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  معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا،
  أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتهاومأمونية 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
األخيــرة توثيــق حــاالت نقــص األدويــة األساســية فــي معظــم أنحــاء العــالم تــواترًا مطــرد تــواتر فــي الســنوات   -١

ــوّرد علــى نحــو منقــوص هــي  الزيــادة. وثمــة قاســم مشــترك بشــأن حــاالت الــنقص هــذه هــو أن األدويــة المــرجح أن ُت
ديمة أو غير حائزة على براءة اختراع أو يصعب تحضيرها، وأن مواعيد صالحيتها محددة بدقـة معظمها منتجات ق

ويحيق بالمنتجات القابلـة للحقـن خطـر داهـم تحديـدًا. ويجـري  ١وال يوردها سوى قلة من المصنعين أو مصنع واحد.
ن كثيــرة، وفيمــا يلــي األســباب التحقيــق فــي األســباب التــي تقــف وراء حــاالت الــنقص بالعديــد مــن الدراســات وفــي بلــدا

المحتملــة الرئيســية: مواجهــة صــعوبات فــي الحصــول علــى المــواد الخــام ومشــكالت التصــنيع والحــواجز الماثلــة أمــام 
  المنافسة والقرارات التجارية وأثر التكنولوجيات الجديدة وغالء األدوية وتجزؤ األسواق.

  
هذه األسباب إلى خصائص نظم التوريد لتزيد طينة أي انقطـاع فـي تصـنيع المنتجـات بلّـة. ومـن وُتضاف   -٢

ــــك البيانــــات رديئــــة؛ وأن إدارة  ــــة بالطلــــب الفعلــــي ركيكــــة وأن نوعيــــة تل الجــــدير بالــــذكر أن إتاحــــة البيانــــات المتعلق
إلــى جنــب مــع عقــود المناقصــات  الممارســات الُمتبعــة فــي مجــال المشــتريات وسلســلة التوريــد يشــوبها القصــور، جنبــاً 

الكبيرة التي ال تحّدد بما فيه الكفاية معايير الجودة، بل تشّدد حصرًا على الحصول على األدويـة بـأبخس األسـعار؛ 
يوجد مـثًال نقـص . و وهي عوامل قد تؤدي كلها إلى تفشي حاالت النقص –وأن هوامش ربح المصنعين ضّيقة جدًا 

نيسيللين منذ عدة سنوات من جراء الُمواجه من مشاكل في تصـنيعه، مّمـا يسـفر بالتـالي مزمن في منتج البينزاتين بي
  ٢.عن رداءة نوعية المنتج وقلة الطلب عليه بشكل ثابت وانخفاض مؤشرات استعماله وتدني أسعاره نسبياً 

  
األطفـال هـي أيضـًا عرضـة لحـاالت الـنقص، ويعـاني العديـد مـن السـلطات التنظيميـة مـن محدوديـة وأدوية   -٣

قدرته على تطبيق ضـوابط تنظيميـة مناسـبة تكفـل تزويـد األطفـال بمنتجـات عاليـة الجـودة، وال ُتجـرى دومـًا التجـارب 
غيــر  لتشــخيصدرات الالزمــة الســريرية فيمــا بــين فئــات األطفــال مــن الســكان، وثمــة مشــاكل مواجهــة فــي تــأمين القــ

الشائع من األمراض بـين صـفوف األطفـال، مـن قبيـل اضـطرابات الغـدد الصـماء لـديهم التـي يمكـن عالجهـا عالجـًا 
بطائفــة قليلــة مــن األدويــة األساســية غيــر الحــائزة معظمهــا علــى بــراءات اختــراع  –عنــد تشخيصــها  –فعــاًال للغايــة 

  بدو.ولكن توريدها ناقص في العالم على ما ي
                                                           

١                    Gehrett BK. A prescription for drug shortages. Journal of the American Medical Association 
2012;307:153-154. doi:10.1001/jama.2011.2000. 

٢     Wyber R, Taubert K, Marko S, Kaplan EL. Benzathine penicillin G for the management of RHD: concerns 
about quality and access, and opportunities for intervention and improvement. Global Heart 2013:8;227-234 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gheart.2013.08.011 (accessed 7 December 2015).  
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  العواقب المترتبة على حاالت النقص
  
العجز عن صرف الوصفات الطبية ورداءة نوعية تلك الوصفات وٕاسـاءة اسـتعمال األدويـة هـي مـن اآلثـار   -٤

ـــائج الســـلبية المترتبـــة علـــى حـــاالت نقـــص المنتجـــات هـــي حصـــائل صـــحية رديئـــة يجـــري توثيقهـــا مـــثًال . وهـــذه النت
يتعلق بوفيات األطفال الناجمة عن انعدام وجود عالج للسـرطان واالسـتعمال غيـر المالئـم للمضـادات الحيويـة  فيما

في حال عدم توافر نظم العالج من الخط األول. ويمكن أن يسهم استعمال نظم العالج من الخطين الثاني والثالث 
لعـــالج وارتفـــاع التكـــاليف فـــي أغلـــب األحيـــان. اســـتعماًال غيـــر مالئـــم فـــي ظهـــور مقاومـــة األدويـــة وتقييـــد خيـــارات ا

ُيعــرف نطــاق العــبء العــالمي لتــدني مســتوى العــالج وانعــدام تــوفيره؛ علــى أن مشــكلة حــاالت الــنقص، فــي ظــل  وال
اتجاههــا اآلخــذ فــي الزيــادة، جنبــًا إلــى جنــب مــع إســاءة اســتعمال األدويــة ستصــبح مشــكلة معقــدة الحــل بشــكل مطــرد 

فيد بأن التعرض لحاالت النقص ينطوي على تسّلل منتجـات طبيـة مـزورة/ مغشوشـة التوسـيم/ الزيادة. وثمة تقارير ت
  .مغشوشة/ مزيفة إلى سلسلة التوريد تخّلف مخاطر على صحة المرضى

  
المرتفعــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل والبلــدان المنخفضــة الــدخل أســباب وقــد يكــون لــدى جميــع البلــدان   -٥

ما يخص سالسل التوريـد، بيـد أن نظـم الـدفع لقـاء المنتجـات يمكـن أن تسـبب مشـاكل فـي مختلفة لحاالت النقص في
كـــل األوســـاط. وقـــد تـــؤدي أيضـــًا التعـــديالت الُمدخلـــة علـــى هياكـــل أو نظـــم الـــدفع التـــي تـــوفر حـــوافز عكســـية علـــى 

م كـــذلك اســـتعمال منتجـــات غاليـــة الـــثمن إلـــى حـــاالت نقـــص فـــي العالجـــات البديلـــة المنخفضـــة األســـعار. وقـــد تســـه
عمليــات المناقصــة الجامــدة أو المطّولــة أو القاصــرة فــي تفشــي المشــكلة، ورغــم أنــه قــد ُتوجــد اســتراتيجيات تحــّد مــن 
مخاطر التوريد من خالل إجراء المناقصات الحصرية (مثل العقوبات المفروضة فـي حـال عـدم التوريـد)، فإنـه يلـزم 

  د من حاالت النقص بمختلف األوساط.إجراء بحوث بشأن مدى فعالية تلك المناقصات في الح
  

  النهوج القطرية الُمتبعة في الحد من حاالت النقص
  
استراتيجيات عديدة لتجنب حاالت الـنقص أو الحـد منهـا، ويوجـد نظـم إبـالغ متعـددة ضـمن البـرامج ُجرِّبت   -٦

مـــثًال شـــركات تصـــنيع المنتجـــات بالـــدول  المتخصصـــة أو علـــى الصـــعيد الـــوطني بالبلـــدان المرتفعـــة الـــدخل. وُتلـــزم
األعضاء في االتحاد األوروبي بإبالغ السلطات الصحية سلفًا بحاالت النقص المحتملـة فـي المسـتقبل. وقـد تسـاعد 
توليفــة تضــم نظــم إخطــار واســتجابات منهجيــة فــي مجــالي التنظــيم والســداد علــى مســتوى النظــام الصــحي، جنبــًا إلــى 

بشــأن اســتعمال المنتجــات المــوّردة بشــكل منقــوص لألغــراض الســريرية، بيــد أنــه لــم  جنــب مــع اتبــاع نهــوج منظمــة
يتضح بعد ما إذا كانت اإلخطارات اإللزامية أم الطوعية هي األفضل نتيجة، ومن هي الجهة التي ينبغي أن توجـه 

تعـاني مـن ضـعف ناهيك عن االعتبارات المطروحة بشأن إمكانيـة تطبيـق تلـك اإلجـراءات فـي بلـدان  –اإلخطارات 
  لوائحها التنظيمية ونظم المعلومات فيها.

  
وفيمـــا يلـــي النهـــوج اإلضـــافية المتبعـــة فـــي مجـــال إدارة حـــاالت الـــنقص الحـــادة وتالفـــي تلـــك الحـــاالت فـــي   -٧

المســتقبل والحــد مــن تأثيرهــا علــى تزويــد المرضــى بخــدمات الرعايــة: اســتخدام نظــم المعلومــات اإللكترونيــة لتســهيل 
ات الصـــحية مباشـــرة بالمعلومـــات عـــن حـــاالت الـــنقص؛ والتنســـيق بـــين المنتجـــين؛ وتطبيـــق إجـــراءات إبـــالغ الســـلط

استثنائية في بعض الحـاالت بشـأن مـنح تـراخيص التسـويق. وقـد رّوجـت أيضـًا بعـض الـدول لتقـديم مبـادرات تشـجع 
  على إنتاج وتسجيل الصيغ الجنيسة من األدوية المنقوصة التوريد.

  
آليات دمج وتبادل اإلخطارات الموجهة بشأن تدقيق حالة توريد فـرادى األدويـة علـى ي ويمكن بحث وتقص  -٨

الصعيد العالمي. ونظرًا إلى أن توريد المستحضرات الصـيدالنية هـو عمـل تجـاري متعـدد الجنسـيات، فـإن مـن شـأن 
بأ بحدوث حاالت النقص وضع نظام تقييم شامل وآلية عالمية في المستقبل لرصد هذا التوريد موضع التنفيذ أن يتن
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ويكشــف عنهــا مبكــرًا ويســاعد فــي وضــع آليــة مشــتركة لالســتجابة الســريعة تشــجع البلــدان والمجتمــع الــدولي وســائر 
  المعني من الجهات صاحبة المصلحة على التعاون في توجيه استجابة سريعة مشتركة في هذا الصدد.

  
. وبإمكـــان شـــركات التصـــنيع فـــي االت الـــنقصويمكـــن أيضـــًا اســـتخدام تـــدخالت التســـعير فـــي الحـــد مـــن حـــ  -٩

وقـد اقتُـِرح فـي الواليـات المتحـدة  ١طلـب تحديـد أسـعار أعلـى للمنتجـات المطروحـة فـي أسـواق محـدودة.أستراليا أن ت
ـــ بشـــأن وصـــف  ٢٠٠٣ن قـــانون عـــام األمريكيـــة التـــي انخفضـــت فيهـــا أســـعار منتجـــات عـــالج األورام فـــي أعقـــاب سَّ

الطبيــة وتحســين تلــك األدويــة وٕاضــفاء طــابع الحداثــة عليهــا، أن مــن شــأن تعيــين حــد أدنــى األدويــة المؤمنــة للرعايــة 
  .ألسعار بعض المنتجات تشجيعًا الستمرارية توريدها أن يفضي إلى زيادة توريد منتجات عالج األورام

  
يـد األدويـة ومن الضـروري وضـع اسـتراتيجيات اسـتباقية تقتـرن باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات راميـة إلـى تحد  -١٠

التي ال ُيستغنى عن توريدها ألغراض تقديم خدمات الرعاية الصحية وصـون توريـد تلـك األدويـة المعرضـة لحـاالت 
نقص في توريدها. وقد ثبت من اتباع النهج المعتاد باألسواق في توريد األدوية من خالل تشجيع شركات التصـنيع 

ئــد جّمــة علــى تخفــيض أســعار األدويــة وزيــادة القــدرة علــى تحمــل العامــة علــى إنتــاج المهــم منهــا أنــه نهــج يعــود بفوا
تكاليفها، بيد أن األسعار المنخفضة للغاية قد تبعد شركات التصنيع عن األسواق، وقد يسفر رفع أسـعار المنتجـات 

يمكـن  ، كمـاالبديلة الجديدة عن توريدها توريـدًا تفضـيليًا يقتـرن بضـمور أسـواق بيـع األدويـة الحيويـة بأسـعار أرخـص
  المنافسة إلى حدوث مشاكل في التوريد.أن يؤدي تقييد 

  
  استراتيجيات جديدة لتخفيف وطأة خطر حاالت النقص

  
من األدوية األساسية التـي ُيبلّـغ عـن حـاالت نقـص فيهـا أو يمكن أن ُتحّدد على الصعيد العالمي مجموعة   -١١

اتفـاق دولـي بشـأن ضـمان اسـتمرارية تصـنيعها يوجد خطر في أن تكون عرضـة للـنقص، ويمكـن بحـث مسـألة إبـرام 
وتوريدها. ويتعرض مثًال لخطـر شـديد نجـاح عـالج الكثيـر مـن حـاالت األورام والجهـاز المنـاعي مـن دون اسـتعمال 

ويتواصل حتى اآلن اإلبـالغ عـن هـذا المنـتج بوصـفه مـن المنتجـات المنقوصـة التوريـد مـرارًا  –دواء الميثوتريكسيت 
لــي المســائل التــي يتعــين أن يحســمها اتفــاق دولــي عــام: هــل يمكــن قطــع التــزام عــالمي بشــأن الشــراء وتكــرارًا. وفيمــا ي

سلفًا لعدة سنوات؟ وهل من شأن االتفاق على حد أدنى ألسعار عالمية جذابة تجاريًا أن يساعد على استمرار طرح 
  األدوية في األسواق؟ وكيف ُتحّدد تلك األسعار؟

  
  أدوية األطفال

  
بشـأن أدويـة أفضـل لعـالج  ٢٠-٦٠ج ص عللقـرار  ٢٠٠٧أفضى اعتماد جمعية الصحة العالمية في عـام   -١٢

األطفــال إلــى أن تســتقدم األمانــة برنــامج عمــل عــن هــذا الموضــوع، شــملت نتائجــه إعــداد قائمــة المنظمــة النموذجيــة 
معــايير عالميــة بشــأن التركيبــات ) ووضــع ٢٠١٥ألدويــة األطفــال األساســية (التــي ُحــدِّثت مــؤخرًا فــي نيســان/ أبريــل 

الدوائيــة لألطفــال وتحديــد مــا ُيجــرى علــى األطفــال مــن تجــارب ســريرية مــن خــالل منصــة البرنــامج الــدولي لتســجيل 
التجــارب الســريرية للمنظمــة ونشــر معلومــات عــن أســعار أدويــة مختــارة لألطفــال وتحديــد المنتجــات المفقــودة، مثــل 

  .والحاوية على الجرعة المناسبة من المكونات الالزمة لعالج السل لدى األطفالاألدوية المركبة الثابتة الجرعات 

                                                           
انظـــــــــــر وزارة الصــــــــــــحة الحكوميــــــــــــة فـــــــــــي أســــــــــــتراليا، مخطــــــــــــط االســـــــــــتحقاقات مــــــــــــن المستحضــــــــــــرات الصــــــــــــيدالنية،    ١

http://www.pbs.gov.au/info/industry/pricing/pbs-items/fact-sheet-requesting-a-change-to-an-existing-price تـــــــــم) ،
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٧االطالع في 
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نقـــص عالجـــات ســـل األطفـــال. وقـــد أحجمـــت دوائـــر صـــناعة وعالجـــت المنظمـــة وشـــركاؤها بنجـــاح مســـألة   -١٣
عـن االسـتثمار  ٢٠١٠المستحضرات الصيدالنية عقب إحـداث تغييـر فـي المبـادئ التوجيهيـة لعـالج السـل فـي عـام 

إعــادة تطــوير أدويــة عــالج األطفــال الــذين يعــانون مــن الســل، وأشــارت إلــى تكلفــة التجــارب الجديــدة بشــأن تقــديم فــي 
الطلبــات التنظيميــة وٕالــى الحقيقــة القائلــة إن األســواق كانــت صــغيرة وُأِســيء فهمهــا علــى أنهــا حــواجز تعتــرض ســبيل 

) علـى توظيـف اسـتثمارات ألدويـة (اليونيتيـدالمرفق الدولي لشـراء االخاص ب  STEP TBاالستثمار. وحرص مشروع
كمــا  عمــل مــع الشــركات المصــنعة لضــمان تقــديم الطلبــات التنظيميــة،انخــرط فــي المــن المخــاطر، و فــي تجــارب تحــّد 

تحسين القدرة على تحديـد كميـة عمل المشروع مع بلدان تنوء بأعباء ثقيلة من السل ووسطاء كبار معنيين بالشراء ل
  واالحتياجات منه.الطلب الفعلي 

  
نقــص كــل منــتج (أو طائفــة مــن المنتجــات المتماثلــة)، وســيتطلب وثمــة أســباب مختلفــة تقــف وراء حــاالت   -١٤

تصحيحها تنفيذ تدخالت محددة وهادفة. وُتدرج أيضًا منتجات أخرى لألطفال على قائمة التدخالت الالزمة للتعبير 
يدز والعدوى بفيروسه، األختبار الصالحية المسبق لعالجات عن االهتمامات والتي صدرت عن برنامج المنظمة ال

لمالريا، ويتواصل تنفيذ التدخالت بهدف ضمان توافرها انطالقـًا مـن واC والتهاب الكبد  B بما في ذلك التهاب الكبد
  .مرحلة تصنيعها ووصوًال إلى سالسل توريدها وطنياً 

  
ثيـق عـرى التعـاون بـين السـلطات التنظيميـة فيمـا يخـص طب األطفـال لتو وقد ُأنِشئت شبكة منظمي شؤون   -١٥

تنظــيم أدويــة األطفــال. ولــدى بعــض البلــدان المرتفعــة الــدخل تشــريعات تتعلــق بأدويــة األطفــال تهــدف إلــى تحســين 
وتعزيــز عمليــة تطــوير المنتجــات المناســبة، ولكــن ال توجــد تشــريعات مماثلــة موضــوعة عمومــًا موضــع التنفيــذ فــي 

الدخل وتلك المتوسطة الـدخل. وسـيكون ضـروريًا مواصـلة تطـوير تلـك الشـبكة وتقـديم المزيـد مـن  البلدان المنخفضة
الــدعم للبلــدان مــن أجــل بنــاء القــدرات المناســبة علــى تنظــيم أدويــة األطفــال كمــا ينبغــي وتشــجيع البحــث والتطــوير 

  بشأنها.
فئهــا، وقــد ُيعــزى جزئيــًا هــذا الفــرق فــي أســعار أدويــة األطفــال أغلــى عمومــًا مــن منتجــات البــالغين التــي تكاو   -١٦

األسعار إلى ارتفاع تكاليف تطوير أشكال محددة من جرعات أدوية األطفال وٕالى ضرورة إجراء مزيد من التجارب 
السريرية. ومن شأن تحسين فهم تكاليف البحث والتطوير أن يتيح المجال أمام إجراء حوار بّنـاء حـول كيفيـة وضـع 

  .ألدوية األطفال أسعار منصفة ومعقولة
  

فهــم تكــاليف تطــوير األدويــة أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى أمــراض األطفــال غيــر الشــائعة والوراثيــة ويكتســي   -١٧
(المصنفة على أسس مختلفة بوصفها أمراض يتيمة وأخرى نادرة). وهناك منتجات جديدة وفعالة لعـالج الكثيـر مـن 

در مـن االرتبـاك بشـأن البـت بـين االضطرابات الوراثية أصبحت متاحة، ولكنها عمومًا مكلفة للغاية. ويوجد كـذلك قـ
مــا ُيســّمى بــاألمراض اليتيمــة أو النــادرة فعــًال باالســتناد إلــى العــبء العــالمي للمــرض ومــا ُيعــّرف مــن تلــك األمــراض 
علــى أنهــا أمــراض يتيمــة ألغــراض رجــوع الســلطات التنظيميــة إليهــا التــي تســتطيع تــوفير حــوافز لشــركات التصــنيع 

وٕانتاجهـا. ويوجـد بعـض البّينـات علـى أنـه يجـري اسـتغالل تلـك الحـوافز األمـر الـذي لتشجيعها علـى تطـوير األدويـة 
أدى إلى ارتفاع األسعار ومواجهة مشاكل فـي اإلتاحـة. وٕاذا مـا اختـار البلـد أن يـوفر تلـك المنتجـات بواسـطة خطـط 

  التأمين الصحي فإن تأثيرها على ميزانيته المرصودة لألدوية سيكون كبيرًا.
  

م عمومـــًا زيـــادة فعاليـــة إدارة جانـــب الطلـــب فـــي األســـواق علـــى العديـــد مـــن األدويـــة، وثمـــة بيانـــات وقـــد يلـــز   -١٨
محــدودة لتوجيــه القــرارات المتخــذة بشــأن تصــنيع وشــراء أدويــة الكثيــر مــن أمــراض األطفــال. ويســعى عــاملو الرعايــة 

ت معـّدة إعـدادًا ارتجاليـًا قـد الصحية في الوقت نفسه إلى تقديم خدمات رعايـة فعالـة مـن خـالل اسـتعمال مستحضـرا
تؤمن حلوًال قصيرة األجل ولكنها قد تقترن أيضًا بمخاطر ناجمة عن رداءة نوعية إنتاجها. وقد تكون أيضًا توقعات 
  عاملي الرعاية الصحية وثقتهم في مدى توافر أدوية األطفال وأهميتها محدودة، وبالتالي ال ُيشّجع على استعمالها.
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نهــج مــنظم محتمــل بشــأن الوقايــة مــن حــاالت نقــص األدويــة األساســية  الســعي إلــى اتبــاع
  وٕادارتها

  
ثمة خيارات عدة بشأن اتخاذ إجراءات قد تفضي إلى الحد من مشكلة حاالت نقص أدوية األطفـال، سـواء   -١٩

  بصفة عامة أم خاصة، وهذه الخيارات هي كالتالي:
  ؛ة في هذا المضمارتطبيق نظام إخطار ذو طابع معولم وآليات استجاب  (أ)

  ؛إجراء تقييم سليم لتحديد المنتجات المعرضة لخطر النقص  (ب)
  ؛إبرام اتفاق عالمي بشأن إجراءات تقليل حاالت نقص محددة  (ج)
  ؛توسيع نطاق التعاون التنظيمي بشأن األدوية األساسية المعرضة لحاالت النقص  (د)
األساسـية المعرضـة للـنقص، بمـا فـي ذلـك إجراء مفاوضـات مركزيـة الطـابع للحفـاظ علـى األدويـة   (ه)

  ؛تعيين حد أدنى من كمياتها وتسعيرها على نحو منصف
  ؛تحليل وفهم تكاليف البحث والتطوير فيما يتصل بأدوية أمراض األطفال غير الشائعة  (و)
طـب األطفـال لتعزيـز وضـع المناسـب مـن التشـريعات شـبكة منظمـي شـؤون توسيع نطـاق أنشـطة   (ز)

  ؛التنظيمية وبناء القدرات ورصد أدوية األطفال واالستراتيجيات
  ؛مواصلة تعزيز إجراء التجارب السريرية األخالقية والمناسبة لألطفال من جميع الفئات العمرية  (ح)
العمل مع الشركاء لضـمان تلبيـة الطلـب علـى أدويـة األطفـال كمـا ينبغـي، ومنهـا أدويـة األمـراض   (ط)

  غير الشائعة.
  

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة (ضـمان  ٣لغايات المحددة بشأن إتاحة األدوية فـي الهـدف وسينطوي بلوغ ا  -٢٠
تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)، وكــذلك اســتكمال برنــامج العمــل غيــر الُمنجــز 

التقريـر. وسـيؤدي االسـتمرار  لألهداف اإلنمائية لأللفية، على اتخاذ إجراءات منسقة تتناول العوامل المبّينـة فـي هـذا
في التفاعـل مـع المخزونـات علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وخصوصـًا تلـك الناجمـة عـن ديناميـات السـوق، إلـى 
إلحاق ضرر جسيم بالقدرة على تحقيق تكافؤ الفرص في إتاحة األدويـة األساسـية؛ وسـيلزم اتبـاع نهـوج أكثـر فعاليـة 

  ى نطاق عالمي.في إيجاد أسواق األدوية األساسية عل
    
  إلجراء المطلوب من المجلس التنفيذيا
  

  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس   -٢١
  
  

=     =     =  


