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 اجتماع جانبي

ظ الدوائي في إقليم شرق املتوسط
ُّ
 تعزيز التيق

 أهداف االجتماع

ل أهداف االجتماع في ما يلي
َّ
 :تتمث

 م تيقظ دوائي فعالة؛
ُ
ظ

ُ
 التأكيد على أهمية قيام الُبلدان بإنشاء ن

  ،وعدم التشجيع على اإلبالغ عن التفاعالت أو األحداث الدوائية الضارة التالية للتمنيع، واألخطاء الطبية
 النجاعة، والتفاعل، فيما يختص باألدوية، واللقاحات، واملستحضرات البيولوجية، واألجهزة الطبية؛

 التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الُبلدان، وأولوياتها، وإبراز املجاالت التي يحرز فيها تقدم؛ 
 ظ الدوائي الوطنية، أو تعزيزها، وأهمية  رفع مستوى الوعي بالتوجيهات املتاحة حول إنشاء برامج التيقُّ

 غ على الصعيد العالمي؛يلاملشاركة في آليات التب
  .ظ الدوائي وإنشاء الشبكات م التيقُّ

ُ
 الدعوة إلى استخدام املعايير واملصطلحات الـُموحدة في ما يتعلق بُنظ

 معلومات أساسية 

ظ الدوائي بأنه العلوم واألنشطة املعنية بالكشف عن التفاعالت الدوائية الضارة واألخطاء الطبية  ُيعرَّف التيقُّ
ظ  وغير ذلك من املشكالت ذات الصلة باملنتجات الطبية، وتقييمها، وفهمها، والوقاية منها. ويهدف برنامج التيقُّ

م األدوية، واللقاحات، واملستحضرات البيولوجية، كما ما يتعلق باستخدا الدوائي الوطني إلى ضمان املأمونية في
يهدف إلى دعم برامج الصحة العامة عن طريق تقديم معلومات موثوقة ودقيقة بشأن عمليات تقييم مرتسمات 

املنافع املترتبة على استخدام األدوية، واللقاحات، واملستحضرات البيولوجية، واألجهزة الطبية. وُيعدُّ -املخاطر
 التيقُّ 

َّ
م التنظيمية الوطنية املعنية باملنتجات الطبية. ويتمث

ُ
ظ  من الوظائف األساسية للنُّ

ً
ل ظ الدوائي واحدا

الغرض من إنشاء السلطات التنظيمية الوطنية في الحفاظ على جودة املنتجات الطبية الـُمتداولة في السوق 
 عن التحقق من مأمونيتها ونجاعتها

ً
، كما يتم تشجيع تلك السلطات على وضع برامج وطنية في هذا املحلي، فضال

 املجال. 

وقد أنشأت منظمة الصحة العاملية البرنامج الدولي للرقابة على األدوية استجابة ملأساة الثاليدوميد التي وقعت 
ظ الدوائي في كل من . ويعمل البرنامج مع املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في مجال التيقُّ 1961في عام 

غانا، واملغرب، وهولندا، ومع مركز أوبساال وهو أحد املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية في مجال الرصد 



 

2 

الدولي لألدوية، من أجل التشجيع على اإلبالغ عن التفاعالت الدوائية الضارة، واألخطاء الطبية، وعدم نجاعة 
م التيقظ الدوائي الوطنية. األدوية )األدوية املتدنية النوع

ُ
ظ

ُ
غِّ بها ن ِّ

 
بل

ُ
 ية واملغشوشة(، والتفاعالت الدوائية التي ت

 
َّ
 وتتمث

 
د من مقدمي الرعاية الصحية، رِّ ل املصادر األساسية للبيانات في تقارير السالمة للحاالت الفردية التي ت
ى عضوية برنامج منظمة الصحة واملرض ى، وشركات املستحضرات الصيدالنية. وينبغي للُبلدان، حتى تحصل عل

 العاملية الدولي للرقابة على األدوية، أن يكون لديها نظام أساس ي 
ً
ملجموعة من  للتبليغ، قائٌم بالفعل، يعمل وفقا

في هذا البرنامج، باإلضافة إلى ستة  ُبلدان في هذا اإلقليم لديها عضوية 10غ. وهناك يلاملعايير لضمان فعالية التب
 بلدان أخرى من األعضاء املنتسبين.

  وعلى الرغم من أنَّ 
ً
أو مجموعة من  اللقاحات تعد من أكثر املستحضرات الصيدالنية مأمونية، فإن حدثا

 
ً
 نتيجة الستخدامها، سرعان ما  األحداث السلبية الضارة، التي قد تقع أحيانا

ُ
ِّ ت

 
 مث

ً
 خط ل تهديدا

ً
للصحة العامة.  يرا

د فعالة لجمع البيانات املتعلقة باألحداث الضارة، تراعي الخصائص املحددة  م ترص 
ُ
ظ

ُ
والحاجة ماثلة إلى إنشاء ن

ظ الدوائي في مجال اللقاحات،  للقاحات، ومسارات توزيعها وتسليمها ملرافق الرعاية الصحية العامة. كما أن التيقُّ
 
ً
  دَّ بُ  ستوى الوطني، بل ال على امل ال يتطلب فقط تعاونا

ً
  أن يشمل أيضا

ً
  تعاونا

ً
على الصعيدين اإلقليمي والدولي بدءا

 بتقييم املخاطر، وانتهاًء إلى حل املشكالت.
ً
 من جمع البيانات، ومرورا

 التحديات التي يواجهها اإلقليم 

 إلى  هناك
ً
ظ الدوائي في اإلقليم، في ظل وجود بعض الُبلدان التي تفتقر كلية م التيق 

ُ
ظ

ُ
تباينات واسعة بين ن

الة. ويتفاقم هذا األمر أكثر فأكثر  ظ دوائي فع  اء النقص الحاصل في املوارد البشرية واملالية من برامج تيق  جر 
ظ الدوائي الوطنية. م التيق 

ُ
ظ

ُ
والحاجة ما تزال ماثلة إلى وجود إرادة سياسية أقوى، من  املناسبة والالزمة لدعم ن

ظ الدوائي، وهو  أجل إنشاء برامج وطنية، أو تعزيز القائم منها، باإلضافة إلى وضع نهج موحد ومتكامل بشأن التيق 
لتي لديها رب الناجحة للُبلدان اما يمكن تحقيقه عبر تبادل الخبرات فيما بين الُبلدان من أجل االستفادة من التجا

 
ُ
 ن

ُ
الة للتيقظ الدوائيظ قائمة بالفعل. ففي بعض الحاالت، أعاقت االضطرابات السياسية والتحديات التي  م فع 

ظ الدوائي.  تواجهها الُبلدان املتضررة من حاالت الطوارئ، جهودها املبذولة من أجل إحراز تقدم في مجال التيق 
اث الدوائية الضارة واإلبالغ عنها، وُسُبل التخفيف من وطأة ويبقى القصور في إدراك أهمية الكشف عن األحد

بعد  التردد في تلقي اللقاحات ورفضها، وضمان استدامة ثقة الجمهور في اللقاحات، من بين القضايا التي لم تلق  
 ما تستحق من عناية، وذلك في بعض الُبلدان.

ة  رُجوَّ
َ
 النتائج امل

 ظ الدوائي الوطنية في اإلقليم من أجل زيادة الوعي بأهمية إحراز التقدم في ما يختص ببرامج التيقُّ
 استقطاب االلتزام السياس ي الذي تشتد الحاجة إليه.

  ما فيما يختص تحقيق فهم أكبر في مجال رصد جودة األدوية واللقاحات، ومأمونيتها ونجاعتها، ال سي 
د واإلبالغ عن التفاعالت الدوائية الضارة.  بالترص 

  لية الالزمة من أجل تنفيذ أو إنشاء برامج فعالة خاصة بمأمونية األدوية واللقاحات في تحديد الخطوات األو 
 اإلقليم.  

  ظ التعرف على التحديات املشتركة واملحددة التي تواجهها الدول األعضاء فيما يتعلق بتعزيز برامج التيق 
 الدوائي لديها، وتحديد ُسُبل التصدي لها.

 


