

إعالن الرياض
الندوة اخلليجية جلودة الدواء

الرياض  9 -8صفر  8248هـ املوافق  42-42فرباير 4002م
املكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون
بعد املداوالت واملشاورات توصل اجملتمعون إىل اإلعالن التالي:

األدويــة املزيفــة:
إن مشـــــألدة األدويـــــة املزيفـــــة مشـــــألدة متةامهـــــة وقصـــ ـ و ـــــي له ـــ ـ م ـــــور
عدــــل دولــــة وادــــد مو عــــدد ندهــــل مــــن الــــدوذه إن إ ــ ـ اته هة الت دــ ـ عدــــل ــ ـ
املشــــألدة تتصدــ ـ إلــــساوات عدــــل امل ــــتوع الــــو ه واإلندهمــــي والعــــامليه ومــــن ــ ـ ا
املةظور فد د مت اختاذ التوصهات التالهة:
)1

ضـــسور من يتـــوىل املألتـ ـ التةفهـ ـ جملدـ ـس وزراو ال ـــحة لـــدوذ تدـــس التعـــاون
زمـــامل املرـــادر لدرـــدو إلـــساوات يــــت ولر ـــا التحـــال الـــدوذ واالنـــدما مـــ
األنشــــصة العاملهــــة م ــــل  ( IMPACTتموعــــة العمــــل العاملهــــة ضــــد تزيهــ ـ
املةت ـــات الدوا هـــة) ويةر ـــي عدـــل اجملدـــس من يتـــوىل زمـــامل ال هـــاد لدتعامـــل مـ ـ
املشألدة االلتماع ال ادمل جملدس وزراو ال حة العسب.

 )2ضــسور إنشــاو /ت ويــة الرةهــة التحتهــة ملتابعــة األدويــة ملــا بعــد الت ــوي لألدويــة
دوذ تدـــس التعـــاونه دهــ إن مف ـــومل متابعـــة الـــدواو ملـــا بعـــد الت ـــوي مو ــ
مــن تــسد رف ـ ت ــاريس دــوذ اة ــار النــار ف ـ ه ويةر ــي تو ــه ـ ا املف ــومل مــن
ا املةصد .
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 )3إعــداد وتصويــــــــــــس شــرألة لة ــا االت ــــــــاذ الودهــــــــد
" Points Of Contactلألل نصاع م ل مل ز السنابة الدوا هة ) (DRAه التفتهشه
الرولهسه اجلماركه ال ةاعة لد ماح باالت اذ واختاذ اإللساوات العالدة.

(SPOC) "Signal

)4

إعــداد وتصـــويس شـــرألة لدمعامـــل الس
"Control Laboratories

هــة لسنابــة الـــدواو )"Official (OMCL

ــة ملألافحــة التزيهــ

 Medicineوقــتات متص

وال ش.
 )5عمـــــل نا مـــــة باالدتهالـــــات ا اصـــــة بالتـــــدري والت هـــ ـ لدم ـــ ـ ولهني
الرــولهس -اجلمــارك – اجل ــات ال نــا هة دــوذ الة ــا الةوعهــة املتعد ــة بتزيهــ
وغش األدوية.
 )6حتديد األولويات اإلندهمهة والو ةهة بةاوً عدل حتدهل املصا س.
 )7ضــسور تشــألهل جلةــة و ةهــة مــن مصــحاب امل ــان املش ـ ىة عدــل من تن ـ عدــل
األنــــل (وزار ال ــــحة– السنابــــة الدوا هــــة – إدار اجلمــــارك – هئــــات تةفهــــ
ال ــــوانني ) إلعــــداد إ ــ ـ اته هة وقصــــة عمــــل تةفه يــــة و ةهــــة لدتعامــــل مــ ـ
مشاىل تزيه الدواو.
 )8ضـــسور الرـــدو درا ـــة عدـــل امل ـــتوع الـــو ه لت هـــه املونـــ فهمـــا ـــت
باألدوية املزيفة.
 )9ضـــسور تـــره مة هـــة عدـــل ال ـــة م ـــتويات لدتعـــاون مـ ـ الـــدوذ األقـــسع مـــن
ده اختاذ اإللساوات املش ىة وترادذ املعدومات:
م)

عدل م توع دوذ تدس التعاون ا ده ي.

ب) عدل م توع املألت اإلندهمي لشسل املتو

.

) عدل امل توع العاملي.
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لــــود الــدواو:
نظامل إصدار الت اريس دوذ لود الدواو

 )1عدـــل ىـــل دولـــة من تةشـــا نظامــرا إلصـــدار الت ـــاريس دـــوذ لـــود الـــدواو ى ـــزو
من بسنامج السصد مسددة ما بعد الت وي ).(PMS
 )2تشـ ـ ه امل ةـــهني ال ـــحهني (ال ـــهادلة -التمـــسي  -األ رـــاو) واملسضـــل عدـــل رفـ ـ
ت اريس دوذ لود الدواو م ل:
 املعدومات ا ا ئة عدل املد ه الت ده ه مو الةشسات.
 ن الة اعة /الألفاو .
 الت ده والتو ه .
 التدوث.
 اقتال املةت ات
 قصأ إعاد التو ه .
 عدمل املصاب ة ملواصفات املةتج.
 عدمل مصاب ة املواصفات التحدهدهة.
 )3عدــــل ىــــل دولــــة من تةشــــا نظــــامل لال ــــتدعاو (ا ــ ـ لاع) م دواو ي ــــتدعي
ا لاعه حبه يألون ا الةظامل ينمن محاية امل ت دك.
لود املألونات ال هدالنهة الفعالة :APS
 )1عدــل ـــدصات السنابـــة الدوا هـــة من تنـــمن ت ـــدي املدــ الس ه ـــي لدـــدواو )(DMF
م الت هل ا اص باملةتج ال هدالني.
 )2جيـ ـ من تصدـ ـ ـــدصات السنابـــة الدوا هـــة شـ ـ اد ار ـــة الت ـــةه اجلهـــد مـــن
م ةعي APSه وش اد املةا رة ) (COSلت دمي ا م مد الت هل.
 )3تشــ ه ـــدصات السنابــة الدوا هـــة عدــل تـــدري موتفه ــا عدـــل عمدهــات التح ــ
والتحالهل املصتتية.
ار ات الت ةه اجلهد :cGMP
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)1

يةر ــــي عدــــل ــــدصات السنابــــة الدوا هــــة من تعــــد مفتشــــني ذو قــــت وبأعــــداد
ىافهــــة مألة ــــا مــــن م ابدــــة االدتهالــــات العالهــــة إللــــساو فحــــوص ار ــــات
الت ةه اجلهد لنمان التزامل م ةعي املةت ات ال هدالنهة ب لك.

 )2جيــ ـ عدــــل ــــدصات السنابــــة الدوا هــــة من ت ــــومل بــــالتفتهش عدــــل امل ــــةعهني
ال ـــــهدالنهني مواعهـــــد مةتظمـــــة لنـــــمان االلتـــــزامل بالتشـــــسيعات ا اصـــــة
مار ات الت ةه اجلهد.
التصزين والة ل:
عدــل ىــل دولــة مــن دوذ تدــس التعــاون من ت ــومل بظعــداد وتصرهــ نظــامل ينــمن
التصزين والة ل املةا لدمةت ات ال هدالنهة.
واهلل ولي التوفه .
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