
  ٦٧/٣٠ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ آذار/ مارس ١٤  األعمال المؤقتمن جدول  ٤-١٥البند 

  A67/30    
  
  
  

  إتاحة األدوية األساسية
  

  تقرير من األمانة
  
  

 ١؛١٣٤/٣١ت  مأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا، فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، بالوثيقــة المرفقــة   -١
  ١٦.٢ق١٣٤ت  مواعتمد المجلس أيضًا القرار 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
مــن المجلــس  مشــروع القــرار الموصــى بــهاعتمــاد ٕالــى بــالتقرير و اإلحاطــة علمــًا جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى   -٢

  .١٦ق١٣٤ت  م التنفيذي في القرار
  
  
  

                                                           
والجلســة  ١ ، الفــرعالتاســعةالمحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة انظــر     ١

  (باإلنكليزية). ١الثالثة عشرة، الفرع 

القــرار واآلثـار الماليــة واإلداريـة المترتبـة علــى اعتمـاد القــرار لالطـالع علـى  ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظـر الوثيقـة     ٢
  بالنسبة إلى األمانة.
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   ١٣٤/٣١ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٤ يناير /الثاني كانون ١٤  المائة بعد والثالثون الرابعة الدورة
     EB134/31  المؤقت األعمال جدول من ٧-٩ البند

  
  
  

  األساسية األدوية إتاحة
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
 المســند االختيــار مبــادئ علــى األساســية األدويــة إتاحــة لتحســين العالميــة الصــحة منظمــة اســتراتيجية تقــوم -١

 للتوزيـع، فعالـة ونظـم ميسـورة، بأسـعار وٕاتاحتهـا األدويـة، شـراء فـي والكفاءة األدوية، من محدودة لمجموعة بالبيِّنات
 مــن بمزيــد المــوارد واســتخدام األدويــة، إدارة تحســين معــاً  العناصــر هــذه وتشــجع. رشــيد نحــو علــى األدويــة واســتعمال
 إتاحة زيادة إلى يؤدي أن بفعالية تنفيذها شأن ومن المقدمة، الصحية الرعاية جودة ورفع التكلفة، حيث من الفعالية
 الصـحية التغطيـة نحـو التقـدم إحـراز وتيسـير الخـاص، جيبـه مـن الفـرد ينفقهـا التـي التكاليف ارتفاع وتفادي األدوية،
 بــاألمراض للمصــابين فّعــالين ورعايــة عــالج وتــأمين بالصــحة، المتعلقــة لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف وتحقيــق الشــاملة
 . السارية غير

 عقــود، عــدة مــدى علــى األعضــاء الــدول إلــى الــدعم تقــديم أخــرى دوليــة ومنظمــات األمانــة مواصــلة ورغــم -٢
 الــدخل المنخفضــة البلــدان فــي تكاليفهــا تحمــل علــى والقــدرة األساســية األدويــة تــوافر قلــة بشــأن مشــاكل ثمــة فالتــزال
 السـارية غيـر األمـراض لعـالج األساسية األدوية توافر قلة توثيق تم وقد. المتوسط الدخل من الدنيا الشريحة وبلدان
 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة وُتحــدد ١يضــًا،مستف توثيقــاً 
 الســارية غيــر األمــراض لعــالج الالزمــة التكلفــة الميســورة األساســية األدويــة إتاحــة فــي تتمثــل غايــةً  ٢٠٢٠-٢٠١٣
 والرعايــة والعــالج الوقايــة فعاليــة تتطلــب وال ٢.ســواء حــد علــى والخاصــة العامــة المرافــق فــي٪ ٨٠ بنســبة الرئيســية
 واالختبــارات الــدم ومنتجــات اللقاحــات إتاحــة أيضــاً  تســتلزم بــل فحســب، ميســورة بأســعار الجــودة عاليــة أدويــة إتاحــة

 . الجودة المضمونة واألجهزة التشخيصية

 إلـــى باالســـتناد األساســـية، لألدويـــة النموذجيـــة المنظمـــة قائمـــة بتحـــديث عـــامين كـــل مـــرة المنظمـــة وتقـــوم -٣
 فــــي اللجنــــة نظــــرت ،٢٠١٣ عــــام وفــــي. واســــتعمالها األساســــية األدويــــة باختيــــار المعنيــــة الخبــــراء لجنــــة إرشــــادات

 الفعاليـة مقارنة بشأن العلمية البينات وقّيمت عشرة، الثامنة النموذجية القائمة أجل من استعراضاً  ١٥ و تطبيقاً  ٥٢
                                                           

 فرقـة تقريـر: نيويورك. نواجهه الذي التحدي: التنمية أجل من العالمية الشراكة لأللفية، اإلنمائية األهداف من ٨ الهدف    ١
 .٢٠١٣ لأللفية؛ اإلنمائية األهداف تنفيذ في الثغرات برصد المعنية العمل

 .٤ الملحق ،١/سجالت /٦٦/٢٠١٣ع ص ج الوثيقة انظر    ٢
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 تالتكنولوجيـــا لتقيــيم الصــارمة الــنُّهج علــى مثــاالً  الخبــراء لجنـــة تتبعهــا التــي األســاليب وتعــد. والمردوديــة والســالمة
 القطريـــة األنشــطة األمانـــة وتــدعم ١.الصــحية الرعايـــة مجــال فـــي أوســع نطــاق علـــى تطبيقهــا يجـــري التــي الصــحية
 االســـتعمال وزيـــادة األساســـية لألدويـــة الوطنيـــة النموذجيـــة للقـــوائم بالنســـبة بالبيِّنـــات المســـند االختيـــار مبـــادئ لتعزيـــز
 .للمنظمة النموذجية والقائمة الوطنية القوائم في المدرجة لألدوية الرشيد

 تماشـياً  وتكييفهـا الوطنيـة قوائمهـا لوضع للمنظمة النموذجية القائمة إلى األعضاء الدول من العديد ويستند -٤
 الخبــراء، لجنــة تســتخدمه لمــا مماثلــة بالبينــات مســندة أســاليب إلــى عديــدة بلــدان اآلن وتلجــأ. المحليــة االعتبــارات مــع
 والتركيـز القـرارات تتخـذ التي اللجنة أعضاء مصالح لتضارب المحتملة الحاالت لمعالجة محددة أحكام ذلك في بما
 .القرارات اتخاذ عملية في الشفافية على

 لألدويــة الوطنيــة النموذجيــة للقــوائم بالنســبة القــرارات اتخــاذ عمليــات تشــهده الــذي المتواصــل التحســن ورغــم -٥
 أن الســريريون األطبــاء يــرى الحــاالت، بعــض وفــي. واســتخدامها قبولهــا أمــام كــأداء عقبــات ثمــة تــزال فــال األساســية،

 أساســاً  قائمــة اختيــارات يجســد إدراجهــا وأن العــام القطــاع فــي األساســية الصــحية الرعايــة ســوى تالئــم ال األدويــة تلــك
 علــى قبولهــا يصــعب مســألة بــدوره تكلفــة أقــل ولكــن مماثلــة أدويــة اختيــار يكــون وقــد. بالتكلفــة تتعلــق اعتبــارات علــى

 وصـف علـى سـلباً  يحفـز ممـا – األدويـة بيـع مـن أرباحـاً  تجنـي التـي الواصـفة الصحية الرعاية مؤسسات أو األطباء
 .سعراً  األغلى األدوية

 علـــى وصـــلة كـــل فـــي والعمليـــات الهياكـــل تعمـــل لـــم ومـــا. والتعقيـــد بـــالطول األدويـــة توريـــد سالســـل وتتســـم -٦
ـــة إتاحـــة فـــإن وجـــه، أكمـــل ـــة األدوي ـــم وٕاذا. ســـلباً  ســـتتأثر الجـــودة العالي ـــم شـــفافة والعمليـــات الهياكـــل تكـــن ل  تكـــن ول
 المــوارد هــدر إلــى الفاســدة الممارســات وتــؤدي. للفســاد عرضــة النظــام يكــون كافيــة، مؤسســية ومــوازين ضــوابط ثمــة

 ظنـه وحسن األدوية توريد بُنظم الجمهور ثقة من تقلل وهي الجيدة؛ الصحة حصائل تحقيق في واإلخفاق المحدودة
 .بها

 وتوريـدها، األدويـة شـراء فـي الفعاليـة تحسـين بشأن إرشادات لألدوية الرشيدة لإلدارة المنظمة برنامج ويقدم -٧
 ويضـــم. العـــام الصـــيدالني القطـــاع مـــن مختـــارة مجـــاالت فـــي الضـــعف ومكـــامن الشـــفافية لتقيـــيم أدوات يشـــمل وهـــو

 الجيـــد للتصـــريف وطنـــي إطـــار ووضـــع الـــوطني؛ الصـــعيد علـــى الشـــفافية تقيـــيم: وهـــي أال مراحـــل، ثـــالث البرنـــامج
 .لألدوية الرشيدة لإلدارة وطني برنامج وتنفيذ للشؤون،

 ويعتمــد. واألقــاليم األعضــاء الــدول مــن ٣٧ جانــب مــن لألدويــة الرشــيدة اإلدارة برنــامج تنفيــذ حاليــاً  ويجــري -٨
 بصـفة الفسـاد لمكافحـة البلـد ذلـك ُيسندهما اللذين والدعم األولوية مدى على جوهرية بصفة ما بلد في البرنامج أداء
 ومــتحمس متفــان وطنــي فريــق وجــود إلــى األمــر ويحتــاج. المســتوى رفيــع سياســي بــدعم تمتعــه علــى وأيضــاً  عامــة

 فــي أخــرى حكوميــة وزارات مــع المشــاركة لضــرورة نظــراً  الســيماو  فعالــة، معالجــة العديــدة المترابطــة المســائل لمعالجــة
 . األحيان أغلب

 والعــدوى األيـدز أدويـة إتاحـة تحسـين فـي كبيـر تقـدم ُأحـرز المـانحين، وبـرامج الدوليـة الوكـاالت مـن وبـدعم -٩
 فــي دومــاً  مدرجــة ليســت والطفــل األم بصــحة الخاصــة العليــا األولويــة ذات األدويــة ولكــن. والســل والمالريــا بفيروســه
 منخفضـاً  السـارية وغيـر والحـادة المعديـة األمـراض أدويـة إتاحـة زالتوال األساسية، لألدوية الوطنية النموذجية القوائم
 والبلـــدان الـــدخل المتوســـطة والبلـــدان الـــدخل المرتفعـــة البلـــدان بـــين كبيـــرة تفاوتـــات وجـــود مـــع مقبـــول، غيـــر حـــد إلـــى

                                                           
  .١٣٤/٣٠ت م الوثيقة أيضاً  انظر    ١
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 تخضـع ال السـارية غيـر األمـراض أدويـة مـن العديد أن المفارقات فمن ذلك، ومع. ذاتها البلدان وداخل المنخفضة،
 .منخفض إنتاجها سعر أن كما البراءات، لنظام

 الطويــل المــدى علــى وعالجهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة ميســورة بأســعار األدويــة إتاحــة ويتطلــب -١٠
 انتقــاء فــي العنايــة وتــوخي كافيــًا؛ تمــويالً  الخصــوص، وجــه علــى واألدويــة الصــحية، الرعايــة بتمويــل حكوميــاً  التزامــاً 
 وتـؤدي الصـيدالنية؛ الـنظم تعزيـز ويجب. بالكفاءة متسمة والتوزيع للشراء ونظماً  أولوية؛ وذات عالية المردود أدوية
 األساسـية األدوية إتاحة وٕادامة تحسين أجل من ونظم سياسات وتنفيذ لصياغة البلدان دعم في محورياً  دوراً  األمانة

 .السارية غير لألمراض

 تـوافراً  أكثـر األدويـة كانـت ولئن العام، القطاع في األدوية إتاحة في قصور ثمة السياقات، من العديد وفي -١١
 وذووهم المرضى ينفقها التي التكاليف ارتفاع إلى يؤدي مما بكثير، أغلى تكون ما غالباً  فإنها الخاص، القطاع في
 مـن العـام القطـاع يسـتفيد وقـد. الرعايـة إلـى الوصـول إمكانيـة مـن ُيحد مما كاهلهم، تثقل والتي الخاصة جيوبهم من

 األدويـة تكـاليف إلدارة تسعيرية سياسات انتهاج الضروري من يكون قد ولكن والتوزيع، الشراء فعالية وزيادة تحسين
 وهـوامش والضـرائب الحكوميـة الجمركيـة والتعريفـات الشـحن تكـاليف في النظر ذلك يشمل وقد. الخاص القطاع في

 .األدوية أسعار على تؤثر التي الربح

. لألدويـــة التكلفـــة والميســـورة العادلـــة اإلتاحـــة لتحقيـــق بالنســـبة محوريـــة مســـألة األدويـــة تكـــاليف إدارة وتمثِّـــل -١٢
 كمرجــع ١القطريـة الصــيدالنية التسـعيرية السياسـات بشــأن العالميـة الصــحة منظمـة بـدليل األعضــاء الـدول وتسترشـد
 التمويـــــل والســـــيما الصـــــحي، التمويـــــل مســـــائل وتطـــــرح. األدويـــــة لتوريـــــد مســـــتدامة نظـــــم وتـــــأمين األدويـــــة لتســـــعير
 للبلــــدان بالنســــبة جــــوهري األمانــــة تقدمــــه الــــذي والــــدعم البلــــدان؛ أمــــام كبــــرى تحــــديات األساســــية، لألدويــــة الكــــافي
 األدويــــة إتاحــــة تعزيــــز ويمكــــن. الشــــاملة الصــــحية للتغطيــــة دعمــــاً  والتســــعير للتمويــــل اســــتراتيجيات وتنفيــــذ لوضــــع
 اســتعمالها، تشــجع سياســات اتبــاع المهــم ومــن الجنيســة؛ األدويــة اســتعمال خــالل مــن تكاليفهــا تحمــل علــى والقــدرة
 المــنخفض الســعر بــأن األدويــة وواصــفي الجمهــور ولطمأنــة. المطروحــة الجنيســة األدويــة جــودة ضــمان جانــب إلــى
 األدويـــة اســـتعمال لتشـــجيع تثقيفيـــة وحمـــالت الجـــودة لضـــمان نظـــم إلـــى حاجـــة ثمـــة المتدنيـــة، للجـــودة مرادفـــاً  لـــيس

 ٢.الجنيسة

 بصــفة البيانــات تلــك واســتخدام منتظمــاً  رصــداً  وأســعارها األدويــة إتاحــة مــدى رصــد الهامــة األنشــطة ومــن -١٣
 تقـدم أن األمانة وبإمكان. وتنفيذها السياسات وضع إلى تحتاج التي المجاالت وتحديد المحرز التقدم لتقييم روتينية
 مجــال فــي والتــدريب موثوقــة بيانــات لجمــع التكلفــة حيــث مــن فعالــة أســاليب وضــع فــي األعضــاء الــدول إلــى الــدعم
 .الوطني الصعيد على القرارات اتخاذ في مفيدة أشكال في البيانات وعرض البيانات تحليل

 مـــن الـــدولي الصـــعيد علـــى األدويـــة فـــي الـــنقص حـــاالت أصـــبحت الماضـــية، القليلـــة الســـنوات مـــدى وعلـــى -١٤
 الحــاالت تلــك وتعــزى. ســواء حــد علــى الــدخل المنخفضــة والبلــدان الــدخل المرتفعــة البلــدان فــي المتناميــة، الشــواغل

 لــذلك، ونتيجــة. واحــد إنتــاج مصــنع فــي النهائيــة والمنتجــات الفعالــة الصــيدالنية المكونــات إنتــاج َتركــز إلــى أحيانــاً 
 تـنجم وقـد. التوريـد بشـأن مشـاكل اإلنتاجيـة بالقـدرة المتعلقـة القيـود أو الجيدة التصنيع ممارسات تطرح قد ما سرعان
 التــي القديمــة الجنيســة األدويــة علــى خاصــة بصــفة األخيــرة هــذه تــؤثر إذ: الســوق تقلبــات عــن كــذلك الــنقص حــاالت

                                                           
١    WHO Guideline on Country Pharmaceutical Pricing Policies. Geneva: World Health Organization; 2013.  
٢    Cameron A, Laing R. Cost savings of switching private sector consumption from originator brand medicines 

to generic equivalents. World Health Report (2010), background paper 35. Geneva: World Health Organization; 

2010.                                                                                                                                                                              
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 تضـرر احتمـال كـان ولـئن. إنتاجها على الشركات يحفز ما ثمة معها يعد لم درجة إلى انخفضت قد أسعارها تكون
 الشــــركات ألن األدويــــة فــــي الــــنقص لحــــاالت تعرضــــاً  األكثــــر هــــي الصــــغيرة األســــواق فــــإن واردًا، الكبــــرى البلــــدان

 للمعلومــات ونظمــاً  إلكترونيــة مواقــع بلــدان عــدة وتــدير. التجاريــة الناحيــة مــن أهميــة أقــل أســواقاً  تعتبرهــا الصــيدالنية
 المشـاكل عـن لإلبـالغ الصيدالنية المستحضرات صناعة مع ترتيبات لها أن كما األدوية، في النقص حاالت بشأن

 التي الكيفية بشأن شامل نهج يوجد ال كما للمشكلة، كامالن وتحليل عرض حالياً  يوجد وال. األدوية بتوافر الخاصة
 .للمرضى المالئمة الرعاية على والحفاظ معالجتها الصحية الرعاية لمهنيي بها يمكن

ــاً  االهتمــام أن ورغــم -١٥  التســعيرية والتــدابير وٕاتاحتهــا وتوريــدها األساســية األدويــة شــراء علــى ينصــب مــا غالب
. الصـيدالنية بالمستحضـرات مسـتدام إمـداد علـى للحفاظ جوهرية مسألة رشيداً  استعماالً  استعمالها فإن بها، المتعلقة
 أدويــة اختيــار إلــى ومســتهلكيها األدويــة واصــفي تــدعو التــي األســباب الســياقات محــددة دراســات تســتطلع أن وينبغــي
 والدوليـة الوطنيـة الممارسـات ألفضـل التوجيهيـة المبـادئ مـع األدويـة وصـف ممارسات اتساق مدى تقّيم وأن محددة
 فــي البلــدان دعــم فــي محوريــاً  دوراً  الصــارمة، الذاتيــة لمنهجياتهــا نظــراً  األمانــة، وتــؤدي. الســريري العــالج مجــال فــي

 لتلـك جديـدة دفعـة الميكروبـات مضـادات مقاومـة تثيـره الـذي المتزايـد الخطر أعطى وقد. الدراسات بتلك االضطالع
 . لألدوية الرشيد االستعمال تعزيز إلى الرامية المبادرات

 مهنيـــي علـــى وتوزيعهـــا األدويـــة عـــن دقيقـــة معلومـــات إتاحـــة يتعـــّين مالئمـــًا، اســـتعماالً  األدويـــة والســـتعمال -١٦
 باألدويــــة الخاصــــة للبحــــث القابلــــة المنظمــــة معلومــــات بوابــــة تحــــديث شــــهرياً  ويــــتم. والمســــتهلكين الصــــحية الرعايــــة

 والمنتجـــات األساســـية األدويـــة بشـــأن المعلومـــات إتاحـــة تحســـين إلـــى ترمـــي وهـــي ١ة،الصـــحي والمنتجـــات األساســـية
 المتحـــدة األمـــم وشـــركاء العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة األعضـــاء الـــدول مـــن الصـــلة ذات المنشـــورات وتضـــم الصـــحية،
 مســألة الترويجيــة الممارســات تنظــيم ويعــد. األكاديميــة والــدوائر التنميــة وشــركاء الحكوميــة غيــر العالميــة والمنظمــات

 الصحي، للعمل الدولية ستشتنغ منظمة قامت ٢األخالقي، للترويج المنظمة معايير إلى وباالستناد. وٕاقليمية وطنية
 الوطنيــة التنظيميــة لألطــر المنــتظم للفحــص أدوات بوضــع األدويــة، بشــأن بالشــفافية المعنــي التحــالف مــع بالتعــاون
 .لألدوية بالترويج يتعلق فيما التنظيمي للوضع الرئيسيين المصلحة أصحاب تصورات وتقييم

 األساسية األدوية إتاحة لتعزيز األنشطة مجاالت

 بعـض في مستندة الشاملة، الصحية التغطية توفير نحو البلدان اتجاه مع .الشاملة الصحية التغطية دعم -١٧
 بــأدوات وتزودهــا األعضــاء الــدول إلــى الــدعم تقــدم أن األمانــة علــى ســيتعين الصــحي، التــأمين بــرامج إلــى الحــاالت
 األساسـية، لألدويـة الوطنيـة النموذجيـة القوائم مع يتماشى بما األدوية، تكاليف استرداد قوائم وضع في بها لتسترشد
 تســعيرية اســتراتيجيات وتســتعرض تضــع أن األعضــاء الــدول علــى وســيتعّين. الســريري للعــالج التوجيهيــة والمبــادئ
 أو القصور أو الكفاءة انعدام حاالت من للحد للشؤون الجيد التصريف تنفيذ يجب كما النظم، تلك استدامة لضمان
 المخزونـات مـن التوريد سالسل لتنظيم جديدة نماذج استكشاف إلى األمر ويحتاج. األدوية توريد سالسل في الهدر
 .الخاص القطاع مع تعاقدية ترتيبات يشمل قد مما المركزية، الطبية

 لتوفير المعلومات الالزمة لعمليـة الصحية تالتكنولوجيا تقييمات إجراء إلى متزايد نحو على البلدان وتلجأ -١٨
 لصـــنع الصـــحية التـــدخالت أولويـــات تحديـــد حيـــث مـــن الســـواء علـــى الصـــحية، الرعايـــة مجـــال فـــي السياســـات رســـم

 دعـــم فـــي لألمانـــة الهامــة الوظـــائف إحـــدى وتتمثــل. أســـعارها وتحديـــد الجديـــدة التكنولوجيــات اعتمـــاد بشـــأن القــرارات

                                                           
١    http://apps.who.int/medicinedocs/en/ )٢٠١٣ ديسمبر /األول كانون ١٣ في االطالع تم.( 

 .١٧-٤١ع ص ج القرار انظر    ٢
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 وٕادراج التقييمـــات بتلـــك االضـــطالع أجـــل مـــن القـــدرات لبنـــاء الـــدخل المتوســـطة والبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان
 .الوطني الصعيد على القرار صنع عملية في منها المستقاة البينات

 الصــحية الرعايــة علــى المتزايــد الطلــب يســتدعي الســياقات، مــن العديــد فــي .المعلومــات واســتخدام الرصــد -١٩
 األمانــة وسـتقدم. بفّعاليـة المعتَمـدة التكنولوجيــات وٕادارة بِحكمـة التـدخالت اختيـار والماليــة البشـرية المـوارد ومحدوديـة

 والقـدرة واسـتعمالها األدويـة تـوافر لمـدى المنـتظم الرصـد لغـرض الروتينية البيانات بجمع القيام في البلدان إلى دعماً 
 .الصيدالنية نظمها تحسين مواصلة في البلدان دعم أجل من تكاليفها تحمل على

 غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تتــيح .الســارية غيــر األمــراض أدويــة إتاحــة -٢٠
. معالجتهـا ثـم ومـن الرئيسـية السـارية غيـر األمـراض عـن المبكـر للكشـف عاليـة المـردود أسـاليب ومكافحتهـا السارية
 األوليــة الرعايــة أجــل مــن األساســية المخــاطر تجنــب وأدوات واألدويــة التكنولوجيــات مــن حزمــة األمانــة أعــدت وقــد

 أدويــة تمويــل تحســين فــي البلــدان ســتدعم كمــا المــوارد، إلــى تفتقــر التــي البيئــات فــي ســارية غيــر بــأمراض للمصــابين
 مــدى وتقيــيم توافرهــا، ومــدى وأســعارها األمــراض بتلــك الخاصــة األدويــة أهــم جــودة ورصــد الســارية، غيــر األمــراض
 .رشيداً  استعماالً  استعمالها

 الرشـيد االسـتعمال بشـأن منتظمـة دراسـات إلجـراء الـدعم إلـى البلـدان سـتحتاج. لألدويـة الرشـيد االستعمال -٢١
 وفــي. المســتبانة المشــاكل لتســوية تــدخالت ووضــع المســتهلكين، جانــب ومــن الســريرية الممارســة إطــار فــي لألدويــة
 مــع تتماشــى لجعلهــا الوطنيــة العالجيــة التوجيهيــة المبــادئ تنقــيح فــي الــدعم إلــى البلــدان ســتحتاج الحــاالت، بعــض
 تكفــل جديــدة أســاليب انتهــاج إلــى حاجــة وثمــة. الدوليــة الممارســات أفضــل مــن وغيرهــا للمنظمــة التوجيهيــة المبــادئ
 غيـر بـاألمراض الخاصـة األدويـة والسـيما لألدويـة، الرشـيد االسـتعمال لبحـث التكلفـة وميسـورة عمليـة دراسـات إجراء
 .السارية

 استشـــاري فريـــق بـــه يعنـــى الـــذي الموضـــوع هـــو الجـــراثيم مضـــادات مقاومـــة .الجـــراثيم مضـــادات مقاومـــة -٢٢
 مـــن قليـــل عـــدد ســـوى الســـوق فـــي يظهـــر ال إذ معقـــدة، والمســـألة. للمنظمـــة تـــابع المســـتوى رفيـــع وتقنـــي اســـتراتيجي
 الجــراثيم مــن مقاِومــة ســالالت وتنتقــل والحيــوان اإلنســان لــدى االســتعمال إســاءة وتنتشــر الجديــدة الحيويــة المضــادات

 الرعايـــة وميزانيـــات الصـــحية الرعايـــة علـــى ســـلبية آثـــار عـــن يســـفر ممـــا بســـرعة، والحـــدود القضـــائية الواليـــات عبـــر
 مقاومــة ظهــور مــن للحــد القائمــة التوصــيات تنفيــذ علــى البلــدان مــع العمــل فــي مهــم دور باألمانــة وينــاط. الصــحية
 إلى الرامية الجهود في تساهم أن وبإمكانها. الخطر لهذا للتصدي ابتكارية نهج ووضع وانتشارها الجراثيم مضادات
. اســتعمالها ورصــد وٕاتاحتهــا، للجــراثيم المضـادة العوامــل اســتخدام إزاء البلــدان فـي واللــوائح التوجيهيــة المبــادئ تعزيـز

 حيويــة مضــادات عــن البحــث أجــل مــن لألعمــال جديــدة نمــاذج إعــداد فــي تشــارك أن يمكنهــا ذلــك، إلــى وباإلضــافة
 وضــمان جديــدة جزيئــات اكتشــاف فــي االســتثمار حفــز إلــى معــًا، آن فــي ســتؤدي، نمــاذج وهــي – وتطويرهــا جديــدة
 .الرشيد االستعمال خالل من المستقبل في عليها الحفاظ

 إضـافة .والطفـل األم وصـحة اإلنجابيـة والصـحة والمالريـا، والسل بفيروسه والعدوى األيدز أدوية إتاحة -٢٣
 علـى وتوزيعهـا شـرائها علـى الشركاء مع األمانة ستتعاون المجاالت، لهذه لألدوية الرشيد االختيار بشأن العمل إلى
 يحتــاج وقــد. مأمونــاً  ســريرياً  اســتعماالً  اســتعمالها رصــد إلــى الراميــة االســتراتيجيات فــي أيضــاً  وستشــارك. فعــال نحــو

 الجـــودة عاليـــة أدويـــة علـــى الحصـــول إلـــى القهقريـــة للفيروســـات المضـــادة باألدويـــة العـــالج يتلقـــون الـــذين المرضـــى
 وســـيتطلب. الســـارية غيـــر واألمـــراض الســـل قبيـــل مـــن المصـــاحبة، المرضـــية العـــتالالتا لعـــالج التكلفـــة وميســـورة
 والـنظم األوسـع الصـحي النظام في األمراض مكافحة نحو موجهة عمودية برامج تضمين األدوية تلك إلى الوصول
 .الحادة األمراض من وغيرها السارية غير األمراض أدوية لشراء الوطنية
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 والصـحة واالبتكـار الفكريـة الملكيـة حقـوق بـين التقـاطع مجـاالت تتسـم .لألدويـة المحلـي واإلنتـاج االبتكار -٢٤
 الملّباة غير واالحتياجات وصناعتها، األدوية تطوير في السوق فشل مشكلتيّ  بتسوية يتعلق فيما باألهمية العمومية

 التجــارة ومنظمــة الفكريــة للملكيــة العالميــة المنظمــة مــع العمــل فــي مهمــاً  دوراً  األمانــة وتــؤدي. والتطــوير البحــث مــن
 بنـاءً  األعضـاء، الـدول مـع األمانـة تعمـل الوقـت، نفـس وفي. والتطوير بالبحث المتعلقة المسائل هذه بشأن العالمية
 األدويـة إتاحـة تحسـين فـي ذلـك يسـاعد قـد حيثمـا المحليـين واإلنتـاج الصـنع إمكانيـات الستكشـاف منهـا، طلـب على

 .ميسورة بأسعار األساسية

 التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  .بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس -٢٥

=     =     =  


