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 العقاقير األساسية واإلمدادات الطبية

 مقدمة:

يشارك االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر تمشيا مع مهمته اإلنسااني  ياي الوهابم تمساتب  

صح  السكان تشكل عام وصح  أشد السكان ضعفا تشكل خاص. وتلعاب العااارير األساساي  دورا حاساما 

حتها. وعلى الرغم من تزايد إنتاج المستحضرات الصيدالني  وتبزيعهاا إال يي البراي  من األمرام ومكاي

أن شح  العاارير األساسي  الحااد  واساتادامها تشاكل غيار ساليم ال يازال ساامدا ياي مع ام أنحاا  العاالم. 

وعالو  على ذلك يإن ظهبر األمرام وعبد  ظهبرها وتفشيها تشكل وتامي وزياد  مااومتها للعاارير راد 

 ت من المشكل .يارم

ومن أجل التصدي لهذا التحدي واالستمرار يي السعي لحماي  صح  أشد السكان ضعفا والحفاظ عليها يإن 

االتحاد يجد من الضروري اعتماد سياس  شامل  تشأن العاارير األساسي  التي تشامل اللااحاات واإلمادادات 

ين جملا  أمابر نهبجاا مبتكار  تسااعد الطبي . وستشكل هاذ  السياسا  أساساا لارشاادات التاي تتضامن تا

 الجمعيات البطوي  واالتحاد الدولي يي جهبدهما.

 النطاق:

آنفا عن طريق تحديد الوهبج الجديد  التي تضمن تبيير   تواول العابات المذكبر   ترمي هذ  السياس  إلى 

المسؤوليات ضم تحدد  يإنها  ذلك  العالي . وعالو  على  الجبد   ذات  األساسي   ن عمليات مباجه   العاارير 

 حاالت الطبارئ ويي مجال الوهبم تمستب  صح  السكان تفضل ترامج تومي  صحي  طبيل  األجل.  

وتغطي هذ  السياسا  جهابد الجمعياات البطويا  علاى الصاعيد الاطاري ياي دعام الابزارات علاى إعاداد 

ساي . وعاالو  علاى ذلاك يإنهاا سياساتها وتشريعاتها البطوي  تشأن العاارير ويي توفيذ ترامج العاارير األسا

 تعزز من تراتط أنشط  العاارير األساسي  وأنشط  الرعاي  الصحي  األولي .

 البيان:

 يعمل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على: 

السعي لتوفيذ ترنامج العاارير األساسي  كجاز  مان سياسا  الصاح  العاما  لتحاياق هاد  الصاح    -1

ع الاامم علاى اساتراتيجي  الرعايا  الصاحي  األوليا . وتعمال الجمعياات البطويا  علاى توفياذ للجمي

 ترنامج العاارير األساسي  عود الحاج  وعودما تسبد الحاالت المؤدي  إلى ظهبر تلك الحاج .

  األولاى. اختيار العاارير واإلمدادات الطبي  استوادا إلى الاامم  البطوي  للعاارير األساساي  تالدرجا  -2

ويمكن عودما ال تبجد مثل هاذ  الاامما  أو عوادما تكابن نارصا خ اساتادام رامما  مو ما  الصاح  
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 العالمي  للعاارير األساسي  تالتركيز على االحتياجات الصحي  األساسي  للسكان المستهديين.

 كوا.استادام األسما  الدولي  العام  يي اختيار العاارير وشرامها كلما كان ذلك مم  -3

اعتماد استراتيجي  شرا  تضمن تبير عاارير عالي  الجبد  وتتميز تالساالم  والفعاليا  تأرال ساعر   -4

 ممكن دون المساس تاستدامتها المالي .     

تطبيق خط  شهاد  مو م  الصح  العالمي  المتعلاا  تجابد  الموتجاات الصايدالني  المطروحا  ياي   -5

   لتاييم جبد  الموتجات الصيدالني  يي عمليات الشرا .األسباق الدولي  والبسامل األخر

اتااذ جميع اإلجرا ات لتو يم ن اام خازن وتبزياع مواساب يحااي  علاى يعاليا  اإلدار  ويضامن   -6

 الجبد  المواسب  للمستحضرات الصيدالني  على جميع األصعد .

 الي  الجبد  ذات مد  خزن ماببل .مواشد  المتبرعين مراعا  االلتزام تتبريد العاارير األساسي  ع  -7

اعتماد إرشادات مو م  الصح  العالمي  المتعلا  تالتبرع تالعاارير واتااذ كل اإلجرا ات المواساب    -8

 لضمان تطبياها على جميع األصعد .

دعاام ترشاايد اسااتادام العاااارير األساسااي  واإلماادادات الطبياا  ماان خااالل التاارويج لترشاايد شاارا    -9

الصيدالني  وتبزيعها ووصفها وتركيبها واستهالكها على جمياع األصاعد  وتو ايم   المستحضرات 

أنشااط  ترتبياا  لبلاابا هااذا الغاارم وتوفيااذها لفامااد  يعااات موتاااا  ماان عاااملي الرعاياا  الصااحي  

والمستهلكين تالتعاون مع المو مات الدوليا  وصاياغ  اإلرشاادات الضاروري  التاي تسااعد علاى 

 اد سليم.إرسا  ن ام إدار  وإمد 

االضطالع تأنشط  على المستب  المحلي لدعم البزارات على وضاع سياساات العااارير البطويا    -10

 وتشريعاتها التي تروج لمفهبم العاارير األساسي  والمساهم  يي توفيذها  يي المجاالت الممكو . 

لص يي البرت المواساب مان اتااذ اإلجرا ات الممكو  لالمتثال لارشادات البطوي  أو الدولي  للتا  -11

 العاارير التي نفذت مد  صالحيتها أو غير المرغبب ييها.

 المسؤوليات:

الصيدالني    اإلمدادات  جميع  اختيار  يتم  أن  مسؤولي  ضمان  واالتحاد  البطوي   الجمعيات  عاتق  على  تاع 

ا والجمعيات  االتحاد  عمليات  مستبيات  كاي   على  وتبزيعها  وخزنها  وتبريدها  تطريا   والطبي   لبطوي  

تتمشى مع هذ  السياس  وأن يكبن المبظفبن والمتطبعبن المعويبن تتوفيذ البرامج مبجهين تبجيها جيدا 

المحلي   األصعد   على  المتعاون   المو مات  تكبن  وأن  السياس   هذ   ومحتبيات  تموطبق  ياتص  ييما 

 واإلرليمي  والبطوي  والدولي  على وعي تتفاصيل هذ  السياس . 

على عاتق أمان  االتحاد مسؤولي  وضع إرشادات وإجرا ات وأدوات أخر  تدعم عمليات الجمعيات  وتاع  

البطوي  على مستب  البلد. وعلى نفس الشاكل  يجب على الجمعيات البطوي  إذا اشتركت يي هذا المجال  

ا الحكبمي   والمو مات  البزارات  مع  للتعاون  تسعى  وأن  البلد  مستب   على  دورها  تحدد  ألخر   أن 

 والمو مات غير الحكبمي  الاامم  يي البلد والمؤسسات الدولي . 

 المراجع:

 تارير لجو  خبرا  مو م  الصح  العالمي  تشأن سياس  العاارير البطوي   -1



 

 3 
Public 

 1995حزيران/ يبنيب  -مو م  الصح  العالمي   -ترنامج العمل تشأن العاارير األساسي   

 ترنامج العمل تشأن العاارير األساسي  -لمي  تشأن العاارير األساسي  استراتيجي  مو م  الصح  العا  -2

 1997شباط/يبراير  -مو م  الصح  العالمي   

 إرشادات تشأن التبرع تالعاارير  -3

األمم    مو م   األحمرخ  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  العالمي خ  الصح   مو م  

 1996أيار/مايب   -كسفامالمتحد  لشؤون الالجعينخ وأو

استادام خط  شهاد  مو م  الصح  العالمي  المتعلاا  تجابد  الموتجاات الصايدالني  المطروحا  ياي   -4

 األسباق الدولي 

 1995كانبن الثاني/يواير  -لمو م  الصح  العالمي   -ترنامج عمل تشأن العاارير األساسي   

 إدار  الفامض من العاارير  -5

 عاون يي مجال الصح  مع مو م  الصح  العالمي علم إدار  الت 

 1997 -المواح  والمّبسع  -الطبع  الثاني  

 خط  العمل االستراتيجي  لعاد التسعيوات  -6

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

تشرين األول/أكتبتر اعتمدت الهيع  العام  لالتحاد الدولي هذ  السياس  يي دورتها الثاني  عشر  يي شهر  

1999. 

 وتحل هذ  السياس  محل كل السياسات الساتا  عن العاارير األساسي  واإلمدادات الطبي .
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