرح األدويـة 

  في األسواق؟ وكيف ُتحّدد تلك األسعار؟
  

  أدوية األطفال
  

بشـأن أدويـة أفضـل لعـالج  ٢٠-٦٠ج ص عللقـرار  ٢٠٠٧أفضى اعتماد جمعية الصحة العالمية في عـام   -١٤
األطفــال إلــى أن تســتقدم األمانــة برنــامج عمــل عــن هــذا الموضــوع، شــملت نتائجــه إعــداد قائمــة المنظمــة النموذجيــة 

) ووضــع معــايير عالميــة بشــأن التركيبــات ٢٠١٥ألدويــة األطفــال األساســية (التــي ُحــدِّثت مــؤخرًا فــي نيســان/ أبريــل 
مــا ُيجــرى علــى األطفــال مــن تجــارب ســريرية مــن خــالل منصــة البرنــامج الــدولي لتســجيل  الدوائيــة لألطفــال وتحديــد

التجــارب الســريرية للمنظمــة ونشــر معلومــات عــن أســعار أدويــة مختــارة لألطفــال وتحديــد المنتجــات المفقــودة، مثــل 
  .ج السل لدى األطفالاألدوية المركبة الثابتة الجرعات والحاوية على الجرعة المناسبة من المكونات الالزمة لعال

  
األطفـــال. وقـــد أحجمـــت دوائـــر صـــناعة  نقـــص عالجـــات ســـلوعالجـــت المنظمـــة وشـــركاؤها بنجـــاح مســـألة   -١٥

عـن االسـتثمار  ٢٠١٠المستحضرات الصيدالنية عقب إحـداث تغييـر فـي المبـادئ التوجيهيـة لعـالج السـل فـي عـام 
فــي إعــادة تطــوير أدويــة عــالج األطفــال الــذين يعــانون مــن الســل، وأشــارت إلــى تكلفــة التجــارب الجديــدة بشــأن تقــديم 

ة القائلــة إن األســواق كانــت صــغيرة وُأِســيء فهمهــا علــى أنهــا حــواجز تعتــرض ســبيل الطلبــات التنظيميــة وٕالــى الحقيقــ
) علـى توظيـف اسـتثمارات المرفق الدولي لشـراء األدويـة (اليونيتيـدالخاص ب  STEP TBاالستثمار. وحرص مشروع

كمــا  ميــة،عمــل مــع الشــركات المصــنعة لضــمان تقــديم الطلبــات التنظيانخــرط فــي المــن المخــاطر، و فــي تجــارب تحــّد 
تحسين القدرة على تحديـد كميـة عمل المشروع مع بلدان تنوء بأعباء ثقيلة من السل ووسطاء كبار معنيين بالشراء ل

  الطلب الفعلي واالحتياجات منه.
  

نقــص كــل منــتج (أو طائفــة مــن المنتجــات المتماثلــة)، وســيتطلب وثمــة أســباب مختلفــة تقــف وراء حــاالت   -١٦
حددة وهادفة. وُتدرج أيضًا منتجات أخرى لألطفال على قائمة التدخالت الالزمة للتعبير تصحيحها تنفيذ تدخالت م

يدز والعدوى بفيروسه، األعن االهتمامات والتي صدرت عن برنامج المنظمة الختبار الصالحية المسبق لعالجات 
بهدف ضمان توافرها انطالقـًا مـن لمالريا، ويتواصل تنفيذ التدخالت واC والتهاب الكبد  B بما في ذلك التهاب الكبد

  .مرحلة تصنيعها ووصوًال إلى سالسل توريدها وطنياً 
  

طب األطفـال لتوثيـق عـرى التعـاون بـين السـلطات التنظيميـة فيمـا يخـص وقد ُأنِشئت شبكة منظمي شؤون   -١٧
بعــض البلــدان المرتفعــة الــدخل تشــريعات تتعلــق بأدويــة األطفــال تهــدف إلــى تحســين  تنظــيم أدويــة األطفــال. ولــدى

وتعزيــز عمليــة تطــوير المنتجــات المناســبة، ولكــن ال توجــد تشــريعات مماثلــة موضــوعة عمومــًا موضــع التنفيــذ فــي 
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م المزيـد مـن البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الـدخل. وسـيكون ضـروريًا مواصـلة تطـوير تلـك الشـبكة وتقـدي
وتشــجيع البحــث والتطــوير  ،الــدعم للبلــدان مــن أجــل بنــاء القــدرات المناســبة علــى تنظــيم أدويــة األطفــال كمــا ينبغــي

  بشأنها.
  

أســعار أدويــة األطفــال أغلــى عمومــًا مــن منتجــات البــالغين التــي تكافئهــا، وقــد ُيعــزى جزئيــًا هــذا الفــرق فــي و   -١٨
ل محددة من جرعات أدوية األطفال وٕالى ضرورة إجراء مزيد من التجارب األسعار إلى ارتفاع تكاليف تطوير أشكا

. ومن شأن تحسين فهم تكاليف البحث والتطوير أن يتـيح األدوية كمية إنتاج قلة إلى ُيعزى أن يمكن كما، السريرية
  .المجال أمام إجراء حوار بّناء حول كيفية وضع أسعار منصفة ومعقولة ألدوية األطفال

  
فهــم تكــاليف تطــوير األدويــة أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى أمــراض األطفــال غيــر الشــائعة والوراثيــة ويكتســي   -١٩

(المصنفة على أسس مختلفة بوصفها أمراض يتيمة وأخرى نادرة). وهناك منتجات جديدة وفعالة لعـالج الكثيـر مـن 
كـذلك قـدر مـن االرتبـاك بشـأن البـت بـين  االضطرابات الوراثية أصبحت متاحة، ولكنها عمومًا مكلفة للغاية. ويوجد

مــا ُيســّمى بــاألمراض اليتيمــة أو النــادرة فعــًال باالســتناد إلــى العــبء العــالمي للمــرض ومــا ُيعــّرف مــن تلــك األمــراض 
علــى أنهــا أمــراض يتيمــة ألغــراض رجــوع الســلطات التنظيميــة إليهــا التــي تســتطيع تــوفير حــوافز لشــركات التصــنيع 

ألدويـة وٕانتاجهـا. ويوجـد بعـض البّينـات علـى أنـه يجـري اسـتغالل تلـك الحـوافز األمـر الـذي لتشجيعها علـى تطـوير ا
أدى إلى ارتفاع األسعار ومواجهة مشاكل فـي اإلتاحـة. وٕاذا مـا اختـار البلـد أن يـوفر تلـك المنتجـات بواسـطة خطـط 

  التأمين الصحي فإن تأثيرها على ميزانيته المرصودة لألدوية سيكون كبيرًا.
  

وقـــد يلـــزم عمومـــًا زيـــادة فعاليـــة إدارة جانـــب الطلـــب فـــي األســـواق علـــى العديـــد مـــن األدويـــة، وثمـــة بيانـــات   -٢٠
محــدودة لتوجيــه القــرارات المتخــذة بشــأن تصــنيع وشــراء أدويــة الكثيــر مــن أمــراض األطفــال. ويســعى عــاملو الرعايــة 

مستحضـرات معـّدة إعـدادًا ارتجاليـًا قـد الصحية في الوقت نفسه إلى تقديم خدمات رعايـة فعالـة مـن خـالل اسـتعمال 
أو عــدم تقّبــل األطفــال  تـؤمن حلــوًال قصــيرة األجـل ولكنهــا قــد تقتـرن أيضــًا بمخــاطر ناجمـة عــن رداءة نوعيــة إنتاجهـا

. وقــد تكــون أيضــًا توقعــات عــاملي الرعايــة الصــحية وثقــتهم فــي مــدى تــوافر أدويــة األطفــال لمكوناتهــا بشــكل جيــد
  لتالي ال ُيشّجع على استعمالها.وأهميتها محدودة، وبا

  
الســعي إلــى اتبــاع نهــج مــنظم محتمــل بشــأن الوقايــة مــن حــاالت نقــص األدويــة األساســية 

  وٕادارتها
  

 منظمـةالفي وٕادارة تلك المخزونات لألدوية  ةالعالمي اتنفاد المخزونُعِقدت مشاورة تقنية بشأن الوقاية من   -٢١
ونفـــاد األدويـــة نقـــص بأهميـــة حـــاالت المشـــاورة . وســـّلمت تلـــك ٢٠١٥ ديســـمبركـــانون األول/  ٩و ٨بجنيـــف يـــومي 

بشــأن النهــوج العمــل العــالمي ، وبضــرورة تنســيق جميــع البلــداناتهــا والتكنولوجيــات المتعلقــة بهــا بالنســبة إلــى مخزون
  وٕادارتها. النقصالمتبعة في الوقاية من حاالت 

إلــى الحــد مــن مشــكلة حــاالت نقــص أدويــة األطفــال، خيــارات عــدة بشــأن اتخــاذ إجــراءات قــد تفضــي  وُحــدِّدت -٢٢
  سواء بصفة عامة أم خاصة، وهذه الخيارات هي كالتالي:

تطبيق نظام مواءمة تعاريف "حاالت نفاد المخزونات" و"حاالت النقص" وتحديد معايير اإلبالغ و   (أ)
  ؛إخطار ذو طابع معولم وآليات استجابة في هذا المضمار

وتبـــادل المعلومـــات المتحّقـــق مـــن  تحديـــد المنتجـــات المعرضـــة لخطـــر الـــنقصإجـــراء تقيـــيم ســـليم ل  (ب)
  صحتها عن المنتجات المنقوصة التوريد؛
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لألدويـة األساسـية المعرضـة لخطـر  إبرام اتفاق عالمي بشأن إجراءات تقليل حاالت نقـص محـددة  (ج)
بشـأن  وضـع نهـجيين فـي مصنعين؛ والتعاون مع شركاء عـالمالعالمي مع الالنقص، بوسائل منها التنسيق 

  المعرضة لخطر النقص؛ألدوية تشكيل أسواق ا
توسـيع نطـاق التعـاون تسجيل أفضل ممارسات المنظمـين فـي مجـال االسـتجابة لحـاالت الـنقص و   (د)

، بوســائل منهــا اتبــاع أفضــل الممارســات فــي التنظيمــي بشــأن األدويــة األساســية المعرضــة لحــاالت الــنقص
  ك الحاالت؛ميدان الكشف المبكر عن تل

تـــوفير التمويـــل الكـــافي وتحديـــد األســـعار كمـــا ينبغـــي إفســـاحًا للمجـــال أمـــام االمتثـــال لممارســـات   (ه)
ٕاجــراء مفاوضــات مركزيــة الطــابع للحفــاظ علــى األدويــة التصــنيع الجيــدة وضــمان تــوفير منتجــات جيــدة؛ و 

  ؛على نحو منصفاألساسية المعرضة للنقص، بما في ذلك تعيين حد أدنى من كمياتها وتسعيرها 
فادة المثلـى االسـتهـا إدارة المشـتريات والتوريـد، بمـا فيمجال في المتبعة أفضل الممارسات تسجيل   (و)

ـــا ألمـــن ا ـــة تلـــك تحســـين تـــوافر البيانـــات غـــراض لمناقصـــات واســـتخدام التكنولوجي المتعلقـــة بالطلـــب ونوعي
  ومن سائر الجهات الشارية الكبرى؛ شراء المجمعاإلقليمية للليات اآلوالتعلم من تجربة  البيانات،

  ؛تحليل وفهم تكاليف البحث والتطوير فيما يتصل بأدوية أمراض األطفال غير الشائعة  (ز)
طـب األطفـال لتعزيـز وضـع المناسـب مـن التشـريعات شـبكة منظمـي شـؤون توسيع نطـاق أنشـطة   )ح(

  ؛واالستراتيجيات التنظيمية وبناء القدرات ورصد أدوية األطفال
  ؛مواصلة تعزيز إجراء التجارب السريرية األخالقية والمناسبة لألطفال من جميع الفئات العمرية  )ط(
مع الشركاء لضمان تلبية الطلب على أدوية األطفال كما ينبغـي، ومنهـا أدويـة األمـراض  التعاون  )ي(

  غير الشائعة.
  

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة (ضـمان  ٣وسينطوي بلوغ الغايات المحددة بشأن إتاحة األدوية فـي الهـدف   -٢٣
تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)، وكــذلك اســتكمال برنــامج العمــل غيــر الُمنجــز 

لمبّينـة فـي هـذا التقريـر. وسـيؤدي االسـتمرار لألهداف اإلنمائية لأللفية، على اتخاذ إجراءات منسقة تتناول العوامل ا
علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، وخصوصــًا تلــك الناجمــة عــن وحــاالت الــنقص المخزونــات نفــاد فــي التفاعــل مــع 

ديناميات السوق، إلى إلحـاق ضـرر جسـيم بالقـدرة علـى تحقيـق تكـافؤ الفـرص فـي إتاحـة األدويـة األساسـية؛ وسـيلزم 
  إيجاد أسواق األدوية األساسية على نطاق عالمي. اتباع نهوج أكثر فعالية في

    
  جمعية الصحةإلجراء المطلوب من ا
  

  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٤
  
  

=     =     =  
  


