
  ١٤٢/١٣ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٨ يناير /الثاني كانون ١٢  المائة بعد واألربعون الثانية الدورة
   EB142/13  المؤقت األعمال جدول من ٦-٣ البند
  
  
  
  

   األدوية في العالمي النقص معالجة
 وٕاتاحتها واللقاحات

  
  

  العام المدير من تقرير
  
  

  أساسية معلومات
  
 األدويــة فــي العــالمي الــنقص بمعالجــة المتعلــق بــالتقرير علمــاً  الســبعون العالميــة الصــحة جمعيــة أحاطــت -١

 فــي التنفيــذي المجلــس أعمــال جــدول فــي القضــية هــذه معالجــة بشــأن بنــد إدراج علــى ووافقــت وٕاتاحتهــا، واللقاحــات
 إلــى الحــالي التقريــر ويســتند ٢٠١٨.١ ينــاير الثــاني/ كــانون فــي هاقــدُ عَ  رالُمقــرَّ  المائــة بعــد واألربعــين الثانيــة دورتــه

ـــة التقـــارير يلـــي: لمـــا اســـتعراض ـــالقرارات المتعلقـــة المرحلي  المنظمـــة؛ كيانـــات مختلـــف عـــن الصـــادرة الصـــلة ذات ب
 الـذي واللقاحـات األدويـة إتاحـة علـى والعمـل اإلقليميـة؛ اللجـان ودورات الصـحة جمعيـات فيهـا نظرت التي والتقارير
 األدوية على بالحصول المعنيّ  المستوى الرفيع الفريق تقرير ذلك في بما األخرى، المتحدة األمم هيئات به تضطلع
 التــي الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولو  الشــركاء بــه يضــطلع الــذي والعمــل ٢المتحــدة؛ لألمــم العــام األمــين أنشــأه الــذي

 حـــول العـــام المـــدير تقريـــر إلـــى المجلـــس عنايـــة وُتســـترعى العالميـــة. الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات تربطهـــا
 لكيـــةوالمِ  واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العـــالميتين العمـــل وخطـــة لالســـتراتيجية الشـــامل البرمجـــي االســـتعراض

  ٣.الفكرية
  
 بإتاحـة المتعلـق التقريـر مـن )١٠-٣ (الفقرات تنفيذي ملخص )١( هي: فروع، ثالثة التقرير هذا ويتضمن -٢

 النظــر األعضـاء الــدول علـى التـي اإلجــراءات أولويـات ترتيــب بخيـارات قائمـة علــى التركيـز مــع واللقاحـات، األدويـة
 بالنقص المتعلق )٢٠١٦( ٢٥-٦٩ع ص ج القرار عناصر تنفيذ في زالمحرَ  التقدم عن ثةمحدَّ  معلومات )٢( فيها؛

 األدويــــة إتاحــــة عــــن العــــام المــــدير مــــن شــــامل وتقريــــر )٣( )؛١٤-١١ (الفقــــرات واللقاحــــات األدويــــة فــــي العــــالمي
 اللجــــانو  لجمعيــــة الصــــحة الرئيســــية بــــالقرارات قائمــــة التاليــــة: التــــذييالت يتضــــمن (الملحــــق)، األساســــية واللقاحــــات
 واللقاحــات األدويــة إتاحــة بشــأن الماضــية العشــر الســنوات خــالل صــدرت التــيووثــائق اللجــان اإلقليميــة  اإلقليميــة
 هـذا إعـداد ألغـراض اسُتعِرضـت التـي بالوثـائق قائمـة )؛١ (التـذييل والجيـدة، والناجعـة المأمونـة الصـحية والمنتجات

 األدويـة علـى بالحصـول المعنـيّ  المسـتوى الرفيع الفريق تقرير في الواردة للتوصيات اً استعراض )؛٢ (التذييل التقرير
 والمراكـز المتحـدة، األمـم هيئـات تضـم حصـرية غيـر قائمـة )؛٣ (التـذييل األدويـة إتاحـة مجـال فـي المنظمة وأنشطة

 الصــحة منظمــة مــع رســمية عالقــات تربطهــا التــي الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولو  والشــركاء، المنظمــة، مــع المتعاونــة
 ).٤ (التذييل األدوية إتاحة بشأن بأعمال وتضطلع العالمية

                                                            
 .(باإلنكليزية) ٢ الفرع، والمحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية السبعين، الجلسة التاسعة، ٧٠/٢٠انظر الوثيقة ج   ١

٢           Report of the United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Access to Medicines: 
promoting innovation and access to health technologies. Geneva: United Nations High-Level Panel on 
Access to Health Technologies; 2016 (http://www.unsgaccessmeds.org/final-report, accessed 20 
December 2017).  

  .١٤٢/١٤م تانظر الوثيقة    ٣
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  التنفيذي الملخص
  
 أهــداف ضــمن الــواردة الغايــات إحــدى للجميــع والجيــدة والفعالــة المأمونــة واللقاحــات األدويــة ١إتاحــة لشــكِّ ت -٣

 والفعالـة المأمونـة األساسـية واللقاحـات األدويـة إتاحـة الشـاملة الصـحية التغطية تحقيق ويتطلب ٢المستدامة. التنمية
 أســعار فــي المتزايــد االرتفــاع يلــي: مــا إلــى نظــراً  العــالمي للقلــق مصــدراً  اإلتاحــة لوتشــكِّ  التكلفــة. ميســورةالو  والجيــدة
 الكاملــة حيةالصــ الرعايــة إتاحــة علــى الصــحية الــنظم جميــع قــدرة علــى متزايــداً  ضــغطاً  ليشــكِّ  الــذي الجديــدة األدويــة

 منهــا يخــصُّ  مــا والســيما مخزونهــا، ونفــاد األساســية األدويــة بــنقص المتعلقــة المشــاكل اســتمرار التكلفــة؛ والميســورة
ــ واللقاحــات؛ الســارية، غيــر ضاألمــرا  خطــراً  لتشــكِّ  التــي والمغشوشــة النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجــات أعــداد دتزاُي
 وٕاساءة الميكروبات مضادات مقاومة بيلقَ  من مشاكل تسلط ذلك، إلى وٕاضافةً  العمومية. الصحة على مقبول غير

   لألدوية. المالئم االستعمال تحسين إلى الحاجة على الضوء األفيونّية المواد استعمال
  
 والفعالــة المأمونــة واللقاحــات األدويــة إتاحــة ضــمان فــي أساســي بــدور العالميــة الصــحة منظمــة وتضــطلع -٤

 ىالمسـتو  علـى تقدمـه الـذي التقنـي والـدعم والمعيـاري االسـتراتيجي عملهـا خـالل مـن العـالم أنحـاء جميـع فـي والجيدة
 القيمة سلسلة مراحل جميع يعالج الصحية ظمالنُّ  مجال في شامالً  نهجاً  المنظمة وتتبع .والوطني واإلقليمي العالمي

 التجاريـة والسياسـات الفكريـة لكيـةوالمِ  االحتياجـات، علـى القـائم واالبتكـار والتطـوير البحث ذلك في بما الصيدالنية؛
 وٕادارة الشـراء فـي والكفـاءة والنزاهـة التسـعير؛ وسياسـات ونظمه؛ التصنيع وعمليات العمومية، الصحة نحو هةالموجَّ 
 للشـــؤون الجيـــد التصـــريف المنظمـــة وتـــدعم المالئـــم. النحـــو علـــى واالســـتعمال والوصـــف واالختيـــار اإلمـــداد؛ سلســـلة
  المصلحة. أصحاب من كبير عدد مع وتتعاون العاملة، القوى وقدرات الرصد ونظم التنظيمية القدرة وتعزيز

  
 سـاهمي األنشـطة مـن العديـد أن مـن الـرغم وعلـى دة.معقَّـ قضـية واللقاحات لألدوية المتزايدة اإلتاحة لوتشكِّ  -٥
 مقارنـة فيهـا بميـزة المنظمـة عبتمتـُّ تتسـم التـي للمجـاالت األولويـة إعطـاء فليـزم واللقاحـات، األدوية إتاحة تحسين في

 تحســينات مــن إليــه تــؤدي ومــا منهــا، المرجــوّ  للغــرض ومالءمتهــا المــال، مقابــل قيمــةً  وتوفيرهــا األخــرى، بالمنظمــات
 للتحـديات شـامالً  استعراضـاً  األمانـة أجـرت وقـد المجـاالت. تلـك فـي واالسـتثمار االسـتمرار ومضـمونة للتحقيـق قابلة

 اآلن. حتـى زالمحـرَ  التقـدم لـتوحلَّ  والجيـدة، والفعالـة المأمونـة واللقاحـات األدويـة إتاحـة ضـمان تواجـه التي الرئيسية
 حـــددت ،٢٠٢٣-٢٠١٩ للفتـــرة عشـــر الثالـــث العـــام العمـــل برنـــامج دةلمســـوَّ  ووفقـــاً  االســـتعراض، هـــذا إلـــى واســـتناداً 
 الواليـة إطـار في اإلجراءات هذه جميع وتندرج تنفيذها. أولويات ترتيب يمكن التي أدناه المذكورة اإلجراءات األمانة
 هـذا تأكيـد شـأن ومن بآخر. أو بشكل ،حالياً  كلها بها األمانة وتضطلع بالملحق) ١ التذييل (انظر للمنظمة الحالية
  محتمل. أثر أكبر لها التي اإلجراءات على أنشطتها تركيز من األمانة نُيمكِّ  أن النهج

  
 والفعالـة المأمونـة األدويـة إتاحـة على لمحتمَ  أثر أكبر له التالية اإلجراءات نطاق توسيع أن األمانة وترى -٦

  التنفيذ. في الموارد من قدر أقل يتطلب وأنه التعقيد، من قدر بأقل والجيدة،
 ضـمان أجـل مـن ذلـك وتيسـير واإلقليمـي، الـوطني الصـعيدين علـى السياسية اإلرادة إبداء على الحثّ  ●

 وتنفيـذ الالفّعـ التنظـيم خـالل مـن وتوافرهـا والجيدة والفعالة المأمونة الطبية المنتجات تكاليف ميسورية

                                                            
ُتعــّرف "اإلتاحــة" بأنهــا تــوفُّر األدويــة األساســية المالئمــة الجيــدة فــي المرافــق الصــحية علــى نحــو متســق ويمكــن التعويــل    ١

عليه، ووصف تلك األدوية وصـرفها علـى نحـو رشـيد، وضـمان ميسـورية تكلفتهـا. وينبغـي أن يكـون الـدفع المباشـر، إن وجـد، 
 الحماية من النفقات الكارثية.في حدود قدرة المرضى على الدفع، وينبغي ضمان 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة  ٢الغايــة    ٢
وٕامكانيــــة الحصــــول علــــى خــــدمات الرعايــــة الصــــحية األساســــية الجيــــدة، وٕامكانيــــة حصــــول الجميــــع علــــى األدويــــة واللقاحــــات 

  الجّيدة الفعالة الميسورة التكلفة). األساسية المأمونة
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 واالســتثمار العــادل التســعير علــى تشــجع التــي والتمويــل التســعير سياســات تنفيــذ والســيما السياســات،
  المباشر. الدفع من تقلل التي الشاملة التغطية مخططات في المحلي

 اضـــيعمو  علـــى والتـــدريب الشـــبكات وٕاقامـــة والُقطـــري، واإلقليمـــي المنظمـــات بـــين التعـــاون تعزيـــز دعـــم ●
 بلبُسـ ة،يـوالتجار  الفكرية لكيةالمِ  سياسات والمأمونية؛ الجودة التنظيم؛ الشؤون؛ تصريف مثل: محددة
 فكريـةال لكيـةللمِ  العالميـة المنظمـة مـع العالميـة الصـحة منظمـة به تضطلع الذي الثالثي التعاون منها

  المالئم. االستعمال التكاليف؛ ردّ  الشراء؛ التسعير؛ العالمية؛ التجارة ومنظمة
 ذلــك فــي بمــا وتحســينها، األمــراض بمختلــف الخاصــة المنتجــات تطــوير فــي األمانــة مســاهمة توطيــد ●

 للبحــث العــالمي المرصــد خــالل مــن فعــال نحــو علــى والتطــوير البحــث الحتياجــات األولويــة إعطــاء
 القائمــة والتطــوير البحــث نمــاذج حققتــه الــذي النجــاح مســيرة واســتكمال الصــحة، مجــال فــي والتطــوير

   ١الحيوية. المضادات مجال في والتطوير للبحث العالمية الشراكة مثل
 النموذجية المنظمة قائمة في الواردة المحمية األدوية جميع ليشمل األدوية براءات مجمع توسيع دعم ●

   للميكروبات. المضادة واألدوية األساسية لألدوية
 التــي الفكريــة لكيــةالمِ  لقــوانين الســليم التنفيــذ أجــل مــن اآلخــرين، الشــركاء مــع بالتعــاون القــدرات، بنــاء ●

 تســـتفيد والتـــي الفكريـــة لكيـــةالمِ  حقـــوق مـــن بالتجـــارة المتصـــلة بالجوانـــب المتعلـــق االتفـــاق مـــع تتماشـــى
  ١مرونته. مواطن من كافية استفادةً 

  
 المعـايير لتحديـد العالميـة الصحة منظمة به تضطلع الذي المعياري العمل استمرار فإن ذلك، إلى وٕاضافةً   -٧

 فهاْصــووَ  وتوزيعهــا وشــرائها وتســعيرها واختيارهــا وٕانتاجهــا وتنظيمهــا واللقاحــات األدويــة بتطــوير المتعلقــة والتوجيهــات
 تعقــدها بانخفــاض تتســم التــي والجيــدة والفعالــة المأمونــة األدويــة إتاحــة علــى كبيــر أثــر ذا كــذلك يعتبــر واســتعمالها
  معظمها. في متاحة تنفيذ مواردَ  وتتطلب

  
 والجيـدة، والفعالـة المأمونـة األدويـة إتاحـة علـى كبيـراً  محتمالً  أثراً  التالية اإلجراءات نطاق لتوسيع أن وُيرى  -٨

  إضافية. موارد ويتطلب التعقيد من مزيداً  يستلزم لكنه
 باألدويــة المتعلقـة الرئيسـية البيانـات جمـع أجـل مـن الــوطني الصـعيد علـى وتنفيـذها الـنظم عْضـوَ  مْعـدَ  ●

 ومأمونيتهـا؛ ،وجودتهـا ،واسـتعمالها ،عليهـا واإلنفـاق ،وأسـعارها ،توافرها قبيل من ورصدها، واللقاحات
  بالبينات. دةالمسنَ  السياسات صنع عملية تحسين أجل من البيانات تلك استخدام وضمان

 عــن العلنــي الكشــف ذلــك فــي بمــا يمــة،القِ  سلســلة مراحــل جميــع فــي الشــفافية زتعــزِّ  سياســات وضــع ●
 وٕاجراءاتـــه، الشـــراء وأســـعار اإلنتـــاج وتكـــاليف والتطـــوير البحـــث وتكـــاليف ٢الســـريرية التجـــارب بيانـــات
  ١التوريد. سلسلة ربح وهوامش

 النمـــاذج إلـــى اســـتناداً  االســـتراتيجي للشـــراء تعاونيـــة هـــوجنُ  لوضـــع األعضـــاء الـــدول إلـــى الـــدعم تقـــديم ●
  القائمة.

 الصـيدالنية العاملـة القـوى مهـارات لتحسـين التقنـي الدعم توفير في عتبَ يُ  كي انتظاماً  أكثر نهج وضع ●
  وأدائها. التدريبية واحتياجاتها مهاراتها ومجموعات وتكوينها حجمها ورصد

                                                            
  .١٤٢/١٤م تانظر أيضًا الوثيقة    ١
 بالملحق. ٣ (ب) في التذييل٤-٣-٤ انظر التوصية   ٢
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 واللقاحـــات األدويـــة إتاحــة تـــوفير علـــى التنظيميــة الـــنظم قـــدرة لضــمان المنظمـــة دعـــم اســتمرار إلـــى وُينظــر  -٩
 أمـور أنهـا علـى الـدوليين، التنظيميين والمواءمة التقارب مبادرات إطالق دعم إلى إضافةً  والجيدة، والفعالة المأمونة
 التعقيـد مـن مزيـداً  يسـتلزم لكنـه والجيـدة، والفعالـة المأمونـة واللقاحـات األدويـة إتاحة على كبيراً  تأثيراً  تؤثر أن يحتمل
 العالمية الوكاالت تشتريها كي النوعية جيدة جنيسة منتجات توافر دعم المنظمة وستواصل إضافية. موارد ويتطلب
 الصــحية االحتياجــات تلبــي تطــورات سيشــهد الــذي األدويــة لصــالحية المســبق االختبــار برنــامج خــالل مــن والبلــدان
  للبلدان. المتغيرة

  
 التعقيـــد بالغـــة أيضـــاً  ولكنهـــا كبيـــر، أثـــر ذات تكـــون أن يحتمـــل التـــي اإلجـــراءات مـــن عـــدد هنـــاك ،وأخيـــراً  -١٠

  :اإلجراءات هذه على أمثلة يلي وفيما كبيرة. إضافية موارد وتتطلب
 االســتعمال اســتراتيجيات لتعزيــز ورصــدها وتنفيــذها باألدويــة المتعلقــة الوطنيــة السياســات وضــع دعــم ●

  لألدوية. المالئم
  والتوريد. الشراء إدارة في والسيما الصيدالني، النظام في والفساد المبرر غير للنفوذ التصدي ●
  ١الحيوي. الطب مجال في والتطوير البحوث مبادئ توحيد حول النقاش تسهيل ●

  
ــالنقص المتعلــق ٢٥-٦٩ع ص ج القــرار عناصــر تنفيــذ فــي المحــرز التقــدم  فــي العــالمي ب
  واللقاحات األدوية

  
 الــذي ،٢٥-٦٩ع ص ج القــرار والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدت ٢٠١٦ مــايو أيــار/ فــي  -١١
 "لحجـم تقـدير إجـراء القـرار فـي المـدير العـام مـن ُطِلـب وقـد واللقاحـات. األدوية في العالمي النقص منها أموراً  عالج

 سيشـمل والـذي الـدواء؛ بـنقص عـالمي إخطـار نظـام "إعـداد أيضـاً  وُطلـب واللقاحـات". األدويـة نقص مشكلة وطبيعة
 هــذا تنفيــذ فــي زالمحــرَ  التقــدم "عــن تقريــر وتقــديم أســبابه" مْهــوفَ  األدويــة نقــص عــن أفضــل بشــكل للكشــف معلومــات
            والسبعين". الحادية العالمية الصحة جمعية إلى التنفيذ، هذا حصائل وعن القرار،

  
 حـاالت عـن لإلبـالغ القائمـة الـنظم السـتعراض تقنيـة مشـاورة األمانة استضافت ،٢٠١٧ يوليو تموز/ وفي -١٢

 المتدنيـة الطبيـة بالمنتجـات المتعلقـة تلـك علـى عالوةً  التنظيمية، السلطات بيانات قواعد ذلك في بما األدوية، نقص
 عـــن لإلبـــالغ عـــالمي نظـــام تصـــميم فـــي المعلومـــات هـــذه ُتســـتخدم وســـوف الضـــارة. واألحـــداث والمغشوشـــة النوعيـــة
 إنشاء في لإلسهام للمعلومات مختلفة مصادر على ستعتمد البلدان أن إلى وبالنظر ونفاده. المخزون نقص حاالت
 المنتجـات تشـتري التـي والبـرامج والصـانعين الوطنيـة الشـراء وسـلطات التنظيميـة الوكـاالت فـإن عـالمي، إبـالغ نظام

 واألمــن اإلدراج، معــايير أيضــاً  شــتوقِ ونُ  ذلــك. فــي ُتســاهم أن يمكــن التــي الكيانــات ضــمن ُعــّدت قــد وتوردهــا الطبيــة
 قائمـة فـي جـةالمدرَ  األدويـة علـى العـالمي اإلبـالغ نظـام يقتصـر وسـوف األخـرى. اإلبـالغ نظـم مـع نـييْ البَ  والتشغيل
   األساسية. لألدوية النموذجية المنظمة

  
 األدويـــة نقـــص مشـــكلة حجـــم تُقـــّيم العالميـــة الصـــحة منظمـــة فتئـــت مـــا لإلبـــالغ، عـــالمي نظـــام عْضـــوَ  وقبـــل -١٣

 المسـتخدمة القائمـة الوطنيـة البيانـات قواعد وتحليل السابقة، الدراسات على االطالع خالل من وطبيعتها واللقاحات

                                                            
 .١٤٢/١٤م تانظر أيضًا الوثيقة    ١
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 متنوعــة مســوحاً  الشــركاء، مــع بالتشــاور المنظمــة، يجــرِ وتُ  المصــلحة. أصــحاب مــع مقــابالت وٕاجــراء اإلخطــار، فــي
 ١للجمهور. متاحة لإلبالغ وطنية آلية لديها ليس التي البلدان من السيما إضافية، معلومات لجمع

 
 شـــرق إقلـــيم فــي يـــتجرِ أُ  ومســحاً  مناقشـــات معالجتــه وحلـــول الـــنقص أســباب بشـــأن اإلقليمــي العمـــل وشــمل -١٤

 باللقاحـات يتعلـق ومسـحاً  ،٢٠١٧ عـام فـي الهادئ المحيط غرب إقليم في يجرِ أُ  ومسحاً  ،٢٠١٦ عام في المتوسط
  .٢٠١٦ عام في األوروبي اإلقليم في يجرِ أُ 
  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

ـــــى مـــــدعوّ  المجلـــــس -١٥ ـــــر، بهـــــذا علمـــــاً  اإلحاطـــــة إل ـــــك فـــــي بمـــــا التقري ـــــق الشـــــامل التقريـــــر ذل  بإتاحـــــة المتعل
 أعـــاله المـــذكورة لإلجـــراءات االســـتراتيجي والتوجيـــه األولويـــات فـــي والنظـــر (الملحـــق)، األساســـية واللقاحـــات األدويـــة
 ٢٥-٦٩ع ص ج القـــرار فـــي الـــواردة العناصـــر تنفيـــذ فـــي زالمحـــرَ  بالتقـــدم أيضـــاً  علمـــاً  واإلحاطـــة )،١٠-٦ (الفقـــرات
  أعاله). ١٤-١١ (الفقرات واللقاحات األدوية في العالمي بالنقص المتعلق

  
  

                                                            
  .٢٠١٨ من المقرر نشر تقرير كامل بحلول أيار/ مايو   ١
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  الملحق
  

  األساسية واللقاحات األدوية إتاحة
  
  

  العام المدير من تقرير
  
  

  العام والسياق الشاملة القضايا
  
 خــاص مكــون التكلفــة الميســورة والفعالــة والجّيــدة المأمونــة واللقاحــات األدويــة علــى الجميــع حصــول إمكانيــة -١
 والفعالة المأمونة األدوية إتاحة بأن اعُتِرف وقد ١المستدامة. التنمية أهداف ضمن الواردة ٨-٣ الغاية تمكونا من

 مـن العديـد فـي األهميـة ذات العموميـة الصـحية والسمات المشاكل من العديد حل في حاسماً  عنصراً  لشكِّ تُ  والجيدة
 ويتطلــب ).١ التـذييل (انظـر كافــة المنظمـة كيانـات بهـا تضــطلع التـي األعمـال تتنـاول التــي الصـحة جمعيـة قـرارات

               .التكلفة ميسورةال الجّيدةو  والفعالة المأمونة األساسية واللقاحات األدوية إتاحة الشاملة الصحية التغطية تحقيق 
  
 إمكانيـــة لتـــوفير الصـــحية الـــنظم علـــى متزايـــد ضـــغط وهنـــاك .عالميـــاً  قلقـــاً  واللقاحـــات األدويـــة إتاحـــة وتثيـــر -٢

 مرتفعــة. بأســعار جديــدة صــحية ومنتجــات أدويــة طــرح مــع والســيما ميســورة، بتكلفــة الصــحية الرعايــة علــى الحصــول
 يجعــل مــا وهــو ،٪٩٠ إلــى الناميــة البلــدان فــي المباشــر الــدفع بطريقــة األدويــة يشــترون الــذين الســكان نســبة وتصــل
 حـاالت منهـا وكثيـر - السـارية غيـر األمـراض ازديـاد ومـع ٢الغـذاء. بعـد سـرياألُ  اإلنفاق بنود من بند أكبر األدوية
 مـا وسيصـبح والحكومـات المرضـى عـاتق علـى ىالملَقـ المـالي العـبء سـيزيد - األجـل طويـل عالجـاً  تتطلب مزمنة
 حد على والجديدة التقليدية اللقاحات على الحصول في صعوبات عن البلدان بعض غوتبلّ  بكثير. ذلك من أثقل هو

 المتمثلـة المتزايـدة التكـاليف لمواجهـة كافيـة ماليـة مـوارد علـى الحصول في وكذلك الالزمة، الكميات حيث من سواء
  وٕاعطائها. اللقاحات مقابل في
  
 ولقاحاتها. السارية غير األمراض أدوية والسيما البلدان، بعض في ضعيفاً  واللقاحات األدوية توافر واليزال -٣

 البلــدان بعــض فــي المرافــق مــن ٪١٠ مــن أقــل أن الماضــيين العــامين خــالل األمانــة جمعتهــا التــي البيانــات وتوضــح
 مـن كثيـر فـي اإلمـداد سلسـلة نظـام واليـزال السـارية. غيـر األمـراض لعـالج األساسـية األدويـة مـن كاملة "سلة" لديها

 خـــدمات تقـــديم علـــى القـــدرة وعـــدم المخـــزون نفـــاد إلـــى يـــؤدي مـــا وهـــو المطلـــوب، المســـتوى دون أداءً  يـــؤدي البلـــدان
 علـى مقبـول غيـر خطـراً  والمغشوشـة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجـات عـدد زيادة لُتشكِّ  ذلك، إلى وٕاضافة ٣جيدة.
 العمومية. الصحة

                                                            
من أهداف التنمية المستدامة (تحقيق التغطية الصحية الشـاملة، بمـا فـي ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة  ٨-٣ الغاية   ١

وٕامكانيــــة الحصــــول علــــى خــــدمات الرعايــــة الصــــحية األساســــية الجيــــدة، وٕامكانيــــة حصــــول الجميــــع علــــى األدويــــة واللقاحــــات 
 األساسية المأمونة الجّيدة الفعالة الميسورة التكلفة).

٢            WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. Geneva: World Health Organization; 
2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153920/1/9789241549035_eng.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).  

٣         Improving access to medicines in the South-East Asia Region: progress, challenges, priorities. New 
Delhi: World Health Organization Regional Office for South-East Asia; 2017 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258750/1/9789290225904-eng.pdf, accessed 23 October 2017). 



  EB142/13          Annex    الملحق          ١٤٢/١٣ت  م

7 

 وصـــف ضـــرورة األفيونّيـــة المـــواد اســـتعمال وســـوء الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة فـــي الزيـــادة أبـــرزت وقـــد -٤
 الحيويـة المضـادات فـي الخطيـر والـنقص ينبغـي. كمـا اسـتعمالها ضـمان أجل من مالئم نحو على وصرفها األدوية
 زيـــادة يتطلـــب الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة فـــي المتمثـــل المتزايـــد التهديـــد لمكافحـــة الالزمـــة التطـــوير قيـــد الجديـــدة

  المبتكرة. األدوية مجال في والتطوير البحث في االستثمار
  
 السياسـية اإلرادة مـن يكفـي مـا شـيء، كـل قبـل والجيدة، والفعالة المأمونة واللقاحات األدوية إتاحة وتتطلب -٥

 القيمــة سلســلة مراحــل جميــع يعــالج الصــحية ظمالــنُّ  مجــال فــي شــامالً  نهجــاً  أيضــاً  وتتطلــب الــوطني. الصــعيد علــى
 التجاريـة والسياسـات الفكريـة لكيـةوالمِ  االحتياجـات، علـى القـائم واالبتكـار والتطـوير البحث ذلك في بما الصيدالنية؛

 والمســتدام االســتراتيجي المحلــي اإلنتــاج ذلــك فــي بمــا ونظمــه؛ التصــنيع وعمليــات العموميــة، الصــحة نحــو هــةالموجَّ 
 الصــحية التغطيــة تحقيــق فــي تســاهم التــي التغطيــة ومخططــات التســعير وسياســات المنتجــات؛ جــودة يضــمن الــذي

 المالئــم. النحــو علــى واالســتعمال والوصــف واالختيــار اإلمــداد، سلســلة وٕادارة الشــراء فــي والكفــاءة والنزاهــة الشــاملة؛
 إضافة ونجاعتها، ومأمونيتها واللقاحات األدوية جودة على لإلشراف قوية تنظيمية نظم وجود أيضاً  األمر ويقتضي

 المســاءلة لضــمان بــالقوة يتســم شــؤون تصــريف إلــى حاجــة وثمــة السياســات. لتوجيــه فعــال رصــد نظــام وجــود إلــى
 جميــع فــي جيــداً  تــدريباً  مدربــة عاملــة ىقــو  إلــى حاجــة ثمــة ذلــك، إلــى وٕاضــافة الفســاد. أمــام الضــعف نقــاط ومعالجــة
  المعنيين. المصلحة أصحاب جميع مع التعاون على عالوة النظام، مراحل

  
 ال المسـاعدة، والتكنولوجيـات الطبيـة األجهـزة ذلـك فـي بمـا ١األخـرى، الصحية التكنولوجيات إتاحة أن كما -٦

 بالصـحة. المتصـلة المسـتدامة التنميـة أهـداف ولتحقيق جيد نحو على وظيفته يؤدي صحي نظام إلقامة اعنه غنى
 تكـون مـا وكثيـراً  الملّطفـة، الرعايـة وحتـى والتأهيـل والعالج والتشخيص للفحص الصحية التكنولوجيات عن غنى وال

 تماثـل األدويـة إتاحـة تحسـين دون ولتّحـ التـي العوائـق مـن كثيـر هنـاكو  مالئـم. نحـو على الدواء لتقديم الزماً  شرطاً 
األجهزة الطبية والتدريب على استعمالها كما ينبغي وصيانتها  اختيار عملية فإن الطبية. األجهزة تواجهها التي تلك

 قــد ذلــك، ومــع التعقيــد. مــن بمزيــد (عنــد اللــزوم) ودعــم البنيــة التحتيــة الالزمــة لهــا وضــمان إتاحتهــا هــي عمليــة تتســم
 تطـوير مواصـلة وينبغـي أهميـة، ذات واللقاحـات األدويـة إتاحـة تحسـين فـي قـدماً  بالمضي المتعلقة المقترحات تكون

   األخرى. الصحية التكنولوجيات إتاحة لتحسين الالزمين والدعم البحوث
  

   اإلتاحة تحسين في المحرز التقدم
  
 والفعالـــة المأمونـــة واللقاحـــات األدويـــة إتاحـــة ضـــمان فـــي أساســـي بـــدور العالميـــة الصـــحة منظمـــة تضـــطلع -٧

 ىالمسـتو  علـى تقدمـه الـذي التقنـي والـدعم والمعيـاري االسـتراتيجي عملهـا خـالل مـن العـالم أنحـاء جميـع فـي والجيدة
 بهــا اضــطلعت التــي واألنشــطة باإلتاحــة المتعلقــة الرئيســية للتحــديات مــوجز يلــي وفيمــا والــوطني. واإلقليمــي العــالمي
  ).٢ (التذييل الوثائق من وغيرها المرحلية للتقارير استعراض إلى استناداً  لها، للتصدي المنظمة

  
  الشؤون وتصريف السياسية اإلرادة  (أ)

  
 المأمونــة واللقاحــات األدويــة إلتاحــة الالزمــة المــوارد علــى الحصــول لضــمان السياســية اإلرادة عــن غنــى ال -٨

 وتنفيـذها. والتمنيـع باألدويـة المتعلقـة الوطنيـة السياسـات وضـع في تنعكس وهي مستدام، نحو على والجيدة والفعالة
                                                            

يشـير مصـطلح "التكنولوجيــات الصـحية" إلـى تطبيــق المعـارف والمهـارات المنظمــة فـي شـكل األجهــزة واألدويـة واللقاحــات    ١
 ٢٩-٦٠ص عج واإلجــراءات والــنُّظم التــي ُتســتحَدث مــن أجــل حــل المشــكالت الصــحية وتحســين نوعيــة الحيــاة. انظــر القــرار 

 بشأن التكنولوجيات الصحية.) ٢٠٠٧(
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 والبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان فـــي ٪٦٠-٢٠( األدويـــة علـــى الصـــحي اإلنفـــاق مـــن المرتفعـــة النســـبةُ  وتعـــوق
 أن ويجب ١،٢.الشاملة الصحية التغطية بتحقيق ماً االتز  قطعت التي البلدان من العديد في التقدمَ  الدخل) المتوسطة
 ضـــمان إلــى والحاجــة الصــحية للخــدمات الماليـــة التغطيــة إلــى المتزايــدة الحاجــة مـــن الً ُكــ القويــة السياســات تعكــس
 ومشـــاركة الشـــفافية ذلـــك فـــي بمـــا قويـــة، عمليـــات إلـــى حاجـــة وهنـــاك الجيـــدة. الرعايـــة علـــى الحصـــول فـــي المســـاواة
 مـن الحد وكيفية الصحية، الخدمات يتلقون الذين والمرضى تقديمها، ينبغي التي الخدمات لتحديد المدني، المجتمع
 األمـوال فـي التصـرف فـي الكفـاءة يكفـل ال القـوي الشـؤون فتصـريف الصحية. الرعاية تمويل وكيفية المباشر، الدفع

   الجيدة. واللقاحات لألدوية السليم االستعمال في ويساهم ،أيضاً  الصحية الرعاية نظام في الثقة يقوي بل فحسب،
  
تعريض نظام اإلمداد بالمستحضرات الصيدالنية لخطـر إدارتهـا علـى  إلى الشؤون تصريف ضعف ويؤدي -٩

فعـــال وآلثـــارًا ال داعـــي لهـــا والفســـاد وقصـــور الـــتخلص مـــن النفايـــات واالحتيـــال فـــي مجـــال اإلمـــداد بهـــذه نحـــو غيـــر 
 العــالمي اإلنفــاق مــن ٪٦ إلــى تصــل خســائر إلــى يــؤدي الفســاد أن التقــديرات وتفيــد المعاملــة. وٕاســاءة المستحضــرات

 النظـام في الشؤون تصريف ضعف اليزال ذلك، إلى وٕاضافة ٣أمريكي. دوالر مليار ٣٠٠ أي ،سنوياً  الصحة على
 وقلــة والمســؤوليات، األدوار وضــوح وعــدم والمســاءلة، الشــفافية نقــص بســبب البلــدان أمــام مشــكلة يشــكل الصــيدالني

 هأمـدُ  طـال ارتبـاك مـن تعـاني أنهـا المركزيـة صـحية نظـم لديها التي البلدان بعض في التجربة أظهرت وقد المراقبة.
 المسـاءلة آليـات كفايـة عـدم مـع بهـا، التمنيـع بـرامج إطار في والمسؤوليات األدوار حول أكثر أو أعوام خمسة حتى

 تحسـينات تحقيق المستحيل من يجعل ما وهو أولوياتها، وتحديد الموارد إنفاق طريقة في للتحكم ينتالالزم والمراقبة
 الخـاص والقطـاع الحكومـات بـين التفاعالت إدارة كيفية المتزايدة األهمية ذات المسائل ومن ٤بالتمنيع. التغطية في

 التـــي اإلتاحـــة مبـــادرات عـــدد فـــي زيـــادة حـــدثت األخيـــرة، الســـنوات وفـــي لـــه. مبـــرر ال الـــذي التـــأثير مخـــاطر لتجنـــب
 العمومية الصحة مصالح تظل أن ضمان إلى حاجة وثمة ونطاقها، الصيدالنية المستحضرات شركات بها تضطلع

   المبادرات. هذه صميم في
  

 األمـر ويقتضـي التقرير. هذا من التالية الفروع في المبين النحو على قوية، سياسات رسم األمانة ودعمت -١٠
 سياسـات وتنفيـذ وضـع أجـل مـن البلـدان ودعـم بالسياسـات المتعلقة التوجيهات لتحديث العمل من بمزيد االضطالع

 التغطيــة تحقيــق فــي عنهمــا غنــى ال أمــرين باعتبارهمــا واللقاحــات األدويــة إتاحــة تحســين إلــى الحاجــة تعكــس وطنيــة
   الشاملة. الصحية

  
 االســـتجابة بشـــأن سياســـات مـــوجز العالميـــة الصـــحة منظمـــة نشـــرت ،٢٠١٧ أكتـــوبر األول/ تشـــرين وفـــي -١١

 دعم أجل من األخرى الصحية والتكنولوجيات األدوية تكنولوجيات إتاحة زيادة إلى الرامية الصناعة دوائر لمبادرات
                                                            

١      Reich MR, Harris J, Ikegami N, Maeda A, Cashin C, Araujo EC, et al. Moving towards universal 
health coverage: lessons from 11 country studies. Lancet. 2016;387:811-16. doi: 10.1016/S0140-
6736(15)60002-2.  

٢      WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. Geneva: World Health Organization; 
2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153920/1/9789241564977_eng.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).  

: منظمـــة جنيـــفتمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة.   .٢٠١٠ التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم    ٣
 ، تـــــم االطـــــالع فـــــيhttp://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20169en/s20169en.pdf( ٢٠١٠ الصـــــحة العالميـــــة؛

               ).٢٠١٧  تشرين األول/ أكتوبر  ٢٣

٤     Strategic Advisory Group of Experts on immunization. 2016 Midterm review of the global vaccine 
action plan. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/1_Draft_GVAP_Assessment_report_20
16_for_Yellow_Book_28_Sep_2016.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 والمســاءلة الشــفافية تقيـيم أداة مــن حـةمنقَّ  لنســخة ميـدانياً  اختبــاراً  األمانـة وأجــرت ١الصـدد. هــذا فـي األعضــاء الـدول
  ٢.الصيدالني النظام في
  

 اللقاحـات ومأمونيـة بالتمنيع يتعلق فيما الشفافية تحسين في قيادي بدور العالمية الصحة منظمة وتضطلع -١٢
 والمســـندة المســـتقلة المشـــورة تســـدي التـــي ٣بـــالتمنيع المعنيـــة الوطنيـــة التقنيـــة االستشـــارية األفرقـــة إنشـــاء خـــالل مـــن

ـ نشـئتأُ  وقـد واللقاحـات. بـالتمنيع المتصـلة السياسات قضايا بشأن الصحية السلطات إلى بالبينات  للتعـاون اتمنصَّ
 حــول السياســات بشــأن حــوار وٕاقامــة البينــات وتوثيــق الخبــرات لتبــادل المنظمــة أقــاليم جميــع فــي طــريوالقُ  اإلقليمــي
  األساسية. األدوية إتاحة لتحسين الوطنية األدوية سياسات تستخدم أن للبلدان بها يمكن التي الكيفية

  
 إلـى يهـدف الـذي لألدويـة الرشـيدة لـإلدارة المنظمـة برنامج خالل من الشؤون لتصريف طريالقُ  الدعم مدِّ وقُ  -١٣
 الطـابع إضفاء الصيدالنية؛ النظم في والمساءلة الشفافية زيادة الصيدالني؛ القطاع في الفساد ثربأ التوعية يلي: ما

 برنـامج فـي خاصـاً  نشاطاً  ينشط المتوسط شرق إقليم فتئ وما الصيدالنية. النظم في الرشيدة اإلدارة على المؤسسي
ــ وقــد لألدويــة، الرشــيدة اإلدارة  قواعــد تمــدونا لتنفيــذ سياســات وضــع يلــي: مــا أجــل مــن اإلقلــيم بلــدان إلــى دعــم مدِّ ُق

 العضـوية؛ حـول للجـان توجيهيـة ادئمبـ وضـع للجمهـور؛ المعلومـات تـوافر زيـادة المصـالح؛ تضـارب إدارة السلوك؛
 عـــن المبلغـــين حمايـــة لزيـــادة للـــتظلم مســـتقلة آليـــات إنشـــاء القـــرار؛ اتخـــاذ لعمليـــات موحـــدة يلتشـــغ إجـــراءات وضـــع

  المدني. المجتمع مشاركة زيادة ؛المخالفات
  

  .ينالرئيسي باالعتبارين بيان يلي وفيما -١٤
 واإلقليمـي الـوطني المسـتويين علـى السياسـية اإلرادة إبـداء على للحث العمل من مزيد إلى حاجة ثمة ●

 التسـعير سياسـات بتنفيـذ يتعلـق فيمـا والسـيما واللقاحـات، األدويـة إتاحـة ضـمان أجـل من ذلك وتيسير
   التغطية. مخططات في المحلي المالي واالستثمار

 فــي الفســاد أمــام الضــعف نقــاط وعــالج لــه مبــرر ال الــذي التــأثير مــن للحــد اســتراتيجيات إدراج ويلــزم ●
  وتنفيذها. واللقاحات األدوية سياسات وضع أجل من البلدان إلى المقدم الدعم

  
  العاملة القوى  (ب)

 
 الصـحيين للعـاملين جديـدة وظيفـة مليـون ٤٠ إيجـاد إلى والنمو السكانية التغيرات تؤدي أن توقعيُ  حين في -١٥

 المسـتدامة التنميـة أهـداف تحقيق يستلزمهم صحي عامل مليون ١٨ ـب رقدَّ يُ  نقص حالياً  فيوجد ،٢٠٣٠ عام بحلول
 المهـام علـى عـالوة المالئم، النحو على واستعمالها وتوزيعها وشراؤها وٕانتاجها األدوية وتطوير ٤بالصحة. المتصلة

                                                            
  ١ Policy brief: responding to industry initiatives to increase access to medicines and other health technologies in 

countries. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259359/1/WHO-

EMP-2017.04-eng.pdf, accessed 26 October 2017).  
  .٢٠١٨اير من المقرر نشر أداة تقييم الشفافية والمساءلة في النظام الصيدالني في شباط / فبر    ٢
لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع، انظــر الموقــع اإللكترونــي    ٣

  (باإلنكليزية).) ٢٠١٧ أكتوبر تشرين األول/ ٢٣ (تم االطالع في /http://www.nitag-resource.orgالتالي: 
٤             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://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf?ua=1, accessed 1 
October 23).  
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 البلــــدان أن غيــــر .عــــادالً  توزيعــــاً  وموزعــــة كفــــاءة ذات صــــيدالنية عاملــــة قــــوى جميعــــاً  تتطلــــب الداعمــــة، التنظيميــــة
 كثافــة مــن للغايــة منخفضــة درجــة مــن تعــاني التــزال المتوســط الــدخل مــن نياالــدُ  الشــريحة وبلــدان الــدخل المنخفضــة
 التــي البلــدان أن نتبــيَّ  وقــد ١المتوســط. الــدخل مــن العليــا الشــريحة وبلــدان الــدخل المرتفعــة بالبلــدان مقارنــةً  الصــيادلة

 ثمــة إن حيــث األدويــة، علــى الحصــول فــرص فيهــا تــتقلص أن أكثــر المــرجح مــن فــرد كــلل الصــيادلة عــدد فيهــا يقــل
  ٢األدوية. توريد سلسلة مراحل من مرحلة كل في الصيادلة إلى حاجة

  
 أغـراض أربعـة ٢٠٣٠٣ العاملـة لقـوىا الصـحية: البشرية الموارد بشأن العالمية المنظمة استراتيجية وتحدد -١٦

 الوصـول ذلـك: فـي بمـا المهـن) جميـع علـى (وتنطبـق الصـحية العاملة القوى لتحسين سياساتية وخيارات استراتيجية
 القـدرة تعزيـز لهـا؛ والتخطـيط المستقبل في املةالع القوى متطلبات عتوقُّ  األمثل؛ المستوى إلى القائمة لةالعام بالقوى

 العاملــة القــوى سياســات لــدفع والبينــات البيانــات واســتخدام بنــاء وٕادارتهــا؛ العاملــة القــوى لتخطــيط الالزمــة المؤسســية
 الـــدولي االتحـــاد وضـــعها التـــي الصـــيدالنية، العاملـــة القـــوى كفـــاءة رفـــع أهـــداف وتـــوفر األمـــام. إلـــى واســـتراتيجياتها
 تفصــيلية توجيهــات العالميــة، الصــحة لمنظمــة العالميــة االســتراتيجية مــع يتماشــى بمــا ٤الصــيدالنية للمستحضــرات

 بهــا، واالحتفــاظ العاملــة، القــوى إمــدادات بمعالجــة منهــا يتعلــق مــا ذلــك فــي بمــا الصــيدالنية، العاملــة للقــوى محــددة
 القـــوى تخطـــيط لتوجيـــه الالزمـــة الشــاملة واألدلـــة والبيانـــات والتدريبيـــة، التثقيفيــة والقـــدرات واألجـــور، العمـــل وظــروف
  العاملة.

  
 ومنطقـة الكاريبي البحر ومنطقة أفريقيا في الجزرية البلدان مع باالشتراك العالمية، الصحة منظمة بدرّ تو  -١٧

 الصـيدالنية الـنظم لتعزيـز ٢٠١٢ عـام منـذ صـحي عامـل ٣٥٠٠ علـى يزيـد مـا األوروبـي، واالتحاد الهادئ المحيط
 مهـارات اكتسـاب مـن تراوحـت المواضـيع، مـن واسـعة مجموعـة التـدريب شـمل وقـد ٥الجيـدة. األدويـة إتاحة وتحسين
 للميكروبــات. المضــادة األدويــة اســتهالك مســوح إجــراء كيفيــة علــى التــدريب إلــى وتســجيلها األدويــة لتقيــيم إضــافية

 القضـايا مـن طائفـة علـى العالميـة الصـحة منظمـة أقـاليم جميـع مـن التنظيميين الموظفين من ٢٥٠ من أكثر بوُدرِّ 
 المـوظفين مـن شـبكة عمـل اسـتمرار األوروبيـة المفوضـية مثـل مانحـة جهـات قدمتـه الذي الدعم أتاح وقد التنظيمية.
 والتكنولوجيــات األدويــة مجــال فــي الخبــرة ذوي مــن أفريقيــا، فــي والســيما المنظمــة، لــدى العــاملين الــوطنيين الفنيــين

 مجـال فـي عديـدة جهـود لُ بذْ  أيضاً  وجرى طرية.القُ  المكاتب في بفعالية العمل هذا لدعم أساسي أمر وهو الصحية،
 فـــي عنـــه المبّلـــغ النحـــو علـــى المواضـــيع، جميـــع بشـــأن طـــريوالقُ  اإلقليمـــي الصـــعيدين علـــى القـــدرات وبنـــاء التـــدريب
   الوثيقة. هذه مواضع مختلف

                                                            
١      Global pharmacy workforce intelligence: trends report. The Hague: International Pharmaceutical 

Federation; 2015 
http://www.fip.org/files/fip/PharmacyEducation/Trends/FIPEd_Trends_report_2015_web_v3.pdf, 
accessed 23 October 2017). 

٢             Bates I, John C, Bruno A, Fu P, Aliabadi S. An analysis of the global pharmacy workforce 
capacity. Hum ResourHealth. 2016;14(1):61. doi: 10.1186/s12960-016-0158-z.  

٣                Global strategy on human resources for health: workforce 2030. Geneva: World Health 
Organization; 2016 (http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/, accessed 22 
November 2017).  

٤               Pharmaceutical workforce development goals. The Hague: International Pharmaceutical 
Federation; 2016 (https://fip.org/files/fip/PharmacyEducation/2016_report/2016-11-Education-
workforce-development-goals.pdf, accessed 23 October 2017).  

٥            Annual report 2016: WHO essential medicines and health products. Geneva: World Health 
Organization; 2017 (http://www.who.int/medicines/publications/annual-
reports/WHO_EMP_Report_2016_Online.pdf?ua=1, accessed 23 October 2017). 
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  .ينالرئيسي ينباالعتبار  بيان يلي وفيما -١٨
 العاملـــة القـــوى مهـــارات لتحســـين التقنـــي الـــدعم تـــوفير فـــي تبـــعيُ  كـــي انتظامـــاً  أكثـــر نهـــج وضـــع يمكـــن ●

  وأدائها. التدريبية واحتياجاتها مهاراتها ومجموعات وتكوينها حجمها ورصد الصيدالنية
 بــدور الصــحية والتكنولوجيــات األدويــة مجــال فــي الخبــرة ذوو الوطنيــون الفنيــون الموظفــون ويضــطلع ●

  بالدعم. يحظوا أن وينبغي للمنظمة، القطرية المكاتب في رئيسي
  

  االحتياجات على القائم واالبتكار والتطوير البحث شبكات  (ج)
 
 وقـد مستفيضـة. مناقشـة موضـع السـوق باحتياجـات المدفوع الحالي االبتكار نظام في القصور أوجه كانت -١٩
 الصـحة باحتياجـات َيِفيـان ال اللـذين التجـاريين والتطـوير البحث مشكلة على ٢٠٠١ عام في مرة ألول الضوء ُسّلط

 مسـيرة مـع مماثلـة مشكلة ثمة أن واسع نطاق على به المسّلم من واليوم، ١المهملة. باألمراض يتعلق فيما العمومية
 كورونـا فيـروس أو اإليبـوال فيـروس مثـل جـوائح تسـبِّب أن المحتمل من التي الُممِرضات مجال في والتطوير البحث

 وتشـــهد ٣الحيويـــة. بالمضـــادات العـــالج وســـائل مجـــال فـــي وكـــذلك ٢التنفســـية، األوســـط الشـــرق لمتالزمـــة المســـبب
 ٢٠١٢ عــام منــذ ٪٣-٢ بنســبة ســنوياً  انخفاضــاً  المهملــة األمــراض مجــال فــي والتطــوير البحــوث فــي االســتثمارات

 إلـــى الحاجـــة زيـــادة إلـــى اللقاحـــات تركيبـــات فـــي التطـــورات أدت ذلـــك، إلـــى وٕاضـــافة ٤أمريكـــي). دوالر مليـــار ٣,٣(
  اللقاحات. تقديم تبسِّط مبتكرة تتكنولوجيا

  
 إلـى أيضـاً  بـل فحسـب، لهـا لـزوم ال ازدواجيـة إلـى يؤدي أن يمكن ال السريرية التجارب بيانات تبادل وعدم -٢٠

 والصحة التنظيمية الشؤون مجالي في دقيقة غير قرارات اتخاذ إلى يؤدي أن يمكن الذي النشر في بالتحيز السماح
 إلجـراء الالزمـة التنظيميـة المسـارات كفايـة عـدم أو /و التنظيميـة القدرات نقص يؤثر ك،ذل إلى وٕاضافةً  ٥العمومية.
 معينـــة، ســـكانية لفئـــات أو /و الطـــوارئ لحـــاالت للتأهـــب جديـــدة طبيـــة منتجـــات اســـتحداث علـــى الســـريرية التجـــارب

  المثال. سبيل على األطفال، أدويةك
  

                                                            
١             Fatal imbalance: the crisis in research and development for drugs for neglected diseases. 

Brussels: Medicines Sans Frontières International; 2001 (http://www.msf.org/sites/msf.org/files/old-
cms/source/access/2001/fatal/fatal.pdf, accessed 26 October 2017).  

٢         WHO publishes list of top emerging diseases likely to cause major epidemics. Geneva: World 
Health Organization; 2015 (http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/WHO-list-of-top-emerging-
diseases/en/, accessed 23 October 2017). 

٣         Organisation for Economic Co-operation and Development, World Health Organization, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health. Tackling 
antimicrobial resistance: ensuring sustainable R&D. Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development; 2017 (http://www.oecd.org/g20/summits/hamburg/Tackling-Antimicrobial-
Resistance-Ensuring-Sustainable-RD.pdf, accessed 23 October 2017).  

٤       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; 2017 
(http://www.who.int/research-observatory/monitoring/inputs/neglected_diseases/en/, accessed 23 
October 2017).  

٥ Hudson KL, Collins FS. Sharing and reporting the results of clinical trials. JAMA. 2015;313(4):355-6. 
doi: 10.001/jama.2014.10716. 
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 وفريـق الفكريـة لكيـةوالمِ  واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن العالميتـان العمل وخطة االستراتيجية وفرت وقد -٢١
 األعمــال بــه تسترشــد الــذي الشــامل اإلطــار ١والتطــوير البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــيّ  العامــل االستشــاريين الخبــراء
 المسـتمدة التوصـيات األمانـة واستعرضـت والتطـوير. البحـث يمجـالَ  فـي األعضـاء والـدول األمانة بها تضطلع التي
 الثانيــة دورتــه فــي المجلــس إلــى قــّدمتُ  ســوف التــي ٢العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية الشــامل االســتعراض مــن

 علــى بالحصــول المعنــيّ  المســتوى الرفيــع الفريــق تقريــر فــي الــواردة التوصــيات واستعرضــت المائــة، بعــد واألربعــين
 بالتقـدم هـاتْ وقارنَ  بـالملحق)، ٣ والتذييل أدناه (د) الفرع أيضاً  (انظر ٣المتحدة لألمم العام األمين أنشأه الذي األدوية
  االحتياجات. على القائم واالبتكار والتطوير البحث بشأن العالمية الصحة منظمة أحرزته الذي

  
 المرصـد إنشـاء فـي والتطـوير البحـث أولويـات تحديـد مجـال في األمانة أحرزته الذي الرئيسي التقدم وتمّثل -٢٢

 الصــحة. مجــال فــي والتطــوير بالبحــث المعنيــة الخبــراء لجنــة وٕانشــاء ٤الصــحة مجــال فــي والتطــوير للبحــث العــالمي
 المنتجـات وتطـوير والتطـوير والبحث االبتكار تشجيع إلى الرامي االستراتيجي العمل في المحرز التقدم ضمن ومن
 المخطـط تطبيـق سـمح وقـد ٥األوبئـة. مـن للوقايـة الالزمـة اإلجـراءات تضـمني والتطـوير للبحـث أولـي مخطط وضع
 بفيــروس يتعلــق وفيمــا ٦.مثيــل لســرعتها يســبق لــم ىطــبخُ  والتطــوير لبحــثا تقــدمب زيكــا فيــروس لقــاح تطــوير علــى
 الصـعيد علـى والتطـوير للبحـث طريـق خارطـة المنظمـة وضـعت التنفسـية، األوسط الشرق لمتالزمة المسبب كورونا

 وقـــد الســريرية. االختبــارات قيــدلقــاح  اآلن ويوجــد المســـتهدفة، اللقاحــات لمنتجــات مرتســمات علــى عــالوة العــالمي،
 األمراض أدوية مبادرة مع باالشتراكمثًال  أنشأتو  ،المنتجات تطوير شراكات من العديد إطار في المنظمة تعاونت
 المعنــيّ  االئــتالف إلــى الــدعم وقــّدمت ٧الحيويــة، المضــادات مجــال فــي والتطــوير للبحــث العالميــة الشــراكة المهملــة
  وغيره. ٨األوبئة لمواجهة التأهب بابتكارات

  

                                                            
تقريــــــر فريــــــق الخبــــــراء االستشــــــاريين العامــــــل المعنــــــّي بتمويــــــل وتنســــــيق البحــــــث والتطــــــوير. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة     ١

تشــــــرين األول/  ٢٣ ، تــــــم االطــــــالع فــــــيhttp://www.who.int/phi/CEWG_Report_AR.pdf?ua=1( ٢٠١٢ العالميــــــة؛
              ).٢٠١٧ أكتوبر

 .١٤٢/١٤م تانظر الوثيقة    ٢

٣           Report of the United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Access to Medicines: 
promoting innovation and access to health technologies. Geneva: United Nations High-Level Panel on 
Access to Health Technologies; 2016 (http://www.unsgaccessmeds.org/final-report, accessed 20 
December 2017).  

: الـرابط اإللكترونـي ع على مزيد من المعلومات عن المرصد العالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، انظـرلالطال   ٤
http://www.who.int/research-observatory/en/ (باإلنكليزية).) ٢٠١٧ أكتوبر تشرين األول/ ٢٣ (تم االطالع في  

٥   An R&D blueprint for action to prevent epidemics: funding & coordination models for preparedness 
and response. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22472en/s22472en.pdf, accessed 23 October 2017).  

٦                                 Current Zika product pipeline. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/zika-rd-pipeline.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).  

٧       For further information, see the Global Antibiotic Research & Development Partnership website 
(https://www.gardp.org/, accessed 23 October 2017).  

: رات التأهــب لمواجهــة األوبئــةلالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر الموقــع اإللكترونــي لالئــتالف المعنــي بابتكــا   ٨
https://www.gardp.org/(باإلنكليزية). ٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٣ ، (تم االطالع في ( 



  EB142/13          Annex    الملحق          ١٤٢/١٣ت  م

13 

 رئيسـية تقـارير عـدة مـؤخراً  ونشـرت المنتجـات، تطـوير لتوجيـه المعيـاري العمـل فـي ماً تقدُّ  المنظمة وأحرزت -٢٣
 االكتشـاف توجيـه أجـل مـن للُممِرضـات األولويـة وٕاعطـاء ١السـريرية؛ التطـورات فـي للبكتيريا المضادة العوامل عن:

 ذلـك فـي بمـا لألدويـة، مـةالمقاوِ  البكتيريـة العـدوى لمواجهـة الجديـدة الحيويـة المضـادات مجـال فـي والتطوير والبحث
 بنشـاط األمانـة وتشـارك ٣وتشـغيله. الصـحية المنتجـات مجـال فـي والتطوير للبحث صندوق لتمويل واقتراح ٢ل؛السُّ 
 الدوليــة الســجالت منبــر منهــا بوســائل وشــفافيتها، البحــوث تــوافر تعزيــز إلــى الراميــة الجاريــة األنشــطة مــن عــدد فــي

 التجــارب نتــائج عــن العلنــي الكشــف عــن وبيــان ٥اإلبــالغ، توقيــت بشــأن رســمي موقــف رونْشــ ٤الســريرية، للتجــارب
 للفاشـيات، االسـتجابة أجل من التشخيص ووسائل واألدوية اللقاحات في للبحث مواتية بيئة تهيئة وبغية ٦السريرية.

 أجـل مـن المصلحة أصحاب مع واتفاق العينات، تبادل أجل من ٧المواد نقل اتفاقات منها األدوات، من عدد ُصمم
  للبيانات. السريع التبادل

  
 المنخفضــة البلــدان فــي والســيما الســريرية، التجــارب مراقبــة لتعزيــز البلــدان إلــى التقنــي الــدعم األمانــة وتقــدم -٢٤

 موافقـات على والحصول السريرية التجارب إجراء تسهيل على العمل ذلك ويشمل الدخل. المتوسطة البلدانو  الدخل
 مـــن وغيرهـــا التنظيميـــة والشـــبكات الوطنيـــة التنظيميـــة الســـلطات مـــع العمـــل خـــالل مـــن بســـرعة األســـواق فـــي الطـــرح

 إنشاء األخرى اإلقليمية األنشطة وتشمل أدناه). (هـ) الفرع (انظر اللقاحات لتنظيم األفريقي المنتدى مثل الشبكات،
 التجــارب /الصــحية للبحــوث وطنيــة وســجالت ٨الصــحية، للبحــوث بوابــة الهــادئ المحــيط لغــرب اإلقليمــي المكتــب

                                                            
١      Antibacterial agents in clinical development: an analysis of the antibacterial clinical development 

 pipeline, including tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/medicines/news/2017/IAU_AntibacterialAgentsClinicalDevelopment_webfinal_201
7_09_19.pdf, accessed 23 October 2017).  

٢       Prioritization of pathogens to guide discovery, research and development of new antibiotics for 
drug-resistant bacterial infections, including tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_09_19.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).  

٣     Health product research and development fund: a proposal for financing and operation. Geneva: 
World Health Organization; 2016 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204522/1/9789241564977_eng.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).    

لالطـــــالع علـــــى مزيـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن منبـــــر الســـــجالت الدوليـــــة للتجـــــارب الســـــريرية، انظـــــر الـــــرابط اإللكترونـــــي:    ٤
http://www.who.int/ictrp/ar/  (باإلنكليزية).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٣(تم االطالع في (  

٥          Moorthy VS, Karam G, Vannice KS, Kieny M-P. Rationale for WHO’s new position calling for 
prompt reporting and public disclosure of interventional clinical trial results. PLoS Med. 
2015;12(4):e1001819. doi: 10.137/journal.pmed.1001819.  

٦      WHO statement on public disclosure of clinical trial results. Geneva: World Health Organization; 
2015 (http://www.who.int/ictrp/results/reporting/en/, accessed 23 October 2017).  

٧                 For further information on the Standard Material Transfer Agreements 2 (SMTA2), see 
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/en/ (accessed 23 October 2017).  

ع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن بوابــة البحــوث الصــحية للمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ، انظــر الــرابط لالطــال   ٨
تشــــــــــــرين األول/  ٢٦ (تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي http://researchportal.wpro.who.int/index.php/whorrpاإللكترونــــــــــــي: 

 ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ أكتوبر
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جـراء اسـتعراض للشـؤون األخالقيـة فيمـا يخـص البحـوث التـي إل ٢األخالقيـات اسـتعراض مراجعـة ولجنـة ١السريرية،
   .يعدها المشاركون من الباحثين

  
   الرئيسية. باالعتبارات بيان يلي وفيما -٢٥

 للبحــــوث األولــــي والمخطــــط الصــــحة مجــــال فــــي والتطــــوير للبحــــث العــــالمي المرصــــد ،يــــؤدي ســــوف ●
 تحديـد آليـات فـي اإلسـهام فـي رئيسـياً  دوراً  ،األوبئـة منـع إلـى ترمـي إجراءات اتخاذ أجل من والتطوير
  المنتجات. لتطوير األولويات

 النهــوج نطــاق وتوســيع المنتجــات تطــوير شــراكات فــي الخــاص دورهــا مْهــفَ  تعــزز أن للمنظمــة ويمكــن ●
 الناجحة.

 الكفـاءة زيـادة أجـل مـن المنتجـات مرتسـمات تطـوير السـتهداف موحـد نهج اتباع المفيد من يكون وقد ●
 لتطـــوير الزمنيـــة الجـــداول وتســـريع األغـــراض، بـــين المواءمـــة وضـــمان والمـــوارد، الوقـــت اســـتخدام فـــي

  األمثل. المنتج إلى والوصول المنتجات، تطوير مخاطر من والحد المنتجات،
 العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية الشــامل االســتعراض عــن تمخضــت التــي التوصــيات وتتماشــى ●

  المجال. هذا في المنظمة أعمال مع ٣الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن
 المعنــــيّ  المســــتوى الرفيــــع الفريــــق تقريــــر فــــي الــــواردة التوصــــيات مــــن العديــــد األمانــــة عمــــل ويغطــــي ●

   العام. األمين أنشأه الذي األدوية على بالحصول
 غايـة تحديـد أجـل مـن والتطـوير للبحث مبادئ مدونة وضع تدعم أن العالمية الصحة لمنظمة ويمكن ●

   والتطوير. البحث تمويل لجهات العمومية بالصحة تتعلق
  

  العمومية الصحة نحو هةالموجَّ  التجارية والسياسات الفكرية لكيةالمِ   (د)
 
 فـــي (اتفـــاق تـــريبس) الفكريـــة لكيـــةالمِ  حقـــوق مـــن بالتجـــارة المتصـــلة بالجوانـــب المتعلـــق االتفـــاق اعتمـــاد منـــذ -٢٦
 النامية البلدان في األدوية إلتاحة العالمية التجارة منظمة وضعته الذي الفكرية لكيةالمِ  نظام آثار تغد ،١٩٩٤ عام

 مجـدداً  تأكـد الـذي النحـو علـى االتفـاق، فـي عليهـا المنصـوص المرونـة مـواطن البلـدان نفـذت وقد .جاد نقاشٍ  موضعَ 
 العموميـة، وبالصـحة الفكريـة لكيـةالمِ  حقـوق مـن بالتجـارة المتصلة بالجوانب المتعلق االتفاق بشأن الدوحة إعالن في

 هـامفادُ  شواغل هناك والتزال .محدوداً  اإللزامية التراخيص استخدام ظل ذلك، إلى وٕاضافةً  متفاوتة. بدرجات واستخدمتها
 يتجـاوز بمـا أمـدها وتطيـل البراءات نظم تعزيز من تزيد التي التجارية االتفاقات في الواردة اإلضافية" االتفاق "أحكام أن

  ٤وٕاتاحتها. األخرى الصحية والمنتجات األدوية توافر لضمان إضافية تحديات تفرض االتفاق معايير
                                                            

 : الرابط اإللكتروني الصحية الوطنية، انظرلالطالع على مزيد من سجالت البحوث    ١
http://www.wpro.who.int/health_research/nhrr/en/ ٢٠١٧ أكتـــــــــــوبر /تشـــــــــــرين األول ٢٣ (تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي (

 (باإلنكليزية).

لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن لجنــة اســتعراض األخالقيــات التابعــة للمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ،    ٢
(تــــــــــم  /http://www.wpro.who.int/health_research/ethics/wproresearchethics/en: الــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي انظــــــــــر

  ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٣ االطالع في
  .١٤٢/١٤م تانظر الوثيقة    ٣
٤           Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral trade agreements: a policy guide for 

negotiators and implementers in the WHO Eastern Mediterranean Region. Cairo: World Health 
Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2010 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21391en/s21391en.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 إليهـا خلصـت التـي االسـتنتاجات األدويـة علـى بالحصول المعنيّ  المستوى الرفيع الفريق تقرير في وتتجلى -٢٧
 الملكيـة بحقـوق المعنيـة اللجنـة تقـارير (وخاصـة العالميـة الصـحة منظمـة إشـراف تحـت عـدتأُ  التـي السابقة التقارير
 البحـــــث وتنســـــيق بتمويـــــل المعنـــــيّ  العامـــــل االستشـــــاريين الخبـــــراء وفريـــــق ١العموميـــــة والصـــــحة واالبتكـــــار الفكريـــــة
 العموميـة الصـحة بشـأن العـالميتين العمـل وخطـة االستراتيجية في جاءت التي العناصر التقرير ويردد ).٢والتطوير
 الصـــحة بـــين السياســـات اتســـاق زيـــادة إلـــى الـــدعوة وخاصـــة المنظمـــة، وضـــعتهما اللتـــين الفكريـــة لكيـــةوالمِ  واالبتكـــار
 وخطــة لالســتراتيجية الشــامل االسـتعراض مــن المســتمدة التوصــيات األمانـة واستعرضــت والتجــارة. والتنميــة العموميـة
 الثانيـة دورتـه في المجلس إلى تُّقدم سوف التي ،الفكرية لكيةوالمِ  واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتين العمل

 وقارنتهـا األدويـة علـى بالحصـول المعنـي المستوى الرفيع الفريق تقرير في الواردة والتوصيات المائة، بعد واألربعين
  ).٣ والتذييل أعاله (ج) الفرع أيضاً  (انظر المنظمة أحرزته الذي بالتقدم

  
ـــ -٢٨  واليـــة الفكريـــة لكيـــةوالمِ  واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العالميتـــان العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية دتجسِّ

 الدوليـــة المنظمـــات مـــع الموضـــوع هـــذا حـــول كثـــب عـــن المنظمـــة وتتعـــاون المجـــال. هـــذه فـــي األساســـية المنظمـــة
 الفكريـة للملكيـة العالميـة المنظمـة مـع األطـراف الثالثـي التعـاون خـالل مـن وخاصـةً  الصلة، ذات األخرى واإلقليمية
 األمـم وبرنـامج والتنميـة للتجـارة المتحـدة األمـم مـؤتمر منهـا أخـرى، منظمـات مـع وكـذلك ٣العالميـة، التجارة ومنظمة
  اإلنمائي. المتحدة

  
 لكيـةوالمِ  االبتكـار بـين بالعالقة المتعلق المعياري العمل في مؤخراً  زالمحرَ  للتقدم البارزة المالمح بين ومن -٢٩

 بـدور المتعلـق والتقريـر ٤،C الكبـد التهـاب مـن العـالج بإتاحـة المتعلق التقرير نشر الطبية المنتجات وٕاتاحة الفكرية
 وضــع عــن معلومــات منظمــةال نشــرت ذلــك، إلــى وٕاضــافةً  ٥الناميــة. البلــدان فــي المحلــي اإلنتــاج فــي الفكريــة لكيــةالمِ 

 ذلـك فـي بمـا األخـرى، العـالج وسائل على عالوةً  ٦الكبد، التهاب من للعالج الجديدة الوسائل جميع اختراع براءات
                                                            

١  Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. Public health, innovation 
and intellectual property rights: report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation 
and Public Health. Geneva: World Health Organization; 2006 
(http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf, accessed 23 
October 2017).  

لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر صــفحة شــبكة اإلنترنــت الخاصــة بفريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــّي    ٢
تشـــــــــرين األول/  ٢٣، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي http://www.who.int/phi/cewg/en/بتمويـــــــــل وتنســـــــــيق البحـــــــــث والتطـــــــــوير (

  (باإلنكليزية).) ٢٠١٧ أكتوبر
ــــــــــد مــــــــــن المعلومــــــــــات    ٣ ــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي التعــــــــــاون الثالثــــــــــي األطــــــــــراف، انظــــــــــربشــــــــــأن لالطــــــــــالع علــــــــــى مزي : ال

http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/ ٢٠١٧ تشـــرين األول/ أكتـــوبر ٢٣ (تـــم االطـــالع فـــي (
  (باإلنكليزية).

٤       Global report on access to hepatitis C treatment: focus on overcoming barriers. Geneva: World 
Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250625/1/WHO-HIV-2016.20-
eng.pdf?ua=1, accessed 23 October 2017).  

٥          The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and 
challenges. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/phi/publications/int_prop_role_local_prod_opportunities-challenges.pdf, accessed 
23 October 2017).  

، انظـر الـربط اإللكترونـي Cبشأن البراءات المتعلقة بوسائل العالج من التهاب الكبـد لالطالع على مزيد من المعلومات    ٦
تشــرين األول/  ٢٣(تـم االطــالع فـي  /http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/ip_patent_landscapes/enالتـالي: 
  ) (باإلنكليزية).٢٠١٧أكتوبر 
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 ويقـدم ١والصـحة، التجـارة عـن أحـدهما دليلـين: العالمية الصحة منظمة ونشرت السارية. غير األمراض من العالج
 المخـــاطر وتقليـــل ممكـــن حـــد أقصـــى إلـــى وزيادتهـــا العموميـــة الصـــحة تعزيـــز فـــرص تســـخير كيفيـــة بشـــأن توجيهـــات
 أحكـام بشـأن والمنفذين المفاوضين إلى هموجَّ  واآلخر ممكن؛ حد أدنى إلى التجارية بالسياسات المحدقة والتهديدات
ـــيم فـــي اإلضـــافية االتفـــاق  المتعلقـــة الحـــواجز علـــى للتغلـــب المبتكـــرة هـــوجالنُّ  المنظمـــة وتـــدعم ٢المتوســـط. شـــرق إقل
  األدوية. براءات مجمع مثل بالبراءات

  
 العديــد إلــى الصــلة، ذات األخــرى الدوليــة المنظمــات مــع بالتعــاون التقنــي، والــدعم التــدريب األمانــة وقــدمت -٣٠
  يتعلق ما ذلك في بما ميسورة، بتكلفة العالج وسائل على الحصول تيسير كيفية بشأن واألقاليم األعضاء الدول من

ــ والتشــجيع االتفــاق فــي عليهــا المنصــوص المرونــة لمــواطن المالئــم باالســتخدام منهمــا  اإلنتــاج فــي لالبتكــار الالفّع
   ٣الصحي.

  
  الرئيسية. باالعتبارات بيان يلي وفيما -٣١

 العموميـة الصـحة بشـأن العـالميتين العمـل وخطة لالستراتيجية الشامل االستعراض توصيات تتماشى ●
  المجال. هذا في المنظمة أعمال مع الفكرية لكيةوالمِ  واالبتكار

 المعنــــيّ  المســــتوى الرفيــــع الفريــــق تقريــــر فــــي الــــواردة التوصــــيات مــــن العديــــد األمانــــة عمــــل ويغطــــي ●
   األدوية. على بالحصول

 قائمـــة فـــي الـــواردة ببـــراءات المحميـــة األدويـــة جميـــع ليشـــمل األدويـــة بـــراءات مجمـــع توســـيع وينبغـــي ●
   األساسية. لألدوية النموذجية المنظمة

  المجال. هذا في األعضاء الدول إلى والتدريب التقني الدعم تقديم األمانة تواصل أن وينبغي ●
  

   والنجاعة والمأمونية الجودة ضمان أجل من التنظيم  )ه(
 
 ســلطة ٦٠ أن رقــدَّ يُ  الماضــي، العقــد مــدى علــى الشــركاء مــن العديــد حققهــا التــي الكبيــرة االســتثمارات رغــم -٣٢

 بالتكامــل. وتتســم جيــداً  وظيفتهــا تــؤدي تنظيميــة نظــم لــديها العالميــة الصــحة منظمــة أقــاليم جميــع فــي فقــط تنظيميــة
ـــة القـــدرات وتحـــدّ  ـــة األجهـــزة قـــدرة مـــن الضـــعيفة التنظيمي ـــة التنظيمي ـــة جـــودة ضـــمان علـــى الوطني  واللقاحـــات األدوي

 وهــــو ٤والجينيــــة، الخلويــــة والعالجــــات البيولوجيــــة المنتجـــات مثــــل جديــــدة منتجــــات وتنظــــيم ونجاعتهــــا، ومأمونيتهـــا
                                                            

١    Trade and health: towards building a national strategy. Geneva: World Health Organization; 2015 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183934/1/9789241565035_eng.pdf?ua=1, accessed 23 
October 2017).  

٢           Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral trade agreements: a policy guide for 
negotiators and implementers in the WHO Eastern Mediterranean Region. Cairo: World Health 
Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2010 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21391en/s21391en.pdf, accessed 23 October 2017).  

لالطالع على مزيد من المعلومات عن برامج التعاون التقني المتعلقة بتنفيذ االتفاق المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة    ٣
(تــم  /http://www.who.int/phi/wto_communications/enمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، انظــر الــرابط اإللكترونــي التــالي: 

 ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٣ االطالع في

٤ Milstien J, Belgharbi L. Regulatory pathways for vaccines for developing countries. BullWorld Health 
Organ. 2004;82(2):128-33.  
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 المختلفـة واللـوائح الطويلـة الزمنيـة المهـل أن كمـا األسـواق. ودخولهـا المنتجـات هـذه فـي البحوث في التقدم ريؤخِّ  ما
 تـأخر فتـرة وجـود إلـى أشـارت دراسـة أثبتـت كمـا األسـواق، إلى الجديدة المنتجات دخول تأخر إلى تؤدي البلدان بين

 فـي النهائيـة التنظيميـة والموافقـة الـدخل) مرتفـع بلـد (فـي األول التنظيمـي الطلـب بـين سـنوات وسـبع أربـع بين تتراوح
 الطبيـــة المنتجـــات دخـــول خطـــر إلـــى الوطنيـــة التنظيميـــة القـــدرة ضـــعف ويـــؤدي ١الكبـــرى. الصـــحراء جنـــوب أفريقيـــا
 شـــخص ٢٠٠ مـــن أكثـــر تُـــوفي ،٢٠١٣ عـــام فـــيو  األســـواق. إلـــى والمغشوشـــة النوعيـــة المتدنيـــة أو النوعيـــة الرديئـــة
 /الثــاني تشــرين وفــي ٢ملوثــة. قلــب أدويــة لتنــاوُ  بعــد باكســتان فــي خطيــرة بــأمراض شــخص ١٠٠٠ حــوالي وَمــِرض
 أنها في المشتبه الطبية المنتجات من ١٥٠٠ من أكثر عن األعضاء الدول من دولة ١٠٠ أبلغت ،٢٠١٧ نوفمبر
   ٣للمنظمة. التابع والرصد للترصد العالمي النظام خالل من بها اإلمداد سالسل في ومغشوشة النوعية متدنية

  
 أن العـالم أنحـاء جميـع فـي للبلـدان يمكـن بحيـث الدوليـة، والمعـايير القواعد العالمية الصحة منظمة وتضع -٣٣
 ذلــك فــي بمــا التنظــيم، تعزيــز فــي البلــدان األمانــة وتــدعم متــوائم. نحــو علــى الصــحية والتكنولوجيــات المنتجــات تــنظم

 منظمـةال وتسـهل والمغشوشـة. النوعيـة المتدنيـة األدويـة علـى والقضاء السوق، في الطرح بعد ما مرحلة في الترصد
 واألجهـزة واللقاحـات األدويـة تقيـيم خـالل مـن وفعالة ومأمونة الجودة مضمونة صحية منتجات على الحصول أيضاً 
  األولوية. ذات لألمراض الطبية

  
 التنظيميــة الممارســات مســودة وضــع يلــي: مــا المعيــاري العمــل بشــأن األمانــة أحرزتــه الــذي التقــدم ويشــمل -٣٤

 تحقـــق (التـــي "الذكيـــة" والتشـــريعات الدوليــة التوجيهيـــة والمبـــادئ لمعـــاييرا خالصـــة مــن تـــألفت حيـــث ،مـــؤخراً  الجيــدة
 البيانــــات إدارة مجـــال فـــي الجيـــدة الممارســـات ونشـــر ٤فعالـــة؛ تنظيميـــة نظـــم إلنشـــاء )ةً مشـــقّ  الطـــرق بأقـــل النتـــائج

 المنتجـات عـن الخاطئـة أو الكافيـة غير البيانات على الوقوف على التنظيمية الهيئات يساعد ما وهو ٥والسجالت،
 التشخيصــية الطبيــة األجهــزة ذلــك فــي بمــا ٦الطبيــة، لألجهــزة العــالمي النمــوذجي التنظيمــي اإلطــار ونشــر الصــحية؛
 ٢٠١٦ عـامي وفـي الطبيـة. لألجهـزة الفعـال للتنظـيم المنسـقة والتعاريف التوجيهية بالمبادئ توصي التي المختبرية،

 لتقيــيم ُتســتخدم ســوف التــي الوطنيــة التنظيميــة للســلطة العالميــة المرجعيــة األداة تطــوير منظمــةال واصــلت ،٢٠١٧و
 إجراءات تنقيح على أيضاً  األمانة وتعكف األعضاء. الدول في الطبية المنتجات على تشرف التي التنظيمية النظم

                                                            
١          Ahonkhai V, Martins SF, Portet A, Lumpkin M, Hartman D. Speeding access to vaccines and 

medicines in low- and middle-income countries: a case for change and a framework for optimized 
product market authorization. PLoS One. 2016;11(11):e0166515. doi: 10.1371/journal.pone.0166515.  

٢               Deadly medicines contamination in Pakistan. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://www.who.int/features/2013/pakistan_medicine_safety/en/, accessed 23 October 2017).  

٣                 WHO Global Surveillance and Monitoring System. Geneva: World Health Organization 
(http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/surveillance/en/,accessed 23 October 2017).  

  .٢٠١٨ من المقرر نشرها في عام   ٤
٥               Guidance on good data and record management practices. Annex 5 to the WHO Expert 

Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: fiftieth report. Geneva: World Health 
Organization; 2016 (WHO Technical Report Series, No. 996; 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22402en/s22402en.pdf, accessed 23 October 2017). 

٦    WHO global model regulatory framework for medical devices including in vitro diagnostic medical 
devices. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23213en/s23213en.pdf, accessed 23 October 2017). 
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 ُيسـتخدم مـا وهـو ٢٠١٥،١ عـام فـي وضـعتها التـي بأسـمائها قـوائم وٕاعـداد المنتجـات اسـتعمال تقـدير بشأن الطوارئ
 مــن أقــل بيانــات مــع ونجاعتهــا ومأمونيتهــا المتاحــة المنتجــات جــودة لتقيــيم العموميــة الصــحية الطــوارئ حــاالت فــي

  المحتمل. باالستعمال يتعلق فيما المعتاد
  

 مثـل محـددة مجـاالت فةً مسـتهدِ  التنظيميـة، الـنظم قـدرات تعزيـز أجـل مـن البلدان إلى الدعم األمانة وقدمت -٣٥
 وقـــّدمت الـــدوائي، ظوالتـــيقُّ  التشـــريعات واستعراضـــات الجيـــدة، الصـــناعّية والممارســـات التفتـــيش، وعمليـــات التســـجيل،

 فــي التنظيميــة الســلطات إلــى فمكثـَّـ دعــم مدِّ وقُــ التنظيميــة. للســلطات المؤسســي التطــوير خطــط وضــع فــي الــدعم
 التـي البلـدان وٕالـى العالميـة السـوق إلـى رةالمصـدَّ  المنتجـات علـى التنظيميـة المراقبـة لتعزيـز الرئيسية المنتجة البلدان
 فـي والمواءمة التقارب تحقيق وفي الشبكات لتعزيز أيضاً  الدعم دموقُ  المحلي. لإلنتاج استراتيجية تنمية خطط لديها
ــ علــى األدويــة تنظــيم  المنظمــة. مســتويات جميــع علــى التقنــي الــدعم دموقُــ اإلقليميــة. ودون واإلقليميــة الدوليــة عدالصُّ
 اإلقليمـي المكتـب فتـئ ومـا آسـيا، شـرق لجنـوب التنظيمية الشبكة إنشاء آسيا شرق لجنوب اإلقليمي المكتب دأيّ  وقد

 األدويـة، ليشـمل ُوّسع الذي اللقاحات لتنظيم األفريقي المنتدى مثل تعاونية مبادرات لديها التي البلدان يدعم ألفريقيا
 العالميــة الصــحة منظمــة عقــدت المتوســط، شــرق إقلــيم وفــي األدويــة. تنظــيم لــوائح بــين للمواءمــة األفريقيــة والمبــادرة
 الوظـائف بـين المواءمـة تشـجيع الخصـوص وجـه علـى فيهـا جـرى الـدوائي، التـيقظ نظـم تعزيز بشأن إقليمياً  اجتماعاً 
 وتعزيـز الطبية واألجهزة واللقاحات باألدوية يتصل فيما الدوائي ظبالتيقُّ  والمتعلقة السوق في للطرح التالية التنظيمية

 المعنية الوطنية والسلطات لبالسُّ  المعنية الوطنية البرامج مع استشارية عملية حلقات أيضاً  ونظمت الوظائف. تلك
 أدويـة تنظـيم لتعزيـز واسـتراتيجيات أولويـات لوضـع الهـادئ المحـيط غرب إقليم في التقنيين والشركاء األدوية بتنظيم
 التنظـيم تعزيـز أجـل مـن العمـل لتقاسـم تنظيميـة شـبكات إنشـاء بشـأن أيضاً  تقدم حرزوأُ  فيه. المواءمة وتحقيق السل
   الجيدة. التنظيمية الممارسات ونشر مشقًة) الطرق بأقل النتائج (تحقيق الذكي

  
 منتجـــات إتاحـــة ضـــمان فـــي المنظمـــة وضـــعته الـــذي األدويـــة لصـــالحية المســـبق االختبـــار برنـــامج وســـاعد -٣٦

 تتجـاوز بقيمـة ولقاحـات أدويـة بيـع مـن البرنامج نمكَّ  وحده، ٢٠١٤ عام وفي العالمية. للمشتريات الجودة مضمونة
 القـدرات لبنـاء أنشـطة األدويـة لصالحية المسبق االختبار برنامج يوفر ذلك، إلى وٕاضافةً  .أمريكي دوالر مليارات ٣
 للمنتجـات المشـتركة واالستعراضـات للمـوظفين الزمالـة مـنح في التناوب تشمل التي التنظيمية النظم تعزيز أجل من
 وكـذلك الشـراء ووكـاالت األعضـاء الدول من طلبات على وبناءً  المتعاونة. األعضاء للدول التنظيمية السلطات مع

 لصــالحية المســبق االختبــار برنــامج لتوســيع اســتراتيجية خطــة وضــع علــى األمانــة تعكــف الحاليــة، المانحــة الجهــات
 مكافحــة منتجــات األساســية: لألدويــة النموذجيــة المنظمــة قائمــة فــي جــةالمدرَ  المنتجــات مــن العديــد شــمليل األدويــة
 وتقتـرح البيولوجيـة. والمنتجـات ،C الكبـد التهـاب لفيـروس التشخيصـية االختباراتو  ،C الكبد التهاب وأدوية النواقل،
 القياسـية المعـايير تتبع التي الوطنية التنظيمية السلطات إلى المنتجات من ممكن عدد أكبر تقييم نقل أيضاً  األمانة
 علــى االعتمـاد لتعزيـز اإلقليميــة والشـبكات األعضـاء الـدول مــع األمانـة تعمـل وكـذلك، ينبغــي. كمـا وظيفتهـا وتـؤدي

 الموافقــة علــى للحصـول آخــر سـبيالً  بوصــفها ســلفاً  المؤهلـة الطبيــة للمنتجـات المنظمــة قائمــة فـي المدرجــة المنتجـات
   التنظيمية.

  
 المتدنيــة الطبيــة بالمنتجــات المتعلقــة ،الدقيقــة البيانــات كميــة تحســين فــي األعضــاء الــدول دعــم أجــل ومــن -٣٧

 للــدول التــدريب وقــدمت والترصــد للرصــد العــالمي النظــام األمانــة أنشــأت وتحليلهــا، ونوعيتهــا ،والمغشوشــة النوعيــة
                                                            

إجراءات الطوارئ بشأن تقـدير اسـتعمال المنتجـات الطبيـة وٕاعـداد قـوائم بأسـمائها  لى مزيد من المعلومات عنالطالع عل   ١
  خالل الطوارئ الصحية العمومية، انظر الرابط اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/medicines/news/public_consult_med_prods/en/ تشـــــــــرين األول/  ٢٣ (تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي
  ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ أكتوبر
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 للشـرطة الدوليـة المنظمـة مـع الهـادئ المحيط لغرب اإلقليمي المكتب وعمل واإلبالغ. الكشف يمجالَ  في األعضاء
 مـن اإلنفـاذ وتعزيـز والمغشوشـة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات على للوقوف سنوية حمالت تنظيم على الجنائية
 للتقليــل )٢٠١٧-٢٠١٤( إقليميــة عمـل خطــة ألفريقيـا اإلقليمــي المكتـب ووضــع المنتجــات. هـذه بيــع مـن الحــد أجـل
 عامـل فريـق إنشـاء تضـمنت حيـث والمغشوشـة، النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجـات انتشـار مـن ممكـن حـد أدنى إلى

 دعمـاً  أيضـاً  آسـيا شـرق لجنوب اإلقليمي المكتب وقدم والمغشوشة. النوعية المتدنية الطبية بالمنتجات معنيّ  إقليمي
 اســــتعمال لتنفيــــذ الالزمــــة الــــدوائي ظلتــــيقُّ ا ظــــمنُ  إلنشــــاء اإلقلــــيم ذلــــك فــــي للبلــــدان االســــتراتيجية بالسياســــات خاصــــاً 

   المتعددة. لألدوية مالمقاوِ  السل لعالج التحديد وجه على ُيستخدم الذي البيداكويلين،
  

 عـــن الناجمـــة فيهـــا المشـــتبه الضـــارة األحـــداث عـــن المعلومـــات جمـــع العالميـــة الصـــحة منظمـــة وتواصـــل -٣٨
 الضـارة الفعـل ردود عـن لإلبـالغ العالميـة VigiAccess أكسـيس يغـفي بيانـات قاعـدة طريـق عـن الطبيـة المنتجات

  تقرير. نماليي ثالثة من أكثر على وتحتوي ،بلداً  ١٢٧ حالياً  يستخدمها التي ١األدوية، على
  

   الرئيسية. باالعتبارات بيان يلي وفيما -٣٩
 الـةوفعّ  مأمونـة منتجـات إتاحة لضمان واإلقليمي الوطني الصعيدين على السياسية اإلرادة توافر يلزم ●

  الفعال. التنظيم خالل من وجيدة
 مـن اسـتراتيجيات خـالل من األدوية لصالحية المسبق االختبار برنامج نجاح مسيرة استكمال ويمكن ●

  البرنامج. في المدرجة المنتجات على االعتماد وتعزيز أخرى منتجات إلى التوسع قبيل
 لكشـف إضـافية جهـود بـذل والمغشوشـة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات من المتزايد العدد ويتطلب ●

  بفعالية. لها والتصدي ومنعها المنتجات هذه
 عـن وذلـك األعضـاء، الـدول بـين المـوارد تجميـع خالل من التنظيم لتحسين كبير مجال أيضاً  وهناك ●

  المثال. سبيل على اإلقليمية المواءمة مبادرات متابعة طريق
  

  والمستدام االستراتيجي المحلي اإلنتاج  (و)
 
 إنتـاج مجـال فـي قـدرات وبنـت الحجـم، كبيـرة صـيدالنية صناعات الدخل المتوسطة البلدان من العديد أنشأ -٤٠

 /حزيـران وحتـى الصحية. التكنولوجيا في التصنيع من أخرى مجاالت في التنويع على حالياً  تعكف وهي اللقاحات،
 وثمـة عاملـة. وطنيـة تنظيميـة سـلطة لـديها بلـداً  ٣٦ منها ،بلداً  ٤٣ للقاحات المنتجة البلدان عدد بلغ ،٢٠١٧ يونيو
 خطـة المثال، سبيل على نه،بيِّ تُ  ما نحو على الدخل، المنخفضة البلدان في المحلي اإلنتاج تحقيق إلى أيضاً  سعيٌ 

 آسـيا شـرق جنوب أمم رابطة أطلقتها التي الذات على واالعتماد اللقاحات أمن ومبادرة ألفريقيا الصيدالنية التصنيع
   اللقاحات. أمن تحسين أجل من
  

 إلـــى ترمــي اســتراتيجيةً  ابوصــفه كبيــرة أهميــة الهــ واللقاحــات لألدويــة المحلــي اإلنتــاج فــي الحاليــة والرغبــة -٤١
 التنميـة نجـاح تكـرار الصـعب من ذلك، ومع سواء. حد على واالقتصادية الصناعية لتنميةا تحقيقو  اإلتاحة تحسين

 ســوق إلــى كثيــرة بلــدان تفتقــر فقــد .حجمــاً  األصــغر األســواق فــي حجمــاً  األكبــر االقتصــادات شــهدته الــذي الصــناعية

                                                            
، انظــر العنــوان اإللكترونــي التــالي: VigiAccessي أكســيس غــمــن المعلومــات عــن قاعــدة بيانــات فيلالطــالع علــى مزيــد    ١

http://www.vigiaccess.org/ (باإلنكليزية).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٣ (تم االطالع في (  
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 الخطــــط أصــــبحت البيئــــات، بعــــض وفــــي ١الحجــــم. وفــــورات حيــــث مــــن االســــتثمارات هــــذه بــــررت أن يمكــــن يــــةكاف
 الوطنيـة التنظيميـة السـلطات قـدرة والسـيما الصـحي، النظام قدرات تستنفد الحاضر الوقت في واإلنمائية االقتصادية

 البنيــة نقــص يلــي: مــا المحلــي اإلنتــاج تطــوير أمــام الرئيســية العوائــق وتشــمل بفعاليــة. االســتجابة علــى البلــدان فــي
 المالئـم المسـتدام التمويل على الحصول فرص ونقص ؛جيداً  تدريباً  بةالمدرَّ  العاملة ىالقو  ونقص األساسية؛ التحتية
 التمويــل؛ تكــاليف وارتفــاع والمؤسســات؛ الــوزارات بــين السياسـات وتنســيق التعاونيــة الــروابط ونقــص األجــل؛ والطويـل
  ٢اإلنتاج. معايير وانخفاض

  
 فيمــا الدراســات مــن عــدداً  غيــتس، وميلينــدا بيــل ومؤسســة األوروبيــة المفوضــية مــن بــدعم األمانــة، وأجــرت -٤٢

 المتحــدة األمــم ومــؤتمر (اليونيــدو) الصــناعية للتنميــة المتحــدة األمــم منظمــة مــع بالتعــاون المحلــي، باإلنتــاج يتعلــق
 وتشــمل ٣األمانــة، تقريــر فــي العمــل هــذا مــن المســتفادة الــدروس دُ رِ وَتــ آخــرين. وشــركاء (األونكتــاد) والتنميــة للتجــارة
 تسـتلزمها التـي سـنة) ٢٠و ١٥ بين تتراوح فترة مدى (على األجل الطويلة االستثمارات في النظر زيادة إلى الحاجة
   المحلي. اإلنتاج زيادة

  
 فـي الفكريـة لكيـةالمِ  دور عـن التقريـر نشـر المجـال هـذا فـي المعيـاري التوجيـه بشـأن زالمحـرَ  التقدم ويشمل -٤٣

 المحلي باإلنتاج المتعلقة السياسة طرأُ  لوضع التوجيهية المبادئ من ومجموعة ٤النامية البلدان في المحلي اإلنتاج
 /الثــاني كــانون فــي الوكــاالت بــين كةمشــتر  مشــاورة إجــراء المقــرر ومــن ٢العموميــة. الصــحة احتياجــات تلبــي التــي
 على أيضاً  األمانة وتعمل ٥المحلي. اإلنتاج وجدوى التصنيع مرافق جاهزية لتقييم أداة وضع لمناقشة ٢٠١٨  يناير

 األدوار لتحديـــــد آخـــــرين وشـــــركاء واليونيـــــدو واألونكتـــــاد العالميـــــة الصـــــحة منظمـــــة بـــــين المشـــــترك التعـــــاون تعزيـــــز
  المحلي. اإلنتاج لدعم والمسؤوليات

  
 فـي ،٢٠١٥ عـام فـي المثـال، سـبيل فعلـى البلـدان. فـي الصـناعية القـدرة لتعزيـز تقنياً  دعماً  األمانة قدمتو  -٤٤
 الصـناعات لتطـوير الـوطنيتين العمـل وخطـة االسـتراتيجية وٕاطـالق وضـع األمانـة دعمـت إثيوبيـا، حكومـة قيادة ظل

 ذلـك، إلـى وٕاضـافةً  االسـتراتيجية. هذه تنفيذ تيسير على اآلن تعكف وهي ،)٢٠٢٥-٢٠١٥( إثيوبيا في الصيدالنية
 مـن آسـيا شـرق جنـوب أمـم رابطـة أطلقتها التي الذات على واالعتماد اللقاحات أمن مبادرة إلى الدعم األمانة قدمت
 لتحسـين البلـدان إلـى أيضـاً  الـدعم وقُـّدم والتمويـل. اإلنتـاج ضـمان خـالل مـن اللقاحـات ألمـن اسـتراتيجية وضع أجل

                                                            
١                  The changing landscape on access to medicines. Geneva: International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers & Associations; 2012 (https://www.ifpma.org/wp-
content/uploads/2016/01/ChangingLandscapes-Web.pdf, accessed 23 October 2017).  

٢   Local production for access to medical products: developing a framework to improve public health. 
Geneva: World Health Organization; 2011 
(http://www.who.int/phi/publications/Local_Production_Policy_Framework.pdf, accessed 23 October 2017).  

٣          Report of the interagency consultation on local production of essential medicines and health 
products. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23255en/s23255en.pdf, accessed 23 October 2017).  

٤          The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and 
challenges. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/phi/publications/int_prop_role_local_prod_opportunities-challenges.pdf, accessed 
23 October 2017).  

  .٢٠١٧مسودة وسيتم وضع الصيغة النهائية بحلول نهاية عام    ٥
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 االختبــار برنــامج خــالل مــن الصــانعين فــرادى وٕالــى أعــاله) (هـــ) الفــرع فــي نالمبــيَّ  النحــو (علــى التنظيميــة القــدرات
 عـدد فـي األنفلـونزا لقاحات لتصنيع المحلي اإلنتاج قدرة دعم على أيضاً  األمانة وعملت األدوية. لصالحية المسبق
 الوحيـــدة األضـــداد مثـــل البيولوجيـــة للمنتجـــات التكنولوجيـــا نقـــل مبـــادرات دعـــم علـــى عـــالوةً  األعضـــاء، الـــدول مـــن

  ١النسيلة.
  

  .ينالرئيسي ينباالعتبار  بيان يلي وفيما -٤٥
  المحلي. اإلنتاج في االستثمار قبل القوية التنظيمية القدرة عن غنى ال ●
 الخطـط مـع البلـدان فـي التنميـة خطـط مواءمـة األدويـة إتاحـة لتحسـين المحلـي اإلنتـاج زيادة ويتطلب ●

  إتاحتها. تحسين إلى المحلي اإلنتاج هذا يؤدي أن يمكن ظلها في التي الظروف مهْ وفَ  الصحية
 

  التسعير سياسات  (ز)
  

 واللقاحـات األدويـة نقـص في رئيسياً  مساهماً  عامالً  لألدوية الحكومي أو المحلي التمويل كفاية عدم يشكل -٤٦
 كفايــة لمــدى حاسـماً  مقياســاً  الصـيدالنية النفقــات الصــحية الرعايـة نظــم تغطيـة مــدى ويشــكل المباشـر. الــدفع وارتفـاع
 فـي يتمثـل الحـالي الوقـت فـي خاص شاغل وثمة ٢الشاملة. الصحية التغطية إطار في المقدمة االستحقاقات حزمة
 المانحـــة الجهـــات دعـــم مـــن البلـــدان فيهـــا تنتقـــل الـــذي الوقـــت وفـــي التمويـــل. تجـــاه المانحـــة الجهـــات أولويـــات تطـــور

 انقطـاع حـدوث لتجنـب المسـتدام التمويـل آليـات تنفيـذ كيفيـة هـو السـؤال فإن ،عالمياً  المشتراة الجودة ذات للمنتجات
 المـوارد تملـك ال ولكنهـا الـدعم تتلقى تعد لم التي الدخل المتوسطة البلدان في وخاصةً  واللقاحات، األدوية توافر في

  المطلوبة.
  

 نقــص فــي أيضــاً  النفقــات إدارة إلــى الراميــة السياســات مجــال فــي الفعالــة غيــر والعمليــات التــدخالت وتســهم -٤٧
 بينـات إلـى تستند صارمة اختيار عملية خالل من واللقاحات األدوية اختيار ويتعين المباشر. الدفع وارتفاع اإلتاحة
 وضـــعف اإلنفـــاق زيـــادة مخـــاطر تجنـــب أجـــل مـــن التكلفـــة، حيـــث مـــن والفعاليـــة والنجاعـــة المأمونيـــة حـــول ســـريرية

 مـا ويتسـم ٣المتاحـة. المنتجـات فـي الكبيـر التنـوع عـن تـنجم التـي لألدويـة الرشيد غير واالستعمال الشراء ممارسات
 تكـــون مـــا وغالبـــاً  الضـــرورة، عـــدم أو باالزدواجيـــة حاليـــاً  الســـوق فـــي الموجـــودة األدويـــة جميـــع مـــن ٪٧٠ إلـــى يصـــل
  ٤.سلفاً  الموجودة األدوية من تكلفةً  أكثر األحدث األدوية

                                                            
١   Improving access to safe blood products through local production and technology transfer in blood 

establishments. Geneva, World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/phi/publications/blood-
prods_technology_transfer.pdf, accessed 23 October 2017).  

٢               Tracking universal health coverage: first global monitoring report. Geneva: World Health 
Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf?ua=1, 
accessed 23 October 2017).  

٣         Laing R, Waning B, Gray A, Ford N, Hoen ET. 25 years of the WHO essential medicines lists: 
progress and challenges. Lancet. 2003;361(9370):1723-9. doi: 10.1016/S0140-6736(03)13375-2.  

٤       Managing medicine selection. In: Managing access to medicines and health technologies, third 
edition. Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19630en/s19630en.pdf, accessed 23 October 2017). 
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 ميزانيـات فـي كبيـرة وفـورات لتحقيـق فرصـة تتـيح فإنها الجنيسة، واللقاحات األدوية أسعار النخفاض ونظراً  -٤٨
 ويتطلب معقد أمر واستعمالها الجنيسة األدوية لشراء سياسات وتنفيذ وضع أن بيد المباشر. الدفع ولخفض الصحة
 ووجـود األسـواق؛ إلـى الجنيسـة األدويـة دخـول تيسـر نظـم إنشـاء مثـل: المختلفـة، السياسـة عناصـر مـن العديـد توافر
  وصرفها. األدوية وصف على للقائمين الكافي والتدريب باألدوية؛ ىعنَ تُ  وشفافة فعالة تنظيمية وكالة

  
 موقفها من أفضل نحو على لالستفادة أو بفعالية األسعار على للتفاوض إضافية قدرة إلى البلدان وتحتاج -٤٩

 تدفعها التي واألسعار والتطوير والبحث اإلنتاج بتكاليف يتعلق فيما الشفافية نقص ويؤدي الصانعين. مع للتفاوض
 مثــل ،المقارنــة آليــات علــى واالعتمــاد التفــاوض علــى القــدرة نقــص إلــى الشــراء ووكــاالت األخــرى األعضــاء الــدول

 محـدودة بفعاليـة األسـعار علـى التفـاوض علـى فالقـدرة .أيضـاً  بالشفافية يتسم ال أمر وهو الدولي، المرجعي التسعير
 واللقاحــات األدويــة إتاحــة مــن الحــد إلــى البلــدان تضــطر لــذلك، ونتيجــة الــدخل. المرتفعــة البلــدان بعــض فــي حتــى

 المفعــول المباشــرة للفيروســات المضــادة األدويــة ذلــك علــى بيانــاً  األكثــر األمثلــة ومــن فعاليتهــا، رغــم الســعر المرتفعــة
 التفـاوض، لتحسـين فرصـاً  االسـتراتيجي بالشـراء المتعلقة التعاونية النهوج وتتيح .C الكبد التهاب لعالج المخصصة

  أدناه. (ح) الفرع في سيناقش الذي النحو على
  

 الـذي السـعر يكـون أن إلـى يـؤدي ممـا البلـدان، من كثير في للرقابة التوريد سلسلة ربح هوامش تخضع وال -٥٠
 ارتفاعـاً  األسـعار ارتفـاع علـى جيـداً  توثيقـاً  قـةً موثَّ  أمثلـة عـدة وهناك المصنع. سعر من أضعافاً  أكثر المريض يدفعه
 التي التسعير معلومات ورصد جمع في تحديات أيضاً  وهناك اإلتاحة. انخفاض إلى يؤدي ما وهو ،ومتطرفاً  سريعاً 
  السياسات. رسم في بها يسترشد أن يمكن

  
 الـدعوة أجـل مـن والعـالميين الـوطنيين التمنيـع شـركاء مـع وثيـق نحـو علـى العالميـة الصـحة منظمـة وتعمل -٥١
 الفتـــرة وفـــي المانحـــة. الجهــات دعـــم انتهـــاء بمجــرد التمنيـــع مكاســـب علــى الحفـــاظ بغيـــة المحلــي التمويـــل زيـــادة إلــى

 عـــن الصـــادرة ةالجديـــد التوجيهـــات فـــي وحـــدة شـــكل فـــي التمنيـــع تمويـــل عـــن جديـــد تقيـــيم ضـــيفأُ  ،٢٠١٧-٢٠١٦
 علـى بلـدان عدة في الوحدة هذه إطار في اختبار يجرِ أُ  وقد ١التمنيع. لتقييم وطني استعراض إجراء بشأن المنظمة
 الــدعم مــن االنتقــال طــور فــي التــي والبلــدان الــدخل؛ المنخفضــة البلــدان فــي أي: الماضــية، الخمــس الســنوات مــدى
 علــى للحصــول المؤهلــة غيــر الــدخل المتوســطة والبلــدان والتمنيــع؛ اللقاحــات أجــل مــن العــالمي التحــالف مــن المقــدم
 التمنيـع تمويـل تقيـيم للبلدان الموسع التمنيع برنامج استعراض في التحسن هذا وسيتيح العالمي. التحالف من الدعم

  للتمنيع. السنوات متعددة شاملة خطة وضع قبل المالية االستدامة تصيب التي واالختناقات
  

 منهــا بلبُســ األدويــة، اختيــارب المتعلــق المعيــاري العمــل فــي عديــدة ســنوات مــدى علــى األمانــة ســاهمت وقــد -٥٢
 لجنـة أجـرت ،٢٠١٧ عـام وفـي األساسـية. لألدويـة النموذجيـة المنظمـة وقائمة للعالج دةموحَّ  توجيهية مبادئ وضع
 األمــراض عــالج فــي الحيويــة المضــادات الســتعمال مهمــاً  استعراضــاً  واســتخدامها األدويــة باختيــار المعنيــة الخبــراء
 مثــل الســارية غيــر األمــراض عــالج أدويــة علــى عــالوةً  األطفــال، طــب ومؤشــرات جنســياً  المنقولــة والعــدوى المعديــة
  ٢والسكري. السرطان

                                                            
١                                                   Guidance and tools. Geneva: World Health Organization 

(http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/en/, accessed 28 October 2017).  
المنظمـة تحــّدث قائمـة األدويــة األساسـية وتضــّمنها مشـورة جديــدة عـن اســتعمال المضـادات الحيويــة وُتضـيف إليهــا أدويــة    ٢

ــــد  ــــة، Cلعــــالج التهــــاب الكب ــــف: منظمــــة الصــــحة العالمي ــــاعي البشــــري والســــل والســــرطان جني ــــروس العــــوز المن  ٢٠١٧ وفي
/http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/arتــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي ، 

  ).٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠
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 للسـياق وفقـاً  البلدان فهتكيِّ  أن يمكن ١عادل تسعير نموذج وضع أجل من البينات جمع في األمانة وبدأت -٥٣
 مـا وهـو والشراء، األسعار ومبادرة اللقاحات بمنتجات يتعلق فيما كبيراً  تقدماً  األمانة أحرزت وقد منها. بكلٍّ  الوطني
 طـرح وتوجيـه األسـعار شـفافية زيـادة بهـدف البلـدان مـن ٪٨٠ مـن أكثـر فـي اللقاحـات شراء أسعار معرفة اآلن يتيح

 للعمـل الدوليـة ستشـتنغ منظمـة مـع التعـاون إطـار فـي بـه اضـطلع الـذي العمـل األمانـة وتسـتكمل وشرائها. اللقاحات
 وتقــدم الذكيــة. للهواتــف تطبيــق اســتخدام خــالل مــن ٢وتــوافره الــدواء ســعر ورصــد قيــاس بــأداة يتعلــق فيمــا الصــحي
 التفـاوض أسـاليب واستكشـاف وتوافرهـا األدويـة أسـعار عـن البيانـات لجمـع األعضـاء الدول إلى الدعم أيضاً  األمانة
  األسعار. بشأن

  
 إدارة كيفيـــة بشـــأن اإلقليمـــي الصـــعيد علـــى مستفيضـــة مناقشـــات الماضـــية الـــثالث الســـنوات خـــالل دارتو  -٥٤

 وفـي الشـاملة. الصحية التغطية سياق في وتسعيرها الصحية والمنتجات األدوية اختيار في المتمثلة المعقدة العملية
 وتشــجيعها التكنولوجيـات تقيـيم عمليــة لتعزيـز لألمـريكتين الصــحية التكنولوجيـا تقيـيم شــبكة ُأنِشـئت األمـريكتين، إقلـيم

 األدويــة قــوائم تنقــيح علــى البلــدان األمانــة ســاعدت آســيا، شــرق جنــوب إقلــيم وفــي المعلومــات. تبــادل مــن والتمكــين
 التكنولوجيــا تقييمــات إدخــال علــى البلــدان وســاعدت األساســية، الصــحية الخــدمات حزمــة تنقــيح إطــار فــي األساســية
 ها.في الوطنية االستحقاقات حزم إلى األدوية إضافة أجل من القرار اتخاذ عملية من روتينياً  جزءاً  بوصفها الصحية

 لقــوائم بالبينــات مســندة تنقيحــات بــإجراء البلــدان العالميــة الصــحة منظمــة دعمــت الهــادئ، المحــيط غــرب إقلــيم وفــي
 التكنولوجيــا تقييمــات علــى بنــاءً  التكلفــة حيــث مــن فعالــة جديــدة عالجيــة خيــارات واختيــار الوطنيــة األساســية األدويــة

 تسعير لسياسة تقييمات آسيا شرق وجنوب ألفريقيا اإلقليمية المكاتب تبذلها التي اإلقليمية الجهود وتشمل الصحية.
 المحــيط لغــرب اإلقليمــي المكتــب وأطلــق األســعار. مراقبــة أجــل مــن المســتفادة والــدروس الممارســات وأفضــل األدويــة
 أرجـاء بمختلـف تتعلـق مقارنـة معلومـات لتـوفير مختـارة أدويـة حـول األسـعار معلومـات تبـادل أداة جديـد مـن الهادئ
 أسـفرت ٢٠١٦ عـام فـي تقنيـة إحاطـة جلسة األمانة عقدت األوروبي، اإلقليم وفي األدوية. شراء أسعار عن اإلقليم
 اإلقليميــة الشــبكات تطــوير ودعــم األعضــاء الــدول بــين التعــاون تعزيــز إلــى اإلقليمــي المكتــب تــدعو توصــيات عــن
 الناشـئة والتطـورات االتجاهات تؤثر أن يمكن كيف دراسة (أي األفقي المسح مثل مواضيع لمعالجة اإلقليمية ودون
 أسـعار وفصل االبتكار، تكاليف دفع في والرغبة الصحية، التكنولوجيا وتقييم الحالية)، والممارسات السياسات على

  والتطوير. البحث تكاليف عن األدوية
  

 مختـارة)، أدويـة حـول األسـعار معلومات تبادل أداة (مثل األسعار عن المعلومات لتبادل منصات ئتنشِ وأُ  -٥٥
 شــبكة (مثــل مســتدام نحــو علــى األساســية األدويــة إتاحــة تيســير إلــى الراميــة االســتراتيجيات بشــأن مناقشــات وإلجــراء
 المتعلقـــة الممارســـات أفضـــل تبــادل جـــرى األوروبـــي، اإلقلــيم وفـــي األدويـــة). بإتاحـــة المعنيــة الهـــادئ والمحـــيط آســيا

 والســداد األدويــة تســعير معلومــات لشــبكة اجتماعــان دِقــوعُ  ،صــيفية مدرســة خــالل مــن والســداد التســعير بسياســات
  األعضاء. الدول لصالح

  
  
  

                                                            
الصـحية والمرضـى، ويـوفر فـي الوقـت نفسـه حـافزًا سـوقيًا كافيـًا "السعر العادل" هـو السـعر الـذي يمكـن أن تتحملـه الـنظم    ١

وفــي هــذا الســياق، ينطــوي اإلنصــاف علــى حــوافز/ فوائــد إيجابيــة  لــدوائر الصــناعة كــي تســتثمر فــي ابتكــار األدويــة وٕانتاجهــا.
  ة.لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المشترون والمشاركون في البحث والتطوير والتصنيع في مجال األدوي

٢        Measuring medicine prices, availability and price components, second edition. Geneva: World 
Health Organization; 2008 (http://www.who.int/medicines/areas/access/OMS_Medicine_prices.pdf?ua=1, 
accessed 23 October 2017).  
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  الرئيسية. باالعتبارات بيان يلي وفيما -٥٦
 المحليـة الماليـة االسـتثمارات تطـوير مـن البلـدان لتمكين والدعم السياسية اإلرادة زيادة إلى حاجة ثمة ●

 الجنيسـة األدويـة سياسـات مثل المباشر الدفع من تقلل التي السياسات وتنفيذ التغطية مخططات في
 اســتعراض ذلـك فـي بمـا األخــرى، التسـعير مراقبـة وأسـاليب التوريـد سلســلة ربـح هـوامش علـى والرقابـة
 الملكيـة حقـوق جوانـب اتفـاق فـي عليهـا المنصـوص المرونـة مـواطن وتنفيـذ الفكريـة لكيةالمِ  تشريعات
  واستخدامها. بالتجارة المتصلة الفكرية

 االســـتخدام ذلـــك فـــي بمـــا بالبينـــات، المســـند األدويـــة اختيـــار لتحســـين البلـــدان فـــي الـــدعم تقـــديم ويلـــزم ●
  الشاملة. الصحية التغطية تحقيق أجل من الصحية التكنولوجيا تقييم لتقنيات االنتقائي

 إلـى للمرضـى وٕاتاحتهـا الصـحية الـنظم استدامة يضمن عادل تسعير نموذج وضع إلى حاجة وهناك ●
  عالية. جودة ذات منتجات إنتاج في لالستمرار الكافي الربح جانب

 الجـــودة ذات للمنتجـــات المانحــة الجهـــات دعــم مـــن االنتقــال لتســـهيل البلــدان إلـــى الــدعم تقـــديم ويلــزم ●
  األدوية. رتوافُ  في انقطاع حدوث بوتجنُّ  المستدام التمويل آليات تنفيذ أجل من ،عالمياً  المشتراة

 عــن للتبليــغ العالميــة اآلليــة ذلــك فــي بمــا الشــراء، بأســعار المتعلقــة المعلومــات تبــادل منصــات وتتــيح ●
  األسعار. على التفاوض لتحسين فرصاً  والشراء، األسعار ومبادرة اللقاحات ومنتجات األسعار،

   القرار. اتخاذ عملية لتوجيه وتوافرها األدوية بأسعار المتعلقة للبيانات الروتيني الرصد عن غنى وال ●
 

  والتوريد الشراء سلسلة إدارة  (ح)
  

 اإلمــداد وضــمان تنافســية، أســعار علــى الحصــول ضــمان فــي رئيســياً  دوراً  الجيــدة الشــراء ممارســات تــؤدي -٥٧
 الشــراء ممارســة تواجــه التــي الرئيســية التحــديات ومــن المالئــم. االســتعمال فــي والمســاهمة الجيــدة بالمنتجــات الكــافي
 يالكّمـ التقـدير فـي الدقـة وعـدم أعـاله)؛ (ز) الفرع في أيضاً  شتوقِ نُ  (التي التفاوضية القوة محدودية يلي: ما الجيدة
 المعلومـات نقـص مـن التفاوضـية القـوة محدوديـة وتنبـع الفاسـدة. الشـراء وٕاجـراءات وممارسـات األدويـة؛ علـى للطلب
 فـوراتو  محدودّيـةو  الشـراء، ووكـاالت األخـرى األعضـاء الـدول تدفعـه ومـا األسـعار، اسـتخالص كيفيـة عن المتوافرة
 والمخزونـات االحتياجـات بشأن فيها الموثوق البيانات غياب ظل في شائع أمر الدقيق غير يالكمِّ  والتقدير الحجم.

 فشـل مـن بـارزة حـاالت عـدة ضـوء وفـي الشـراء. عمليـات فـي الشـفافية غيـاب فـي الفسـاد يقـع حـين في واالستعمال،
 المقدمـة التبرعـات وحسـابات المانحـة الجهـات مـن بأموال يترِ اشتُ  التي للمالريا المضادة األدوية سرقة مثل اإلدارة،
 الحقيقيـــــة االحتياجـــــات تلبـــــي ال التـــــي الطارئـــــة اإلغاثـــــة عمليـــــات خـــــالل الصـــــيدالنية المستحضـــــرات شـــــركات مـــــن

 والجهـــات العالميـــة الصـــحة مجـــال فـــي الشـــركاء مـــن اعتـــراف فثمـــة الســـوداء، الســـوق فـــي بيعهـــا وٕاعـــادة للمســـتفيدين
   التغيير. إلى بالحاجة المانحة

  
 النظــام مســتويات جميــع علــى عاليــة جــودة ذات منتجــات تــوافر اإلمــدادات لسلســلة الجيــدة اإلدارة وتضــمن -٥٨

 اإلمـدادات سلسـلة تضـعف مـا وكثيـراً  عهـا.وتتبُّ  للمنتجات المادي والتوزيع والمخزون المخازن إدارة وتشمل الصحي،
 لتشـــمل التمنيـــع بـــرامج توســـع ومـــع اإلداريـــة. للمعلومـــات فعالـــة نظـــم وجـــود وعـــدم التحتيـــة البنيـــة كفايـــة عـــدم بســـبب

 التـي التوريد سالسل بسبب متزايدة قيوداً  تواجه فإنها األشخاص، من المزيد إلى للوصول والسعي الجديدة اللقاحات
 بحلـول أنـه المتوقـع من حيث اللقاحات، من جديدة تركيبات توفير إزاء خاصاً  قلقاً  يثير أمر وهذا الزمن. عليها عفا
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 نظــم تكــون وقــد ٢٠١٠.١ بعــام مقارنــةً  التبريــد سلســلة قــدرة أضــعاف أربعــة إلــى حاجــة هنــاك ســتكون ،٢٠٢٠ عــام
 المعــروض زيــادة إلــى يــؤدي مــا وهــو اإلدارة، ســيئة أيضــاً  بــه المرتبطــة والوثــائق المخــزون عبتتبُّــ المتعلقــة المعلومــات

 رصـد علـى القـدرة وعـدم واللقاحـات، األدويـة من المخزون نفاد أو المعروض ونقص الضرورية، غير المنتجات من
  اإلمداد. سلسلة إلى والمغشوشة يةالنوع المتدنية الطبية المنتجات لوتسلُّ  اإلمداد، سلسلة في التسريبات

  
 التنســـيق لتحســـين للبلـــدان التوجيـــه تـــوفير علـــى أساســـاً  األمانـــة بهـــا تضـــطلع الـــذي المعيـــاري العمـــل وركـــز -٥٩

 بــــين المشــــتركة المســــتلزمات مجموعــــة (مثــــل ســــلفاً  أةالمعبَّــــ الطبيــــة المجموعــــات تطــــوير وعلــــى التبرعــــات، ونوعيــــة
 وبغيـة اسـتعمالها). فـي والتوسـع السـارية غيـر األمـراض مسـتلزمات مجموعات وتجريب الطوارئ، لحاالت الوكاالت
 فــي للتطعــيم إطــاراً  ٢٠١٣ عــام فــي المنظمــة نشــرت األزمــات، مــن المتضــررين للســكان المطلوبــة اللقاحــات تحديــد
 الدوليـة حـدود بـال أطباء ومنظمة واليونيسيف العالمية الصحة منظمة واشتركت ٢الحادة. اإلنسانية الطوارئ حاالت

 وكفـاءة فعاليـة زيـادة أجـل مـن ٢٠١٧ مـايو أيار/ في وٕاطالقها ٣إنسانية آلية وضع في معاً  الطفولة إنقاذ وصندوق
   الطوارئ. حاالت أثناء اللقاحات شراء

  
 بـــين المشـــترك اإلمــداد سلســـلة فريــق أعمـــال تنســيق فـــي بـــدور أيضــاً  العالميـــة الصــحة منظمـــة واضــطلعت -٦٠

 المعنيـة المتحـدة األمـم لجنـة بهـا اضطلعت التي ألعمالل تنفيذا ئنشِ أُ  للشركاء، رسمي غير ائتالف وهو الوكاالت،
 فـي التوريـد سالسـل لتعزيـز العـالمي الصـعيد علـى والتعـاون التنسـيق بهـدف واألطفال، النساء ألرواح ذةالمنقِ  بالسلع

  البلدان.
  

 قـدراتها بنـاء علـى عـالوةً  الجيـدة، والممارسـات السياسـات إرسـاء أجـل مـن األعضـاء الـدول إلى الدعم مدِّ وقُ  -٦١
 واألوضــاع العاديــة األوضــاع فــي التوريــد، سلســلة إدارة وفــي الشــراء فــي والجــودة والكفــاءة الشــؤون تصــريف لتحســين
 الحوكمـة تعزيـز أجل من البلدان مع وثيقاً  تعاوناً  األمانة تعاونت المتوسط، شرق إقليم وفي سواء. حد على الطارئة
  أعاله). (أ) الفرع (انظر لألدوية الرشيدة الحوكمة برنامج خالل من الفساد أمام الضعف مواطن ومعالجة الرشيدة

  
ــذِ  طــري،والقُ  اإلقليمــي الصــعيدين وعلــى -٦٢  البلــدان بــين المشــترك التعــاون زيــادة أجــل: مــن معــززة جهــود لتُب

 المســاومة؛ علــى القــدرة وزيــادة البلــدان؛ عبــر الــتعلم وتيســير الشــفافية؛ تعزيــز بغيــة واللقاحــات األدويــة شــراء بشــأن
 منطقــةو  الالتينيــة أمريكــا فــي ومنطقــة بلــداً  ٤١ اســتخدم المثــال، ســبيل فعلــى المرتفعــة. المعــامالت تكــاليف وخفــض
 ٤األمريكية للبلدان الصحة لمنظمة التابع العمومية للصحة االستراتيجية لإلمدادات ارالدوَّ  الصندوق الكاريبي البحر

                                                            
لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن سلســـلة التوريـــد الخاصـــة بـــالتمنيع، انظـــر موقـــع التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل    ١

ــــــــــع ــــــــــي http://www.gavi.org/support/hss/immunisation-supply-chain/( :اللقاحــــــــــات والتمني ــــــــــم االطــــــــــالع ف  (ت
  ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر  ٢٣
٢          Vaccination in acute humanitarian emergencies: a framework for decision making. Geneva: World Health 

Organization; 2013 (http://www.who.int/hac/techguidance/tools/vaccines_in_humanitarian_emergency_2013.pdf, 

accessed 23 October 2017). 

٣                    Accessing affordable and timely supply of vaccines for use in humanitarian emergencies: the 

Humanitarian Mechanism. Geneva: World Health Organization; 2017 

(http://www.who.int/immunization/programmes_systems/sustainability/The_Humanitarian_Mechanism_ToRs.pdf?

ua=1, accessed 23 October 2017).  
٤                                                   For further information on the PAHO Strategic Fund, see 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12163%3Apaho-strategic-
fund&catid=8775%3Aabout&Itemid=42005&lang=en (accessed 23 October 2017).  
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 البحــر شــرق دول منظمــة وأبلغــت .أمريكــي دوالر مليــون ٧٠ مــن أكثــر قيمتهــا تبلــغ بضــائع لشــراء ٢٠١٥ عــام فــي
 خمـس فترة مدى على المختارة األدوية من دواء ٢٥ لشراء ٪٣٧ نسبته متوسط يبلغ التكلفة في توفير عن الكاريبي
 واتفـــاق البنيلوكســـا، ومجموعـــة األوروبـــي، الشـــمال بلـــدان ومنتـــدى ١للشـــراء. مجمعـــة إقليميـــة آليـــة باســـتخدام ســـنوات
 الشـــراء جهـــود علـــى أمثلـــة البلطيقيـــة الشـــراكة واتفـــاق المضـــادة، الطبيـــة للتـــدابير المشـــترك للشـــراء األوروبـــي االتحـــاد

 دول ثمـــاني عـــتوقَّ  ،٢٠١٧ مـــايو /أيـــار وفـــي األوروبـــي. اإلقلـــيم فـــي ءالشـــرا تيســـير علـــى ســـاعدت التـــي المشـــتركة
 والشــراء المعلومـات تبــادل مثـل الشـراء مجــال فـي للتعــاون مجـاالت باستكشـاف التزامــاً  بوصـفه فاليتــا إعـالن أوروبيـة
 ٢٠١٧ أغسـطس /آب في إقليمية مشاورة آسيا شرق بلجنو  اإلقليمي المكتب دقَ وعَ  األسعار. ومفاوضات المشترك

 والســل يــدزاأل لمكافحــة العــالمي الصــندوق مثــل الــدوليين والشــركاء المتحــدة األمــم وهيئــات اإلقلــيم فــي بلــداً  ١١ مــع
   العموميين. والتسعير الشراء بشأن واألقاليم البلدان بين المشترك التعاون خيارات لمناقشة والمالريا

  
 زيـادة أجـل: مـن األعضـاء الدول إلى التقني الدعم تقدم أيضاً  للمنظمة التابعة اإلقليمية المكاتب فتئت وما -٦٣
 فــي توافرهــا الواجــب الشــروط بــين المواءمــة (مثــل الطلــب توحيــد أنشــطة وتعزيــز باللقاحــات؛ الوطنيــة التنبــؤات دقــة

 أكثـر ممارسـات البلـدان مـن عـدد وأدخـل بالشـراء. المتعلقة والممارسات التشريعات وتحسين البلدان)؛ بين المنتجات
 مـا وهـو اإللكترونـي، والشـراء المركزيـة والمفاوضـة األجـل الطويلة العقود مثل العمومي الشراء مجال في استراتيجية

 دعمـاً  حاليـاً  بنفسـها اللقاحـات تشـتري التـي البلـدان وتلقـت المخـزون. نفـاد حـاالت وتقلـص األسـعار خفض في أسهم
 لقاحــات إتاحــة تعزيــز أجــل مــن اليونيســيف، ابتكرتهــا التــي تلــك قبيــل مــن بديلــة، آليــات خــالل مــن الشــراء فــي للنظــر
 االستشــاري الخبــراء فريــق ٢٠١٦ عــام فــي أجــراه الســتعراض نتيجــةً  إجــراء اتخــاذ إلــى دعــوة وعقــب التكلفــة. ميســورة

 ونظـم اإلمـداد سالسـل تصـميم إلعادة ٢باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة بشأن بالتمنيع المعنيّ  االستراتيجي
 دعـم أجـل مـن آخـرين شـركاء مـع تعـاون ظـل فـي تعمـل واليونيسـيف العالميـة الصـحة منظمة برحت ما المعلومات،

 الفعالـة اإلدارة مبـادرة خالل من تحويلية بحلول بها الخاصة التبريد وسالسل باللقاحات اإلمداد نظم لتحسين البلدان
  ٣واليونيسيف. العالمية الصحة منظمة أطلقتها التي للقاحات

  
  .ينالرئيسي ينباالعتبار  بيان يلي وفيما -٦٤

 وســيلة أنهـا والعــالمي واإلقليمـي الــوطني المسـتوى علــى المجمعـة أو المشــتركة الشـراء عمليــات أثبتـت ●
 التعاونيــة النهــوج توســيع دعــم وينبغــي التوســع. بتحقيــق َتِعــد وأنهــا األســعار، انخفــاض لضــمان فعالــة
  االستراتيجي. للشراء

  الفاسدة. الشراء ممارسات من للحد فرصة الشراء إجراءات في الشفافية زيادة وتتيح ●
  

                                                            
١        Multi-country regional pooled procurement of medicines: identifying key principles for enabling 

regional pooled procurement and a framework for inter-regional collaboration in the African, Caribbean 
and Pacific Island countries. Meeting report. Geneva: World Health Organization; 2007 
(http://www.who.int/medicines/publications/PooledProcurement.pdf, accessed 23 October 2017).  

٢          2016 Midterm review of the global vaccine action plan. Geneva: Strategic Advisory Group of 
Experts on immunization, World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/1_Draft_GVAP_Assessment_report_20
16_for_Yellow_Book_28_Sep_2016.pdf, accessed 23 October 2017). 

٣                              For further information on the Effective Vaccine Management initiative, see 
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/, accessed 23 October 2017.  
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  المالئم النحو على واالستعمال والصرف الوصف  (ط)
 
 غيـر نحـو علـى عالميـاً  تبـاع أو فصـرَ تُ  أو توصـف األدويـة جميـع من ٪٥٠ من أكثر بأن التقارير أفادت -٦٥

 األدويـــة والتـــزال ١صـــحيحة. بطريقـــة لهـــم الموصـــوفة األدويـــة يتنـــاولون ال المرضـــى مـــن ٪٥٠ أن حـــين فـــي مالئـــم،
 جــودة ورداءة بـة،المدرَّ  العاملـة القــوى كفايـة عـدم بســبب مالئـم غيـر نحـو علــى البلـدان مـن كثيــر فـي عوزَّ وتُـ توصـف

 األطبـاء يتبعهـا التـي الوصـف أنمـاط على والترويجية التسويقية األنشطة أثر يكون وقد األدوية. وأخطاء التشخيص
 القــدرة فعــدم المــريض، جانــب مــن أمــا ٢بالرشــد. يتســم ال نحــو علــى واالســتعمال الوصــف فــي أيضــاً  مســاهماً  عــامالً 
 وسـائل إلـى العـودة أو العـالج علـى الحصـول إلـى المرضـى سـعي عـدم إلـى يؤديـان األدويـة تـوافر وعـدم الدفع على

 إلى استعمالها وٕاساءة للميكروبات المضادة األدوية استعمال في اإلفراط يؤدي ذلك، على وعالوةً  ٣الضارة. العالج
 الرعايـــة إتاحـــة زيـــادة بـــين تـــوازن إيجـــاد فـــي تحـــديات هنـــاك التـــزال حـــين فـــي الميكروبـــات، مضـــادات مقاومـــة زيـــادة

 ويتطلـب ممكـن. حـد أدنـى إلى استعمالها وٕاساءة األفيونية المواد استعمال سوء وتقليل إليها يحتاجون لمن التلطيفية
 بجـودة وااللتـزام والرصـد السـلوك، تغييـر سياسـات تنفيـذ مالئم نحو على واستعمالها وصرفها األدوية وصف تحسين
  الصحية. النظم من العديد قدرة حالياً  تتجاوز قد التي المعقدة األنشطة من سلسلة وهي – الرعاية

  
 رشــــيد نحــــو علــــى األدويــــة اســــتعمال فــــي المحــــرز التقــــدم بشــــأن )٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع ص ج القــــرار حــــدد -٦٦

 الوطنيـة االستشـارية اللجـان مثـل السياسات، هوجنُ  بعض أيضاً  وحدد الوقت. ذلك في فعاليتها بتتْ ثَ  التي التدخالت
 فــإن ذلــك، ومــع عامــة. بصــفة الماضــي العقــد مــدى علــى ذنفَّــتُ  لــم التــي رشــيد، نحــو علــى األدويــة اســتعمالب المعنيــة
 التـــدبير بـــرامج عـــن واالبتعـــاد الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة وتنـــامي المســـتدامة، التنميـــة أهـــداف بتحقيـــق االلتـــزام
 المالئــم االســتعمال تعزيــز فــي األرجــح علــى فعــاالً  يكــون مــا تقيــيم إلعــادة فرصــة يتــيح لألمــراض الرأســي العالجــي
   المجال. هذا في المنظمة توصيات تحديث م،ثَ  ومن لألدوية،

  
 قويــة أســاليب اآلن العالميــة الصــحة منظمــة وضــعت الصــحية، الرعايــة مجــال فــي بالعــاملين يتعلــق وفيمــا -٦٧

 مـــن مزيـــد إلـــى حاجـــة هنـــاك ولكـــن الـــوطني، الصـــعيد علـــى تكييفهـــا يمكـــن موحـــدة عالجيـــة توجيهيـــة مبـــادئ لوضـــع
   التوجيهية. المبادئ هذه تنفيذ ضمان على التركيز

  
 تنفيـــذ وبـــدأ واســـتعمالها. للميكروبـــات المضـــادة األدويـــة اســـتهالك ترصـــد فـــي القيـــادة دور األمانـــة وتتـــولى -٦٨

 فـــي األمـــراض انتشـــار معـــدل لمســـوح المنظمـــة بروتوكـــول األمانـــة ووضـــعت .٢٠١٦ عـــام فـــي والمســـوح التـــدريب
 األوروبــي المركــز أصــدره الــذي البروتوكــول أســاس علــى للميكروبــات المضــادة األدويــة اســتعمال بشــأن المستشــفيات

 المضـــــادة األدويـــــة باســـــتعمال المتعلقـــــة للمســـــوح التجريبيـــــة المرحلـــــة وســـــتكون ومكافحتهـــــا. األمـــــراض مـــــن للوقايـــــة
 وٕاقلـيم األفريقـي اإلقلـيم فـي ٢٠١٧ ديسـمبر /األول وكـانون نـوفمبر /الثـاني تشرين هي المستشفيات في تللميكروبا

                                                            
١   Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: World Health Organization; 2002 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67438/1/WHO_EDM_2002.3.pdf, accessed 23 October 2017). 

٢            Vancelik S, Beyhun NE, Acemoglu H, Calikoglu O. Impact of pharmaceutical promotion on 
prescribing decisions of general practitioners in Eastern Turkey. BMC Public Health. 2007;7(1):122. 
doi: 10.1186/1471-2458-7-122.  

٣          Global health community slithers away from snakebite crisis as antivenom runs out. Geneva: 
Médecins Sans Frontières International; 4 September 2015 (http://www.msf.org/en/article/global-
health-community-slithers-away-snakebite-crisis-antivenom-runs-out, accessed 23 October 2017).  
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 أن المهـم مـن الميكروبـات، مضـادات مقاومـة في النظر وعند .٢٠١٨ عام في المسوح نطاق وسيوسع األمريكتين:
  الصحية. المرافق في ومكافحتها العدوى من الوقاية وتدابير التشخيص أجهزة دور نالحظ

  
 لتعزيــز ورصــدها وتنفيــذها لألدويــة وطنيــة سياســات وضــع بشــأن توجيهــات شــرتنُ  األمــريكتين، إقلــيم وفــي -٦٩

 تحســـين علـــى بلـــداً  ١٧ عمـــل األفريقـــي، اإلقلـــيم وفـــي رشـــيد. نحـــو علـــى األدويـــة باســـتعمال المتعلقـــة االســـتراتيجيات
 أو و/ األساســـية لألدويـــة الوطنيـــة القـــوائم تنقـــيح األنشــطة: وشـــملت واســـتعمالها. وصـــرفها ووصـــفها األدويـــة اختيــار
 األدويـــة ووصـــف تقيـــيم مســـوح واســـتعمالها؛ األدويـــة وصـــف علـــى يبالتـــدر  الموحـــدة؛ العالجيـــة التوجيهيـــة دئالمبـــا

 بغيــةَ  المحلــي المجتمــع فــي الصــيادلة دعــم أجــل مــن الشــركاء مــع ألوروبــا اإلقليمــي المكتــب ويتعــاون واســتعمالها.
 لتقــــديم دورة دْقــــعَ  فـــي شــــارك كمـــا لألدويــــة، المســـؤول باالســــتخدام المتصــــلة المســـائل فــــي المشـــاركة زيــــادة تشـــجيع

 بالرعايـة المتعلقـة للتوصـيات االمتثال تحسن أن الجوانب المتعددة للنماذج يمكن كيف مهْ فَ  بشأن للبلدان التوجيهات
 يتخطِّـــ علـــى بلـــدان لثمانيـــة تـــدريباً  المتوســـط لشـــرق اإلقليمـــي المكتـــب وقـــدم األدويـــة. باســـتعمال يتعلـــق فيمـــا الجيـــدة

 والتــوافر اإلتاحــة بشــأن مســوح إجــراء مثــل مواضــيع وعلــى واســتعمالها، األفيونيــة األدويــة إتاحــة تعــوق التــي الحــواجز
 الــدعم آســيا شــرق لجنــوب اإلقليمــي المكتــب وقــدم المســتقبلية. االحتياجــات وتقــدير واالســتعمال، التكــاليف وميســورية
 اسـتعمال تحسـين أجـل مـن الصحي المرفق مستوى على العالجية والوسائل لألدوية لجان إنشاء من البلدان لتمكين
 وصـف فـي الوطنيـة األساسـية األدويـة لقـوائم االمتثـال وزيـادة الوطنيـة الطبـي اإلمـداد ونظـم رشـيد نحو على األدوية

 عمليـة لتوجيـه بـالتمنيع معنيـة مسـتقلة وطنيـة تقنيـة استشـارية أفرقـةً  عضواً  دولة ١١٥ من أكثر لتشكَّ  وقد األدوية.
  وسياساته. يعنالتم وجداول اللقاحات إدخال بشأن القرار اتخاذ

  
  الرئيسية. باالعتبارات بيان يلي وفيما -٧٠

ـــة وصـــف بتحســـين المتعلقـــة المنظمـــة توصـــيات تحـــديث ينبغـــي ●  لتشـــمل واســـتعمالها وصـــرفها األدوي
  الصحية. النظم قدرة نطاق ضمن تقع فعالة استراتيجيات

 تحقيـــق أجـــل مـــن ورصـــدها باألدويـــة المتعلقـــة الوطنيـــة السياســـات لتنفيـــذ التقنـــي الـــدعم تقـــديم ويلـــزم ●
  لألدوية. المالئم االستعمال

  الدوائية. العقاقير لترويج األخالقية للمعايير الفعال التنفيذ استراتيجيات تحديث ويلزم ●
  

  الصيدالنية النظم رصد  (ي)
 
 علـــى اإلنفـــاق مثـــل األخـــرى الرئيســـية والبيانـــات واللقاحـــات األدويـــة إلتاحـــة الروتينـــي الرصـــد عـــن غنـــى ال -٧١

 النوعيــــة المتدنيــــة الطبيــــة المنتجــــات عــــن والكشــــف والمأمونيــــة والتمنيــــع واالســــتهالك والــــنقص واللقاحــــات األدويــــة
 التمنيـع، بيانات جمع أساليب في العجز أدى وقد المساءلة. وتحسين بالسياسة المتعلقة القرارات لتوجيه والمغشوشة

 ١التمنيــع. بــرامج نجــاح وتقيــيم الُمَمّنعــة غيــر الجيــوب أمــاكن تحديــد فــي صــعوبات إيجــاد إلــى لمثــال،ا ســبيل علــى
 حــدوث إلــى صــحتها مــن والتحقــق البيانــات جمــع كيفيــة فــي والتباينــات بالكامــل الُمحوســبة الــنظم فــي العجــز ويــؤدي

                                                            
١          2016 Midterm review of the global vaccine action plan. Geneva: Strategic Advisory Group of 

Experts on immunization, World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/1_Draft_GVAP_Assessment_report_20
16_for_Yellow_Book_28_Sep_2016.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 وعلـى ١االسـتنارة. تمـام مسـتنيرة قـرارات واتخـاذ التحلـيالت إجـراء علـى البلـدان قـدرة من والحد اإلبالغ في تناقضات
 لرصد الوقت لبعض ُتستخدم سوف ٢الجاهزية وتقييم الخدمات توافر مثل المسوح على القائمة الطرق أن من الرغم
 أسـاليب اسـتخدام نحـو دماً قُـ المضـي إلـى تحتـاج البلـدان فـإن المسـتدامة، التنميـة أهداف مؤشرات في المحرز التقدم
  البيانات. لتقييم روتينيةً  أكثر

  
 بشـأن مـؤخراً  أقـر الـذي المسـتدامة التنميـة أهداف مؤشر وضع على العمل العالمية الصحة منظمة وبدأت -٧٢

 التــي الضــرورية األدويــة مــن أساســية مجموعــة فيهــا المتاحــة الصــحية المرافــق نســبة ويشــمل األدويــة علــى الحصــول
 األهــداف مــن هــاء-٨ للغايــة يــرَ ختِ ا الــذي المؤشــر المؤشــر هــذا ويشــبه ٣الــدوام. علــى ميســورة بكلفــة بــالغرض تفــي

 ُأسـقط وقياسـها، البيانـات لجمـع باالتسـاق وتتسـم عليهـا لُيعـوَّ  طريقـة وضـع مـن نهتمكُّ  عدم وبعد ٤،لأللفية اإلنمائية
 العمـل فـي بالفعـل منظمـةال بدأت وقد .٢٠١٤-٢٠٠٩ للسنوات لأللفية اإلنمائية األهداف عن الرسمية التقارير من
 وضـــع لضـــمان المســـتدامة التنميـــة أهـــداف مؤشـــرات رصـــد بشـــأن الـــدوليين والخبـــراء الوكـــاالت مـــن الصـــلة ذوي مـــع

  .حديثاً  المعتمد المؤشر لهذا ومتاحة للقياس وقابلة عليها لعوَّ يُ  مقاييس
  

 الـدول إلـى التقنـي الـدعم وتقديم واإلبالغ للرصد آليات وضع الرصد تعزيز إلى الرامي األمانة عمل يشمل -٧٣
 فـي المـذكورة الرئيسـية العمـل مجـاالت وتشـمل المعلومـات. إلدارة قويـة نظـم وتصميم البيانات جمع بشأن األعضاء

 (هـ))؛ (الفرع الطبية المنتجات عن الناجمة فيها المشتبه الضارة األحداث عن المعلومات جمع يلي: ما التقرير هذا
 والرصــد للترصـد العــالمي النظـام طريــق عـن والمغشوشــة النوعيـة المتدنيــة الطبيـة بالمنتجــات المتعلقـة البيانــات جمـع
ـ (ز))؛ (الفـرع وتوافرهـا األدويـة أسـعار لقيـاس الذكيـة للهواتـف تطبيـق وابتكـار (هـ))؛ (الفرع  األدويـة اسـتهالك دترصُّ

 في النقص حاالت لتتبع األدوية بنقص إلخطارل عالمي نظام ضعو  (ط))؛ (الفرع واستعمالها روباتللميك المضادة
 إلـى وٕاضـافةً  أدنـاه)). ٢٥-٦٩ع ص ج القـرار بشـأن المحـرز بالتقـدم المتعلـق التقريـر فـي (ملخـص ورصدها األدوية
 والتخطـيط األداء مؤشـرات عن بيانات ٥واليونيسيف العالمية الصحة منظمة بين المشتركة التبليغ عملية تقدم ذلك،

ـــ علـــى ســـاعدت وقـــد ،ســـنوياً  األعضـــاء الـــدول جميـــع إلـــى بـــالتمنيع المتعلقـــة والنوعيـــة والتمويـــل  بيانـــات نشـــر بتجنُّ
  .وتوزيعها التمنيع نظام أداء عن متناقضة

  
  
  

                                                            
١             Núñez M, Navarro MD, Palomo V, Rajendran NB, del Toro MD, Voss A, et al. The -Núñez

associated infections in -methodology of surveillance for antimicrobial resistance and healthcare
Clin Microbiol Infection. information. publicly available  Europe (SUSPIRE): a systematic review of

2017. doi: 10.1016/j.cmi.2017.07.014.  
ــــــــرابط اإللكترونــــــــي:    ٢ ــــــــى مزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات عــــــــن تــــــــوافر الخــــــــدمات وتقيــــــــيم الجاهزيــــــــة، انظــــــــر ال لالطــــــــالع عل

http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/ ٢٠١٧ تشـــرين األول/ أكتــــوبر ٢٣ (تـــم االطـــالع فـــي (
  (باإلنكليزية).

  (نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على األدوية واللقاحات بأسعار ميسورة). ٣-ب-٣المؤشر    ٣
العقـاقير األساسـية التعـاون مـع شـركات المستحضـرات الصـيدالنية إلتاحـة  هاء من األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة:-٨الغاية    ٤

  بأسعار ميسورة في البلدان النامية.
لالطالع على مزيد من المعلومـات عـن عمليـة التبليـغ المشـتركة بـين منظمـة الصـحة العالميـة واليونيسـيف، انظـر الـرابط    ٥

 الطـالع فـي(تم ا /http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/enاإللكتروني: 
  ) (باإلنكليزية).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٣
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 الرئيسي. باالعتبار بيان يلي وفيما -٧٤
  

 وتحســـين بالسياســـة المتعلقـــة القـــرارات دعـــم أجـــل مـــن والرصـــد البيانـــات علـــى مجـــدداً  التركيـــز يلـــزم ●
ــــق فيمــــا والســــيما المســــاءلة،  المطالبــــات وبيانــــات والنفقــــات اإلتاحــــة مثــــل الرئيســــية بالمؤشــــرات يتعل

  واالستعمال.
  

  التعاون  (ك)
 
 الرعايـة مجـال في والعاملون الصيادلة ومنهم المصلحة، أصحاب من كبيراً  عدداً  الصيدالني النظام يشمل -٧٥

ــــة وتجــــار والمســــتهلكون المرضــــى وجماعــــات الصــــحية ــــة والمؤسســــات الجمل  وراســــمو المانحــــة والجهــــات األكاديمي
 التحـدي ويتمثـل الخـاص. والقطاع الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وهيئات التنظيمية والسلطات السياسات

 أجــل مــن وتســخيرها المختلفــة الكيانــات مــن كثيــر مســاهمات تنســيق فــي طــريوالقُ  واإلقليمــي العــالمي ىالمســتو  علــى
 المصـلحة أصـحاب مع العالمية الصحة منظمة وتتعاون والجيدة. والفعالة المأمونة واللقاحات األدوية إتاحة تحسين
 مجال في العاملة بالكيانات حصرية غير قائمة ٤ التذييل في دُ رِ وتَ  التقرير. هذا في بعضها كرذِ  دُ رِ يَ  عديدة، بطرق
الجهـات الفاعلـة و  والشـركاء، المتحـدة، األمـم وهيئـات العالميـة، الصـحة منظمـة مع المتعاونة (المراكز األدوية إتاحة

   العالمية). الصحة منظمة مع رسمية عالقات تربطها التي غير الدول
  

  الرئيسي. باالعتبار بيان يلي وفيما -٧٦
 بالمنظمات مقارنةً  ذلك في وميزتها الحشد على قدرتها من تستفيد أن العالمية الصحة لمنظمة يمكن ●

 الشــبكات إقامــة أجــل مــن األقطــار وبــين األقــاليم وبــين المنظمــات بــين التعــاون زيــادة لــدعم األخــرى
   المعلومات. تبادل وتحسين الممارسات أفضل وتبادل
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  ١ التذييل
  

  ووثائق اللجان اإلقليمية اللجان اإلقليمية و  لجمعية الصحةقائمة بالقرارات الرئيسية 
  التي صدرت خالل السنوات العشر الماضية بشأن إتاحة األدوية واللقاحات 

  والجيدة والناجعةوالمنتجات الصحية المأمونة 
  
  

  العنوان  (السنة) ١القرار
  السريري العالجي وتدبيره وتشخيصه اإلنتان من الوقاية تحسين  )٢٠١٧( ٧-٧٠ع ص ج
  متكامل نهج سياق في ومكافحته السرطان من الوقاية  )٢٠١٧( ١٢-٧٠ع ص ج
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة أهداف لتحقيق التمنيع تعزيز  )٢٠١٧( ١٤-٧٠ع ص ج
 لمكافحـــــة متكامـــــل نهـــــج اتبـــــاع النواقـــــل: بمكافحـــــة الخاصـــــة العالميـــــة االســـــتجابة  )٢٠١٧( ١٦-٧٠ع ص ج

  بالنواقل المنقولة األمراض
  الشاملة الصحية التغطية لبلوغ دعماً  العمومية للصحة األساسية الوظائف تعزيز  )٢٠١٦( ١-٦٩ع ص ج
  ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة في الصحة  )٢٠١٦( ١١-٦٩ع ص ج
  وٕاتاحتها التكلفة والميسورة والناجعة والمأمونة الجيدة األطفال أدوية ابتكار تعزيز  )٢٠١٦( ٢٠-٦٩ع ص ج
  الفطري الورم لعبء التصدي  )٢٠١٦( ٢١-٦٩ع ص ج
 البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق تقريــر متابعــة  )٢٠١٦( ٢٣-٦٩ع ص ج

  والتطوير
  األدوية في العالمي النقص معالجة  )٢٠١٦( ٢٥-٦٩ع ص ج
  ٢٠٣٠-٢٠١٦ المالريا بشأن العالمية التقنية والغايات االستراتيجية  )٢٠١٥( ٢-٦٨ع ص ج
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  )٢٠١٥( ٦-٦٨ع ص ج
  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  )٢٠١٥( ٧-٦٨ع ص ج
 التغطية عناصر من كعنصر والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز  )٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج

  الشاملة الصحية
 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العالميتــان العمــل وخطــة االســتراتيجية  )٢٠١٥( ١٨-٦٨ع ص ج

  الفكرية
 أجــل مــن الُقطــري المســتوى علــى المنسـق العمــل وضــرورة للصــرع العــالمي العـبء  )٢٠١٥( ٢٠-٦٨ع ص ج

  العامة المعرفة على وآثاره واالجتماعية الصحية آلثاره التصدي
 بعــد ومكافحتــه مرضــاه ورعايــة الســل مــن للوقايــة العالميــة واألهــداف االســتراتيجية  )٢٠١٤( ١-٦٧ع ص ج

  ٢٠١٥ عام

                                                            
  خالف ذلك. يشر إلىما لم    ١
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  العنوان  (السنة) ١القرار
  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
 المماثلـة البيولوجيـة العـالج منتجات ذلك في بما البيولوجية العالج منتجات إتاحة  )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 المنقذة بالسلع المعنية المتحدة األمم لجنة توصيات تنفيذ  )٢٠١٣( ٧-٦٦ع ص ج
  المهملة المدارية المناطق أمراض  )٢٠١٣( ١٢-٦٦ع ص ج
 البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق تقريــر متابعــة  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع ص ج

  والتطوير
 بالنشـاط التمتـع تعزيـز أجـل من السارية غير باألمراض الخاصة السياسات تدعيم  )٢٠١٢( ٣-٦٥ ع ص ج

  الشيخوخة مرحلة في
 مــن والمنســقة الشــاملة االســتجابة وضــرورة النفســية لالضــطرابات العــالمي العــبء  )٢٠١٢( ٤-٦٥ع ص ج

  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
 المغشوشــــة/ التوســــيم/ المغشوشــــة المــــزورة/ النوعيــــة/ المتدنيــــة الطبيــــة المنتجــــات  )٢٠١٢( ١٩-٦٥ع ص ج

  المزيفة
  البلهارسيات داء من التخلص  )٢٠١٢( ٢١-٦٥ع ص ج
 البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق تقريــر متابعــة  )٢٠١٢( ٢٢-٦٥ع ص ج

  والتطوير
ـــونزا التأهـــب  )٢٠١١( ٥-٦٤ع ص ج ـــونزا فيروســـات تبـــادل الجائحـــة: لألنفل  اللقاحـــات إلـــى والتوصـــل األنفل

  األخرى والفوائد
ـــونزا التأهـــب  )٢٠١٠( ١-٦٣ع ص ج ـــونزا فيروســـات تبـــادل الجائحـــة: لألنفل  اللقاحـــات إلـــى والتوصـــل األنفل

  األخرى والفوائد
  وجودتها ومأمونيتها الدم منتجات توافر  )٢٠١٠( ١٢-٦٣ع ص ج
ـــونزا التأهـــب  )٢٠٠٩( ١٠-٦٢ع ص ج ـــونزا فيروســـات تبـــادل الجائحـــة: لألنفل  اللقاحـــات إلـــى والتوصـــل األنفل

  األخرى والفوائد
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  العنوان  (السنة) ١القرار
 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العالميتــان العمــل وخطــة االســتراتيجية  )٢٠٠٩( ١٦-٦٢ع ص ج

  الفكرية
  االستئصال بعملية المحدقة المحتملة المخاطر على للسيطرة آلية األطفال: شلل  )٢٠٠٨( ١-٦١ع ص ج
  للتمنيع العالمية االستراتيجية  )٢٠٠٨( ١٥-٦١ع ص ج
 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العالميتــان العمــل وخطــة االســتراتيجية  )٢٠٠٨( ٢١-٦١ع ص ج

  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
 اللقاحــات علــى والحصــول األنفلــونزا فيروســات تبــادل الجائحــة: لألنفلــونزا التأهــب  )٢٠٠٧( ٢٨-٦٠ع ص ج

   الفوائد من ذلك وغير
  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  Hepatitis الوثيقة

 ’SEA/RC70/8  Tuberculosis: ‘Bending the curve الوثيقة

 SEA/RC70/9  Access to medicines الوثيقة

 SEA/RC69/9  Antimicrobial resistance الوثيقة

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 
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  العنوان  (السنة) ١القرار
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 

  ألفريقيا اإلقليمية اللجنة
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
  المساعدة التكنولوجيات إلى الوصول فرص تحسين  )٢٠١٦( ٣-ق /٦٣إ ل /م ش
  ٢٠٢٥-٢٠١٦ وتوافره الدم لمأمونية االستراتيجي اإلطار  )٢٠١٦( ٥-ق /٦٣إ ل /م ش
 واختيـارات وأولويـات تحـديات المتوسط: شرق إقليم بلدان في الصحية الُنظم تقوية  )٢٠١٢( ٣-ق /٥٩إ ل /م ش

  المستقبل في العمل
  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 
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  العنوان  (السنة) ١القرار
Region 2015–2020: walking the talk on people centredness

EUR/RC65/R6 (2015) Tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016–
2020 

EUR/RC64/R5 (2014) European Vaccine Action Plan 2015–2020 

  األمريكية للبلدان الصحة لمنظمة التوجيهي المجلس
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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  ٢ التذييل
  

   قائمة بالوثائق التي اسُتعِرضت ألغراض إعداد هذا التقرير
  

  العنوان  الوثيقة
  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار استعراض ٧٠/١٧ج
  وٕاتاحتها واللقاحات األدوية في العالمي النقص معالجة  ٧٠/٢٠ج
ــــيم  ٧٠/٢١ج ــــة الصــــحة بشــــأن العــــالميتين العمــــل وخطــــة االســــتراتيجية واســــتعراض تقي  العمومي

  الفكرية والملكية واالبتكار
 البحــــث وتنســــيق بتمويــــل المعنــــي العامــــل االستشــــاريين الخبــــراء فريــــق تقريــــر متابعــــة  ٧٠/٢٢ج

  والتطوير
 المغشوشــة المــزورة/ النوعيــة/ المتدنيــة الطبيــة المنتجــات بشــأن األعضــاء الــدول آليــة  ٧٠/٢٣ج

  المزيفة المغشوشة/ التوسيم/
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٧٠/٢٥ج
  )١٦-٦٠ع ص ج (القرار رشيد نحو على األدوية استعمال المرحلية: التقارير  ٧٠/٣٨ج
  )٢٠-٦٧ع ص ج (القرار الطبية المنتجات تنظيم ُنظم تعزيز المرحلية: التقارير  ٧٠/٣٨ج
 والفوائـد اللقاحـات إلـى والتوصـل األنفلـونزا فيروسـات تبادل الجائحة: لألنفلونزا التأهب  ٦٩/٢٢ج

  األخرى
  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٦٩/٢٤ج
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٦٩/٣٤ج
  إتاحتها وٕامكانية األطفال أدوية ومأمونية عالميًا، األدوية نقص حاالت معالجة  ٦٩/٤٢ج
ــــة الملطفــــة الرعايــــة تعزيــــز المرحليــــة: التقــــارير  ٦٩/٤٣ج  الملطفــــة الرعايــــة تعزيــــز العمــــر: طيل

  )١٩-٦٧ع ص ج (القرار العمر طيلة الشاملة الرعاية عناصر من كعنصر
   األساسية األدوية إتاحة الصحية: الُنظم المرحلية: التقارير  ٦٩/٤٣ج

  )٢٢-٦٧ع ص ج (القرار
 نحــو علــى األدويــة اســتعمال فــي المحــرز التقــدم الصــحية: الــُنظم المرحليــة: التقــارير  ٦٨/٣٦ج

  )١٦-٦٠ع ص ج (القرار رشيد
 تبـــادل الجائحـــة: لألنفلـــونزا التأهـــب واالســـتجابة: والترصـــد التأهـــب المرحليـــة: التقـــارير  ٦٨/٣٦ج

  )٥-٦٤ع ص ج (القرار األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات
  األساسية األدوية إتاحة  ٦٧/٣٠ج
  العمر طيلة المتكامل العالج عناصر من كعنصر الملطفة الرعاية تعزيز  ٦٧/٣١ج
  التنظيمية الُنظم تعزيز  ٦٧/٣٢ج
ــــارير  ٦٧/٤٠ج ــــة: التق ــــُنظم المرحلي ــــان العمــــل وخطــــة االســــتراتيجية الصــــحية: ال  بشــــأن العالميت

  )٢١-٦١ع ص ج (القرار الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة
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  العنوان  الوثيقة
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٦٦/١٩ج
 نحــو علــى األدويــة اســتعمال فــي المحــرز التقــدم الصــحية: الــُنظم المرحليــة: التقــارير  ٦٦/٢٧ج

  )١٦-٦٠ع ص ج (القرار رشيد

SEA/RC70/2 
The work of the WHO in the South-East Asia Region 2016: Report of 
the Regional Director, 1 January–31 December 2016 

SEA/RC70/9 Access to medicines 

SEA/RC70/13 Rev.1 
Progress reports on selected Regional Committee resolutions: 
antimicrobial resistance (SEA/RC68/R3) 

SEA/RC70/13 Rev.1 

Progress reports on selected Regional Committee resolutions: 
Consultative Expert Working Group on Research and Development 
(CEWG): Financing and Coordination (SEA/RC65/R3) 

SEA/RC69/2 
The work of the WHO in the South-East Asia Region: Report of the 
Regional Director, 1 January–31 December 2015 

SEA/RC69/9 Antimicrobial resistance 

SEA/RC69/13 

The Decade for Health Workforce Strengthening in the SEA Region 
2015–2024: the first review of progress, challenges and 
opportunities 

SEA/RC69/18 

Progress reports on selected Regional Committee resolutions: 2012: 
Year of Intensification of Routine Immunization in the South-East 
Asia Region: Framework for increasing and sustaining coverage 
(SEA/RC64/R3) 

SEA/RC68/2 

The work of the WHO in the South-East Asia Region: Report of the 
Regional Director,  
1 January–31 December 2014 

SEA/RC68/11 Policy and technical topics: Antimicrobial resistance 

SEA/RC68/16 
Progress reports on selected Regional Committee resolutions: 
Effective management of medicines (SEA/RC66/R7) 

SEA/RC67/2 
The work of the WHO in the South-East Asia Region 2013: Biennial 
report of the Regional Director, 1 January 2012–31 December 2013 

SEA/RC66/15 

Progress reports on selected Regional Committee resolutions: 
National Essential Drug Policy Including the Rational Use of 
Medicines (SEA/RC64/R5) 

AFR/RC67/2 
The work of WHO in the African Region 2016–2017: Biennial report 
of the Regional Director, 2016–2017  

AFR/RC67/INF. 
DOC/1 

Progress report on implementation of the Regional Strategic Plan on 
Immunization  

AFR/RC66/2 
The work of WHO in the African Region: report of the Regional 
Director, 2015–2016 

AFR/RC66/13 
Regional Strategy on Regulation of Medical Products in the African 
Region, 2016–2025 
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  العنوان  الوثيقة

AFR/RC66/19 
Sixty-sixth session of the WHO Regional Committee for Africa: Final 
report 

AFR/RC65/2 
The work of WHO in the African Region: Biennial report of the 
Regional Director, 2014–2015 

AFR/RC65/14 
Sixty-fifth session of the WHO Regional Committee for Africa: Final 
report 

AFR/RC65/INF. 
DOC/7 

Progress report on the establishment of the African Medicines 
Agency 

AFR/RC64/14 
Sixty-fourth session of the WHO Regional Committee for Africa: 
Final report 

AFR/RC63/7 
Strengthening the capacity for regulation of medical products in the 
African Region 

AFR/RC63/16 
Sixty-third session of the WHO Regional Committee for Africa: Final 
report 

 /وثيقة٦٤إ ل م/ ش
  ٤ إعالمية

 باللقاحـــــــات الخاصـــــــة المتوســـــــط شـــــــرق عمـــــــل خطـــــــة تنفيـــــــذ حـــــــول مرحلـــــــي تقريـــــــر
٢٠٢٠-٢٠١٦  

 للمــــدير الســــنوي التقريــــر المتوســــط: شــــرق إقلــــيم فــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة عمــــل  ٦٣/٣إ ل م/ ش
  ٢٠١٥ اإلقليمي

 للمــــدير الســــنوي التقريــــر المتوســــط: شــــرق إقلــــيم فــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة عمــــل  ٦٢/٢إ ل م/ ش
  ٢٠١٤ اإلقليمي

 للمــــدير الســــنوي التقريــــر المتوســــط: شــــرق إقلــــيم فــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة عمــــل  ٦١/٤إ ل م/ ش
  ٢٠١٣ اإلقليمي

 للمــــدير الســــنوي التقريــــر المتوســــط: شــــرق إقلــــيم فــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة عمــــل  ٦٠/٢إ ل م/ ش
  ٢٠١٢ اإلقليمي

 للمــــدير الســــنوي التقريــــر المتوســــط: شــــرق إقلــــيم فــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة عمــــل  ٥٩/٢إ ل م/ ش
  ٢٠١١ اإلقليمي

WPR/RC67/2 

Report of the Regional Director: The work of WHO in the Western 
Pacific Region  
1 July 2015–30 June 2016  

WPR/RC67/10  
Progress reports on technical programmes: 15.5 Antimicrobial 
resistance  

WPR/RC67/10 
Progress reports on technical programmes: 15.6 Essential 
medicines  

WPR/RC66/2 

Report of the Regional Director: The work of WHO in the Western 
Pacific Region  
1 July 2014–30 June 2015  

WPR/RC66/9 
Progress reports on technical programmes: 14.6 Regulatory systems 
strengthening  
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  العنوان  الوثيقة

WPR/RC64/9 
Progress reports on technical programmes: 15.7 Expanded 
Programme on Immunization 

WPR/RC63/11 
Progress reports on technical programmes: (7) Expanded 
Programme on Immunization 

EUR/RC67/5 
The work of WHO in the European Region in 2016–2017: Interim 
report of the Regional Director 

EUR/RC67/11  
Strengthening Member State collaboration on improving access to 
medicines in the WHO European Region 

EUR/RC66/5 
Moving from vision to action: Report of the Regional Director on the 
work of WHO in the European Region in 2014–2015 

EUR/RC65/5 Rev.1 
The work of WHO in the European Region in 2014–2015: Interim 
report of the Regional Director 

EUR/RC64/5 
Realizing our vision: Report of the Regional Director on the work of 
WHO in the European Region in 2012–2013  

EUR/RC64/15 Rev.1 European Vaccine Action Plan 2015–2020 

EUR/RC64/19 
Progress reports: E. The European strategic action plan on antibiotic 
resistance 

EUR/RC63/5 
The work of WHO in the European Region in 2012–2013: Interim 
report of the Regional Director 
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  ٣ التذييل
  

  ١،األدوية على بالحصول المعني المتحدة لألمم العام لألمين التابعة لفريق الرفيع المستوىا تقرير توصيات
   إتاحتها مجال في العالمية الصحة منظمة وأنشطة

  
 الصحية التقنيات على والحصول الفكرية الملكية قوانين  - ٢

 مع بالتعاون بها الُمضطَلع تلك فيها بما (المنظمة)، العالمية الصحة منظمة أنشطة ٣المعنية الكيانات ٢التوصية الرقم
  الفكرية للملكية العالمية والمنظمة العالمية التجارة منظمة

١-٦-٢  

 علــى ،االلتــزام العالميــة التجــارة منظمــة ألعضــاء ينبغــي
 إعــالن وروح نــص بــاحترام السياســية، المســتويات أعلــى

 ،العموميــــــــة والصــــــــحة تــــــــريبس اتفــــــــاق بشــــــــأن الدوحــــــــة
 تنفيـذهما مـن يحـدّ  أن شـأنه مـن عمـل أي عـن واالمتناع

ـــــز ســـــبيل فـــــي منهمـــــا واالســـــتفادة ـــــى الحصـــــول تعزي  عل
 .الصحية التقنيات

 منظمة أعضاء
 العالمية التجارة

 ونظـم سياسـات وضـع مجـال فـي قـدراتها لبناء البلدان إلى التقني الدعم المنظمة تقدم 
 تشـريعات سـنّ  كيفية بشأن التوجيه تقديم ذلك ويشمل وتنفيذهما، الفكرية الملكية إدارة
 بـــراءات مـــنح معـــايير واســـتحداث الصـــحي المنظـــور تراعـــي االختـــراع بـــراءات بشـــأن

 االختراع.
 األدويـة إتاحـة لزيـادة طلبهـا، علـى بنـاءً  البلـدان، إلـى التقنـي الـدعم المنظمـة تقدم كما 

 فــي عليهــا المنصــوص المرونــة أوجــه مــن االســتفادة منهــا بوســائل التكلفــة، الميســورة
 (اتفــــاق الفكريــــة الملكيــــة حقــــوق مــــن بالتجــــارة المتصــــلة بالجوانــــب المتعلــــق االتفــــاق
  تريبس).

 ــــدعم  ببــــراءات المتعلقــــة المعلومــــات إتاحــــة لزيــــادة مبــــادرات تنفيــــذ أيضــــاً  المنظمــــة ت
 االختراع.

 التجـارة ومنظمـة الفكريـة للملكية العالمية والمنظمة للمنظمة العامون المديرون وضع 
 عمـل وحلقـات نـدوات عقد يشمل المنظمات، هذه بين الثالثي للتعاون ترتيباً  العالمية
 واالبتكــارات التكنولوجيــا إلــى النفــاذ تعزيــز عــن ثالثيــة دراســة ونشــر ســنوياً  ٤تدريبيــة

                                                            
لألمـم  المسـتوى التـابع لفريـق الرفيـعابالحصـول علـى األدويـة: تشـجيع االبتكـار والحصـول علـى التقنيـات الصـحية. جنيـف:  مـين العـام لألمـم المتحـدة المعنـيلأل التابع لفريق الرفيع المستوىاتقرير    ١

  ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٣في  تم االطالع، http://www.unsgaccessmeds.org/final-report( ٢٠١٦بالحصول على التقنيات الصحية؛  المتحدة المعني
  بالحصول على األدوية. مين العام لألمم المتحدة المعنيلأل التابع الفريق الرفيع المستوىتقرير في بصيغتها الواردة    ٢

    بالحصول على األدوية. المتحدة المعني لألمين العام لألمم التابع الفريق الرفيع المستوىتقرير على النحو المحدد في توصية    ٣
  ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٥في  تم االطالع( http://www.wipo.int/policy/en/global_health/events.htmlمزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي: الطالع على ل ٤
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 فضــالً  الســت، الرســمية المتحــدة األمــم لغــات بجميــع عليهــا االطــالع ُيتــاح ١الطبيــة،
 إلكترونية. تدريبية دورة استحداث عن

 بشــأن العــالمي التقريــر يلــي: مــا منهــا اإلرشــادية، الوثــائق مــن طائفــة المنظمــة نشــرت 
 عـن تقريـر ؛)٢٠١٦( ٢الحـواجز تخطـي على التركيز :C الكبد التهاب عالج إتاحة
 ٣والتحـــديات الفـــرص الناميـــة: البلـــدان فـــي المحلـــي اإلنتـــاج فـــي الفكريـــة الملكيـــة دور

 البلــدان فــي البشــري المنــاعي العــوز فيــروس عــالج إتاحــة زيــادة عــن ورقــة ؛)٢٠١٦(
 والتعريفــات التنفيذيــة واألوضــاع األســعار عــن األساســية البيانــات الــدخل: المنخفضــة

 اتفـاق فـي المرونـة أوجـه مـن االسـتفادة عن ورقة ؛)٢٠١٤( ٤الفكرية الملكية ووضع
ـــريبس ـــادة ت ـــاعي العـــوز فيـــروس عـــالج إتاحـــة لزي  المبـــادئ ؛)٢٠١١( ٥البشـــري المن

 ٦عمـــومي صـــحي منظـــور إنشـــاء الصـــيدالنية: االختـــراع بـــراءات لفحـــص التوجيهيـــة
)٢٠٠٧.( 

 الفريــق  تقريــر فــي النظــر فــي العالميــة التجــارة منظمــة أعضــاء مــع المنظمــة أســهمت
 التجـارة منظمـة مجلـس اجتمـاعي في األدوية على بالحصول الرفيع المستوى المعني

 وآذار/ ٢٠١٦ نـوفمبر الثـاني/ تشرين في ُعقدا اللذين تريبس باتفاق المعني العالمية
 .٢٠١٧ مارس

                                                            
والملكية الفكرية والتجارة. جنيف: منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة، منظمـة  الصحة العموميةتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين    ١

  .)٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٥في  تم االطالع، http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf( ٢٠١٣التجارة العالمية؛ 
٢                                                          Global report on access to hepatitis C treatment: focus on overcoming barriers. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250625/1/WHO-HIV-2016.20-eng.pdf?ua=1, accessed 25 October 2017).  
٣                                The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and challenges. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/phi/publications/int_prop_role_local_prod_opportunities-challenges.pdf, accessed 23 October 2017).  
٤          Increasing access to HIV treatment in middle-income countries: key data on prices, regulatory status, tariffs and the intellectual property situation. Geneva: World Health 

Organization; 2014 (http://www.who.int/phi/publications/WHO_Increasing_access_to_HIV_treatment.pdf?ua=1, accessed 25 October 2017).  
٥              Using TRIPS flexibilities to improve access to HIV treatment. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, United Nations Development Programme, World Health 

Organization; 2011 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18392en/s18392en.pdf, accessed 25 October 2017).  
٦   Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective. International Centre for Trade and Sustainable Development, United Nations 

Conference on Trade and Development, World Health Organization; 2007 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21419en/s21419en.pdf, accessed 25 October 2017).  
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  (أ)١-٦-٢

 االســــــتفادة العالميــــــة التجــــــارة منظمــــــة ألعضــــــاء ينبغــــــي
ــ مــن الكاملــة  مــن ٢٧ المــادة فــي المتــاح السياســات زحي
 صـــــــارمة تعـــــــاريف وتطبيـــــــق دباعتمـــــــا ،تـــــــريبس اتفـــــــاق

 تــوفير مــن تحــدّ  االختــراع بــراءات مــنح وقابليــة لالبتكــار
 بــــراءات مــــنح لضــــمان البــــراءات لهــــذه الدائمــــة الحمايــــة
 الحقيقية. لالبتكارات فقط االختراع

 

 منظمة أعضاء
 العالمية التجارة

 ونظـم سياسـات وضـع مجـال في راتهاقد بناءل البلدان إلى التقني الدعم المنظمة تقدم 
 تشريعات سنّ  كيفية بشأن التوجيه تقديم ذلك ويشمل ،وتنفيذهما الفكرية لملكيةا إدارة
 بـــراءات مـــنح معـــايير واســـتحداث الصـــحي المنظـــور تراعـــي االختـــراع بـــراءات بشـــأن

 االختراع.
 األدويـة إتاحـة لزيـادة طلبها، على بناءً  البلدان، إلى أيضاً  التقني الدعم المنظمة تقدم 

 فــي عليهــا المنصــوص المرونــة أوجــه مــن االســتفادة منهــا بوســائل التكلفــة، الميســورة
 مــن التجاريــة االتفاقــات علــى التفــاوض كيفيــة بشــأن التوجيــه تقــدم كمــا ،تــريبس اتفــاق
 العمومية. الصحة على تأثيرها حيث

 طــوال واألقــاليم البلــدان مــن العديــد إلــى والتــدريب التقنــي الــدعم المنظمــة قــدمت كمــا 
 ١.الماضية العشر السنوات

 ــــذ أيضــــاً  المنظمــــة تــــدعم ــــادرات تنفي ــــادة مب ــــة المعلومــــات إتاحــــة لزي ــــراءات المتعلق  بب
 .االختراع

 الملكيـة دور عـن تقريـر يلـي: مـا منهـا اإلرشـادية، الوثـائق من طائفة المنظمة نشرت 
 ،)٢٠١٦( ٢والتحــــديات الفـــرص الناميـــة: البلــــدان فـــي المحلـــي اإلنتــــاج فـــي الفكريـــة
 المشــتركة المجــاالت الطبيــة: واالبتكــارات التكنولوجيــا إلــى النفــاذ تعزيــز عــن منشــور
 التوجيهيــــة المبــــادئ )،٢٠١٣( ٣والتجــــارة الفكريــــة والملكيــــة العموميــــة الصــــحة بــــين

 ).٢٠٠٧( ٤عمومي صحي منظور إنشاء الصيدالنية: االختراع براءات لفحص

                                                            
فــي تــم االطــالع ، /http://www.who.int/phi/wto_communications/enانظــر اللمحــة العامــة عــن بــرامج التعــاون التقنــي المتصــلة بتنفيــذ اتفــاق تــريبس ( مزيــد مــن المعلومــات،الطــالع علــى ل   ١
  ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/  ٢٥
٢                 The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and challenges. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/phi/publications/int_prop_role_local_prod_opportunities-challenges.pdf, accessed 23 October 2017).  
والملكيـة الفكريـة والتجـارة. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة، المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، منظمـة  الصـحة العموميـةتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين    ٣

  .)٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٥في  تم االطالع، http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf( ٢٠١٣التجارة العالمية؛ 
٤   Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective. International Centre for Trade and Sustainable Development, 

United Nations Conference on Trade and Development, World Health Organization; 2007 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21419en/s21419en.pdf, 
accessed 25 October 2017).  
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 )١((أ)١- ٦- ٢

 وبرنـامج والتنميـة، للتجـارة المتحـدة األمم لمؤتمر وينبغي
 العالميـــــة، الصـــــحة ومنظمـــــة اإلنمـــــائي، المتحـــــدة األمـــــم

 التجــــارة ومنظمــــة الفكريــــة، للملكيــــة العالميــــة والمنظمــــة
 التـي المعنية األخرى الهيئات ومع اً مع لتعاون ،ةالعالمي
 تطبيــق فــي الحكومــات لــدعم المطلوبــة، الخبــرات تمتلــك
 الصـــحة منظـــور تراعـــي االختـــراع بـــراءات لمـــنح معـــايير
 .العمومية

 

 األمم مؤتمر
 للتجارة المتحدة
 برنامجو  والتنمية،
 المتحدة األمم

 منظمةو  اإلنمائي،
 العالمية، الصحة

 العالمية المنظمةو 
 الفكرية، للملكية

 التجارة منظمةو 
  العالمية

  ّـــدولي المركـــز مـــن كـــل أعـــد ـــة للتجـــارة ال  المتحـــدة األمـــم ومـــؤتمر المســـتدامة، والتنمي
 االختــراع بــراءات فحــص بشـأن التاليــة اإلرشــادية الوثيقـة والمنظمــة، والتنميــة، للتجـارة

 الفــرص الناميــة: البلــدان فــي المحلــي اإلنتــاج فــي الفكريــة الملكيــة دور الصــيدالنية:
 ).٢٠١٦( ١والتحديات

 فــي العالميــة التجــارة ومنظمــة الفكريــة للملكيــة العالميــة والمنظمــة المنظمــة اشــتركت 
 االختراع. براءات منح معايير عن ٢٠١٥ عام في تقنية عمل حلقة عقد

 ٢٠١٧ عـام فـي والتنميـة للتجـارة المتحـدة األمم مؤتمر مع باالشتراك المنظمة قدمت 
 المجال. هذا في العمل نطاق لتوسيع األدوية لشراء الدولي المرفق إلى منحة مقترح

 )٢((أ)١- ٦- ٢

 قــــدرة تعزيــــز األطــــراف متعــــددة المنظمــــات لتلــــك ينبغــــي
 الــــوطني الصــــعيدين علــــى االختــــراع، بــــراءات فاحصــــي
 بـــراءات لمـــنح صـــارمة يريمعـــا تطبيـــق علـــى واإلقليمـــي،
 واحتياجــات ،الصــحة العموميــة منظــور تراعــي االختــراع
  .العمومية الصحة قطاع

 

 األمم مؤتمر
 للتجارة المتحدة
 وبرنامج والتنمية،
 المتحدة األمم

 ومنظمة اإلنمائي،
 العالمية، الصحة
 العالمية والمنظمة
 الفكرية، للملكية
 التجارة ومنظمة

  العالمية

 مجــال فــي قــدراتها لبنــاء طلبهــا، علــى بنــاءً  البلــدان، إلــى التقنــي الــدعم المنظمــة تقــدم 
 التوجيـــه تقـــديم ذلـــك ويشـــمل وتنفيـــذهما، الفكريـــة الملكيـــة إدارة ونظـــم سياســـات وضـــع
 الصـــــحي المنظـــــور تراعـــــي االختـــــراع بـــــراءات بشـــــأن تشـــــريعات ســـــنّ  كيفيـــــة بشـــــأن

 االختراع. براءات منح معايير واستحداث
 األدويـة إتاحـة لزيـادة طلبها، على بناءً  البلدان، إلى أيضاً  التقني الدعم المنظمة تقدم 

 فــي عليهــا المنصــوص المرونــة أوجــه مــن االســتفادة منهــا بوســائل التكلفــة، الميســورة
 ذات بالفصـــول المتعلقـــة المفاوضـــات يخـــص فيمـــا إليهـــا تقدمـــه كمـــا تـــريبس، اتفـــاق
 الحرة. التجارة اتفاقات من الصلة

 ــــذ أيضــــاً  المنظمــــة تــــدعم ــــادرات تنفي ــــادة مب ــــة المعلومــــات إتاحــــة لزي ــــراءات المتعلق  بب
 االختراع.

  ّـــدولي المركـــز مـــن كـــل أعـــد ـــة للتجـــارة ال  المتحـــدة األمـــم ومـــؤتمر المســـتدامة، والتنمي
 االختــراع بــراءات فحــص بشـأن التاليــة اإلرشــادية الوثيقـة والمنظمــة، والتنميــة، للتجـارة

 الفــرص الناميــة: البلــدان فــي المحلــي اإلنتــاج فــي الفكريــة الملكيــة دور الصــيدالنية:
 ).٢٠١٦( ١والتحديات

                                                            
١                 The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and challenges. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/phi/publications/int_prop_role_local_prod_opportunities-challenges.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 (ب)١-٦-٢

 إصـدار تسهل تشريعات وتنفيذ اعتماد للحكومات ينبغي
 وضـع مـن الهـدف يكـون أن ويجب اإللزامية. التراخيص

 وعادلــة، ســريعة إلزاميــة تــراخيص تنفيــذ التشــريعات هــذه
 االحتياجــــات لتلبيــــة وذلــــك وتنفيــــذها، بهــــا التنبــــؤ يمكــــن

 يتعلــق مــا والســيما ،العموميــة الصــحة لقطــاع المشــروعة
 التـرخيص اسـتخدام يسـتند أن ويجب .األساسية باألدوية
 الدوحــــــة. إعــــــالن فــــــي الــــــواردة األحكــــــام إلــــــى اإللزامــــــي

 لتقــدير فتُتــرك اإللزاميــة، التــراخيص إصــدار أســباب أمــا
 الحكومات.

 الحكومات

 األدويـــة إتاحـــة لزيـــادة طلبهـــا، علـــى بنـــاءً  البلـــدان، إلـــى التقنـــي الـــدعم المنظمـــة تقـــدم 
 فــي عليهــا المنصــوص المرونــة أوجــه مــن االســتفادة منهــا بوســائل التكلفــة، الميســورة
 ذات بالفصـــول المتعلقـــة المفاوضـــات يخـــص فيمـــا إليهـــا تقدمـــه كمـــا تـــريبس، اتفـــاق
 الحرة. التجارة اتفاقات من الصلة

 اتفـاق فـي الـواردة المرونـة أوجـه تنفيـذ بشـأن التاليـة اإلرشـادية الوثيقة المنظمة نشرت 
 بــين المشــتركة المجــاالت الطبيــة: واالبتكــارات التكنولوجيــا إلــى النفــاذ تعزيــز تــريبس:
 ).٢٠١٣( ١ والتجارة الفكرية والملكية العمومية الصحة

 للملكيـة العالميـة المنظمـة مـع بالتعـاون جنيـف فـي سـنوية تدريبيـة عمـل حلقـة ُنظمت 
 التجــارة منظمــة تعقــدها التــي الســنوية العمــل (حلقــة العالميــة التجــارة ومنظمــة الفكريــة
 العمومية). والصحة التجارة بشأن العالمية

 التـــراخيص ومـــنح تنفيـــذ دليـــل التـــاليتين: اإلرشـــاديتين الـــوثيقتين المنظمـــة نشـــرت كمـــا 
 )،٢٠٠٩( ٢الصــيدالنية االختــراع بــراءات الســتخدام الحكوميــة والتصــاريح اإللزاميــة
 الطـــوعي غيـــر االســـتعمال علـــى المســـتحقة التعويضـــات لتحديـــد التوجيهيـــة والمبـــادئ
   ).٢٠٠٥( ٣الطبية التكنولوجيات اختراع لبراءات

 (ج)١-٦-٢

 النظـــر إعـــادة العالميـــة التجـــارة منظمـــة ألعضـــاء ينبغـــي
 حـل إلـى التوصـل أجل من ٦ الفقرة في الوارد القرار في
 للمنتجـــــــات والعاجـــــــل الســـــــريع التصـــــــدير مـــــــن هـــــــايمّكن

 وينبغــي إلزاميــة. تــراخيص بموجــب المنَتجــة الصــيدالنية
 االقتضــــاء، حســــب العالميــــة، التجــــارة منظمــــة ألعضــــاء
 تـــريبس اتفـــاق فـــي الصـــلة ذي القيـــد مـــن إعفـــاء اعتمـــاد
  التعديل. هذا إلجازة االتفاق لنص دائم وتنقيح

 منظمة أعضاء
 العالمية التجارة

 باتفـــاق المعنـــي المجلـــس اجتمـــاع فـــي علمـــاً  العالميـــة التجـــارة منظمـــة أعضـــاء أحـــاط 
 تــــريبس اتفــــاق بــــدخول ،٢٠١٧ ينــــاير الثــــاني/ كــــانون ٣٠ فــــي ُعقــــد الــــذي تــــريبس،
 نظــــام عمــــل فعاليــــة لزيــــادة الالزمــــة القــــدرات بنــــاء طلبــــوا كمــــا النفــــاذ. حيــــز المعــــدَّل

 للشراء. كأداة اإللزامي الترخيص

                                                            
والملكيـة الفكريـة والتجـارة. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة، المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، منظمـة  الصـحة العموميـةتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين    ١

  ).٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥، اطُّلع على الرابط في http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf( ٢٠١٣التجارة العالمية؛ 
٢               Guide for the application and granting of compulsory licences and authorization of government use of pharmaceutical patents. Geneva: World Health 

Organization; 2009 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19902en/s19902en.pdf, accessed 25 October 2017).  
٣                                         Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical technologies. Geneva: World Health Organization; 2005 

(http://www.who.int/hiv/amds/WHOTCM2005.1_OMS.pdf, accessed 25 October 2017).  
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 (د)١-٦-٢

 عــن الخــاص والقطــاع الحكومــات مــن كــل يمتنــع أن يجــب
 أو تكتيكـات تنفيذ أو ضمنية أو صريحة بتهديدات التلويح

 أعضـــــاء بحـــــق تخـــــلّ  ضـــــمنية أو صـــــريحة اســـــتراتيجيات
 المرونــة أوجــه مــن االســتفادة فــي العالميــة التجــارة منظمــة

 منظمـــة أمانـــة إبـــالغ وينبغـــي تـــريبس. اتفـــاق تطبيـــق فـــي
 السياســـات اســـتعراض إطـــار فـــي رســـميًا، العالميـــة التجـــارة
 ضــــغوط فيهــــا تمــــاَرس حــــاالت بــــأي لألعضــــاء، التجاريــــة
 أعضــــاء علــــى ويجــــب مشــــروعة. غيــــر وتجاريــــة سياســــية
 يمــاَرس قــد مــا ضــد شــكاوى تقــديم العالميــة التجــارة منظمــة
 اتخـــاذو  مشـــروعة، غيـــر واقتصـــادية سياســـية ضـــغوط مـــن

  المخالفين. األعضاء ضد عقابية تدابير

 والقطاع الحكومات
 ينطبق. ال  الخاص

 (ه)١-٦-٢

 التجــــــــارة معاهــــــــدات فــــــــي األطــــــــراف للحكومــــــــات ينبغـــــــي
 هـــــــذه خلـــــــو تضـــــــمن أن واإلقليميـــــــة الثنائيـــــــة واالســـــــتثمار
 بإعمـــال التزاماتهــا مــع تتعـــارض أحكــام أي مــن االتفاقــات

 إجـــراء أولـــى، كخطـــوة عليهـــا، ويجـــب الصـــحة. فـــي الحـــق
 .الصــــحة العموميــــة علــــى االتفاقــــات هــــذه آلثــــار تقييمــــات
 فــي الــدخول قبــل هــذه األثــر ييمــاتتق فــي التحقــق وينبغــي

 واالقتصـــادية التجاريـــة الفوائـــد زيـــادة أن مـــن التزامـــات أي
 المعني البلداإلنسان التي يتمتع بها  حقوق إعمال تهدد ال

 بالتزاماتـــــه البلـــــد ذلـــــك ووفـــــاءأو تحـــــول دون إعمالـــــه فيـــــه 
 فــي التقييمــات بهــذه ُيسترشــد أن وينبغــي العامــة. الصــحية
 اّطــــالع وُيتــــاح بشــــفافية ُتجــــرى وأن المفاوضــــات عمليــــات
  عليها. الجمهور

 الحكومات

 والتجاريـــة واإلنمائيـــة الصـــحية سياســـاتها بـــين البلـــدان تـــوائم أن إلـــى المنظمـــة تـــدعو 
 طلبهـــا، علـــى بنـــاءً  التقنـــي، الـــدعم إليهـــا تقـــدم كمـــا ذلـــك، لتحقيـــق الـــدعم إليهـــا وتقـــدم

 .ةلمعنيا المتحدة األمم كيانات سائر مع بالتعاون
 ١وطنيــة اســتراتيجية بنــاء نحــو والصــحة: التجــارة التــاليين: الــدليلين المنظمــة نشــرت 

 الصــــحة تعزيــــز فــــرص اغتنــــام كيفيــــة بشــــأن التوجيــــه الــــدليل هــــذا ويقــــدم )،٢٠١٥(
 السياســـات مخـــاطر وتقلـــيص ممكـــن حـــد أقصـــى إلـــى الفـــرص هـــذه وزيـــادة العموميـــة
 اإلضـــافية تـــريبس أحكـــام حـــد، أدنـــى إلـــى تهديـــدات مـــن عليـــه تنطـــوي ومـــا التجاريـــة
 سياســــــاتي دليــــــل الثنائيــــــة: التجاريــــــة االتفاقــــــات فــــــي العموميــــــة بالصــــــحة المتصــــــلة
 ).٢٠١٠( ٢للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في والمنفذين للُمفاوضين

 

                                                            
١                                                                           Trade and health: towards building a national strategy. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183934/1/9789241565035_eng.pdf?ua=1, accessed 25 October 2017).  
٢     Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral trade agreements: a policy guide for negotiators and implementers in the WHO Eastern Mediterranean 

Region. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2010 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21391en/s21391en.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 (أ)٢-٦-٢

مـــــن  لبحـــــوثالتـــــي تمـــــول ا الجهـــــات تشـــــترط أن يجـــــب
 المستخلصـة المعارف على االطالع إتاحةالقطاع العام 

 طريـق عـن واسـع، نطـاق وعلـى بحريـة البحـوث تلـك من
 وأن األقـران، لمراجعـة خضعت التي األدبيات في نشرها
 علـــى واســـع نطـــاق علـــى للجمهـــور إتاحتهـــا إلـــى تســـعى
  اإلنترنت. شبكة

 التي تمول جهاتال
 القطاع من البحوث

 العام

 لــــة جهــــة ٢٠ التزمــــت ،٢٠١٧ مــــايو أيــــار/ فــــي  بتنفيــــذ حكوميــــة غيــــر ومنظمــــة مموِّ
 سياسـة بوضـع الكيانـات هذه التزمت إذ ١البحوث. نتائج نشر شأنب المنظمة معايير
 وأسـاليبها البحـوث تسـجيل بشـأن محـددة إطاريـة التزامـات فقطعت ،الشأن بهذا ُمعلنة

 فـي إليهـا المسـتند الجـودة معـايير فـي النشـر معـايير وأدمجـت نتائجهـا، عـن والكشف
 .المستقبل في نحالمِ  تمويل قرارات اتخاذ

 (ب)٢-٦-٢

ـــــى ـــــة والمؤسســـــات الجامعـــــات عل ـــــي البحثي  تتلقـــــى الت
ـــدم أن العـــام القطـــاع مـــن التمويـــل الصـــحة  أهـــداف تق
 ممارسـات من تنفذه فيما المالية العوائد على العمومية

 تشــمل أن ويمكــن والتــراخيص. االختــراع بــراءات مــنح
 غيــــــر التــــــراخيص ومــــــنح النشــــــر، الممارســــــات هــــــذه

 والمشـــاركة الفكريـــة، الملكيـــة حقـــوق مـــنحو  الحصـــرية،
 القطــاع مســتوى علــى االختــراع بــراءات جمعــاتم فــي

 تتضــــمن أن ويجــــب الممارســـات. مــــن وغيرهــــا العـــام،
 علـــى المطـــّورين لحـــثّ  كافيـــة حـــوافز الممارســـات تلـــك
 لضــمان معقولــة بأســعار األســواق فــي المنتجــات طــرح
   عليها. الحصول فرص زيادة

 الجامعات
 البحثية والمؤسسات

 ســجالت الــراهن الوقــت فــي األساســية" األدويــة أجــل مــن المتحالفــة "الجامعــات تنشــر 
 األهـــداف لتحقيـــق أولويـــة ئهـــابإيال يتعلـــق فيمـــا الجامعـــات أداء بشـــفافية تعكـــس أداء

 ،الميـدان هـذا فـي المنظمـة قـدمتها التـي اإلسـهامات إلـى واسـتناداً  العمومية. الصحية
 لــألداء ســجالتها فــي األساســية" األدويــة أجــل مــن المتحالفــة "الجامعــات أدمجــت فقــد

 .البحوث لنتائج مصفوفات

 (ج)٢-٦-٢

 تتلقــــــى التــــــي البحثيــــــة والمؤسســــــات للجامعــــــات ينبغــــــي
 تحّفــز وُنهــج سياســات اعتمــاد العــام القطــاع مــن التمويــل
 إلـــى تـــؤدي نـــةرِ مَ  تعـــاون نمـــاذج وتُنشـــئ االبتكـــار علـــى

 لفائــــدة المعرفــــة وتوليــــد الحيــــوي الطــــب بحــــوث تطــــوير
 الجمهور.

 الجامعات
 البحثية والمؤسسات

 ســجالت الــراهن الوقــت فــي األساســية" األدويــة أجــل مــن المتحالفــة "الجامعــات تنشــر 
 األهـــداف لتحقيـــق أولويـــة ئهـــابإيال يتعلـــق فيمـــا الجامعـــات أداء بشـــفافية تعكـــس أداء

 الميـدان، هـذا فـي المنظمـة قـدمتها التـي اإلسـهامات إلـى واسـتناداً  العمومية. الصحية
 لــألداء ســجالتها فــي األساســية" األدويــة أجــل مــن المتحالفــة "الجامعــات أدمجــت فقــد

 .بحوثال لنتائج مصفوفات

                                                            
فـي  تـم االطـالع ،/http://www.who.int/ictrp/results/jointstatement/en( للجمهـور التجـارب السـريرية نتـائجبالكشـف عـن لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر البيان المشترك المتعلـق    ١
  ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٧
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 الصحية التقنيات وتطوير لبحث جديدة حوافز
  المنظمة أنشطة ٢المعنية الكيانات ١ةالتوصي الرقم

 (أ)٤-٣
ـــلى يتحــّتم ـــات عـ ـــع أن الحكومـ ـــتو  ترفـ ـــتثمارها ياتمسـ  اسـ
 لتلبيــــــة الصحيــــــة التقنيــــات ابتكــــار مجــــــال فــــي الحــــالي

  بها. الوفاء يتم لم التــي االحتياجــات
  الحكومات

 عـــن والتطـــوير للبحـــث األولويـــة إيـــالء إلـــى الراميـــة جهودهـــا المنظمـــة ستواصـــل 
 لــياألوّ  المخطــطو  الصــحة، مجــال فــي والتطــوير للبحــث العــالمي المرصــد طريــق
 العالميـــة والقائمـــة األوبئـــة، مـــن الوقايـــة علـــى العمـــل أجـــل مـــن والتطـــوير للبحـــث

 البحـث توجيـه إلـى الهادفـة الحيويـة، للمضـادات المقاِومـة البكتيريـا مـن لألولويات
 ٣وتطويرها. واكتشافها جديدة حيوية مضادات في

 مجـال فـي والتطـوير بالبحـث ُتعنـى خبـراء لجنة إنشاء على حالياً  المنظمة تعكف 
 هـذا فـي والتطـوير البحـث أولويـات تحديـد بشـأن التقنية المشورة سُتسدي الصحة،

 مشـكلة معالجة في الكافي، التمويل ُمّولت إن تساعد، أن شأنها من التي مجالال
 ماسـة احتياجـات بهـا التـي المجـاالت وتطـوير لبحـث حاليـاً  المتـاح التمويـل نقص
   ملّباة. غير

 (ب)٤-٣

 ت،الحكومـــا وتشـمل المصـلحة، صـاحبة للجهات ينبغــي
ـــات الحيويــة، الطبيــة الصــناعات وقطــاع  يــلتمو  ومؤسسـ
ــــــةا نظـــــم ــــــة لرعايـ ــــــع ،الصحيـ ـــــار المـــــدني، والمجتمـ  اختب
ـــــاذج وتنفيــــذ ـــــطة لتمويــــــل أخــــرى جديــــــدة نمـ  البحــــــث أنشـ

ــــة والتطــــوير ــــة بالصــــحة المتعلق ـــــا العمومي ـــــا ومنحهـ  مزايـ
 التالتعامــــ عـــــلى الضـــرائب مـــن اإلعفـــاء مثـــــل تحفيزيــــة
  .األخــرى المبتكــرة التمويــل وآليــات التجاريــة

 قطاعو  الحكومات،
 يةالطب صناعاتال

 اتمؤسسو  ،ةالحيوي
 الرعاية نظم تمويل

 والمجتمع الصحية،
 المدني

 والتطــوير البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق قــدم 
 األعمال. هذه بشأن الشامل التوجيه

 وتطـوير لبحـث العالميـة الشـراكة المهملة األمراض أدوية ومبادرة المنظمة أنشأت 
 التأهـب بابتكـارات المعنـي االئـتالف إنشـاء المنظمة ودعمت الحيوية، المضادات
 األوبئة. لمواجهة

                                                            
  بالحصول على األدوية. مين العام لألمم المتحدة المعنيلأل التابع الفريق الرفيع المستوىتقرير بصيغتها الواردة في    ١
  بالحصول على األدوية. مين العام لألمم المتحدة المعنيلأل التابع الفريق الرفيع المستوىتقرير على النحو المحدد في توصية    ٢
٣      Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. Geneva: World Health Organization; 2017 

(http://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/, accessed 22 November 2017).  
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 (ج)٤-٣

 منظمــــــة فــــــي حاليــــــاً  الجاريـــــة المناقشــــــات مــــــن انطالقـــــاً 
 المتحــــدة لألمــــم العــــام لألمــــين ينبغــــي العالميــــة، الصــحة

 اتفاقــات إبــرام أجــل مــن الحكومــات لتفــاوض عمليــة بــدء
 وتمويلهـــــــا الصـــــــحية التقنيـــــــات تنســـــــيق بشـــــــأن عالميـــــــة

 ُملزمــة اتفاقيــة إلبــرام التفــــاوض ذلــــك ويشــــمل وتطويرهــا.
 واألسـعار هماتكاليـــف بـــين تفصـــل والتطوير البحث بشأن

 بصــحة الجميــع تمتــع تعزيــز بهــدف للمنتجــات، النهائيــة
ــــــدة. ــــــز أن ويجــــــب جي ــــــل ترّك ـــــــةاال هــــــذه مث ــــــى تفاقيـ  عل

 ســـبيل عـــلى ومنهـا، العموميـة الصحـــة قطـاع احتياجات
ـــــــال ـــــــصر ال المثـ  مكافحــــــة مجــــــالي فــــــي االبتكــــــار ،الحـ

 مضــادات مقاومــة ومكافحــة المهَملــة المداريــــة األمــــراض
 القائمة. اآلليات مِّلتكــ أن ويجــب ،الميكروبات

 لألمم العام األمين
 المتحدة

 البحـــــث وتنســـــيق بتمويـــــل المعنـــــي العامـــــل االستشـــــاريين الخبـــــراء فريـــــق أوصـــــى 
 والتطوير. البحث بشأن معاهدة بصْوغ ،٢٠١٢ عام في ،والتطوير

 عـــن والتطـــوير للبحـــث األولويـــة إيـــالء إلـــى الراميـــة جهودهـــا المنظمـــة ستواصـــل 
 لــياألوّ  المخطــطو  الصــحة، مجــال فــي والتطــوير للبحــث العــالمي المرصــد طريــق
 العالميـــة والقائمـــة األوبئـــة، مـــن الوقايـــة علـــى العمـــل أجـــل مـــن والتطـــوير للبحـــث

 البحـث توجيـه إلـى الهادفـة الحيويـة، للمضـادات المقاِومـة البكتيريـا مـن لألولويات
 .وتطويرها واكتشافها جديدة حيوية مضادات في

 مجـال فـي والتطـوير بالبحـث ُتعنـى خبـراء لجنة إنشاء على حالياً  المنظمة تعكف 
 هـذا فـي والتطـوير البحـث أولويـات تحديـد بشـأن التقنية المشورة سُتسدي الصحة،
 مشـكلة معالجة في الكافي، التمويل ُمّولت إن تساعد، أن شأنها من التي المجال
 ماسـة احتياجـات بهـا التـي المجـاالت وتطـوير لبحـث حاليـاً  المتـاح التمويـل نقص
 ملّباة. غير

 (د)٤-٣

 عامـل فريـق تشـكيل تمهيدية، كخطوة ،للحكومات ينبغي
ـــدء  البحــث لمبــادئ مدّونــة وضــع أجــل مــن التفــــاوض لبـ

 المبادئ هذه وُتطبق الحيوي. الطب مجال في والتطوير
 أن ينبغـــــي كمـــــا ،العامـــــة والتطويـــــــر لبحـــــــثا صـــــناديق
ــــل جهــــات مــــن كــــل يعتمــــدها  الجهــــاتو  الخاصــــة التموي

ــــــات، تطويـــــــر وشـــــراكات ،ةخيريـــــال ــــــات، المنتجـ  والجامعـ
ــــاتال وقطـــاع ــــب صناعـ ــــوي يةالطـ  الجهـــات وســـائر ،ةالحيـ
ــــي المصـــلحة. صـــاحبة ــــات وينبغـ ــــم للحكومـ ــــر تقديـ  تقاريـ
 وضـــعل التفـــاوض فـــي أحرزتـــه الـــذي التقـــدم عـــن ســـــنوية

 نحـو تمهيدية كخطــوة ،تنفيذها فيو  هذه المبــادئ نــةمدو 
ـــرامإل التفــاوض ـــة بـ ـــة فــي والتطــوير البحــث اتفاقيـ  الجمعيـ
 .المتحــدة لألمــم العامــة

 الالزمــــين المقتضــــياتو  النطـــاق لتحديــــد الـــدعم تقــــديم فــــي حاليـــاً  المنظمــــة تنظـــر   الحكومات
 الحيوي. الطب مجال في والتطوير للبحث مبادئ نةمدوّ  الستحداث
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 والشفافية والمساءلة الحوكمة
  المنظمة أنشطة ٢المعنية الكيانات ١ةالتوصي الرقم

 (أ)١-٣-٤

 اتالتقنيـــــــ إتاحـــــة حالـــــة الحكومـــــــات تســـــتعرض أن يجـــــــب
 إلنســــانا حقــــوق مبــــادئ ضــــوء فــي ،بلدانهــــا فــي الصحيــــة
 مفوضيــــة بمســــاعدة وذلــــك ،بهــــا بالوفــــاء الــــدول اتوالتــــزام
 كيانــــات وســــائر اإلنســــان لحقــــوق الســــامية المتحــــدة األمــــم
 الجمهـور اّطـالع ُيتاح أن وينبغــي المعنية. المتحــدة األمــم
ــــي كمـــا التقييمـــات. هـــذه نتـــائج علـــى ــــم ينبغـ ــــاتممنظ دعـ  ـ

 عـــن الموازيـــة تقاريرهـــا هـــي لتقـــدم اً ماليـــ المـــــدني المجتمـــــع
 تكــرار وينبغــي الصحية. التقنيات وٕاتاحة االبتــكار مسألتي
  .منتظمــة تفترا على هذه الوطنية االستعراض عمليات

 ينطبق ال الحكومات

 (ب)١-٣-٤

 السياســــــــــاتي االتســـــــــاق تعـــــــــزز أن للحكومـــــــــــات ينبغـــــــــــي
ــــى والمؤسســــي ــــوطني الصــــعيد عل ــــين ال  التجــــارة مســــائل ب
ـــق الفكريــة، والملكيــة ـــة، فــي والحـ ـــداف الصحـ ـــة وأهـ  الصحـ
 الــــوزارات بــــين مشــــتركة وطنيــــة هيئــــات بإنشــــاء ،العموميــة
ـــيق ـــين لتنسـ ـــات القوانـ ـــر قــد التــي والممارســات والسياسـ  تؤثـ

ـــات ابتكــار فــي ـــة التقنيـ ـــب وٕاتاحتهــا. الصحيـ  ُينــاط أن ويجـ
ــــو الهيئـــات تلـــك اجتماعـــات عقـــد  معنـــي (بأعضـــــاء) بعضـ

ـــن (معنيــين) ـــلطة مـ ـــة السـ ـــة التنفيذيـ  (قــادرين) قــادر الوطنيـ
 المتنافســـــة. والمصالـــــــح والواليـــــات األولويـــــــات إدارة عـــــــلى
 قراراتهــا وتتخذ مداوالتها المجموعات هذه ُتجري أن ويجب
 منظمـات دعـم أيضـاً  وينبغــي الشــفافية. من درجة بأقــصى
 عـن الموازيـة تقاريرهـا وتقـدم لتشـارك مالياً  المدني المجتمع
 الصحية. التقنيات وٕاتاحة االبتكار

 الحكومات

 والتجاريـــة واإلنمائيـــة الصـــحية سياســـاتها بـــين البلـــدان تـــوائم أن إلـــى المنظمـــة تـــدعو 
 المبـــادئ المنظمـــة نشـــرت فقـــد الخصـــوص، وبهـــذا ذلـــك. لتحقيـــق الـــدعم إليهـــا وتقـــدم

 أحكــام اإلضــافية: تــريبس بأحكــام يتعلـق فيمــا والمنفــذين للُمفاوضــين التاليــة التوجيهيـة
 دليــل الثنائيــة: التجاريــة االتفاقــات فــي العموميــة بالصــحة المتصــلة اإلضــافية تــريبس

 ).٢٠١٠( ٣للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في والمنفذين للُمفاوضين سياساتي
 العمـــل كحلقـــة فيهـــا، تســـهم التـــي وتلـــك المنظمـــة ُتجريهـــا التـــي التدريبيـــة األنشـــطة إن 

 العموميــــة، والصــــحة التجــــارة بشــــأن العالميــــة التجــــارة منظمــــة تعقــــدها التــــي الســــنوية
 علــى يقــوم المعنيــة، الهيئــات لجميــع لوشــام ومتّســق جــامع نهــج انتهــاج إلــى تــدعوان
 المختصة. الحكومية اإلدارات جميع بين التنسيق

                                                            
  بالحصول على األدوية. مين العام لألمم المتحدة المعنيلأل التابع الفريق الرفيع المستوى تقريربصيغتها الواردة في    ١
  بالحصول على األدوية. مين العام لألمم المتحدة المعنيلأل التابع الفريق الرفيع المستوىتقرير على النحو المحدد في توصية    ٢
٣       Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral trade agreements: a policy guide for negotiators and implementers in the WHO Eastern Mediterranean Region. Cairo: 

World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2010 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21391en/s21391en.pdf, accessed 23 October 2017).  
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 (أ)٢-٣-٤

 هيئـــــة ُينشـــــي أن المتحـــــــدة لألمـــــــم العـــــــام لألمـــــــين ينبغـــــــي
 فـي الُمحـرز التقـدم تقيـيم مهمة بها تُناط مستقلة استعراض

ــــي وٕاتاحتهـــا. الصـــحية التقنيـــات ابتكـــار مجـــال  لهـــذه وينبغـ
ـــــد أن الهيئــــة  تحــــديات مــــن المجــــال هــــذا يشــــهده مــــا ترصـ

 لعـام المســـتدامة التنميـــة خطـة نطــاق ضمن تقدم ومظاهر
 هـذه توصيات تنفيذ في المحرز التقدم عن فضالً  ،٢٠٣٠
 مـن أعضـاؤها يتـألف أن وينبغـي المسـتوى. الرفيعـة اللجنة
 األطـراف، المتعـددة والمنظمـات المتحـدة األمم عن ممثلين

ــــع ــــدني، والمجتمـ ــــاط والحكومـــات، المـ ــــة، واألوسـ  األكاديميـ
  الخــاص. والقطــاع

 لألمم العام األمين
 ينطبق ال المتحدة

 (ب)٢-٣-٤

ــــام لألمـــين ينبغـــي ــــم العـ ــــدة لألمـ  عمـــــل فرقـــة إنشـــاء المتحـ
ـــــين مشــــتركة ـــــوكاالت بـ  التقنيــــات ابتكــــار بمســــألة ُتعنــــى الـ
ــــل أن وينبغـــي وٕاتاحتهـــا. الصـــحية  هـــذه، العمـــل فرقـــة تعمـ
 المســتدامة، التنميــة أهــداف لتحقيــق المحــددة الفتــرة طــــوال
 المتحــــــدة األمـــــم كيانــــات بـــين فيمـــا االتســــاق تعزيـــز علـــى
 التجــارة كمنظمــة األطــــراف المتعــــددة المعنيــة ـاتمــوالمنظـ

 المتحــــــدة األمــــــم مجموعــــــة تتــــــولى أن وينبغــــــي العالميــــــة.
 علـى اإلشـراف عـن المسـؤولة الفرقـة، هذه تنسيق اإلنمائية
 أن وينبغـــي ،المســـتوى رفيعـــة اللجنـــة هـــذه توصـــيات تنفيـــذ
 لألمــــم العــــام األمــــين إلــى ســــنوية تقــارير العمــل فرقــة ترفــع

 علــى االتســاق تعزيــز فــي ُمحــرزال التقــــدم بشــــأن المتحــــدة
 المتحدة. األمم منظومة مستوى

 لألمم العام األمين
 المتحدة

 المتحـــدة األمـــم كيانـــات وســـائر العالميـــة التجـــارة منظمـــة بـــين موّســـع تعـــاون بالفعـــل ينفَّـــذ
 األمــم وكالــة بوصــفها ســنوي تنســيقي اجتمــاع بعقــد المنظمــة قيــام ذلــك ويشــمل المعنيــة،
 الصحة. مجال في المتخصصة المتحدة

 (ج)٢-٣-٤

 عقــد إلى تدعــو أن المتحــدة لألمــم العامــة للجمعيــة ينبغــي
 بشـــــأن ٢٠١٨ عـــــام أقصـــــــاه موعـــــــد فـــــي اســـــــتثنائية دورة

 أجـــــل مـــــن وٕاتاحتهـــــا الصـــــحية التقنيـــــات ابتكـــــار موضـــــوع
ـــار تيجياتاســترا عــــلى االتفــــاق  شــأنهما مــن للمســــاءلة وٕاطـ
 نوضما االبتــكار تشــجيع إلى الراميــة الجهود وتيرة تسريع
 التنميـــــة خطـــة فـــي المبـــــين النحـــــو عـــــلى المبتكـــرات إتاحـــة

 المجتمــع منظمــات دعــم وينبغــي .٢٠٣٠ لعــــام المســــتدامة
 وتقـــدم االســـتثنائية الـــدورة هـــذه فـــي لتشـــارك ماليـــاً  المـــدني
  .الصحية التقنيات وٕاتاحة االبتكار عن تقاريــر

 لألمم العام األمين
 ينطبق ال المتحدة
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 (أ)٣-٣-٤

 مجـــــــال فـــــي العاملـــــــة الخـــــــاص القطـــــــاع لشـــــركات ينبغـــــي
 الصــحية التقنيــات ابتكــار فــي والمنخرطــة الحيــــوي الطــــب
 تعزيـز سبيل في إجراءات من اتخذته بما تبّلغ أن وٕاتاحتها
 اإلبـــالغ دورة مـــن كجـــزء وذلـــك الصـــحية، التقنيـــات إتاحـــة
 بها. الخاصة السنوية

 القطــاع شركات
 العاملــة الخــاص

 الطــب مجــال في
 الحيــوي

 طريــق عــن والتطــوير للبحــث األولويــة إيــالء إلــى الراميــة جهودهــا المنظمــة ستواصــل 
 للبحـــث األّولـــي المخطـــطو  الصـــحة، مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث العـــالمي المرصـــد
 مـن لألولويـات العالميـة والقائمـة األوبئـة، مـن الوقايـة علـى العمـل أجـل من والتطوير
ـــا  مضـــادات فـــي البحـــث توجيـــه إلـــى الهادفـــة الحيويـــة، للمضـــادات المقاِومـــة البكتيري
 وتطويرها. واكتشافها جديدة حيوية

 ــاً  المنظمــة تعكــف  مجــال فــي والتطــوير بالبحــث ُتعنــى خبــراء لجنــة إنشــاء علــى حالي
 هـــذا فـــي والتطـــوير البحـــث أولويـــات تحديـــد بشـــأن التقنيـــة المشـــورة سُتســـدي الصـــحة،
 االحتياجـــات مـــن شـــاملة مجموعـــة تحديـــد فـــي تســـاعد أن شـــأنها مـــن التـــي المجـــال
 أساســاً  ذلــك يشــكل وقــد االحتياجــات. أســاس علــى والتطــوير البحــث ألنشــطة كغايــات
 والتطـوير البحـث باحتياجـات أعمالهـا اتصال بكيفية اإلبالغ في الشركات إليه تستند

   الصحة. مجال في العالمية
 القطاع شركات يلي: ما تنفيذ الخاص القطاع لشركات ينبغي (ب)٣-٣-٤

 ينطبق ال الخاص

)١((ب)٣-٣-٤
 إتاحـة زيـادة فـي مســـاهمتها بشـأن للجمهـــور ُمعلنـة سياســة

 محــــددة، أخــــرىو  عامــــة أهــــدافاً  تضــــع الصــــحية، التقنيــــات
 للمســاءلة؛ ومســتويات لإلبــالغ، وٕاجــراءات زمنية، وُأطراً 

 القطاع شركات
 ينطبق ال الخاص

 مســـتوى عـــلى ،والمســاءلة المســؤولية يشمل حوكمــة نظــام)٢((ب)٣-٣-٤
 الصحية. التقنيات إتاحة زيادة عن رات،اإلدا مجالس

 القطاع شركات
 ينطبق ال الخاص

 (أ)٤-٣-٤
 المصـــــّنعة الجهـــــات علـــــى الحكومـــــات تشـــــترط أن ينبغـــــي

 التنظيميـة للسـلطات تفصـح أن الصحية للتقنيات والموّزعة
  يلي: عما معلومات عن بمشترياتها والمعنية لألدوية

 ينطبق ال الحكومات

 )١((أ)٤- ٣- ٤
 أو اشـترتها التـي الصحية التقنيات وتطويــر بحــث تكاليــف
ــــــــت ــــــــة نالـ ــــــــلى الموافقـ ــــــــويقها، عـ ــــــــاجها،إ وتكـــــــاليف تسـ  نتـ

 كـل النفقـــات فئـــات بــين الفصــل مــع وتوزيعها، وتســويقها،
 ِحدة؛ على

 والتطـــوير البحـــث بتكـــاليف يتعلـــق فيمـــا الشـــفافة مســـتوى زيـــادة إلـــى المنظمـــة تـــدعو  الحكومات
 واإلنتاج.

 ومـن الصـحية، التقنيـات لتطـوير تلّقته حكومي تمويل وأي )٢((أ)٤- ٣- ٤
 والتطـــوير البحـــث بتكـــاليف يتعلـــق فيمـــا الشـــفافة مســـتوى زيـــادة إلـــى المنظمـــة تـــدعو  الحكومات نح.والم واإلعانات، الضريبية، الخصومات ذلك

 واإلنتاج.
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 (ب)٤-٣-٤

 األســــــعار، عــــــن للتبليــــــغ العالميــــــة اآلليــــــة إلــــــى اســــــتناداً 
 وأســــــعارها اللقــــــــاحات لمنتجــــــــات اإللكترونيــــــة والمنّصــــــة

 لمنظمـــــة ينبغـــــي المبـــــادرات، مـــــن وغيرهـــــا ومشـــــترياتها،
ـــدة تُنشــئ أن العالميــة الصــحة ـــات قاعـ  يســهل دوليــــة بيانـ
 الحيويـــة والبـــدائل األدويـــة أســـعار تشـــمل إليهـــا الوصـــول
 القطاعــــــــين فــــــي والجنســــــية اختــــــراع ببــــــراءات المســــــّجلة
 بها. ُسجلت التي البلدان بجميع والعام الخاص

 الصحة منظمة
 العالمية

 المعلومـــات لتبـــادل الحاليـــة المنّصـــات علـــى الحفـــاظ أجـــل مـــن الـــدعم المنظمـــة تقـــدم 
 هــذه ومــن منهــا، جديــدة منّصــات اســتحداث أجــل ومــن المشــتريات بأســعار المتعلقــة
 اللقاحـات بمنتجـات الخاصـة والمبـادرة األسـعار عـن للتبليـغ العالميـة اآلليـة المنصات
 .ومشترياتها وأسعارها

 (أ)٥-٣-٤

 البيانـــــات عـــــرض تشـــــترط أن للحكومـــــات أيضـــــاً  ينبغـــــي
 التجــــــارب بجميــــــع الخاصــــــة أصــــحابها هويــــة المجهولــــة
ـــة ـــة السريريـ ـــة ـريــوغـ المكتملـ  فــي الجمهــور علــى المكتملـ
 طريــق عــن وُيــدار وُينشــأ فيــه، البحــث يســهل عــام ســجل
 العالميـــة الصحـــة منظمـــة منصـّــة :لمث المتاحة اآلليات
ـــة، التجــــارب لتســــجيل  مراجعــة منشــــورات فــي أو السريريـ

 نتائجهــا كانــت إذا عمــا النظــر بغــض األقــران، قبــل مــن
   حاسمة. غير أو محايدة أو سلبية أو إيجابية

 الحكومات

 لــــة جهــــة ٢٠ التزمــــت ،٢٠١٧ مــــايو أيــــار/ فــــي  بتنفيــــذ حكوميــــة غيــــر ومنظمــــة مموِّ
 سياسـة بوضـع الكيانـات هذه التزمت إذ ١البحوث. نتائج نشر بشأن المنظمة معايير
 وأسـاليبها البحـوث تسـجيل بشـأن محـددة إطاريـة التزامـات فقطعت الشأن، بهذا ُمعلنة

 فـي إليهـا المسـتند الجـودة معـايير فـي النشـر معـايير وأدمجـت نتائجهـا، عـن والكشف
 جهـات جميـع توقّـع أن إلى المنظمة وتدعو .المستقبل في الِمنح تمويل قرارات اتخاذ
 المتعلـــق المشـــترك المنظمـــة بيـــان علـــى العـــام القطـــاع مـــن الســـريرية التجـــارب تمويـــل
   للجمهور. السريرية التجارب نتائج بكشف

 (ب)٥-٣-٤

 تقّصـي وٕاعادة البناء وٕاعادة التعاون في االنفتاح لتيسير
 ُيتـــــــاح أن تشـــــــترط أن للحكومـــــــات ينبغـــــــي اإلخفاقـــــــات،

 الوصـول يسـهل وبطريقـة ،المناسـب الوقـت في للجمهور
 ومجموعـــــات الدراســـــات، وبروتوكـــــوالت تصـــــاميم ،إليهـــــا

 المحميـة ضىالمر  وبيانات االختبارات، ونتائج البيانات،
 التجــــارب إجــــراء علــــى القــــائمين علــــى ويجــــب .يــــاتهمهو 

ــــع عــــدم الســــريرية ــــاحثين من ــــائج نشــــر مــــن الب ــــي النت  الت
 إليها. يتوصلون

 الحكومات

 الخاصـة عملياتهـا والتطـوير البحـث تمويل جهات جميع توائم أن إلى المنظمة تدعو 
 المنظمة. معايير مع السريرية التجارب بنتائج باإلبالغ

 عـــن الكشـــف عنـــد االطـــالع ُيتـــاح أن إلـــى ٢٠١٧ مـــايو أيـــار/ فـــي المنظمـــة دعـــت 
 .هاتبدُّل مدى لتقدير بروتوكوالت) شكل (في أساليب على النتائج

 بيانــات تبــادلب المتعلــق الوضــع خريطــةل رســم عمليــة تنفيــذ فــي حاليــاً  المنظمــة تشــرع 
 كأســــاس التجــــارب، هـــذه مــــن ةدالمســـتمو  الســــريرية التجــــارب فـــي المشــــاركين األفـــراد
 مجـــاالت وتشـــمل المجـــال. هـــذا فـــي العالميـــة المعـــايير مـــن مجموعـــة علـــى لالتفـــاق
 عنــد تامــاً  بحثــاً  الُقطــري المنظــور اســتحداث مســألة بحــث ضــمان العمليــة هــذه تركيــز
  المنظمة. معايير وضع

                                                            
اطُّلـع علـى الـرابط  ،/http://www.who.int/ictrp/results/jointstatement/en( للجمهور التجارب السريرية نتائجبالكشف عن لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر البيان المشترك المتعلق    ١

  ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٧في 
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 (أ)٦-٣-٤

ــــات قواعــــد وحفــــظ إنشــــاء للحكومــــات أيضــــاً  ينبغــــي  بيان
 االختــراع، بـراءات عـن معلومــات تقـدم للجمهـور، متاحـة

 ُتحـــــدِّث أن ينبغـــــيو  واللقاحـــــات. األدويـــــة عـــــن وبيانـــــات
ــــــة المنظمــــــة ــــــة العالمي ــــــة للملكي  المعلومــــــات هــــــذه الفكري
 صــــــــاحبة الجهــــــــات مــــــــع بالتعــــــــاون دوريــــــــًا، وتجّمعهــــــــا
 البحـث يسهل دولية بيانات قاعدة الستحداث ،المصلحة

  :يلي ما نتتضم أن ينبغيو  فيها
 ـــــــة القياســـــــية األســـــــماء  للمنتجـــــــات الشـــــــائعة الدولي

 البيولوجية؛
 للمنتجـــات، الملكيـــة مســـّجلة غيـــر الدوليـــة األســـماء 

 بـــراءة علـــى الحصـــول طلـــب تقـــديم عنـــد ُتعـــرف حســـبما
 منحها؛ بعد أو ع،ااالختر 

 انتهـــــــاء وتـــــــاريخ االختـــــــراع اتبـــــــراء مـــــــنح تـــــــاريخ 
 سريانها.

 الحكومات

 عليهـا الجمهـور اّطـالع ُيتـاح بيانـات قواعـد إنشـاء إلـى الراميـة الجهود المنظمة تدعم 
  القائمة. البيانات قواعد على الحفاظ وٕالى االختراع، براءات عن معلومات تتضمن

 الكبـــد التهـــاب عـــالج اختـــراع بـــراءات عـــن معلومـــات المنظمـــة نشـــرت C وعالجـــات 
 السارية. غير لألمراض عالجات منها أخرى،

 االختــراع: بــراءات عــن البحــث بشــأن التاليــة التوجيهيــة المبــادئ المنظمــة نشــرت كمــا 
 ).٢٠١٠( ١بخطوة خطوة البحث دليل األدوية: اختراع براءات عن البحث كيفية

 

  
  
  
  

                                                            
١       How to conduct patent searches for medicines: a step-by-step guide. World Health Organization Regional Office for South-East Asia and Regional Office for 

the Western Pacific; 2010 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17398e/s17398e.pdf, accessed 25 October 2017).  
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  ٤ التذييل
  

  ١األدوية إتاحة مجال في بأعمال تضطلع التي الكيانات
  

 ٢المنظمة مع المتعاونة المراكز
 (غانا) الدوائي التيّقظ مجال في والتدريب للدعوة المنظمة مع المتعاون لمركزا –
 أفريقيا) (جنوب الميكروبات مضادات مقاومة بشأن المنظمة مع المتعاون المركز –
 األمريكية) المتحدة (الواليات البيولوجية للمعايرة المنظمة مع المتعاون المركز –
 األمريكية) المتحدة (الواليات واعتمادها السريرية المختبرية المعايير بشأن المنظمة مع المتعاون المركز –
 (ماليزيا) الدوائية للمعلومات المنظمة مع المتعاون المركز –
 (أستراليا) الدوائية الجودة لضمان المنظمة مع المتعاون المركز –
 (الصين) الدوائية الجودة لضمان المنظمة مع المتعاون المركز –
 (النرويج) الدوائية اإلحصائية للمنهجيات المنظمة مع المتعاون المركز –
 لبريطانيا المتحدة (المملكة والمدارية المعدية باألمراض المتعلقة البيانات لتجميع المنظمة مع المتعاون المركز –

 الشمالية) يرلنداأو  العظمى
  )(إيطاليا البّينات إلى استناداً  التوجيهية المبادئ ووضع البحوث لتجميع المنظمة مع المتعاون المركز –
  (السويد) جنسياً  المنقولة األخرى واألمراض البنّية الَنْيسرية مرض بشأن المنظمة مع المتعاون المركز –
 (كندا) الصيدالني القطاع في والمساءلة والشفافية الشؤون لتصريف المنظمة مع المتعاون المركز –
 (المكسيك) الصحية للتكنولوجيا المنظمة مع المتعاون المركز –
 (األرجنتين) الصحية التكنولوجيا لتقييم المنظمة مع المتعاون المركز –
 (السويد) يالدول الدوائي للرصد ةالمنظم مع المتعاون المركز –
 العظمـى لبريطانيـا المتحـدة (المملكـة البيولوجيـة للمعـايير الـدولي المختبـر شـأنب المنظمـة مـع المتعاون المركز –

   الشمالية) يرلنداأو 
 (كندا) الصحية والتكنولوجيا المعرفية الترجمة لتقييم المنظمة مع المتعاون المركز –
 (سنغافورة) الدوائية الجودة لضمان المنظمة مع المتعاون المركز –
 المنقولــة الديدانيــة العــدوى لعــالج للديــدان الطــاردة األدويــة نجاعــة رصــد بشــأن المنظمــة مــع المتعــاون المركــز –

 (بلجيكا) بالتربة
 (البرازيل) الصيدالنية للسياسات المنظمة مع المتعاون المركز –
 األمريكية) المتحدة (الواليات الصيدالنية للسياسة المنظمة مع المتعاون المركز –
 (النمسا) الصيدالنية والتسديد التسعير لسياسات المنظمة مع المتعاون المركز –
 (هولندا) االختراع ببراءات واإلبالغ التعليم مجالي في الدوائي للتيّقظ المنظمة مع المتعاون المركز –
  (الهند) العمومية الصحية التنظيمية والخدمات البرامج في الدوائي للتيّقظ المنظمة مع المتعاون المركز –

                                                            
  هذه القائمة غير حصرية.   ١
  يرد بين قوسين البلد الذي يوجد به كل من المراكز المتعاونة مع المنظمة.   ٢
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 (اليابان) ومكافحتها المزمنة التنفسي الجهاز أمراض من للوقاية المنظمة مع المتعاون المركز –
 (الهند) الصحية التكنولوجيا وسياسات األولوية ذات الطبية لألجهزة المنظمة مع المتعاون المركز –
 يرلنــداأو  العظمــى لبريطانيــا المتحــدة (المملكـة الــدم علــم مجــال فــي الجـودة لتقيــيم المنظمــة مــع المتعــاون المركـز –

 الشمالية)
 (ألمانيا) المختبرية التشخيص وأجهزة الدم تمنتجا جودة لضمان المنظمة مع المتعاون المركز –
  أفريقيا) (جنوب الدوائية الجودة لضمان المنظمة مع المتعاون المركز –
 (األرجنتين) األدوية استعمال لترشيد المنظمة مع المتعاون المركز –
 (ماليزيا) الصيدالنية المستحضرات على التنظيمية للرقابة المنظمة مع المتعاون المركز –
 سبانيا)أ( الدوائية الصيدلة مجال في والتدريب للبحث المنظمة مع المتعاون المركز –
 (ألمانيا) الدوائية البيولوجي التكافؤ اختبارات لبحوث المنظمة مع المتعاون المركز –
 (كندا) البيولوجية المواد وتقييم لمعايرة المنظمة مع المتعاون المركز –
 (اليابان) البيولوجية المواد وتقييم لمعايرة المنظمة مع المتعاون المركز –
 (ألمانيا) اللقاحات وتقييم لمعايرة المنظمة مع المتعاون المركز –
  (المغرب) الدوائي التيّقظ ممارسات لتعزيز المنظمة مع المتعاون المركز –
 (الهند) اآلالم تخفيف مجال في والسياسات للتدريب المنظمة مع المتعاون المركز –
  (الهند) األدوية استعمال وترشيد األساسية األدوية مجال في والبحوث للتدريب المنظمة مع المتعاون المركز –
 (تونس) وتنظيمها الطبية المنتجات تسجيل على للتدريب المنظمة مع المتعاون المركز –

 المنظمة مع رسمية بعالقات المرتبطة الدول غير الفاعلة والجهات الشركاء
 غيتس وميليندا بيل مؤسسة –
  التنمية ألغراض الصحية البحوث مجلس –
 المهملة األمراض أدوية مبادرة –
 الشعاعي للتشخيص العالمية المؤسسة –
 باإلشعاع والعالج الصحية الرعاية معلومات وتكنولوجيا التشخيصي للتصوير العالمية التجارية الرابطة –
 الصيدالنية للمستحضرات المسكونية الشبكة –
  االبتكارية الجديدة التشخيص وسائل مؤسسة –
 الصحية التكنولوجيات لتقييم الدولية المؤسسة –
 الوكاالت بين المشترك الدوائية المستحضرات تنسيق فريق –
 البيولوجية للمعايرة الدولي التحالف –
  والملّطفة الخيرية للرعاية الدولية الرابطة –
 األلم ظاهرة لدراسة الدولية الرابطة –
 السكري لداء الدولي االتحاد –
 الدولية اإلنسولين مؤسسة –
  السرطان وبحوث لعالج الدولية الشبكة –
 الصحة مجال في المالئمة التكنولوجيات مؤسسة الصيدالنية، للمستحضرات الدولي االتحاد –
 الرئة وأمراض السل لمكافحة الدولي االتحاد –
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 والسريرية األساسية للدوائيات الدولي االتحاد –
 المعرفة إليكولوجيا الدولية المؤسسة –
 أوروبا أجل من األدوية رابطة –
 المالريا أدوية مشروع –
 األدوية براءات مجمع مؤسسة –
 الدولية حدود بال أطباء منظمة –
 االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة –
 أوكسفام منظمة –
 العامة للخدمات الدولية المنظمة –
 الصحي للعمل الدولية ستيتشتنغ منظمة –
 الجنوب مركز –
  للصيادلة الكومنولث رابطة –
 والتمنيع اللقاحات أجل من العالمي التحالف –
 والمالريا والسل األيدز لمكافحة العالمي الصندوق –
 الطفولة إنقاذ صندوق –
 والملّطفة الخيرية للرعاية العالمي التحالف –
 السرطان لمكافحة الدولي االتحاد –
 الدولية للتنمية المتحدة الواليات وكالة –
  الكبد التهاب مرض بشأن العالمي التحالف –

 المتحدة األمم منظومة هيئات
 (األونكتاد) والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر –
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج –
 للسكان المتحدة األمم صندوق –
 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية –
 ف)ي(اليونيس للطفولة المتحدة األمم منظمة –
  (اليونيدو) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة –
 (يونيتيد) األدوية لشراء الدولي المرفق –
 المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب –
 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب –
 الدولي البنك –
 الفكرية للملكية العالمية المنظمة –
  العالمية التجارة منظمة –
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