
  ٦٩/٧٤ج )مسودة(  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية     
 ٢٠١٦ أيار/ مايو ٢٨  

 (Draft) A69/74    
  
  
  

  "ب" للجنة الثالث التقرير
  
  

  (مسودة)
  
  

الــــدكتورة ماهليــــت  برئاســــة ٢٠١٦مــــايو  أيــــار/ ٢٧عقــــدت اللجنــــة "ب" جلســــتيها الرابعــــة والخامســــة فــــي   
  .)تايلند( براكونغساي فوسيت والدكتور (إثيوبيا) كايفلي

  
 ببنــود ينوالمتعلقــ ينالمــرفق ينوتقــرر أن توَصــي جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون باعتمــاد القــرار   

   :ةجدول األعمال التالي
  

  النظم الصحية  -١٦
  

  العاملة والخدمات الصحية القوى  ١-١٦
  

  :بعنوانقرار واحد 
  

 ٢٠٣٠شرية الصحية: القوى العاملة االستراتيجية العالمية بشأن الموارد الب -
 

  معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها  ٤-١٦
  

  بعنوان: ،صيغته المعدلةبقرار واحد 
  

  اوالمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحته األطفال الجيدةتعزيز ابتكار أدوية  -
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  من جدول األعمال ١-١٦البند 
  

  ٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 
  
  

  والستون، التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: القـــوى بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بمســـّودة 
  ١؛٢٠٣٠ العاملة

  
وٕاذ تعيــد تأكيــد اســتمرار أهميــة تطبيــق مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين 

  ٢الصحيين على المستوى الدولي (المسّماة فيما يلي بـ"المدونة العالمية للمنظمة")؛
  

  ٣القرارات السابقة لجمعية الصحة التي تستهدف تعزيز القوى العاملة الصحية؛وٕاذ تذكر ب
  

اللـــذين  ٢٠١٥وعـــام  ٢٠١٤وٕاذ تـــذكر أيضـــًا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة الصـــادرين فـــي عـــام 
الــدول يــدعوان، علــى التــوالي، الــدول األعضــاء إلــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات الفاعلــة غيــر 

المعنية، حسـب االقتضـاء، فـي سـبيل اتخـاذ تـدابير وقائيـة فعالـة مـن أجـل تحسـين وتعزيـز سـالمة العـاملين الطبيـين 
واللــذين يؤكــدان أهميــة تــوافر القــدرات  ٤والصــحيين وحمــايتهم، واحتــرام مــدونات األخالقيــات المهنيــة الخاصــة بهــم؛

العموميـة بواسـطة الـُنظم الصـحية القويـة والقـادرة علـى الصـمود الُقطرية الكافية لمواجهة المخاطر المحدقة بالصحة 
المســتفيدة مــن إتاحــة العــاملين الصــحيين الــذين يتــوافر لــديهم الــدافع علــى العمــل والحاصــلين علــى التــدريب الجيــد 

  ٥والمجهزين بالمعدات الالزمة؛
  

طمــوح، بمــا فــي ذلــك الُبعــد مــن  ٢٠٣٠وٕاذ تســتمد اإللهــام مــن مــا تتســم بــه خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
  القوي المتعدد القطاعات الذي تنطوي عليه هذه الخطة ودعوتها إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

                                                      
 .٦٩/٣٨جالوثيقة    ١

 ).٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عاعتمدت بالقرار    ٢

) بشــــأن تعزيــــز ٢٠١١( ٧–٦٤ج ص ع) بشــــأن تــــدعيم القــــوى العاملــــة الصــــحية؛ والقــــرار ٢٠١١( ٦–٦٤ج ص عالقــــرار    ٣
 مجموعـة قائـد بصـفتها ودورهـا العالميـة، الصـحة منظمـة اسـتجابة بشـأن) ٢٠١٢( ٢٠-٦٥ع ص جالتمريض والقبالة؛ والقـرار 

) بشـأن إحـداث ٢٠١٣( ٢٣–٦٦ج ص عوالقـرار  اإلنسـانية، الطـوارئ فـي المتناميـة الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة،
) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عتحويــــل فــــي تعلــــيم القــــوى العاملــــة الصــــحية دعمــــًا لتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، والقــــرار 

 بشــأن) ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ع ص جتعزيــز الرعايــة الُملطِّفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة الشــاملة طيلــة العمــر، والقــرار  بشــأن
، الشــــاملة الصــــحية التغطيــــة بتحقيــــق االلتزامـــات تجديــــد: الصــــحية البشــــرية المــــوارد بشـــأن السياســــي ريســــيفي إعــــالن متابعـــة
 التغطيـة عناصـر مـن كعنصـر والتخـدير واألساسـية الطارئـة ةالجراحيـ الرعايـة تعزيـز بشـأن) ٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج والقرار
 .الشاملة الصحية

 ) بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية.٢٠١٤( ٦٩/١٣٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٤

إدارة األزمـات : تعزيـز الخارجيـة والسياسة العالمية الصحة بشأن )٢٠١٥( ٧٠/١٨٣ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار   ٥
 الصحية الدولية.
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من أهداف التنمية المستدامة، إلى "زيادة  ٣(ج) من الهدف ٣وٕاذ تسترشد بالدعوة التي تنص عليها الغاية 
هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلـدان الناميـة،  التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في

   وبخاصة في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة"؛
  

وٕاذ تعتـرف بـدور العـاملين الصــحيين األساسـي فـي بنـاء نظــم صـحية قويـة وقـادرة علــى الصـمود تسـهم فــي 
لغايــات المتعلقــة بالتغذيــة والصــحة والتعلــيم والمســاواة بــين الجنســين والعمالــة والحــد بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة وا

  ١من أوجه اإلجحاف؛
  

"ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٣وٕاذ تعتــرف كــذلك بــأن بلــوغ الهــدف 
ارات جوهريــة واســتراتيجية فــي وغاياتــه لــن يتحقــق إال بفضــل توظيــف اســتثم صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار"

القوى العاملة الصحية العالمية، فضًال عن إحـداث تحـّول كبيـر فـي مجـال تخطـيط القـوى العاملـة الصـحية وتثقيفهـا 
  ونشرها واستبقائها وٕادارتها ومكافأتها؛

  
ان كافـة، وٕاذ تعترف بأن القوى العاملة الصحية المحلية في بلد ما هي القوى األساسية المستجيبة في البلد

بما فيها تلك التي تعاني من هشاشة نظمها الصحية، وأن دور هذه القـوى رئيسـي فـي بنـاء نظـم صـحية قـادرة علـى 
   ٢الصمود؛

  
وٕاذ تحــيط علمــًا بالبنيــة التحتيــة، واألصــول، والمــوارد البشــرية الضــخمة لمبــادرة استئصــال شــلل األطفـــال، 

  تضاء؛وعملية الموروث الجارية عبر البلدان، حسب االق
  

وٕاذ يســــاورها بــــالغ القلــــق إزاء تزايــــد العجــــز فــــي القــــوى العاملــــة الصــــحية العالميــــة وانعــــدام التوافــــق بــــين 
االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب عليهــا والمعــروض منهــا واحتياجــات الســكان إليهــا فــي الحاضــر 

صــحية الشــاملة علــى غــرار االلتــزام المقطــوع فــي والمســتقبل، مّمــا يشــّكل عائقــًا كبيــرًا يحــول دون تحقيــق التغطيــة ال
   من أهداف التنمية المستدامة؛ ٣من الهدف  ٨-٣الغاية 

  
وٕاذ تحــيط علمــًا بإعــادة التركيــز مجــّددًا علــى تعزيــز النظــام الصــحي والحاجــة إلــى تعبئــة التمويــل الصــحي 

  ٣دعمًا لمثل هذا التعزيز؛المحلي والدولي وغيره من أشكال التمويل وٕادارة ذاك التمويل إدارة فعالة 
  

وٕاذ يشجعها اإلجماع السياسي الناشئ عن إسهام العاملين الصـحيين فـي تحسـين الحصـائل الصـحية وفـي 
  ) وفي استتباب األمن الصحي العالمي؛٢٠٠٥النمو االقتصادي وفي تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
جديــدة قــد يضــيف أيضــًا قيمــة اجتماعيــة وٕاذ تســّلم بــأن االســتثمار فــي فــرص توظيــف قــوى عاملــة صــحية 

  واقتصادية أوسع نطاقًا إلى االقتصاد، ويسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
                                                      

  انظر أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتاحة على الرابط التالي:    ١
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٥(تم االطالع في.( 

في مجال إدارة الطوارئ الصـحية والكـوارث وتعزيـز ) بشأن تعزيز القدرات الوطنية ٢٠١١( ١٠-٦٤ج ص عالقرار انظر    ٢
 بشأن القوى العاملة الصحية العالمية. ٦٨/٢٧مرونة الُنظم الصحية؛ والوثيقة ج

) بشـــأن هياكـــل التمويـــل الصـــحي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عحيـــاة صـــحية"؛ والقـــرار  -مبـــادرة "الـــنظم الصـــحية انظـــر مـــثًال    ٣
) بشـــأن الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز الـــُنظم ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، والقـــرار 

) بشــأن تعزيــز حــوار السياســات الــوطني الــدائر حــول وضــع سياســات واســتراتيجيات ٢٠١١( ٨-٦٤ج ص عالصــحية، والقــرار 
 ) بشأن الطب التقليدي (الشعبي).٢٠٠٩( ١٣-٦٢ج ص عوخطط صحية متينة، والقرار 
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(المســــماة أدنــــاه  ٢٠٣٠ العاملــــة القــــوى: الصــــحية البشــــرية المــــوارد بشــــأن العالميــــة االســــتراتيجية تعتمــــد  -١
 وأهـداف الشـاملة الصـحية التغطيـة نحـو تحقيـق التقـدم "االستراتيجية العالمية")، بما في ذلك رؤيتها الخاصة بتسريع

الصـحيين، ومبادئهـا وأغراضـها االسـتراتيجية األربعـة،  للعـاملين الشاملة اإلتاحة من خالل ضمان المستدامة التنمية
  ؛٢٠٣٠و ٢٠٢٠ومراحلها الرئيسية لعامي 

  
  على أن تقوم، كجزء ال يتجزأ من تعزيز النظم الصحية، بما يلي: ١،٢جميع الدول األعضاء تحث  -٢

تكييـــف األغـــراض االســـتراتيجية األربـــع لالســـتراتيجية العالميـــة فـــي إطـــار االســـتراتيجيات الوطنيـــة  )١(
يتماشى مـع األولويـات  الخاصة بالصحة والتعليم والتوظيف، وسياقات التنمية االجتماعية االقتصادية، بما

 والخصوصيات الوطنية؛

إشــراك القطاعــات المعنيــة وضــمان وجــود آليــات مشــتركة بــين القطاعــات علــى المســتوى الــوطني  )٢(
ودون الـــوطني، حســـبما يلـــزم مـــن أجـــل االســـتثمار الفعـــال فـــي سياســـات القـــوى العاملـــة الصـــحية وتنفيـــذها 

 بكفاءة؛

حــة علــى الــدول األعضــاء فــي االســتراتيجية العالميــة، تنفيــذ الخيــارات السياســاتية بصــيغتها المقتر  )٣(
وذلـــك بـــدعم مـــن التـــزام رفيـــع المســـتوى وتمويـــل كـــاٍف، ومـــن خـــالل تنفيـــذ المدونـــة العالميـــة التـــي وضـــعتها 

 المنظمة، وخصوصًا ما يلي:

تعزيــز القــدرات المتعلقــة بالوصــول بــالقوى العاملــة الصــحية القائمــة إلــى المســتوى األمثــل   ) أ(
 قيق التغطية الصحية الشاملة؛للمساهمة في تح

النشــاط فــي التنبــؤ وســد الثغــرات بــين االحتياجــات مــن القــوى العاملــة الصــحية والطلــب   ) ب(
عليهــا والمعــروض منهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوزيــع الجغرافــي، وكــذلك الثغــرات فــي توزيــع 

 طاعات؛القوى العاملة الصحية بين القطاعين العام والخاص، ومن خالل التعاون بين الق

بناء القدرة المؤسسية علـى المسـتوى دون الـوطني والـوطني فيمـا يتعلـق بتصـريف شـؤون   (ج)
الموارد البشرية الصحية وقيادتها، التـي ستشـكل، علـى سـبيل المثـال، عنصـرًا أساسـيًا لبنـاء الـنظم 
ي الصـــحية الوطنيـــة الشـــاملة، ممـــا يـــوفر حـــًال طويـــل األمـــد فـــي مجـــال إدارة الفاشـــيات الطارئـــة فـــ

  مرحلة بدايتها؛

تجميــع مجموعــة أساســية مــن بيانــات المــوارد البشــرية الصــحية، مــع تقــديم التقــارير إلــى   (د)
المرصــد الصــحي العــالمي، وكــذلك التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة، 

أجــــــل دعــــــم السياســــــة الوطنيــــــة والتخطــــــيط الــــــوطني؛ وٕاطــــــار الرصــــــد والمســــــاءلة الخــــــاص  مــــــن
  ستراتيجية العالمية.باال

  
الشركاء والجهات صاحبة المصلحة على الصعيد الـدولي واإلقليمـي والـوطني والمحلـي داخـل قطـاع  تدعو  -٣

وأن  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ الصحة وخارجه إلى المشاركة فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة وبلـوغ معالمهـا الرئيسـية لعـامي

                                                      
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب االقتضاء،   ١
 مع مراعاة سياق الدول االتحادية حيث تعتبر الصحة مسؤولية مشتركة بين السلطات الوطنية ودون الوطنية.   ٢



  A69/74 (Draft)    ٦٩/٧٤ج(مسودة) 

5 

الوطنيــة لتنســيق خطــة مشــتركة بــين القطاعــات بشــأن القــوى العاملــة  تــدعم تنفيــذها بالمواءمــة مــع اآلليــات المؤسســية
  الصحية، مع توجيه الدعوة تحديدًا إلى:

يتعين على المؤسسات التعليميـة أن ُتكيِّـف بنيتهـا المؤسسـية وطرائـق التـدريس بهـا بمـا يتـواءم مـع  )١(
الصحيين بأعداد كافية وجـودة أنظمة االعتماد الوطنية واالحتياجات الصحية للسكان، وأن ُتدرِّب العاملين 

مناســـبة ممـــن تتـــوافر فـــيهم المهـــارات ذات الصـــلة، مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى تعزيـــز المســـاواة بـــين 
الجنســـين فـــي القبـــول والتـــدريس، والحفـــاظ علـــى الجـــودة وتعزيـــز األداء مـــن خـــالل بـــرامج التطـــوير المهنـــي 

 ؛املة الصحية الموجودة بالفعل، بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس والقوى العالمستمر

يتعين على المجـالس والجمعيـات المهنيـة والهيئـات التنظيميـة أن تُقـرَّ لـوائح تهـدف إلـى االسـتفادة  )٢(
المثلـــى مـــن كفـــاءات القـــوى العاملـــة، وأن تـــدعم التعـــاون بـــين المهنيـــين لتطـــوير مـــزيج مـــن المهـــارات ُيلبِّـــي 

 احتياجات السكان؛

لي والبنك الدولي والمصارف اإلنمائيـة اإلقليميـة وسـائر المؤسسـات يتعين على صندوق النقد الدو  )٣(
المالية ومؤسسات اإلقراض أن ُتكيِّف سياسات االقتصاد الكلي ومعايير االستثمار الخاصـة بهـا فـي ضـوء 
األدلــة المتزايــدة علــى جــدوى االســتثمار فــي تخطــيط القــوى العاملــة الصــحية وتــدريب العــاملين الصــحيين 

ـــة وبلـــوغ أهـــداف التنميـــة وتطـــويرهم وتع ـــة االقتصـــادية واالجتماعي ـــيهم فـــي تحقيـــق التنمي ـــنهم واإلبقـــاء عل يي
 المستدامة؛

يتعين على الشـركاء اإلنمـائيين، بمـا فـي ذلـك الجهـات الشـريكة ثنائيـة األطـراف وآليـات المسـاعدة  )٤(
الجنسـين والعمـل، المتعددة األطـراف، أن تعـزز اسـتثماراتها فـي مجـال التعلـيم والتوظيـف والصـحة وقضـايا 

وتنسيق هذه االستثمارات ومواءمتها دعمًا للتمويل المحلي الذي يهدف إلى معالجة أولويات القـوى العاملـة 
 الصحية الوطنية؛

يتعــين علــى المبــادرات الصــحية العالميــة أن تضــمن احتــواء كــل المــنح علــى تقيــيم لآلثــار المترتبــة  )٥(
لتنسيق والقيادة على المسـتوى الـوطني، وأن تسـهم فـي القيـام على القوى العاملة الصحية، وأن تستفيد من ا

 باستثمارات تتسم بالكفاءة في سياسات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذ هذه السياسات تنفيذًا فعاًال؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤

العالمية ورصدها، بمـا فـي ذلـك تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند طلبها، لتنفيذ االستراتيجية  )١(
 من أجل تحقيق ما يلي:

تعزيز القوى العاملة الصحية الموجـودة لـديها والنهـوض بهـا إلـى المسـتوى األمثـل وتوقُّـع   (أ)
 احتياجات القوى العاملة الصحية في المستقبل وتلبيتها؛

يهـــات تعزيـــز تصـــريف شـــؤون المـــوارد البشـــرية الصـــحية وقيادتهـــا مـــن خـــالل إعـــداد توج  (ب)
معياريــــة، مــــن خــــالل تقــــديم التعــــاون التقنــــي، وتعزيــــز األنشــــطة الفعالــــة عبــــر الوطنيــــة للتنســــيق 

 والمواءمة والمساءلة؛

إعداد إطار لنظم معلومات القوى العاملة الصحية والمحافظة على هذا اإلطار، بما في   (ج)
تقريــر ســنوي إلــى  ذلــك النظــر فــي مجموعــة أساســية مــن بيانــات القــوى العاملــة الصــحية مــع تقــديم
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المرصد الصحي العالمي، فضًال عن التنفيذ التـدريجي لحسـابات القـوى العاملـة الصـحية الوطنيـة 
 من أجل تعزيز توافر بيانات القوى العاملة الصحية وجودتها واكتمالها؛

تنفيــذ القــرارات الســابقة الصــادرة عــن جمعيــة الصــحة والتــي تتعلــق بــالقوى العاملــة  تعزيــز  (د)
بشــأن إحــداث تحويــل فــي تعلــيم القــوى ) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عالصــحية، بمــا فــي ذلــك القــرار 

العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، واسـتبقاء القـوى العاملـة الصـحية، ودعـم 
  الطلب؛الدول األعضاء عند 

الدول األعضاء، بما في ذلك من خالل تعزيـز البحـوث وعنـد الطلـب،  مساندةتطوير القدرة على  )٢(
مـــن خـــالل التعـــاون التقنـــي والوســـائل األخـــرى، فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة المالئمـــة لتحســـين وتعزيـــز و 

قــدرة الــُنظم الصــحية ســالمة المــوظفين الطبيــين والصــحيين ووســائل انتقــالهم ومنشــآتهم وحمايتهــا، لتحســين 
 على الصمود وتعزيز التنفيذ الفعال للتغطية الصحية الشاملة؛

تضـــمين إجـــراء تقيـــيم آلثـــار القـــرارات التقنيـــة التـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة واللجـــان اإلقليميـــة  )٣(
 التابعة للمنظمة على القوى العاملة الصحية؛

البشــرية الصــحية والتعــاون بــين الــدول  تيســير تبــادل المعلومــات والممارســات الجيــدة بشــأن المــوارد )٤(
األعضــــاء والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المعنيــــة، ومواصــــلة الممارســــات الموضــــحة فــــي مدونــــة المنظمــــة 

 العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي؛

قـدُّم الُمحـَرز صـوب تقديم تقرير منتظم إلى جمعية الصحة، من خـالل المجلـس التنفيـذي، عـن الت )٥(
تحقيــق المراحــل الرئيســية التــي حــددتها االســتراتيجية العالميــة بمــا يتــواءم مــع التقــارير الُمقدَّمــة عــن المدونــة 

 العالمية التي وضعتها المنظمة. 
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  من جدول األعمال ٤-١٦البند 
  
  

  جيدة والمأمونة والناجعة ال األطفالتعزيز ابتكار أدوية 
  وٕاتاحتها والميسورة التكلفة 

  
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

ومأمونيــة أدويــة األطفــال وٕامكانيــة  ،معالجــة حــاالت نقــص األدويــة عالميــاً بعــد أن نظــرت فــي التقريــر عــن 
  ١؛إتاحتها

  
  والقــــــــــــرار بشــــــــــــأن أدويــــــــــــة أفضــــــــــــل لعــــــــــــالج األطفــــــــــــال) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ج ص عتــــــــــــذكر بــــــــــــالقرار وٕاذ 

اإلجـــراءات المطلوبـــة مـــن الـــدول األعضـــاء إتاحـــة األدويـــة األساســـية الـــذي حـــدد  بشـــأن) ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ع  ص  ج
  أدوية األطفال األساسية؛ والمدير العام لدعم تحسين إتاحة

  
تعزيـــز ُنظـــم تنظـــيم المنتجـــات الطبيـــة وبأهميتـــه بشـــأن ) ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عتـــذكر أيضـــًا بـــالقرار  وٕاذ

  ها والقدرة على تحمل تكاليفها؛لتعزيز مأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحت
  
يســـاورها القلـــق إزاء عـــدم إتاحـــة أدويـــة األطفـــال الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة التكلفـــة بأشـــكال  وٕاذ

الجرعات المالئمة وٕازاء المشاكل المرتبطة باستخدام أدوية األطفـال علـى نحـو رشـيد فـي عـدة بلـدان، وٕازاء اسـتمرار 
الخامسة بشكل آمن على الصعيد العالمي على األدوية التي تعالج االلتهاب الرئوي  األطفال دون سنعدم حصول 

والســـل وأمـــراض اإلســـهال والعـــدوى بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري ومـــرض األيـــدز والمالريـــا فضـــًال عـــن األدويـــة 
  المعالجة لكثير من األمراض المعدية األخرى واألمراض غير السارية واألمراض النادرة؛

  
يســاورها القلــق إزاء انعــدام أنشــطة البحــث والتطــوير المتصــلة بأنســب أشــكال الجرعــات لألطفــال حســب  وٕاذ

السن وباألدوية الجديدة لمعالجة األمراض التي تصيب األطفال والمناسبة الستخدامها في كل البيئات بمـا فـي ذلـك 
  المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة؛

  
المهمة المرتبطة بمراضة األطفال ووفياتهم هو عدم وجود أدوية مأمونة وناجعة ُتدرك أن أحد العوامل  وٕاذ

وميســورة التكلفــة ومضــمونة الجــودة لألطفــال وعــدم تغليــف األدويــة فــي عبــوات تضــمن حمايــة األطفــال فــي بعــض 
  الظروف؛

  
ة علـى تحمــل الحـظ أن عـدة بلـدان التـزال تواجـه تحـديات متعـددة لضـمان إتاحـة أدويـة األطفـال والقـدر ت وٕاذ

تكاليفها وتوكيد جودتها واستخدامها على نحو رشيد على الرغم من الجهود المتواصـلة التـي بـذلتها الـدول األعضـاء 
  وأمانة المنظمة والجهات الشريكة على مدى عدة عقود؛

  

                                                      
 .١٣٨/٤١م تالوثيقة    ١
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"ضمان تمتع الجميع بأنماط عـيش صـحية  ٢٠٣٠من خطة التنمية المستدامة لعام  ٣تعترف بالهدف  وٕاذ
وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار" وتالحــظ بشــكل خــاص الغايــات المتعلقــة بإتاحــة األدويــة، وأهــداف الخطــة وغاياتهــا 

  المترابطة؛
  
حــدد تعزيــز األدويــة الجنيســة كــإجراء رئيســي يمكــن  ٢٠١٠تقريــر الصــحة فــي العــالم لعــام تالحــظ أن  وٕاذ

ل تكاليفهــا واالعتــراف بأهميــة تســريع وتيــرة إتاحــة اتخــاذه لتحســين إتاحــة األدويــة مــن خــالل تعزيــز القــدرة علــى تحمــ
  األدوية الجنيسة واستخدامها عقب انتهاء مدة براءات االختراع؛

  
فــي التمتــع بــأعلى مســتوى تــذكر باتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تعتــرف فيهــا الــدول األطــراف بحــق الطفــل  وٕاذ

  لصحي،صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض وٕاعادة التأهيل ا
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

بشـأن أدويـة أفضـل لعـالج األطفـال  ٢٠-٦٠ع  ص  جأن تعجل تنفيذ اإلجراءات المبينة في القرار   )١(
 ٢؛تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبيةبشأن  ٢٠-٦٧ج ص عالقرار و 
 
تســتفيد مــن التجــارب الناجحــة بشــأن السياســات الخاصــة بأدويــة األطفــال فــي البلــدان األخــرى  أن  )٢(
ــــة تــــدابير بصــــياغة  ضــــطلعوت الخاصــــة والسياســــات حســــب االقتضــــاء، تشــــريعات مالئمــــة تشــــمل الوطني

 الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة طفـــالاألدويـــة أتاحـــة إل هـــذه التـــدابير دعمـــاً  بالمستحضـــرات الصـــيدالنية وتنفيـــذ
  ؛والميسورة التكلفة

  
خطـــط وطنيـــة  لوضـــع، بمـــا فيهـــا التشـــريعات حســـب االقتضـــاء ،أن تتخـــذ جميـــع التـــدابير الالزمـــة  )٣(

فــــي إطــــار السياســــات الوطنيــــة الخاصــــة بالمستحضــــرات  تعزيــــز هــــذه التــــدابيرلتنظيميــــة وقــــدرات وهياكــــل 
  ؛الصيدالنية عند االقتضاء، من أجل تحسين صحة األطفال

  
الخطط الصحية الوطنية علـى أسـاس السياسات و  إدراج مراعاة احتياجات األطفال فيتضمن أن   )٤(

  ؛أدوية األطفال إتاحةواضحة لزيادة  أغراض، مع وضع الوضع الوطني
  
إلعــــداد قوائمهــــا الوطنيــــة لألدويــــة تتســــم بالشــــفافية التــــي مســــندة بالبينــــات ترســــي العمليــــات الأن   )٥(

وتحــديث ذلــك بهــدف إدراج أدويــة األطفــال، حســب احتياجــات كــل بلــد  األساســية أو مــا يعــادل هــذه القــوائم
قائمــة فـي ذلـك  ، بمــاقائمـة المنظمـة النموذجيــة لألدويـة األساسـيةوأولوياتـه فـي مجــال الصـحة، مـع مراعــاة 

وتأخــذ فــي المسـندة بالبينــات التـي تتســم بالشـفافية  تهــاعملي، و األساسـيةاألطفــال ألدويـة المنظمـة النموذجيــة 
  بالنجاعة والمأمونية وفعالية التكلفة المقارنة؛ والبينات الخاصة ار أهمية الصحة العمومية،االعتب

  
مـن أهـداف التنميـة  ٣أن تنفذ، بالتركيز على األطفال، اإلجراءات المتفـق عليهـا فـي ظـل الهـدف   )٦(

الخاصــــة دعــــم البحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال اللقاحــــات واألدويــــة المســــتدامة الــــذي يــــنص علــــى مــــا يلــــي: 
 إتاحــةالبلــدان الناميــة فــي المقــام األول، وتــوفير إمكانيــة تتــأثر بهــا التــي  ســاريةوغيــر ال الســاريةألمراض بــا

إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة  األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفقاً 
                                                      

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،حسب االقتضاءو    ١
 مع مراعاة سياقات الدول االتحادية.   ٢
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الـــذي يؤكـــد حـــق البلـــدان الناميـــة فـــي االســـتفادة  ة،موميـــبالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وبالصـــحة الع
بالكامـــل مـــن األحكـــام الـــواردة فـــي االتفـــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 

 األدويـة إتاحـة إمكانيـة ة، والسـيما العمـل مـن أجـلموميـالمتعلقة بأوجه المرونـة الالزمـة لحمايـة الصـحة الع
  للجميع؛

  
أن تحلل نظمها لتوريد المستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك عـن طريـق اسـتخدام استقصـاءات   )٧(

المنظمة الموحدة وتحدد أوجه القصور في هياكل تحديد تكاليف األدوية وأسعارها ومصـادر هـوامش الـربح 
افر المتصــلة بأســعار األدويــة وتســعى إلــى تخفــيض أســعار أدويــة األطفــال مــن خــالل النهــوض بزيــادة تــو 

األدويــة الجنيســة واســتخدامها وتحديــد اســتراتيجيات ترمــي إلــى تخفــيض األســعار بمــا يشــمل هــوامش الــربح 
  المتصلة بأسعار األدوية، بهدف تعزيز توافر أدوية األطفال والقدرة على تحمل تكاليفها؛

  
 ألطفــالمعالجــة األمــراض التــي تصــيب االبحــث والتطــوير فــي مجــال األدويــة المالئمــة ل أن تعــزز  )٨(
بغيــة تيســير  وتتعــاونخضــوع هــذه األدويــة لتجــارب ســريرية عاليــة الجــودة ُتجــرى بطريقــة أخالقيــة ضــمن تو 

، وموافقــة أنشــطة البحــث والتطــوير االبتكاريــة فــي مجــال تركيــب أدويــة األطفــال بمــا فيهــا األدويــة الجنيســة
ها واالســـتخدام الكافيـــة بشـــأنو ة ، وتـــوفير المعلومـــات الفوريـــعليهـــا فـــي الوقـــت المناســـب الســـلطات التنظيميـــة

  الرشيد لها؛
  
أن تيســـــر خضـــــوع أدويـــــة األطفـــــال للتجـــــارب الســـــريرية علـــــى أســـــاس مبـــــادئ األخـــــالق الســـــليمة   )٩(

يــوفر البيانــات  ١أي ســجلواالحتياجــات ومبــادئ حمايــة المرضــى وتــنهض بتســجيل التجــارب الســريرية فــي 
تـيح المعلومـات عـن هـذه التجـارب للعمـوم، بمـا فـي منصة المنظمة الدولية لسـجالت التجـارب السـريرية وتل

ذلك نشر البيانات الموجزة والكاملة الخاصة بالتجارب المستكملة وفقًا لألطر التشـريعية الوطنيـة واإلقليميـة 
  حسب االقتضاء؛

  
فـي مرحلـة والترصـد  الضـارة الدوائيـة اآلثـار ترصـدالتنظيمية الوطنية بمـا فـي ذلـك  نظمز الأن تعز   )١٠(

بعـــد التســـويق وتـــنهض بخضـــوع أدويـــة األطفـــال لتجـــارب ســـريرية متســـمة بـــالجودة ومراعيـــة لألخـــالق مـــا 
  وٕامكانية إتاحة أدوية األطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة وتوافرها؛

  
فيها بما  ترشيد استخدام أدوية األطفال في مجال هاتدريبتثقيف القوى العاملة الصحية و أن ُتعزز   )١١(

وفهـم اسـتخدام أدويـة األطفـال ترشـيد قبـول  وُتعزز التثقيف الصحي لعامة النـاس، لضـمان األدوية الجنيسة
  ؛ترشيد استخدامها

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

  
بشـأن أدويـة أفضـل لعـالج األطفـال  ٢٠-٦٠ج ص عأن يعجل تنفيذ اإلجراءات المبينة في القرار   )١(

تعزيــز ُنظــم تنظــيم بشــأن  ٢٠-٦٧ج ص عالقــرار إتاحــة األدويــة األساســية و  بشــأن ٢٢-٦٧ج ص عوالقــرار 
  ؛المنتجات الطبية

  

                                                      
، مـن بـين سـجالت أخـرى، والسـجالت clinicaltrials.govسجل  بما في ذلك السجالت المفتوحة المعترف بها دوليًا مثل   ١

 الوطنية.
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قائمـــة المنظمـــة وحفظهـــا ضـــمن  دويـــة األطفـــال األساســـيةالنموذجيـــة ألقائمـــة الأن يواصـــل وضـــع   )٢(
لتنسـيق مـع جميـع ، باستخدام المبادئ التوجيهيـة السـريرية المسـندة بالبينـات وباالنموذجية لألدوية األساسية
  برامج المنظمة ذات الصلة؛

  
لجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة والمعنيــة أن ينظــر فــي التمثيــل المناســب لخبــراء طــب األطفــال فــي   )٣(

  باختيار األدوية األساسية واستعمالها؛
  
عـن طريـق تقـديم التـدريب وتعزيـز القـدرات الـدول األعضـاء فـي اتخـاذ التـدابير المناسـبة  يدعمأن   )٤(

ــدانواإلقليميــة للظــروف الوطنيــة وفقــاً التنظيميــة،  بشــأن تصــميم  ، وفــي تعزيــز التواصــل والتنســيق بــين البل
التجــارب الســريرية الخاصــة بطــب األطفــال، والموافقــة األخالقيــة، وتركيبــات المنتجــات، بمــا فــي ذلــك عبــر 

  ؛الشبكات التنظيمية
  
، بما فـي ذلـك المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدةو  ١يتعاون مع الحكومات،أن يظل   )٥(

، والوكاالت المانحة، والمنظمات غير الحكومية، المنظمة العالمية للملكية الفكريةو  منظمة التجارة العالمية
الناجعة بطريقة ودوائر صناعة المستحضرات الصيدالنية، من أجل تشجيع تجارة أدوية األطفال المأمونة و 

 عادلة والتمويل الكافي لضمان تحسين إتاحة هذه األدوية؛
  
األخالقيـــة والمالئمـــة لتجـــارب الســـريرية الخاصـــة باالـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ المعـــايير  يـــدعمأن   )٦(
بهـدف  ١يسر التواصل والتنسيق بين الـدول األعضـاءي، و عند االقتضاء وبناًء على الطلب دوية األطفالأل

  التجارب السريرية الخاصة بطب األطفال؛عن  المعلومات تبادل
  
يــدعم تحليــل تكــاليف أنشــطة البحــث والتطــوير التــي تتعلــق بأدويــة األطفــال وتشــمل األمــراض أن   )٧(

  النادرة لدى األطفال وتحسين فهم هذه التكاليف؛
  
 ٢٠٣٠لعـام مسـتدامة التنميـة الخطـة مـع  يدعم البلدان في تنفيذ السياسات ذات الصـلة تمشـياً أن   )٨(

التقنيـة الالزمـة فـي هـذا الصـدد بنـاًء ويقـدم المسـاعدة والغايـات المتعلقـة بإتاحـة األدويـة  ٣ الهـدفبمـا فيهـا 
  على الطلب؛

  
أن يقـــدم تقريـــرًا عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة   )٩(

  والسبعين.
  
  

=     =     =  

                                                      
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،حسب االقتضاءو    ١


