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  معالجة النقص العالمي في األدوية
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  ١، ومأمونية أدوية األطفال وٕاتاحتها؛النقص العالمي في األدويةبعد النظر في التقرير الخاص بمعالجة 

ــــذكر بقــــرارات جمعيــــة الصــــحة  بشــــأن إتاحــــة األدويــــة األساســــية، والقــــرار ) ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عوٕاذ ُت
شأن تعزيز ُنظم ب) ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عبشأن أدوية أفضل لعالج األطفال، والقرار ) ٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ع  ص  ج

ــــة ) ٢٠١٤( ٢١-٦٧ج ص عتنظــــيم المنتجــــات الطبيــــة، والقــــرار  بشــــأن إتاحــــة منتجــــات العــــالج البيولوجيــــة المماثل
بشـــــأن االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل ) ٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص عوضـــــمان جودتهـــــا ومأمونيتهـــــا ونجاعتهـــــا، والقـــــرار 

بشـأن المنتجـات الطبيـة ) ٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عو العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة،
خطـة بشـأن ) ٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عالمتدنية النوعية/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة، والقـرار 

بشـــــــأن ) بشـــــــأن خطـــــــة العمـــــــل العالميـــــــة ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع، والقـــــــرار العمـــــــل العالميـــــــة الخاصـــــــة باللقاحـــــــات
القـــــــرار و  بشـــــــأن مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروبـــــــات،) ٢٠١٤( ٢٥-٦٧ص ع جو مضـــــــادات الميكروبـــــــات، مقاومـــــــة

مجلــــــس حقــــــوق  وقــــــراربشــــــأن هياكــــــل التمويــــــل الصــــــحي المســــــتدام والتغطيــــــة الشــــــاملة، ) ٢٠١١( ٩-٦٤ع  ص  ج
الحصــول علــى األدويــة فــي ســياق حــق كــل فــرد فــي التمتــع بــأعلى بشــأن ) ٢٠٠٩( A/HRC/RES/12/24 ننســاإلا

  ؛البدنية والعقليةمستوًى ممكن من الصحة 

الصحة البدنية والنفسـية يمكـن  ُتالحظ بقلق خاص أن حق ماليين الناس في التمتع بأعلى مستوى من وٕاذ
بالنسـبة لألطفـال ومـن يعيشـون فـي  سـيمابعيـد المنـال، وال ، اليـزال هـدفاً بلوغه، بمـا فـي ذلـك الحصـول علـى األدويـة

  د؛بشكل متزاي اً فقر مدقع، وأن إمكان تحقيق هذا الهدف بات بعيد

م بأن مواصلة اإلمداد باألدويـة العاليـة الجـودة والمأمونـة والفعالـة يعتبـر مـن اللبنـات األساسـية لكـل لّ وٕاذ ُتس
نظام صحي يقوم بدوره بشكل جيد، ممـا يتطلـب سلسـلة توريـد موثوقـة: وٕاذ ُتالحـظ التقـارير الخاصـة بحـاالت نقـص 

 التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـهلحـق فـي لانتهاكـًا  اً ل أيضـاألدوية عالميًا ونفاد المخزون والـذي يمثـ
 ويهـدد قـدرةأهداف الصـحة العموميـة المرتبطـة بالوقايـة والعـالج؛ حسبما ورد في دستور المنظمة، وأنه يقوض بلوغ 

ة وكـــذلك قـــدرتها علـــى االســـتجاب الحكومـــات علـــى رفـــع مســـتوى الخـــدمات للوصـــول إلـــى التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة
  ؛المالئمة للفاشيات والطوارئ الصحية

، والتـــي تشـــمل االلتـــزام ٢٠٣٠التنميـــة المســـتدامة لعـــام  مـــن خطـــة ٣مـــن الهـــدف  ٨-٣بالغايـــة وٕاذ ُتـــذكر 
، األساسية الجيدةخدمات الرعاية الصحية  وٕاتاحةبتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحماية من المخاطر المالية، 

 ؛عالية الجودة بأسعار ميسورةواللقاحات المأمونة والفعالة والوحصول الجميع على األدوية 

                                                           
 .٦٩/٤٢الوثيقة ج   ١
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ـــر بـــأن خطـــة  ، تـــدعم البحـــث وتطـــوير اللقاحـــات واألدويـــة الخاصـــة ٢٠٣٠ التنميـــة المســـتدامة لعـــاموٕاذ تُق
بــاألمراض الســارية وغيــر الســارية التــي تــؤثر فــي المقــام األول علــى البلــدان الناميــة، وتــوفر فــرص الحصــول علــى 

إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصـلة بالتجـارة  للقاحات األساسية بأسعار ميسورة، وفقاً األدوية وا
العامـــة، والـــذي يـــؤدك علـــى حـــق البلـــدان الناميـــة فـــي االســـتفادة بالكامـــل مـــن مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وبالصـــحة 

حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بأوجــه المرونــة  األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن
  ١الالزمة لحماية الصحة العامة، والسيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية؛

وٕاذ تالحــظ أن التحــديات المتعلقــة بــنقص األدويــة تــؤثر فــي إتاحــة األدويــة؛ وأنهــا معقــدة وواســعة االنتشــار 
المواطنين ووكاالت الشراء والبلدان، أيًا كان مستوى تنميتها وأن المعلومات المتاحة ومتزايدة الوتيرة؛ وأنها تؤثر في 
  المحددة؛ وخصائصهاال تكفي لتحديد حجم المشكلة 

الصـــحة  فـــيأن اآلثـــار المترتبـــة علـــى هـــذا الـــنقص فـــي حالـــة األمـــراض المعديـــة تـــؤثر  وٕاذ ُتالحـــظ أيضـــاً 
نفـــاد المضـــادات الحيويـــة، واألدويـــة المضـــادة للســـل، واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات  /نقـــص إنالعموميـــة ككـــل إذ 

قـد يـؤدي إلـى انتشـار العـدوى ليتجـاوز  واألدويـة المضـادة للطفيليـات واللقاحـات واألدويـة المضـادة للمالريـا القهقرية،
  المرضى؛ آحاد

   ؛نقص األدويةوٕاذ ترى أن هناك حاجة لتحسين التعاون الدولي في مجال التعامل مع 

 على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث –١

وتجنبـــه أو الحـــد منـــه، / نفــاد المخـــزون أن تعــد االســـتراتيجيات التـــي يمكـــن اســتخدامها فـــي التنبـــؤ بـــالنقص
  وتكييفها بما يتواءم مع األولويات والسياقات الوطنية، بما في ذلك:

 ؛األدوية واللقاحاتلتفادي نقص تصحيحي أن تنفذ نظم فعالة لإلخطار بما يتيح إجراء تدخل   )أ(

وتوزيعها وٕادارة العقود للحـد  واللقاحات أفضل الممارسات الخاصة بشراء األدوية تضمن اتباع أن  )ب(
 من مخاطر نقصها؛

والطلـب عليهـا وٕاتاحتهـا  واللقاحـات أن تعد و/ أو تعزز النظم القادرة على رصـد إمـدادات األدويـة  )ج(
 ؛واللقاحات ريات بأية مشاكل محتملة في توافر األدويةوتنبيه إدارات المشت

أن تعـــزز القـــدرات المؤسســـية لضـــمان اإلدارة الماليـــة الســـليمة لـــنظم المشـــتريات، ولتالفـــي نقـــص   )د(
 التمويل المخصص لألدوية؛

تعطي األولوية، في حالة النقص، إلى االحتياجات الصحية ألكثر الفئـات تضـررًا، وذلـك كـي  أن  )ه(
 تضمن حصول هذه الفئات على األدوية في الوقت المناسب؛

                                                           
 ب).٣، الغاية ٣الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة (الهدف  ٧٠/١القرار    ١

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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أن تعزز التعاون اإلقليمي والدولي علـى دعـم نظـم اإلخطـار الوطنيـة بالتـدريج بمـا فـي ذلـك علـى   )و(
البشــرية مــن خــالل  تء القــدراضــل الممارســات، والتــدريب علــى بنــاســبيل المثــال ال الحصــر التشــارك فــي أف

 كل اإلقليمية ودون اإلقليمية حيثما كان ذلك ضروريًا؛الهيا

الصــانعين وتجــار الجملــة ووكــاالت المشــتريات العالميــة واإلقليميــة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة  تــدعو  -٢
ة التحديات المرتبطة بنقص األدوية واللقاحـات بمـا فـي ذلـك المعنيين للمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمواجه

  من خالل المشاركة في نظم اإلخطار؛

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

أن يضع تعاريف تقنية، حسب االقتضاء، لنقص األدوية واللقاحـات ونفادهـا، مـع مراعـاة اإلتاحـة  )١(
في التقيد باإلجراءات التي حددتها المنظمـة، وأن ويسر التكلفة، وذلك بالتشاور مع خبراء الدول األعضاء 

 يقدم تقريرًا عن التعاريف إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل المجلس التنفيذي؛

 أن يجري تقديرًا لحجم وطبيعة مشكلة نقص األدوية واللقاحات؛ )٢(

مـن  واللقاحـات بـنقص األدويـة الخاصـةالـدول األعضـاء فـي مواجهـة التحـديات العالميـة  يدعمأن  )٣(
خالل إعداد نظام إخطار عالمي بنقص الدواء؛ والذي سيشمل معلومات للكشف بشـكل أفضـل عـن نقـص 

 األدوية وفهم أسبابه؛

إلــى جمعيــة  ، وعــن حصــائل هــذا التنفيــذ،تنفيــذ هــذا القــرار فــيأن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز   )٤(
  .الحادية والسبعين الصحة العالمية

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

  ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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