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    EB142/36  من جدول األعمال المؤقت ٣-٦البند 

  
  
  

  تقارير الهيئات االستشارية
  
  

  ١الدراسة لجان الخبراء ومجموعات
  
  
  لمدير العاماتقرير من 

  
  

  في األغذية معّينة ملوثاتتقييم 
  

ميـة الثمانون للجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالو  لثالتقرير الثا
  ٢٠١٦٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٧-٨، روما، والمعنية بالمضافات الغذائية

  
  التوصيات الرئيسية

  
ظهـــور الملوثـــات فـــي وبيانـــات والوبائيـــة لجنـــة الخبـــراء للبيانـــات التقنيـــة والُســـمّية  اتالتقريـــر تقييمـــيتضـــمن  -١

أي  اً طبيعيــتتكــّون  مــواد ســامةأربــع ة ملوثــات غذائيــة (التــي تخــص ســتلهــا فــي النظــام الغــذائي  التعــرضو األغذيــة 
تنشـآن ومادتان ملوثتان  والستريغماتوسستين؛فومونيزينات وال أسيتكسي سكيربينولثنائي  -١٥ ،٤واألفالتوكسينات 
التعـــــرض وأثـــــر ديـــــول) وٕاســـــترات  -٢ ،١-كلوروبروبـــــان -٣وٕاســـــترات  الغليســـــيديلإســـــترات  همـــــاأثنـــــاء التجهيـــــز 

 على الصحة. فومونيزيناتوال ألفالتوكسيناتل
  
نتيجــة للتعــرض لهــا عــن اآلثــار الصــحية لهــذه الملوثــات بشــأن  لجنــة الخبــراءاســتنتاجات  التقريــرويعــرض  -٢

وتتــاح لحــد مــن تعــرض اإلنســان لهــا. لالرئيســية وتــدابير الوقايــة والمكافحــة التعــرض ويحــدد مصــادر طريــق األغذيــة 
صعيد العالمي والتعرض المقدر لهـا علـى معلومات مفصلة عن ظهور هذه الملوثات في اإلمدادات الغذائية على ال

 المستويين الوطني والعالمي.
 
المخـــاطر الصـــحية  ديرتقـــالتـــي تـــنظم المبـــادئ  بشـــأن اعتبـــارات وٕارشـــادات عامـــةأيضـــًا ريـــر التقويعـــرض  -٣

 .في النظام الغذائي الغذائية للملوثاتلتعرض المرتبطة با

                                                           
ـــرًا عـــن    ١ تـــنص الئحـــة مجموعـــات ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين علـــى أن يقـــدم المـــدير العـــام إلـــى المجلـــس التنفيـــذي تقري

تقــارير لجــان الخبــراء وتوصــيات بخصــوص إجــراءات المتابعــة اجتماعــات لجــان الخبــراء يحتــوي علــى مالحظــات بشــأن آثــار 
  .المزمع اتخاذها

ـــــــــــم سلســـــــــــلة    ٢ ـــــــــــة، رق ـــــــــــة لمنظمـــــــــــة الصـــــــــــحة العالمي ـــــــــــارير التقني ـــــــــــالي: ( ١٠٠٢التق ـــــــــــي الت ـــــــــــع اإللكترون ـــــــــــى الموق عل
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254893/1/9789241210027-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي ، ت

 ).٢٠١٧األول/ أكتوبر  تشرين  ١٦
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التقــديرات والتوصــيات الصــادرة عــن  بالملوثــات فــي األغذيــةلجنــة هيئــة الدســتور الغــذائي المعنيــة ســتبحث و  -٤
 مخـاطر وتخفيـف وطأتهـاالالتـدابير المناسـبة إلدارة بشـأن  السـلطات الوطنيـةبغيـة تقـديم توصـيات إلـى  لجنة الخبراء
 لها، عند الضرورة. اإلنسانالحد من تعرض  الرامية إلى

 
دراســات إفراديــة مفصــلة عــن المعلومــات الصــادرة عنهــا سلســلة المضــافات الغذائيــة فــي  وستنشــر المنظمــة -٥

المرتبطــــة المخــــاطر الصــــحية  اتدير إليهــــا تقــــ توالمعلومــــات األخــــرى ذات الصــــلة التــــي اســــتندوالوبائيــــة الُســــّمية 
 لمركبات.با
  

    تقييم مضافات غذائية معّينة
ميـة الثمانون للجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العالو  رابعالتقرير ال

  ٢٠١٧١حزيران/ يونيو  ١٥-٦، روما، والمعنية بالمضافات الغذائية
  

  التوصيات الرئيسية
 
فــي للمضــافات الغذائيــة  لجنــة الخبــراء للبيانــات التقنيــة والُســمّية وبيانــات التعــرض اتالتقريــر تقييمــيتضــمن  -٦

الطحلــــــب ومســــــتخلص ؛ المــــــع إف ســــــي إفالزرق األ( مضــــــافات غذائيــــــةتــــــي تخــــــص تســــــعة ال النظــــــام الغــــــذائي
Dunaliella salina وأزرق نبــات جــاغوا وصــمغ غــاتي، واألخضــر الثابــت إف ســي إف، ؛ كــاروتينبيتــا الالغنــي ب

والتـــــانين (تـــــانين الخمـــــور)؛ نـــــدي؛ بـــــذور التمـــــر الهوعديـــــد ســـــكريد ؛ كميتاطرطريـــــوحمـــــض غليســـــين)؛ -(جنيبـــــين
 ).على المانوبروتيناتومستخلصات الخميرة المحتوية 

 
وثــاني أكســيد ؛ الســلولوز البلــوري المكــروي المواصــفات الخاصــة بالمضــافات الغذائيــة التاليــة:ت حــوقــد ُنقّ  -٧

ألحمــاض فــي اوٕاســترات الســكروز ؛ وغليكوســيدات الســتيفيولوســيليكات الصــوديوم واأللمنيــوم؛ ؛ الســليكون الالبلــوري
 هنية.دال
  
فـي  للمضافات الغذائيـةالتعرض تقييم  ظمنالتي تالمبادئ بشأن  التقرير اعتبارات وٕارشادات عامةويعرض  -٨

، والسيما بشأن المتطلبات مـن البيانـات الخاصـة بالمنتجـات المسـتمدة سميةالمدى ه من حيث النظام الغذائي وتقدير 
 من مصادر طبيعية.

  
التقــــديرات والتوصــــيات والتعليقــــات لجنــــة هيئــــة الدســــتور الغــــذائي المعنيــــة بالمضــــافات الغذائيــــة  تبحثســــو  -٩

المضــافات تلـك االسـتعمال المــأمون لبشــأن  الســلطات الوطنيـةبغيــة تقـديم توصــيات إلـى  الصـادرة عـن لجنــة الخبـراء
الحد من  من أجل والتوصية باتخاذ تلك التدابير مخاطر وتخفيف وطأتهاالالتدابير المناسبة إلدارة وتحديد ، الغذائية
 لها، عند الضرورة. اإلنسانتعرض 

  
دراســات إفراديــة مفصــلة عــن المعلومــات الصــادرة عنهــا  فــي سلســلة المضــافات الغذائيــة وستنشــر المنظمــة -١٠

تنشـر منظمـة األغذيـة فيمـا  ،مأمونيـة المركبـات اتدير إليها تقـ تالُسّمية والمعلومات األخرى ذات الصلة التي استند
 ٢والزراعة ملخصات عن هوية المضافات الغذائية ودرجة نقاوتها.

                                                           
  على الموقع اإللكتروني التالي:  ١٠٠٧التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم سلسلة    ١
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259483/1/9789241210164-eng.pdf،  تشــرين الثــاني/  ٢١تــم االطــالع فــي

 ).٢٠١٧نوفمبر 

 :التــــــــــــالياألغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة  لمنظمــــــــــــةللحصــــــــــــول علــــــــــــى معلومــــــــــــات إضــــــــــــافية، انظــــــــــــر الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي    ٢
)http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-publications/en/ تـــم االطـــالع فـــي ،

  .)٢٠١٧رين األول/ أكتوبر شت ١٦
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  ١األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
 

بالنســــبة إلــــى الصــــحة والملوثــــات فــــي األغذيــــة لمضــــافات الغذائيــــة لجنــــة الخبــــراء أهميــــة التعــــرض تحـــّدد ل -١١
وعنـد  .العلميـةمـن الناحيـة المخـاطر دير مـن خـالل تقـ، قـدر الُمسـتطاع العمومية وتقّدر تلك األهمية من حيث الكـم

توصـــيات واضـــحة للعمـــل مـــن جانـــب الحكومـــات الوطنيـــة أو مـــن خـــالل البرنـــامج  ُتصـــدرة، يصـــح شـــواغل حديـــدت
المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العالميـة المعنـي بالمعـايير الغذائيـة (هيئـة الدسـتور الغـذائي 

 وهيئاتها الفرعية).
 

مأمونيــة األغذيــة بشــأن يــة وتســتخدم هيئــة الدســتور الغــذائي توصــيات لجنــة الخبــراء فــي وضــع معــايير دول -١٢
تخضـع لمـواد التـي بشـأن االمعايير إلى أسس علميـة وال توضـع إال تلك وغيرها من اإلرشادات والتوصيات. وتستند 

معـايير المأمونيـة الصـارمة مـن أجـل لالتجارة الدولية فـي السـلع الغذائيـة الذي يكفل تلبية ، األمر لجنة الخبراءلتقييم 
 في تجارة األغذية.الُمتبعة الممارسات ان عدالة ضمحماية صحة المستهلك و 

  
 مافــي االعتبــار أيضــًا مــن جانــب الــدول األعضــاء مباشــرة عنــدالخبــراء ؤخــذ المشــورة التــي تقــدمها لجنــة وتُ  -١٣

 بمأمونية األغذية.متعلقة المعايير الوطنية أو اإلقليمية ال توضع
  

وجـود المـواد الكيميائيـة المرتبطـة بالمحتملـة الصحية جميع الدول األعضاء مشكلة تقدير المخاطر  وتواجه -١٤
 ةمــمنتظ اتتقــدير جــري التــي تالوطنيــة واإلقليميــة عــدد قليــل مــن المؤسســات العلميــة  يوجــد إال ولكــن ال ؛فــي األغذيــة

رير ازود تقــتــمــن األهميــة بمكــان أن إن الســميات والوبائيــات والبيانــات ذات الصــلة. لــذا فــبيانــات المتعلقــة باللجميــع 
الـــدول األعضــــاء بمعلومــــات صـــحيحة عــــن الجوانـــب العامــــة لتقــــدير المخـــاطر والتقييمــــات المحــــددة خبــــراء اللجنـــة 

 .أعاله لمضافات الغذائية والملوثات الغذائية المذكورةل
 

الصـحة العموميـة المتخـذة فـي مجـال قرارات العالميـة الوُيعد عمل اللجنة فريدًا من حيث أهميته وأثره على  -١٥
حـول  راءدولـي فـي اآلعلمـي ، لما ينطوي عليـه مـن التعقيـد والسـعي إلـى التوصـل إلـى توافـق يةاألغذبشأن مأمونية 

 المركبات.تلك تقييم 
 
  ١آلثار بالنسبة إلى برامج المنظمةا

 
ة اجتماعـات أربعـقد ُعِقدت تقييم لجنة الخبراء للمواد الكيميائية الموجودة في األغذية نشاطًا مستمرًا. و  يعدّ  -١٦

تشــرين الثــاني/ و  علــى النحـو التــالي: فــي حزيــران/ يونيــو ٢٠١٧-٢٠١٦فــي الثنائيــة أو ُيزمــع عقــدها للجنـة الخبــراء 
 .٢٠١٧بر أكتو / ألولتشرين او  حزيران/ يونيوفي و  ٢٠١٦ نوفمبر

 
جهـاز الرئيسـي الالتـي تمثـل  عمـل هيئـة الدسـتور الغـذائيإطـار فـي  بالغ األهميـةدورًا لجنة الخبراء تؤدي و  -١٧
اللجنــة تعمــل ألن ، برنــامج المواصــفات الغذائيــة المشــترك بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــةل

األســس العلميــة الصــحيحة للمعــايير والتوصــيات الدوليــة بشــأن المضــافات الغذائيــة بصــفتها الجهــة المعنيــة بضــمان 
   .الملوثات في األغذيةو 

من جانب رؤساء مكاتب المنظمة فـي البلـدان واألراضـي والمنـاطق، الخبراء تقييمات لجنة أيضًا وُتستخدم  -١٨
 المشورة إلى الدول األعضاء بشأن المسائل المتعلقة بمأمونية األغذية.عند إسداء ومن جانب المكاتب اإلقليمية 

  
                                                           

ن للجنـــة الخبـــراء المشـــتركة بـــين منظمـــة األغذيـــة يالثمـــانو الرابـــع ينطبـــق الفـــرع التـــالي علـــى التقريـــرين الثالـــث والثمـــانين و    ١
 .والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية
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  تنظيم منتجات التبغ
  

لمجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجات  ثامنتقرير االجتماع ال
  ٢٠١٥١ كانون األول/ ديسمبر ١١-٩دي جانيرو،  ريو، التبغ

  
مـن التقـارير سلسـلة  مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجـات التبـغتنشر  -١٩

مــن اتفاقيــة منظمــة  ١٠و ٩المتبعــة لتنظــيم منتجــات التبــغ تمشــيًا مــع المــادتين التــي ُتحــدد الــُنهج المســندة بالبينــات 
 ٢الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

 
وأشـــكالها محتويـــات الســـجائر خصـــائص علـــى مواضـــيع مثـــل  مجموعـــة الدراســـةوركـــز االجتمـــاع الثـــامن ل -٢٠

الُنظم اإللكترونية إليصال النيكـوتين؛ الرذاذ المنبعث من والمواد الكيميائية السامة الموجودة في وسمات تصميمها؛ 
لشـبكة مختبـرات  إجـراءات التشـغيل المعياريـةوٕامكانيـة تطبيـق ؛ تبغ النرجيلة والتبغ العديم الـدخانوالمواد السمية في 

نتجـــات تبـــغ لقيـــاس المحتويـــات واالنبعاثـــات مـــن المـــواد الكيميائيـــة المختـــارة الموجـــودة فـــي مالتبـــغ التابعـــة للمنظمـــة 
 ومنتجات تبغ النرجيلة ومنتجات التبغ العديم الدخان. الُنظم اإللكترونية إليصال النيكوتينالسجائر وفي 

  
  التوصيات الرئيسية

  
أن اختبــار المحتويــات واالنبعاثــات وبشــســمات محــددة لتصــميم الســجائر بشــأن إرشــادات يتضــمن التقريــر  -٢١

ى مثـل وفـي أجهـزة أخـر منتجات التبـغ العـديم الـدخان ومنتجـات تبـغ النرجيلـة والكشف عنها في مجموعة واسعة من 
 على النحو الملخص أدناه. الُنظم اإللكترونية إليصال النيكوتين

  
 :أن تفـــرض علــــى صـــانعي منتجــــات التبـــغ ومســــتورديها ينبغــــي للـــدول األعضــــاء  ســـمات التصــــميم

المبـادئ التوجيهيـة بالمرفـق  ٢بسمات التصميم الواردة في التـذييل  المعلومات المتعلقةاإلفصاح عن 
علــــى فتــــرات للســــلطات الحكوميــــة مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة  ١٠و ٩الجزئيــــة لتنفيــــذ المــــادتين 

 وأن تفـرض علـى صـانعيمحددة، بمـا فـي ذلـك نتـائج االختبـارات التـي تجريهـا دوائـر صـناعة التبـغ؛ 
الحـد مـن تنظـر فـي ن أو بـأي تغييـر فـي سـمات التصـميم؛ ت الحكوميـة إخطار السلطا تلك المنتجات

أو يحتمـل أن النكهـات والكبسـوالت مثـل تزيد جاذبيـة منتجـات التبـغ سمات التصميم األخرى التي قد 
 وانبعاثات الدخان أو حظر هذه السمات.دمان اإلتسبب في التزيد 

 
  :مســــتوى األس اإلفصــــاح عــــن أن ُيفــــرض علــــى صــــانعي المنتجــــات ينبغــــي التبــــغ العــــديم الــــدخان

والنيكـوتين فـي  [ أ ] بيـرينالنيتروزامينات الموجودة في التبغ تحديـدًا والبنـزو ومستويات الهيدروجيني 
وفضـــًال عـــن ذلـــك، ينبغـــي التكنولوجيـــات الراهنـــة للحـــد مـــن الســـمية. واســـتخدام  التبـــغ العـــديم الـــدخان

في أن تفرض على صانعي التبغ العديم الدخان تحسين ظـروف التخـزين أن تنظر لجهات المنظمة ل
الغــالف وتنظــيم مــواد التغليــف وتثقيــف تبريــد المنتجــات قبــل البيــع ووضــع تــاريخ التصــنيع علــى مثــل 

 الباعة بالتجزئة بشأن أثر ظروف التخزين على منتجات التبغ العديم الدخان.
 

                                                           
  (قيد اإلعداد). ١٠٠١لمنظمة الصحة العالمية، رقم سلسلة التقارير التقنية    ١
لالطــالع علــى نــص اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ، انظــر الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1  تشـــرين األول/  ١٦(تـــم االطـــالع فـــي
 ).٢٠١٧أكتوبر 
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 :ــة قيــاس المحتويــات تنفيــذ نهــج يركــز أوًال علــى ظــر فــي ينبغــي للجهــات المنظمــة أن تن تبــغ النرجيل
ــالكيميائيــة لمنتجــات تبــغ النرجيلــة والتبليــغ عنهــا  مــوادًا ع نطــاق تطبيقــه فــي وقــت الحــق ليشــمل ويوسَّ

ــًا يجــري التثبــت إذ كيميائيــة وســمية مختــارة موجــودة فــي االنبعاثــات  مــن صــحة أســاليب التقــدير دولي
تفـرض علـى صـانعي ويمكن للجهـات المنظمـة أيضـًا أن انبعاثاته. والتحليل لمحتويات تبغ النرجيلة و 

المنتجات التبليـغ عـن مكونـات تبـغ النرجيلـة وأن توسـع نطـاق الحظـر علـى التـدخين ليشـمل منتجـات 
 تبغ النرجيلة.

 
 المتصــــلة تــــوفير المواصــــفات ينبغــــي لصــــانعي المنتجــــات  :الــــُنظم اإللكترونيــــة إليصــــال النيكــــوتين

وأشـكال آالت المعالجـة الدقيقـة فـي ذلـك لتوليد رذاذ هذه الُنظم، بما والسوائل واألساليب بالخصائص 
وينبغـــــي أن تفـــــي جميـــــع المنتجـــــات بالمعـــــايير النظاميـــــة الخاصـــــة بمأمونيـــــة المتقدمـــــة. التكنولوجيـــــا 

وتكون غير قابلة إلعـادة التعبئـة ووحيـدة عبوات تضمن حماية األطفال باع في وتُ المستهلك والجودة 
وتتـوفر بيانـات كافيـة لـدعم توسـيع االسـتخدام.  ةالتجاوزات والحد من احتمال إساءاالستعمال لتجنب 

كـي تشـمل  لشبكة مختبـرات التبـغ التابعـة للمنظمـةنطاق إجراءات التشغيل المعيارية الراهنة والمعلقة 
والنيتروزامينـات الخاصـة بـالتبغ  والبنـزو [ أ ] بيـرينوالكربونيـل  )المـذيبات(والمواد المرطبـة النيكوتين 

وينبغــــي ألوســــاط فــــي الســــوائل والبخاخــــات المســــتخدمة فــــي الــــُنظم اإللكترونيــــة إليصــــال النيكــــوتين. 
  الصحة العمومية أيضًا أن تفحص المعادن لتحديد مدى وجود مخاطر صحية محتملة مرتبطة بها.

  
  سياسات الصحة العموميةاألهمية بالنسبة إلى 

 
إرشـادات مفيـدة لفهـم محتويـات منتجـات مختـارة مثـل التبـغ العـديم الـدخان  مجموعـة الدراسـةيتضـمن تقريـر  -٢٢

ويســـلط األضـــواء علـــى أثـــر المـــواد والنرجيلـــة والـــُنظم اإللكترونيـــة إليصـــال النيكـــوتين وانبعاثاتهـــا وســـمات تصـــميمها 
 ها على الصحة العمومية.ات أو سماتالموجودة في هذه المنتجالسمية 

  
  آلثار بالنسبة إلى برامج المنظمةا
 

يفــي التقريــر بواليــة مجموعــة الدراســة المتمثلــة فــي تزويــد المــدير العــام بتوصــيات قائمــة علــى أســس علميــة  -٢٣
 ١صحيحة ومسندة بالبينات بشأن تنظيم منتجات التبغ تستهدف الدول األعضاء.

  
  لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها 

  
جنيــف،  ،للجنــة الخبــراء المعنيــة باختيــار األدويــة األساســية واســتخدامهااالجتمــاع الحــادي والعشــرون 

  ٢٠١٧٢آذار/ مارس  ٣١-٢٧
 

فــي المقــر  واســتخدامهاللجنــة الخبــراء المعنيــة باختيــار األدويــة األساســية االجتمــاع الحــادي والعشــرون ُعقــد  -٢٤
 طلبًا. ٩٢واستعرضت لجنة الخبراء . ٢٠١٧آذار/ مارس  ٣١إلى  ٢٧ في الفترة من جنيف الرئيسي للمنظمة في

 
  

                                                           
المدير العـام الطـابع الرسـمي علـى اللجنـة االستشـارية العلميـة السـابقة المعنيـة  ، أضفى٢٠٠٣في تشرين الثاني/ نوفمبر    ١

 بتنظيم منتجات التبغ بتغيير وضعها من لجنة استشارية علمية إلى مجموعة دراسة.
  (قيد اإلعداد). ١٠٠٦التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم سلسلة    ٢
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  التوصيات الرئيسية
  

 دواءً  ٢٥قائمـة المنظمـة النموذجيـة لألدويـة األساسـية وجديـدًا إلـى  دواءً  ٣٠أوصت لجنة الخبراء بإضـافة  -٢٥
ويبلــغ مجمــوع األدويــة المدرجــة حاليــًا فــي قائمــة آخــر إلــى قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية لألطفــال. 

 دواءً  ٣١٤و دواءً  ٤٣٣المنظمة النموذجية لألدوية األساسية وقائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسـية لألطفـال 
 على التوالي.

 
متالزمـة مـن المتالزمـات المعديـة  ٢١سـتخدامها فـي عـالج الم و الجـراثيلمضـادات اسـتعراض شـامل وعقب  -٢٦

قائمـة المنظمـة فـي  ١٢و ١٠، ُأدرجت مضادات حيوية جديـدة يتـراوح عـددها بـين ذات األولويةالشائعة أو الوخيمة 
واقتُــرح تصــنيف النموذجيــة لألدويــة األساســية وقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية لألطفــال علــى التــوالي. 

ضــمان إتاحــة ) بهــدف "AWaRe" اإلتاحــة والمراقبــة واالحتيــاط (تصــنيفهــي المضــادات الحيويــة فــي ثــالث فئــات 
) ووصف المضادات الحيوية "Access" اإلتاحةالموصى بها من الخيار األول والخيار الثاني (المضادات الحيوية 

 )."Reserve"االحتياط حيوية (والحد من مقاومة المضادات ال) "Watch" المراقبةاألمثل (
 

أدويــة جديــدة لعــالج أمــراض ســارية أخــرى ذات قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية فــي درجــت وأُ  -٢٧
اآلالم الناجمــة وأدويــة لعــالج الســرطان و ) والســل والمالريــا Cفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد أولويــة (

 المزمنة. مراض الكلىوحاالت فقر الدم نتيجة ألوالصحة اإلنجابية عن السرطان 
 

إلدراج األدويــــة فــــي قائمــــة المنظمــــة لــــدعم الطلبــــات القادمــــة  وأوصــــي بإنشــــاء ثالثــــة أفرقــــة عاملــــة دائمــــة -٢٨
لتوســيع نطــاق العمــل المتصــل النموذجيــة لألدويــة األساســية هــي التاليــة: فريــق عامــل معنــي بالمضــادات الحيويــة 

علــى المســتوى مقــررات العــالج بالمضــادات الحيويــة ودعــم تنفيــذ التوصــيات الجديــدة ومــدة الجرعــات المثلــى تحديــد ب
؛ وفريــق للمضــادات الحيويــة "AWaRe"قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية وتصــنيف القطــري فــي إطــار 

بارات السريرية فـي بإتاحة نتائج جميع االختمعني بمنح األولوية ألدوية عالج السرطان؛ وفريق عامل معني عامل 
 الوقت المناسب.

  
  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية

  
رد التكـــاليف إلجـــراءات األســـاس يمكـــن لقائمـــة المنظمـــة النموذجيـــة المحدثـــة لألدويـــة األساســـية أن ترســـي  -٢٩

الموسع  ثالتحديويعزز هذا وصف األدوية. تحسين ممارسات من أجل واألنشطة التثقيفية األكثر استهدافًا والشراء 
التغطيــة الصــحية الشــاملة ويــدعم وضــع تحقيــق الــدور المحــوري لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية فــي 

 الشاملة على المستوى الوطني. المستحضرات الصيدالنيةبرامج المزيد من 
 

 "AWaRe"مــــن حيــــث تصــــنيف لألدويــــة األساســــية المحدثــــة ائمــــة المنظمــــة النموذجيــــة قويمكــــن اعتبــــار  -٣٠
في إطار القطري االستخدام األمثل للمضادات الحيوية وتوجيهه على المستوى لحفز للمضادات الحيوية أداة مهمة 

خطـة العمـل تدعم هذه القائمـة المحدثـة على ذلك،  وعالوةالجهود المبذولة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات. 
التــي ينبغــي حفظهــا العوامــل إذ تحــدد بوضــوح العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات ونهــج الصــحة الواحــدة 

 التخاذ اإلجراءات السياسية الوطنية.ومنحها األولوية المستخدمة "كمالذ أخير" بوصفها المضادات الحيوية 
  
  
  



  EB142/36    ١٤٢/٣٦ت  م

7 

  آلثار بالنسبة إلى برامج المنظمةا
  

لألدويـــة األساســـية وقائمـــة المنظمـــة النموذجيـــة لألدويـــة األساســـية ة المنظمـــة النموذجيـــة تحـــديث قائمـــيمـــد  -٣١
لألطفــال بــرامج المنظمــة وســائر منظمــات األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء بــأداة متينــة لتوجيــه اختيــار األدويــة ورد 

 تكاليفها وشرائها واستخدامها.
 

علـــى اإلنترنـــت كمـــورد حـــديث وشـــامل للمعلومـــات لألدويـــة األساســـية وســـتتاح قائمـــة المنظمـــة النموذجيـــة  -٣٢
سـُتدمج " (القائمة اإللكترونية لألدوية األساسية). وٕاضـافة إلـى ذلـك، eEMLييسر تعميمها ويشار إليها بتعبير " مما

 للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصـحية ذات الصـلةالقائمة اإللكترونية مع التنقيح الحادي عشر 
ارتفـــاع بهـــدف ضـــمان  األســـماء الدوليـــة غيـــر المســـجلة الملكيـــةرمـــوز و والتصـــنيف الكيميـــائي العالجـــي التشـــريحي 

 التشغيل المتبادل واحتمال االستخدام في البرمجيات والمنصات الطبية.
 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .هذا التقريربمدعو إلى اإلحاطة علمًا المجلس  -٣٣
  
  

=     =     =  


