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  جيدة ال األطفالتعزيز ابتكار أدوية 
  والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحتها 

  
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

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

  
 ٢٢-٦٧ج ص عوالقــرار  بشــأن أدويــة أفضــل لعــالج األطفــال) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ج ص عتــذكر بــالقرار وٕاذ 

اإلجــراءات المطلوبــة مــن الــدول األعضــاء والمــدير العــام لــدعم إتاحــة األدويــة األساســية الــذي حــدد  بشــأن) ٢٠١٤(
  أدوية األطفال األساسية؛ تحسين إتاحة

  
تعزيـــز ُنظـــم تنظـــيم المنتجـــات الطبيـــة وبأهميتـــه بشـــأن ) ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عتـــذكر أيضـــًا بـــالقرار  وٕاذ
  ية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها والقدرة على تحمل تكاليفها؛لتعزيز مأمون
  
يســـاورها القلـــق إزاء عـــدم إتاحـــة أدويـــة األطفـــال الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة التكلفـــة بأشـــكال  وٕاذ

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

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

  
المتعلقــة بأنســب أشــكال الجرعــات لألطفــال يســاورها القلــق أيضــًا إزاء انعــدام أنشــطة البحــث والتطــوير  وٕاذ

حســب الســن وكــذلك المتعلقــة باألدويــة الجديــدة لمعالجــة األمــراض التــي تصــيب األطفــال والمناســبة الســتخدامها فــي 
  طق التي تفتقر إلى المياه النظيفة؛كل البيئات بما في ذلك المنا

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

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

  

                                                           
 .٦٩/٤٢ة جالوثيق   ١
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التـزال تواجـه تحـديات متعـددة لضـمان إتاحـة أدويـة األطفـال والقـدرة علـى تحمــل  الحـظ أن عـدة بلـدانت 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؛
  
"ضمان تمتع الجميع بأنماط عـيش صـحية  ٢٠٣٠ة المستدامة لعام من خطة التنمي ٣تعترف بالهدف  وٕاذ

وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار" وتالحــظ بشــكل خــاص الغايــات المتعلقــة بإتاحــة األدويــة، وأهــداف الخطــة وغاياتهــا 
  المترابطة؛
  
حدد تعزيز األدوية الجنيسة كـإجراء رئيسـي  ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام تالحظ أن  وٕاذ

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

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

  صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض وٕاعادة التأهيل الصحي،
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

أفضـل لعـالج األطفـال  بشـأن أدويـة ٢٠-٦٠ع  ص  جأن تعجل تنفيذ اإلجراءات المبينة في القرار   )١(
 ٢؛تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبيةبشأن  ٢٠-٦٧ج ص عالقرار و 
 
أن تســتفيد مــن التجــارب الناجحــة بشــأن السياســات الخاصــة بأدويــة األطفــال فــي البلــدان األخــرى   )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  تضمن إدراج مراعاة احتياجات األطفال فيأن   )٤(

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

األساســية أو مــا يعــادل هــذه القــوائم وتحــديث ذلــك بهــدف إدراج أدويــة األطفــال، حســب احتياجــات كــل بلــد 
ائمــة قفـي 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 االعتبار أهمية الصحة العمومية،

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،حسب االقتضاءو    ١
 مع مراعاة سياقات الدول االتحادية.   ٢
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ب مــــن ٣ه فــــي إطــــار الغايــــة أن تنفــــذ اإلجــــراءات، بــــالتركيز علــــى األطفــــال، حســــبما اتُفــــق عليــــ  )٦(
دعـــم البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الـــذي يـــنص علـــى مـــا يلـــي:  ٣ الهـــدف

البلــدان الناميـــة فــي المقـــام تتــأثر بهـــا التــي  ســـاريةوغيــر ال الســـاريةألمراض الخاصـــة بــااللقاحــات واألدويــة 
إلعـــالن الدوحـــة بشـــأن  األدويـــة واللقاحـــات األساســـية بأســـعار معقولـــة، وفقـــاً  إتاحـــةاألول، وتـــوفير إمكانيـــة 

ة، الذي يؤكد حق مومياالتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة الع
تجـارة مـن البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام الـواردة فـي االتفـاق بشـأن الجوانـب المتصـلة بال

 ة، والسـيما العمـل مـن أجـلموميـحقوق الملكية الفكرية المتعلقـة بأوجـه المرونـة الالزمـة لحمايـة الصـحة الع
  للجميع؛ األدوية إتاحة إمكانية

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

ي هياكل تحديد تكاليف األدوية وأسعارها ومصـادر هـوامش الـربح المنظمة الموحدة وتحدد أوجه القصور ف
المتصــلة بأســعار األدويــة وتســعى إلــى تخفــيض أســعار أدويــة األطفــال مــن خــالل النهــوض بزيــادة تــوافر 
األدويــة الجنيســة واســتخدامها وتحديــد اســتراتيجيات ترمــي إلــى تخفــيض األســعار بمــا يشــمل هــوامش الــربح 

  ، بهدف تعزيز توافر أدوية األطفال والقدرة على تحمل تكاليفها؛المتصلة بأسعار األدوية
  
 معالجــــة األمــــراض التــــي تصــــيب األطفــــالاألدويــــة المالئمــــة ل بشــــأنالبحــــث والتطــــوير  أن تعــــزز  )٨(
بغيــة تيســير  وتتعــاونخضــوع هــذه األدويــة لتجــارب ســريرية عاليــة الجــودة ُتجــرى بطريقــة أخالقيــة ضــمن تو 

، وموافقــة االبتكاريــة فــي مجــال تركيــب أدويــة األطفــال بمــا فيهــا األدويــة الجنيســةأنشــطة البحــث والتطــوير 
ها واالســـتخدام الكافيـــة بشـــأنو ، وتـــوفير المعلومـــات الفوريـــة عليهـــا فـــي الوقـــت المناســـب الســـلطات التنظيميـــة

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

يـوفر البيانـات  ١أي سـجلبتسـجيل التجـارب السـريرية فـي  وتضـطلعواالحتياجات ومبادئ حماية المرضى 
وتتــيح المعلومــات عــن  التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــةمنصــة الدوليــة لســجالت التجــارب الســريرية إلــى ال

هـــذه التجـــارب للعمـــوم، بمـــا فـــي ذلـــك نشـــر البيانـــات المـــوجزة والكاملـــة الخاصـــة بالتجـــارب المســـتكملة وفقـــًا 
  لألطر التشريعية الوطنية واإلقليمية حسب االقتضاء؛

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

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

  
 الاألطفـــ االســـتعمال الرشـــيد ألدويـــة فـــي مجـــال هاتـــدريبالقـــوى العاملـــة الصـــحية و  تعلـــيمأن ُتعـــزز   )١١(

اســـتخدام أدويـــة ترشـــيد قبـــول  وُتعـــزز التثقيـــف الصـــحي لعامـــة النـــاس، لضـــمان فيهـــا األدويـــة الجنيســـة بمـــا
  ؛وفهم ترشيد استخدامهااألطفال 

  
  
  
  
  

                                                           
  ، وغيرها، والسجالت الوطنية.clinicaltrials.govبما في ذلك السجالت المفتوحة المعترف بها دوليًا، مثل    ١
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  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

  
قائمة المنظمة النموذجية لألدوية وحفظها ضمن  قائمة أدوية األطفال األساسيةأن يواصل وضع   )٢(

المبــادئ التوجيهيــة الســريرية المســندة ، باســتخدام والقائمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية لألطفــال األساســية
  بالبينات وبالتنسيق مع جميع 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
ذلــك عبــر  التجــارب الســريرية الخاصــة بطــب األطفــال، والموافقــة األخالقيــة، وتركيبــات المنتجــات، بمــا فــي

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

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

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

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

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

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

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

  والسبعين.
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة
 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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