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  إتاحة األدوية واللقاحات
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
مـــًا عل ٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  أحــاط المجلس التنفيــذي في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة  -١

لإلشــارة إلى العالقة بين جديد ال ٢ تذييلالوُأضــيف دة خارطة الطريق وُنقحت مســوَّ  ١بنســخة ســابقة من هذا التقرير.
والمعالم المبينة في واإلجراءات والمنجزات المســـتهدفة واألنشـــطة  ٢٠٢٣-٢٠١٩ العام الثالث عشـــر،برنامج العمل 

ـــيد عملية ثت المعالم وُحدّ خارطة الطريق.  ــ ــ ـــ ـــ ــيفت المعلومات يط تخطلتجســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ن والية عالمنافع العامة العالمية وُأضـ
ــــلالمتالمنظمة  ــ ــ ـــطة خارطة الطريق في ة باإلجراءات صــــ ــ ـــ ــ الميزانية كل المطلوبة في خارطة الطريق وعن توزيع أنشــ

ــوَّ البرمجية.  ــد المســـ ــًا دة المنقحة وتجســـ ــائل الأيضـــ ـــحية المســـ ــأن توفير المنتجات الصــ تي أثارها المجلس التنفيذي بشـــ
ـــدي لل ـــ ـــتخدام األدوية المتماثلة بيولوجيًا على أمثل وجه والتصــ ــ ــد إتاحة المنتجات واســـ ــ ــ ــحية األولية ورصــ ــ ــ رعاية الصــ

  ٢الجزرية الصغيرة ودعم البلدان المنتقلة من التمويل من الجهات المانحة.للتحديات التي تواجهها الدول 
  
ــــحة العالمية الحادية و ٢٠١٨مايو  في أيار/و   -٢ ــ ــبعون في تقرير قدمه المدير العام ، نظرت جمعية الصـــ ــ ــ ــ السـ

بخيــارات ترتيــب أولويــات وركز التقرير على قـائمــة  ٣معــالجــة النقص العــالمي في األدويـة واللقــاحــات وٕاتـاحتهــا.عن 
ــاء النظر فيها ــ ــ ـــ ــ ـــّمن  اإلجراءات التي ينبغي للدول األعضـ ــ ـــ ــ ــامًال من المدير العام عن إتاحة األدوية وتضــ ــ ــ ـــ ــ تقريرًا شـ

  واللقاحات األساسية.
  
ــــحـــة المقرر اإلجرائي   -٣ ــ ــ ـــ ــ ) الـــذي قررت فيـــه ٨(٧١ع  ص  جوبعـــد النظر في التقرير، اعتمـــدت جمعيـــة الصــ
برنامج عمل المنظمة تبين بإيجاز  خارطة طريقفي إعداد  التشـاور مع الدول األعضـاءتطلب من المدير العام   أن

ــمل األنشــــطة واإلجراءات واإلنجازات . ٢٠٢٣-٢٠١٩  المســــتهدفة في الفترة بشــــأن إتاحة األدوية واللقاحات، بما يشــ
ـــًا من المــدير العــام تقــديم ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــحــة أيضــ ــ ـــ ــ ــ ـــحــة  خــارطــة الطريق وطلبــت جمعيــة الصـــ ــ ـــ ــ ــ العــالميــة هــذه إلى جمعيــة الصـــ

  والسبعين من خالل المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة.  الثانية
  
ـــاور مع ٢٠١٨يوليو  وفي تموز/  -٤ ـــ ــتهلت األمانة عملية تشـــ ــــ ــاء. وأُ ، اســـ ــ ــ ـــاورة عبر الدول األعضـــ ـــ جريت مشـــ

ــوَّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــأن المسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاء بشـ ــ ــ ــ ـــ ــ  يوليو إلى أيلول/ دة األولية لخارطة الطريق في الفترة من تموز/اإلنترنت مع الدول األعضــ
ــبتمبر ــ ــ ــأن بلدًا التعليقات خاللها. وعالوة على ذلك، أُ  ٦٢وقدم  ٢٠١٨  ســ ـــ ــ ــاء بشـ ــــ ــاورة مع الدول األعضــ ـــ ــ جريت مشـ
ــوَّ  ــــ ــ ـــبتمبر  ١١و ١٠دة األولية في المســ ــ ــ ــــمية مع ممثلين لألمم  ٢٠١٨أيلول/ ســـ ــ ــ ـــة غير رســ ــ ـــ في جنيف عقب مناقشــ

ـــمية مع المنظمة. وُحدثت المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  ــ ــ ـــ ــ والجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرســـ

                                                           
ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة،  ،١٤٤/١٧تم انظر الوثيقة    ١ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــــة والمحاضـ الجلســـــ

  الجلسة العاشرة (باإلنكليزية).التاسعة و 
  المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلسة العاشرة (باإلنكليزية).انظر    ٢
  .٧١/١٢الوثيقة ج   ٣
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ــوَّ  ــ ــ ـــيع نطاق دة التقرير بناءً مسـ ــ ـــاورية، بما في ذلك توســ ــ ــلة من هذه العمليات التشــ ــ ــ ــمل على التعليقات المحصـ ــ ــ ها لتشـ
  األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية.

  
ــوَّ   -٥ ــ ــ ــ ــحية األخرى وترد في الملحق مســ ــ ـــ ــ دة خارطة الطريق المنقحة إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصـ

ــدرت عن جمعية  بناءً  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  ـــ ـــية التي صــ ــ على الواليات الراهنة للمنظمة المحددة في القرارات الرئيســ
ات العشـــر األخيرة بشـــأن إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصـــحية المأمونة والناجعة والجيدة الصـــحة في الســـنو 

  ٢٠٢٣.١-٢٠١٩، الثالث عشر العاموجسدت أيضًا برنامج العمل 
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
ــحة  -٦ ــ ــ ـــ ــوَّ اإلحاطة علمًا بإلى  ةمدعو  جمعية الصــ ـــ ــ ــ للقاحات والمنتجات دة خارطة الطريق إلتاحة األدوية وامســ

 بصيغتها الواردة في الملحق. ٢٠٢٣-٢٠١٩الصحية األخرى للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ـــــى مع القرار    ١ ــــحية: ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عبما يتماشـ ـــــرية الصــ ــأن الموارد البشـ ــ ـــــتراتيجية العالمية بشــ ــــل باالسـ ) المتصــ

ُأجري تقييم ألثر القوى العاملة الصحية من أجل مسودة خارطة الطريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات  ،٢٠٣٠العاملة   القوى
ـــحيـــة،  ـــ ــ ــ ـــ ــائر المنتجـــات الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ -https://www.who.int/hrh/documents/WHA72_HRHlinks_160119 (انظر ٢٠٢٣-٢٠١٩وســـ

EMP.pdf ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢١، تم االطالع في.(  
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  الملحق
  

  دة خارطة الطريق إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات مسوَّ 
  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  الصحية األخرى

  
  الدعم الشامل إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى

  
  ئمة المحتوياتقا
  
  ٤  ......... ................................................................  المقدمة واألساس المنطقي:    أوالً 
  ٥  .................. ................................  ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،الثالث عشر برنامج العمل العام:    ثانياً 
  ٦  .......................................................................  طريقة إعداد خارطة الطريق:    ثالثاً 
  ٦  .............. ................................................................  هيكل خارطة الطريق:   رابعاً 

  ٧  ............... ................................  نهج النظم الصحية لتحسين إتاحة المنتجات الصحية:  خامساً 
  ٨  ......... ................................................................  تمويل المنتجات الصحية

  ٨  ................................................................  ريف شؤون المنتجات الصحيةتص
  ٩  ............... ................................  قوى عاملة صحية تضمن إتاحة المنتجات الصحية

  ١٠  ......... ................................  المعلومات عن المنتجات الصحية من أجل صنع القرارات

  ١١  .........................   ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتهاالمجال االستراتيجي: :   سادساً 
  ١٢  ... ................................................................  تدعيم النظم التنظيميةالنشاط: 
  أدائها من خالل االختبار  منتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتها/تقييم جودة الالنشاط: 

  ١٣  ............... ................................................................  المسبق للصالحية
  ١٤  ...... ................................  األداء في السوق ترصد الجودة والمأمونية والنجاعة/النشاط: 

  ١٤  ...........................   المجال االستراتيجي: تحسين إتاحة المنتجات الصحية على نحو منصف:   سابعاً 
  ١٧  ........   احتياجات الصحة العموميةت صحية تلبي أنشطة البحث والتطوير المتصلة بمنتجاالنشاط: 
  ١٩  ...............   تطبيق الملكية الفكرية وٕادارتها لإلسهام في االبتكار وتعزيز الصحة العموميةالنشاط: 

  ٢٠  .. ................................  النشاط: االختيار المسند بالبّينات وتحديد أسعار منصفة ومعقولة
  ٢١  ...........   ونة الجودةإدارة المشتريات وسالسل اإلمداد المتصلة بالمنتجات الصحية المضمالنشاط: 
  ٢٢  ........   وصرفها وترشيد استخدامها على النحو المناسبوالمنتجات الصحية وصف األدوية النشاط: 

  ٢٣  ................ ................................  طرق تعاون المنظمة بشأن إتاحة المنتجات الصحية:   ثامناً 

  ٢٣  .... ................................  طرق قياس المنظمة للتقدم المحرز في إتاحة المنتجات الصحية:   تاسعاً 

  ٢٥  ............................. ................................  ذ خارطة الطريقالميزانية المقدرة لتنفي:   اً عاشر 

  القرارات الرئيسية لجمعية الصحة واللجان اإلقليمية ووثائق اللجان اإلقليمية التي صدرت    :١التذييل 
  خالل السنوات العشر الماضية بشأن إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية المأمونة 

  ٢٦  ............. ................................................................  والناجعة والجيدة

  ٣١  ..............................   الرئيسية هامعالمومنجزاتها المستهدفة و أنشطة المنظمة وٕاجراءاتها    :٢التذييل 



  Annex           A72/17    الملحق          ٧٢/١٧ج

4 

  المقدمة واألساس المنطقي  :أوالً 
  
ـــحية أولوية عالمية  -١ ــ ـــ ـــاف في إتاحة المنتجات الصــ ــ ــ ـــائل توافر المنتجات  ،يعتبر اإلنصـــ ــ ـــ والبد من تناول مســ

ــمونة الجودة  ــ ـــ ــ ـــحية المضــ ــ ــ ـــ ـــتدامة  وٕاتاحتها وقبولها والقدرة على تحمل تكاليفها بغية تحقيق أهداف التنميةالصـ ـــ ــ المســـ
وتتطلب كل اســتراتيجية للتدبير العالجي لألمراض إتاحة المنتجات الصــحية للوقاية من  ٨.١-٣وخصــوصــًا الغاية 

  األمراض وتشخيصها وعالجها وتوفير خدمات الرعاية الملطفة والتأهيل.
  
ــتحضــــراتقلقًا عالميًا وتثير مســــألة إتاحة تلك المنتجات   -٢ الصــــيدالنية الجديدة  نظرًا إلى ارتفاع أســــعار المســ

ـــرعة تغ ــغطًا متزايدًا على وســ ــغط ضـــ ــحية مما يضـــ ــــواق المنتجات الصـــ ــحية على إتاحة ير أسـ قدرة جميع النظم الصـــ
ــحي على األدوية  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــبة المئوية لإلنفاق الصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــورة التكلفة. ويحول ارتفاع النسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــحية جيدة كاملة وميسـ ــ ــ ـــ ــ ــ رعاية صـ

ــلة من الد ٪٦٠و ٪٢٠  بين  (ما ــ ــ ــ ـــ ــ ـــلسـ ــ ــ ـــ ــ ــات في بلدان مختارة من البلدان ذات الدخل على النحو المبين في ســ ــ ــ ــ ـــ ــ راسـ
ــاملة. ــ ـــحية الشـــ ــط) دون إحراز التقدم في عدة بلدان التزمت بتحقيق التغطية الصــــ ــ وعالوة على  ٢المنخفض والمتوســـ

ذلك، من المعروف أن نســــبة كبيرة من الســــكان الذين ينفقون على الصــــحة في البلدان المنخفضــــة الدخل تدفع ثمن 
ـــارية التي يمثل كثير منها حاالت األدوية من أمواله ــ ــجل في األمراض غير الســـ ــ ــ ـــة. ونتيجة لالرتفاع المســ ــ ــ ا الخاصـ

رضى حتى أثقل بكثير سيصبح العبء المالي الملقى على عاتق الحكومات والم عالجًا طويل األجلمزمنة تستلزم 
  مما هو عليه.

  
 ســياســات واســتراتيجيات وطنية شــاملة ويعد تحســين إتاحة المنتجات الصــحية تحديًا متعدد األبعاد يقتضــي  -٣

ـــاديـة واالجتمـاعيـة وتعزز التعـاون مع  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــحـة العموميـة مع أهداف التنميـة االقتصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ينبغي أن توائم احتيـاجات الصـ
ـــًا مع األ ــ ــلحة وتتواءم أيضـــ ــ ـــاحبة المصــــ ــ ـــريكة والجهات صـــ ــ  تنظيميةالقانونية و الطر القطاعات األخرى والجهات الشـــ

  واالستخدام. وٕادارة سالسل اإلمداد من البحث والتطوير إلى ضمان الجودة وتشمل كامل دورة حياة الُمنَتج
  
ـــحية، بما فيها األدوية واللقاحات   -٤ ـــ ــ ــ ـــ ــــحية األولية على إتاحة المنتجات الصــ ــ ــ ـــ ــ وتعتمد خدمات الرعاية الصــ

مضمونة أن تكون هذه المنتجات ويجب والمعدات الوقائية واألجهزة المساعدة. وسائل التشخيص و واألجهزة الطبية 
ـــورة التكلفة. وأدائها وجودتها ونجاعتها  تهامأموني من حيث ــ ــمان توافر المنتجات ويتوقف ومالئمة ومتوافرة وميسـ ـــ ضـ

ــية المتعلقة  ــــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ـــحية المالئمة وٕامكانية تحمل تكاليفها ألغراض الرعاية األولية على القرارات والعمليات الســـ ــ ـــ ــ الصـ
ـــرائها وإ  ــعيرها وشـــ ـــ ــحية وتسـ ــ ــيانتها (في حالة األجهزة الطبية) باختيار المنتجات الصــ ـــ ــل اإلمداد بها وصـ ــ ــالســ ـــ دارة سـ
 ووصفها وصرفها (في حالة األدوية) واستخدامها.

  
بســـلســـلة من  إتاحة المنتجات الصـــحيةوتســـترشـــد المنظمة في نهجها الشـــامل للنظم الصـــحية المتبع لزيادة   -٥

قرار  ١٠٠التي يناهز عددها  دمت هذه القراراتوقد اســـُتخ. القرارات الصـــادرة عن جمعية الصـــحة واللجان اإلقليمية
وتستجيب هذه الوثيقة  ٣) كأساس لوضع التقرير السابق للمدير العام عن هذا الموضوع.١(انظر الملحق، التذييل 

ــحة إلى المنظمة ــف   خارطة طريقوالداعي إلى إعداد  للطلب الالحق الموجه من جمعية الصــ ــطة المنظمة تصــ أنشــ
  .٢٠٢٣-٢٠١٩  للفترةإتاحة األدوية واللقاحات  لتحسين ها المستهدفةوٕاجراءاتها ومنجزات

                                                           
ـــول على خدمات الرعاية    ١ ــــاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانية الحصـــ ــحية الشــ ـــ تحقيق التغطية الصـ

 .دوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفةالصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األ

٢      Reich MR, Harris J, Ikegami N, Maeda A, Cashin C, Araujo EC, et al. Moving towards universal 
health coverage: lessons from 11 country studies. The Lancet. 2016; 387:811-16 
(https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60002-2.pdf).  

  .٧١/١٢الوثيقة ج   ٣
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  ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،الثالث عشر برنامج العمل العام  :ثانياً 
  
ــتراتيجية لضــــمان تمتع الجميع ثالث  ٢٠٢٣١-٢٠١٩ ،يبين برنامج العمل العام الثالث عشــــر  -٦ أولويات اســ

ـــحة ــ ـــ ــ ـــحية التغطيةق تحقي :يلي ما طريق األعمار عن جميع في والعافية بالصــــ ـــ ــ ـــ ــاملة الصـــ ــ ـــ ــ ــ  الطوارئ ومواجهة الشـــ
ــحية ـــحة تعزيزو  الصـــ ـــكانية المجموعات صــ ــتراتيجية هي . الســ ــ ــتراتيجية ثالثة تحوالت اسـ ــ وتدعم هذه األولويات االسـ
ـــحــة العموميــةو  ،تعزيز القيــادةالتــاليــة:  ــ ـــ ــ ــ تركيز المنــافع العــامـة العــالميــة على و  ،في كـل بلــد ٕاحـداث األثر على الصـــ

 ).١كل الشانظر (  األثر
  

ـــكل  ـــ ــرالمنظمة لمحة عامة عن برنامج عمل : ١الشــ ـــ ــ : األولويات والتحوالت ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشـ
  ٢االستراتيجية

  
  

  
ــر هيكًال لتحديد األولويات على الصـــعيد القطري   -٧ ويتيح اإلطار التخطيطي لبرنامج العمل العام الثالث عشـ

ــيد احتياجات البلدان في الميزانية البرمجية وتوجيه العمل وتخطيط عمل المنظمة ووضـــع ميز  انيته. وســـيضـــمن تجسـ

                                                           
  .٧١/٤الوثيقة ج   ١
 .٧١/٤صدر هذا الشكل سابقًا في الوثيقة ج   ٢

 المهمة خدمة الضعفاء –الحفاظ على سالمة العالم  –تعزيز الصحة 

  :يلي ما طريق عن األعمار جميع في العافيةبو  ضمان تمتع الجميع بالصحة
  الشاملة الصحية التغطية من آخر شخص مليار استفادة – الشاملة الصحية التغطيةتحقيق 
  أفضل نحو على الصحية الطوارئ من آخر شخص مليار حماية – الصحية الطوارئ مواجهة

 والعافية الصحة من بمزيد آخر شخص مليار تمتع - السكانية المجموعات صحة تعزيز

ألولويات ا
  االستراتيجية
 (واألهداف)

تركيز المنافع 
العامة العالمية 

 – على األثر
اإلرشادات الخاصة 
بالقواعد والمعايير 

 ؛واالتفاقات
والبيانات والبحوث 

 واالبتكار

 – في كل بلدة على الصحة العموميإحداث األثر 
 اّتباع نهوج مختلفة باالستناد إلى القدرة والضعف

الحوار 
 – السياسي

لوضع ُنظم 
 مستقبلية

الدعم 
   االستراتيجي

لبناء ُنظم  –
 رفيعة األداء

المساعدة 
لبناء  – التقنية

المؤسسات 
 الوطنية

 تقديم الخدمات
لسد الثغرات  –

الحرجة في 
 الطوارئ

 الُنظم الصحية الهشة  الناضجةالُنظم الصحية 

 – القيادةتعزيز 
الدبلوماسية 

والدعوة؛ والمساواة 
بين الجنسين 
واإلنصاف في 
الصحة وحقوق 
اإلنسان؛ والعمل 

المتعدد القطاعات؛ 
 والشؤون المالية

التحوالت 
 ستراتيجيةاال

التحوالت 
 التنظيمية

 من أجل الخضوع للمساءلة وٕادارة النتائج قياس األثر 
 اث األثر الُقطري واإلقليمي والعالميإلحد إعادة تشكيل نموذج التشغيل 
 لتوفير الموارد لألولويات االستراتيجية تطوير الشراكات واالتصاالت والتمويل 
 لتحقيق األداء التنظيمي األمثل تعزيز الُنظم والعمليات الحاسمة األهمية 
 لضمان منظمة سلسة وعالية األداء تعزيز تغيير الثقافة 
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ــــتويــات المنظمــة الثالثــة نحو إحــداث أثر قطري. وتتواءم هــذه الخــارطــة للطريق إلتــاحــة األدويــة  ــ ـــ ــ ــ على جميع مســ
  اإلطار: مع المخرجات التالية التي ُحددت ضمن هذا ٢٠٢٣-٢٠١٩واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى للفترة 

  ــيما من ـــحية ومأمونيتها ونجاعتها، والســ ـــأن جودة المنتجات الصـ ــمية بشـ ــادات ومعايير رســ توفير إرشــ
 خالل خدمات االختبار المسبق للصالحية وقائمة األدوية األساسية وقائمة وسائل التشخيص؛

  ؛ألوليةاألدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة األساسية للرعاية الصحية اتحسين إتاحة 

  تعزيز القدرات التنظيمية القطرية واإلقليمية وتحســين اإلمداد بالمنتجات الصــحية المأمونة والمضــمونة
 الجودة؛

 تحديد برنامج عمل البحث والتطوير وتنسيق البحوث تمشيًا مع أولويات الصحة العمومية؛ 

 ــادات الميكروبات عبر تعزيز نظم ال ــدي لمقاومة مضـ ــد وقدرة المختبرات تمكين البلدان من التصـ ترصـ
  والوقاية من حاالت العدوى ومكافحتها وٕاذكاء الوعي والسياسات والممارسات المسندة بالبّينات.

  
  طريقة إعداد خارطة الطريق  :ثالثاً 

  
ــــابق (الوثيقة ج  -٨ ــ ــبية للمنظمة وما إذا  ) إجراءات ذات أولوية بناءً ٧١/١٢اقترح التقرير السـ ــ ــ على الميزة النسـ

ــي هذه اإلجراءات قابلة للتحقيق ومســــتدامةءات تحقق القيمة مقابل المال وتؤدي إلى تحســــينات كانت اإلجرا . وترســ
ــــطة  ــاس لألنشـــ ــ ــتهدفة المبّينة في والمنجزاتواإلجراءات ذات األولوية األســـ ــ ــوَّ  المســـ ــ دة األولية لخارطة الطريق. المســـ

الراهنة وثائق ، أخذًا في االعتبار الالمنظمة  اتجميع مستوياإلسهامات المقدمة على  استنادًا إلىأعدت الوثيقة   وقد
  .اإلقليمية ذات الصلةالمكاتب و  اتواستراتيجيات اإلدار  ٢٠١٩-٢٠١٨  والميزانية البرمجية ألجهزة الرئاسيةل
  
ــتند خارطة الطريق   -٩ ـــ ــ ـــين إتاحة وااللتزامات اإلقليمية والوطنية العديدة إلى المبادرات وتســـ ــ ــ المتعهد بها لتحســـ

بشأن تحسين ُذكر العديد منها، بما فيها إعالن دلهي والتي احات ومنتجات صحية مأمونة وناجعة وجيدة أدوية ولق
ــيا، في تقرير المدير العام  ــية في إقليم جنوب شــــرق آســ ــاســ عن معالجة النقص العالمي إتاحة المنتجات الطبية األســ

  ١في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها.
  

لخارطة الطريق في االعتبار التعليقات المحّصلة من خالل عمليات الصياغة وتأخذ هذه الصيغة المنقحة   -١٠
ــوفة في الفقرة  الواردة أعاله من تقرير المدير العام. وتتاح جميع المســــاهمات الخطية المســــتمدة  ٤والتشــــاور الموصــ

  من المسح وغيرها من النصوص المقدمة على الموقع اإللكتروني التالي: 
.http://www.who.int/medicines/access_use/road-map-medicines-vaccines/en/  

  
  هيكل خارطة الطريق  :رابعاً 

  
عناصر تعرض خارطة الطريق بإيجاز مبادئ عمل المنظمة بشأن إتاحة المنتجات الصحية، بما في ذلك   -١١

ـــروريين لدعم إتاحة المنتجات  ـــ ــ ــ ــتراتيجيين مترابطين ضـ ـــ ــ ــ ـــية. وتتمحور حول مجالين اســ ـــ ــ ــ ــاسـ ـــ ــ ـــ ــحية األسـ ــ ــ ـــ النظم الصــ
  هما:  الصحية

 ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتها؛ 

 .تحسين إتاحة المنتجات الصحية على نحو منصف 

                                                           
 .٧١/١٢الوثيقة ج   ١
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رح اإلجراءات والمنجزات المستهدفة وفي إطار كل مجال استراتيجي، تصف خارطة الطريق األنشطة وتقت  
  .٢٠٢٣-٢٠١٩  المحددة للفترة

  
وترد األنشطة حسب الترتيب التسلسلي لدورة  ؛األنشطة المدرجة في كل مجال استراتيجي ٢ويبين الشكل   -١٢

  حياة المنتج.
  

ــير التذييل   -١٣ ــ ــ ــ ــطة إلى  ٢ويشـــ ــ ـــ ــ ــر واألنشــ ــ ــ ـــ والمنجزات اإلجراءات و العالقة بين برنامج العمل العام الثالث عشــ
  المستهدفة والمعالم في األمد القصير والمتوسط والطويل.

  
  : األنشطة في إطار المجالين االستراتيجيين٢الشكل 

  

  
  

  نهج النظم الصحية لتحسين إتاحة المنتجات الصحية  خامسًا:
  

صـــر الرئيســـية تشـــمل العناصـــر الســـتة لنظام صـــحي حســـن األداء المبينة في وثيقة المنظمة المعنونة "العنا  -١٤
ــن األداء" ــحي حســـ ـــحي،  ١لنظام صـــ ــحية، والتمويل الصــ ــريف الشـــــؤون، ونظم المعلومات الصـــ ما يلي: القيادة وتصـــ

ــمان إتاحة المنتجات  ــ ــية، وتوفير الخدمات. ويعتمد ضــ ــاســــ ــ ــرية، والمنتجات والتكنولوجيات الطبية األســ ــ والموارد البشــ
ـــريف ال ــًا على تصــ ـــوصـــ ــر، وخصــ ــ ـــحية على جميع هذه العناصـ ــحية والتمويل والموارد الصــ ــ ـــؤون والمعلومات الصـ شــ

ـــرية. وال يوجد نهج واحد  ــتراتيجيات للتكيف مع البشــ ــميم اســـ ــحي فعال والبد من تصـــ ــمان نظام صـــ يالئم الجميع لضـــ
  السياق المحلي.

                                                           
(تم االطالع  /http://www.who.int/healthsystems/publications/hss_key/enالموقع اإللكتروني التــــالي: على    ١

 ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١في 

الصحيةالمنتجاتجودةضمان
ونجاعتهاومأمونيتها

التنظيميةالنظمتدعيم

ها تقييم جودة المنتجات الصحية ومأمونيت
أدائها من خالل االختبار / ونجاعتها

المسبق للصالحية

فيواألداءوالمأمونيةالجودةترصد
السوق

نحوعلىالمنتجاتإتاحةتحسين
منصف

ةالصحاحتياجاتتلبيالتيوالتطويرالبحثأنشطة
الصحيةالمنتجاتإتاحةوتحسنالعمومية

تطبيق الملكية الفكرية وإدارتها لإلسهام في 
االبتكار وتعزيز الصحة العمومية

ر منصفة االختيار المسند بالبيّنات وتحديد أسعا
ومعقولة

اإلمدادوسالسلالمشترياتإدارة

وصف األدوية وصرفها وترشيد استخدامها 
على النحو المناسب
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ــين إتاحة المنتجات   -١٥ ــحي لتحســـ ــر النظام الصـــ ــية من عناصـــ ـــر رئيســـ ـــيل عن أربعة عناصــ وترد أدناه التفاصــ
ــــحية وُتدرج ــ ــ ـــتراتيجيين لخارطة  الصـ ــ ــ ـــلة بها في إطار المجالين االســ ـــ ــ ـــطة المتصـ ــ ــ إجراءات محددة لتناولها في األنشــ

  سادسًا وسابعًا. الفرعينالطريق الواردين في 
  

  تمويل المنتجات الصحية
  

ــحية الجديدة وعدم فعالية   -١٦ ــ ـــعار المنتجات الصــــ ـــ ـــحية وارتفاع أســ ـــ ــهم التمويل غير الكافي للمنتجات الصــ ــ يســــ
ــات األدوية التدخالت و  ــ ــياســـ ــ ــتخدام ســـ ــ ـــات الرامية إلى إدارة النفقات مثل عدم فعالية اســـ ــ ــياســ ـــ العمليات في مجال الســ
ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــحية  ،األدوية المتماثلة بيولوجياً و الجنيســ ــ ــ ـــ ــ ـــحي في تحقيق الرعاية الصـ ــ ــ ـــ ــ في التحديات التي يواجهها النظام الصـ

حو تحسين االستخدام بتجنب الهدر الذي مس اإلنفاق الصحي نالشاملة. وتشير البّينات إلى إمكانية توجيه حتى خُ 
يحدث (أ) عندما تكون أســعار المنتجات الصــحية أعلى من اللزوم، (ب) وعندما ال ُتســتخدم بدائل أقل تكلفة وعلى 

  القدر نفسه من الفعالية، (ج) وعندما ال ُتستخدم المشتريات من المنتجات على اإلطالق.
  

ــــول  -١٧ ــ من التحالف العالمي من  على تمويل الجهات المانحة مثل التمويل وتحتاج البلدان المنتقلة من الحصـــ
ُنظمها الصــحية  عزيزإلى دعم خاص لت ،دز والســل المالرياالصــندوق العالمي لمكافحة األيو  أجل اللقاحات والتمنيع

  واستمرار التمويل.فعالية تخصيص الموارد  زيادةو 
  

ــــطة في هذه الخارطة للطريق قدرة ا  -١٨ ــ ــ ـــيص الموارد عبر قرارات وتدعم األنشــ ـــ ــ لبلدان على زيادة فعالية تخصــ
ــة  ــندة بالبّينات لضـــمان إدراج المنتجات الصـــحية الفعالة من حيث التكاليف في قائمة األدوية األســـاســـية الخاصـ مسـ
ــراء واإلمداد  ــ ــــترداد التكاليف ومن خالل عمليات الشـ ـــية أو قوائم اسـ ـــاســ ــخيص األســ ــ ــــائل التشـ ببلد معين أو قوائم وسـ

وتنفيذ السياسات بهدف الحد  ١فعالية واالستخدام الرشيد لألدوية. وسيوفَّر أيضًا الدعم لتحديد أسعار منصفة األكثر
  من اإلنفاق من األموال الخاصة.

  
  تصريف شؤون المنتجات الصحية

  
ــار تحقيق التغطية   -١٩ ــ ـــفها عقبة كبيرة تعترض مســ ــ ــؤون بوصـ ـــ ــريف الشـ ــ ـــن تصــ ـــرورة حســـ ــ يتزايد االعتراف بضـ

القصــور وتشــويه لشــاملة. ويعّقد ضــعف تصــريف الشــؤون إتاحة المنتجات الصــحية من خالل زيادة أوجه الصــحية ا
ونظرًا إلى الدور الكبير  والفساد والهدر والغش وسوء االستخدام.المنافسة وجعل النظام معرضًا للتأثير غير المبرر 

لذي تمثله هذه المنتجات (ارتفاع في نســـبة للمنتجات الصـــحية في توفير الرعاية الصـــحية ونســـبة اإلنفاق الصـــحي ا
ــين تصـــريف الشـــؤون على الوقاية من هدر  ٢في بعض البلدان)، ٪٦٠اإلنفاق على األدوية يســـاوي  ــاعد تحسـ ــيسـ سـ

  الموارد العامة الالزمة لدعم النظم الصحية وتوفير الرعاية الجيدة والميسورة التكلفة.
  

ـــين إتاحة معلومات م  -٢٠ ـــ ــ ـــ ــ ـــّ وتلح الحاجة إلى تحســ ـــ ــ ــ ـــ ــحية. نة التوقيت عن المنتتينة ووجيهة وحســ ــ ـــ ــ ـــ ــ جات الصـ
الحيوي توفير معلومات غير متحيزة وخالية من أي تضــارب في المصــالح من أجل اختيار المنتجات الصــحية  ومن

                                                           
ضــى تحملها وتوفر في الوقت ذاته حوافز ســوقية كافية لدوائر األســعار المنصــفة هي أســعار يمكن للنظم الصــحية والمر    ١

الصــناعة لالســتثمار في االبتكار وٕانتاج األدوية، حســب تعريف المنظمة العملي المبني على مســاهمة مبادرة تحديد األســعار 
 المنصفة.

٢        WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. Geneva: World Health Organization; 
2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/153920/9789241549035_eng.pdf?sequence=1, 
accessed 23 October 2017).                                                                                                                       
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ـــفافية هذه المعلومات أهمية محورية ألغراض  ــ ـــ ــي شـ ـــ ــ ــليم. وتكتســ ــ ــ ــتخدامها على النحو الســـ ــ ــ ــ ــفها واسـ ــ ــ ــ وٕادماجها ووصـ
ــاءلة وتعزز الثقة ــ ــفافية  المســ ــ ــطة في خارطة الطريق شــ ــ ــــن فعالية النظام. وتتناول األنشــ ـــات العامة وتحســ ــســـ ــ بالمؤســ

التجارب السريرية بما يسمح بدعم سجالت التجارب السريرية وتتطرق إلى شفافية األسعار عبر منصة المعلومات 
  على سبيل المثال. ١)A4MIاللقاحات (منصة عن األسواق إلتاحة 

  
ين الحكومة والقطاع الخاص مثل شركات المستحضرات الصيدالنية وشركات األجهزة وتستوجب العالقة ب  -٢١

بل دعم الحكومات للعمل بفعالية مع القطاع الطبية عناية خاصـــة. وهناك مســـألة تكتســـي أهمية متنامية أال وهي سُـــ 
د في الوقت ذاته. الخاص ووضع السياسات العامة بتجنب مخاطر التأثير غير المبرر وتعزيز الفوائد إلى أقصى ح

ــات الوطنية الدور  ــ ــياســـ ــ ــــد الســـ ـــمان أن تجســـ ــ ــات في القطاعين العام والخاص لضــ ــ ـــين الممارســـ ــ وتدعم المنظمة تحســ
  المحوري إلتاحة المنتجات الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمساهمة في تعزيز المساءلة.

  
  ٢قوى عاملة صحية تضمن إتاحة المنتجات الصحية

  
ــي وفقًا   -٢٢ ــ ـــ ــادي، يتوقع أن يفضـ ــ ــ ـــحة والنمو االقتصــ ــ ــ ــتوى المعنية بالعمالة في مجال الصـ ـــ للهيئة الرفيعة المســـ

غير أن  ٢٠٣٠.٣مليون فرصة عمل جديدة في قطاع الصحة بحلول عام  ٤٠االقتصاد العالمي إلى إيجاد حوالي 
ــط والمرتفع  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــيوجــد في البلــدان ذات الــدخــل المتوسـ ــ ــ ـــ ــ ــًا متوقعــًا  ممــا يخلفمعظم هــذه الفرص الجــديــدة ســ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ نقصـ

ـــريحة الدُ  ١٨  قدره ــحي في البلدان المنخفضـــــة الدخل وبلدان الشــ ـــط. مليون عامل صـــ ـــل نيا من الدخل المتوســ ويتصــ
جزء من النقص في القوى العاملة الصحية بالصيادلة وهم فئة من فئات القوى العاملة المتخصصة الالزمة لضمان 

ــًا نقص في ع ــ ــ ـــين الطبيين البيولوجيينإتاحة األدوية واللقاحات. وهناك أيضـ ــ ــطلعون بدور  ٤،دد المهندســ ـــ الذين يضــ
حاســم في دعم أفضــل اســتخدام للتكنولوجيات الطبية وأنســبه. ويكتســي الصــيادلة والمهندســون الطبيون البيولوجيون 
أهمية أســـاســـية في تطوير المنتجات الصـــحية وٕانتاجها وشـــرائها وتوزيعها واســـتخدامها وصـــيانتها على النحو المالئم 

  وفي إطار مهمة التنظيم الداعمة.
  

ـــدى   -٢٣ ــــحية:وتتصـــ ــرية الصــ ـــأن الموارد البشــــ ــــتراتيجية المنظمة العالمية بشـــ لتحديات  ٢٠٣٠ لقوى العاملةا اســ
ــاملة مثل تعميم  ــ ــ ـــين القوى العاملة تدخالت شــــ ــ ــ ـــحية. ويعتبر العديد من التدخالت الالزمة لتحســـ ــ ــ القوى العاملة الصـــ

ليم الموظفين الصـــحيين قبل الخدمة وتعزيز تدريب الصـــيادلة ومســـاعدي الصـــيادلة تعالكفاءات المناســـبة في مناهج 
والمهندســين الطبيين البيولوجيين وضــمان التدريب المخصــص للموظفين الذين يشــغلون وظائف اإلدارة والتنظيم في 

ـــؤولة ع ــــحية المســــ ــرورية لتدعيم القوى العاملة الصـــ ـــ ـــلة اإلمداد. وقد يكون بعض اإلجراءات الضــ ــ ــلســ ـــ ن المنتجات ســ

                                                           
١                                                                                 MI4A: Market Information for Access to Vaccines 

(http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/en/, accessed  
11 November 2018).   

ـــى مع القرار    ٢ ــ ـــأن) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عبما يتماشــــ ــ ـــ ــتراتيجية العال بشـ ـــــ ــــحية: االســ ـــ ـــــرية الصــ ـــ ــــأن الموارد البشـ مية بشـــــ
دة خارطة الطريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات  ،٢٠٣٠العاملة   القوى ُأجري تقييم ألثر القوى العاملة الصحية من أجل مسوَّ

  (انظر ٢٠٢٣-٢٠١٩، األخرى المنتجات الصحيةو 
https://www.who.int/hrh/documents/WHA72_HRHlinks_160119-EMP.pdf٢٠١٩  آذار/ مارس ٢١م االطالع في ، ت.(  

٣               Working for health and growth: Investing in the health workforce. Report of the High-Level 
Commission on Health Employment and Economic Growth. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/, accessed 11 November 2018).  

ــة الطبية البيولوجية    ٤ ــ ـــريريين وتقنيي الهندسـ ــين الســ ـــمن فئة الهندســـــة الطبية البيولوجية المهندســـ ــــائيون ضــ ـــمل األخصـ يشــ
 ن الميكانيكيين ومهندسي استعمال األدوات في المجال البيولوجي.ومهندسي التأهيل والمهندسين البيولوجيي
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الصحية مشابهًا للسياسات األوسع نطاقًا الخاصة بالقوى العاملة الصحية أو ينفذ كجزء من هذه السياسات، بما في 
ذلك تحســـين األجور والحوافز في القطاع العام ووضـــع آليات إلتاحة التعليم والتدريب في المناطق الريفية وٕاصـــالح 

  الحالية والناشئة في النظم الصحية.استراتيجيات التعليم لتجسيد االحتياجات 
  

وتشمل األنشطة الواردة في خارطة الطريق الدعم لضمان وفاء القوى العاملة بالغرض في مجاالت رئيسية   -٢٤
ــحية ومأمونيتها ونجاعتها. وهناك  ــ ـــمان جودة المنتجات الصـ ــي كفاءات محددة لضــ ــ مثل القدرة التنظيمية التي تقتضـ

ــتريات وســــالســــل اإلمداد التي تتطلب مهارات معينة للتنبؤ باالحتياجات وعمليات مجال رئيســــي آخر هو إدارة ا لمشــ
  الشراء والتخرين والتوزيع وٕادارة المخزونات والصيانة (األجهزة الطبية) على سبيل المثال.

  
  المعلومات عن المنتجات الصحية من أجل صنع القرارات

  
تنفيذ السياسات وتحديد المساءلة. وسعيًا إلى اتخاذ قرارات  تعتبر المعلومات أساسية لصنع القرارات ورصد  -٢٥

ـــــب دقيقة ومفيدة، البد من توفير بيانات ومعلومات  ــ في فئات مثل النفقات الوطنية المرتبطة دقيقة في الوقت المناسـ
الترصـــد و  وترصـــد اآلثار الدوائية الضـــارةبالمنتجات الصـــحية؛ وشـــراء المنتجات الصـــحية وســـلســـلة اإلمداد والتوزيع؛ 

ــويق؛ وتغطية التأمين الصـــحي؛  ــحية؛ وتوافر األدوية واللقاحات والمنتجات بعد التسـ وأســـعار وصـــف المنتجات الصـ
ــحية. ــتلزم جمع المعلومات من  الصــــحية األخرى في المرافق الصــ ــحية مهمة معقدة تســ ــد إتاحة المنتجات الصــ ورصــ

ـــغيل البيني لمختلف نظم جمع البيانا ــ ـــ ــمان التشــ ـــ ــ ـــادر متعددة وضـــ ـــ ــ ـــأن البيانات مصــ ــ ـــ ت. وفي إطار آلية التعاون بشــ
ــات وتنظيم هذه البيانات  ــياســ ــم الســ ــين قدرتها على جمع بيانات جيدة لرســ ـــحية، تدعم المنظمة البلدان في تحســ الصـ

  .وتحديثها وتحليلها واستخدامها ووضع معايير مرجعية لتوافق البيانات واالرتقاء بمواءمة أدوات جمع البيانات
  

ــرات تتبعيةمة من أجل إعداد وتعمل المنظ  -٢٦ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــد متفق عليها  مؤشـ ــ ـــ ــ ــ زيادة كمية بهدف عوامل التمكين لرصـــ
ـــورة التكلفة.  ــ ــ ـــ ــ باط/األدوية المتوافرة والميســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ٢٠١٩فبراير  وارتقاًء بذلك، عقدت المنظمة اجتماعًا للخبراء في شـــ

التي تجســـد أداء كل  وتحديد المؤشـــرات المســـتحضـــرات الصـــيدالنيةنظام رصـــد من أجل طر الراهنة الســـتعراض األُ 
ـــر ـــر النظام.  من عنصــ ـــرات البلدان على عناصــ ــاعد هذه المؤشــ ــتســـ إتاحة  المواجهة فيتحديد العقبات المحتملة وســـ

ــحيحية و  ــ ــ ـــهم في قياس األدوية والتدابير التصـــ ــ ــ ـــر التســ ــ ـــل بإتاحة األدوية مؤشــــ ــ ــرات أهداف التنمية المتصــــ ــــ من مؤشـــ
ــطة الواردة في خارطة الطر  ـــ ــمل األنشـــ ـــ ـــتدامة. وتشـــ ـــ ــعة من البيانات مثل المســ ــ ـــات لجمع طائفة واســــ ـــ يق دعم المنصــ

ـــد العالمي  ـــ ــ ـــحة المرصــ ــ ــ ــد المنتجات الطبية المتدنية النوعية للبحث والتطوير في مجال الصـــ ــ ـــ والنظام العالمي لترصـــ
  والمغشوشة ورصدها ونظام اإلخطار بحاالت النقص والبرنامج العالمي لترصد استهالك مضادات الميكروبات.

  
  ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتهال االستراتيجي: المجا  :سادساً 

  
تقع على عاتق السلطات التنظيمية الوطنية في البلدان المسؤولية عن جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها   -٢٧

ــى ويعطل المبادرات الرامية إلى  ــائل الخاصــــة بالمرضــ ــعيف في الحصــ ونجاعتها. ويمكن أن يؤثر نظام تنظيمي ضــ
ـــبيل المثال.  ـــ ـــتخدام المنتجات في بلد ما وقتًا طويًال على ســ ـــ ـــتغرق موافقته على اســ ـــ ـــين إتاحة المنتجات إذ تســ ــ تحســـ
ـــحية والموافقة عليها  ــ ــط على تقييم المنتجات الصـــ ــ ــ ــف، التزال قدرة عدة بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســ ــ ــ ولألســ

على الصعيد العالمي بالقدرة على أداء جميع مهامها محدودة إذ تكون نسبة السلطات التنظيمية الوطنية التي تتمتع 
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ــية لتنظيم األدوية متدنية وتبلغ  ــ ــ ـــ ــ ـــاســ ـــ ــ ــ ويعرقل هذا االفتقار إلى القدرة التنظيمية في عدة بلدان الجهود  ١.٪٣٠األســـ
  الرامية إلى ضمان جودة المنتجات الصحية ونجاعتها ومأمونيتها.

  
ــية الموارد غير الكا  -٢٨ ــ ـــ ــ ــــمل التحديات الرئيســ ــ ــ ــية غير فية والموظفين المثقلين باألعباء واألُ وتشـــ ــــ ــ ــــياســـ ــ ــ طر الســـ

ـــانعون الذين يجب عليهم  ــبب الفوارق بين النظم التنظيمية حاالت تأخير يعاني منها الباحثون والصـــ ــ ــــقة. وتســ المتســ
ــيتطلب اعتماد فئات عالجية  التنقل بين نظم تنظيمية متعددة لتســـجيل المنتج الصـــحي ذاته في مختلف البلدان. وسـ

يــدة مثــل العالجــات البيولوجيــة والمنتجــات العالجيــة البيولوجيــة الممــاثلــة التمتع بقــدرات جــديــدة وتحــديــث المبــادئ جــد
  التوجيهية.

  
ـــّ   -٢٩ ـــ ــ ـــ ــحة العمومية تحديًا محددًا إذ مسـ ــ ـــ ــ ــ ت الحاجة إلى إتاحة وأبرزت حاالت الطوارئ األخيرة في مجال الصـ

"العمل المعتاد". وتفتقر عدة بلدان إلى المســـارات ســـياق المنتجات الصـــحية وصـــنع القرارات في ســـياق مختلف عن 
التنظيمية التي تســمح بإتاحة المنتجات الصــحية الجديدة بســرعة. ويتصــل تحد آخر محدد بتنامي االهتمام باإلنتاج 
ـــحي الوطني وتعزيز التنمية  ــين إتاحة المنتجات وتدعيم األمن الصـــ ــ ــــتراتيجية لتحســ ـــحية كاســ المحلي للمنتجات الصـــ

اعية واالقتصــادية. وفي معظم الحاالت، تتمتع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســط الســاعية إلى الشــروع الصــن
  في اإلنتاج المحلي بقدرة تنظيمية محدودة على ضمان جودة المنتجات المصنعة.

  
ــارة التي تعقب التمنيع األويســـلط نقص التبليغ عن التفاعالت الدوائية الضـــائرة و   -٣٠ ــواء على األحداث الضـ ضـ

ــــد  ـــين الُنهج المتبعة للترصــ ــرورة تحســـ ــ ـــجل في المنتجات ضــ ــافة إلى ذلك، يعرقل االرتفاع المســـ ــ ــويق. وٕاضــ بعد التســــ
ـــحية  ــمان جودة المنتجات الصـــ ـــواق الجهود الرامية إلى ضــــ ـــة المطروحة في جميع األســـ ـــوشـــ المتدنية النوعية والمغشـــ

ـــل  ــ ـــ ــتعراض أن معدل الفشــ ــ ـــ المالحظ الختبار عينات من األدوية المتدنية النوعية ومأمونيتها ونجاعتها. وقد بّين اســـ
. وتعرض المنتجات الطبية المتدنية ١٠من أصل  ١والمغشوشة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يناهز 

النوعية والمغشـــوشـــة الصـــحة للخطر وتعزز مقاومة مضـــادات الميكروبات وتقوض الثقة بأصـــحاب المهن الصـــحية 
تثير الشــــك في نجاعة اللقاحات واألدوية وتهدر ميزانيات األســــر والنظم الصــــحية المحدودة وتدر والنظم الصــــحية و 

  الدخل للشبكات اإلجرامية.
  

وتدعم األنشـــطة في إطار هذا المجال االســـتراتيجي البلدان لتنفيذ لوائح تحمي الجمهور وتســـمح في الوقت   -٣١
ـــب و  ــ ـــ ــ ـــطة على تدعيم النظم التنظيمية وتقييم ذاته بإتاحة المنتجات الجيدة في الوقت المناســ ـــ ــ ــ ابتكارها. وتركز األنشــ

ـــد الجودة والمأمونية  ــالحية وترصــ ـــبق للصـــ ــحية ومأمونيتها ونجاعتها عن طريق االختبار المســ جودة المنتجات الصـــ
  والنجاعة في السوق.

  
ــنى للبلدان في ا .تدعيم النظم التنظيمية  -٣٢ ــع المنظمة قواعد ومعايير دولية حتى يتســـ لعالم االتســـــاق في تضـــ

ــحية.  ــأن عن طريق وتقدم تنظيم المنتجات الصـــ ـــلة بشـــ ــادات مفصــ ــيات وٕارشـــ ــنيع لجان الخبراء التابعة لها توصـــ تصـــ
ـــحية ــ ـــ ــ ــ ــتخدامها والترخيص  ،العالجية البيولوجية المماثلةبما فيها المنتجات  ،المنتجات الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ وتدعم ومراقبتها. باســ

على التصـــنيع المحلي أو البلدان الســـاعية إلى تنمية قدرتها على التصـــنيع  البلدان، بما فيها البلدان المتمتعة بالقدرة
ـــلطات  ـــ ــ ــ ــ ـــيع نطاق االعتماد على الســ ــ ـــ ـــ المحلي، كي تعزز اللوائح والقدرات التنظيمية. وتدعم إجراءات المنظمة توســـ

ـــلطات ــلطة المدرجة في قائمة الســ ــ ــــس المرجعية الدولية لألداء (السـ ــــادرة عن  التنظيمية الوطنية التي تفي باألسـ الصـ
ــطة األ ــ ـــــب التقييم بواســ ـــس المرجعية لتقييم النظم التنظيمية الوطنية. المنظمة) حسـ ــــر داة العالمية لتحديد األســـ وتيســـ

                                                           
١           WHO Essential medicines and health products: Annual report 2017: Towards access 2030. 

Geneva: World Health Organization; 2018. Available at: http://apps.who.int/iris/handle/10665/272972.  
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المنظمة تقاسم العمل والتقارب لضمان تعزيز الفعالية وزيادة سرعة تسجيل المنتجات الصحية. وسيسهم االستمرار 
ـــبكات االعتماد في تعزيز الفعا ــ ــاط دعم في تطوير شــ ــــ ـــمل اإلجراءات المحددة المقترحة في إطار هذا النشـ ـــ لية. وتشـ

  إعداد إجراءات تنظيمية لحاالت الطوارئ واألزمات.
  

ـــحية ومأمونيتها ونجاعتها/  -٣٣ ــالحيةأدائها  تقييم جودة المنتجات الصــ ــ ــبق للصـ ــ  .من خالل االختبار المسـ
ــمان  ـــبق للصــــالحية ضــ ـــتهدف االختبار المسـ ــائل التشــــيسـ ــلة أن تفي وســ خيص واألدوية واللقاحات والمعدات المتصــ

ــخيص واألجهزة الطبيـة من جهـة أخرى بـالمعــايير العـالميـة للجودة والمـأمونيــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــائـل التشـ ـــ ــ ــ ــ ـــ بـالتمنيع من جهـة ووســ
ــرائها  ــالحة لشــ ـــبق للصــــالحية منتجات صــ ــعت لتقييم المنظمة واختبارها المسـ والنجاعة. وتعتبر المنتجات التي خضــ

ــعيد الدولي وتكف ــ ـــ ـــل على الصـ ــ ــتنادًا إلى خبرة بعض أفضـــ ــ ــ ــافي للجودة والمأمونية والنجاعة. واســ ــ ـــ ــــمان اإلضـ ــ ل الضــ
ـــــالحية قائمة بالمنتجات التي تمتثل للمعايير الدولية  ـــ ــ ــ ـــبق للصـ ـــ ــ ــ ــ ـــلطات التنظيمية الوطنية، يتيح االختبار المسـ ــ ــ ـــ ــ السـ

ــبكي والتدريب الموحدة. وبموازاة ذلك، تدعم المنظمة البلدان في بناء القدرة التنظيمية الوطنية عبر ا ــ ـــ ــ ــــل الشــ ــ ـــ لتواصــ
  وتبادل المعلومات.

  
يدعم هذا المجال للنشــاط البلدان لتعزيز الترصــد  .األداء في الســوق ترصــد الجودة والمأمونية والنجاعة/  -٣٤

بعد طرح المنتجات في الســوق ورصــد المنتجات الصــحية المتدنية النوعية والمغشــوشــة. ويوفر الدعم لجمع البيانات 
هدف الكشـــف عن آثار األدوية الضـــارة وتقييمها والوقاية منها. ويرتكز أحد الُنهج االســـتراتيجية على عن المأمونية ب

ــد النشــــط لعدد محدود من المنتجات الصــــحية ذات األولوية (في برامج عالج فيروس العوز المناعي  اعتماد الترصــ
لى تكوين بيانات متينة عن مأمونية المنتجات البشري والسل والمالريا أو اللقاحات الجديدة مثًال). وهذا أمر يؤدي إ

ـــتدامة ل ــير وبنية تحتية مســ ــ ــارة في األمد الطويل. ويجمع النظام المحددة في األمد القصـ ــ ـــد اآلثار الدوائية الضـ ترصــ
العالمي للمنظمة لترصد المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة ورصدها البيانات دعمًا للوقاية من المنتجات 

  ية المتدنية النوعية والمغشوشة والكشف عنها والتصدي لها.الصح
  

  تدعيم النظم التنظيميةالنشاط: 
  

ــمان جودة المنتجات  - اإلجراء ــ ـــ ــ ــع مبادئ توجيهية وقواعد ومعايير تقنية للمنظمة وتنفيذها من أجل ضــ ــ ــ ـــ وضــ
  ١الصحية ومأمونيتها

  
  المنجزات المستهدفة

ة بيولوجية لدعم تخفيف العبء التنظيمي ودعم إنتاج منتجات صحية مأمونة وضع مبادئ توجيهية ومعايير ومواد مرجعي
  وناجعة ومراقبة جودتها.

  دعم زيادة انتفاع الدول األعضاء باإلرشادات والمعايير واستخدامها لها.
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٠-٦٧ج ص عالقرار الوالية المقابلة في    ١
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  ١دعم تحسين النظم التنظيمية وتعزيز االعتماد والتعاون - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
ـــبكات تطبيق ل ــبكات االعتماد والشــ ـــجيل تشـــــمل شـــ وائح ذكية في عدد متزايد من البلدان من خالل اتباع ُنهج تعاونية للتســ

  التنظيمية.
  من أجل تخفيف العبء التنظيمي. ٢دعم تنفيذ معايير الجودة التي وضعتها المنظمة

ـــلطة الُمدرجة في قائمة الســــلطات  ــع السـ الصــــادرة عن المنظمة والســــيما في البلدان دعم تعزيز القدرة التنظيمية لبلوغ وضــ
ـــمان جودة  ــ ـــ ــط أو ألغراض اإلنتاج المحلي من أجل ضـ ـــ ـــريحة الدنيا من الدخل المتوســــ ــ ــ ـــنع منتجات لبلدان الشــ ـــ ــ التي تصـ

  المنتجات.
دعم استخدام األداة العالمية لتحديد األسس المرجعية من أجل صياغة خطط إنمائية مؤسسية خاصة ببلدان معينة وتقديم 

  مشورة التقنية وتوفير التدريب واتخاذ التدابير في هذا الصدد.ال
  

ــحية األخرى إلى بلدان تعاني من طارئة أو  - اإلجراء ــ ـــ ــ تعزيز التأهب لدخول األدوية واللقاحات والمنتجات الصــ
  ٣أزمة صحية عمومية

  
  المنجزات المستهدفة

ـــــــة بالتقييمات القائمة ع ـــحية العمومية عن طريق دعم تعزيز اإلجراءات التنظيمية الخاصـ ــ لى المخاطر إبان الطوارئ الصـــ
ــــحية العمومية وتدعيم  ـــة بالتقييمات القائمة على المخاطر إبان الطوارئ الصــ ــ تنقيح اإلجراءات والمعايير التنظيمية الخاصـ

  العمليات والخدمات.
ــبكات ـــتخدام الشــــ ــــحية العمومية واســـ ـــة بالطوارئ الصــ لتعجيل التقييمات إبان هذه  دعم تكييف المتطلبات التنظيمية الخاصـــ

  الطوارئ.
  

ــاط:  ــ ـــ ـــحية ومأمونيتها ونجاعتها/النشـــ ـــ ـــبق  تقييم جودة المنتجات الصــــ ـــ أدائها من خالل االختبار المســــ
  للصالحية

  
  ٤الحفاظ على خدمة االختبار المسبق للصالحية وتوسيع نطاقها - اإلجراء

  
  المنجزات المستهدفة

الكفاءة لالختبار المســبق للصــالحية، وخصــوصــًا االختبار المســبق لصــالحية وســائل الحفاظ على برنامج متســم بالفعالية و 
  التشخيص المختبري ومنتجات مكافحة النواقل، وتحقيق أداء البرنامج األمثل.

ــــارية، بناء على تقييم  ـــمل االعتالالت المحتملة مثل األمراض غير الســـ ـــالحية ليشــــ ـــبق للصــــ ـــيع نطاق االختبار المســــ توســــ
  المحددة من قائمة األدوية األساسية وقائمة الوسائل التشخيصية األساسية.لالحتياجات 

  تحديد مسارات جديدة إلعداد القوائم على أساس االختبار المسبق للصالحية وُنهج جديدة قائمة على المخاطر.
  ضمان جودة المنتجات بعد االختبار المسبق للصالحية.

                                                           
  .٢٠-٦٧ج ص عو، ١٥-٦٢ج ص عالقرارين: الواليات المقابلة في    ١
  ./www.who.int/medicines/regulation/tsn/enعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
  .١٩-٦٤ج ص عالقرار: الوالية المقابلة في    ٣
  .١٤-٧٠ج ص عو، ٢٠-٦٧ج ص عالقرارين: الواليات المقابلة في    ٤
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  األداء في السوق اعة/ترصد الجودة والمأمونية والنجالنشاط: 
  

  ١دعم تعزيز القدرة الوطنية على ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتها - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
 دعم تنمية القدرة الوطنية على ضمان جودة المنتجات الصحية في سلسلة اإلمداد.

  صحية المطروحة في األسواق الوطنية.دعم تنمية القدرة الوطنية على ترصد مأمونية المنتجات ال
  تحسين الوقاية من المنتجات الصحية المتدنية النوعية والمغشوشة والكشف عنها والتصدي لها.

  
  على نحو منصف إتاحة المنتجات الصحيةالمجال االستراتيجي: تحسين   :سابعاً 

  
ــحية بالقدر الكافي وبانتظام للعديد من األ  -٣٥ ــ ــخاص على نطاق العالم. وتكون عدة ال تتاح المنتجات الصـــ ــ شـــ

ــتعملة أو غير وافية بالغرض. وتعتمد إتاحة المنتجات  ــ ـــياقات القليلة الموارد معطلة أو غير مســ ــ أجهزة طبية في السـ
ــعار معقولة ــ ـــًا  تحدياً يمثل ، مما على توافر المنتجات المالئمة بأسـ ــبة إلى خاصــ ــ ـــغيرة وبالنسـ في الدول الجزرية الصــ

ـــغيرة، م ــ ــواق الصـــ ـــ ـــحية أخرى واالرتفاع  ثل أدوية األطفال.األســـ ــ ــتخدام أدوية جديدة ومنتجات صـــ ـــ ـــغط بدء اســـ ــ ويضـــ
المســـجل في األمراض غير الســـارية ضـــغطًا متزايدًا على نظم الرعاية الصـــحية في جميع أنحاء العالم وعلى األفراد 

ـــة في حال انعدام التمويل الحكومي. ويمكن النعدام إت ـــ احة المنتجات أن يؤثر في الذين يدفعون من أموالهم الخاصـــ
ـــولهم على عالج دون  ــهم أو عدم عالجهم أو حصـــ ـــ ـــخيص أمراضـ ــ ــى في حال عدم تشـ ـــ ــــائل المتعلقة بالمرضـ الحصــ
المستوى األمثل وأن يسهم في زيادة مقاومة مضادات الميكروبات. وتواجه التحديات لتحسين إتاحة المنتجات على 

ـــتثمار غير الكافي في ال ـــ ــ ــمل االسـ ــــ ــ ـــعف إدارة نطاق النظام وتشـ ـــ ــ ــات فعالة وضـ ــ ــ ــياســـ ــ ــ بحث والتطوير وعدم وجود ســـ
  المشتريات وسالسل اإلمداد ووصف المنتجات الصحية على نحو غير مالئم واستعمالها غير الرشيد.

  
 ٪٣و ٪٢وقد أبدت اســتثمارات البحث والتطوير في األمراض المهملة انخفاضــًا ســنويًا بنســبة متراوحة بين   -٣٦

وال يمكن التصــدي لألمراض المهملة وغيرها من المشــاكل الصــحية  ٢دوالر أمريكي). مليار ٣٫٣( ٢٠١٢منذ عام 
ضــات المســببة مرِ العالمية الرئيســية عبر المنتجات الصــحية التي تتوافر حاليًا في األســواق، والســيما بالنســبة إلى المُ 

ــمن ــتجدة، وعبر العالجات الجديدة بالمضـــادات الحيوية. ومن ضـ بعض التحديات الرئيســــية  لألمراض المعدية المسـ
ــطة البحث  ــ ــ ــة باحتياجات البحث والتطوير وحفز أنشــ ــ ـــ المواجهة في مجال البحث والتطوير تحديد األولويات الخاصـ

  والتطوير المتصلة بمنتجات صحية ُيحتمل أن تنطوي على عوائد استثمارية محدودة. 
  

ــحية والتمويل غير الكافي وعد  -٣٧ ــوء اختيار المنتجات الصــ ــهم ســ م فعالية التدخالت والعمليات في مجال ويســ
ــة في عدم إتاحة المنتجات وعدم توافرها  ــ ـــات الرامية إلى إدارة النفقات بما فيها النفقات من األموال الخاصـــ ـــياســــ الســــ
ـــحية من خالل اإلدارة الدقيقة لتحديد  ـــ ــتدامة توافر المنتجات الصــ ـــ ــ ــــمان اسـ ــ ـــعار معقولة. وتزداد الحاجة إلى ضــ ـــ بأســ

  وأسعار منصفة للمنتجين. ةظم الصحيأسعار معقولة للن
                                                           

  .٢٠-٦٧ج ص ع، و١٩-٦٥ج ص عو، ٢١-٦١ج ص عالقرارات: الواليات المقابلة في    ١
٢      R&D funding flows for neglected diseases (G-FINDER), by disease, year and funding category. 

World Health Organization, Global Observatory on Health Research and Development, 2018 
(http://www.who.int/research-observatory/monitoring/inputs/neglected_diseases/en/, accessed  
11 November 2018).   
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ـــة   -٣٨ ــيًا آخر. وال تتوافر المهارات الخاصـ ــالســــل اإلمداد تحديًا رئيســ ــتريات وســ وتمثل اإلدارة غير الفعالة للمشــ
الالزمة لشراء منتجات مضمونة الجودة في عدة بلدان. وتتطلب سلسلة اإلمداد بنية تحتية متينة ونظمًا دقيقة إلدارة 

أمر قد يتسـم بدرجة خاصـة من التعقيد بالنسـبة إلى اللقاحات والمنتجات الصـحية األخرى التي تتأثر  البيانات. وهذا
بدرجة الحرارة والوقت وتستوجب توخي الدقة في المناولة واستخدام نظم فعالة لسالسل التبريد. ومن األمور المعقدة 

ـــدي له. ــف عنه والتصــ ــحية والكشـــ ــًا الوقاية من نقص المنتجات الصـــ ــهم هذا  أيضـــ وفي حالة األمراض المعدية، يســـ
النقص أو نفاد المخزونات في زيادة مقاومة مضـــادات الميكروبات ويؤثر في الحصـــائل الصـــحية. ويمكن أن تؤدي 
اإلدارة غير الفعالة لسالسل اإلمداد إلى ارتفاع مستويات اإلهدار مما له عواقب وخيمة من حيث إتاحة المنتجات. 

ت أيضـــًا مشـــكلة من مشـــاكل الصـــحة العمومية المســـتجدة، وخصـــوصـــًا بالنســـبة إلى منتجات مثل وتمثل إدارة النفايا
  المضادات الحيوية.

  
ــين إتاحة المنتجات وتدعيم   -٣٩ ــ ــتراتيجية لتحسـ ــ ــعيد المحلي كاسـ ــ ـــحية على الصـ وقد اقُترح إنتاج المنتجات الصــ

ـــادية إال أن  ــ ـــ ــناعية واالقتصــ ـــ ــ ــحي الوطني وتعزيز التنمية الصــ ــ ـــ هناك عددًا من العقبات التي تحول دون األمن الصــ
ــياســــات والتمويل غير الموثوق واالفتقار إلى مواد مضــــمونة الجودة  ــاق الســ تطوير اإلنتاج المحلي وتشــــمل عدم اتســ

  وميسورة التكلفة وعدم توافر قوى عاملة مؤهلة.
  

ـــية ال  -٤٠ ــة باألجهزة الطبية االفتقار إلى القدرة الهندســ ــمل تحديات معينة خاصـــ طبية البيولوجية على تقديم وتشـــ
المشــورة بشــأن مدى مالءمة هذه األجهزة الســتخدامها في الســياقات القليلة الموارد مثل الســياقات ذات درجة الحرارة 
المرتفعة أو الطاقة الكهربائية غير الثابتة أو المفتقرة إلى المياه النظيفة. وغالبًا ما ُيفتقر أيضًا إلى خدمات التركيب 

وتدريب المستخدمين مما يؤدي إلى ممارسات المناولة غير المأمونة المنطوية على عواقب ضارة محتملة والصيانة 
  مثل التشخيص الخاطئ بسبب استخدام المعدات أو معايرتها على النحو غير السليم.

  
ــبة تقل عن   -٤١ ـــ ــلين على الرعاية األولية في القطاع  ٪٤٠وبّينت التقديرات أن نسـ ــ ـــى الحاصــ العام من المرضـــ

ـــة الدخل وبلدان  ٪٣٠وعن  ــلين على الرعاية األولية في القطاع الخاص في البلدان المنخفضـ ـــى الحاصــ من المرضـ
وتشــمل العوامل المســاهمة في  ١نيا من الدخل المتوســط ُتعالج وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية للعالج.الشــريحة الدُ 

لمالئم عدم توفير التدريب الكافي للقوى العاملة وعدم صــحة وصــف األدوية وصــرفها واســتخدامها على النحو غير ا
ـــويق المنتجات والترويج لها.  ــ ــ ــلة بتســـ ــ ــ ـــطة المتصــــ ـــ ــ ـــخيص وغالء األدوية الفاحش أو مجرد عدم توافرها واألنشــ ـــ ــ التشــ
وُحددت الُنهج والتدخالت في مجال السياسات لتحسين استخدام المنتجات الصحية لكنها لم تنفَّذ عمومًا على مدى 

عقد الماضـــي. والبد من تجديد التركيز على وصـــف األدوية وصـــرفها واســـتخدامها على النحو المالئم نتيجة لزيادة ال
ـــادات الميكروبات إلى حد خطير واالرتفاع  ــ ـــ ــتويات مقاومة مضـ ــ ــ ــحية وارتفاع مســـ ــ ـــ األعباء الواقعة على الموارد الصــ

  المسجل في األمراض غير السارية.
  

هذا المجال االسـتراتيجي البلدان لتضـمن اإلمداد المسـتمر بالمنتجات الصـحية  وسـتدعم األنشـطة في إطار  -٤٢
ـــحة العمومية؛ وتطبيق  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــورة التكلفة عبر البحث والتطوير لتلبية احتياجات الصـ ــ ـــ ــ ــ الجيدة والمأمونة والناجعة والميســ

ــفة ومعقمعايير الملكية الفكرية وٕادارتها؛ واالختيار  ـــ ــعار منصــــ ــ ـــ ــند بالبّينات وتحديد أســ ـــ ــ ـــتريات المســ ــ ولة؛ وٕادارة المشــــ
  وصرفها وترشيد استخدامها على النحو المناسب.وسالسل اإلمداد؛ ووصف األدوية 

  
االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن تمشيًا مع  .احتياجات الصحة العموميةالبحث والتطوير لتلبية   -٤٣

ــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية ـــيان  الصـــ وتعزيزهما، األولوية الحتياجات البحث والتطوير  بمنحاللتين توصــ
ــطة البحث والتطوير المتعلقة بمجاالت مهملة تشــــهد حاجة ملحة غير ملباة  ـــير أنشــ ــطلع المنظمة بدور في تيسـ تضــ

                                                           
١   The World medicines situation 2011: Rational use of medicines. Geneva: World Health Organization; 2011. 
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ــحة العمومية يدانفي مإلى منتجات جديدة  ــيق جهود مختلف الجهات الفاعلة وتحديد الصــ ــيما من خالل تنســ ، والســ
ــهيل أولويات البحث وا ـــ ــ ــائص المنتجات المرغوب فيها وتســ ـــ ــ ــتبانة الثغرات المرتبطة بهما وتعريف خصــ ــ ــ لتطوير واســـ

اســتحداث منتجات صــحية مناســبة وميســورة التكلفة. ويكتســي المرصــد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـــحة 
ــيق اإلجراءات المت ــاهمة في تنســــ علقة بالبحث والتطوير أهمية محورية في تحديد األولويات لتطوير المنتجات والمســــ

ـــحة. ويدعم  ـــ ــــع خطة عالمية للتأهب لمواجهة األوبئة المقبلة. في مجال الصــ ــ المخطط األولي للبحث والتطوير وضــ
وقد أرست المنظمة بمشاركة مبادرة أدوية األمراض المهملة الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات 

  حاالت العدوى الجرثومية. من أجل تطوير عالجات جديدة ل الحيوية
  

ــادرة عنها منذ اعتماد  .تطبيق الملكية الفكرية وٕادارتها  -٤٤ ــ ـــحة في عدة قرارات صــ االتفاق طلبت جمعية الصـــ
ـــلة بالتجارة ـــ ــ ــ ــ ــدى ألثر اتفاقات  الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصـ ــ ــ ـــ ــ (اتفاق تريبس) من المنظمة أن تتصــ

االستراتيجية وخطة العمل الصحة العمومية وٕاتاحة المنتجات الصحية. وترسي التجارة وحماية الملكية الفكرية على 
إلى جانب سائر القرارات ذات الصلة الوالية األساسية  العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

تعاونها مع المنظمــات على الطلب الوارد في خطة العمل، كّثفت المنظمة  لعمل المنظمة في هذا المجال. وبناءً 
ـــًا عبر التعاون الثالثي األطراف  ـــ ــ ــوصـ ـــ ــ مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الدولية المعنية األخرى، وخصــ

ــمل التجارة العالمية ومع منظمات أخرى  ـــ ــ ــ . متحدة اإلنمائيلوبرنامج األمم ا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةتشــ
ــلة  المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالميةراف مع ويعزز التعاون الثالثي األط ــ ــــين فهم الصــ تحســ

بين ســياســات الصــحة العمومية والملكية الفكرية وينهض بتنفيذ هذه الســياســات على أســاس الدعم المتبادل. ويدعم 
ــت ــــل اســـ ـــحية بفضـ ـــاط البلدان عبر تعزيز االبتكار وٕاتاحة المنتجات الصــ خدام قواعد الملكية الفكرية هذا المجال للنشــ

  المالئمة وٕادارة الملكية الفكرية على النحو المناسب وعبر توفير الدعم التقني وبناء القدرات.
  

ــترداد  .المســند بالبّينات وتحديد أســعار منصــفة ومعقولةاالختيار   -٤٥ ــد شـــراء المنتجات الصـــحية واسـ ــترشـ يسـ
ــند بالبّينات (بما في  ــ ـــ ــ ــ ــي اعتماد القوائم الوطنية تكاليفها باالختيار المسـ ـــ ــ ـــ ــحية). ويقتضــ ــ ــ ـــ ــ ذلك تقييم التكنولوجيا الصـ

لألدوية أو وسائل التشخيص األساسية أو توسيع نطاقها التمتع بالقدرة والكفاءة على الصعيد الوطني لتجسيد نتائج 
ــهام ــ ـــاط إسـ ــهم هذا المجال للنشــ ــنع القرارات. ويســـ ــتخدام النتائج لصـــ ــ ـــياقات المحلية واسـ ــرًا في البّينات في الســ ــ ًا مباشـ

ــتنفَّذ اإلجراءات لدعم البلدان في اختيار األدوية  ــ ــحية والقدرة على تحمل تكاليفها. وســ ـــ ــــين توافر المنتجات الصـ تحســ
واللقاحات ووسائل التشخيص والمنتجات الصحية األخرى على النحو المالئم وتحديد أسعار منصفة وشفافة وتنفيذ 

ترمي إلى الحد من التكاليف التي دوية الجنيســة والمتماثلة بيولوجيًا و الســياســات بشــأن اســتخدام األ تشــملســياســات 
وسـيكتســي  يتحملها كل من الحكومات واألفراد إلى جانب ضـمان جودة اإلمدادات ومأمونيتها ونجاعتها واسـتدامتها.

بأعمال إضــافية وســُيضــطلع التمويل من الجهات المانحة. هذا األمر أهمية خاصــة بالنســبة إلى البلدان المنتقلة من 
ــمان  ـــ ــتراتيجية لضــ ـــ ــــًال عن االرتقاء بالُنهج االســ ــ متعلقة بدعم تقييم فائدة التكنولوجيات القادمة إذ يجري تطويرها فضـ

  أمن اإلمدادات وسياسات التسعير والشراء األخرى.
  

ر منتجات تؤدي ممارســات الشــراء الجيدة دورًا رئيســيًا في ضــمان توفي .إدارة المشــتريات وســالســل اإلمداد  -٤٦
ــل اإلمداد توافر المنتجات  ــالســ ـــن إدارة ســ ــب بينما يكفل حسـ ــعار معقولة وٕامدادات كافية في الوقت المناســ جيدة بأســ
ــل المنظمة دعم الجهود التعاونية الرامية إلى تحقيق األداء  الجيدة على جميع مســــتويات النظام الصــــحي. وســــتواصــ

ــالســــل اإلمداد الخاصــــة بالمنتج ــتريات وســ ات الصــــحية وتكوين الكفاءات للتمتع بالمهارات الالزمة مثل األمثل للمشــ
ـــراء  ــ ــاهم التنبؤ باالحتياجات وعمليات الشــ ـــ ــتســ ـــ ــيانة (األجهزة الطبية). وســ ــ والتخرين والتوزيع وٕادارة المخزونات والصـــ

ــير  ــ ــ ـــراء وتيسـ ـــ ــات الُنهج التعاونية للشـ ــ ــ ـــعيد العالمي وفي منصـ ــ المنظمة في فهم ديناميات العرض والطلب على الصــ
وضع سياسات ومبادئ توجيهية داعمة لتحسين القدرات. وفضًال عن ذلك، سيسهم النشاط في دعم إدارة اإلمدادات 
ــانعين  ـــي تأهب الصـــ ـــاســ في حاالت الطوارئ واألزمات التي قد تولد حاجة ملحة إلى المنتجات الصـــــحية. ومن األســ
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ــــل اإلمداد وال ــ ــ ـــ ــ ـــالسـ ـــ ــ ـــ ــ ــحيين عبر المنتجات والخطط والهيئات التنظيمية والوكاالت المانحة ومديري سـ ــ ــ ــ ـــ عاملين الصـــ
  واألدوات الالزمة.

  
األثر ســيســهم هذا النشــاط في ضــمان  .وصرفها وترشيد استخدامها على النحو المناسبوصف األدوية   -٤٧

ــين  ــحية وعمليات تحســ ــي تدريب العاملين في مجال الرعاية الصــ ــيقتضــ ــتخدامها بفعالية مما ســ ــحي للموارد واســ الصــ
ــد ال ـــ ــــمان تمتع الجودة والرصــ ـــتدعم المنظمة البلدان من خالل توطيد التدخالت لضـــ ــ ـــتخدام األدوية. وســ ــ روتيني الســ

ــريرية  ــ ـــ ــ ـــ ــفي األدوية بالقدرة على تنفيذ المبادئ التوجيهية الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــتراتيجيات التي أثبتت جدواهاواصــ ـــ ــ ــ  وغيرها من االســــ
ــف اختيار األدويةممارســـات بشـــأن الســـياســـات من  اإلرشـــاداتومواءمة  ز العمل على إلى ممارســـات وصـ ها. وســـيعزَّ

بما في ، االســتخدام المســؤول لضــمان وصــف األدوية والمنتجات الصــحية األخرى واســتخدامها على النحو المناســب
ــحية.  ـــائل الصـــ ــين اإللمام بالمســ ــريكة من أجل تحســـ ــتدعم المنظمة البلدان في تنفيذ ذلك العمل مع الجهات الشـــ ــ وسـ

الميكروبات وفي وضع سياسات ولوائح تضمن إتاحة األدوية الخاضعة  اإلشرافية التي تركز على مضاداتالبرامج 
ــتخدامها على النحو المالئم للمراقبة  ـــ ـــ ـــرفها واسـ ــ ــ ــــفها وصــ ــ بتقليص خطر لمعالجة األلم وتوفير الرعاية الملطفة ووصـــ
ــريب ـــتعمالها  هاتســـ ــوء اســ ـــادات الحيوية فوســـ ــتخدام المضــ ــيما الســـ ــد والســـ ــتتاح القدرة على الرصـــ ي إلى أدنى حد. وســـ

  المرافق الصحية وفي المجتمع المحلي.
  

  احتياجات الصحة العموميةأنشطة البحث والتطوير المتصلة بمنتجات صحية تلبي النشاط: 
  

  ١تلبية االحتياجات الصحية الملحةلمواصلة تحديد أولويات البحث والتطوير في مجال الصحة  - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
ـــد العالمي إتاحة المعلومات عبر المر  ـــحة: صـــ ــتعراض للبحث والتطوير في مجال الصـــ المنتجات قيد التطوير؛ وخرائط اســــ

ـــة لتوجيه تحديد أولويات  ـــحية الناقصـــ ــــتهدفة من أجل المنتجات الصـــ طريق البحث والتطوير؛ وخصــــــائص المنتجات المســ
  البحث والتطوير بهدف الوفاء باالحتياجات الصحية غير الملباة في مجاالت فشل السوق.

ــلة بالبحث والتطوير في مجال  ـــ ــط المتصـ ــ تحليل المعلومات الوجيهة عن احتياجات البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســ
  الصحة عبر المرصد العالمي.

ــــاركة  ـــادات الميكروبات بمشـــ ــ ـــراف لمكافحة مقاومة مضــ ــــلة إعداد اإلطار العالمي الخاص بالتطوير واإلشــــ المنظمة مواصـــ
ــحة الحيوان ـــ ــ ــراكة دعم تطوير ؛ و نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئةوم العالمية لصــــــ ــ ــ ـــ ــ الشــ

  .للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيويةالعالمية 
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  ١تنسيق اإلجراءات بشأن البحث والتطوير في مجال الصحة - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
  موحدة للبحث والتطوير في المجال الطبي البيولوجي.تيسير المناقشة بشأن وضع مبادئ 

  وضع منهجية مواءمة للمنظمة بشأن خصائص المنتجات المستهدفة.
ــراكة العالمية للبحث  ـــــــ ــــاء ودعم المبادرات الراهنة، بما في ذلك الشــ ـــ ــ ـــاء مبادرات جديدة للبحث والتطوير عند االقتضــ ــ ـــ إرســـ

طوير المنتجات الصحية الناقصة في مجاالت فشل السوق التي تشمل والتطوير في مجال المضادات الحيوية، من أجل ت
ــية للقدرة على تحمل التكاليف والفعالية  ــ ــ ـــ ــاســ ــ ـــ ــ األمراض النادرة وأمراض المناطق المدارية المهملة، بناء على المبادئ األســ

  والكفاءة واإلنصاف.
بين تكاليف االســتثمار في البحث والتطوير ال تربط  تعزيز شــفافية تكاليف البحث والتطوير؛ ووضــع آليات محفزة تفصــل/

ـــلة بمنتجات جديدة حيثما توجد  ــ ــــطة البحث والتطوير المتصــ ــــافية ألنشـــ ـــع حوافز إضـــ ـــ وأســـــــعار المبيعات وأحجامها؛ ووضـ
حاالت فشـــل الســـوق؛ ودعم تنفيذ نظم تفصـــل جزئيًا أو كليًا بين أســـعار المنتجات وتكاليف البحث والتطوير، بما في ذلك 

ــــي بها اإلجراءات ا ــيق البحث والتطويرلتي يوصــ ــ ـــاريين العامل المعني بتمويل وتنســ ــ (انظر الوثيقة  فريق الخبراء االســــــتشـ
  ).٣٠، الفقرة ٧١/١٣ج

  النهوض بالمبادرات الجديدة والراهنة للبحث والتطوير التي تتسم بطابعها التكميلي وحسن تنسيقها.
  

  ٢ٕاجراء التجارب السريرية في البلداندعم تحسين القدرة على البحث والتطوير و  - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
ــر تنفيــذ نمــاذج البحــث والتطوير التي تنهض بــاالبتكــار  ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــى مع مبــادئ فريق الخبراء نشـ ــ ـــ ــ ــ واإلتــاحــة بمــا يتمــاشـــ

  ودعم تنفيذها. المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير االستشاريين العامل
ــين آليدعم  ــ ـــريرية وتحسـ ــجالت التجارب الســ ــ ـــريرية، بما في ذلك تنمية سـ ــة بالتجارب الســ ــ ـــات الخاصـ ــياســ ات الســـ

  القدرات.
ودعم رصد التسجيل والتبليغ عن  الكشف العلني عن نتائج التجارب السريريةسياسات للتسجيل المرتقب و وضع 
  .النتائج

ـــط ود ــ ــ ــحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســـ ــ ـــ ــ ــين تعزيز نقل التكنولوجيا وٕانتاج المنتجات الصـ ــ ـــ ــ عم تحسـ
  التعاون وتنسيق التكنولوجيا.

دعم البحوث الصحية العالمية الفعالة واالبتكارية من خالل تعزيز قدرة البلدان المتضررة من األمراض في مجال 
البحث؛ والنهوض بتجســـيد البّينات في تدخالت تحد من عبء األمراض المعدية؛ وبناء القدرة على الصـــمود في 

البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق األشـــد ضـــعفًا عن طريق  صـــفوف الفئات الســـكانية
  المدارية المشترك بين اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
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  إلسهام في االبتكار وتعزيز الصحة العموميةلتطبيق الملكية الفكرية وٕادارتها النشاط: 
  

تعزيز االبتكار وٕاتاحة المنتجات الصـــحية عبر تنفيذ قواعد الملكية الفكرية وٕادارة الملكية الفكرية على  - اإلجراء
  ١النحو المالئم

  
  المنجزات المستهدفة

تعزيز اتفاقات الترخيص التي تســـتهدف الصـــحة العمومية والشـــفافية بشـــأن وضـــع براءات التكنولوجيات الصـــحية 
  الراهنة والجديدة.

توفير المعلومات عن تجارب البلدان التي تشــجع ُنهج الصــحة العمومية في تنفيذ األحكام المتصــلة بالصــحة من 
  اتفاق تريبس، بما في ذلك جوانب المرونة ذات الصلة المنصوص عليها في االتفاق وٕادارة الملكية الفكرية.

ــورة الت ــحية ميســـ ـــتعراض اآلليات والحوافز إلتاحة تكنولوجيات صـــ ـــطة البحث والتطوير اســ ــــل أنشــ كلفة مهيأة بفضـ
  الممولة من األموال العامة.

المحمية بالبراءات ليشـمل األدوية األسـاسـية المحمية بالبراءات واألدوية  مجمع براءات األدويةدعم توسـيع نطاق 
ــادرة عن المنظمة من خالل تحديد المنتجات التي ُيحتم ــ ــ ـــ ــ ــ ل الترخيص الواردة في المبادئ التوجيهية للعالج الصــ

  باستخدامها.
  

  ٢توفير الدعم التقني وبناء القدرات - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
ــيما  ــ ــــــة)، والســـ ــــــب االقتضـــــــاء وبناًء على الطلب وبالتعاون مع ســـــــائر المنظمات الدولية المختصـ توفير الدعم التقني (حسـ

ردة في اتفاق تريبس مثل جوانب المرونة المسلَّم بها للعمليات الخاصة بالسياسات وللبلدان التي تعتزم تطبيق األحكام الوا
ـــكوك منظمة التجارة العالمية المتعلقة باالتفاق، بغية  ـــحة العمومية وســــائر صـ في إعالن الدوحة بشــــأن اتفاق تريبس والصـ

  تعزيز إتاحة المنتجات الصيدالنية.
  ة الثنائية أو المتعددة األطراف.دعم مراعاة اآلثار الصحية العمومية لدى التفاوض بشأن اتفاقات التجار 

تيســير تقييم وضــع براءات المنتجات الصــحية األســاســية على المســتويين الوطني واإلقليمي بالتعاون مع الجهات الشــريكة 
  المختصة.

ــــلة توطيد التعاون  ـــــحة العالمية مواصــ ارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجالثالثي األطراف بين منظمة الصـ
ــــيما بغرض تنفيذ هذه الخارطة للطريق، ومع المنظمات الدولية المعنية األخرى  ــــ ـــ ــ مؤتمر األمم المتحدة  مثلالعالمية، والسـ

  .متحدة اإلنمائيلوبرنامج األمم ا للتجارة والتنمية
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  النشاط: االختيار المسند بالبّينات وتحديد أسعار منصفة ومعقولة
  

  ١يار المسند بالبّينات، بما في ذلك تقييم التكنولوجيا الصحية وتنفيذهادعم عمليات االخت - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
ـــية واســــتخدام ـــاسـ ـــحية األسـ ــادات معيارية الختيار المنتجات الصـ ــادات  وضــــع إرشــ ــع عمليات االختيار هذه اإلرشــ في وضــ

  .ص واألجهزة الطبية واللقاحاتألدوية األساسية ووسائل التشخيلنموذجية القوائم الالوطنية، بما في ذلك 
ـــــــتخدام مختلف األدوات، بما في ذلك تقييم التكنولوجيا  ـــ ــ ــــند بالبّينات وتحديد األولويات باســ ـــ ــ ــ تنمية القدرات لالختيار المســـ

  الصحية بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية.
ــات عالمية وٕاقليميةعبر  تبادل المعلومات والمعارف ات بشـــأن االختيار المســــند صـــنع القرار ل عمليات القطريةاللدعم  منصـ

  للمنتجات الصحية األساسية وتقييم التكنولوجيا الصحية الخاصة بها.بالبّينات 
  

ــافًا والحد من  - اإلجراء ــعار أكثر إنصـــ ــمان تحديد أســـ ــل لضـــ ــفافية وأفضـــ ــات وٕاجراءات أكثر شـــ ــياســـ ـــجيع ســـ تشــ
  ٢المدفوعات من األموال الخاصة

  
  المنجزات المستهدفة

ـــات ترمي إلى وضــــع  إعداد ــياسـ ـــأن الســ ــادات بشـ ـــينإرشــ ـــات أكثر فعالية لتحديد األســــعار من أجل تحسـ ــياسـ النظم قدرة  ســ
  المنتجات الصحية األساسية.على تحمل تكاليف  الصحية واألفراد

وتيســـير التعاون العالمي واإلقليمي لزيادة شـــفافية األســـعار ودعم صـــنع القرارات بشـــأن تحديد األســـعار واســـترداد التكاليف 
ــين القدرة على التفاوض  ـــــ ـــــناعة وتحســ ـــ ــانعي القرارات الحكوميين ودوائر الصـ ـــ ــ ـــــأن الحوار بين الدافعين العموميين وصــ ـــ بشـ

  األسعار.
ــات تنفيذ  ــ ــ ـــياســـ ــــعير و ســــــ ـــ ــة، بما في ذلك اعتماد األدوية  التمويلالتســ ـــ ــ الرامية إلى الحد من المدفوعات من األموال الخاصــ

ومراقبة اختيار األدوية وشرائها واستخدامها؛ ونظم استرداد التكاليف حيثما يكون مناسبًا،  الجنيسة والمتماثلة بيولوجيًا لدى
  هوامش الربح في سلسلة اإلمداد.

ـــتخدام هذه المعلومات بانتظام لصـــــنع  ــد المعلومات عن أســـــعار المنتجات ومدى توافرها واســ دعم القدرة الوطنية على رصـــ
  القرارات.
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  المتصلة بالمنتجات الصحية المضمونة الجودة المشتريات وسالسل اإلمداد إدارةالنشاط: 
  

  ١دعم الُنهج التعاونية للشراء االستراتيجي للمنتجات الصحية - اإلجراء
  

  المنجزات المستهدفة
  .التعاونية للشراء االستراتيجيإرشادات معيارية بشأن الُنهج االبتكارية و تجميع أفضل الممارسات وٕاعداد 

  فعالية الشراء وضمان جودة المشتريات. إرشادات معيارية بشأنجميع أفضل الممارسات وٕاعداد ت
  ، بالتعاون مع سائر الجهات الشريكة والوكاالت.وتعزيزها الشراء المجمَّعدعم وضع ُنهج إقليمية مثل 

 
  ٢المنتجات الصحيةدعم البلدان في اإلدارة الفعالة للمشتريات وسالسل اإلمداد المتصلة ب - اإلجراء

  
  المنجزات المستهدفة

ــأن  ــادات معيارية بشــ ــحية (بالتعاون مع  وســــالســــل اإلمداد مشــــترياتاإلدارة الفعالة للوضــــع إرشــ ـــلة بالمنتجات الصــ المتصـ
ـــتراتيجيات والتخطيط والتخزين والتوزيع وٕادارة النفايات ــع االســ  الجهات الشـــــريكة في األمم المتحدة) لضـــــمان الجودة ووضـــ

  األداء. وتقييم
ــــمان الجودة والتنبؤ  تبادل المعارف والتعاون بين البلدان وتحديد مراكز االمتياز لتوفير التدريب والدعم التقني من أجل ضـــ

والتخرين والتوزيع ونظم المعلومات عن إدارة المخزونات وٕادارة اللوجســـتيات، بالتشـــديد على وعمليات الشـــراء باالحتياجات 
  القيادة وٕادارة النظم.

ووكاالت األمم المتحدة من أجل تحســين التنســيق وتيســير تعزيز فعالية إدارة إرســاء عالقات التعاون مع الجهات الشــريكة 
  المشتريات وسالسل اإلمداد.

  إعداد أدوات ومنصات لتيسير الشفافية بشأن شراء المنتجات الصحية األساسية.
  جي للمنتجات الصحية.وضع إرشادات بشأن سياسات اإلنتاج المحلي االستراتي

  
  ٣تحسين الكفاءات والقدرات للكشف عن حاالت نقص األدوية واللقاحات والوقاية منها والتصدي لها - اإلجراء

  
  المنجزات المستهدفة

  إعداد أدوات عالمية للكشف المبكر عن حاالت النقص ونظم لإلخطار السريع بها.
  من حاالت النقص والتصدي لها.وضع إطار إلجراءات التخفيف الالزمة للوقاية 

في   إجراء تحليل للسوق بشأن المنتجات االستراتيجية الرئيسية وحوار مع دوائر الصناعة بشأن تحقيق أمن اإلمدادات، بما
ــــتثمار في  ــ ــواق إلتاحة ذلك االســ ـــة المعلومات عن األســــــ ــ عن طريق جمع المعلومات عن العرض والطلب اللقاحات منصـــ

ــعيد العالمي وتحليلها وتبادلها وتحديد المخاطر المرتبطة بإتاحة هذه المنتجات يتعلق باألدوية   فيما ــ ـــــــ واللقاحات على الصـــ
 (مثل حاالت نقصها) والتدابير التصحيحية.
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ـــحية على النحو المالئم في حاالت الطوارئ  - اإلجراء ــ ــ ــتخدام المنتجات الصــــ ـــ ــ ــ دعم إدارة اإلمدادات الكافية واســ
  ١واألزمات

  
  دفةالمنجزات المسته

  دعم التأهب بشأن احتياجات سالسل اإلمداد وتقييم المخاطر.
  وضع سياسات للتبرع باألدوية واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى.

ـــية اإلقليمية/ ـــ ــ ـــ ــ ــــحية الطارئة) تعبئة األدوية واللقاحات  دعم آليات (مثل المخزونات االفتراضــ ــ ــ ـــ ــ العالمية واللوازم الصــ
  سرعة بالتعاون مع الجهات الشريكة.والمنتجات الصحية وتوفيرها ب

  وضع سياسات للتخلص من المنتجات الصحية على نحو مأمون إبان الطوارئ وبعدها.
  

  وصرفها وترشيد استخدامها على النحو المناسبوالمنتجات الصحية وصف األدوية النشاط: 
  

  ٢التدخالت التي تعزز استخدام المنتجات الصحية – اإلجراء
  

  تهدفةالمنجزات المس
ــق مع عملية  ـــ ــ ــع مبادئ توجيهية وطنية للعالج وتنقيحها بانتظام بما يتســــ ــ ــ ـــ دعم تعزيز الهياكل والقدرات الوطنية لوضــ

  اختيار قائمة األدوية األساسية الوطنية وممارسات الوصف.
ــيدالنية والقوى العاملة في المجاالت ذات دعم تنمية القدرات اإلقليمية/ ـــ ــ ــلة الوطنية للقوى العاملة الصـ ــ ــ من أجل  الصــ

تعزيز عملية اســـتخدام األدوية من تحســـين التقيد باللوائح والمبادئ التوجيهية إلى ضـــمان ســـالمة المرضـــى، بالتعاون 
  مع الجهات الشريكة.

ـــادات العالج دعم  ــ ـــأن مواءمة إرشــ ــ ــــادات الميكروبات؛ وتوفير التوجيه بشــ ـــــرافية بالتركيز على مضـــ تنفيذ البرامج اإلشــ
اإلتاحة اط المقاومة وخطط العمل الوطنية بشــأن مقاومة مضــادات الميكروبات؛ ودعم اســتخدام نهج المعيارية مع أنم

  لتدخالت تحسين الجودة واإلشراف. AWAREودليل  )AWARE(والمراقبة واالحتياط 
حو دعم وضع سياسات ولوائح وطنية لضمان إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة ووصفها وصرفها واستخدامها على الن

ــريعات ذات الصــــلة على النحو األمثل ودعم تعزيز قدرات  ــأن تحســــين التشــ ــع إرشــــادات بشــ المالئم، بما في ذلك وضــ
أدنى إلى وســوء االســتعمال واصــفي األدوية وصــارفيها لضــمان إتاحة األدوية وجودة الخدمة وتقليص خطر التســريب 

  حد.
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  ١دعم القدرة على الرصد - اإلجراء
  

  تهدفةالمنجزات المس
ــف  ــحيةدعم تحســــين وصــ ــتخدام  المنتجات الصــ ــين اســــتخدام البيانات عن اســ المنتجات وصــــرفها من خالل تحســ

ـــحية ــحية على  الصـــ ــ ــــأن المنتجات الصــ ــات بشــ ــياســــ ــتوى الســــ ــ التخاذ القرارات والتحليل واتخاذ اإلجراءات على مســ
  أساس البّينات.

افق الصـــحية وفي المجتمع المحلي بهدف اإلعالم دعم إجراء مســـوح بشـــأن اســـتخدام المضـــادات الحيوية في المر 
وتقييم أثر اإلشـــراف والتدخالت ودعم رصـــد اســـتهالك األدوية وتقييمه اســـتنادًا إلى الواردات الوطنية واالتجاهات 

  الوبائية.
ز ودعم تعزي ونقصــه نفاد مخزونها دعم تحســين التنبؤ باألدوية الخاضــعة للمراقبة وتقدير كمياتها من أجل تالفي

إلى وســوء االســتعمال وتقليص خطر التســـريب وجودتها الخدمة إتاحة قدرات واصـــفي األدوية وصـــارفيها لضـــمان 
  أدنى حد.

 
  طرق تعاون المنظمة بشأن إتاحة المنتجات الصحية  :ثامناً 

  
ل التعاون معها األمم المتحدة   -٤٨ ــَ ــيوطَّد ويواصـ ــية التي سـ تضـــم مجموعات الجهات صـــاحبة المصـــلحة الرئيسـ

ـــاط األكاديمية والجهات المانحة والمجتمع المدني و  ــ ــ ـــات البحث واألوســ ـــ ــ ـــسـ ـــ ــ ـــريكة الدولية األخرى ومؤسـ ـــ ــ الجهات الشـ
ــف الوارد في الوثيقة المعنونة  ــ ــ ـــ ــ ويتيح  ٢٠٣٠.٢في اتجاه إتاحة المنتجات بحلول عام والقطاع الخاص، وفقًا للوصـ

لمنظمة لتحقيق تآزر الجهود وتعزيز نشاطها التعاون مع كل مجموعة من هذه المجموعات الواسعة النطاق فرصة ل
ــيركز التعاون مع األمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى على تحقيق األداء األمثل  ــ ـــ ــريكة. وســ ـــ ــ وفعاليتها كجهة شــ
ـــاط  ــيتواصـــــل التعاون مع األوســ ـــيق في الميدان. وســـ ـــمن التنســ لتدفق المعلومات وتبادل المعلومات وتنفيذ آليات تضــ

ـــينه بينما األكاديمية لال ــ ـــرعة التأثير في إتاحة المنتجات وتحسـ ـــبية لكل كيان بهدف زيادة ســـ ــتفادة من المزايا النســـ ـــ سـ
يركز التعاون مع الجهات المانحة على االرتقاء بالدعوة لتمكين الجهات الشـــريكة الممولة من المســـاهمة في برنامج 

ــمن هذه الخارطة للطريق. ويؤدي تنامي أهمية دور ا ــوف ضـــ ــحة العمل الموصـــ ــ لمجتمع المدني في التأثير في الصـ
ـــات وعمليات الدعوة ــــياســـ ــراك المجتمع المدني في الســ ـــاعدة على توجيه خبراته وتجاربه في  بالمنظمة إلى إشــــ والمســـ

البلدان. وأخيرًا، ســـتســـعى المنظمة إلى المشـــاركة مع القطاع الخاص إليجاد حلول للتحديات الصـــحية مثل ضـــرورة 
ــ ــ ـــخير البحث والتطوير بدافع الصــ ــحية والقدرة على تحمل تكاليفها وتســـ ــ ـــعار المنتجات الصــ ــ حة العمومية وتحديد أسـ

  التكنولوجيات والحلول االبتكارية في خدمة الصحة.
  

  طرق قياس المنظمة للتقدم المحرز في إتاحة المنتجات الصحية  :تاسعاً 
  

ـــق إطار   -٤٩ ــ ـــ ــ ــ ـــادر عن يتســـ ــ ـــ ــ ــ ــــر الخاص ببرنامج العمل العامو المنظمة قياس األثر الصـــ ــ ـــ ــ ــ وغاياته  الثالث عشــ
ومؤشراته مع أهداف التنمية المستدامة والقرارات وخطط العمل التي اعتمدتها جمعية الصحة. وتتواءم هذه الخارطة 

                                                           
 .٧-٦٨ج ص ع، و١٩-٦٧ج ص عو، ١٦-٦٠ج ص عالقرارات: في  الواليات المقابلة   ١

٢          WHO Essential medicines and health products. Annual Report 2017. Towards Access 2030. 
Geneva: World Health Organization; 2018. Available at: http://apps.who.int/iris/handle/10665/272972 
(accessed 11 November 2018).                                                                                                                  
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ـــودة الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية للطريق مع  ـــ ــ ـــ ــ قياس األثر إطار المدرجة في غايات الو  ٢٠٢١١-٢٠٢٠مســ
تحســين إتاحة األدوية األســاســية واللقاحات ووســائل التشــخيص ( ٣-١يلة الخاصــة بالحصــو  ٢المنظمةالصــادر عن 

ــــحية األولية). ــ ــارة إلىرد أدناه تو  ٣واألجهزة الالزمة للرعاية الصـــ ــ ــ ــرات المقابلة. اإلشـــ ــ ـــ ــلة والمؤشــ ــ ـــ  الغايات ذات الصــ
  والمؤشرات التي قد توضع لتكميلها.مؤشرات هذه الوسُيقاس تنفيذ خارطة الطريق باستخدام 

  
  المتصلة المقابلة والمؤشرات البرمجية تالغايا

  المنظمة عن الصادر األثر قياس إطار والمدرجة في الصحية المنتجات إتاحةب
  عشر الثالث العام العمل ببرنامج والخاص

 (أ)البرمجية الغاية (ب)المؤشر

 األساسية للرعاية الصحية األوليةتوافر األدوية   -١
  األدوية المجانية ذلك بما في

ــبة زيادة   -أ٤ ــ ـــ ــ ــ ـــية للرعاية نســ ــــ ـــ ـــاســـ ـــ ــ ــ توافر األدوية األســـ
  ٪٨٠الصحية األولية بما في ذلك األدوية المجانية إلى 

ــحية التي تتوافر فيها مجموعة   -٢ ـــبة المرافق الصــ نسـ
الميســـورة التكلفة المالئمة و أســـاســـية من األدوية األســـاســـية 

 على أساس مستدام
ــتهالك أنماط ــ ـــ ــ ــــادات اسـ ــ ــــعيد على الحيوية المضــــ  الصــــــ

  الوطني
 تشكل إتاحتها الواجبة الحيوية المضادات جموعةم  -ب٤

  الحيوية للمضادات اإلجمالي االستهالك من أكثر أو ٪٦٠

تــوافــر الــمــورفــيــن الــفــمــوي فــي الــمــرافــق عــلــى جــمــيــع 
 المستويات 

توافر المورفين الفموي في مرافق رعاية نسبة زيادة   -٧
ـــــى الذين يحتاجون إلى هذا العالج ألغراض ا لرعاية المرضـ

  ٪٥٠إلى  ٪٢٥الملّطفة على جميع المستويات من 
ــــية  تغطية التدخالت العالجية (الخدمات الدوائية والنفســـ

وخدمات إعادة التأهيل والخدمات الالحقة االجتماعية 
ــطرابات الناجمة عن تعاطي معالجة ا) لللرعاية ــ ـــــ ــ الضـــ

  (ج)مخدرةالمواد ال

بة زيادة   -٣٠ ــــ ــ ـــ ــ تغطية خدمات التدخالت العالجية نســـ
ية االجتماعية وخدمات إعادة  ــــ ــ ــ ـــ ــ (الخدمات الدوائية والنفسـ

الصحة  حاالتالتأهيل والخدمات الالحقة للرعاية) لمعالجة 
  ٪٥٠النفسية الوخيمة إلى 

ــــــبـــة التغطيـــة بجرعـــة ثـــانيـــة من اللقـــاح   -٤٠ لحصبةا المحتوي علىالتغطية بجرعة ثانية من اللقاح  ــ ـــ ــ زيـــادة نسـ
  ٪٨٥ إلىالمحتوي على الحصبة 

ــــددة/ ـــة المتعـ ــ ـــاوم لألدوي ـــل المقــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــة عالج السـ  تغطي
 اإلصابة المقدر معدلكنسبة مئوية من  لريفامبيسينل

زيادة نسبة تغطية عالج السل المقاوم للريفامبيسين   -٤١
 ٪٨٠  إلى

  
  .١٤٤/٧ت  مالوثيقة المصدر:  (أ)

ـــدر:  (ب) ــ ــــحالمصــــ ـــ ــر لمنظمة الصــ ـــ ـــ ـــرات (إطار األثر لبرنامج العمل العام الثالث عشـ ـــ ــ ـــرين األول/  ٢٩ة العالمية: الغايات والمؤشـ ـــ ــ تشـ
  ، جنيف: منظمة الصحة العالمية (على الموقع اإللكتروني التالي: )٢٠١٨  أكتوبر

https://www.who.int/about/what-we-do/GPW13_WIF_Targets_and_Indicators_English.pdf?ua=1  االطالع ، تم
  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٠في 
  لهذه الغاية ال يتصل بإتاحة المنتجات الصحية. ١الحظة أن المؤشر رقم جدير بالم (ج)

  

                                                           
  .١٤٤/٥ت  مالوثيقة    ١
 .١٤٤/٧ت  مالوثيقة    ٢

 .١٤٤/٥ت  مانظر الوثيقة    ٣
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  الميزانية المقدرة لتنفيذ خارطة الطريق  عاشرًا:
  

ـــطة خارطة الطريق للفترة  بين ٢٠١٩-٢٠١٨ع الميزانية البرمجية توزَّ   -٥٠ ــ ــ ـــ ــ على  ٢٠١٩-٢٠١٨مختلف أنشــ
  النحو التالي:

  

ــب المكتب ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية للفترة  ــي إلتاحة األ حسـ ــحية دوية والتكنولوجياالرئيسـ وتعزيز خرى األت الصـ
  القدرات التنظيمية (بماليين الدوالرات األمريكية)

جنوب   األمريكتان  أفريقيا  أنشطة خارطة الطريق  المخرج
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المقر 
  الرئيسي

  ٪  المجموع

 وتحديد أسعار ،االختيار  ١-٣-٤
 ،منصفة ومعقولة

والمشتريات وسالسل 
ووصف األدوية  ،اإلمداد

واستخدامها على وصرفها 
  النحو المالئم

٣١  ٥٢  ١٧,١  ٥,٦  ٤,٧  ٣,١  ٥,٩  ٥,٣  ١٠,٣  

ــث والتطوير، والملكيــــة   ٢-٣-٤ البحــ
  الفكرية

١١  ١٨,٨  ١٢,٢  ٠,٥  ١,٣  ٠,٦  ١,٠  ٠,٣  ٢,٩  

  ٥٨  ٩٧,١  ٧٦,٧  ٥,١  ٢,٨  ١,٨  ٢,٧  ١,٨  ٦,٢  النظم التنظيمية متدعي  ٣-٣-٤

    ١٦٧,٩  ١٠٦  ١١,٢  ٨,٨  ٥,٥  ٩,٦  ٧,٤  ١٩,٤    المجموع

  

ــبة المئوية لتوزيع الميزانية بين مختلف ر أن ويقدَّ   -٥١ ــطةتناهز النســ  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة خارطة الطريق  أنشــ
  .٢٠١٩-٢٠١٨لتوزيع الميزانية للفترة النسبة المئوية  ٢٠٢٣-٢٠٢٢والفترة 
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  ١التذييل 
  

التي صدرت ووثائق اللجان اإلقليمية اللجان اإلقليمية و  لجمعية الصحةارات الرئيسية القر 
خالل السنوات العشر الماضية بشأن إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية المأمونة 

 ١والجيدة والناجعة
  

  العنوان  (السنة) ٢القرار
  جمعية الصحة

  تان وتشخيصه وتدبيره العالجي السريريتحسين الوقاية من اإلن  )٢٠١٧( ٧-٧٠ع ص ج
  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  )٢٠١٧( ١٢-٧٠ع ص ج
  تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  )٢٠١٧( ١٤-٧٠ع ص ج
ـــة بمكافحة النواقل: اتباع نهج   )٢٠١٧( ١٦-٧٠ع ص ج ـــ ــ ــتجابة العالمية الخاصــ ــ ــ ـــ متكامل لمكافحة األمراض االسـ

  المنقولة بالنواقل
  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة  )٢٠١٦( ١-٦٩ع ص ج
  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   )٢٠١٦( ١١-٦٩ع ص ج
  الناجعة والميسورة التكلفة وٕاتاحتهاتعزيز ابتكار أدوية األطفال الجيدة والمأمونة و   )٢٠١٦( ٢٠-٦٩ع ص ج
  التصدي لعبء الورم الفطري  )٢٠١٦( ٢١-٦٩ع ص ج
ــيق البحث   )٢٠١٦( ٢٣-٦٩ع ص ج ــ ـــ ــ ــ ـــاريين العامل المعني بتمويل وتنســـ ــ ـــ ــ ـــ ــتشـ ــ ــ ـــ ــ ــ متابعة تقرير فريق الخبراء االسـ

  والتطوير
ـــالمة األدوية  معالجة النقص العالمي في األدوية  )٢٠١٦( ٢٥-٦٩ع ص ج ــ ـــ ــ ـــة باألطفال واللقاحات، وســ ــ ــ ـــ الخاصــ

  وٕامكانية الوصول إليها
  ٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا   )٢٠١٥( ٢-٦٨ع ص ج
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  )٢٠١٥( ٦-٦٨ع ص ج
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  )٢٠١٥( ٧-٦٨ع ص ج
ــر التغطية   )٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج ــ ــر من عناصــ ـــ ــية والتخدير كعنصـ ــ ــــاســ تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألســ

  الصحية الشاملة
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  )٢٠١٥( ١٨-٦٨ع ص ج
ــــق على ا  )٢٠١٥( ٢٠-٦٨ع ص ج ــ ـــرورة العمل المنســــ ـــ ــ ـــرع وضــ ـــ ــ ــتوى الُقطري من أجل العبء العالمي للصــ ــ ـــ لمســـ

  التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة
ـــاه ومكافحته بعد   )٢٠١٤( ١-٦٧ع ص ج ــ ــ ـــ ــ ـــل ورعاية مرضــ ـــ ــ ـــ ـــتراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من الســـ ــ ـــ ــ االســــ

  ٢٠١٥  عام

                                                           
  .١، الملحق، التذييل ٧١/١٢الصادرة سابقًا في الوثيقة ج   ١
 ما لم يشر إلى خالف ذلك.   ٢
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  العنوان  (السنة) ٢القرار
  الكبد التهاب  )٢٠١٤( ٦-٦٧ع ص ج
  ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في الصحة  )٢٠١٤( ١٤-٦٧ع ص ج
  العمر طيلة الشاملة الرعاية عناصر من كعنصر الملطفة الرعاية تعزيز  )٢٠١٤( ١٩-٦٧ع ص ج
  الطبية المنتجات تنظيم ُنظم تعزيز  )٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع ص ج
 الممــاثلــة البيولوجيـة العالج منتجـات ذلـك في بمـا البيولوجيـة العالج منتجـات إتـاحـة  )٢٠١٤( ٢١-٦٧ع ص ج

  ونجاعتها ومأمونيتها جودتها وضمان
  األساسية األدوية إتاحة  )٢٠١٤( ٢٢-٦٧ع ص ج
  الشاملة الصحة للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم  )٢٠١٤( ٢٣-٦٧ع ص ج
  الميكروبات مضادات مقاومة  )٢٠١٤( ٢٥-٦٧ع ص ج
   واألطفال النساء ألرواح منقذةال بالسلع المعنية المتحدة األمم لجنة توصيات تنفيذ  )٢٠١٣( ٧-٦٦ع ص ج
  المهملة المدارية المناطق أمراض  )٢٠١٣( ١٢-٦٦ع ص ج
ـــاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع ص ج ــ ــ ـــتشـــ ـــ ــ ـــيق بتمويل المعني العامل االســ ــ ــ  البحث وتنســـ

  والتطوير
ــارية غير باألمراض الخاصـــة الســـياســـات تدعيم  )٢٠١٢( ٣-٦٥ع  ص ج ــاط لتمتعا تعزيز أجل من السـ  بالنشـ

  الشيخوخة مرحلة في
ــطرابات العالمي العبء  )٢٠١٢( ٤-٦٥ع ص ج ـــية لالضـــ ـــرورة النفســ ــاملة االســـــتجابة وضــ ــقة الشـــ  من والمنســـ

  الُقطري المستوى على االجتماعي والقطاع الصحة قطاع جانب
  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف األطفال: شلل  )٢٠١٢( ٥-٦٥ع ص ج
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  )٢٠١٢( ١٧-٦٥ع ص ج
  المزيفة المغشوشة/ التوسيم/ المغشوشة المزورة/ النوعية/ المتدنية الطبية المنتجات  )٢٠١٢( ١٩-٦٥ع ص ج
  البلهارسيات داء من التخلص  )٢٠١٢( ٢١-٦٥ع ص ج
ـــاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  )٢٠١٢( ٢٢-٦٥ع ص ج ــ ــ ـــتشـــ ـــ ــ ـــيق بتمويل المعني عاملال االســ ــ ــ  البحث وتنســـ

  والتطوير
 والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل الجائحة: لألنفلونزا التأهب  )٢٠١١( ٥-٦٤ع ص ج

  األخرى
ـــات تبـادل الجـائحـة: ألنفلونزامواجهـة ال التـأهـب  )٢٠١٠( ١-٦٣ع ص ج ـــ ــ ـــ ــ ــ ــل األنفلونزا فيروسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  إلى والتوصـــ

  األخرى والفوائد اللقاحات
  وجودتها ومأمونيتها الدم منتجات توافر  )٢٠١٠( ١٢-٦٣ع ص ج
ـــات تبـادل الجـائحـة: ألنفلونزامواجهـة ال التـأهـب  )٢٠٠٩( ١٠-٦٢ع ص ج ـــ ــ ـــ ــ ــ ــل األنفلونزا فيروسـ ــ ـــ ــ ــ ــ  إلى والتوصـــ

  األخرى والفوائد اللقاحات
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  العنوان  (السنة) ٢القرار
ـــتراتيجية  )٢٠٠٩( ١٦-٦٢ع ص ج ــ ـــأن العالميتان العمل وخطة االســـ ـــ ــحة بشــ ــ ــ  والملكية واالبتكار العمومية الصــ

  الفكرية
  االستئصال بعملية المحدقة المحتملة المخاطر على للسيطرة آلية األطفال: شلل  )٢٠٠٨( ١-٦١ع ص ج
  للتمنيع العالمية االستراتيجية  )٢٠٠٨( ١٥-٦١ع ص ج
ـــتراتيجية  )٢٠٠٨( ٢١-٦١ع ص ج ــ ـــأن العالميتان العمل وخطة االســـ ـــ ــحة بشــ ــ ــ  يةوالملك واالبتكار العمومية الصــ

  الفكرية
  الجدري فيروس مخزونات تدمير الجدري: استئصال  )٢٠٠٧( ١-٦٠ع ص ج
  الليشمانيات داء مكافحة  )٢٠٠٧( ١٣-٦٠ع ص ج
  رشيد نحو على األدوية استعمال في المحرز التقدم  )٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع ص ج
  األطفال لعالج أفضل أدوية  )٢٠٠٧( ٢٠-٦٠ع ص ج
ــات تبادل الجائحة: ألنفلونزاا مواجهةل التأهب  )٢٠٠٧( ٢٨-٦٠ع ص ج ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــول األنفلونزا فيروسـ ـــ ــ ــ ـــ  على والحصــ

   الفوائد من ذلك وغير اللقاحات
  الصحية التكنولوجيات  )٢٠٠٧( ٢٩-٦٠ع ص ج
  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة  )٢٠٠٧( ٣٠-٦٠ع ص ج

   آسيا شرق لجنوب اإلقليمية اللجنة
 SEA/RC70/7  Hepatitisالوثيقة 

 ’SEA/RC70/8 Tuberculosis: ‘Bending the curveثيقة الو 

 SEA/RC70/9 Access to medicinesالوثيقة 

 SEA/RC69/9 Antimicrobial resistanceالوثيقة 

SEA/RC68/R3 (2015) Antimicrobial resistance 

SEA/RC68/R5 (2015) Cancer prevention and control – The way forward 

SEA/RC66/R7 (2013) Effective management of medicines 

SEA/RC65/R3 (2012) Consultative Expert Working Group on Research and Development: 
Financing and Coordination 

SEA/RC65/R6 (2012) Regional strategy for universal health coverage 

SEA/RC64/R3 (2011) 2012: Year of Intensification of Routine Immunization in the South-East 
Asia Region: Framework for increasing and sustaining coverage 

SEA/RC64/R5 (2011) National essential drug policy including the rational use of medicines 

SEA/RC63/R4 (2010) Prevention and containment of antimicrobial resistance 

SEA/RC62/R6 (2009) Measures to ensure access to safe, efficacious, quality and affordable 
medical products 

SEA/RC61/R5 (2008) Dengue prevention and control 

SEA/RC60/R5 (2007) The new Stop TB Strategy and its implementation 

SEA/RC60/R8 (2007) Challenges in polio eradication 
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  العنوان  (السنة) ٢القرار

  اللجنة اإلقليمية ألفريقيا 

AFR/RC66/R2 (2016) 
Regional strategy on regulation of medical products in the African Region, 
2016–2025 

AFR/RC64/R4 (2014) Regional Strategic Plan for Immunization 2014–2020 

AFR/RC63/R4 (2013) 
Addressing the challenge of women’s health in Africa: Report of the 
Commission on Women’s Health in the African Region 

AFR/RC63/R6 (2013) 
Regional strategy on neglected tropical diseases in the WHO African 
Region 

AFR/RC63/R7 (2013) 
The WHO consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for 
treating and preventing HIV infection; recommendations for a public health 
approach – implications for the African Region 

AFR/RC62/R2 (2012) HIV/AIDS: Strategy for the African Region 

AFR/RC62/R7 (2012) 
Consideration and endorsement of the Brazzaville Declaration on 
noncommunicable diseases 

  المتوسط لشرق اإلقليمية اللجنة
 تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة  )٢٠١٦( ٣-ق /٦٣ل إ /ش م

 ٢٠٢٥-٢٠١٦ة الدم وتوافره اإلطار االستراتيجي لمأموني  )٢٠١٦( ٥-ق /٦٣ل إ /ش م

ــط: تحديات وأولويات واختيارات العمل   )٢٠١٢( ٣-ق /٥٩ل إ /ش م ــرق المتوســـ تقوية الُنظم الصـــــحية في بلدان إقليم شـــ
 في المستقبل

  الهادئ المحيط لغرب اإلقليمية اللجنة
WPR/RC66.R1 (2015) Viral hepatitis 

WPR/RC65.R5 (2014) Expanded programme on immunization 

WPR/RC64.R5 (2013) Hepatitis B control through vaccination: setting the target 

WPR/RC63.R4 (2012) Regional action plan for neglected tropical diseases in the Western Pacific 
(2012–2016) 

  ألوروبا اإلقليمية اللجنة
EUR/RC66/R5 (2016)  Strengthening people-centred health systems in the WHO European 

Region: framework for action on integrated health services delivery 

EUR/RC66/R9 (2016)  Action plan for the health sector response to HIV in the WHO European 

Region 

EUR/RC66/R10 (2016)  Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO 

European Region 

EUR/RC65/R5 (2015)  Priorities for health systems strengthening in the WHO European Region 

2015–2020: walking the talk on people centredness 

EUR/RC65/R6 (2015)  Tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016–2020 
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  العنوان  (السنة) ٢القرار
EUR/RC64/R5 (2014)  European Vaccine Action Plan 2015–2020 

  المجلس التوجيهي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية
CD55.R5 (2016) Plan of action for the prevention and control of HIV and sexually transmitted 

infections 2016–2021 

CD55.R7 (2016) Plan of action for malaria elimination 2016–2020 

CD55.R8 (2016) Resilient health systems 

CD55.R9 (2016) Plan of action for the elimination of neglected infectious diseases and post-
elimination actions 2016–2022 

CD55.R12 (2016) Access and rational use of strategic and high-cost medicines and other 
health technologies 

CD54.R7 (2015) Plan of action for the prevention and control of viral hepatitis 

CD54.R9 (2015) Strategy on health-related law 

CD54.R15 (2015) Plan of action on antimicrobial resistance 

CD52.R10 (2013) Chronic kidney disease in agricultural communities in Central America 
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  ٢التذييل 
  

  الرئيسية هامعالمأنشطة المنظمة وٕاجراءاتها ومنجزاتها المستهدفة و 
  

ــط والطويل ــير والمتوســـ ــية في األمد القصـــ ــتهدفة المقابلة.  تبين الجداول التالية المعالم الرئيســـ ـــية لعام المرتبطة بالمنجزات المســـ مشـــــمولة بالميزانية البرمجية  ٢٠١٩والمعالم الرئيســ
اإلشــارة إلى وترد إرشــادية. فهي  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم الرئيســية لهذه الفترة. أما المعالم الرئيســية للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠. وســتشــمل الميزانية البرمجية للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨  للفترة
  رجات برنامج العمل العام على مستوى النشاط لبيان مواءمتها مع مختلف مجاالت العمل على نطاق المنظمة.مخ

  
  تدعيم النظم التنظيميةالنشاط: 

  
  وضع مبادئ توجيهية وقواعد ومعايير تقنية للمنظمة وتنفيذها من أجل ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها -اإلجراء 

  
  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجان 

  
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠١٩المعالم لعام  المنجزات المستهدفة

ــــايير ومواد  ــة ومعـ ــ ـــادئ توجيهيـ ـــع مبــ ـــ ــ ـــ ـــ وضـ
ـــبء  ــ ــدعم تخفيف العـ ــ ــة لــ ـــ ــة بيولوجيـ ــ مرجعيــ
ــة  ـــحيــ ـــ ــ ــــ ــ ـــات صـ ـــاج منتجـ التنظيمي ودعم إنتـ

عم زيادة ود؛ مأمونة وناجعة ومراقبة جودتها
انتفاع الدول األعضاء باإلرشادات والمعايير 

 .واستخدامها لها

  ـــاع ــ ــات اجتمــ ـــ ــ ــف ـــ ـــ ــ ــ ـــة بمواصـــ ــ ــة الخبراء المعنيــ ــ لجنـــ
 المستحضرات الصيدالنية وتقريرها.

  لجنــة الخبراء المعنيــة بــالمعــايرة البيولوجيــة اجتمــاع
 وتقريرها.

  ـــجلــة ـــ ـــ ــ ـــ ــمــاء الــدوليــة غير المسـ ــ ــــ ـــ ــ الحفــاظ على األســ
 .الملكية

 ــتمرار المعا للقاحات والمواد  يير المرجعية الدوليةاســ
 البيولوجية والوسائل التشخيصية المختبرية.

  ـــارية المعنية ـــ ــتشــــ ــ ــ ــــيات اللجنة االســــ ـــ ـــدور توصـــ ــ ـــ صــ
 بمأمونية المنتجات الطبية.

 ــــريحي ــــنيف الكيميائي العالجي التشـــ ــدور التصـــ ـــ  صــ
 للمنتجات الطبية وجرعاتها اليومية المحددة.

  

  ــفــات لجنــة الخبراء المعنيــة بمو اجتمــاع ـــ ـــ ــ ـــ اصــ
 المستحضرات الصيدالنية وتقريرها.

  ـــاع ـــايرة اجتمـــ ــالمعـــ ــــ ـــة ب ــة الخبراء المعنيـــ لجنــــ
 البيولوجية وتقريرها.

  ــجلة ـــماء الدولية غير المســـ الحفاظ على األســ
 .الملكية

 ــتمرار المعايير المرجعية الدولية ـــ ــ للقاحات  اســ
ـــية  ــــ ـــخيصــ ــــ ــــائل التشــ ـــ والمواد البيولوجية والوســ

 المختبرية.
 الســتشــارية المعنية صــدور توصــيات اللجنة ا

 بمأمونية المنتجات الطبية.
  ـــائي العالجي ـــنيف الكيمي ــــ ــ ـــ ــ ـــدور التصـ ــــ ــ ــــ ــ صـــ

للمنتجات الطبية وجرعاتها اليومية  التشريحي
  المحددة.

  ــفــات اجتمــاع ــ ــــ ــ ـــ لجنــة الخبراء المعنيــة بمواصــ
 المستحضرات الصيدالنية وتقريرها.

  ـــاع ـــايرة اجتمـــ ــالمعـــ ــــ ـــة ب ــة الخبراء المعنيـــ لجنــــ
 البيولوجية وتقريرها.

 ــجلة ال ـــماء الدولية غير المســـ حفاظ على األســ
 .الملكية

 ــتمرار المعايير المرجعية الدولية ـــ ــ للقاحات  اســ
ـــية  ــــ ــــخيصــ ـــ ــــائل التشــ ــ والمواد البيولوجية والوســـ

 المختبرية.
  صــدور توصــيات اللجنة االســتشــارية المعنية

 بمأمونية المنتجات الطبية.
  ــائي العالجي ـــنيف الكيميـ ــــ ــ ـــ ــ ـــدور التصـ ــــ ــ ــــ ــ صـــ

وجرعاتها اليومية  للمنتجات الطبية التشريحي
  المحددة.
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 ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠١٩المعالم لعام  المنجزات المستهدفة

    ــــر القــائمــة الموحــدة لألمم المتحــدة بــالمنتجــات ـــ ــ ـــ نشـــ
فرضت  سحبت/ الصيدالنية التي حظر استهالكها/

 عليها قيودًا صارمة.
  ــر ــات التنظيمية نشـــ ــ ــأن الممارسـ ــ مبادئ توجيهية بشـ

ــة  ـــ ــ ـــ ـــ الجيدة والمبادئ وأدوات طرق التطبيق الخاصـــ
ــلطــ ـــ ـــ ــ ــ ــــات االعتمــاد الجيــدة ودليــل للســـ ـــ ـــ ـــ ــ ات بممــارسـ

ــأن إدارة الجودة ذات القيمة  ـــ ــ ــــ ــ التنظيمية الوطنية بشـ
 المضافة.

  ــأن مشــــاركة المرضــــى في نشــــر مبادئ توجيهية بشــ
 استحداث المنتجات ومأمونية استخدامها.

  ــابات الكبد الناجمة نشـــر مبادئ توجيهية بشـــأن إصـ
 عن تعاطي المخدرات.

  نشر مبادئ توجيهية بشأن مواصفات المأمونية في
 ولوجيا للتبليغ عن األحداث الضارة.استخدام التكن

  ــع خطة ــ ـــادات والمعايير وضــ لزيادة االنتفاع باإلرشـــ
 ها.الصادرة عن المنظمة واستخدام

  ــنيف الدولي ــ ـــ ــيغة العملية األولى للتصــــ ــــ ــ إعداد الصـــ
  لألجهزة الطبية وتسمياتها.

  ــــدة ــدة لألمم المتحـــ ـــ ـــة الموحـ ـــائمـــ ـــ ـــر الق ـــ ــ ـــ ـــ نشـ
ــة التي حظر  ــ ــ ــــدالنيــ ــ ــيــ ــ ـــ ــ ــــ ــــات الصــ ــالمنتجــــ ــ بــــ

ــتهالكها/ ــــ ــح اســ ـــ ــت عليها قيودًا  بت/ســـ ـــ فرضـــ
 صارمة.

  ـــر ــ قوائم دولية لدعم إمكانية إحالل بعض نشـ
 .األدوية الجنيسة محل البعض اآلخر

  ــــار تنظيمي نموذجي لألجهزة ــ ــــع إطــ ــ ــــ ــ وضـــ
 الطبية.

 .الحفاظ على دستور األدوية الدولي 
 .إدماج تحديد المنتجات الطبية 
  ـــر ــ ـــ ــ ــيغة نشــ ــ ـــ ـــ ــنيف الدولي  الثانيةالصــ ــ ـــ ـــ للتصــ

 .اتهالألجهزة الطبية وتسمي
  ــأن األجهزة ـــ ـــ ـــع معايير بشــ ـــ ـــ ـــتعراض وضـ ـــ ـــ اسـ

  الطبية وتوافرها.

  ــــدة ــدة لألمم المتحــ ـــ ـــة الموحـ ـــائمـــ ـــ ـــر الق ـــ ـــ ــ ـــ نشـ
ــة التي حظر  ــ ــــدالنيــــ ــ ــيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــات الصــ ــ ــالمنتجــ ـــ بـــ

ــــتهالكها/ ــ ــحبت/ اســ ـــ ــت عليها قيودًا  ســـ ــ فرضــــ
 صارمة.

  ــة ـــادئ التوجيهيـــ ــة بجميع المبــ ــــائمـــ ـــر قـ ــ ــــ ــ ـــ نشـ
ــــادات  ـــ ـــ ـــ ــ ــنـــة وجميع اإلرشــ ـــ ـــ ـــ ـــ المعتمـــدة كـــل سـ

 الخاضعة للتطوير أو التنقيح.
 ـــع الحالي لجميع ن ــر المعلومات عن الوضــ شـــ

ـــرات المرجعية  ــ ـــتحضــــ ــ المعايير المادية والمســــ
 للمنظمة.

  المعلومات بشأن إعداد المواد المرجعية نشر
البيولوجية للمنظمة ووقفها واالستعاضة عنها 
ــة  ـــ ــادئ التوجيهيـــ ـــ ـــاد المبـــ ـــ ــأن اعتمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ وبشــ

 .والتوصيات
  ـــر ـــ ــ ـــ ــيغة نشـ ـــ ــ ـــ ــنيف الدولي  الثالثةالصــ ــ ـــ ــ للتصـــ

 .وتسمياتهالألجهزة الطبية 
 .وضع معايير بشأن األجهزة الطبية  
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  دعم تحسين النظم التنظيمية وتعزيز االعتماد والتعاون -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة  ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠١٩المعالم لعام  المنجزات المستهدفة

تطبيق لوائح ذكية في عدد متزايد من البلدان 
من خالل اتباع ُنهج تعاونية للتسجيل تشمل 

دعم ؛ و شــبكات االعتماد والشــبكات التنظيمية
ــــادرة عن المنظمة  ـــ ــ تنفيذ معايير الجودة الصــــ

ـــبء التنظيمي ـــل تخفيف العــ دعم ؛ و من أجــ
ــلطة  ــ ـــع الســ تعزيز القدرة التنظيمية لبلوغ وضـــ

ــــادرة عن الُمدرجة في قائمة ا ـــ ــــلطات الصــ ـــ لســ
ـــنع  ـــ ــ ـــيما في البلدان التي تصــــ ـــ ــ ـــ المنظمة والسـ
ــريحة الدنيا من الدخل  ــ ــــ ــ ـــ منتجات لبلدان الشــ
ـــط أو ألغراض اإلنتاج المحلي من  ـــ ــ ـــ ـــ المتوسـ

دعم استخدام ؛ و أجل ضمان جودة المنتجات
ـــس المرجعية من  األداة العالمية لتحديد األســــ
أجل صــياغة خطط إنمائية مؤســســية خاصــة 

ـــورة التقنية وتوفير ببلدان معينة وت ـــ ـــ قديم المشــ
 التدريب واتخاذ التدابير في هذا الصدد.

  جميع اإلجراءات التعاونية.نشر البيانات عن أداء 
  اســتكمال عملية تحديد الســلطات وتقييمها وتعيينها

إلدراجها في قائمة السلطات الصادرة عن المنظمة 
 .وتنفيذ هذه العملية

  التنظيمية نشــر قواعد بيانات عن وضــع الســلطات
 .الوطنية

  ــلطات المدرجة في قائمة نشــــر المعلومات عن الســ
الســـلطات الصـــادرة عن المنظمة بعد بلوغ مســـتوى 

 .٤أو  ٣النضج 
  ــــتراتيجية نموذجية وخطة عمل للدول ــ ـــ ــ ــع اسـ ـــ ـــ ـــ وضـ

ـــاء واألقاليم المهتمة باإلنتاج المحلي الجيد  األعضــ
 بالتعاون مع الجهات الشريكة.

 ــاج ا ـــدوى اإلنتـــ ـــب أداة جــ لمحلي وأداة تقييم تجريــ
 .المخاطر

  توفير بناء القدرات لتعزيز إنتاج منتجات مضمونة
 الجودة على الصعيد المحلي.

  من  ٤و ٣و ٢و ١اســـتكمال مؤشـــرات المســـتويات
األداة العالمية لتحديد األسس المرجعية بخصوص 
ــة  ــة لجميع الوظــــائف التنظيميــ ــطــــة الالزمــ ــ ـــ ــ ــــ األنشــ

 (األدوية واللقاحات).
  ــــيع نطاق ـــ ــ ـــ ــ ــس األتوسـ ــ ــــ ـــ ــ داة العالمية لتحديد األســ

 لتشمل األجهزة الطبية. المرجعية

 عقد المؤتمر الدولي للســلطات المعنية بتنظيم األدوية 
 وصدور التوصيات.

  شبكات تنظيمية عالمية والحفاظ عليها.إنشاء 
  ـــع إطار تنظيمي ومبادئ توجيهية ــــيع نطاق وضــ توسـ

ـــقــة عن طريق المبــادرة األفريقيــة للمواءمــة بين  ـــ ـــ ـــ ــ منسـ
ــــات لو  ـــل جميع المنتجــــ ــ ــة من أجـــ ـــ ائح تنظيم األدويـــ

 .الصحية
 تدعيم اإلجراءات تيســـير مســـارات تســـجيل المنتجات :

 التعاونية للتسجيل.
  ــانعي األجهزة الطبية ـــ ــاعدة التقنية إلى صــ ــ تقديم المســـ

ــــمان  و/ ـــلحة األخرى لضــ ــاحبة المصـــ ــ أو الجهات صــ
تمشــي مرافق تطوير المنتجات واختبارها وٕانتاجها مع 

 نظمة ومعاييرها.قواعد الم
 .وضع نظم للمنظمة للتصديق واختبار الكفاءة 
 .استكمال إطار للكفاءات وأدوات للتقييم الذاتي 
  ــــات ــ ــــ ــ ـــ إعـداد وحـدات تـدريبيــة ومراكز للتــدريـب ومنصـ

ـــاديــة وٕاطــار ومنهج عــالميين للكفــاءات وقــائمــة  ــ ـــ ــ ــــ إرشــ
ــمــاء الخبراء الــدوليين وتحــديــد حــاالت التنــاوب  ــ ــــ ــ ـــ بــأســ

ـــمن المنظمة والوكاالت ا ــــ ــ ـــ ــ ألخرى وتنظيم حلقات ضـ
 عمل بشأن المبادئ التوجيهية التنظيمية للمنظمة.

  ــميم دورات تدريبية ــأن تصــ ــاعدة التقنية بشــ تقديم المســ
 وٕاتاحتها.

  رســـم خرائط توزيع الثعابين الســـامة وتوفير بناء القدرة
ــادة التنظيميــة من أجــل اختيــار  ــــ ــ ـــ ــ أدويــة محــددة مضــــ

  لمالئم.للسموم واستيرادها واستخدامها على النحو ا

  عقد المؤتمر الدولي للســلطات المعنية
 وصدور التوصيات. بتنظيم األدوية

  ــاء ـــ ــ ــــ ـــ ــــبكــات تنظيميــة عــالميــة إنشــ ـــ ـــ ــ شـــ
  والحفاظ عليها.
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  تعزيز التأهب لدخول األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى إلى بلدان تعاني من طارئة أو أزمة صحية عمومية -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٢-١-٢و ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجات 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  تحـــديـــث إجراءات التقييم وٕاعـــداد القوائم بغرض
 عند االقتضاء. االستخدام في حاالت الطوارئ

  ــتخــدام المنتجــات توفير ــ ـــ ــ ـــ ـــأن اســـ ـــ ـــ ــ ـــ التــدريــب بشــ
ــــحية  ــأن الصــــ ــ ـــيما بشــــ ـــ في حاالت الطوارئ والســ

ــعة إلجراءات  تقييم الاســــتخدام المنتجات الخاضــ
ـــتخدام في حاالت االقوائم بغرض الوٕاعداد  ــــ ـــ ــ ــ سـ

 الطوارئ.

  إجراء تحليل ألوضــــاع اإلجراءات التنظيمية في
ـــاالت الطوارئ في  ـــ ـــدان الحـ ـــ ـــل  ذاتبلـ ــ ــدخــ ـــ الــ

 .المتوسطو  المنخفض
  قوائم بغرضالتقييم وٕاعـــداد التحـــديـــث إجراءات 

 .ستخدام في حاالت الطوارئاال

ــة  ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــاصـــ ــة الخــ ــ دعم تعزيز اإلجراءات التنظيميــ
بــالتقييمــات القــائمــة على المخــاطر إبــان الطوارئ 
ــحية العمومية عن طريق تنقيح اإلجراءات  ـــ ــ ــــ ـــ الصـ
ـــة بالتقييمات القائمة  ــ ـــ ـــ والمعايير التنظيمية الخاصـــ
ــــحية العمومية  ــ ــــ على المخاطر إبان الطوارئ الصــ

ــــات وال ــــدعيم العمليـــ ــــاتوتـــ ـــدمـــ دعم تكييف و  ؛خــــ
المتطلبات التنظيمية الخاصــــة بالطوارئ الصــــحية 
ــبكات لتعجيل التقييمات  ـــ ــتخدام الشـــ ــ العمومية واســــ

 .إبان هذه الطوارئ
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  تقييم جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتها/ أدائها من خالل االختبار المسبق للصالحيةالنشاط: 
  

  ختبار المسبق للصالحية وتوسيع نطاقهاالحفاظ على خدمة اال -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  نشر مؤشرات األداء الرئيسية لالختبار المسبق
 للصالحية.

  ـــبق الحفاظ على قائمة أولو ـــ ـــ ـــ يات االختبار المســ
 .للصالحية وتحديثها

  ـــد ــــتراتيجية قائمة على المخاطر لترصـــ ـــر اسـ نشــ
ـــبق  ـــ ــ ـــ ــ ــار المســ ـــ ـــد االختبـــ ــ ــات بعـــ ـــ جودة المنتجـــ

 للصالحية لكل مسار للمنتجات.

  نشر مؤشرات األداء الرئيسية لالختبار المسـبق
 للصالحية.

  ــبق ــــ ــ ــــ الحفاظ على قائمة أولويات االختبار المســ
 .للصالحية وتحديثها

 ـــر ـــد  نشــ ــتراتيجية قائمة على المخاطر لترصـــ ــ اسـ
ـــبق  ـــ ــ ـــ ـــ ــار المسـ ــ ـــد االختبــــ ــ ــات بعـــ ـــ جودة المنتجـــ

 .للصالحية لكل مسار للمنتجات

  نشر مؤشرات األداء الرئيسية لالختبار المسـبق
 للصالحية.

  ـــيع نطاق ــ ــــ ــ ــــع معايير لمنح األولوية لتوســـ ــ ـــ ـــ وضــ
ــــب االختبار  ــالحة حســ ــ ــحية الصــ المنتجات الصــــ

والمتوسط  المسبق للصالحية في األمد القصير
 والطويل.

  ــع اســـتراتيجية قائمة على المخاطر لترصـــد وضـ
ـــبق  ـــ ــ ـــ ـــ ــار المسـ ــ ـــد االختبــــ ــ ــات بعـــ ـــ جودة المنتجـــ

 للصالحية ونشرها لكل مسار للمنتجات.
  الُنهج القائمة على المخاطرتوسيع نطاق. 

ــم بــالفعــاليــة والكفــاءة  ـــ ــ ــ ــــ الحفــاظ على برنــامج متســ
لالختبار المسبق للصالحية، وخصوصًا االختبار 

ــخيص المختبري المســــب ــالحية وســــائل التشــ ق لصــ
ومنتجـات مكـافحـة النواقـل، وتحقيق أداء البرنـامج 

ــل ــبق و  ؛األمثــ ــــ ــ ــــ ــ ــاق االختبــــار المسـ ــيع نطــ ــ ــــ ــ ـــ توســ
ــمل االعتالالت المحتملة مثل  ــ ـــ ــ ـــالحية ليشــــ ـــ ـــ ــ للصــ

ـــاءً  ـــ ـــة، بنــ ــاريـــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ على تقييم  األمراض غير السـ
لالحتياجات المحددة من قائمة األدوية األســـاســـية 

ــخي ــية األســــاســــيةوقائمة الوســــائل التشــ تحديد و  ؛صــ
ــاس  ــ ــــ ـــ ـــ ــــارات جــديــدة إلعــداد القوائم على أســ ـــ ــ ـــ ــ مســ
ــالحية وُنهج جديدة قائمة  ــ ـــبق للصـــ ــ االختبار المســ

ـــمــان جودة المنتجــات بعــد و  ؛على المخــاطر ـــ ــ ــــ ضـــ
 .االختبار المسبق للصالحية
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  ترصد الجودة والمأمونية والنجاعة/ األداء في السوقالنشاط: 
  

  رة الوطنية على ضمان جودة المنتجات الصحية ومأمونيتها ونجاعتهادعم تعزيز القد -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  إنذارات بخصوص األدوية.صدور 

 اصــة بالمســتحضــرات صــدور نشــرة المنظمة الخ
 الصيدالنية.

  ــارير ــة لتقـــ ــالميـــ ـــات العـــ ـــانـ ـــدة البيــ ـــاعـ ـــث قـ ــديـ تحـــ
ــة  ــ ــــاالت الفرديــ ـــالحــ ــة بـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاصـ ـــة الخــــ ـــأمونيـــ المـــ

)Vigibase.( 

  ـــد اآلثار الدوائية اجتماع المراكز الوطنية ـــ لترصـ
 الضارة وتوصياتها.

  ـــارية العالمية ــتشــ ــيات اللجنة االســـ ـــدور توصـــ صــ
 المعنية بمأمونية اللقاحات.

 ــب ـــ ــ ـــ ــ ـــاق الشـــ ــــيع نطــ ــ ـــ ـــ ــ ــة للمواقع توسـ ـــالميـــ ــة العــ كـــ
 اإللكترونية المخصصة لمأمونية اللقاحات.

  ــــاالت ــ ــــ ــ ــتراتيجيات المعلومات واالتصـ ـــ ــ ـــ ــ تنفيذ اسـ
 الرقمية عن مأمونية اللقاحات.

  ــــأن ـــاالت بشــ ــ تحديث المكتبة اإللكترونية لالتصـ
 مأمونية اللقاحات.

 .الحفاظ على بوابة شبكة مأمونية اللقاحات 

  اللقاحات.عالمي لمأمونية التحديث المرصد 

 .تقرير المبادرة العالمية لمأمونية اللقاحات 

  األدوية. مأمونية إنذارات بخصوصصدور 

  صــدور نشــرة المنظمة الخاصــة بالمســتحضــرات
 الصيدالنية.

 ـــث ــديـ ـــ تحـــ ـــاعــ ـــات الدة قـ ـــانـ ــارير البيــ ــة لتقـــ ــالميـــ عــ
ــة  ــاالت الفرديــــ ــ ــــالحــ ــة بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــاصـ ـــة الخــــ ـــأمونيـــ المـــ

)Vigibase.( 

  ــــد اآلثار الدوائية اجتماع المراكز الوطنية ــ لترصـ
 الضارة وتوصياتها.

 ـــر مجموعة األدوات ــد اآلثار العالمية  نشـــ ـــ لترصـ
 الدوائية الضارة.

  ـــتراتيجية الذكية ــــ ــ ــادات لتنفيذ االسـ ـــ ــ ـــع إرشـــ ـــ ــ وضــ
 لترصد المأمونية.

 ـــدور ـــارية العالمية  صــ ـــتشــ ــيات اللجنة االســ توصـــ
 المعنية بمأمونية اللقاحات.

  ـــــة للمواقع ـــالمي ــة العــ ــبكـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــيع نطـــــاق الشــ ــ ـــ ـــ ــ توسـ
 اإللكترونية المخصصة لمأمونية اللقاحات.

  ــاالت نقل ــ ــ ــــ ـــ ــتراتيجيات المعلومات واالتصــ ـــ ــ ـــ ــ اســـ
 الرقمية عن مأمونية اللقاحات.

  ــأن ــ ـــاالت بشـــ تحديث المكتبة اإللكترونية لالتصـــ
 حات.مأمونية اللقا

  األدوية. مأمونية إنذارات بخصوصصدور 

  صــدور نشــرة المنظمة الخاصــة بالمســتحضــرات
 الصيدالنية.

  إعــداد قــاعــدة بيــانــات عــالميــة لتقــارير المــأمونيــة
 .)Vigibase(الخاصة بالحاالت الفردية 

 ــــد اآلثار الدوائية وطنية اجتماع المراكز ال ــ لترصـ
 الضارة وتوصياتها.

 ــــد اآلثار عالمية  إعداد مجموعة أدوات ـــ ــ ـــ ــ لترصـ
 الدوائية الضارة.

  ــأن عمليــات التفتيش ــ ــــ ــ ـــ ــ إعــداد دليــل تــدريبي بشــ
 لترصد اآلثار الدوائية الضارة.

  ـــارية العالمية ـــتشــ ــيات اللجنة االســ ـــدور توصـــ صــ
 المعنية بمأمونية اللقاحات.

 ــبكــة عــالميــة لل ـــ ــ ــــ ــ ـــاء شــ ـــ ـــ ـــ ــ مواقع اإللكترونيــة إنشـــ
 المخصصة لمأمونية اللقاحات.

  ـــلة مجموعة إتاحة ــــ ــ ـــ ــ دنيا من المعلومات المتصـ
 بمأمونية اللقاحات على اإلنترنت.

  ــاالتإتاحة مكتبة إلكترونية ـــ ـــ ـــ ــ ــأن  لالتصـــ ــ ـــ ــ ــــ بشـــ
 مأمونية اللقاحات.

ــــمــان جودة  ــ ـــ ـــ دعم تنميــة القــدرة الوطنيــة على ضـــ
ــــلة اإلمداد ــ ــلســ ــ ـــ ــــحية في سـ ـــ دعم و  ؛المنتجات الصـ

ــة  ــد مــــأمونيــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــة على ترصــــ ــة القــــدرة الوطنيــ تنميــ
ــواق  ـــ ـــ ــ ـــ ـــحيــة المطروحــة في األســ ــــ ــ ـــ ــ المنتجــات الصـ

ــين الوقاية من المنتجات الصـــحية و  ؛الوطنية تحسـ
ـــف عنها  ــ ـــ ــ ـــة والكشــ ـــ ــ ـــوشــــ ـــ ـــ المتدنية النوعية والمغشـــ

 .لتصدي لهاوا
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 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  ــماء الخبراء المعنيين ـــ ــيع نطاق القائمة بأسـ ــ توســ
 بمأمونية اللقاحات.

  ــــارة ـــد األحداث الضـــ ــ ــرات أداء ترصــ ــ قياس مؤشـــ
 التي تعقب التمنيع.

  إعداد صـــحائف معلومات عن معدالت التفاعل
 .اللقاحي وتحديثها

 ـــامل ـــ ــل ومتكامل للتدر  إتاحة نظام شـ ـــ يب المتصــ
 بمأمونية اللقاحات.

  ــد ــ ــ ــــمؤ رصـــ ـــ ــــرات شــ ــ رات التغطية بالتمنيع ومؤشــــ
األداء األخرى في بلدان شهدت أزمات مأمونية 

 اللقاحات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .الحفاظ على بوابة شبكة مأمونية اللقاحات 

  ــة اللقــــاحــــاتإعــــداد ــالمي لمــــأمونيــ  المخطط العــ
2.0. 

  مرصد عالمي لمأمونية اللقاحات.إنشاء 

  ــل الممارســــات لتدريب العاملين ــع أفضــ في وضــ
ــحية  ــ ــــ ــــل بمأمونية مجال الرعاية الصـ ــ فيما يتصـــ

 اللقاحات.

  ــلــة بمــأمونيــة ـــ ـــ ــ ـــ اختبــار تعــاريف الحــاالت المتصــ
 ثناء الحمل.أيع تمنال

 .نشر تقرير المبادرة العالمية لمأمونية اللقاحات 

  ــماء الخبراء المعنيين ـــ ـــيع نطاق القائمة بأسـ توســـ
 بمأمونية اللقاحات.

 ـــقة مبنية على الحاالت تبليغ ال ـــ ــ عن بيانات منسـ
بخصــوص األحداث الضــارة التي تعقب التمنيع 

ــتويين الوطني البلـــدان من جـــانـــب  ـــ ــ ـــ ــ على المســـ
 والعالمي.

 اد صـــحائف معلومات عن معدالت التفاعل إعد
 اللقاحي وتحديثها.

  ــارة ــ ـــأن األحداث الضــ ــ تجريب دورات تدريبية بشـ
 التي تعقب التمنيع.

  ــد الخــــاص ـــغيلي الموحــ ـــ ـــ ـــ ــ ــديــــل اإلجراء التشـ تعــ
 بأزمات مأمونية اللقاحات.

  ــد الحفاظ على ـــ ـــ ـــ ــ النظام العالمي للمنظمة لترصــ
ــة  ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــوشــ ــ ـــ ـــ ــ ــة النوعيـــة والمغشـــ المنتجـــات المتـــدنيـ

 ا.ورصده

  ــات ــة اللقــــاحــ ــة مــــأمونيــ ـــبكــ ـــ ـــ ـــ ــة شـــ النهوض ببوابــ
 واستخدامها على نطاق واسع.

 لمية لمأمونية اللقاحات.نشر تقرير المبادرة العا 

  ـــأن مأمونيـة اللقـاحـات ــ ـــ ـــ ــ إعداد مواد تدريبيـة بشـــ
 ونشرها.

  ــــماء الخبراء المعنيين بمأمونية ــ إعداد قائمة بأســـ
 اللقاحات.

  ــادية ــ ــر وثيقة إرشـــ ــ ــــلة عن نشـــ التفاعالت المتصـــ
 .باإلجهاد في إطار التمنيع

  ـــد ــ ـــ ـــ ــ ــــارة تعزيز ترصــ ــ ـــ ـــ التي تعقب األحداث الضـــ
 التمنيع.

 ت عن معدالت التفاعل إعداد صـــحائف معلوما
 وتحديثها. اللقاحي

  األحداث الضــارة إعداد برنامج حاســوبي لتحري
 التي تعقب التمنيع.

  ـــغيلي موحـد خـاص بـأزمــات ـــ ــ ـــ ـــ اختبــار إجراء تشـ
 مأمونية اللقاحات.

  
  
  
 

  ــد الحفاظ على ـــ ـــ ـــ ــ النظام العالمي للمنظمة لترصــ
ــة  ــ ـــوشـــ المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــــ

 ا.ورصده
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 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  ــد الحفاظ على ـــ ـــ ــ ـــ النظام العالمي للمنظمة لترصــ
ــة  ــ ــــوشـــ المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــ

 ا.ورصده

  لمتدنية المنتجات الطبية اصــدور إنذارات بشــأن
 .النوعية والمغشوشة

  ــبكــة المراكز العــالميــة التــابعــة الحفــاظ على ـــ ـــ ــ ــ شـــ
ــالمنتجـــات الطبيـــة المتـــدنيـــة  للمنظمـــة والمعنيـــة ب

 والمغشوشة. النوعية

  ـــد الحوادث المرتبطة دعم ــــ ـــافية لرصــ ــ بلدان إضــــ
ــة  ـــوشـــ بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـ

 والتبليغ عنها وٕادارتها.

  ــــعارات المأمو ــــدور إشـ ــة صـ نية الميدانية الخاصــــ
 بوسائل التشخيص.

  ـــكـــاوى المتعلقـــة ـــ ـــ ـــ ــ تحـــديـــث قـــاعـــدة البيـــانـــات للشـ
 التشخيصية المختبرية. الوسائلب

  ــــويق ـــد بعد تســـ ــ ــــبكة للترصــ ــ ــاء شـ ـــ ــــائلإنشــ ــ  الوسـ
 التشخيصية المختبرية.

  المنتجات الطبية المتدنية صــدور إنذارات بشــأن
 .النوعية والمغشوشة

  ــاء ــ ـــ ــ ــــ ـــبكة مراكز عالمية تابعة للمنظمة إنشــ ـــ ــ ــ ــــ شـ
ــة ــة النوعيــ ــدنيــ ــة المتــ ــالمنتجــــات الطبيــ  ومعنيــــة بــ

 والمغشوشة.

  ـــد الحوادث المرتبطة دعم ــــ ـــافية لرصــ ـــ بلدان إضـــ
ــة طببالمنتجات ال ـــوشـــ ية المتدنية النوعية والمغشــ

 ها.والتبليغ عنها وٕادارت

  ـــداد ــة إعــــ ـــ ــات التنظيميــ ــ ــــة أدوات للهيئـــ مجموعـــ
ــــلــة بــالمنتجــات الطبيــة  ــ ـــ ــ المتــدنيــة النوعيــة متصــــ

 .والمغشوشة

  ــــعارات ـــدور إشــ ــة انية المأمونية الميدصـــ الخاصــــ
 بوسائل التشخيص.

 الوســائلإنشــاء قاعدة بيانات للشــكاوى المتعلقة ب 
 التشخيصية المختبرية.

  ـــبكة ـــ ــاء شـ ـــ ــــويق إنشــ ـــد بعد تســـ ـــ ــــائلللترصـ ــ  الوسـ
 صية المختبرية.التشخي

 قتراح بشأن الترصد بعد تسويق توسيع نطاق اال
  أخرى. أجهزة طبية

 المنتجات الطبية المتدنية رات بشــأن صــدور إنذا
 .النوعية والمغشوشة

  ــة للتبليغ ـــ ـــذكيـــ ـــ ــات الهواتف الــ ـــ ــب تطبيقـــ ـــ تجريـــ
ــال  ـــ ــاملين في مجــ ـــ ــة إلى المهنيين العــ ــ الموجهـــ

 الرعاية الصحية.

  لجودة المضادات الحيوية واألدوية  مسوحإجراء
  المضادة للمالريا.

  
  
  
  األجهزة الترصد بعد تسويق وضع اقتراح بشأن

  .الغرائس)(وخصوصًا  الطبية
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  احتياجات الصحة العموميةأنشطة البحث والتطوير المتصلة بمنتجات صحية تلبي النشاط: 
  

  مواصلة تحديد أولويات البحث والتطوير في مجال الصحة لتلبية االحتياجات الصحية الملحة -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-١-٤و ٥-٣-١و ٤-٣-١المخرجات 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  وضــع خصــائص المنتجات المســتهدفة من أجل
ـــائل  ـــ ــ ـــ ـــ ـــة والوسـ ــ ـــ ـــ ــ ــــادات الحيوية الناقصــ ـــ ــ ـــ المضـــ
ــــات  ـــية المختبرية الخاصـــــة بالممرضـ ـــخيصــ التشــ
ـــخيص  ــــ ــة لتشــ ــــ ــ ــائل الناقصـ ـــ ــ ذات األولوية والوســ

ــة ــــان واألجهزة الطبيـــ ــدات  اإلنتـ ــ ـــا معـ ـــا فيهــ (بمــ
ــية) ــخصـــ والمنتجات المســـــاعدة ذات  الوقاية الشـــ

 األولوية.
  ــراكـــة العـــالميـــة للبحـــث ــ ـــ ـــ ــ رفع قيمـــة ميزانيـــة الشـــ

ـــادات الحيويـة إلى  ــ ـــ ــ ــــ والتطوير في مجــال المضــ
مليون دوالر أمريكي وتطوير المنتجــــات  ٢٠٠

 .األولى

  من أجلوضــع خصــائص المنتجات المســتهدفة 
ـــادات الحيوية  ــــ ــ ــــ ـــة المضـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــائل والالناقصــ ـــ ـــ ــ ـــ وســ

ــات  ــ ـــية المختبرية الخاصـــــة بالممرضـ ـــخيصــ التشــ
ـــخيص  ــــ ـــة لتشــ ــ ــائل الناقصــــ ـــ ـــ ذات األولوية والوسـ
ــدات  ـــا معـــ ـــا فيهــ ــة (بمــ ــــان واألجهزة الطبيـــ اإلنتـ

ــية) ــخصـــ والمنتجات المســـــاعدة ذات  الوقاية الشـــ
 األولوية.

  ـــيع نطاق ــنوي توســـ ــ ــمل المتوقع التقرير الســ ـــ ليشــ
 مضادات الفطريات.

 ـــث وا ــ ــات البحـ ــ ــ ــأولوي ـــ ــة بـ ـــ ـــائمـ ــ ـــداد قـ لتطوير إعـــ
ــية المختبرية  يخص  فيما ــــ ـــخيصــ ــــ ـــائل التشـ ـــ الوســ

 وبات.ر لمقاومة مضادات الميك
  ـــة ــــوقيــة المحتمل ــ ـــ ـــ إعــداد تقرير عن الحوافز الســـ

 لتطوير المضادات الحيوية وتصنيعها.

  ـــتهدفة في ــــ ــ ـــائص المنتجات المسـ ـــ ـــ ـــع خصـ ـــ ــ وضــ
ــــادات الميكروبات ــ ـــائل  مجال مقاومة مضــ ـــ ووســ

 المساعدة.التشخيص والمنتجات 
 ـــداد تقرير عن ـــد  إعـ ــة قيـ ــادات الحيويــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ المضــــ

 .التطوير
  ــياســــي ــراكة العالمية لتقديم الدعم التقني والســ لشــ

 .للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية

ــد العالمي  ـــ ــ ـــ ـــ للبحث إتاحة المعلومات عبر المرصـ
المنتجات والتطوير في مجال الصحة: استعراض 

ـــث والتطوير؛  ـــد التطوير؛ وخرائط طريق البحــ قيــ
ــائص المنتجــات  ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــتهــدفــة من أجــل وخصـ ــــ ـــ ــ ــ المسـ

ـــة لتوجيــه تحــديــد  ــ ــ ــــ ـــ ــــحيــة النــاقصــ ــ ـــ ــ المنتجــات الصــــ
ـــاء  ـــ ــدف الــوفــ ــ ـــث والــتــطــويــر بــهــــ ـــ ــــات الــبــحــ أولــويــــ
ــحية غير الملباة في مجاالت  ـــ ـــ ــ ـــ باالحتياجات الصـ

ــوق ـــ ــ ـــل الســـ ــــ ــ تحليل المعلومات الوجيهة عن و  ؛فشـ
ـــل المنخفض  ــ ـــدخــ ـــ ــــدان ذات الـ ــ ــــات البلـ ــ ــاجـ ــ احتيـــ
ـــلة بالبحث والتطوير في مجال  ــط المتصـــ ـــ والمتوسـ

ـــحة عبر ا ـــد العالميالصـ ــلة إعداد و  ؛لمرصـ مواصــ
ــراف  ـــ ــ ــــ ــ اإلطـــار العـــالمي الخـــاص بـــالتطوير واإلشــ
ــــاركة  ـــادات الميكروبات بمشـ لمكافحة مقاومة مضــ
المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة األغذية 
ــامج األمم المتحــــدة  ــدة وبرنـ ــة لألمم المتحـ والزراعـ

ــراكــة العــالميــة دعم تطوير ؛ و للبيئــة ـــ ـــ ــ ـــ للبحــث الشــ
 .ل المضادات الحيويةوالتطوير في مجا
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  تنسيق اإلجراءات بشأن البحث والتطوير في مجال الصحة -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٣-١-٤و ٥-٣-١و ٤-٣-١المخرجات 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  ــراكـــة العـــالميـــة للبحـــث رفع قيمـــة ميزانيـــة ــ ـــ ـــ ــ الشـــ
ـــادات الحيويـة إلى  ــ ـــ ــ ــــ والتطوير في مجــال المضــ

مليون دوالر أمريكي وتطوير المنتجــــات  ٢٠٠
 .األولى

  ـــطة البحث والتطوير لمجرى إعداد تحليل ــ ـــ ــ أنشــــ
 جديدة وتحديثه. المتعلقة بمضادات حيوية

  قائمة الممرضات ذات األولوية الصادرة تحديث
 عن المنظمة.

 ــ ــث إعـــــداد تقرير عن تكـــ ــة البحـــ ــطـــ ــ ـــ ــ ــــ اليف أنشــ
 والتطوير المتصلة بالمنتجات الصحية.

  وضـــع نماذج اقتصـــادية لتحديد قيمة االســـتثمار
ــتثمار؛ (١( :أي ــ ــ ــبكة ) ٢) نماذج قيمة االســـ ــــ شـــ

 مأمونية اللقاحات.
  لخالصــة التكنولوجيات  ٢٠٢٠نشــر طبعة عام

ــياقات القليلة الموارد  ـــ ـــ ـــ ـــحية االبتكارية للسـ ـــ ـــ ــ الصـ
 الصادرة عن المنظمة.

 ــع م ــ ـــ ـــ ـــقة وضــ ـــ ــ ــــأن نهجية منســــ ـــ ــ ـــائص بشـــ ـــ ــ خصــــ
 .المنتجات المستهدفة

 مع المستثمرين إرساء عالقة  بشأن وضع مفهوم
ــادات من القطاع الخاص  ــ لتمويل تطوير المضــــ

 الحيوية.
  ــع منهجية ــ ــ ــاف وضـــ ـــ ــ ــــتكشــ ــ من أجل فاق اآلالســـ

 صحية ابتكارية.منتجات  تطوير

تيسير المناقشة بشأن وضع مبادئ موحدة للبحث 
ـــع و  ؛طبي البيولوجيوالتطوير في المجال ال ـــ ـــ وضــ

ـــقةمنهجية  ــ ـــ ـــ ـــائص  منســـ ـــ ـــ ــ ــــأن خصــــ ـــ ــ ــــ للمنظمة بشـ
ـــتهدفة ـــ ــ ـــاء مبادرات جديدة و  ؛المنتجات المســــ ــ ـــ ٕارســــ

ــاء ودعم المبادرات  ـــ ــ للبحث والتطوير عند االقتضــ
ـــراكـة العـالميـة للبحــث  ــ ـــ ــ ــــ الراهنـة، بمـا في ذلـك الشـ
والتطوير في مجال المضادات الحيوية، من أجل 

ـــة في مج االت تطوير المنتجات الصـــــحية الناقصــ
فشل السوق التي تشمل األمراض النادرة وأمراض 

ــداريـــة المهملـــة، بنـــاءً  على المبـــادئ  المنـــاطق المـ
ــية للقدرة على تحمل التكاليف والفعالية  ــ ــ ــ ـــاسـ ـــ ــ األسـ

ــاف؛ ـــ ــ ـــ ــ ــفافية تكاليف و  والكفاءة واإلنصــ ـــ ـــ ــ ـــ تعزيز شـ
ــــل/  البحث والتطوير؛ ــ ـــع آليات محفزة تفصــ ــ ووضــ

ــث   ال ــار في البحـــ ـــتثمـــ ــ ـــ ـــ ـــ تربط بين تكـــــاليف االسـ
ـــع وال ـــ ــعار المبيعات وأحجامها؛ ووضـــ ــ ـــ تطوير وأســ

حوافز إضافية ألنشطة البحث والتطوير المتصلة 
بمنتجات جديدة حيثما توجد حاالت فشل السوق؛ 
ودعم تنفيذ نظم تفصـــل جزئيًا أو كليًا بين أســـعار 
المنتجات وتكاليف البحث والتطوير، بما في ذلك 
ـــا فريق الخبراء  ـــ ــي بهــ ـــ ـــ ـــ ــ اإلجراءات التي يوصــ

ــا ـــ ـــ ــتشــ ــــ ـــيق االســــ ـــ ــ ريين العامل المعني بتمويل وتنســ
ــة ج ـــ ــــث والتطوير (انظر الوثيقـــ ، ٧١/١٣البحــــ

النهوض بالمبادرات الجديدة والراهنة و  ؛)٣٠  الفقرة
ــم بطــابعهــا التكميلي  ــ ـــ ـــ ـــ للبحــث والتطوير التي تتســ

 .وحسن تنسيقها

  
  



  

  

ج
٧٢/

١٧  
   

   
  

حق
لمل

ا
 

 
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
 

A
72

/1
7 

   
   

A
nn

e
x 

  

41
 

  ندعم تحسين القدرة على البحث والتطوير وٕاجراء التجارب السريرية في البلدا -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٣-١-٤و ٤-٣-١المخرجان 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  الحفاظ على المنصة الدولية لسجالت التجارب
 السريرية.

  المرصد العالمي للبحث والتطوير الحفاظ على
 في مجال الصحة.

 ـــتراتيجيــة وخطــة العمــل العــالميتين نفيــذ ت ـــ ــ ـــ ـــ االسـ
ـــحة العمومية واالبتكار والملكية  ــ ـــ ـــ ـــأن الصـــ ــ ــــ ــ بشـــ

 ).٤و ٢و ١(العناصر  الفكرية
 

  الحفاظ على المنصة الدولية لسجالت التجارب
 السريرية.

  المرصد العالمي للبحث والتطوير الحفاظ على
 في مجال الصحة.

  في إعداد أدوات ومعايير لتعزيز القدرة الوطنية
 مجال البحث.

  ـــلة ـــ ـــ ــ بالمنتجات الطبية تقييم االحتياجات المتصـــ
والصحية بوضع منهجية منسقة ومراقبة الجودة 

ــات ب فيمـــا يتعلق ــائص المنظمـــة للمنتجـ ــ ـــ ــ ــــ ــ خصـــ
 .المستهدفة

  لتجارب ا تسجالل الدولية منصةالالحفاظ على
 .السريرية

  المرصد العالمي للبحث والتطوير الحفاظ على
 في مجال الصحة.

ــر ت ـــ ـــ ــ نفيذ نماذج البحث والتطوير التي تنهض نشــــ
ــى مع مبادئ فريق باالبتكار  ــ ـــ ـــ واإلتاحة بما يتماشــ

ـــاريين العامل ــــ ــ ـــ ــ ـــتشـ ــ ـــ ـــ ــ المعني بتمويل  الخبراء االســ
ــيق البحث والتطوير ــ ــ ــ ــــ دعم و  ؛ودعم تنفيذها وتنســـ

ـــين آليات  ــــ ــ ـــريرية وتحســـ ـــ ـــ ــ ــجالت التجارب السـ ـــ ـــ ــ ســ
ــريرية، بما في  ــة بالتجارب الســ ــات الخاصــ الســــياســ

ـــع و  ؛تذلك تنمية القدرا ــجيل وضــ ــــات للتســـ ـــياسـ ســ
ــف العلني عن نتـــائج التجـــارب المرتقـــب و  ـــ ــ ـــ ـــ الكشــ
ــريرية ـــ ـــ ــجيل والتبليغ عن  الســــ ـــ ـــ ــد التســــ ـــ ــ ـــ ودعم رصــ

تعزيز نقل التكنولوجيا وٕانتاج المنتجات و  ؛النتائج
ــدخــــل المنخفض  ــحيــــة في البلــــدان ذات الــ ـــ ـــ ـــ ــ الصــ
ــيق  ــــ ــ ــــ ــ ــين التعاون وتنسـ ــ ـــ ــ ــــ ـــط ودعم تحســ ــ ـــ ــ والمتوســـــ

ــحيــة العــالو  ؛التكنولوجيــا ــ ــــ ــ ـــ ميـــة دعم البحوث الصــ
الفعــالــة واالبتكــاريــة من خالل تعزيز قــدرة البلــدان 
ـــال البحــــــث؛  ــــررة من األمراض في مجــ ــ ـــ ـــ المتضـــ
ـــيد البّينات في تدخالت تحد من  ــ ـــ ــ والنهوض بتجسـ
ـــدرة على  ـــاء القــ ــ ـــة؛ وبن ــــديــ ــبء األمراض المعـ ــ عـ
ـــد  ــ ـــكانية األشـــ ـــ ــفوف الفئات الســ ـــ ـــمود في صـــ ـــ الصــ

ــــعفــــًا عن طريق  ـــ ــ ـــ ــث ضـــ البرنــــامج الخــــاص للبحــ
ــال أم راض المنـــاطق المـــداريـــة والتـــدريـــب في مجـ

ـــف وبرنامج األمم المتحدة  ــ ــترك بين اليونيســـ ــ المشــــ
 اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
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  تطبيق الملكية الفكرية وٕادارتها لإلسهام في االبتكار وتعزيز الصحة العموميةالنشاط: 
  

  واعد الملكية الفكرية وٕادارة الملكية الفكرية على النحو المالئمتعزيز االبتكار وٕاتاحة المنتجات الصحية عبر تنفيذ ق -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١المخرج 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  ـــات عن ـــالمعلومــ ــــع البراءات النهوض بــ ـــ ــ ــ وضــــ
ــوص جميع األدو  ـــ ية المدرجة في المحدث بخصـ

ــــية  ــ ــ ـــاســــ ـــ ـــ قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األســ
ــار إليهــا في المبــادئ واألدويــة الجــديــدة  ــ ـــ ـــ ــ ـــ المشــ

ــادرة عن المنظمة ــ ــــ ودعم  التوجيهية للعالج الصــ
من الجهود الراميــة إلى تعزيز القــدرات الوطنيــة 

ــد  ـــ ـــات الواردة في قواعــ ــ ــــل المعلومــ ــــل تحليـــ أجـــ
 .تالبيانات المذكورة، وتحسين جودة البراءا

  ــدور تقـــارير تقنيـــة عن اإلتـــاحـــة والملكيـــة ــ ـــ ــ ــــ ــ صــ
ــمل العقبات التي تحول دون دخول  ــ ـــ ــ الفكرية تشـ

ــة إلى مختلف البلدان أو األقاليم  األدوية الجنيســ
ــار  وخصــــوصــــًا األدوية المحمية بالبراءات المشــ

ــة المنظمــــة  ــائمــ ــة إليهــــا في قــ النموذجيــــة لألدويــ
ــية ـــ ـــ ـــ ــــاســ ــ ـــ المبادئ أو العالجات الواردة في  األســــ

 .ية للعالج الصادرة عن المنظمةالتوجيه

  ـــتراتيجيــة وخطــة العمــل العــالميتين تنفيــذ ـــ ــ ـــ ـــ االسـ
ـــحة العمومية واالبتكار والملكية  ــ ـــ ـــ ـــأن الصـــ ــ ــــ ــ بشـــ

 بوجه خاص). ٥و ٤(العنصران  الفكرية

  ــدرات لتطبيق دعم تبـــادل المعلومـــات وبنـــاء القـ
ــار  ـــال االبتكــ ــة وٕادارتهــــا في مجـ ـــة الفكريــ الملكيـ

في  عموميةالمتصــل بالصــحة وتعزيز الصــحة ال
 النامية. البلدان

  ــاج المحلي ـــ ــا واإلنتـــ ـــ ـــل التكنولوجيـــ ـــ تعزيز نقــ
  .للمنتجات الصحية

  المتعلقـــة المعلومــات قــاعــدة بيــانــات عن إعــداد
ــوص ب البراءات ووضــــع البراءات المحدث بخصــ

جميع األدويــة المحميــة بــالبراءات والمــدرجــة في 
 .المنظمة النموذجية لألدوية األساسيةقائمة 

 ــدور تقـــاري ـــ ــ ـــ ـــ ــ ر تقنيـــة عن اإلتـــاحـــة والملكيـــة صــ
ــــملالفكرية  ــ ـــ دخول العقبات التي تحول دون  تشـ
قاليم األأو  بلدانمختلف الإلى الجنيســــة األدوية 

ـــًا األدوية المحمية بالبراءات  ـــوصـ ــار وخصـ المشــ
ــة المنظمــــة  ــائمــ ــة إليهــــا في قــ ــة لألدويــ النموذجيــ

ــية ـــ ـــ ـــ ــــاســ ــ ـــ المبادئ أو العالجات الواردة في  األســــ
 .ادرة عن المنظمةالتوجيهية للعالج الص

  ـــع خطة لتنفيذ ـــ ـــتراتيجية وخطة العمل وضــ ـــ االســ
ــحة العمومية واالبتكار  ــ ــ ــــأن الصــــ ــ ـــ العالميتين بشـ

 والملكية الفكرية.

  ــا و ـــ ـــل التكنولوجيـــ ــ ــاج اإلتعزيز نقـــ ـــ المحلي نتـــ
 .لمنتجات الصحيةل

  ــة الثالثية عن تعزيز تحديث ــ ــ ـــ ـــ  النفاذ إلىالدراســ
 التكنولوجيات واالبتكارات الطبية.

 ــة ر عن إعــــداد تقري ــائي قبــــل العالج الإتــــاحــ وقــ
 .لإلصابةالتعرض 

  ـــث ـــديـــ ــة عالج تحـــ ــاحــــ ــ التقرير المرحلي عن إتــ
 .Cالتهاب الكبد 

 شفافية براءات جميع األدوية المدرجة ب النهوض
 في قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األســـاســـية

ــــار إليهــاواألدويــة الجــديــدة  ــ ــــ ـــ ــ في المبــادئ  المشــ
ــادرة عن ال ــ ــــ ــ لدعم  منظمةالتوجيهية للعالج الصــ

القــدرات الوطنيــة من  تعزيزالجهود الراميــة إلى 
ـــد  ــ ـــات الواردة في قواعــ ــ ــــل المعلومــ ــــل تحليـــ أجـــ

 البيانات المذكورة، وتحسين جودة البراءات.

ــحة  ــ ـــتهدف الصــ تعزيز اتفاقات الترخيص التي تســـ
ـــع براءات  ـــ ـــ ــ ـــ ـــأن وضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفــافيــة بشـ ــ ـــ ـــ ــ العموميــة والشــ

ــــحية الراهنة والجديدة ـــ ـــ توفير و  ؛التكنولوجيات الصـ
ـــجع ُنهج الم ــ ــــ علومات عن تجارب البلدان التي تشــ

ــــلة  ــ ــــ ــ ـــحة العمومية في تنفيذ األحكام المتصـ ـــ ــ ــــ الصـ
ــــحة من اتفاق تريبس، بما في ذلك جوانب  ــ ـــ ــ بالصـ
ـــوص عليهـا في  ــ ـــ ــ ــــ ــلـة المنصـ ـــ ـــ ـــ ــ المرونـة ذات الصــ

استعراض اآلليات و  ؛االتفاق وٕادارة الملكية الفكرية
ـــورة  ـــ ــ ـــ ــحية ميســـ ـــ ــ ـــ والحوافز إلتاحة تكنولوجيات صــــ

ــطة البحث والتطوير التكلفة مهيأة  ــــ ــ ـــ ــل أنشـ ـــ ـــ ــ بفضــ
ــيع نطاق و  ؛الممولة من األموال العامة ــــ ــ دعم توســ

ـــية  ـــاســ ــمل األدوية األســ مجمع براءات األدوية ليشـــ
ــة بـــالبراءات  ــة المحميـ المحميـــة بـــالبراءات واألدويـ
ــادرة  ــ ــــ ــ ـــ ــ الواردة في المبــادئ التوجيهيــة للعالج الصـ
ــديــــد المنتجــــات التي  عن المنظمــــة من خالل تحــ

 .استخدامهاُيحتمل الترخيص ب
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  توفير الدعم التقني وبناء القدرات -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١المخرج 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  توفير الدعم التقني حسب االقتضاء وبناًء على
ــا ـــ ـــ ــ ئر المنظمات الدولية الطلب وبالتعاون مع ســ

ــيما  ــــ ــة، والســ ــــ ــــى الحال المختصــ ـــ ــــب مقتضـ ـــ حسـ
ــــات وللبلدان التي  ــــياســـ ـــة بالســـ للعمليات الخاصــــ
تعتزم تطبيق األحكـــام الواردة في اتفـــاق تريبس 

ــلَّم بها في إعالن  بما فيها ــ جوانب المرونة المســـ
ــحة العمومية  ـــ ـــأن اتفاق تريبس والصــ الدوحة بشــــ

ــائر  ـــ ـــ ــ ــــ ــ احـــة التجـــارة بغيـــة تعزيز إتـــ اتفـــاقـــاتوسـ
 .المنتجات الصيدالنية

  ـــات الوطنيــة واإلقليميــة ــ ـــ ـــ ـــ ـــســـ ـــ ــ ــــ ــ النهوض بــالمؤسـ
ــيما من خالل التعاون الدوليودعمها وال في  ،ســ

سعيها إلى بناء القدرة على إدارة الملكية الفكرية 
ــتهدف وتطبيقها على نحو ي احتياجات البلدان ســ

ــحة العموميةالنامية وأولوياتها في مجال  ـــ ـــ ــ  الصـــ
 وتعزيز هذه القدرة.

 ـــب توف ــ ـــ ــ ير الدعم التقني للبلدان أو األقاليم (حســ
ـــاء وبنــاًء على الطلــب وبــالتعــاون مع  ـــ ـــ ــ ـــ االقتضــ
ــة) على نحو  ــ ــائر المنظمات الدولية المختصــ ســــ
ــــى  ـــحة إلى أقصــ ـــل بالصـــ يعزز االبتكار المتصـــ

 حد وينهض بإتاحة المنتجات الصحية.
  ــلة التعاون الثالثي األطراف (بين منظمة مواصــ

ـــحــة العــالميــة  ـــ ـــ ــ ـــ لعــالميــة للملكيــة والمنظمــة االصـ
ـــة  ـــاون الفكريـ ــالميــــة) والتعـ ــارة العــ ومنظمــــة التجــ

ــترك بين الوكاالت في إطار األمم المتحدة  المشـ
ــحية (مثل  ـــ ــ ــأن تعزيز إتاحة المنتجات الصـــ ــ ــــ بشــ
ــترك لمكافحة األيدز  ـــ برنامج األمم المتحدة المشـ

وبرنامج  ومؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة
ـــراء والم األمم المتحدة اإلنمائي ــ ـــ ـــ رفق الدولي لشــ

 األدوية).
  ــة إلى ــــ ــل تعزيز الجهود الراميـ ـــ ــيق العمــ ـــ ــ ـــ ــ تنســـ

ــحة العمومية  ـــ ــ ـــل بالملكية الفكرية والصـــ ــ ـــ المتصــ
بفعالية بين المنظمات اإلقليمية والدولية بهدف 

 تيسير الحوار وتعميم المعلومات على البلدان.

  ــــتركة بين ــ ــنوية مشــ ــــ منظمة تنظيم حلقة عمل ســ
ــالميــــة والمنظمــــة  ــارة العــ ــة التجــ ــة للملكيــ العــــالميــ

ــحة العالمية  ـــ ـــ ــ ـــ غيرها من و الفكرية ومنظمة الصــ
ــة الوطنيـــة واإلقليميـــة التـــدريبيـــة الدورات الـــ ثالثيـ

 .األطراف
  ـــب ــ ـــ ــ توفير الدعم التقني للبلدان أو األقاليم (حســ

ـــاء وبنــاًء على الطلــب وبــالتعــاون مع  ـــ ـــ ــ ـــ االقتضــ
ــة)  ــ ــائر المنظمات الدولية المختصــ على نحو ســــ

ـــل ب ــــى يعزز االبتكار المتصـــ ـــحة إلى أقصــ الصـــ
 حد وينهض بإتاحة المنتجات الصحية.

  عقد الندوة الثالثية األطراف بين منظمة الصحة
ــة  ــالميــ ــة العــ ــة للملكيــــة الفكريــ ــالميــ ــة العــ والمنظمــ

 ومنظمة التجارة العالمية.
  ـــلة ــ ـــ ـــترك بين الوكاالت في مواصــ ــ التعاون المشـــــ

ــة  ـــاحـــ ـــأن تعزيز إتـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــار األمم المتحـــــدة بشــ إطــ
ــــحية (مثل  ــ برنامج األمم المتحدة المنتجات الصـ
مؤتمر األمم المتحدة و المشــترك لمكافحة األيدز 

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتجارة والتنمية
 والمرفق الدولي لشراء األدوية).

توفير الدعم التقني (حســـب االقتضـــاء وبناًء على 
ـــائر المنظمات الدوليـة  ــ ـــ ـــ ـــ الطلب وبالتعاون مع ســ

الخاصة بالسياسات المختصة)، والسيما للعمليات 
ـــام الواردة في  ـــدان التي تعتزم تطبيق األحكــ وللبلــ
ــلَّم بها في  ـــ اتفاق تريبس مثل جوانب المرونة المسـ
ــحة  ــ ــ ــــ ـــ ــــأن اتفاق تريبس والصــ ــ ـــ ـــ إعالن الدوحة بشـــ
ــكوك منظمة التجارة العالمية  ــائر صــ العمومية وســ
المتعلقــة بــاالتفــاق، بغيــة تعزيز إتــاحــة المنتجـــات 

ــيــدالنيــة ـــ ـــ ــ ـــ ــحيــة  دعم مراعــاةو  ؛الصــ ـــ ـــ ــ ـــ اآلثــار الصــ
ــــأن اتفاقات التجارة  ـــ ــ ــــ العمومية لدى التفاوض بشـــ

تيسير تقييم وضع و  ؛الثنائية أو المتعددة األطراف
ـــية على  ـــ ــ ــــ ــاسـ ــ ـــ ـــ ـــحية األســـ ــ ـــ ــ براءات المنتجات الصـــ
ــــاون مع  ــ ــالتعـ ـــ ــتويين الوطني واإلقليمي بــ ــــ ــ ــــ المســـ

ـــة ــ ــريكة المختصـــ ــ ــلة توطيد و  ؛الجهات الشــــ ـــ مواصـــ
ــــحــةالتعــاون  ــ ــ ــــ ــ  الثالثي األطراف بين منظمــة الصـ

ــة  ــالميـــ ــة العـــ ــة الفكريـــ ــة للملكيـــ ـــالميـــ ــة العــ والمنظمـــ
ــيما بغرض تنفيذ  ـــ ـــ ــ ـــ ومنظمة التجارة العالمية، والســ
هـــذه الخـــارطـــة للطريق، ومع المنظمـــات الـــدوليـــة 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  مثلالمعنية األخرى 
 .متحدة اإلنمائيلوبرنامج األمم ا والتنمية
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  وتحديد أسعار منصفة ومعقولة النشاط: االختيار المسند بالبّينات
  

  دعم عمليات االختيار المسند بالبّينات، بما في ذلك تقييم التكنولوجيا الصحية وتنفيذها -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشر من ٢-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 المستهدفة المنجزات ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 
  ـــر التقرير التقني ــ ـــ ـــ ـــ للجنة الخبراء المعنية نشـ

 .باختيار األدوية األساسية واستخدامها
  ـــر ــ ـــ ـــ ـــ قـــائمـــة المنظمـــة النموذجيـــة لألدويـــة نشـ

األساسية وقائمة المنظمة النموذجية لألدوية 
 األساسية لألطفال.

  القائمة النموذجية للوسائل التشخيصـية نشر
 .المختبرية األساسية

 ــي ــ لقائمة المنظمة غة اإللكترونية تحديث الصــ
 النموذجية لألدوية األساسية.

  لألجهزة الطبيـــة ذات األولويـــة إعــداد قــائمـــة
 الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

  فريق الخبراء االســتشــاري االســتراتيجي تأكيد
ــة  ــاألجهزة الطبيـــ جهزة األ الختيـــــارالمعني بـــ

 والمنهجية المستخدمة.ذات األولوية الطبية 
  قياس إتاحة المنتجات المســـــاعدة في البلدان

ــــر تقرير مرحلي عن إتاحة التكنولوجيا  ــ ــــ ونشـ
 المساعدة.

  ــر التقرير التقني ـــ ـــ ـــ للجنـــة الخبراء المعنيـــة بـــاختيـــار نشـــ
 .األدوية األساسية واستخدامها

  قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية وقائمة نشر
 طفال.المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لأل

  القائمة النموذجية للوســائل التشــخيصــية المختبرية نشــر
 .األساسية

  ـــاد في اختيار منتجات ـــ ــــر األدوات والعمليات لإلرشـ ــ نشـ
اللقـــاحـــات وتوجيـــه المنتجـــات قيـــد البحـــث ودعم التنبؤ 

ـــتراتيجيــة بــالطلبــات  ـــ ـــ ــ منح األولويــة لفعــاليــة النظــام (اســـ
 اإلجمالية وابتكار اللقاحات).

  ــــة زة الطبيـة ذات األولويـة ألجهلإعـداد قـائمـة ـــ ــ ـــ الخـاصـــ
ـــكتة الدماغية وأمراض القلب واألوعية  ــ ـــ ــكري والســ ــ ـــ بالســـ

 الدموية.
 .إعداد قوائم لألجهزة الطبية للرعاية الصحية األولية 
  ــميات األجهزة الطبية إتاحة الطبعة األولى ــ ــ ـــ ـــ لتحديد تســ

 .وتدوينها وتصنيفها وٕاعداد مسرد بشأنها
 ــــاري ال ــ ــتشــ ـــ ــ ــــتكمال القائمة اجتماع فريق الخبراء االسـ ــ ســ

 الثانية للمنتجات المساعدة ذات األولوية ونشرها.
  نات منهجية مسندة بالبيّ تطوير الممارسات الجيدة بشأن

الختيار المنتجات الصـــحية وتقييم التكنولوجيا الصـــحية 
 الخاصة بها.

  ــة ـــاريــ ــة من الحلول االبتكـ ـــداد مجموعــ ــارات إعـ والخيــ
ــراء ومواد الدعوة  ــــ ــ ــــية وآليات الشـ ـــ ـــياســ ـــ ـــة االســـ ـــ لخاصـــ

 باألجهزة المساعدة.

  ـــر التقرير التقني ـــ ـــ ـــ ــ ــة نشـ للجنــــة الخبراء المعنيــ
 .ة األساسية واستخدامهاباختيار األدوي

  ــــر ــ ـــ ـــ ــة نشـــ ــة لألدويــ ــة النموذجيــ ـــة المنظمــ ـــائمـ قـ
ــية وقائمة المنظمة النموذجية لألدوية  ــاســــ ــ األســ

 األساسية لألطفال.
  ـــية إعداد ـــ ــخيصــ ــ ــائل التشـــ ـــ قائمة نموذجية للوســ

 .المختبرية األساسية
  لتنفيذ تصـنيف المضـادات الحيوية وضـع دليل

 .باستخدام نهج اإلتاحة والمراقبة واالحتياط
 مقاومة وضــع االحتياجات التشــخيصــية ل تحديد

 مضادات الميكروبات.
  ــتكمال دليل التنفيذ لتحديث القوائم الوطنية ــــ ــ اسـ

 ساسية.لألدوية األ
  ــــام ــة النظـ ـــاليـــ ــــار تجريبي لنهج فعــ إجراء اختبـ

منتجات اللقاحات المالئمة اإلجمالية الختيار 
 بكفاءة وفعالية.

 ــدور الطبعة األولى لمنشــــور عن المنتجا ت صــ
ولية (بما في ذلك للرعاية الصحية األالصحية 

ومنتجــات مكــافحــة النواقــل األدويــة واللقــاحــات 
 واألجهزة المساعدة والطبية).

  ـــية وقوائم األولويات ــاســــ ـــ ــــتخدام القوائم األســ ــ اسـ
 لتكملة قائمة التغطية الصحية الشاملة.

  ـــاورة عالمية لقياس إتاحة المنتجات ــ ــــ إجراء مشــ
 المساعدة.

ــع ـــ ــ ـــ ـــ ـــادات م وضــ ــ ـــ ـــ ـــ عيارية الختيار المنتجات إرشـ
في هذه اإلرشـادات  الصـحية األسـاسـية واسـتخدام

عمليــات االختيــار الوطنيــة، بمــا في ذلــك  إعــداد
ـــائل لنموذجية القوائم ال ـــ ــية ووســــ ـــ ـــ ـــاســ ــــ ألدوية األســـ

ــــخيص واألجهزة الطبية واللقاحات ـــ ــ ـــ تنمية و  ؛التشـــ
ــد  ــالبّينـــات وتحـــديـ ـــنـــد بـ ـــ ـــ ــ ــ القـــدرات لالختيـــار المســ

ـــتخدام مختل ـــ ــ ــــ ــ ف األدوات، بما في األولويات باسـ
ـــحيــة بــالتعــاون مع  ـــ ـــ ـــ ــ ذلــك تقييم التكنولوجيــا الصـ

ـــريكــة المعنيــة ــ ـــ ــ ــــ تبــادل المعلومــات و  ؛الجهــات الشـ
ـــات عالمية وٕاقليميةعبر  والمعارف ـــ ـــ ــ ـــ لدعم  منصـ

ات بشــأن االختيار صــنع القرار لعمليات القطرية ال
ــند بالبّينات  ـــية المســـ ـــاســـ ـــحية األســ للمنتجات الصــ

 .اصة بهاوتقييم التكنولوجيا الصحية الخ
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 المستهدفة المنجزات ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 
 .نشر التقرير العالمي عن التكنولوجيا المساعدة 
  ــتراتيجي معني ـــ ـــ ــاري اسـ ـــ ــ ــتشــ ــــ ــــاء فريق خبراء اســـ ــ إنشـــ

 باألجهزة الطبية.
  ــــيغ إلكترونية إعداد ــ ــــ ــية وقوائم صــ ــ ـــ ـــ ـــاســ ــ ــــ ــ للقوائم األسـ

 األولويات الصادرة عن المنظمة.
  

  تشجيع سياسات وٕاجراءات أكثر شفافية وأفضل لضمان تحديد أسعار أكثر إنصافًا والحد من المدفوعات من األموال الخاصة -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 لمنجزات المستهدفةا ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 
  ــأن ــ ـــ ـــ ـــ ــ تحـــديـــث المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشــ

ــرات  ـــتحضـــــ ــ ــعير المســ ــ ـــات القطرية لتســـ ــياســــ ــ الســـ
 الصيدالنية.

  ــدان ــاحـــات في البلـ ــيع نطـــاق إتـــاحـــة اللقـ ــ ــ ـــ ــ توســــ
ــطـــة الـــدخـــل عبر الجهود  ــ ــــ ـــ ــ الراميـــة إلى المتوســ

 في التمنيع.أسواق الجهات الشريكة  تشكيل
  ات للمؤشرات ورصد إتاحة المنتججمع البيانات

 الصحية وتوافرها.
 جهزة الطبية.إعداد أدوات لتقدير أسعار األ 

  تنقيح األدلة عن طرق وضع السياسات الوطنية
 .لألدوية والمنتجات الصحية وتنفيذها ورصدها

  المبادئ التوجيهية بشــأن ســياســات تســعير نشــر
 المستحضرات الصيدالنية.

  ـــع ــعار وضــ ــ ـــفافية أسـ ــأن تعزيز شــ ــ ـــادات بشـ إرشــ
 تجات الصحية ورصدها.األدوية والمن

  ــع ــميم مجموعة وضــ ــأن طرق تصــ ـــادات بشــ إرشـ
 .الفوائد

  ــد توافر المنتجات و لأدوات إعداد ــ ــائلرصـــ ــ  الوســـ
لمنتجات واالتي تنبئ بإتاحة األدوية واللقاحات 

ـــحية  ــــملالصـــ ــــوح  وتشــ الموجزات القطرية والمســـ
 .األسرية وتقييمات المرافق الصحية

  ـــل بإتاحة األدوية من ـــ ـــر المتصــــ ــ ـــ ــد المؤشــ ـــ ــ رصـــ
ـــرات  ــ ـــ ـــر أهمؤشـــ ــ ــــ ــــتدامة ونشـــ ـــ ــ داف التنمية المســ

 التقرير السنوي.
  ــاعدة البلدان إعداد عمليات وأدوات جديدة ــ ــــ لمسـ

في وضع خطط شاملة متعددة السنوات للتمنيع 
ــمـــان  ــ ـــ ـــ ــ توفير الموارد المـــاليـــة بمـــا في ذلـــك ضـــ

 الكافية.

 .عقد منتدى التسعير المنصف 
  ــواق اللقاحات العالمية فهم ــ ــ ــــ القوى المحركة ألســ

ــ ــواق روع عبر مشــــ ــة المعلومات عن األســــ ــ منصــ
 إلتاحة اللقاحات.

  ـــد ــــ ــ ـــ ــ ــات إعـــداد أدوات لرصــــ ــدى توافر المنتجـ مـ
 الصحية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

إعداد إرشادات بشأن السياسات ترمي إلى وضـع 
ـــعار من أجل  ــات أكثر فعالية لتحديد األســ ــياســـ ــ سـ

ــين ـــحية واألفرادقدرة  تحســــ على تحمل  النظم الصـــ
ــيةالتكاليف  ــحية األســـــاســـ التعاون و  ؛منتجات الصـــ

ـــعار ودعم  ــفافية األســــ ــ العالمي واإلقليمي لزيادة شـــ
ــترداد  ــــعار واســــ ــــأن تحديد األســ ــــنع القرارات بشــ صــ
ــير الحوار بين الدافعين العموميين  التكاليف وتيســــ
ـــناعة  ـــ ــانعي القرارات الحكوميين ودوائر الصــ ــــ وصــ

ـــين القدرة على التفاوض  ــ ــعاروتحسـ ـــ ــأن األسـ ـــ  ؛بشـ
ــــياتنفيذ و  ـــ ــات سـ ــ ــ ــعير و ســ ــ الرامية إلى  التمويلالتســــ

ــــة، بما  ــ ــ ــــ ــ الحد من المدفوعات من األموال الخاصـ
ــــة والمتمـــاثلـــة  ـــ ــ ــــ ــ في ذلـــك اعتمـــاد األدويـــة الجنيســ
بيولوجيًا لدى اختيار األدوية وشرائها واستخدامها؛ 
ــــبًا،  ــ ـــ ـــ ــترداد التكاليف حيثما يكون مناســ ـــ ـــ ــ ونظم اســـ

ــــلة اإلمداد ــلسـ دعم و  ؛ومراقبة هوامش الربح في ســـ
ــعار القدرة  الوطنية على رصـــد المعلومات عن أسـ

المنتجات ومدى توافرها واستخدام هذه المعلومات 
 .بانتظام لصنع القرارات
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  إدارة المشتريات وسالسل اإلمداد المتصلة بالمنتجات الصحية المضمونة الجودةالنشاط: 
  

  دعم الُنهج التعاونية للشراء االستراتيجي للمنتجات الصحية -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١و ١-٣-١رجان المخ
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  عمليات تقييم التكافؤ العالجي (اإلطار تحديث
ــة  ــة النموذجيـــ ــة المنظمـــ ــائمـــ ـــة بقـــ ـــارنــ المربع) مقــ

 لألدوية األساسية.

 ـــع مبادئ توجي ـــ ــ ــــ ـــتريات هية وضــ ـــ ــ ــ ـــأن المشــــ ـــ ــ ـــ بشـــ
 المشتركة من المنتجات الصحية.

  ــان جودة ـــمـــ ـــ ــ ـــ ــ ــام النموذجي لضــ ــ ــث النظـ ــديـــ تحـــ
 المشتريات من المنتجات الصحية.

  ـــراء ــ ـــ ـــ ـــ ــة التـــدريـــب اإللكتروني من أجـــل شـ إتـــاحـ
 اللقاحات بفعالية للبلدان.

  ــع خيارات ـــ ــــتراتيجي في إطار وضـ ــراء االســ ـــ للشـ
ــحال ــرق أوروبا ة ليشــــبكة الصــ من أجل جنوب شــ

ــــين  ــبكة تحســـ ــمن بلدان الشـــــ ـــ إتاحة اللقاحات ضــ
 بدعم من المنظمة.

  للمنتجات الصحية إعداد مفاهيم الشراء المجمع
 بما فيها األجهزة الطبية.

  ـــأن ـــور بشــ ــتكمال منشــ ــغيل األجهزة اســـ وقف تشـــ
 الطبية.

  تعزيز عمليــات تقييم التكــافؤ العالجي (اإلطــار
ــة ب ـــارنـــ ــة المربع) مقــ ــة النموذجيـــ ــة المنظمـــ ــائمـــ قـــ

ــيةلألدوية األ ــ ــــاســ ـــير  ســ ـــراء ل اً تيســـ ـــات الشـــ ممارســـ
 التنافسي.

ــــات وٕاعداد  ـــ ــ ــ ـــل الممارسـ ـــ ـــ ـــادات تجميع أفضـــ ــــ ـــ إرشــ
ــــأن الُنهج االبتكارية و  ـــراء معيارية بشـ التعاونية للشــ

ــتراتيجي تجميع أفضـــل الممارســـات وٕاعداد و  ؛االسـ
ــأن ـــادات معيارية بشـــ ـــمان  إرشــ ــراء وضــ فعالية الشـــ

ــتريات ــع ُنهج إقليمية مثل و  ؛جودة المشـــ ــ دعم وضـ
ــراء ـــ ــ ـــ ــ ــــائر وتعزيزها المجمَّع الشــ ـــ ــ ـــ ، بالتعاون مع ســ

 .الجهات الشريكة والوكاالت
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  دعم البلدان في اإلدارة الفعالة للمشتريات وسالسل اإلمداد المتصلة بالمنتجات الصحية -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١و ١-٣-١المخرجان 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة المعالم  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  ـــأن المبـــادئ ــ ــــ ــ ـــ ــ تحـــديـــث المبـــادئ التوجيهيـــة بشـ
 التشغيلية لشراء األدوية واللقاحات.

 .تحديث ممارسات التوزيع الجيدة 
  إجراء مســح ســريع الحتياجات الســكان المتصــلة

 بالتكنولوجيا المساعدة ومسح لقدرات النظام. 

  ــتدام دعلخدمات توفير ــ ـــ ـــ ـــ م اإلنتاج المحلي المسـ
، بما في مأمونة وناجعة وجيدةلمنتجات طبية 

ــة عمــــل ــتراتيجيــــة وخطــ ــــ ـــ ــ ــ ــان  ذلــــك اســ نموذجيتــ
ومستودع وٕارشادات وأدوات ومجموعات تدريبية 

ـــرة  ــ ـــ ـــ ـــ ـــاعدة مباشـ ـــ ــ ــ ــــ عالمي للمعارف، وتقديم مســ
 ومنسقة إلى الدول األعضاء.

  ــــاب معـــدالت بـــدء تنفيـــذ ــ ــــ ــ ـــ طريقـــة جـــديـــدة لحســ
ــدار  تخفيض معــــدالت إهــــدار تهــــدف إلى اإلهــ

 اللقاحات من أجل تعزيز الفعالية.
  وضــع مبادئ توجيهية بشــأن الممارســات الجيدة

 لشراء المستحضرات الصيدالنية.
  جهزة الطبية بشـــأن شـــراء األتحديث اإلرشـــادات

 فيها الوسائل التشخيصية المختبرية).  (بما
  إجراء مســح ســريع الحتياجات الســكان المتصــلة

 .نظامالمساعدة ومسح لقدرات بالتكنولوجيا ال

  ــريع ـــ ــ ـــح ســ ــ ــــلة مســــ ـــ ــكان المتصــ ــــ ــ الحتياجات السـ
 بالتكنولوجيا المساعدة.

  لقدرات نظام التكنولوجيا المساعدة.مسح 
  ــحة العالمية ومنظمة دليل تجريب ــ ــــ منظمة الصــ

ــات األ ــ ــ ــراء المنتجـ ـــ ـــ ــ ــــ ــة لشـ ـــ ــدة للطفولــ ـــ مم المتحــ
 المساعدة ذات األولوية في ثالثة بلدان.

 ٢,٠ دارة الفعــالــة للقــاحــاتبــدء تنفيــذ مبــادرة اإل 
ـــل اإلمداد بمنتجات  ــ ــ ــالســ ـــ ــ ــين ســ ــ ـــ من أجل تحســ

 اللقاحات.
  ــتراتيجية نموذجية وخطة عمل ذات ـــ ــ ــــع اسـ ــ وضــ

ــة  ــــاء واألقــــاليم المهتمــ ــ ـــ ـــ ــ ــدول األعضــــ ــة للــ أولويــ
بـــاإلنتـــاج المحلي الجيـــد بـــالتعـــاون مع الجهـــات 

 الشريكة اإلنمائية.
 .إعداد مواصفات تقنية لدعم المشتريات 

ــــادات معي ـــ ــــع إرشــ ــ ــأن وضـــ ــ ـــ اإلدارة الفعالة ارية بشــ
المتصــلة بالمنتجات  وســالســل اإلمداد مشــترياتلل

الصحية (بالتعاون مع الجهات الشريكة في األمم 
ــتراتيجيات  ــع االســـ ــمان الجودة ووضـــ المتحدة) لضـــ

وتقييم  والتخطيط والتخزين والتوزيع وٕادارة النفايات
ــدان و  ؛األداء ـــاون بين البلــ ـــارف والتعـ ـــادل المعـ تبـ

راكز االمتيـــاز لتوفير التـــدريـــب والـــدعم وتحـــديـــد م
ــان الــجــودة والــتــنــبــؤ  ــ ـــمــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل ضــ الــتــقــنــي مــن أجـــــ

ــراء باالحتياجات  ــ ـــ ــ والتخرين والتوزيع وعمليات الشـ
ــــات وٕادارة  ــات عن إدارة المخزونـــ ـــ ونظم المعلومــ

 ؛ســــتيات، بالتشــــديد على القيادة وٕادارة النظمياللوج
ــــريكة و  ـــ ــ ـــاء عالقات التعاون مع الجهات الشــ ــ ـــ ٕارســـ

م المتحدة من أجل تحســين التنســيق ووكاالت األم
ــتريات وســــالســــل  وتيســــير تعزيز فعالية إدارة المشــ

ٕاعداد أدوات ومنصــات لتيســير الشــفافية و  ؛اإلمداد
وضع و  ؛بشأن شراء المنتجات الصحية األساسية

ـــات اإلنتاج المحلي  ـــ ــ ــياســــ ــ ـــ ــ ــأن ســـ ــ ـــ ـــ ــــادات بشــ ــ ــــ إرشــ
 .االستراتيجي للمنتجات الصحية

  
  
  
  
  
  
  



  

  

ج
٧٢/

١٧  
   

   
  

حق
لمل

ا
 

 
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
 

A
72

/1
7 

   
   

A
nn

e
x 

  

48
 

  والقدرات للكشف عن حاالت نقص األدوية واللقاحات والوقاية منها والتصدي لها تحسين الكفاءات -اإلجراء 
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-٣-١المخرج 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

  حاالت النقص.قاعدة البيانات عن تحديث 
  وتناولها.تخفيف اآلثار لاءات إجر تحديد 

  حاالت النقصإعداد قاعدة بيانات عن. 
  ــــاعدة ذات ــ ــــ ــواق المنتجات المســــ ـــ ـــ ـــ ــكيل أســـ ـــ ــ ــــ تشـــ

 األولوية.

  الكافية تحديد المخاطر واإلجراءات التصحيحية
ـــواق إلتاحة عبر  ــــ ــة المعلومات عن األســ ـــ ـــ منصـ

 اللقاحات.
  ــة ـــ ــ ـــية خاصــــ ــ ـــ ــياســـ ـــ ـــ ـــات تقنية وســـ ـــ ــ إعداد ملخصـــ

 بمنتجات معينة.

ــف المبكر عن حاالت  إعداد أدوات ــ ـــ عالمية للكشـ
وضــع إطار و  ؛النقص ونظم لإلخطار الســريع بها

ــار إلجراءات تخفيف ــ ــــة من  اآلثـ ـــايـ ـــة للوقــ الالزمــ
ــــدي لهـــا ـــ ـــ ــ ـــ ٕاجراء تحليـــل و  ؛حـــاالت النقص والتصــ

ـــية  ـــتراتيجية الرئيســـ ـــأن المنتجات االســـ ــوق بشـــ ـــ للسـ
ــأن تحقيق أمن  ــ ـــ ـــ ــ ــناعة بشـ ــ ـــ ـــ ــ وحوار مع دوائر الصـ

ــ ـــ ـــ ــة تثمار في اإلمدادات، بما في ذلك االســ ـــ ــ منصـــ
ــواق إلتاحة  ــ ـــ ـــ ـــ عن اللقاحات المعلومات عن األســ

طريق جمع المعلومات عن العرض والطلب فيما 
ــعيد العالمي  ــ ــ ــ يتعلق باألدوية واللقاحات على الصـــ
ــة  ــد المخــــاطر المرتبطــ ــادلهــــا وتحــــديــ ــا وتبــ وتحليلهــ
ــهــا)  ــ ــــ ـــ ـــ بــإتــاحــة هــذه المنتجــات (مثــل حــاالت نقصـ

 .والتدابير التصحيحية
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  دعم إدارة اإلمدادات الكافية واستخدام المنتجات الصحية على النحو المالئم في حاالت الطوارئ واألزمات -راء اإلج
  

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٢-١-٢و ٢-٣-١المخرجان 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

 ــادة لإيجاد ح ــ ــــ ــ ـــ ذيفان لول إلتاحة األدوية المضـــ
 في الوقت المناسب وبأسعار معقولة. الدفتيريا

  ـــتخدام ــــ ــ ـــ ــ ـــل باسـ ـــ ـــ ــ ـــ توفير التدريب القطري المتصـ
 في حالة الطوارئ.المنتجات المساعدة 

  ــــحــة التي تمس تقييم ــ ـــ ــ المنتجــات الطبيــة المرشــــ
 الحاجة إليها الستخدامها في حاالت الطوارئ.

 تبرع باألدوية.لل تحديث المبادئ التوجيهية 
  ــأن تحديث االعتبارات ــ التماس التبرعات من بشــ

 األجهزة الطبية وتوفيرها.
  ـــحية الطارئةتحديث ـــتركة بين  اللوازم الصــ المشــ

 الوكاالت.
 .تحديث قائمة األجهزة الطبية لحاالت الطوارئ 
  ـــأن اإلرشـــــادات تحديث األدوية لتخلص من ابشــ

(بما في ذلك  على نحو مأمون غير المستخدمة
 ضادات الميكروبات).م

  ـــاعدة ذات األولوية ـــ ـــر دليل المنتجات المســـ ـــ نشـــ
ـــحيــة في حــاالت  ــ ــــ ـــ ــتجــابــة الصـــ ـــ ـــ ــ ـــ الالزمــة لالســ

 الطوارئ.

  ـــح ــلة بالتكنولوجيا لإجراء مســ الحتياجات المتصـــ
ــاعدة ـــ ــ ـــ ــ ذات األولوية في حاالت الطوارئ  المســــ

 واألزمات.
  دعم إعداد مجموعات السـلع األسـاسـية لمكافحة

 الفاشيات.األمراض إبان الطوارئ و 
  إجراء تحليل ألوضـاع المنتجات المسـاعدة ذات

األولوية الالزمة لالستجابة الصحية في حاالت 
 الطوارئ.

ــل اإلمداد  ـــ ـــالســ ــ ـــأن احتياجات ســ ــ دعم التأهب بشــ
وضــع ســياســات للتبرع باألدوية و  ؛وتقييم المخاطر

ــحية األخرى ـــ ـــ ـــ ـــ دعم و  ؛واللقاحات والمنتجات الصـ
ي  آليات (مثل ـــ ــ ــــ ـــ ــ ة اإلقليميـة/ المخزونات االفتراضـ

ــحية الطارئة)  ــ تعبئة األدوية لالعالمية واللوازم الصــ
ــــرعة  ـــ ـــحية وتوفيرها بسـ ـــ واللقاحات والمنتجات الصــ

ــات و  ؛بالتعاون مع الجهات الشـــريكة وضـــع ســـياسـ
للتخلص من المنتجات الصحية على نحو مأمون 

 .إبان الطوارئ وبعدها
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  وترشيد استخدامها على النحو المناسب والمنتجات الصحية وصرفهاوصف األدوية النشاط: 
  

  التدخالت التي تعزز استخدام المنتجات الصحية –اإلجراء 
 

  برنامج العمل العام الثالث عشرمن  ٥-٣-١و ٢-٣-١و ١-٣-١المخرجات 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المعالم للفترة 

 ــــادات دلة تجريب األ ـــ ــ ــ ودعم البلدان لتنفيذ اإلرشـــ
 واألدوات.

  ــفيات ـــتشـــ ــديق على دور المســ ــد نظام التصـــ رصـــ
 اإلشرافي.

 دوية والعالجات.تنقيح دليل اللجنة المعنية باأل 

  تنقيح األدلة عن طرق وضع السياسات الوطنية
 لألدوية والمنتجات الصحية وتنفيذها ورصدها.

  ــادة ــأن بيع األدوية المضــــ ـــ ــادات بشـ ـــ ــع إرشـ ـــ وضـ
 كروبات وتوسيمها والترويج لها.للمي

  ــــادات ــنيف مضــ ــتخدام  الجراثيمتحديث تصــــ ــ باســ
 .نهج اإلتاحة والمراقبة واالحتياط

 ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــادية وأدوات للتنفيذ بشــ ـــ ـــ ــ أن إعداد وثائق إرشـــ
ــتخدام الطرق واألســــباب العتماد التصــــنيف  باســ

 نهج اإلتاحة والمراقبة واالحتياط.

 لتصـــديق على دور المســـتشـــفيات لمبادرة  وضـــع
ـــر  ــ ــــ ــ ـــ ـــديق على تقيـــد افي اإلشـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ترمي إلى التصــ

ــراف على  ـــ ــفيات ببعض معايير اإلشــــ ــ ــ ــــتشـــ ـــ المســ
 مقاومة مضادات الميكروبات.

  ــادية ـــ ــتخدام األجهزة إعداد وثيقة إرشــ ــ ــــأن اســـ بشـــ
 الطبية بشكل مأمون.

  ــــرات ـــ ــاس لإعداد مؤشــ ـــ ـــنيف على أســــ ـــ نهج لتصـــ
ـــاط ــة واالحتيـــ ــ ــة والمراقبــ ــ ـــاحــ ــدام  اإلتـــ ـــ ــــتخـ ــ ــــ ــ الســـ

 المضادات الحيوية على أمثل وجه.

 ـــتخدام تنف ــادات الحيوية باســــ ــ ـــنيف المضـــ يذ تصــــ
 نهج اإلتاحة والمراقبة واالحتياط.

  اعتماد المستشفيات إعداد مذكرة مفاهيمية بشأن
 لترصد مضادات الميكروبات.الطوعي 

  ــــأن توفير ـــ ـــ ـــ ــ ـــة بشــــ ـــة التــــدريبيـ ــب المجموعـ تجريــ
 المنتجات المساعدة في بلدين.

ـــع  ـــ ـــ ـــ ــ دعم تعزيز الهيــاكــل والقــدرات الوطنيــة لوضـ
جيهيــة وطنيــة للعالج وتنقيحهــا بــانتظــام مبــادئ تو 

ــة  ــار قـــائمـــة األدويـ ــة اختيـ ـــق مع عمليـ ـــ ــ ــــ ــ بمـــا يتسـ
ـــف ــات الوصــ ــ ــــية الوطنية وممارسـ ــــاسـ دعم و  ؛األسـ

تنميــة القــدرات اإلقليميــة/ الوطنيــة للقوى العــاملـــة 
ــيدالنية والقوى العاملة في المجاالت ذات  ــ ــــ ــ ـــ الصــ
ــــتخدام األدوية  ـــ ــلة من أجل تعزيز عملية اســ ـــ ــ الصــ

يد باللوائح والمبادئ التوجيهية إلى من تحسـين التق
ــى، بالتعاون مع الجهات  ـــمان ســـــالمة المرضـــ ضــ

ـــريكة ــــرافية بالتركيز و  ؛الشــــ دعم تنفيذ البرامج اإلشـــ
على مضادات الميكروبات؛ وتوفير التوجيه بشأن 
ـــادات العالج المعيــاريــة مع أنمــاط  ـــ ـــ ــ ـــ مواءمــة إرشــ
ـــأن مقاومـة  ـــ ــ ـــ ـــ المقاومة وخطط العمل الوطنية بشــ

ـــادات الميك ــ ـــ ــ ــــ ــتخدام نهج مضــ ــــ ــ ـــ ــ روبات؛ ودعم اســ
ــــاط  ــة واالحــتــيــــ ــ ـــة والــمــراقــبــــ ــاحـــــ ــ  )AWARE(اإلتــــ

ــــل ــ ـــين الجودة  AWARE  ودليــ ــ ــــ ـــ ــ ـــدخالت تحسـ ـــ لتــ
دعم وضــــع ســــياســــات ولوائح وطنية و  ؛واإلشــــراف

لضمان إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة ووصفها 
وصــرفها واســتخدامها على النحو المالئم، بما في 
ـــريعات ــأن تحســــين التشـ ـــادات بشــ ــع إرشـ  ذلك وضــ

ــل ودعم تعزيز  ــلــــة على النحو األمثــ ـــ ـــ ـــ ـــ ذات الصـ
ــفي األدوية وصــــارفيها لضــــمان إتاحة  قدرات واصــ
ــريب  ـــ ــ ــ ــــ األدوية وجودة الخدمة وتقليص خطر التسـ

 .إلى أدنى حدوسوء االستعمال 
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  دعم القدرة على الرصد -اإلجراء 
  

  من برنامج العمل العام الثالث عشر ٥-٣-١و ٣-٣-١و ١-٣-١المخرجات 
  

 المنجزات المستهدفة ٢٠١٩المعالم لعام   ٢٠٢١-٢٠٢٠المعالم للفترة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢فترة المعالم لل

 .جمع البيانات في المستشفيات 
 .مواصلة ترصد استهالك مضادات الميكروبات 
 .توسيع نطاق ترصد استهالك أدوية أخرى 

 .جمع البيانات في المستشفيات 
  ــادات ــ ــــتخدام مضـــ ـــأن اســـ ــ إعداد بروتوكوالت بشــ

 ت في المجتمع.الميكروبا
  ــادات ــ ـــ ـــ ــ ــــتخدام مضـــ ـــ ــ ــــ ــــيع نطاق قياس اســ ــ ـــ ــ توســــ

 الميكروبات.
  ــادات ــ ـــ ــتهالك مضـــ ــ ـــ ــ ـــد اسـ ــ ــــ ــيع نطاق ترصـ ــ ـــ توســـ

 الميكروبات.
  استهالك أدوية أخرى.ترصد أنشطة تجريب 
  ــتهالك ــ ـــ ـــ ــــد الثالثي الســـ ـــ ـــ ــيع نطاق الترصـــ ــ ـــ ــ توســــ

 ها.مضادات الميكروبات واستخدام
 ــد نظام المنظمة ل اإلنذار الخاص بالمواد و لترصـــ

ــانية ا ــحة تعرّ الجديدة التي لتأثير النفســــ ض الصــــ
 العمومية لمخاطر جسيمة.

  ــادات ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد مضــ ـــ ــ ـــ ـــ إعــداد مجموعــة أدوات لترصـــ
 الميكروبات في المستشفيات.

 ـــ ــادات أإعداد مواد تدريبية بشـــ ــ ـــتهالك مضــ ن اســـ
 الميكروبات.

  ـــتخدام ـــ ــتكمال البروتوكوالت الســ ـــ ــــادات اســـ ـــ مضـ
 في المستشفيات. الميكروبات

  ـــتهالإعداد وحدة ــأن اســ ــادات تدريبية بشـــ ك مضـــ
ـــد  ــ ـــ ـــ ــ الميكروبات في إطار النظام العالمي لترصــ

 مقاومة مضادات الميكروبات.
  ــأن ـــ ــ ــادات بشـ ــ ــتكمال اإلرشــــ ـــ ــتخدام اســـ ــ ـــ طرق اسـ

ـــادات الميكروبات  ـــ ــتهالك مضــ ــ البيانات عن اســــ
 واستعمالها.

  ـــتعمال ــ ـــ ـــد البيانات عن اســ ــ ـــ ــــتكمال أداة رصــ ــ اســــ
 مضادات الميكروبات ألغراض المسح.

  ــد البيانات ـــ ــ ـــتكمال أداة رصــ ـــ ــتهالك اســـ ــ ـــ عن اســ
مضــــادات الميكروبات في إطار النظام العالمي 

 لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.
  ــفيات بشـــأن اســـتهالك وضـــع بروتوكول للمســـتشـ

 مضادات الميكروبات.

وصــرفها  المنتجات الصــحيةدعم تحســين وصــف 
من خالل تحســين اســتخدام البيانات عن اســتخدام 

واتخـــاذ  التخـــاذ القرارات والتحليـــلهـــذه المنتجـــات 
ــأن  ــ ـــ ـــ ــــات بشـ ـــ ـــ ـــياسـ ـــ ـــ ـــتوى الســ ــ ــــ اإلجراءات على مســ

ــاس البّينات ــ ـــ ــــحية على أســ ـــ دعم و  ؛المنتجات الصــ
ــادات الحيوية  ــتخدام المضـ ــأن اسـ إجراء مســـوح بشـ
في المرافق الصــحية وفي المجتمع المحلي بهدف 
ــــراف والتــدخالت ودعم  ـــ ـــ ــ اإلعالم وتقييم أثر اإلشـــ
ــــتنادًا إلى  ـــ ــ ـــتهالك األدوية وتقييمه اســ ـــ ـــ ــد اســ ــ ــــ ــ رصـ

ــة؛ الواردات ــائيــ ــات الوبــ ـــاهــ ــة واالتجـ دعم و  الوطنيــ
ــعة للمراقبة وتقدير  تحســــين التنبؤ باألدوية الخاضــ

ــه  نفاد مخزونهاكمياتها من أجل تالفي  ـــ ــ ـــ ــ ونقصــــ
ــــارفيها  ـــ ـــفي األدوية وصــ ـــ ــ ودعم تعزيز قدرات واصـ
ــمان إتاحة الخدمة وجودتها وتقليص خطر  ـــ ــ ـــ ــ لضـــ

 أدنى حد.التسريب وسوء االستعمال إلى 
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