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  معالجة النقص العالمي
  األدوية واللقاحات وٕاتاحتهافي 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
وقــد جــرى  ١المجلــس التنفيــذي أثنــاء دورتــه األربعــين بعــد المائــة فــي نســخة ســابقة مــن هــذا التقريــر. نظــر  -١

بوصفها قضية أوسع نطاقًا من قضايا األدوية تحديث عنوان التقرير بناًء على موافقة المجلس ليعكس أهمية إتاحة 
) ليشمل آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ ١٥إلى  ٢ كما جرى تنقيح التقرير (وخاصة الفقرات من ٢.العموميةالصحة 
ـــة األساســـية. ويتضـــمن التقريـــر معلومـــات عـــن التقـــدم الـــذي ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عالقـــرار  ) بشـــأن إتاحـــة األدوي

مسـاعدة البلـدان علـى ضـمان إتاحـة األدويـة األساسـية لأحرزته الدول األعضاء واألعمال التي تضـطلع بهـا األمانـة 
  دة عالية. بأسعار ميسورة وجو 

 
  إتاحة األدوية

  
، مــن المــدير العــام، مــن ٢٢-٦٧ج ص ع، بموجــب القــرار ٢٠١٤عــام  فــيطلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة   -٢

بـــين جملـــة أمـــور أخـــرى: أن يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى االعتـــراف بأهميـــة السياســـات الدوائيـــة الوطنيـــة الفعالـــة، 
أن ييسـر التعـاون فيمـا بـين الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق بكيفيـة تنفيـذ و وتنفيذها من خالل التصريف الجيد للشـؤون؛ 
أن يدعم الدول األعضاء في ميدان اختيار األدوية األساسية وضمان و السياسات الدوائية بأقصى قدر من الفعالية؛ 

ا علـى تسـريع أن يحثهـو أن يدعمها في رصد حاالت نقص األدوية األساسـية؛ و توريد الميسور التكلفة والفعال منها؛ 
أن يقــوم، بنــاًء علــى الطلــب، وبالتعــاون مــع ســائر و خطــى التقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة؛ 

، ٢٠١٦وفــي عــام    المنظمــات الدوليــة، بتقــديم الــدعم التقنــي بشــأن مســائل تتعلــق بالملكيــة الفكريــة وٕاتاحــة األدويــة.
     ٣ون علمًا بالتقرير المرحلي عن تنفيذ ذلك القرار.أحاطت جمعية الصحة العالمية التاسعة والست

  
مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة،  ٨-٣وُسلِّم باألهميـة المسـتمرة لضـمان إتاحـة األدويـة األساسـية فـي الغايـة   -٣

ومؤداهــــا تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، بمــــا فــــي ذلــــك إمكانيــــة حصــــول الجميــــع علــــى األدويــــة واللقاحــــات 
 فــي حاســماً  عنصــراً  بوصــفها أيضــاً  األدويــة بإتاحــة ُســلِّم كمــا  المأمونــة والجيــدة والفعالــة والميســورة التكلفــة. األساســية
لصحة العامة، ويتناولها العديد من قـرارات جمعيـة الصـحة، مثـل القـرار الهامة لمشاكل ال من بكثير المتعلقة الحلول

                                                           
 ةضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة التاســـعاوالمح ،١٤٠/١٩م تانظـــر الوثيقـــة    ١

 .(باإلنكليزية)

  .(باإلنكليزية) ٢دورته األربعين بعد المائة، الجلسة الثامنة، الفرع  للمجلس التنفيذي في ةضر الموجز اانظر المح   ٢
لجمعية الصحة العالميـة التاسـعة والسـتين، اللجنـة "ب"، الجلسـة  ةضر الموجز اوالمح ،زايالفرع  ،٦٩/٤٣انظر الوثيقة ج   ٣

  (باإلنكليزية)). ٣/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص ع(الوثيقة  ٣السابعة، الفرع 



  A70/20    ٧٠/٢٠ج

2 

) بشأن تعزيـز ٢٠١٦( ٢٠-٦٩ج ص ع) بشأن استعمال األدوية على نحو رشيد، والقرار ٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص ع
) ٢٠١٤( ٢٣-٦٧ج ص عابتكـــار أدويـــة األطفـــال الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة التكلفـــة وٕاتاحتهـــا، والقـــرار 

بشـــأن  ٢٥-٦٩ج ص عوالقـــرار  بشـــأن تقيـــيم التـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية دعمـــًا للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة،
معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات. وتعدُّ إتاحة األدوية نقطـة محوريـة فـي االسـتراتيجيات وخطـط العمـل 

األمانة، مثل البرامج المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبـات، واألمـراض غيـر السـارية،  الخاصة بمختلف مستويات
والمالريــا. وحــددت الجمعيــة العامــة لألمــم  ،والســل ،روس العــوز المنــاعي البشــريوصــحة األمهــات واألطفــال، وفيــ

) الوثيقـة الختاميـة ٢٠١٦( S-30/1 المتحدة إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة الدولية كأولوية، إذ اعتمدت في القرار
عضـاء والمـدير العـام تحسـين وُطِلـب مـن الـدول األ ١لدورتها االستثنائية بشأن التصدي لمشـكلة المخـدرات العالميـة.

إتاحة األدويـة الخاضـعة للمراقبـة مـن خـالل عـدة قـرارات لجمعيـة الصـحة، مثـل القـرارات المتعلقـة بالرعايـة الملطفـة، 
  ٢والتدبير العالجي لآلالم، والجراحة الطارئة والتخدير، واضطرابات الصحة النفسية مثل الصرع.

 
، عقد األمين العام األمم المتحدة اجتماعًا للفريـق الرفيـع المسـتوى المعنـي بإتاحـة األدويـة ٢٠١٦وفي عام   -٤
الســـتعراض وتقيـــيم المقترحـــات والتوصـــية بحلـــول لتـــدارك عـــدم اتســـاق السياســـات بـــين حقـــوق المبتكـــرين التـــي لهـــا "
. "فـي سـياق التكنولوجيـات الصـحية العموميـةة يبررهـا والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان، وقواعـد التجـارة، والصـح ما

وشـــاركت المنظمـــة فـــي المناقشـــات مـــن خـــالل عضـــويتها فـــي فريـــق الخبـــراء االستشـــاري، وقـــّدمت طلبـــًا موضـــوعيًا 
االسـتنتاجات التـي خلصـت إليهـا تقـارير سـابقة ُاِعـدت تحـت رعايـة  ٤ويكرر تقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى ٣للفريق.

، والتـــي لفتـــت االنتبـــاه إلـــى وجـــود فـــوارق فـــي البحـــث والتطـــوير ونقـــص فـــي إتاحـــة األدويـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة
وفريــق الخبــراء االستشــاريين  ٥العموميــةالســيما تقــارير لجنــة حقــوق الملكيــة الفكريــة واالبتكــار والصــحة و األساســية (

ة العمــل العــالميتين لمنظمــة كمــا يتنــاول التقريــر عناصــر االســتراتيجية وخطــ ). ٦العامــل المعنــي بالبحــث والتطــوير
 يشـملها التـي الرئيسـية الموضوعات أحد ويتمثل  واالبتكار والملكية الفكرية. العموميةالصحة العالمية بشأن الصحة 

مـــع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل  تمشـــياً  -اتســـاق السياســـات زيـــادة  إلـــى الـــدعوة فـــي المســـتوى الرفيـــع الفريـــق تقريـــر
مـن منظمـة الصـحة العالميـة أن تعمـل علـى نحـو أوثـق مـع الوكـاالت الدوليـة األخـرى ذات اللتين طلبتـا العالميتين، 

لفكريــة ومنظمــة الصــلة، وتحديــدًا مــع مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) والمنظمــة العالميــة للملكيــة ا
   التجارة العالمية.

  

                                                           
 تــــم االطــــالع( http://www.unodc.org/documents/postungass2016//outcome/V1603301-E.pdfعلــــى الــــرابط:  متــــاح   ١

 ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٥في 

 )، بالترتيب.٢٠١٥( ٢٠-٦٨ج ص ع)، و٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص ع)، و٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عالقرارات    ٢

فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع( /http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/high-level-panel-access-med/enانظــــــــــر:    ٣
  ).٢٠١٧مارس  آذار/  ١٤
متاح على الرابط:    ٤

https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6ebf5e231b2f02cd3d4/14738900313

20/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf )٢٠١٧مارس  آذار/ ٢١في  تم االطالع.(  
 ).٢٠١٧مارس  آذار/ ٣في  تم االطالع( /http://www.who.int/intellectualproperty/report/enانظر:    ٥

 والتنســـيق التمويـــل تعزيـــز: الناميـــة البلـــدان فـــي الصـــحية االحتياجـــات لتلبيـــة والتطـــوير البحـــث . ةمنظمـــة الصـــحة العالميـــ   ٦
ف: منظمـــة الصـــحة جنيـــ مويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــوير. بت المعنـــي العامـــل االستشـــاريين الخبـــراء فريـــق تقريـــر  . العـــالميين
فــي  تــم االطــالع ،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254706/1/9789241503457-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٢العالميــة؛ 

       ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٦
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ظم الصـــحية يعـــالج جميــع المراحـــل عبـــر ًا شـــامًال للــنُ وتتطلــب إتاحـــة األدويــة الجيـــدة واآلمنـــة والفعالــة نهجـــ  -٥
سلســـلة القيمـــة الدوائيـــة؛ بـــدءًا مـــن البحـــث والتطـــوير واالبتكـــار القـــائم علـــى االحتياجـــات، ومـــرورًا بعمليـــات التصـــنيع 

والملكيـــة الفكريـــة ، ظم التـــي تكفـــل جـــودة المنتجـــات، والتعامـــل مـــع مشـــكلة األدويـــة المتدنيـــة النوعيـــة والمغشوشـــةوالـــنُ 
، وسياسات االختيار والتسـعير والسـداد، ونزاهـة الشـراء واإلمـداد العموميةالسياسات التجارية الموّجهة نحو الصحة و 

وكفاءتهما، وانتهـاًء بوصـف األدويـة واسـتعمالها علـى النحـو المالئـم. وثمـة حاجـة عبـر مراحـل هـذه السلسـلة بأسـرها 
غي أن تلبي النظم الدوائية احتياجـات فئـات معينـة مـن السـكان، إلى مراقبة جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها. وينب

مثل األطفال واألفراد الذين يحتاجون إلى الرعاية الُملطِّفة، وينبغـي لهـا أن تكـون قـادرة علـى االسـتجابة فـي مواجهـة 
اسـتعمالها أمـرًا ضـافة إلـى ذلـك، يعـدُّ الرصـد الروتينـي والشـفاف لجـودة األدويـة وٕاتاحتهـا و إلالتهديدات المستجدة. وبـا

عـن السـماح بتكييـف السياسـات الوطنيـة لالسـتجابة الحتياجـات  أساسيًا لدعم عمليـة صـنع القـرار والمسـاءلة، فضـالً 
  المجتمع المتغيرة. وقد أحرزت األمانة تقدمًا في العديد من هذه المجاالت، على النحو المبين فيما يلي: 

 
بدأ تشغيل المرصد العالمي للبحـث والتطـوير  واالبتكار القائم على االحتياجات. البحث والتطوير  )(أ

معلومــات عــن البحــث والتطــوير فيمــا ويتــولى تقــديم ال، ٢٠١٧ينــاير  فــي مجــال الصــحة فــي كــانون الثــاني/
ـــامنتجـــات اليتعلـــق ب ُأنشـــئت الشـــراكة العالميـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال و ألمراض المهملـــة. الخاصـــة ب
ادات الحيويــة العالميــة، وهــي نشــاط مشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة ومبــادرة أدويــة األمــراض المضــ

بغــرض تطــوير عالجــات المضــادات الحيويــة الجديــدة أو المحســنة، وتقــديمها، مــع الســعي إلــى  ١المهملــة،
علـــى  ضـــمان اســـتمرارية اإلتاحـــة. وقـــد نشـــرت المنظمـــة قائمـــة بالُممرضـــات ذات األولويـــة لتســـليط الضـــوء

مجــاالت البحــث والتطــوير المهملــة. وعــالوة علــى ذلــك، وفــي إطــار اســتراتيجية مخطــط البحــث والتطــوير 
والخطــة الخاصــة بــه، تحــتفظ المنظمــة بقائمــة مــن األمــراض المعديــة المســتجدة التــي يمكــن أن تتحــول إلــى 

لى لجنـــة الخبـــراء أوبئـــة. ويجـــري تحـــديث هـــذا القائمـــة بصـــفة ســـنوية. ومـــن المتوقـــع فـــي المســـتقبل، أن تتـــو 
 اإلشــراف علــى عمليــات ٢الجديــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة المعنيــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة

 تحديد األولويات المبينة آنفًا.

 بشــأن) ٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص عمــع القــرار  تمشــياً  .القــدرة التنظيميــة الوطنيــة واإلنتــاج المحلــي  (ب)
واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، أجريـت األعمـال  العموميـةاالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة 

بــين السياســات الصــحية والصــناعية، والستكشــاف اتجاهــات وســياق  التفاعــلالتحضــيرية للنظــر فــي مــدى 
ســـس المرجعيـــة التنظيميـــة اآلليـــات التـــي تكفـــل إنتاجـــًا محليـــًا مضـــمون الجـــودة. وقـــد ُأِعـــدت أداة لتحديـــد األ

واستخدمت في العديد من البلـدان؛ وتعمـل األداة كوسـيلة هامـة للتعـرف علـى الثغـرات التـي يلـزم سـدها فـي 
القدرات التنظيمية بما يكفل توافر أدوية مضمونة الجودة. ويجري حاليًا تقييم مسارات تنظيمية جديدة لدعم 

 تاحة المنتجات في حاالت الطوارئ.إ

تحـــدد المنظمـــة القواعـــد والمعـــايير لضـــمان إتاحـــة أدويـــة   .ومأمونيتهـــا ونجاعتهـــا األدويـــة  جـــودة  (ج)
مضــمونة الجــودة، وذلــك بوضــع المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير المرجعيــة، لــيس هــذا فحســب، ولكنهــا تــدعم 

المتعلقـــة بمأمونيـــة األدويـــة  المســـائل أيضـــًا الـــدول األعضـــاء وســـلطاتها التنظيميـــة الوطنيـــة فـــي عـــدد مـــن
التنظيميــة الوطنيــة فــي مجــال تنظــيم المنتجــات  هاوجودتهــا. وتواصــل األمانــة دعــم البلــدان فــي بنــاء قــدرات

الصحية وترصد آثارها الضارة، من خالل مبادرات التنسيق وٕاقامة الشبكات، وبـرامج التـدريب اإلقليميـة أو 
ت الدول األعضاء هذه األنشطة وأيدتها لمعلومات. وقد أقرّ تبادل افضًال عن الخاصة بكل بلد على حدة، 

                                                           
  .)٢٠١٧مارس  آذار/ ٢٢في  تم االطالع( /http://www.who.int/research-observatory/en :متاح على الرابط   ١
 ضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعـين بعـد المائـة، الجلسـة الحاديـة عشـرةاوالمح ،١٤٠/٢٢م تانظر الوثيقة    ٢

 .(باإلنكليزية)
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) بشأن تعزيز نظـم تنظـيم ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عمن خالل قرارات عديدة لجمعية الصحة، ومنها القرار 
المنتجــــات الطبيــــة. ويعــــدُّ االختبــــار المســــبق مــــن جانــــب المنظمــــة لصــــالحية األدويــــة واللقاحــــات ووســــائل 

       ة المنظمة.واقل، عنصرًا هامًا من عناصر هذه األنشطة ومن واليالتشخيص ومنتجات مكافحة الن

طلبـــت آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة األدويـــة المتدنيـــة النوعيـــة والمغشوشـــة.   (د)
إجــراء بحــث لدراســة الــروابط بشــكل ،  المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة

إتاحـــة األدويـــة ويســـر تكلفتهـــا وأثـــر ذلـــك علـــى ظهـــور المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة  أوثـــق مـــا بـــين
بهــــدف تبليــــغ اآلليــــة بمــــا يخلــــص إليــــه مــــن نتــــائج فــــي نهايــــة  وقــــد بــــدأ هــــذا البحــــث مــــؤخراً  ١والمغشوشــــة.

نيـة . وتشير التقـارير التـي تلقاهـا نظـام المنظمـة العـالمي لترصـد ورصـد المنتجـات الطبيـة المتد٢٠١٧ عام
النوعية والمغشوشة بوضوح إلى أن نقص األدوية واللقاحات ونفادها يسهمان فـي ظهـور المنتجـات الطبيـة 

 المتدنية النوعية والمغشوشة في سالسل التوريد.

منظمـة الصـحة  كثفـت .العموميـةالملكيـة الفكريـة والسياسـات التجاريـة الموّجهـة نحـو الصـحة   (ه)
العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية تعاونها من أجل تحسـين فهمهـا للصـلة 

، وتعزيز تنفيذ تلك السياسات على نحو تدعم فيه كل منها العموميةبين سياسات الملكية الفكرية والصحة 
بها المنظمات الثالث حول تعزيز إتاحة التكنولوجيـات  األخرى. واستنادًا إلى الدراسة المشتركة التي قامت

فــي اآلتــي: وفــاء كــل وكالــة بواليتهــا علــى نحــو أكثــر يتمثــل الهــدف مــن التعــاون فــإن  ٢،الطبيــة واالبتكــار
فعاليـــة؛ ودعـــم مبـــادرات كـــل منهـــا لمبـــادرات األخـــرى؛ وعـــدم ازدواج الجهـــود؛ واالســـتخدام الكفـــؤ للمـــوارد. 

مجـــاالت، بمـــا فـــي ذلـــك األنشـــطة التدريبيـــة والنـــدوات المشـــتركة واالشـــتراك فـــي ويشـــمل التعـــاون مختلـــف ال
كمـــا كثفـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة أيضـــًا تعاونهـــا مـــع األونكتـــاد بشـــأن اإلنتـــاج  ٣إصـــدار المنشـــورات.

برنـامج األمـم  الدوليـة، بمـا فـي ذلـك  هـاالمحلي، وتواصل العمل عن كثب مـع بـرامج األمـم المتحـدة ووكاالت
والمرفــــق الــــدولي لشــــراء األدويــــة  ،دة المشــــترك لمكافحــــة األيــــدز، وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائيالمتحــــ

مــع  "اجتمــاع لجميــع الوكــاالت"، دعــت المنظمــة إلــى عقــد ٢٠١٦ديســمبر  (يونيتيــد). وفــي كــانون األول/
نمـــائي، والمرفـــق برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز، واألونكتـــاد وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإل

الــدولي لشــراء األدويــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، والمفوضــية الســامية 
لحقــوق اإلنســان، لمناقشــة مختلــف األنشــطة والخطــة المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك أفضــل الُســُبل لمتابعــة تقريــر 

والمشــورة للــدول األعضــاء بشــأن العالقــة بــين الصــحة  "الفريــق الرفيــع المســتوى". وقــدمت األمانــة التوجيــه
والملكية الفكرية والسياسات التجارية، بما في ذلك كيفية االسـتفادة مـن نقـاط المرونـة فـي االتفـاق  العمومية

المتعلـــق بالجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، كمـــا هـــو معتـــرف بـــه فـــي إعـــالن الدوحـــة بشـــأن هـــذا 
مــع واليــة المنظمــة الممنوحــة إليهــا بموجــب االســتراتيجية وخطــة العمــل  ، تمشــياً وميــةالعماالتفــاق والصــحة 

واالبتكــار والملكيــة الفكريــة. ويمكــن االطــالع علــى تقــارير مفصــلة عــن  العموميــةالعــالميتين بشــأن الصــحة 

                                                           
تـــــــم ، http://apps.who.int/gb/ssffc/pdf_files/MSM5/A_MSM5_2-ar.pdf: (علـــــــى الـــــــرابط A/MSM/5/2 انظـــــــر الوثيقـــــــة   ١

  ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  االطالع
منظمــة الصـــحة العالميــة، والمنظمـــة العالميــة للملكيـــة الفكريــة، ومنظمـــة التجــارة العالميـــة. تعزيــز النفـــاذ إلــى التكنولوجيـــا    ٢

جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة،  . مشـــتركة بـــين الصـــحة العامـــة والملكيــة الفكريـــة والتجـــارةواالبتكــارات الطبيـــة: المجـــاالت ال
      ٢٠١٢والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية؛ 

)http://www.who.int/phi/promoting_access_medical_innovation/ar ،٢٠١٧مارس  آذار/ ١٥في  تم االطالع.(  

فــــي  تــــم االطــــالع، http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en( لمزيــــد مــــن التفاصــــيل انظــــر:   ٣
 ).٢٠١٧مارس  آذار/  ١٤
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ظمة وشاركت المن ١هذه األنشطة على مدار الستة عشر عامًا الماضية على الموقع اإللكتروني للمنظمة.
أيضــًا فــي أنشــطة تدريبيــة مختلفــة ونشــرت معلومــات محّدثــة عــن بــراءات االختــراع فيمــا يتعلــق بالعالجــات 

    ٢وتلك الخاصة بالسرطان والسكري. Cالجديدة اللتهاب الكبد 

ــة.   (و) ــار األدوي  Cأدِرجــت أدويــة إضــافية لعــالج الســرطان وأدويــة جديــدة لعــالج التهــاب الكبــد اختي
والسل في اإلصـدار التاسـع عشـر لقائمـة المنظمـة النموذجيـة لألدويـة األساسـية واإلصـدار الخـامس لقائمـة 

واستعرضــت لجنــة الخبــراء المعنيــة باالختيــار واالســتخدام   المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية لألطفــال.
 )٢٠١٧مـــــارس  ذار/آ ٣١-٢٧الرشـــــيد لألدويـــــة األساســـــية فـــــي اجتماعهـــــا الحـــــادي والعشـــــرين (جنيـــــف، 

المضادات الحيوية لألمراض الُمعديـة واألمـراض المنقولـة جنسـيًا ومؤشـرات طـب األطفـال، وقـيَّم االجتمـاع 
أيضًا أدوية األمراض غير السـارية، بمـا فـي ذلـك السـرطان، والرعايـة الملطفـة والسـكري. وتعكـف المنظمـة 

بلــدًا، فــي  ١٤٠وقــد أنشــأ نحــو   ضــى الســرطان.علــى إعــداد المبــادئ التوجيهيــة للتــدبير العالجــي آلالم مر 
 ، قوائم وطنية لألدوية األساسية.٢٠١٥ عام

صـــدرت المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن  .التســـعير والســـداد ويســـر الكلفـــة  )ز(
 ٣بهدف دعم الدول األعضاء في إدارة أسعار األدويـة. ٢٠١٥السياسات القطرية لتسعير األدوية في عام 

الـذي يـوفر  ٤،C، نشرت المنظمة التقرير العالمي األول عن إتاحة عالج اللتهاب الكبـد ٢٠١٦وفي عام 
كـذلك ومعلومات  Cمعلومات مفّصلة عن حالة براءات االختراع والتنظيم الخاصة بعالجات التهاب الكبد 
قـد انعقـدت و ميسـورة.  عن تسعير جميع العالجات الجديدة، ويصف التقرير ُسُبل إتاحـة العالجـات بأسـعار

 لتقيــيم التكنولوجيــات الصــحية، وفــي تشــرين الثــاني/ ٢٠١٥نــوفمبر  مشــاورات للخبــراء فــي تشــرين الثــاني/
، الستعراض المجاالت العشـرة الرئيسـية للسياسـات مـن أجـل ضـمان إتاحـة األدويـة بأسـعار ٢٠١٦نوفمبر 

العـــادل، المزمـــع عقـــده فـــي أمســـتردام ميســـورة. وقـــد مهـــدت تلـــك المشـــاورات الطريـــق إلـــى منتـــدى التســـعير 
)، والذي سـوف يتقصـى الخيـارات المتاحـة لضـمان إمـدادات مسـتدامة مـن ٢٠١٧مايو  أيار/ ١١(هولندا، 

 األدوية الجيدة بأسعار ميسورة، بما في ذلك تقييم تكاليف إنتاج األدوية األساسية.

الدعم للدول األعضاء من أجل إرساء قّدمت المنظمة  الكفاءة في الشراء وٕادارة سلسلة التوريد.  )ح(
السياســات والممارســات الجيــدة، فضــًال عــن بنــاء قــدراتها لتحســين تصــريف الشــؤون والكفــاءة والجــودة فــي 

. ويشــمل العمــل المبــذول علــى حــد ســواء الشــراء وفــي إدارة سلســلة التوريــد، فــي األوضــاع العاديــة والطارئــة
حسـين تنسـيق التبرعـات ونوعيتهـا، وٕاعـداد مجموعـات مسـتلزمات تقديم التوجيه المعياري للبلـدان ودعمهـا لت

طبيــــة مجهــــزة ســــلفًا (مثــــل، مجموعــــة المســــتلزمات المشــــتركة بــــين الوكــــاالت لحــــاالت الطــــوارئ، وتجريــــب 
 مجموعات مستلزمات األمراض غير السارية والتوسع في استخدامها).

                                                           
نظرة عامة على برامج التعاون التقني المتعلقة بتنفيذ االتفـاق المتعلـق بالجوانـب التجاريـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة. متاحـة    ١

  ).٢٠١٧مارس  آذار/ ٧في  تم االطالع( /http://www.who.int/phi/wto_communications/en على الرابط:
ــــــرص والتحــــــديات.   ٢ ــــــة: الف ــــــدان النامي ــــــي البل ــــــي ف ــــــاج المحل ــــــي اإلنت ــــــة ف ــــــة الفكري ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة   دور الملكي جني

تــــــــــــــــــم  ،/http://www.who.int/phi/publications/int_prop_local_prod_opportunities_chanllenges/en( ٢٠١٦ العالميــــــــــــــــــة؛
       ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  االطالع

جنيـف:  . المبادئ التوجيهية لمنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن السياسـات القطريـة لتسـعير األدويـة. منظمة الصحة العالمية   ٣
 ،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153920/1/9789241549035_eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦العالميــة؛ منظمــة الصــحة 

       ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  تم االطالع
ــــى تخطــــي الحــــواجز.  - Cالتقريــــر العــــالمي بشــــأن إتاحــــة عــــالج التهــــاب الكبــــد    ٤ جنيــــف: منظمــــة الصــــحة  التركيــــز عل

ـــــــــي  تـــــــــم االطـــــــــالع، /http://www.who.int/hepatitis/publications/hep-c-access-report/en( ٢٠١٦ ؛العالميـــــــــة  آذار/ ١٤ف
        ).٢٠١٧ مارس
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نشـرت المنظمـة المبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتخدام األدويـة  .الوصف المالئـم واالسـتعمال الرشـيد  )ط(
المضادة للمالريـا، ووسـائل منـع الحمـل، واألدويـة الالزمـة لعـالج األمـراض المعديـة التـي تصـيب األمهـات 

  وتقود األمانة العمل على ترصد استهالك األدوية المضادة للميكروبات واسـتعمالها. ١وغيرها من األدوية.
) وأســهمت فــي إعــداد ٢٠١٦أبريــل  نيســان/ ١ - مــارس آذار/ ٢٩اورة للخبــراء (جنيــف، ُعِقــدت مشــقــد و 

. ٢٠١٦وبــدأ التـدريب وتنفيــذ المسـح فــي عــام  ٢منهجيـة للمنظمــة لمراقبـة اســتهالك مضـادات الميكروبــات.
وقــــد أعــــدت األمانــــة بروتوكــــوًال للمســــح الــــذي أجرتــــه المنظمــــة لقيــــاس معــــدل انتشــــار اســــتعمال مضــــادات  

وبات في المستشفيات باالستناد إلى البروتوكول الصادر عن المركز األوروبي للوقاية من األمراض الميكر 
ومن المقرر تنفيذ المسوحات الستخدام مضادات الميكروبات في المستشفيات في وقت الحق   ومكافحتها.

     .٢٠١٧من عام 

سياســات لوضــع اضــطلعت المنظمــة بــدور رائــد فــي التــرويج   إتاحــة األدويــة الخاضــعة للمراقبــة.  )ي( 
كما استجابت المنظمـة للتحـديات التـي تواجـه  ٣.إرشادية في إطار هذا الدوروثيقة نشرت عامة متوازنة، و 

التنبــؤ باألدويــة الخاضــعة للمراقبــة وتقــدير كميتهــا، وذلــك بإصــدار دليــل مشــترك بينهــا وبــين الهيئــة الدوليــة 
وتعمـــل المنظمـــة  ٤بشـــأن تقـــدير االحتياجـــات مـــن المـــواد الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة. ،لمراقبـــة المخـــدرات

وثيــق مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات التعــاون بال
مــــة جــــزءًا تعزيــــز إتاحــــة األدويــــة الخاضــــعة للمراقبــــة وتــــوفير التــــدريب والــــدعم للبلــــدان. وتعــــدُّ المنظعلــــى 
البرنــامج العــالمي المشــترك (بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة واالتحــاد   مــن 

مــن أجــل مكافحــة الســرطان علــى الصــعيد الــدولي) المعنــي بإتاحــة األدويــة الخاضــعة للمراقبــة لألغــراض 
للبلـدان لتحديـد العوائـق المحتملـة فيمـا يتعلـق  وتقدِّم األمانة الـدعم ٥ الطبية، والسيما التدبير العالجي لأللم.

بــــالتنظيم أو الشــــراء، والتــــي تحــــد مــــن إمكانيــــة الوصــــول إلــــى المــــواد الخاضــــعة للمراقبــــة، وكــــذلك لتحديــــد 
     التدخالت المحتملة لتحسين مستوى اإلتاحة. 

تـوفر اآلليـة العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة للتبليـغ عـن األسـعار، البيانـات الخاصـة   الشفافية.  )ك(
عالجــات فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا، واتســع نطاقهــا مــؤخرًا ليشــمل وشــراء بتســعير 

لبيانـات وقد أنشأت األمانة منصة شـاملة علـى شـبكة اإلنترنـت تـوفِّر ا ٦الجديدة. Cعالجات التهاب الكبد 
عن منتجات اللقاحات وأسعارها وشرائها بهدف زيادة شفافية األسعار بما يـوفر المعلومـات الالزمـة التخـاذ 

                                                           
  ).٢٠١٧مارس  آذار/ ١٦في  تم االطالع(  /http://apps.who.int/medicinedocs/enمتاح من خالل بوابة معلومات:    ١
تـــم ( http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1متــاح علـــى الـــرابط:    ٢

  ).  ٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  االطالع
ضــمان التــوازن فــي السياســات الوطنيــة المعنيــة بــالمواد الخاضــعة للمراقبــة: إرشــادات خاصــة بتــوافر األدويــة الخاضــعة    ٣

    ٢٠١١الصحة العالمية؛  للمراقبة وٕاتاحتها. جنيف: منظمة
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44519/1/9789241564175_eng.pdf ،٢٠١٧مارس  آذار/ ٣في  تم االطالع.(  
ــــرابط:    ٤ ــــى ال ــــاح عل ــــم ( /http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_estimating_requirements/enمت ت

  ).٢٠١٧مارس  آذار/ ٣في  االطالع
  انظر الرابط    ٥

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/access-to-controlled-medicines/accessibility-

medicines-availability-glok67.html   
  .)٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  تم االطالع(
  .)٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  تم االطالع( /http://www.who.int/hiv/amds/gprm/en انظر الرابط   ٦
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تكــــاليف إنتــــاج األدويــــة  بتقــــديركمــــا تقــــوم المنظمــــة  ١القــــرارات المتعلقــــة باســــتحداث اللقاحــــات، وتنفيــــذها.
وف تتـيح نتـائج هـذا التحليـل لوكـاالت األساسية، وذلك في إطـار مبـادرة جديـدة بشـأن التسـعير العـادل. وسـ

 الشفافية.تحقيق وستسهم في إدراك الهدف العام المنشود من  ،الشراء تقييم أدائها بشكل أفضل

منظمة الصحة العالمية أداة لجمـع البيانـات لجمـع المعلومـات عـن أسـعار األدويـة  أعدَّت الرصد.  )ل(
، أثبتت االختبـارات التجريبيـة ٢٠١٦ومدى توافرها باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية. وفي مطلع عام 

بلـــدًا مـــن البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل أن التطبيـــق وســـيلة بســـيطة  ١٩جريـــت فـــي التـــي أُ 
ويجـري اآلن التوسـع فـي نطـاق اسـتخدام األداة  المردود لجمع البيانات الوطنيـة عـن إتاحـة األدويـة. ةوعالي

لتشــمل عــددًا أكبــر مــن البلــدان، كمــا ُتســتخدم فــي أغــراض خاصــة ببــرامج محــددة مثــل جمــع البيانــات عــن 
 أسعار أدوية األمراض غير السارية ومدى توافرها.

 
آنفـًا تجـاه تحسـين إتاحـة األدويـة، يتعـين بـذل المزيـد مـن الجهـد  المبّينةت المتنوعة وعلى الرغم من المبادرا  -٦

لتحسين إتاحـة األدويـة الجيـدة، بمـا فـي ذلـك وضـع مـا يلـزم مـن تـدابير فـي السياسـات والخطـط الوطنيـة، مـن خـالل 
المحرز في استعمال  ) بشأن التقدُّم٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عاألنشطة اإلقليمية، على النحو الموصى به في القرار 

   األدوية على نحو رشيد.
 

 النقص
  
العــــالمي الــــنقص بشــــأن معالجــــة  ٢٥-٦٩ج ص علبــــت جمعيــــة الصــــحة مــــن المــــدير العــــام، فــــي القــــرار ط  -٧

يضع تعاريف تقنية، حسب االقتضـاء، لـنقص األدويـة واللقاحــات ونفادهــا، مــع مراعــاة اإلتاحــة ويسـر "لألدوية، أن 
بالتشاور مع خبراء الدول األعضاء في التقيد باإلجراءات التي حددتها المنظمـة، وأن يقدِّم تقريرًا عن التكلفة، وذلك 

 ."التعاريف إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل المجلس التنفيذي
 
دويــة وأصــدرت المنظمــة تكليفــًا بــإجراء اســتعراض منهجــي للتعــاريف المتاحــة المســتعملة فــي إدارة نقــص األ   -٨

ف العمليـة تتفـاوت تفاوتـًا واسـعًا حسـب السـياق يوكشفت النتائج األولية عن أمور منها أن التعـار    واللقاحات ونفادها.
كمـــا أظهـــر االســـتعراض أن   ٢الـــذي تســـتعمل فيـــه، ويبـــرز ذلـــك ضـــرورة المواءمـــة ووضـــع تعـــاريف مفهومـــة جيـــدًا.

               مختلف جوانب النقص.المصطلحات ُتستعمل في محل بعضها البعض لإلشارة إلى 
  
وتتــيح النتــائج األوليــة لالســتعراض المنهجــي والمشــاورات مــع الــدول األعضــاء والخبــراء فــي سلســلة التوريــد    -٩

       :التاليةوٕادارة البرامج فيما يتعلق باألدوية واللقاحات، معًا، استخالص االستنتاجات 
 
ُتستعمل أساسـًا التعـاريف والمؤشـرات الموجـودة فـي آليـات التبليـغ  ،على الجانب الخاص بالعرض   (أ)

التــي أنشــأتها الســلطات الوطنيــة المعنيــة بتنظــيم األدويــة، والتــي تتفــاوت، بنــاًء علــى ذلــك، مــن بلــد آلخــر، 
وتتطلـــب قيـــام الجهـــات التـــي تحمـــل اإلذن الخـــاص بالســـوق باإلخطـــار المســـبق فـــي الوقـــت المناســـب عـــن 

                                                           
 /http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module1/en انظـــر الـــرابط   ١

  .)٢٠١٧مارس  آذار/ ١٤في  تم االطالع(
جنيـــف:  نقــص األدويـــة واللقاحــات ونفادهـــا. انظــر منظمـــة الصــحة العالميـــة. تقريــر عـــن اجتمــاع: التعـــاريف التقنيــة مـــن    ٢

      ٢٠١٧منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/medicines/areas/access/Meeting_report_October_Shortages.pdf?ua=1 ،فـــــــــــــي  تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع

    ).٢٠١٧مارس  آذار/  ١٦
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وتســتعمل آليــات اإلخطــار المســبق هــذه التعــاريف فــي إطــار نظــام خــاص بالكشــف عــن    الــنقص المحتمــل.
النقص على مستوى التصنيع والتخطيط للنهوج المتبعة في التخفيف مـن األثـر السـلبي المحتمـل أن يلحقـه 

، كالنشـر السـريع لمصـادر التوريـد األخـرى أو االسـتخدام المؤقـت العموميـةالنقص أو النفاد بنظـام الصـحة 
وقد تم تطوير هذه النظم والتعـاريف ذات الصـلة مـن أجـل    ألدوية أخرى مالئمة من ناحية الطب السريري.

                  على المستوى الوطني. عموميةتوفير حلول صحية 
 

علــى الجانــب الخــاص بالطلــب، ُتســتعمل التعــاريف والمؤشــرات الموجــودة أساســًا فــي اإلشــارة إلــى    (ب)
وتلــك التعــاريف تصــف، علــى األغلــب، وتحــدد    المتعلقــة بالشــراء والتخطــيط وٕادارة سلســلة التوريــد.المشــاكل 

مختلف أنواع االضطرابات علـى مختلـف المسـتويات فـي نظـم توريـد األدويـة واللقاحـات، والتـي تتـراوح بـين 
اد، فــإن التعــاريف وفــي حالــة النفــ   عــدم الجــرد المــادي وبــين اإلخفــاق فــي تلبيــة احتياجــات أفــراد المرضــى.

المتعلقة بالجانب الخاص بالطلب ترتبط عمومًا أيضًا بمدة النفاد، ومع ذلك فإن الجوانـب المرتبطـة بإطـار 
زمنــي للتعــاريف المتعلقــة بالجانــب الخــاص بالطلــب تقــاس بالســاعات واأليــام وال تقــاس مــن حيــث عواقــب 

                  تأخر العالج على المريض.
 

عــاريف الموجــودة والمســتعملة فيمــا يتعلــق بكــل مــن الجانــب الخــاص بــالعرض والجانــب تشــمل الت   (ج)
وفـــي حالـــة    الخــاص بالطلـــب اإلشـــارات إلـــى آليـــات التبليـــغ وتـــوافر البيانـــات ذات الصـــلة بـــالنقص والنفـــاد.

تتيح السلطات المسـؤولة عمومـًا للجمهـور معلومـات مـوجزة ، النقص والنفاد على الجانب الخاص بالعرض
وفي حالة النقص على   عن منتجات محددة، وعادة ما تكون هذه الوكاالت سلطات معنية بتنظيم األدوية.

الجانــب الخــاص بالطلــب، تتــأتى المعلومــات مــن مصــادر متعــددة وال يــتم التحقــق منهــا بصــورة منهجيــة أو 
ودة فيمــا يتعلــق كمــا أن المعلومــات علــى الجانــب الخــاص بالطلــب تكــون محــد   تقــديمها إلــى جهــة مركزيــة.

بــإدارة البيانــات المتأتيــة مــن مختلــف آليــات التبليــغ، وال توجــد نظــم إلدارة جــودة هــذه البيانــات وموثوقيتهـــا 
وكثيـرًا مـا تكـون لـدى بـرامج التمنيـع آليـات    واستعمالها المناسـب عبـر مصـادر البيانـات المتعـددة المحتملـة.

                       رصد وتبليغ منفصلة.
 

الســـتعراض المنهجـــي والمشـــاورات، أعـــدت األمانـــة مســـودة للتعـــاريف التقنيـــة األوليـــة لنتـــائج الوبنـــاًء علـــى   -١٠ 
وباإلضــافة إلــى ذلــك، فإنهــا بصــدد تصــميم إطــار بغــرض بيــان اعتبــارات أكثــر    لــنقص األدويــة واللقاحــات ونفادهــا.

وتنقسـم مسـودة التعـاريف التقنيـة الجامعـة إلـى تعـاريف    تفصيًال، مثل المتغيرات الخاصـة بالتنفيـذ ومؤشـرات القيـاس.
الجانب الخاص بالعرض وتعاريف الجانب الخاص بالطلب، وفقًا لحصيلة االستعراض المنهجي ومشاورات الخبراء 

                   غير الرسمية.
 
والــنقص والنفــاد وفيمــا يلــي بيــان مســودة التعريــف الــذي يشــير إلــى الــنقص علــى الجانــب الخــاص بــالعرض    -١١

        على الجانب الخاص بالطلب:
 

علــى الجانــب الخــاص بــالعرض: يحــدث "الــنقص" عنــدما ُيعتبــر المعــروض مــن األدويــة أو المنتجــات    •
الصــحية أو اللقاحــات التــي يحــدد النظــام الصــحي أنهــا أساســية غيــر كــاٍف لتلبيــة احتياجــات الصــحة 

هــذا التعريــف إال إلــى المنتجــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا وال يشــير    واحتياجــات المرضــى. العموميــة
             وتسويقها بالفعل، وذلك لتالفي التنازع مع برامج عمل البحث والتطوير.

 
علــى الجانــب الخــاص بالطلــب: يحــدث "الــنقص" عنــدما يتجــاوز الطلــب العــرض فــي أيــة نقطــة مــن  و  •

نقاط سلسلة التوريد، ويمكن أن يتسبب في النهاية في "النفاد" في أيـة نقطـة مـن نقـاط تقـديم الخـدمات 
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ت المناسبة إلى المريض إذا كان سبب النقص ال يمكن حله في الوقت المناسب بالنسبة إلى احتياجـا
        المريض في مجال الطب السريري.

 
ويجب أن يكون لجميـع التعـاريف غـرض واضـح، ومـن الضـروري وضـع إرشـادات بشـأن السـياق المناسـب   -١٢

التبليـغ  ،ومـن أمثـل العواقـب غيـر المقصـودة   لكـي تكـون التعـاريف مفيـدة ولكـي يـتم تالفـي العواقـب غيـر المقصـودة.
وعـالوة علـى ذلـك فـإن التبليـغ عـن    عن النقص على مستوى البيع بالجملة، مما يسهم في االحتكار وزيادة األسعار.

النقص على المستويات األدنى لسلسلة التوريد ُيعتبر مجاًال حساسًا، ألن العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن 
وُيعــد التبليــغ عــن    الــنقص أو النفــاد، لــذا فــإنهم قــد يتجنبــون التبليــغ عنهــا.أن يواجهــوا أعمــاًال انتقاميــة بســبب حــاالت 

النفــاد فــي مرفــق مــا مؤشــرًا مفيــدًا يــدل علــى الحالــة العامــة للمرفــق أو النظــام، ولكنــه ال ُيعــد تشخيصــًا فــي حــد ذاتــه، 
التنظيميـة الوطنيـة المعنيـة  ولدى السلطات   يؤكد على الحاجة إلى اإلرشادات الخاصة باستخدام هذه التبليغات. مما

باألدوية، والتي ترصد النقص والنفاد بين الجهات الحاملة لإلذون الخاصـة بأسـواقها، شـروط محـددة، وهـي تسـتخدم 
البيانات المبّلغ عنها في التفاعل مع استجابات تخفيف اآلثار المتعددة؛ ومع ذلك، فإن القدرة على تنفيذ نظام تبليغ 

وباإلضافة إلى ذلك فإن أثر الـنقص فـي إقلـيم واحـد مـن العـالم قـد يقتصـر علـى    الموارد. توافر واستجابة تعتمد على
ذلك اإلقليم بعينـه، أو قـد يكـون لـه تبعـات علـى الصـعيد العـالمي، وذلـك حسـب قاعـدة التصـنيع الخاصـة بالـدواء أو 

ريف فـي مختلـف السـياقات، بمـا فـي وسوف تصـحب التعـاريف النهائيـة إرشـادات بشـأن كيفيـة اسـتعمال التعـا   اللقاح.
ذلك اإلرشادات بشأن أفضـل طريقـة السـتعمال التعـاريف فـي االسـتراتيجيات المالئمـة مـن أجـل تخفيـف أثـر الـنقص 

                                 أو النفاد أو تالفيه.
 
توســيع نطــاق مشــاركة بهــدف  ٢٠١٧وســتجري األمانــة مشــاورة أوســع نطاقــًا مــع الــدول األعضــاء فــي عــام   -١٣

أصــحاب المصــلحة، بمــن فــيهم أصــحاب المصــلحة مــن البلــدان ذات األســواق الصــغيرة وفــي األمــاكن النائيــة، فــي 
وســـوف ُتعـــدُّ  وضـــع هـــذه التعـــاريف وفهـــم أســـباب الـــنقص والعالقـــة مـــع المســـائل المتعلقـــة باإلتاحـــة ويســـر التكلفـــة.

لراميـة إلـى وضـع نظـام إخطـار لألدويـة واللقاحـات التـي يتهـددها اإلرشادات المالئمة وتستمر الجهـود االسـتراتيجية ا
  خطر التعرض للنقص. 

 
دارة البيانـــات إل، شـــرعت األمانـــة فـــي عمـــل تعـــاوني ٢٥-٦٩ج ص عوعمـــًال باألحكـــام األخـــرى فـــي القـــرار   -١٤ 

الموثوقـة عـن  الصحية، وخصوصًا في إطار آلية التعـاون بشـأن البيانـات الصـحية، مـن أجـل تعزيـز إتاحـة البيانـات
فــإن برنــامج المنظمــة لالختبــار  ،وباإلضــافة إلــى ذلــك   الــنقص والنفــاد، والبيانــات الالزمــة لتحســين التخطــيط واإلدارة.

المســبق لصــالحية األدويــة واللقاحــات يســتهدف شــمول األدويــة المعّرضــة للــنقص والنفــاد مــن أجــل إتاحــة مســارات 
وفـي هـذا الصـدد، تمـت مراجعـة هياكـل رسـوم البرنـامج لضـمان   تنظيمية كفؤة واإلسـهام فـي تحسـن اسـتقرار السـوق.

لتعاون على مستويات عالية عبر البرامج الخاصة بسالسـل التوريـد، وسـتقوم بـدور وتدعم المنظمة أيضًا ا   استدامته.
                       .٢٠١٧األمانة للفريق المشترك بين الوكاالت المعني بسلسلة التوريد في عام 

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. إلى ةمدعو جمعية الصحة   -١٥
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