
  ٧١/١٢ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية     
  ٢٠١٨ مارس /آذار ١٩  من جدول األعمال المؤقت ٥-١١البند 

  A71/12    
  
  
  

  األدوية في العالمي النقص معالجة
 وٕاتاحتها واللقاحات

  
  

  العام المدير من تقرير
  
  
، فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة، ، أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــاً ٢٠١٨ينــاير  فــي كــانون الثــاني/ -١

) الــذي أوصــى فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة ٣(١٤٢م ت اإلجرائــي واعتمــد المقــرر ١بنســخة ســابقة مــن هــذا التقريــر
فــي شــكل خارطــة طريــق،  اً المــدير العــام تقريــر أن يعــد تطلــب فيــه  إجرائــي مقــرر مشــروعالحاديــة والســبعين باعتمــاد 

بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء، يبـــين بإيجـــاز برنـــامج عمـــل المنظمـــة بشـــأن إتاحـــة األدويـــة واللقاحـــات، بمـــا يشـــمل 
؛ وأن يقــــدم خارطــــة الطريــــق هــــذه مــــن خــــالل ٢٠٢٣-٢٠١٩األنشــــطة واإلجــــراءات واإلنجــــازات الُمســــتهدفة للفتــــرة 

دورتـه الرابعـة واألربعـين بعـد المائـة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة والسـبعين لكـي تنظـر المجلس التنفيـذي فـي 
 .٢٠١٩فيها في عام 

  
  أساسية معلومات

  
 الـنقص بمعالجـة المتعلـق بـالتقرير علمـاً  السـبعون العالميـة الصحة جمعية أحاطت، ٢٠١٧مايو  في أيار/ -٢

 الثانيـة دورتـه فـي المجلـس أعمـال جـدول فـي الموضـوع إدراج على ووافقت وٕاتاحتها، واللقاحات األدوية في العالمي
 ذات بــالقرارات المتعلقــة المرحليــة التقــارير يلــي: لمــا اســتعراض إلــى الحــالي التقريــر ويســتند ٢المائــة. بعــد واألربعــين
 اللجــــان ودورات الصــــحة جمعيــــات فيهــــا نظــــرت التــــي والتقــــارير المنظمــــة؛ كيانــــات مختلــــف عــــن الصــــادرة الصــــلة

 تقريـر ذلـك فـي بما األخرى، المتحدة األمم هيئات به تضطلع الذي واللقاحات األدوية إتاحة على والعمل اإلقليمية؛
 الــذي والعمــل ٣المتحــدة؛ لألمــم العــام األمــين أنشــأه الــذي األدويــة علــى الحصــولب المعنــيّ  المســتوى الرفيــع الفريــق

 العالميـــة. الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات تربطهـــا التـــي الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدولو  الشـــركاء بـــه يضـــطلع
 العـالميتين العمـل وخطـة لالسـتراتيجية الشـامل البرمجـي االسـتعراض حـول العـام المـدير تقرير إلى عنايةال وُتسترعى

  ٤.الفكرية لكيةوالمِ  واالبتكار العمومية الصحة بشأن
  

                                                            
 الجلســـة المائـــة، بعـــد واألربعـــين الثانيـــة دورتـــه فـــي التنفيـــذي للمجلـــس المـــوجزة المحاضـــرو  ١٤٢/١٣م تثيقـــة الو  انظـــر   ١

  ).باإلنكليزية( السادسة
 .(باإلنكليزية) ٢ ، والمحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية السبعين، الجلسة التاسعة، الفرع٧٠/٢٠انظر الوثيقة ج   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 Innovation and Access to Health Technologies; 2016 
(http://www.unsgaccessmeds.org/final-report, accessed 19 February 2018).  

  .٧١/١٣جانظر الوثيقة    ٤
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 بإتاحـة المتعلـق التقريـر مـن )١١-٤ (الفقرات تنفيذي ملخص )١( هي: فروع، ثالثة التقرير هذا ويتضمن -٣
 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؛

 واللقاحـات األدويـة إتاحة عن العام المدير من شامل تقرير )٣( )؛١٥-١٢ (الفقرات واللقاحات األدوية في العالمي
ووثـائق  اإلقليميـة اللجـانو  لجمعيـة الصـحة الرئيسـية بـالقرارات قائمـة التاليـة: التـذييالت يتضمن (الملحق)، األساسية

 الصـحية والمنتجـات واللقاحـات األدويـة إتاحـة بشـأن الماضـية العشـر السـنوات خـالل صـدرت التـياللجان اإلقليميـة 
 )؛٢ (التـذييل التقريـر هـذا إعـداد ألغـراض اسُتعِرضـت التـي بالوثـائق قائمة )؛١ (التذييل والجيدة، والناجعة المأمونة
 فـي المنظمـة وأنشـطة األدويـة على بالحصول المعنيّ  المستوى الرفيع الفريق تقرير في الواردة للتوصيات اً استعراض
ـــة إتاحـــة مجـــال ـــذييل األدوي ـــة والمراكـــز المتحـــدة، األمـــم منظومـــة تضـــم حصـــرية غيـــر قائمـــة )؛٣ (الت  مـــع المتعاون

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات تربطهـــا التـــي الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدولو  والشـــركاء، المنظمـــة،
 ).٤ (التذييل األدوية إتاحة بشأن بأعمال وتضطلع

 
  التنفيذي الملخص

  
 أهــداف ضــمن الــواردة الغايــات إحــدى للجميــع والجيــدة والفعالــة المأمونــة واللقاحــات األدويــة ١إتاحــة لشــكِّ ت -٤

 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 -٥

 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  -٦
 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
                                                            

١   /http://www.who.int/medicines/areas/policy/ar  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٢(تم االطالع في.( 

تحقيق التغطية الصحية الشـاملة، بمـا فـي ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة  :من أهداف التنمية المستدامة ٨-٣الغاية    ٢
وٕامكانيــــة الحصــــول علــــى خــــدمات الرعايــــة الصــــحية األساســــية الجيــــدة، وٕامكانيــــة حصــــول الجميــــع علــــى األدويــــة واللقاحــــات 

  سية المأمونة الجّيدة الفعالة الميسورة التكلفة.األسا
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 حــددت ،٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــر الثالــث العــامالمنظمــة  عمــل برنــامج دةلمســوَّ  ووفقــاً  االســتعراض، هــذا إلــى واســتناداً 
 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

  
 المأمونـة األدويـة إتاحـة علـى لمحتَمـ أثر أكبر له هانطاق توسيعو  التالية اإلجراءاتزيادة  أن األمانة وترى -٧

  التنفيذ. في الموارد من قدر أقل يتطلب وأنه التعقيد، من قدر بأقل والجيدة، والفعالة
 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
 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 ●

بمــا  ة،يـوالتجار  الفكريـة لكيـةالمِ  سياســات والمأمونيـة؛ الجـودة التنظـيم؛ الشــؤون؛ تصـريف مثـل: محـددة
 المنظمــة مــع العالميــة الصــحة منظمــة بــه تضــطلع الــذي الثالثــي التعــاونفــي ذلــك العمــل مــن خــالل 

  المالئم. االستعمال التكاليف؛ ردّ  الشراء؛ التسعير؛ العالمية؛ التجارة ومنظمة فكريةال لكيةللمِ  العالمية
 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
 المحميـــةالمضـــادة للميكروبـــات واألدويـــة  األدويـــة جميـــع ليشـــمل األدويـــة بـــراءات مجمـــع توســـيع دعـــم ●

   األساسية. لألدوية النموذجية المنظمة قائمة في الواردة
 مـع تتماشـى التـي الفكريـة لكيـةالمِ  قـوانين تنفيـذ أجل من اآلخرين، الشركاء مع بالتعاون القدرات، بناء ●

 مـن كافية استفادةً  تستفيد والتي الفكرية لكيةالمِ  حقوق من بالتجارة المتصلة بالجوانب المتعلق االتفاق
  ١مرونته. مواطن

  
 المعـايير لتحديـد العالميـة الصحة منظمة به تضطلع الذي المعياري العمل استمرار فإن ذلك، إلى وٕاضافةً  -٨

 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

  
 والفعالـة المأمونـة األدويـة إتاحـة علـى كبيـراً  محـتمالً  أثـراً وتوسـيع نطاقهـا  التاليـة اإلجـراءاتلزيادة  أن وُيرى -٩

  إضافية. موارد ويتطلب التعقيد من مزيداً  يستلزم لكنه والجيدة،
 باألدويــة المتعلقــة الرئيســية البيانــات جمــع أجــل مــن ةالوطنيــ الصــعد علــى وتنفيــذها الــنظم عْضــوَ  مْعــدَ  ●

 ومأمونيتهـا؛ ،وجودتهـا ،واسـتعمالها ،عليهـا واإلنفـاق ،وأسـعارها ،توافرها قبيل من ورصدها، واللقاحات
  بالبينات. دةالمسنَ  السياسات صنع عملية تحسين أجل من البيانات تلك استخدام وضمان
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 عــن العلنــي الكشــف ذلــك فــي بمــا يمــة،القِ  سلســلة مراحــل جميــع فــي الشــفافية زتعــزِّ  سياســات وضــع ●
 وٕاجراءاتـــه، الشـــراء وأســـعار اإلنتـــاج وتكـــاليف والتطـــوير البحـــث وتكـــاليف الســـريرية 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

 
 واللقاحـــات األدويـــة إتاحــة تـــوفير علـــى التنظيميــة الـــنظم قـــدرة لضــمان المنظمـــة دعـــم اســتمرار إلـــى وُينظــر -١٠

 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

  
 مـوارد وتتطلـب التعقيـد بالغـة أيضـاً  ولكنهـا كبيـر، أثر ذات تكون أن يحتملمتعددة  إجراءات هناك ،وأخيراً  -١١

  :اإلجراءات هذه على أمثلة يلي وفيما كبيرة. إضافية
 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 ●
  ٢الحيوي. 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

  
في أيار/ مايو ٢٠١٦ اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون القـرار ج ص ع٦٩-٢٥، الـذي  -١٢

عالج أموراً  منها النقص العالمي في األدوية واللقاحات. وقد ُطِلب من المدير العـام فـي القـرار إجـراء تقـدير "لحجـم 
وطبيعة مشكلة نقص األدوية واللقاحات". وُطلب أيضاً  "إعـداد نظـام إخطـار عـالمي بـنقص الـدواء؛ والـذي سيشـمل 
معلومــات للكشــف بشــكل أفضــل عــن نقــص األدويــة وفَ ْهــم أســبابه" وتقــديم تقريــر "عــن التقــدم المحــرَ ز فــي تنفيــذ هــذا 

  القرار، وعن حصائل هذا التنفيذ، إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين".
  

 حـاالت عـن لإلبـالغ القائمـة الـنظم السـتعراض تقنيـة مشـاورة األمانة استضافت ،٢٠١٧ يوليو تموز/ وفي -١٣
 المتدنيـة الطبيـة بالمنتجـات المتعلقـة تلـك علـى عالوةً  التنظيمية، السلطات بيانات قواعد ذلك في بما األدوية، نقص

                                                            
 بالملحق. ٣ في التذييل ٥-٣-٤و ٤-٣-٤ انظر التوصية   ١

 .٧١/١٣جانظر أيضًا الوثيقة    ٢
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 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

  
 وطبيعتهـا واللقاحـات األدويـة نقـص مشـكلة حجـم تُقـّيم األمانـة فتئـت مـا لإلبـالغ، عـالمي نظـام عْضـوَ  وقبل -١٤
 وٕاجراء اإلخطار، في المستخدمة القائمة الوطنية البيانات قواعد وتحليل السابقة، الدراسات على االطالع خالل من

 إضـافية، معلومـات لجمع متنوعة مسوحاً  الشركاء، مع بالتشاور المنظمة، يجرِ وتُ  المصلحة. أصحاب مع مقابالت
 للجمهور. متاحة لإلبالغ وطنية آلية لديها ليس التي البلدان من السيما

 
 شـــرق إقلـــيم فــي يـــتجرِ أُ  ومســحاً  مناقشـــات معالجتــه وحلـــول الـــنقص أســباب بشـــأن اإلقليمــي العمـــل وشــمل -١٥

 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 
  
  

  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
  

المجلــس التنفيــذي فــي المقــرر باتخــاذه الــذي أوصــى  اإلجرائــي جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اعتمــاد المقــرر -١٦
  ).٣(١٤٢ت  ماإلجرائي 
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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

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة إتاحة األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والفعالة و الجّيدة الميسورة التكلفة.
  
 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
 وسيصــبح والحكومــات المرضــى عــاتق علــى ىالملَقــ المــالي العــبء ســيزيد - األجــل طويــل عالجــاً  تتطلــب مزمنــة

 علـى والجديـدة التقليدية اللقاحات على الحصول في صعوبات عن البلدان بعض غوتبلّ  بكثير. ذلك من أثقل هو ما
 المتزايــدة التكــاليف لمواجهــة كافيــة ماليــة مــوارد علــى الحصــول فــي وكــذلك الالزمــة، الكميــات حيــث مــن ســواء حــد

  وٕاعطائها. اللقاحات مقابل في المتمثلة
  
 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

                                                            
تحقيق التغطية الصحية الشـاملة، بمـا فـي ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة  :من أهداف التنمية المستدامة 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 19 
February 2018).  

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 19 February 2018). 
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 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

 المســـاءلة لضـــمان بـــالقوة يتســـم شـــؤون تصـــريف إلـــى حاجـــة وثمـــة السياســـات. لتوجيـــه ةفعالـــ رصـــد ظـــمنُ  وجـــود إلـــى
 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

  
 المســاعدة، والتكنولوجيــات الطبيــة األجهــزة ذلــك فــي بمــا ١األخــرى، الصــحية التكنولوجيــات إتاحــة أن كمــا -٦
 المتصـــلة المســـتدامة التنميـــة أهـــداف ولتحقيـــق جيـــد نحـــو علـــى وظيفتـــه يـــؤدي صـــحي نظـــام إلقامـــة اعنهـــ غنـــى ال

 وكثيـراً  الملّطفـة، الرعايـة وحتى والتأهيل والعالج والتشخيص للفحص الصحية التكنولوجيات عن غنى وال بالصحة.
 األدوية إتاحة تحسين دون ولتحّ  التي العوائق من كثير هناكو  مالئم. نحو على الدواء لتقديم الزماً  شرطاً  تكون ما

األجهــزة الطبيــة والتــدريب علــى اســتعمالها كمــا ينبغــي  اختيــار عمليــة فــإن الطبيــة. األجهــزة تواجههــا التــي تلــك تماثــل
 ومـع التعقيـد. مـن بمزيـد وصيانتها (عند اللزوم) ودعم البنيـة التحتيـة الالزمـة لهـا وضـمان إتاحتهـا هـي عمليـة تتسـم

 مواصـلة وينبغـي أهميـة، ذات واللقاحات األدوية إتاحة تحسين في قدماً  بالمضي المتعلقة المقترحات تكون قد ذلك،
   األخرى. الصحية التكنولوجيات إتاحة لتحسين الالزمين والدعم البحوث تطوير

  
   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
 ٢٩-٦٠ج ص عواإلجــراءات 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

  
  
  

                                                            
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 19 
February 2018).  

تمويــل الــنظم الصــحية: الســبيل إلــى التغطيــة الشــاملة. جنيــف: منظمــة  .٢٠١٠ التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم    ٣
 الصحة العالمية؛ ٢٠١٠ (http://www.who.int/whr/2010/whr10_ar.pdf?ua=1، تم االطالع في ١٩ شباط/ فبراير ٢٠١٨).

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 19 February 2018).  
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 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
 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

 نشـــاطاً  ينشـــط المتوســـط شـــرقل يقليمـــالمكتـــب اإل فتـــئ ومـــا الصـــيدالنية. الـــنظم فـــي الرشـــيدة اإلدارة علـــى المؤسســـي
 لتنفيـذ سياسـات وضـع يلـي: مـا أجـل مـن اإلقلـيم بلـدان إلـى دعـم مدِّ قُ  وقد لألدوية، الرشيدة اإلدارة برنامج في خاصاً 
 للجــان توجيهيــة ادئمبــ وضــع للجمهــور؛ المعلومــات تــوافر زيــادة المصــالح؛ تضــارب إدارة الســلوك؛ قواعــد تمــدونا
 حمايــة لزيــادة للــتظلم مســتقلة آليــات إنشــاء القــرار؛ اتخــاذ لعمليــات موحــدة يلتشــغ إجــراءات وضــع العضــوية؛ حــول

  المدني. المجتمع مشاركة زيادة ؛المخالفات عن المبلغين
  

  .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

                                                            
  ١ Responding to industry initiatives to increase access to medicines and other health technologies in 

countries. Essential Medicines and Health Products Policy Brief Series No. 2.0.  Geneva: World Health 
Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259359/1/WHO-EMP-2017.04-eng.pdf, 
accessed 19 February 2018).  

  .٢٠١٨يونيو  /حزيرانلنظام الصيدالني في من المقرر نشر أداة تقييم الشفافية والمساءلة في ا   ٢
لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع، انظــر الموقــع اإللكترونــي    ٣

  ).٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ (تم االطالع في /http://www.nitag-resource.orgالتالي: 
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 المهـام علـى عـالوة المالئم، النحو على واستعمالها وتوزيعها وشراؤها وٕانتاجها األدوية وتطوير ١بالصحة. المتصلة
 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 ٢المتوســط. 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
  ٣األدوية. توريد سلسلة مراحل من مرحلة كل في الصيادلة إلى حاجة

  
 أغـراض أربعـة ٢٠٣٠٤ 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 ٥الصــيدالنية 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 ٦الجيـدة. 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.

                                                            
١             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 19 
February 2018).  

٢                        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 19 February 2018). 

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

٤                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 19 
February 2018).  

٥               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 12 March 2018).  

٦            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 19 February 2018). 



           AnnexA71/12    الملحق          ٧١/١٢ج

11 

 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

  
  .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

  

                                                            
١                 Médecins Sans Frontières Access to Essential Medicines Campaign and the Drugs for 

Neglected Diseases Working Group. Fatal imbalance: the crisis in research and development for 
drugs for neglected diseases. Geneva: MSF Access to Essential Medicines Campaign; 2001 
(http://www.msf.org/sites/msf.org/files/old-cms/source/access/2001/fatal/fatal.pdf, accessed 19 
February 2018).  

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 19 February 2018). 

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 19 February 2018).  

٤       R&D funding flows for neglected diseases (G-FINDER), by disease, year and funding category. 
Geneva: World Health Organization, Global Observatory on Health Research and Development; 2017 
(http://www.who.int/research-observatory/monitoring/inputs/neglected_diseases/en/, accessed 19 
February 2018).  
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 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  ١العمومية.
 معينـــة، ســـكانية لفئـــات أو /و الطـــوارئ لحـــاالت للتأهـــب جديـــدة طبيـــة منتجـــات اســـتحداث علـــى الســـريرية التجـــارب

  المثال. سبيل على األطفال، أدويةك
  

 وفريـق الفكريـة لكيـةوالمِ  واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن العالميتـان العمل وخطة االستراتيجية وفرت وقد -٢١
 األعمــال بــه تسترشــد الــذي الشــامل اإلطــار ٢والتطــوير 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 ٣العــالميتين 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 ٤المتحدة لألمم العام األمين أنشأه الذي األدوية
  االحتياجات. على القائم واالبتكار والتطوير البحث بشأن العالمية الصحة منظمة أحرزته الذي

  
 المرصــد إنشــاء والتطــوير البحــث أولويــات تحديــد مجــال فــي األمانــة أحرزتــه الــذي الرئيســي التقــدميشــمل و  -٢٢

علــى األولويــات البحثيــة لتســليط الضــوء آليــة  إنشــاء يجــري حاليــاً و  ٥.الصــحة مجــال فــي والتطــوير للبحــث العــالمي
الحاســـمة، والثغـــرات المعرفيـــة، وتحديـــد الحلـــول واالبتكـــارات بمـــا يتماشـــى مـــع حصـــائل برنـــامج العمـــل العـــام وٕاطـــار 

 وتطـوير والتطـوير والبحـث االبتكـار تشـجيع إلـى الرامـي االسـتراتيجي العمـل فـي المحـرز التقـدم ضمن ومن .التأثير
قـوائم  وينشـر سـنوياً  األوبئـة مـن للوقايـة الالزمـة اإلجـراءات تضـمني والتطـوير للبحـث أولـي مخطـط وضع المنتجات

 والتطـوير لبحـثا تقـدمب زيكـا فيروس لقاح تطوير على المخطط تطبيق سمح وقد ٦.ثة باألمراض ذات األولويةمحدّ 

                                                            
١ Hudson KL, Collins FS. Sharing and reporting the results of clinical trials. JAMA. 2015;313(4):355-6. 

doi: 10.001/jama.2014.10716.  
٢      Research and development to meet health needs in developing countries: strengthening global  

financing and coordination. Report of the Consultative Expert Working Group on Research and 
Development: Financing and Coordination. Geneva: World Health Organization; 2012 
).http://www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf, accessed 19 February 2018(  

 .٧١/١٣جانظر الوثيقة    ٣

٤                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 Medicines; 2016 (http://www.unsgaccessmeds.org/final-report, accessed 19 February 2018).  

: الـرابط اإللكترونـي لالطالع على مزيد من المعلومات عن المرصد العالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، انظـر   ٥
http://www.who.int/research-observatory/en/ ٢٠١٨شباط/ فبراير  ١٩ (تم االطالع في.(  

٦   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, accessed19 February 2018) 
and List of Blueprint priority diseases (http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/, accessed 23 
February 2018).  
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 وضـعت التنفسـية، األوسـط الشـرق لمتالزمـة المسبب كورونا بفيروس يتعلق وفيما ١.مثيل لسرعتها يسبق لم ىطبخُ 
 اللقاحــــات لمنتجــــات مرتســــمات علــــى عــــالوة العــــالمي، الصــــعيد علــــى والتطــــوير للبحــــث طريــــق خارطــــة المنظمــــة

 تطـوير شـراكات مـن العديـد إطـار فـي المنظمـة تعاونـت وقـد السـريرية. االختبـارات قيـدلقاح  اآلن ويوجد المستهدفة،
 مجـال فـي والتطـوير للبحـث العالميـة الشـراكة المهملـة األمراض أدوية مبادرة مع باالشتراكمثًال  أنشأتو  ،المنتجات
  وغيره. ٣األوبئة لمواجهة التأهب بابتكارات المعنيّ  االئتالف إلى الدعم وقّدمت ٢الحيوية، المضادات

  
 رئيسـية تقـارير عـدة مـؤخراً  ونشـرت المنتجـات، تطـوير لتوجيـه المعيـاري العمـل فـي ماً تقدُّ  المنظمة وأحرزت -٢٣

 االكتشـاف توجيـه أجـل مـن للُممِرضـات األولويـة وٕاعطـاء ٤السـريرية؛ التطـورات فـي للبكتيريا المضادة العوامل عن:
 ذلـك فـي بمـا لألدويـة، مـةالمقاوِ  البكتيريـة العـدوى لمواجهـة الجديـدة الحيويـة المضـادات مجـال فـي والتطوير والبحث

 بنشـاط األمانـة وتشـارك ٦وتشـغيله. الصـحية المنتجـات مجـال فـي والتطوير للبحث صندوق لتمويل واقتراح ٥ل؛السُّ 
 لســجالتالمنظمـة ل منبـر منهـا بوســائل وشـفافيتها، البحـوث تـوافر تعزيــز إلـى الراميـة الجاريـة األنشــطة مـن عـدد فـي

 نتــائج عــن العلنــي الكشــف عــن وبيــان ٨اإلبــالغ، توقيــت بشــأن رســمي موقــف رونْشــ ٧الســريرية، للتجــارب الدوليــة
 االسـتجابة أجـل مـن التشـخيص ووسـائل واألدويـة اللقاحـات فـي للبحـث مواتية بيئة تهيئة وبغية ٩السريرية. التجارب

                                                            
١                                 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 19 
February 2018).  

٢       For further information, see the Global Antibiotic Research & Development Partnership website 
(https://www.gardp.org/, accessed 19 February 2018).  

٣              For further information, see the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations website 
(http://cepi.net/, accessed 19 February 2018). 

٤      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 19 February 2018).  

٥       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 19 
February 2018).  

٦     Health product research and development fund: a proposal for financing and operation. Geneva: 
World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research and Training in Tropical 
Diseases; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204522/1/9789241510295_eng.pdf?ua=1, 
accessed 19 February 2018).    

لسـجالت الدوليـة للتجـارب السـريرية، انظـر الـرابط منظمة الصحة العالمية للالطالع على مزيد من المعلومات عن منبر    ٧
  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ١٩(تم االطالع في  /http://www.who.int/ictrp/arاإللكتروني: 

٨          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.  

٩      WHO statement on public disclosure of clinical trial results. Geneva: World Health Organization; 
2015 (http://www.who.int/ictrp/results/reporting/en/, accessed 19 February 2018).  
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 المصـلحة أصـحاب مع واتفاق العينات، تبادل أجل من ١المواد نقل اتفاقات منها ،عديدة أدوات تُصمم للفاشيات،
  للبيانات. السريع التبادل أجل من
  

 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 ٢الصــحية، للبحــوث بوابــة الهــادئ المحــيط لغــرب اإلقليمــي المكتــب
جـراء اسـتعراض للشـؤون األخالقيـة فيمـا يخـص البحـوث التـي إل ٤األخالقيـات اسـتعراض مراجعـة ولجنـة ٣السريرية،

   .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 ٥الفكرية 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
  

                                                            
١                 For further information on the Standard Material Transfer Agreements 2 (SMTA2), see 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/en/ (accessed 19 February 2018).  
لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن بوابــة البحــوث الصــحية للمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ، انظــر الــرابط    ٢

 ).٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ (تم االطالع في http://researchportal.wpro.who.int/index.php/whorrpاإللكتروني: 

 : الرابط اإللكتروني لالطالع على مزيد من سجالت البحوث الصحية الوطنية، انظر   ٣
http://www.wpro.who.int/health_research/nhrr/en/ ٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ (تم االطالع في.( 

األخالقيــات التابعــة للمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ، لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن لجنــة اســتعراض    ٤
(تــــــــــم  /http://www.wpro.who.int/health_research/ethics/wproresearchethics/en: الــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي انظــــــــــر

  ).٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ االطالع في
  .٧١/١٣ج انظر الوثيقة   ٥
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  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

 ١وٕاتاحتها. األخرى الصحية والمنتجات األدوية توافر لضمان إضافية تحديات تفرض االتفاق معايير
  

 إليهـا خلصـت التـي االسـتنتاجات األدويـة علـى بالحصـول المعنـيّ  المسـتوى الرفيـع الفريـق تقريـر في وتتجلى -٢٧
 الملكيــة بحقــوق المعنيــة اللجنــة تقــارير (وخاصــة العالميــة الصــحة منظمــة إشــراف تحــت عــدتأُ  التــي الســابقة التقــارير
 ).٣والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعنيّ  العامل االستشاريين الخبراء وفريق ٢العمومية والصحة واالبتكار الفكرية
 واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العـــالميتين العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية فـــي جـــاءت التـــي العناصـــر التقريـــر ويـــردد

 والتنمية العمومية الصحة بين السياسات اتساق زيادة إلى الدعوة وخاصة المنظمة، وضعتهما اللتين الفكرية لكيةوالمِ 
 األدوية على بالحصول المعني المستوى الرفيع الفريق تقرير من المستمدة التوصيات األمانة واستعرضت ٤والتجارة.
  ).٣ والتذييل أعاله (ج) الفرع أيضاً  (انظر المنظمة أحرزته الذي بالتقدم وقارنتها

  
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 ٥العالميـة، التجارة ومنظمة
  اإلنمائي. المتحدة

                                                            
١              WHO, International Centre for Trade and Sustainable Development. 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 19 February 2018).  

٢  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 19 
February 2018).  

االستشــاريين العامــل المعنــّي لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر صــفحة شــبكة اإلنترنــت الخاصــة بفريــق الخبــراء    ٣
 /شــباط ١٩، تــم االطــالع فــي http://www.who.int/phi/cewg/en/( : التمويــل والتنســيقبتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير

  ).٢٠١٨فبراير 
 .٧١/١٣انظر الوثيقة ج   ٤

ــــــــــد مــــــــــن المعلومــــــــــات    ٥ ــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي التعــــــــــاون الثالثــــــــــي األطــــــــــراف، انظــــــــــربشــــــــــأن لالطــــــــــالع علــــــــــى مزي : ال
http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/ ٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ (تم االطالع في.(  
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 لكيـةوالمِ  االبتكـار بـين بالعالقة المتعلق المعياري العمل في مؤخراً  زالمحرَ  للتقدم البارزة المالمح بين ومن -٢٩
 بـدور المتعلـق والتقريـر ١،C الكبـد التهـاب مـن العـالج بإتاحـة المتعلق التقرير نشر الطبية المنتجات وٕاتاحة الفكرية

 وضــع عــن معلومــات منظمــةال نشــرت ذلــك، إلــى وٕاضــافةً  ٢الناميــة. البلــدان فــي المحلــي اإلنتــاج فــي الفكريــة لكيــةالمِ 
 ذلـك فـي بمـا األخـرى، العـالج وسائل على عالوةً  ٣الكبد، التهاب من للعالج الجديدة الوسائل جميع اختراع براءات
 ويقـدم ٤والصـحة، التجـارة عـن أحـدهما دليلـين: العالميـة 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 ـــدعم ٥المتوســـط. شـــرق إقل  المتعلقـــة الحـــواجز علـــى للتغلـــب المبتكـــرة هـــوجالنُّ  المنظمـــة وت
  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
  ٦الصحي.

  
  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

                                                            
١       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 19 February 2018).  

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 
19 February 2018).  

، انظـر الـربط اإللكترونـي Cلالطالع على مزيد من المعلومات بشأن البراءات المتعلقة بوسائل العالج من التهاب الكبـد    ٣
 /شــــباط ١٩(تــــم االطــــالع فــــي  /http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/ip_patent_landscapes/enالتــــالي: 
  ).٢٠١٨ فبراير

٤                Smith R, Blouin C, Mirza Z, Beyer P, Drager N Eds. 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 19 
February 2018).  

٥              El Said MK. 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 19 February 2018).  

وانـب المتصـلة بالتجـارة لالطالع على مزيد من المعلومات عن برامج التعاون التقني المتعلقة بتنفيذ االتفاق المتعلـق بالج   ٦
(تــم  /http://www.who.int/phi/wto_communications/enمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، انظــر الــرابط اإللكترونــي التــالي: 

 ).٢٠١٨فبراير  /شباط ١٩ االطالع في
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 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 ١والجينيــــة، الخلويــــة والعالجــــات البيولوجيــــة المنتجــــات مثــــل جديــــدة منتجــــات وتنظــــيم ونجاعتهــــا، ومأمونيتهــــا
 المختلفـة واللـوائح الطويلـة الزمنيـة المهـل أن كمـا األسـواق. ودخولهـا المنتجـات هـذه فـي البحوث في التقدم ريؤخِّ  ما
 تــأخر فتــرة وجــود إلــى أشــارت دراســة أثبتــت كمــا األســواق، إلــى الجديــدة المنتجــات دخــول تــأخرتســبب  البلــدان بــين

 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 ٢الكبـــرى. الصـــحراء جنـــوب أفريقيـــا
 مــــن أكثــــر تُــــوفي ،٢٠١٢-٢٠١١الفتــــرة  فــــيو  األســــواق. إلــــى والمغشوشــــة النوعيــــة المتدنيــــة أو النوعيــــة الرديئــــة
 وفـــي ٣ملــوث. قلـــبدواء  لتنــاوُ  بعــد باكســـتان فــي خطيـــرة بــأمراض شــخص ١٠٠٠ حـــوالي وَمــِرض شــخص ٢٠٠
 الطبيـة المنتجـات مـن ١٥٠٠ مـن أكثـر عـن األعضـاء الدول من دولة ١٠٠ أبلغت ،٢٠١٧ نوفمبر /الثاني تشرين
 التـابع والرصـد للترصـد العالمي النظام خالل من بها اإلمداد سالسل في ومغشوشة النوعية متدنية أنها في المشتبه

   ٤للمنظمة.
  

 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

  

                                                            
١     Milstien J, Belgharbi L. Regulatory pathways for vaccines for developing countries. Bulletin of the 

World Health Organization 2004;82(2):128-33.  
٢          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.  

٣               Deadly medicines contamination in Pakistan. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://www.who.int/features/2013/pakistan_medicine_safety/en/, accessed 19 February 2018).  

٤                 WHO Global Surveillance and Monitoring System. Geneva: World Health Organization 
(http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/surveillance/en/,accessed 19 February 2018).  
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 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 مجــــال فــــي الجيـــدة الممارســــات ونشــــر ١فعالـــة؛ تنظيميــــة نظــــم إلنشــــاء )ةً مشـــقّ  الطــــرق بأقــــل النتـــائج

 المنتجـات عـن الخاطئـة أو الكافيـة غيـر البيانات على الوقوف على التنظيمية الهيئات يساعد ما وهو ٢والسجالت،
 التشخيصــية الطبيــة األجهــزة ذلــك فــي بمــا ٣الطبيــة، 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

 ُيسـتخدم مـا وهـو ٢٠١٥،٤ 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

  
                                                            

  .٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر في  الصيدالنيــة المستحضـرات بمواصفـات المعنيـة الخبراء لجنةتقديمها إلى من المقرر    ١
٢               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 19 February 2018). 

٣    WHO global model regulatory framework for medical devices including in vitro diagnostic medical 
devices. (WHO medical device technical series). Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23213en/s23213en.pdf, accessed 19 February 2018). 

إجراءات الطوارئ بشأن تقـدير اسـتعمال المنتجـات الطبيـة وٕاعـداد قـوائم بأسـمائها  الطالع على مزيد من المعلومات عنل   ٤
  خالل الطوارئ الصحية العمومية، انظر الرابط اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/medicines/news/public_consult_med_prods/en/ ٢٠١٨ فبراير /شباط ١٩ (تم االطالع في(.  
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 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

 التنظيميـة الـنظم تعزيـز أجـل مـن القـدرات لبنـاء أنشـطة برنـامجال يـوفر ذلـك، إلـى وٕاضـافةً  .أمريكي دوالر مليارات ٣
 للــدول التنظيميــة الســلطات مــع للمنتجــات المشــتركة واالستعراضــات للمــوظفين الزمالــة مــنح فــي التنــاوب تشــمل التـي

 الحاليــة، المانحــة الجهــات وكــذلك الشــراء ووكــاالت األعضــاء الــدول مــن طلبــات علــى وبنــاءً  المتعاونــة. األعضــاء
 قائمـــة فـــي جـــةالمدرَ  المنتجـــات مـــن العديـــد شـــمليل برنـــامجال لتوســـيع اســـتراتيجية خطـــة وضـــع علـــى األمانـــة تعكـــف
 التشخيصـية االختبـاراتو  ،C الكبـد التهـاب وأدويـة النواقـل، مكافحـة منتجـات األساسـية: لألدويـة النموذجيـة المنظمة
 مــن ممكــن عــدد أكبــر تقيــيم نقــلل أيضــاً  األمانــةخطــط وت البيولوجيــة. والمنتجــات ،C الكبــد التهــاب فيــروسلعــدوى 
 تعمـل وكـذلك، ينبغـي. كمـا وظيفتهـا وتـؤدي القياسـية المعـايير تتبـع التـي الوطنية التنظيمية السلطات إلى المنتجات
 المنظمـــة قائمـــة فـــي المدرجـــة المنتجـــات علـــى االعتمـــاد لتعزيـــز اإلقليميـــة والشـــبكات األعضـــاء الـــدول مـــع األمانـــة

   التنظيمية. الموافقة على للحصول آخر سبيالً  بوصفها سلفاً  المؤهلة الطبية للمنتجات
  

 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

 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
 الضــارة الفعــل ردود عــن لإلبــالغ العالميــة VigiAccess أكســيس يغــفي بيانــات قاعــدة طريــق عــن الطبيــة المنتجــات

  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
                                                            

، انظــر العنــوان اإللكترونــي التــالي: VigiAccessي أكســيس غــمــن المعلومــات عــن قاعــدة بيانــات فيلالطــالع علــى مزيــد    ١
http://www.vigiaccess.org/ ٢٠١٨شباط/ فبراير  ١٩ (تم االطالع في.(  
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  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
 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

  
 اإلنتـاجعـن عديـدة  دراسـات غيـتس، وميلينـدا بيـل ومؤسسـة األوروبية المفوضية من بدعم األمانة، وأجرت -٤٢

 والتنميــة للتجــارة المتحــدة األمــم ومــؤتمر (اليونيــدو) الصــناعية للتنميــة المتحــدة األمــم منظمــة مــع بالتعــاون المحلــي،
 زيـادة إلـى الحاجـة وتشـمل ٣رير،اتقـأحـد ال فـي العمـل هـذا مـن المسـتفادة الـدروس دُ رِ وتَـ آخـرين. وشركاء (األونكتاد)

 اإلنتــاج زيــادة تســتلزمها التــي ســنة) ٢٠و ١٥ بــين تتــراوح فتــرة مــدى (علــى األجــل الطويلــة االســتثمارات فــي النظــر
   المحلي.

  
 الفكريـة لكيـةالمِ  دورالمتعلـق بـ التقريـر نشـر المجـال هـذا فـي المعياري التوجيه بشأن زالمحرَ  التقدم ويشمل -٤٣
 /حزيــــران فــــي الوكــــاالت بــــين كةمشــــتر  مشــــاورة إجــــراء المقــــرر ومــــن ٤الناميــــة البلــــدان فــــي المحلــــي اإلنتــــاج فــــي

                                                            
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 19 February 2018).  

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 19 February 2018).  

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 19 February 2018).  

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 
19 February 2018).  
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 العالميـة الصـحة منظمـة بـين المشترك التعاون تعزيز على أيضاً  األمانة وتعمل ،عن اإلنتاج المحلي ٢٠١٨ يونيو
  المحلي. اإلنتاج لدعم والمسؤوليات األدوار لتحديد آخرين وشركاء واليونيدو واألونكتاد

  
 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

 االختبــار برنــامج خــالل مــن الصــانعين فــرادى وٕالــى أعــاله) (هـــ) الفــرع فــي نالمبــيَّ  النحــو (علــى التنظيميــة القــدرات
 فــي األنفلــونزا لقاحــات لتصــنيع المحلــي اإلنتــاج قــدرة دعــم علــى أيضــاً  األمانــة وعملــت األدويــة. لصــالحية المســبق
 الوحيـدة األضـداد مثـل البيولوجيـة للمنتجـات التكنولوجيـا نقـل مبـادرات دعـم علـى عـالوةً  األعضاء، الدول منالعديد 
  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 خـاص 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

                                                            
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 19 February 2018).  

٢                      WHO, The World Bank. 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 19 
February 2018).  
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 ويتســم ١المتاحــة. المنتجــات فــي الكبيــر التنــوع عــن تــنجم التــي لألدويــة الرشــيد غيــر واالســتعمال الشــراء ممارســات
 تكــون مــا وغالبــاً  الضــرورة، عــدم أو باالزدواجيــة حاليــاً  الســوق فــي الموجــودة األدويــة جميــع مــن ٪٧٠ إلــى يصــل مــا

 ٢.سلفاً  الموجودة األدوية من تكلفةً  أكثر األحدث األدوية
  

 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
ــــى ــــادة إل ــــل زي ــــة المحلــــي التموي ــــاظ بغي ــــى الحف ــــع مكاســــب عل  وفــــي المانحــــة. الجهــــات دعــــم انتهــــاء بمجــــرد التمني
 عـن الصـادرة ةالجديـد التوجيهـات فـي وحـدة شـكل فـي التمنيـع تمويل عن جديد تقييم ضيفأُ  ،٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة

 السـنوات مـدى علـى بلـدان عـدة في الوحدة هذه برتاختُ  وقد ٣التمنيع. لتقييم وطني استعراض إجراء بشأن المنظمة
 التحالف من المقدم الدعم من االنتقال طور في التي والبلدان الدخل؛ المنخفضة البلدان في أي: الماضية، الخمس
 التحــالف مــن الــدعم علــى للحصــول المؤهلــة غيــر الــدخل المتوســطة والبلــدان والتمنيــع؛ اللقاحــات أجــل مــن العــالمي

 قبــل الماليــة االســتدامة تصــيب التــي واالختناقــات التمنيــع تمويــل تقيــيم للبلــدانالوحــدة اإلضــافية  تيحتوســ العــالمي.
  للتمنيع. السنوات متعددة شاملة خطة وضع

                                                            
١         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.  
٢                          Olson C. Managing medicine selection. In: Managing access to medicines and 

health technologies, third edition. Arlington, VA, United States of America: Management Sciences for 
Health; 2012 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19630en/s19630en.pdf, accessed 19 
February 2018). 

لالطالع على المعلومات التي تتيحها منظمـة الصـحة العالميـة وعلـى مطبوعاتهـا المتعلقـة بالتوجيهـات واألدوات، انظـر:    ٣
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/en/، )ـــــم االطـــــالع فـــــي شـــــباط/  ١٩ ت

  ).٢٠١٨ فبراير
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 منهــا بلبُســ األدويــة، اختيــارب المتعلــق المعيــاري العمــل فــي عديــدة ســنوات مــدى علــى األمانــة ســاهمت وقــد -٥٢
ـــ توجيهيـــة مبـــادئ وضـــععلـــى ســـبيل المثـــال   وفـــي األساســـية. لألدويـــة النموذجيـــة المنظمـــة وقائمـــة للعـــالج دةموحَّ

 المضـــادات الســـتعمال مهمـــاً  استعراضـــاً  واســـتخدامها األدويـــة باختيـــار المعنيـــة الخبـــراء لجنـــة أجـــرت ،٢٠١٧ عـــام
 عــالج أدويــة علــى عــالوةً  األطفــال، طــب ومؤشــرات جنســياً  المنقولــة والعــدوى المعديــة األمــراض عــالج فــي الحيويــة
 ١والسكري. السرطان مثل السارية غير األمراض

  
 للسـياق وفقـاً  البلدان فهتكيِّ  أن يمكن ٢عادل تسعير نموذج وضع أجل من البينات جمع في األمانة وبدأت -٥٣

 وهــو ،شــرائهاو  هاوأســعار  اللقاحــات منتجــاتمبــادرة ب يتعلــق فيمــا كبيــراً  تقــدماً  األمانــة أحــرزت وقــد منهــا. بكــلٍّ  الــوطني
 وتوجيــه األســعار شــفافية زيــادة بهــدف البلــدان مــن ٪٨٠ مــن أكثــر فــي اللقاحــات شــراء أســعار معرفــة اآلن يتــيح مــا

 اضـطلع الـذي العمـل ، من خالل استخدام أحـد تطبيقـات الهواتـف الذكيـة،األمانة وتستكمل وشرائها. اللقاحات طرح
 الـــدواء ســـعر ورصـــد قيـــاس بـــأداة يتعلـــق فيمـــا الصـــحي للعمـــل الدوليـــة ستشـــتنغ منظمـــة مـــع التعـــاون إطـــار فـــي بـــه

 واستكشــاف وتوافرهــا األدويــة أســعار عــن البيانــات لجمــع األعضــاء الــدول إلــى الــدعم أيضــاً  األمانــة وتقــدم ٣.وتــوافره
  األسعار. بشأن التفاوض أساليب

  
 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 نمــ 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

 األساســية األدويــة لقــوائم بالبينــات مســندة تنقيحــات بــإجراء البلــدان األمانــة دعمــت الهــادئ، المحــيط غــرب إقلــيم وفــي
 وتشــمل الصــحية. التكنولوجيــا تقييمــات علــى بنــاءً  التكلفــة حيــث مــن فعالــة جديــدة عالجيــة خيــارات واختيــار الوطنيــة
 وأفضـل األدويـة تسـعير لسياسـة تقييمـات آسـيا شـرق وجنـوب ألفريقيا اإلقليمية المكاتب تبذلها التي اإلقليمية الجهود

 جديـد مـن الهـادئ المحـيط لغـرب اإلقليمـي المكتـب وأطلـق األسعار. مراقبة أجل من المستفادة والدروس الممارسات
 أسـعار عـن اإلقلـيم أرجـاء بمختلـف تتعلـق مقارنـة معلومـات لتـوفير مختـارة أدوية حول األسعار معلومات تبادل أداة
 توصــيات عــن أســفرت ٢٠١٦ عــام فــي تقنيــة إحاطــة جلســة األمانــة عقــدت األوروبــي، اإلقلــيم وفــي األدويــة. شــراء
 اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الشــبكات تطــوير ودعــم األعضــاء الــدول بــين التعــاون تعزيــز إلــى اإلقليمــي المكتــب تــدعو

 السياسات على الناشئة والتطورات االتجاهات تؤثر أن يمكن كيف دراسة (أي األفقي المسح مثل مواضيع لمعالجة
 عــن األدويــة أســعار وفصــل االبتكــار، تكــاليف دفــع فــي والرغبــة الصــحية، التكنولوجيــا وتقيــيم الحاليــة)، والممارســات

  والتطوير. البحث تكاليف
                                                            

المنظمـة تحــّدث قائمـة األدويــة األساسـية وتضــّمنها مشـورة جديــدة عـن اســتعمال المضـادات الحيويــة وُتضـيف إليهــا أدويــة    ١
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/arشــــباط/  ١٩ ، تــــم االطــــالع فــــي
  ).٢٠١٨فبراير 

"السعر العادل" هـو السـعر الـذي يمكـن أن تتحملـه الـنظم الصـحية والمرضـى، ويـوفر فـي الوقـت نفسـه حـافزًا سـوقيًا كافيـًا    ٢
وفــي هــذا الســياق، ينطــوي اإلنصــاف علــى حــوافز/ فوائــد إيجابيــة  ابتكــار األدويــة وٕانتاجهــا.لــدوائر الصــناعة كــي تســتثمر فــي 

  لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المشترون والمشاركون في البحث والتطوير والتصنيع في مجال األدوية.
٣                      WHO, Health Action International. Measuring medicine prices, availability, affordability and price 

components, second edition. Geneva: World Health Organization; 2008 

(http://www.who.int/medicines/areas/access/OMS_Medicine_prices.pdf?ua=1, accessed 20 February 2018).  
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 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

  
  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 الربحجني القطاع  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

 للتبليـغ العالميـةالمنظمـة  آليـة ذلـك فـي بمـا الشراء، بأسعار المتعلقة المعلومات تبادل منصات وتتيح ●
  األسعار. على التفاوض لتحسين فرصاً  ،ئهاوشرا هاوأسعار  اللقاحاتمبادرة منتجات و  األسعار، عن

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

 
  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

ــةمــن و  الشــراء، ووكــاالت األخــرى األعضــاء الــدول تدفعــه مــاعو  األســعار، اســتخالص كيفيــة عــن المتــوافرة  محدودّي
ــ والتقــدير الحجــم. فــوراتو   االحتياجــات بشــأن فيهــا الموثــوق البيانــات غيــاب ظــل فــي شــائع أمــر الــدقيق غيــر يالكمِّ

 بـارزة حاالت عدة ضوء وفي الشراء. عمليات في الشفافية غياب في الفساد يقع حين في واالستعمال، والمخزونات
 التبرعـات وحسابات المانحة الجهات من بأموال يترِ اشتُ  التي للمالريا المضادة األدوية سرقة مثل اإلدارة، فشل من

 الحقيقيــة االحتياجـات تلبـي ال التـي الطارئــة اإلغاثـة عمليـات خـالل الصــيدالنية المستحضـرات شـركات مـن المقدمـة
 والجهـــات العالميـــة الصـــحة مجـــال فـــي الشـــركاء مـــن اعتـــراف فثمـــة الســـوداء، الســـوق فـــي بيعهـــا وٕاعـــادة للمســـتفيدين

   التغيير. إلى بالحاجة المانحة
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 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
 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

  

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

ــــــع ( ــــــم االطــــــالع فــــــي http://www.gavi.org/support/hss/immunisation-supply-chain/اللقاحــــــات والتمني شــــــباط/  ٢٠ (ت
  ).٢٠١٨ فبراير

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 20 February 2018). 

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

Humanitarian Mechanism. WHO working document. Geneva: World Health Organization; 2017 

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

ua=1, accessed 20 February 2018).  
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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
 ١األمريكية للبلدان الصحة لمنظمة التابع العمومية للصحة االستراتيجية لإلمدادات ارالدوَّ  الصندوق الكاريبي البحر
 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
 االتحـاد واتفـاق بنيلوكسـا، مبـادرةو  األوروبـي، الشـمال بلـدان ومنتـدى ٢للشـراء. مجمعـة إقليمية آلية باستخدام سنوات

 المشــتركة الشــراء جهــود علــى أمثلــة البلطيقيــة الشــراكة واتفــاق المضــادة، الطبيــة للتــدابير المشــترك للشــراء األوروبــي
 إعـالن أوروبيـة دول ثمـاني عـتوقَّ  ،٢٠١٧ مـايو /أيـار وفـي األوروبي. اإلقليم في ءالشرا تيسير على ساعدت التي
 تبـادل مثـل الشـراء مجـال فـي للتعـاون مجـاالت باستكشـاف التزامـاً  بوصـفهبشأن التعـاون فـي القطـاع الصـحي  فاليتا

 فــي إقليميــة مشــاورة آســيا شــرق بلجنــو  اإلقليمــي المكتــب دَقــوعَ  األســعار. ومفاوضــات المشــترك والشــراء المعلومــات
 العــالمي الصــندوق مثــل الــدوليين والشــركاء المتحــدة األمــم وهيئــات اإلقلــيم فــي بلــداً  ١١ مــع ٢٠١٧ أغســطس /آب

 والتســـعير الشــراء بشــأن واألقــاليم البلــدان بــين المشــترك التعـــاون خيــارات لمناقشــة والمالريــا والســل يــدزاأل لمكافحــة
   العموميين.

  
 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

 أكثــر ممارســاتعديــدة  بلــدان توأدخلــ بالشــراء. المتعلقــة والممارســات التشــريعات وتحســين البلــدان)؛ بــين المنتجــات
 وهــو اإللكترونــي، والشــراء المركزيــة والمفاوضــة األجــل الطويلــة العقــود مثــل العمــومي الشــراء مجــال فــي اســتراتيجية

 دعماً  حالياً  بنفسها اللقاحات تشتري التي البلدان وتلقت المخزون. نفاد حاالت وتقلص األسعار خفض في أسهم  ما
 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 ٣باللقاحات 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،

                                                            
١                                                   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 20 February 2018).  

٢        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. Geneva, Switzerland, 15–16 January 2017, meeting report. Geneva: 
World Health Organization; 2007 (http://www.who.int/medicines/publications/PooledProcurement.pdf, 
accessed 20 February 2018).  

٣          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 20 February 2018). 
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 الفعالـة اإلدارة مبـادرة خالل من تحويلية بحلول بها الخاصة التبريد وسالسل باللقاحات اإلمداد نظم لتحسين البلدان
  ١واليونيسيف. 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 ●
  

  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

 عوزَّ وتُـ توصـف األدويـة والتـزال ٢صـحيحة. بطريقـة لهـم الموصـوفة األدويـة يتناولون ال المرضى من ٪٥٠و مالئم،
 التشـــخيص جـــودة ورداءة بـــة،المدرَّ  العاملـــة القـــوى كفايـــة عـــدم بســـبب مالئـــم غيـــر نحـــو علـــى البلـــدان مـــن كثيـــر فـــي

 عــامالً  األطبــاء يتبعهــا التــي الوصــف أنمــاط علــى والترويجيــة التســويقية األنشــطة أثــر يكــون وقــد األدويــة. وأخطــاء
 الدفع على القدرة فعدم المريض، جانب من أما ٣بالرشد. يتسم ال نحو على واالستعمال الوصف في أيضاً  مساهماً 
 العـــالج وســائل إلــى العــودة أو العــالج علـــى الحصــول إلــى المرضــى ســعي عـــدم إلــى يؤديــان األدويــة تــوافر وعــدم

 زيـادة إلـى اسـتعمالها وٕاسـاءة للميكروبـات المضـادة األدويـة اسـتعمال فـي اإلفراط يؤدي ذلك، على وعالوةً  ٤الضارة.
 لمـــن التلطيفيـــة الرعايـــة إتاحـــة زيـــادة بـــين تـــوازن إيجـــاد فـــي تحـــديات هنـــاك التـــزالو  .الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة
 وصف تحسين ويتطلب ممكن. حد أدنى إلى استعمالها وٕاساءة األفيونية المواد استعمال سوء وتقليل إليها يحتاجون
 وهـي – الرعايـة بجـودة وااللتـزام والرصـد السلوك، تغيير سياسات تنفيذ مالئم نحو على واستعمالها وصرفها األدوية
  الصحية. النظم من العديد قدرة حالياً  تتجاوز قد التي المعقدة األنشطة من سلسلة

  
 األدويــة اســتعمال فــي المحــرز التقــدم بشــأن )٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع ص ج القــرارت جمعيــة الصــحة، فــي حــدد -٦٦
 اللجــان مثــل السياســات، هــوجنُ  بعــض أيضــاً  وحــدد الوقــت. ذلــك فــي فعاليتهــا بتــتْ ثَ  التــي التــدخالت رشــيد نحــو علــى

 عامـة. بصفة الماضي العقد مدى على ذنفَّ تُ  لم التي رشيد، نحو على األدوية استعمالب المعنية الوطنية االستشارية

                                                            
١                              For further information on the Effective Vaccine Management initiative, see 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/( accessed 20 February 
2018).  

٢   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 20 February 
2018). 

٣            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.  

٤          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 20 February 2018).  
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 بـرامج عن واالبتعاد الميكروبات مضادات مقاومة وتنامي المستدامة، التنمية أهداف بتحقيق االلتزام فإن ذلك، ومع
 االســتعمال تعزيــز فــي األرجــح علــى فعــاالً  يكــون مــا تقيــيم إلعــادة فرصــة يتــيح لألمــراض الرأســي العالجــي التــدبير
   المجال. هذا في المنظمة توصيات تحديث م،ثَ  ومن لألدوية، المالئم

  
 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

 تللميكروبـا المضـادة األدويـة باستعمال المتعلقة للمسوح التجريبية المرحلةُنفذت و  ومكافحتها. األمراض من للوقاية
يجـري توسـيع و  األمـريكتين: وٕاقلـيم األفريقـي اإلقلـيم فـي ٢٠١٨ومطلـع عـام  ٢٠١٧ في أواخر عـام المستشفيات في

 أجهــزة دور نالحــظ أن المهــم مــن الميكروبــات، مضــادات مقاومــة فــي النظــر وعنــد .٢٠١٨ عــام فــي المســوح نطــاق
  الصحية. المرافق في ومكافحتها العدوى من الوقاية وتدابير التشخيص

  
ـــيموقـــد نشـــر  -٦٩ ـــة سياســـات وضـــع بشـــأن توجيهـــات األمـــريكتين إقل ـــة وطني ـــذها لألدوي  لتعزيـــز ورصـــدها وتنفي

 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

 والوســائل لألدويــة لجــان إنشــاء مــن البلــدان لتمكــين الــدعم آســيا شــرق لجنــوب اإلقليمــي المكتــب وقــدم واســتعمالها.
 الطبــي اإلمــداد ونظــم رشــيد نحــو علــى األدويــة اســتعمال تحســين أجــل مــن الصــحي المرفــق مســتوى علــى العالجيــة
 مـع ألوروبـا اإلقليمـي المكتـب ويتعاون األدوية. وصف في الوطنية األساسية األدوية لقوائم االمتثال وزيادة الوطنية
 باالسـتخدام المتصلة المسائل في المشاركة زيادة تشجيع بغيةَ  المحلي المجتمع في الصيادلة دعم أجل من الشركاء
 المتعـــددة للنمـــاذج يمكـــن كيـــف مْهـــفَ  بشـــأن للبلـــدان التوجيهـــات لتقـــديم دورة دْقـــعَ  فـــي شـــارك كمـــا لألدويـــة، المســـؤول
ـــدة بالرعايـــة المتعلقـــة للتوصـــيات االمتثـــال تحســـن أن الجوانـــب  المكتـــب وقـــدم األدويـــة. باســـتعمال يتعلـــق فيمـــا الجي
 واسـتعمالها، األفيونيـة األدويـة إتاحـة تعـوق التـي الحـواجز يتخطِّ  على بلدان لثمانية تدريباً  المتوسط لشرق اإلقليمي
 االحتياجـــات وتقـــدير واالســـتعمال، التكـــاليف وميســـورية والتـــوافر اإلتاحـــة بشـــأن مســـوح إجـــراء مثـــل مواضـــيع وعلـــى

ــالتمنيع معنيــة مســتقلة وطنيــة تقنيــة استشــارية أفرقــةً  عضــواً  دولــة ١١٥ مــن أكثــر لتشــكَّ  وقــد المســتقبلية.  لتوجيــه ب
  وسياساته. يعنالتم وجداول اللقاحات إدخال بشأن القرار اتخاذ عملية

  
  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 ●
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  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 ليبأسا في العجز أدى وقد المساءلة. وتحسين بالسياسة المتعلقة القرارات لتوجيه والمغشوشة

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

 وعلـى ٢االسـتنارة. تمـام مسـتنيرة قـرارات واتخـاذ التحلـيالت إجـراء علـى البلـدان قـدرة من والحد اإلبالغ في تناقضات
 لرصد الوقت لبعض ُتستخدم سوف ٣الجاهزية 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
 اإلنمائيــة األهــداف مــن هــاء-٨ للغايــة يــرَ ختِ ا الــذي المؤشــر هــذا ويشــبه الــدوام. علــى ميســورة بكلفــة بــالغرض تفــي

 مـــن ُأســـقط وقياســـها، البيانـــات لجمـــع باالتســـاق وتتســـم عليهـــا لُيعـــوَّ  طريقـــة وضـــع مـــن نـــهتمكُّ  عـــدم وبعـــد ٤،لأللفيـــة
 مـع العمـل فـي بالفعـل منظمـةال بدأت وقد .٢٠١٤-٢٠٠٩ للسنوات لأللفية اإلنمائية األهداف عن الرسمية التقارير
 مقـاييس وضـع لضـمان المسـتدامة التنميـة أهـداف مؤشـرات رصـد بشـأن الدوليين والخبراء الوكاالت من الصلة ذوي

  .حديثاً  المعتمد المؤشر لهذا ومتاحة للقياس وقابلة عليها لعوَّ يُ 
  

 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

ــــ (ز))؛ (الفــــرع وتوافرهــــا األدويــــة أســــعار لقيــــاس الذكيــــة للهواتــــف تطبيــــق وابتكــــار (هـــــ))؛ (الفــــرع  اســــتهالك دترصُّ
 حــاالت لتتبــع األدويــة بــنقص إلخطــارل عــالمي نظــام ضــعو  (ط))؛ (الفــرع واســتعمالها روبــاتللميك المضــادة األدويــة
 انظــر – ٢٥-٦٩ع ص ج القــرار بشــأن المحــرز بالتقــدم المتعلــق التقريــر فــي (ملخــص ورصــدها األدويــة فــي الــنقص

                                                            
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 20 February 2018).  

٢             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

n Microbiol Infection. Cliinformation. Europe (SUSPIRE): a systematic review of publicly available 
2017. doi: 10.1016/j.cmi.2017.07.014.  

ــــــــرابط اإللكترونــــــــي:    ٣ ــــــــى مزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات عــــــــن تــــــــوافر الخــــــــدمات وتقيــــــــيم الجاهزيــــــــة، انظــــــــر ال لالطــــــــالع عل
http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/ ٢٠١٨فبراير  /شباط ٢٠ (تم االطالع في(.  

التعـاون مـع شـركات المستحضـرات الصـيدالنية إلتاحـة العقـاقير األساسـية  هاء من األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة:-٨الغاية    ٤
  بأسعار ميسورة في البلدان النامية.



           AnnexA71/12    الملحق          ٧١/١٢ج

30 

 الصــحة منظمــة بــين المشــتركة التبليــغ عمليــة تقــدم ذلــك، إلــى وٕاضــافةً  )).مــن مــتن التقريــر أعــاله ١٦-١٢الفقــرات 
 الــدول جميــع إلــى بــالتمنيع المتعلقــة والنوعيــة والتمويــل والتخطــيط األداء مؤشــرات عــن بيانــات ١واليونيســيف العالميــة
  .وتوزيعها التمنيع نظام أداء عن متناقضة بيانات نشر بتجنُّ  على ساعدت وقد ،سنوياً  األعضاء

  
 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
 الخــاص. والقطــاع الحكوميــة غيــر والمنظمــات المتحــدة األمــمفــي منظومــة  وهيئــات التنظيميــة والســلطات السياســات
 المختلفـــة الكيانـــات مـــن كثيـــر مســـاهمات تنســـيق فـــي طـــريوالقُ  واإلقليمـــي العـــالمي ىالمســـتو  علـــى التحـــدي ويتمثـــل

 مـع العالميـة الصحة منظمة وتتعاون والجيدة. والفعالة المأمونة واللقاحات األدوية إتاحة تحسين أجل من وتسخيرها
 حصـــرية غيـــر قائمـــة ٤ التـــذييل فـــي دُ رِ وَتـــ التقريـــر. هـــذا فـــي بعضـــها كـــرذِ  دُ رِ َيـــ عديـــدة، بطـــرق المصـــلحة أصـــحاب
فــي منظومــة  وهيئــات العالميــة، الصــحة منظمــة مــع المتعاونــة (المراكــز األدويــة إتاحــة مجــال فــي العاملــة بالكيانــات

   العالمية). الصحة منظمة مع رسمية عالقات تربطها التي الجهات الفاعلة غير الدولو  والشركاء، المتحدة، األمم
  

  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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
لالطالع على مزيد من المعلومـات عـن عمليـة التبليـغ المشـتركة بـين منظمـة الصـحة العالميـة واليونيسـيف، انظـر الـرابط    ١

 تم االطـالع فـي( /http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/enروني: اإللكت
  .)٢٠١٨فبراير  /شباط ٢٠
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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
  جمعية الصحة

  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
 األمــراض لمكافحــة متكامــل نهــج اتبــاع النواقــل: بمكافحــة الخاصــة العالميــة االســتجابة  )٢٠١٧( ١٦-٧٠ع ص ج

  بالنواقل المنقولة
  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
 البحــــث وتنســــيق بتمويــــل المعنــــي العامــــل االستشــــاريين الخبــــراء فريــــق تقريــــر متابعــــة  )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
 التغطيـــة عناصـــر مـــن كعنصـــر والتخـــدير واألساســـية الطارئـــة الجراحيـــة الرعايـــة تعزيـــز  )٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج

  الشاملة الصحية
  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  )٢٠١٥( ١٨-٦٨ع ص ج
 أجــــل مــــن الُقطــــري المســــتوى علــــى المنســــق العمــــل وضــــرورة للصــــرع العــــالمي العــــبء  )٢٠١٥( ٢٠-٦٨ع ص ج

  العامة المعرفة على وآثاره واالجتماعية الصحية آلثاره التصدي
ــــة واألهــــداف االســــتراتيجية  )٢٠١٤( ١-٦٧ع ص ج  بعــــد ومكافحتــــه مرضــــاه ورعايــــة الســــل مــــن للوقايــــة العالمي

  ٢٠١٥  عام

                                                            
  ما لم يشر إلى خالف ذلك.   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
 المماثلــة البيولوجيـة العـالج منتجـات ذلـك فـي بمـا البيولوجيـة العـالج منتجـات إتاحـة  )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
 البحـــث وتنســـيق بتمويـــل المعنـــي العامـــل االستشـــاريين الخبـــراء فريـــق تقريـــر متابعـــة  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع ص ج

  والتطوير
 بالنشــاط التمتــع تعزيــز أجــل مــن الســارية غيــر بــاألمراض الخاصــة السياســات تــدعيم  )٢٠١٢( ٣-٦٥ ع ص ج

  الشيخوخة مرحلة في
 مـــن والمنســـقة الشـــاملة االســـتجابة وضـــرورة النفســـية لالضـــطرابات العـــالمي العـــبء  )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
  المزيفة المغشوشة/ التوسيم/ المغشوشة المزورة/ النوعية/ المتدنية الطبية المنتجات  )٢٠١٢( ١٩-٦٥ع ص ج
  البلهارسيات داء من التخلص  )٢٠١٢( ٢١-٦٥ع ص ج
 البحـــث وتنســـيق بتمويـــل المعنـــي العامـــل االستشـــاريين الخبـــراء فريـــق تقريـــر متابعـــة  )٢٠١٢( ٢٢-٦٥ع ص ج

  والتطوير
ــــونزا التأهــــب  )٢٠١١( ٥-٦٤ع ص ج ــــونزا فيروســــات تبــــادل الجائحــــة: لألنفل  اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفل

  األخرى والفوائد
ــــونزا التأهــــب  )٢٠١٠( ١-٦٣ع ص ج ــــونزا فيروســــات تبــــادل الجائحــــة: لألنفل  اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفل

  األخرى والفوائد
  وجودتها ومأمونيتها الدم منتجات توافر  )٢٠١٠( ١٢-٦٣ع ص ج
ــــونزا التأهــــب  )٢٠٠٩( ١٠-٦٢ع ص ج ــــونزا فيروســــات تبــــادل الجائحــــة: لألنفل  اللقاحــــات إلــــى والتوصــــل األنفل

  األخرى والفوائد
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  العنوان  (السنة) ١القرار
 والملكيـــة واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العالميتـــان العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية  )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
 والملكيـــة واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العالميتـــان العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية  )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
 اللقاحـــات علـــى والحصـــول األنفلـــونزا فيروســـات تبـــادل الجائحـــة: لألنفلـــونزا التأهـــب  )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

  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  

  المجلس التوجيهي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية
CD55.R5 (2016) 

Plan of action for the prevention and control of HIV and sexually 
transmitted infections 2016–2021 

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

CD55.R8 (2016) Resilient health systems 

CD55.R9 (2016) 
Plan of action for the elimination of neglected infectious diseases and 
post-elimination actions 2016–2022 
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  العنوان  (السنة) ١القرار
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 

  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 

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 

  ألوروبا اإلقليمية اللجنة
EUR/RC66/R5 (2016) 

Strengthening people-centred health systems in the WHO European 
Region: framework for action on integrated health services delivery 

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

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

EUR/RC65/R5 (2015) 
Priorities for health systems strengthening in the WHO European Region 
2015–2020: walking the talk on people centredness 

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

EUR/RC64/R5 (2014) European Vaccine Action Plan 2015–2020 
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  العنوان  (السنة) ١القرار
  المتوسط لشرق اإلقليمية اللجنة
  تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة  )٢٠١٦( ٣-ق /٦٣ل إ /ش م
  ٢٠٢٥-٢٠١٦اإلطار االستراتيجي لمأمونية الدم وتوافره   )٢٠١٦( ٥-ق /٦٣ل إ /ش م
تقويــة الــُنظم الصــحية فــي بلــدان إقلــيم شــرق المتوســط: تحــديات وأولويــات واختيــارات العمــل   )٢٠١٢( ٣-ق /٥٩ل إ /ش م

  في المستقبل
  الهادئ المحيط لغرب اإلقليمية اللجنة

WPR/RC66.R1 (2015) Viral hepatitis 

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

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

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

   قائمة بالوثائق التي اسُتعِرضت ألغراض إعداد هذا التقرير
  
  
  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار استعراض ٧٠/١٧ج
  وٕاتاحتها واللقاحات األدوية في العالمي النقص معالجة  ٧٠/٢٠ج
 واالبتكــــار العموميــــة الصــــحة بشــــأن العــــالميتين العمــــل وخطــــة االســــتراتيجية واســــتعراض تقيــــيم  ٧٠/٢١ج

  الفكرية والملكية
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  ٧٠/٢٢ج
 التوســيم/ المغشوشــة المــزورة/ النوعيــة/ المتدنيــة الطبيــة المنتجــات بشــأن األعضــاء الــدول آليــة  ٧٠/٢٣ج

  المزيفة المغشوشة/
  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
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل الجائحة: لألنفلونزا التأهب  ٦٩/٢٢ج
  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
 مــن كعنصــر الملطفــة الرعايــة تعزيــز العمــر: طيلــة الملطفــة الرعايــة تعزيــز المرحليــة: التقــارير  ٦٩/٤٣ج

  )١٩-٦٧ع ص ج (القرار العمر طيلة الشاملة الرعاية عناصر
  )٢٢-٦٧ع ص ج (القرار األساسية األدوية إتاحة الصحية: الُنظم المرحلية: التقارير  ٦٩/٤٣ج
 (القـرار رشـيد نحـو علـى األدوية استعمال في المحرز التقدم الصحية: الُنظم المرحلية: التقارير  ٦٨/٣٦ج

  )١٦-٦٠ع ص ج
 فيروســات تبــادل الجائحــة: لألنفلــونزا التأهــب واالســتجابة: والترصــد التأهــب المرحليــة: التقــارير  ٦٨/٣٦ج

  )٥-٦٤ع ص ج (القرار األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا
  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  الصــــحة بشــــأن العالميت

  )٢١-٦١ع ص ج (القرار الفكرية والملكية واالبتكار العمومية
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٦٦/١٩ج
 (القـرار رشـيد نحـو علـى األدوية استعمال في المحرز التقدم الصحية: الُنظم المرحلية: التقارير  ٦٦/٢٧ج

  )١٦-٦٠ع ص ج
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AFR/RC67/2 The work of WHO in the African Region 2016–2017: Biennial report of the 
Regional Director  

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 

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 

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) 

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

EM/RC64/INF. DOC.4 Progress report on the implementation of the Eastern Mediterranean vaccine 
action plan 2016–2020 

EM/RC63/3 The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual report of the 
Regional Director 2015 

EM/RC62/2 The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual report of the 
Regional Director 2014 

EM/RC61/4 The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual report of the 
Regional Director 2013 

EM/RC60/2 The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual report of the 
Regional Director 2012 

EM/RC59/2 The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual report of the 
Regional Director, 1 January–31 December 2011 

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  

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 
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  ٣ التذييل
  

  ١،الذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة دويةاأل على بالحصول المعني الفريق الرفيع المستوى تقرير توصيات
   إتاحتها مجال في العالمية الصحة منظمة وأنشطة

  
 الصحية التقنيات على والحصول الفكرية الملكية قوانين  - ٢

 الكيانات ٢التوصية الرقم
 ٣المعنية

 منظمـة مـع بالتعـاون بهـا الُمضـطَلع تلـك فيهـا بمـا (المنظمـة)، العالميـة الصـحة منظمة أنشطة
  الفكرية للملكية العالمية والمنظمة العالمية التجارة

١-٦-٢  

 ،االلتــزام العالميــة التجــارة منظمــة ألعضــاء ينبغــي
 نـــص بـــاحترام السياســـية، المســـتويات أعلـــى علـــى
 والصـحة تـريبس اتفـاق بشأن الدوحة إعالن وروح

 أن شــأنه مــن عمــل أي عــن واالمتنــاع ،العموميــة
 ســــبيل فــــي منهمــــا واالســــتفادة تنفيــــذهما مــــن يحــــدّ 
 .الصحية التقنيات على الحصول تعزيز

 منظمة أعضاء
 العالمية التجارة

 إدارة ونظـــم سياســـات وضـــع مجـــال فـــي قـــدراتها لبنـــاء البلـــدان إلـــى التقنـــي الـــدعم المنظمـــة تقـــدم 
 بـراءات بشـأن تشـريعات سـنّ  كيفيـة بشـأن التوجيـه تقـديم ذلـك ويشـمل وتنفيذهما، الفكرية الملكية
 االختراع. براءات منح معايير واستحداث الصحي المنظور تراعي االختراع

 الميســورة األدويــة إتاحــة لزيــادة طلبهــا، علــى بنــاءً  البلــدان، إلــى التقنــي الــدعم المنظمــة تقــدم كمــا 
ـــق االتفـــاق فـــي عليهـــا المنصـــوص المرونـــة أوجـــه مـــن االســـتفادة منهـــا بوســـائل التكلفـــة،  المتعل
  تريبس). (اتفاق الفكرية الملكية حقوق من بالتجارة المتصلة بالجوانب

 االختراع. ببراءات المتعلقة المعلومات إتاحة لزيادة مبادرات تنفيذ أيضاً  المنظمة تدعم 
 العالميــة التجــارة ومنظمــة الفكريــة للملكيــة العالميــة والمنظمــة للمنظمــة العــامون المــديرون وضــع 

 ســنوياً  ٤تدريبيــة عمــل وحلقــات نــدوات عقــد يشــمل المنظمــات، هــذه بــين الثالثــي للتعــاون ترتيبــاً 
 عليهـا االطـالع ُيتاح ٥الطبية، واالبتكارات التكنولوجيا إلى النفاذ تعزيز عن ثالثية دراسة ونشر
 إلكترونية. تدريبية دورة استحداث عن فضالً  الست، الرسمية المتحدة األمم لغات بجميع

                                                            
 ٢٠١٦؛ األدويــــــةالمســــــتوى المعنــــــي بالحصــــــول علــــــى  الفريــــــق الرفيــــــعالمعنــــــي بالحصــــــول علــــــى األدويــــــة: تشــــــجيع االبتكــــــار والحصــــــول علــــــى التقنيــــــات الصــــــحية. جنيــــــف:  الفريــــــق الرفيــــــع المســــــتوىتقريــــــر    ١
)http://www.unsgaccessmeds.org/final-report ،٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠في  تم االطالع.(  
  يع المستوى المعني بالحصول على األدوية.تقرير الفريق الرففي بصيغتها الواردة    ٢

   تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية. على النحو المحدد في توصية   ٣
  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠في  تم االطالع( http://www.wipo.int/policy/en/global_health/events.htmlمزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي: الطالع على ل   ٤
للملكيــة الفكريـــة، منظمــة التجـــارة الصـــحة العالميــة، المنظمــة العالميـــة تعزيــز النفــاذ إلـــى التكنولوجيــا واالبتكـــارات الطبيــة: المجــاالت المشـــتركة بــين الصـــحة العموميــة والملكيـــة الفكريــة والتجــارة. جنيـــف: منظمــة    ٥

  .)٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠في  تم االطالع، http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf( ٢٠١٣  العالمية؛
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 العـالمي التقريـر يلـي: مـا منهـا اإلرشـادية، الوثـائق مـن طائفةأو شاركت في نشر  المنظمة نشرت 
 دور عــن تقريــر ؛)٢٠١٦( ١الحــواجز تخطــي علــى التركيــز :C الكبــد التهــاب عــالج إتاحــة بشــأن
 عـن ورقـة ؛)٢٠١٦( ٢والتحـديات الفـرص الناميـة: البلـدان فـي المحلـي اإلنتاج في الفكرية الملكية
 البيانــــات الــــدخل: المنخفضــــة البلــــدان فــــي البشــــري المنــــاعي العــــوز فيــــروس عــــالج إتاحــــة زيــــادة

 ورقــة ؛)٢٠١٤( ٣الفكريــة الملكيــة ووضــع والتعريفــات التنفيذيــة واألوضــاع األســعار عــن األساســية
 المنــاعي العــوز فيــروس عــالج إتاحــة لزيــادة تــريبس اتفــاق فــي المرونــة أوجــه مــن االســتفادة عــن

 منظــــور إنشــــاء الصــــيدالنية: االختــــراع بــــراءات لفحــــص التوجيهيــــة المبــــادئ ؛)٢٠١١( ٤البشــــري
 ).٢٠٠٧( ٥عمومي صحي

 الفريـق الرفيـع المسـتوى  تقريـر فـي النظر في العالمية التجارة منظمة أعضاء مع المنظمة أسهمت
 باتفـــاق المعنـــي العالميـــة التجـــارة منظمـــة مجلـــس اجتمـــاعي فـــي األدويـــة علـــى بالحصـــول المعنـــي
 .٢٠١٧ مارس وآذار/ ٢٠١٦ نوفمبر الثاني/ تشرين في ُعقدا اللذين تريبس

  (أ)١-٦-٢

 االسـتفادة العالمية التجارة منظمة ألعضاء ينبغي
 ٢٧ المـادة في المتاح السياسات زحي من الكاملة
 تعـــــاريف وتطبيـــــق دباعتمـــــا ،تـــــريبس اتفـــــاق مـــــن

 االختـــراع بـــراءات مـــنح وقابليـــة لالبتكـــار صـــارمة
 البــــراءات لهـــذه الدائمـــة الحمايــــة تـــوفير مـــن تحـــدّ 

 لالبتكـــارات فقـــط االختـــراع بـــراءات مـــنح لضـــمان
 الحقيقية.

 منظمة أعضاء
�العالمية التجارة

 لملكيـةا إدارة ونظـم سياسـات وضـع مجـال في راتهاقد بناءل البلدان إلى التقني الدعم المنظمة تقدم 
 االختــراع بــراءات بشـأن تشــريعات ســنّ  كيفيـة بشــأن التوجيـه تقــديم ذلــك ويشـمل ،وتنفيــذهما الفكريـة
 االختراع. براءات منح معايير واستحداث الصحي المنظور تراعي

 الميســورة األدويــة إتاحــة لزيــادة طلبهــا، علــى بنــاءً  البلــدان، إلــى أيضــاً  التقنــي الــدعم المنظمــة تقــدم 
 تقـدم كمـا ،تـريبس اتفـاق فـي عليهـا المنصـوص المرونـة أوجـه مـن االسـتفادة منها بوسائل التكلفة،
 العمومية. الصحة على تأثيرها حيث من التجارية االتفاقات على التفاوض كيفية بشأن التوجيه

 العشـر السـنوات طـوال واألقـاليم البلـدان مـن العديـد إلى والتدريب التقني الدعم المنظمة قدمت كما 
 ٦.الماضية

                                                            
١                                                          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 20 February 2018).  
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 20 February 2018).  
٣          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 20 February 2018).  
٤              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 20 February 2018).  
٥    Correa C. Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective – a working paper. International Centre for Trade and Sustainable 

Development, World Health Organization, United Nations Conference on Trade and Development; 2007 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21419en/s21419en.pdf, 
accessed 20 February 2018).  

  .)٢٠١٨ شباط/ فبراير ٢٠ في، تم االطالع /http://www.who.int/phi/wto_communications/en( انظر اللمحة العامة عن برامج التعاون التقني المتصلة بتنفيذ اتفاق تريبس مزيد من المعلومات،الطالع على ل   ٦



  

  

ج
٧١/

١٢
   

   
   

حق
المل

   
   

   
   

   
   

   
  

  
   

   
   

  
   

 
   

   
   

   
   

   
   

 
A

nn
ex

 
   

   
   

 
71

/1
2

A  

41
 

� االختراع ببراءات المتعلقة المعلومات إتاحة لزيادة مبادرات تنفيذ أيضاً  المنظمة تدعم. 
 فــي الفكريــة الملكيــة دور عــن تقريــر يلــي: مــا منهــا اإلرشــادية، الوثــائق مــن طائفــة المنظمــة نشــرت 

 إلـى النفـاذ تعزيـز عـن منشـور ،)٢٠١٦( ١والتحـديات الفـرص الناميـة: البلدان في المحلي اإلنتاج
 الفكريــــة والملكيــــة العموميــــة الصــــحة بــــين المشــــتركة المجــــاالت الطبيــــة: واالبتكــــارات التكنولوجيــــا
 منظـــور إنشـــاء الصـــيدالنية: االختـــراع بـــراءات لفحـــص التوجيهيـــة المبـــادئ )،٢٠١٣( ٢والتجـــارة
�).٢٠٠٧( ٣عمومي صحي

)١((أ)١-٦-٢

 والتنميـــة، للتجـــارة المتحـــدة األمـــم لمـــؤتمر وينبغـــي
 ومنظمـــــــة اإلنمـــــــائي، المتحـــــــدة األمـــــــم وبرنـــــــامج
 للملكيــــــة العالميــــــة والمنظمــــــة العالميــــــة، الصــــــحة
 اً معـــ لتعـــاون ،ةالعالميـــ التجـــارة ومنظمـــة الفكريـــة،
 تمتلـــــــك التـــــــي المعنيـــــــة األخـــــــرى الهيئـــــــات ومـــــــع

 تطبيــق فــي الحكومــات لــدعم المطلوبــة، الخبــرات
 منظــــور تراعــــي االختــــراع بــــراءات لمــــنح معــــايير
 .العمومية الصحة

 

 األمم مؤتمر
 للتجارة المتحدة
 برنامجو  والتنمية،
 المتحدة األمم

 منظمةو  اإلنمائي،
 العالمية، الصحة

 العالمية المنظمةو 
 الفكرية، للملكية

 التجارة منظمةو 
  العالمية

  ّوالتنميــة، للتجــارة المتحــدة األمــم ومــؤتمر المســتدامة، والتنميــة للتجــارة الــدولي المركــز مــن كــل أعــد 
 الملكيـــة دور الصـــيدالنية: االختـــراع بـــراءات فحـــص بشـــأن التاليـــة اإلرشـــادية الوثيقـــة والمنظمـــة،

 ).٢٠١٦( ٤والتحديات الفرص النامية: البلدان في المحلي اإلنتاج في الفكرية
 عمـل حلقـة عقـد فـي العالميـة التجـارة ومنظمة الفكرية للملكية العالمية والمنظمة المنظمة اشتركت 

 االختراع. براءات منح معايير عن ٢٠١٥ عام في تقنية
 منحـة مقتـرح ٢٠١٧ عـام فـي والتنميـة للتجـارة المتحـدة األمم مؤتمر مع باالشتراك المنظمة قدمت 

 المجال. هذا في العمل نطاق لتوسيع األدوية لشراء الدولي المرفق إلى

                                                            
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 20 February 2018).  
والملكيـة الفكريـة والتجـارة. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة، المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، منظمـة  الصـحة العموميـةتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية: المجاالت المشتركة بين    ٢

  .)٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠في  تم االطالع، /http://www.who.int/phi/promoting_access_medical_innovation/en( ٢٠١٣التجارة العالمية؛ 
٣        Correa C. 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 20 February 2018).  

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 20 February 2018).  
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)٢((أ)١-٦-٢

 قـدرة تعزيـز األطراف متعددة المنظمات لتلك ينبغي
 الوطني الصعيدين على االختراع، براءات فاحصي

ـــــى واإلقليمـــــي،  لمـــــنح صـــــارمة يريمعـــــا تطبيـــــق عل
 ،الصـحة العموميـة منظـور تراعـي االختراع براءات

  .العمومية الصحة قطاع واحتياجات
 

 األمم مؤتمر
 للتجارة المتحدة
 وبرنامج والتنمية،
 المتحدة األمم

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

 سياسـات وضـع مجـال فـي قـدراتها لبنـاء طلبها، على بناءً  البلدان، إلى التقني الدعم المنظمة تقدم 
 بشـأن تشـريعات سـنّ  كيفيـة بشـأن التوجيه تقديم ذلك ويشمل وتنفيذهما، الفكرية الملكية إدارة ونظم
 االختراع. براءات منح معايير واستحداث الصحي المنظور تراعي االختراع براءات

 الميســورة األدويــة إتاحــة لزيــادة طلبهــا، علــى بنــاءً  البلــدان، إلــى أيضــاً  التقنــي الــدعم المنظمــة تقــدم 
 تقدمـه كمـا تـريبس، اتفـاق فـي عليها المنصوص المرونة أوجه من االستفادة منها بوسائل التكلفة،
 الحرة. التجارة اتفاقات من الصلة ذات بالفصول المتعلقة المفاوضات يخص فيما إليها

 االختراع. ببراءات المتعلقة المعلومات إتاحة لزيادة مبادرات تنفيذ أيضاً  المنظمة تدعم 
  ّوالتنميــة، للتجــارة المتحــدة األمــم ومــؤتمر المســتدامة، والتنميــة للتجــارة الــدولي المركــز مــن كــل أعــد 

 الملكيـــة دور الصـــيدالنية: االختـــراع بـــراءات فحـــص بشـــأن التاليـــة اإلرشـــادية الوثيقـــة والمنظمـــة،
 ).٢٠١٦( ١والتحديات الفرص النامية: البلدان في المحلي اإلنتاج في الفكرية

(ب)١-٦-٢

 تســـهل تشـــريعات وتنفيـــذ اعتمـــاد للحكومـــات ينبغـــي
 يكــــــون أن ويجــــــب اإللزاميــــــة. التــــــراخيص إصــــــدار
 تــراخيص تنفيــذ التشــريعات هــذه وضــع مــن الهــدف
 وتنفيــذها، بهــا التنبــؤ يمكــن وعادلــة، ســريعة إلزاميــة
 الصـحة لقطـاع المشـروعة االحتياجـات لتلبيـة وذلك

 .األساســـية باألدويـــة يتعلـــق مـــا والســـيما ،العموميـــة
 إلــى اإللزامــي التــرخيص اســتخدام يســتند أن ويجــب
 أســــباب أمــــا الدوحــــة. إعــــالن فــــي الــــواردة األحكــــام
 لتقــــــــدير فتُتــــــــرك اإللزاميــــــــة، التــــــــراخيص إصــــــــدار

 الحكومات.

 الحكومات

 التكلفـة، الميسـورة األدويـة إتاحـة لزيـادة طلبهـا، علـى بنـاءً  البلـدان، إلـى التقني الدعم المنظمة تقدم 
 إليهــا تقدمــه كمــا تــريبس، اتفــاق فــي عليهــا المنصــوص المرونــة أوجــه مــن االســتفادة منهــا بوســائل

 الحرة. التجارة اتفاقات من الصلة ذات بالفصول المتعلقة المفاوضات يخص فيما
 تعزيـز تريبس: اتفاق في الواردة المرونة أوجه تنفيذ بشأن التالية اإلرشادية الوثيقة المنظمة نشرت 

 والملكيــة العموميــة الصــحة بــين المشــتركة المجــاالت الطبيــة: واالبتكــارات التكنولوجيــا إلــى النفــاذ
 ).٢٠١٣( ٢والتجارة الفكرية

 الفكريـــة للملكيـــة العالميـــة المنظمـــة مـــع بالتعـــاون جنيـــف فـــي ســـنوية تدريبيـــة عمـــل حلقـــة ُنظمـــت 
 التجـارة بشـأن العالميـة التجـارة منظمـة تعقـدها التـي السـنوية العمـل (حلقة العالمية التجارة ومنظمة
 العمومية). والصحة

 اإللزاميــــة التــــراخيص ومــــنح تنفيــــذ دليــــل التــــاليتين: اإلرشــــاديتين الــــوثيقتين المنظمــــة نشــــرت كمــــا 
 التوجيهيـــة والمبـــادئ )،٢٠٠٩( ٣الصـــيدالنية االختـــراع بـــراءات الســـتخدام الحكوميـــة والتصـــاريح

 التكنولوجيــــات اختــــراع لبــــراءات الطــــوعي غيــــر االســــتعمال علــــى المســــتحقة التعويضــــات لتحديــــد
  ).٢٠٠٥( ٤الطبية

                                                            
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 20 February 2018).  
العالميـــة، المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة، منظمـــة التجـــارة النفـــاذ إلـــى التكنولوجيـــا واالبتكـــارات الطبيـــة: المجـــاالت المشـــتركة بـــين الصـــحة العموميـــة والملكيـــة الفكريـــة والتجـــارة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة تعزيـــز    ٢

  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠تم االطالع في ، /http://www.who.int/phi/promoting_access_medical_innovation/en( ٢٠١٣  العالمية؛
٣               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 20 February 2018).  
٤                                                UNDP, WHO. 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 20 February 2018).  
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 (ج)١-٦-٢

ـــة التجـــارة منظمـــة ألعضـــاء ينبغـــي  إعـــادة العالمي
ـــوارد القـــرار فـــي النظـــر  أجـــل مـــن ٦ الفقـــرة فـــي ال

 الســـريع التصـــدير مـــن هـــايمّكن حـــل إلـــى التوصـــل
 بموجـــب المنَتجـــة الصـــيدالنية للمنتجـــات والعاجـــل
 منظمـــــــة ألعضـــــــاء وينبغـــــــي إلزاميـــــــة. تـــــــراخيص

 إعفـاء اعتمـاد االقتضـاء، حسـب العالمية، التجارة
 دائم وتنقيح تريبس اتفاق في الصلة ذي القيد من

  التعديل. هذا إلجازة االتفاق لنص

 منظمة أعضاء
 العالمية التجارة

 الـذي تـريبس، باتفـاق المعنـي المجلـس اجتمـاع في علماً  العالمية التجارة منظمة أعضاء أحاط 
 طلبـوا كمـا النفاذ. حيز المعدَّل تريبس اتفاق بدخول ،٢٠١٧ يناير الثاني/ كانون ٣٠ في ُعقد
 للشراء. كأداة اإللزامي الترخيص نظام عمل فعالية لزيادة الالزمة القدرات بناء

 (د)١-٦-٢

ــــــع أن يجــــــب  والقطــــــاع الحكومــــــات مــــــن كــــــل يمتن
 ضـمنية أو صـريحة بتهديـدات التلـويح عـن الخاص

 أو صـــــــريحة اســـــــتراتيجيات أو تكتيكـــــــات تنفيـــــــذ أو
 العالميـة التجـارة منظمـة أعضـاء بحق تخلّ  ضمنية

 اتفــاق تطبيــق فــي المرونــة أوجــه مــن االســتفادة فــي
 العالمية التجارة منظمة أمانة إبالغ وينبغي تريبس.
 التجاريـــة السياســـات اســـتعراض إطـــار فـــي رســـميًا،

 ضــــــغوط فيهــــــا تمــــــاَرس حــــــاالت بــــــأي لألعضــــــاء،
 علـــــى ويجـــــب مشـــــروعة. غيـــــر وتجاريـــــة سياســـــية
 ضـد شـكاوى تقـديم العالميـة التجـارة منظمة أعضاء

 غيـر واقتصـادية سياسـية ضـغوط مـن يماَرس قد ما
 األعضــــاء ضــــد عقابيــــة تــــدابير اتخــــاذو  مشــــروعة،
  المخالفين.

 الحكومات
 ينطبق. ال الخاص والقطاع
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 (ه)١-٦-٢

 التجـــارة معاهـــدات فـــي األطـــراف للحكومـــات ينبغـــي
 هــذه خلــو تضــمن أن واإلقليميــة الثنائيــة واالســتثمار
 التزاماتهــــا مــــع تتعــــارض أحكــــام أي مــــن االتفاقــــات
 كخطــوة عليهــا، ويجــب الصــحة. فــي الحــق بإعمــال
 علـــى االتفاقـــات هـــذه آلثـــار تقييمـــات إجـــراء أولـــى،

 ييمــــاتتق فــــي التحقــــق وينبغــــي .الصــــحة العموميــــة
ـــدخول قبـــل هـــذه األثـــر  أن مـــن التزامـــات أي فـــي ال
 إعمــال تهــدد ال واالقتصــادية التجاريــة الفوائــد زيــادة
أو  المعنــــي البلــــداإلنســــان التــــي يتمتــــع بهــــا  حقــــوق

 بالتزاماتــه البلــد ذلــك ووفــاءتحــول دون إعمالــه فيــه 
 التقييمات بهذه ُيسترشد أن وينبغي العامة. الصحية

 وُيتـاح بشـفافية ُتجـرى وأن المفاوضـات عمليـات في
  عليها. الجمهور اّطالع

 الحكومات

 إليهــا وتقــدم والتجاريــة واإلنمائيــة الصــحية سياســاتها بــين البلــدان تــوائم أن إلــى المنظمــة تــدعو 
 كيانـات سـائر مـع بالتعـاون طلبها، على بناءً  التقني، الدعم إليها تقدم كما ذلك، لتحقيق الدعم
 .ةلمعنيا المتحدة األمم

 ٢٠١٥( ١وطنيــة اســتراتيجية بنــاء نحــو والصــحة: التجــارة التــاليين: الــدليلين المنظمــة نشــرت،( 
 هـــذه وزيـــادة العموميـــة الصـــحة تعزيـــز فـــرص اغتنـــام كيفيـــة بشـــأن التوجيـــه الـــدليل هـــذا ويقـــدم
 مـــن عليـــه تنطــوي ومـــا التجاريـــة السياســات مخـــاطر وتقلــيص ممكـــن حـــد أقصــى إلـــى الفــرص
 االتفاقــات فــي العموميــة بالصــحة المتصــلة اإلضــافية تــريبس أحكــام حــد، أدنــى إلــى تهديــدات
ــــة ــــة: التجاري ــــل الثنائي ــــذين للُمفاوضــــين سياســــاتي دلي ــــي والمنف  التــــابع المتوســــط شــــرق إقلــــيم ف
 ).٢٠١٠( ٢للمنظمة

 

 (أ)٢-٦-٢

مـن  لبحـوثالتي تمـول ا الجهات تشترط أن يجب
 المعـــــارف علـــــى االطـــــالع إتاحـــــةالقطـــــاع العـــــام 

 نطـاق وعلـى بحرية البحوث تلك من المستخلصة
 التـــــي األدبيـــــات فـــــي نشـــــرها طريـــــق عـــــن واســـــع،

ـــــــى تســـــــعى وأن األقـــــــران، لمراجعـــــــة خضـــــــعت  إل
 شـــبكة علـــى واســع نطـــاق علــى للجمهـــور إتاحتهــا

  اإلنترنت.

التي  جهاتال
 البحوث تمول
العام القطاع من

 لة جهة ٢٠ التزمت ،٢٠١٧ مايو أيار/ في  المنظمـة معايير بتنفيذ حكومية غير ومنظمة مموِّ
ـــات هـــذه التزمـــت إذ ٣البحـــوث. نتـــائج نشـــر شـــأنب  ،الشـــأن بهـــذا ُمعلنـــة سياســـة بوضـــع الكيان

 نتائجهــــا، عــــن والكشــــف وأســــاليبها البحــــوث تســــجيل بشــــأن محــــددة إطاريــــة التزامــــات فقطعــــت
 فــي نحالِمــ تمويــل قــرارات اتخــاذ فــي إليهــا المســتند الجــودة معــايير فــي النشــر معــايير وأدمجــت
 .المستقبل

                                                            
١                                                                           Smith R, Blouin C, Mirza Z, Beyer P, Drager N Eds. 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 20 February 
2018).  

٢        El Said MK. 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 20 February 2018).  

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    ٣
  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠
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(ب)٢-٦-٢

 تتلقـــى التـــي البحثيـــة والمؤسســـات الجامعـــات علـــى
الصــحة  أهــداف تقــدم أن العــام القطــاع مــن التمويــل

ـــــة ـــــى العمومي ـــــد عل ـــــة العوائ ـــــذه فيمـــــا المالي  مـــــن تنف
 والتــــــراخيص. االختــــــراع بــــــراءات مــــــنح ممارســــــات

 ومــــنح النشــــر، الممارســــات هــــذه تشــــمل أن ويمكــــن
 الملكيـــة حقـــوق مـــنحو  الحصـــرية، غيـــر التـــراخيص
 االختــراع بــراءات جمعــاتم فــي والمشــاركة الفكريــة،

 الممارسات. من وغيرها العام، القطاع مستوى على
 كافيـــة حـــوافز الممارســـات تلـــك تتضـــمن أن ويجـــب
 األســواق فــي المنتجــات طــرح علــى المطــّورين لحــثّ 

 الحصـــــول فــــرص زيـــــادة لضــــمان معقولـــــة بأســــعار
  عليها.

 الجامعات
 والمؤسسات

 البحثية

 تعكـس أداء سـجالت الـراهن الوقـت في األساسية" األدوية أجل من المتحالفة "الجامعات تنشر 
 العموميــــة. الصــــحية األهــــداف لتحقيــــق أولويــــة ئهــــابإيال يتعلــــق فيمــــا الجامعــــات أداء بشــــفافية
ـــدان هـــذا فـــي المنظمـــة قـــدمتها التـــي اإلســـهامات إلـــى واســـتناداً   "الجامعـــات أدمجـــت فقـــد ،المي
 .البحوث لنتائج مصفوفات لألداء سجالتها في األساسية" األدوية أجل من المتحالفة

 (ج)٢-٦-٢

 تتلقـــى التـــي البحثيــة والمؤسســـات للجامعـــات ينبغــي
 وُنهـــج سياســـات اعتمـــاد العـــام القطـــاع مـــن التمويـــل
 نـــةرِ مَ  تعـــاون نمـــاذج وتُنشـــئ االبتكـــار علـــى تحّفـــز
 وتوليــــد الحيــــوي الطــــب بحــــوث تطــــوير إلــــى تــــؤدي
 الجمهور. لفائدة المعرفة

 الجامعات
 والمؤسسات

 البحثية

 تعكـس أداء سـجالت الـراهن الوقـت في األساسية" األدوية أجل من المتحالفة "الجامعات تنشر 
 العموميــــة. الصــــحية األهــــداف لتحقيــــق أولويــــة ئهــــابإيال يتعلــــق فيمــــا الجامعــــات أداء بشــــفافية
ـــدان، هـــذا فـــي المنظمـــة قـــدمتها التـــي اإلســـهامات إلـــى واســـتناداً   "الجامعـــات أدمجـــت فقـــد المي
 .بحوثال لنتائج مصفوفات لألداء سجالتها في األساسية" األدوية أجل من المتحالفة

 الصحية التقنيات وتطوير لبحث جديدة حوافز
 الكيانات ١ةالتوصي الرقم

  المنظمة أنشطة ٢المعنية

 (أ)٤-٣
 ياتمســــــــــتو  ترفـــــــــع أن الحكومـــــــــات عـــــــــلى يتحـــــــّتم

ــــــتثمارها  التقنيـــــات ابتكـــــار مجـــــــال فـــــي الحـــــالي اسـ
ــــة ــــة الصحيـ ــــات لتلبيـ ــــي االحتياجـ  الوفـــاء يـــتم لـــم التـ

  بها.
  الحكومات

 المرصـــد طريـــق عـــن والتطـــوير للبحـــث األولويـــة إيـــالء إلـــى الراميـــة جهودهـــا المنظمـــة ستواصـــل 
 العمـل أجـل مـن والتطـوير للبحـث لـياألوّ  المخطـطو  الصـحة، مجـال فـي والتطـوير للبحث العالمي
 الحيويـة، للمضـادات المقاِومـة البكتيريـا مـن لألولويـات العالميـة والقائمـة األوبئـة، مـن الوقايـة على

 ٣وتطويرها. واكتشافها جديدة حيوية مضادات في البحث توجيه إلى الهادفة
 فـي والتطـوير بالبحـث ُتعنـىمحتمل إنشـاؤها ل خبراء لجنةدراسة اختصاصات  علىاألمانة  تعكف 

  .الصحة مجال
                                                            

  تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية.بصيغتها الواردة في    ١
  تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية.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 20 February 2018).  
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 (ب)٤-٣

 وتشــــــمل المصــــــلحة، صــــــاحبة للجهــــــات ينبغــــــــي
ـــا  الحيويــة، الطبيــة الصــناعات وقطــاع ت،الحكومـ

ــــــــات ـــــــلتمو  ومؤسسـ ــــــــةا نظـــــــم ي ــــــــة لرعايـ  ،الصحيـ
ـــع ـــاذج وتنفيــذ اختبــار المــدني، والمجتمـ ـــدة نمـ  جديـ

 المتعلقــة والتطــوير البحــــث أنشــــطة لتمويــــل أخــرى
 مثــــل تحفيزيــــة مزايــــا ومنحهــــا العموميــة بالصــحة
 التجاريــــة التالتعامـــ عــــلى الضــرائب مــن اإلعفــاء
  .األخــرى المبتكــرة التمويــل وآليــات

 الحكومات،
 قطاعو 
 صناعاتال

 ،ةالحيوي يةالطب
 اتمؤسسو 

 نظم تمويل
 الرعاية

 الصحية،
 والمجتمع
 المدني

 التوجيــــه والتطــــوير البحــــث وتنســـيق بتمويــــل المعنــــي العامــــل االستشـــاريين الخبــــراء فريــــق قـــدم 
 األعمال. هذه بشأن الشامل

 المضــادات وتطــوير لبحــث العالميــة الشــراكة المهملــة األمــراض أدويــة ومبــادرة المنظمــة أنشــأت 
�األوبئة. لمواجهة التأهب بابتكارات المعني االئتالف إنشاء المنظمة ودعمت الحيوية،

 (ج)٤-٣

 منظمـة فـي حاليـاً  الجاريـة المناقشـات مـن انطالقاً 
ــــة، الصـــحة ــــي العالميـ ــــين ينبغـ ــــام لألمـ ــــم العـ  لألمـ
 أجـل مـن الحكومـات لتفاوض عملية بدء المتحــدة
 التقنيــــــات تنســــــيق بشــــــأن عالميــــــة اتفاقــــــات إبــــــرام

ــــــــمل وتطويرهـــــــا. وتمويلهـــــــا الصـــــــحية ــــــــك ويشـ  ذلـ
ــــــاوض  البحـــــث بشـــــأن ُملزمـــــة اتفاقيـــــة إلبـــــرام التفـ
ــــــــل والتطـــــــوير ــــــــين تفصـ ــــــــف بـ  واألســـــــعار هماتكاليـ
 الجميـــع تمتـــع تعزيـــز بهـــدف للمنتجـــات، النهائيـــة
 تفاقيـــةاال هـذه مثل ترّكز أن ويجب جيدة. بصحة
 ومنهــا، العموميــة الصحــــة قطــاع احتياجــات علــى
 فــــي االبتكــــار ،الحــــــصر ال المثــــــال ســــــبيل عــــــلى

ـــــــراض مكافحــــــة مجــــــالي ـــــــة األمـ ــــــة المداريـ  المهَمل
ـــب ،الميكروبــات مضــادات مقاومــة ومكافحــة  ويجـ

 القائمة. اآلليات مِّلتكــ أن

 العام األمين
 المتحدة لألمم

 ـــراء فريـــق أوصـــى  فـــي ،والتطـــوير البحـــث وتنســـيق بتمويـــل المعنـــي العامـــل االستشـــاريين الخب
�والتطوير. البحث بشأن معاهدة بصْوغ ،٢٠١٢ عام

 المرصــد طريــق عــن والتطــوير للبحــث األولويــة إيــالء إلــى الراميــة جهودهــا المنظمــة ستواصــل 
 أجـــل مـــن والتطـــوير للبحـــث لـــياألوّ  المخطـــطو  الصـــحة، مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث العـــالمي
 للمضـادات المقاِومـة البكتيريـا مـن لألولويـات العالميـة والقائمـة األوبئة، من الوقاية على العمل

�.وتطويرها واكتشافها جديدة حيوية مضادات في البحث توجيه إلى الهادفة الحيوية،
 ــاً  المنظمــة تعكــف  الصــحة، مجــال فــي والتطــوير بالبحــث ُتعنــى خبــراء لجنــة إنشــاء علــى حالي

 شـأنها مـن التي المجال هذا في والتطوير البحث أولويات تحديد بشأن التقنية المشورة سُتسدي
 لبحــث حاليــاً  المتــاح التمويــل نقــص مشــكلة معالجــة فــي الكــافي، التمويــل ُمّولــت إن تســاعد، أن

�ملّباة. غير ماسة احتياجات بها التي المجاالت وتطوير
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 (د)٤-٣

 فريــق تشــكيل تمهيديــة، كخطــوة ،للحكومــات ينبغــي
ــــــدء عامـــــل ــــــاوض لبـ  مدّونـــــة وضـــــع أجـــــل مـــــن التفـ
 الحيـوي. الطـب مجـال فـي والتطوير البحث لمبادئ
ــــثا صـــناديق المبـــادئ هـــذه وُتطبـــق ــــر لبحـ  والتطويـ
 جهــــات مــــن كــــل يعتمــــدها أن ينبغــــي كمــــا ،العامــــة
 وشــــــراكات ،ةخيريــــــال الجهــــــاتو  الخاصــــــة التمويــــــل
 وقطـــــــــــــاع والجامعـــــــــــــــات، المنتجـــــــــــــــات، تطويـــــــــــــــر

ـــــــاتال ـــــــب صناعـ ـــــــوي يةالطـ  الجهــــــات وســــــائر ،ةالحيـ
 تقديــــــــم للحكومــــــــات وينبغــــــــي المصــــــلحة. صــــــاحبة
ـــــــر ـــــــنوية تقاريـ  فــــــي أحرزتــــــه الــــــذي التقــــــدم عــــــن سـ
 ،تنفيـذها فـيو  هذه المبــادئ نــةمدو  وضعل التفاوض
ــــــرامإل التفـــــاوض نحـــــو تمهيديـــــة كخطـــــــوة ــــــة بـ  اتفاقيـ
ـــــــة فــــــي والتطــــــوير البحــــــث ـــــــة الجمعيـ ـــــــم العامـ  لألمـ
 .المتحــدة

 نـةمدوّ  السـتحداث الالزمـين المقتضـياتو  النطـاق لتحديـد الـدعم تقـديم فـي حاليـاً  المنظمة تنظر   الحكومات
 الحيوي. الطب مجال في والتطوير للبحث مبادئ

 والشفافية والمساءلة الحوكمة

 الكيانات ١ةالتوصي الرقم
  المنظمة أنشطة ٢المعنية

 (أ)١-٣-٤

 إتاحـــــــة حالـــــــة الحكومـــــــــات تســـــــتعرض أن يجـــــــــب
ـــ ـــة اتالتقنيـ ـــا فــي الصحيـ ـــوء فــي ،بلدانهـ ـــادئ ضـ  مبـ
ـــــانا حقــــــوق ـــــزام إلنسـ ـــــدول اتوالتـ ـــــاء الـ ـــــا بالوفـ  ،بهـ
 الســـامية المتحـــدة األمـــم مفوضيـــــة بمســـــاعدة وذلـــــك
 المتحــــــدة األمــــــم كيانــــات وســــائر اإلنســــان لحقــــوق

ــــي المعنيـــة.  علـــى الجمهـــور اّطـــالع ُيتـــاح أن وينبغـ
 ــــاتممنظ دعــــم ينبغــــي كمــا التقييمــات. هــذه نتــائج

 الموازيــة تقاريرهــا هــي لتقــدم اً ماليــ المــــدني المجتمــــع
ــــكار مســـألتي عـــن  الصـــحية. التقنيـــات وٕاتاحـــة االبتـ

ـــي  هــذه الوطنيــة االســتعراض عمليــات تكــــرار وينبغـ
  .منتظمــة تفترا على

 ينطبق ال  الحكومات

                                                            
  الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية. تقريربصيغتها الواردة في    ١
  الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية.تقرير على النحو المحدد في توصية    ٢
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(ب)١-٣-٤

 السياســــاتي االتســــاق تعــــزز أن للحكومــــــات ينبغــــــي
ـــــى والمؤسســـــي ـــــوطني الصـــــعيد عل ـــــين ال  مســـــائل ب

 الصحـــــــة، فـــــي والحـــــــق الفكريـــــة، والملكيـــــة التجـــــارة
 وطنيـــة هيئـــات بإنشــاء ،العمومية الصحــة وأهــداف

ـــــــــــتركة ـــــــــــين مشـ ـــــــــــوزارات بـ ـــــــــــيق الـ ـــــــــــين لتنسـ  القوانـ
 ابتكــار فــي تؤثــــر قــد التــي والممارســات والسياســــات
ـــة التقنيــــات  عقــد ُينــاط أن ويجــــب وٕاتاحتهــا. الصحيـ

 معنــي (بأعضــــاء) بعضــــو الهيئــات تلــك اجتماعــات
ـــــن (معنيــــين) ـــــلطة مـ ـــــة السـ ـــــة التنفيذيـ ــــادر الوطنيـ  ق

 والواليــــــــــــات األولويـــــــــــــات إدارة عــــــــــــــلى (قـــــــــــادرين)
ــــــــح  هـــــــذه ُتجـــــــري أن ويجـــــــب المتنافســـــــة. والمصالـ
 درجة بأقــصى قراراتهــا وتتخذ مداوالتها المجموعات

 منظمــــــات دعــــــم أيضــــــاً  وينبغــــــــي الشــــــــفافية. مــــــن
 تقاريرهــــــا وتقــــــدم لتشــــــارك ماليــــــاً  المــــــدني المجتمــــــع
 الصحية. التقنيات وٕاتاحة االبتكار عن الموازية

 الحكومات

 إليهــا وتقــدم والتجاريــة واإلنمائيــة الصــحية سياســاتها بــين البلــدان تــوائم أن إلــى المنظمــة تــدعو 
 التاليـــــة التوجيهيـــــة المبـــــادئ المنظمـــــة نشـــــرت فقـــــد الخصـــــوص، وبهـــــذا ذلـــــك. لتحقيـــــق الـــــدعم

 المتصـلة اإلضـافية تـريبس أحكـام اإلضـافية: تـريبس بأحكـام يتعلـق فيمـا والمنفـذين للُمفاوضين
 فــي والمنفــذين للُمفاوضــين سياســاتي دليــل الثنائيــة: التجاريــة االتفاقــات فــي العموميــة بالصــحة

 ).٢٠١٠( ١للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم
 التـي السـنوية العمـل كحلقـة فيهـا، تسـهم التي وتلك المنظمة ُتجريها التي التدريبية األنشطة إن 

 نهـــج انتهـــاج إلـــى تـــدعوان العموميـــة، والصـــحة التجـــارة بشـــأن العالميـــة التجـــارة منظمـــة تعقـــدها
 اإلدارات جميــــع بــــين التنســــيق علــــى يقــــوم المعنيــــة، الهيئــــات لجميــــع لوشــــام ومتّســــق جــــامع

 المختصة. الحكومية

 (أ)٢-٣-٤

 هيئة ُينشي أن المتحــدة لألمــم العــام لألمــين ينبغــي
ــــاط مســــتقلة اســــتعراض ــــيم مهمــــة بهــــا تُن ــــدم تقي  التق
ــــــي الُمحــــــرز ــــــات ابتكــــــار مجــــــال ف  الصــــــحية التقني
 يشـهده مـا ترصـــد أن الهيئـة لهذه وينبغــي وٕاتاحتها.

 ضــــمن تقــــدم ومظــــاهر تحــــديات مــــن المجــــال هــــذا
 ،٢٠٣٠ لعــــــام المســــــــتدامة التنميــــــــة خطــــــة نطــــــــاق
 اهــذ توصــيات تنفيــذ فــي المحــرز التقــدم عــن فضــالً 

 يتـــــــــألف أن وينبغـــــــــي المســـــــــتوى. الرفيـــــــــعالفريـــــــــق 
ــــــــين مــــــــن أعضــــــــاؤها  المتحــــــــدة األمــــــــم عــــــــن ممثل
 المـــدني، والمجتمـــع األطـراف، المتعددة والمنظمات

 والقطــــــــــاع األكاديميـــــــــة، واألوســـــــــاط والحكومـــــــات،
  الخــاص.

 العام األمين
 ينطبق ال  المتحدة لألمم

                                                            
١        El Said MK. 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 20 

February 2018).  
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(ب)٢-٣-٤

ــــام لألمـــين ينبغـــي ــــم العـ ــــدة لألمـ  فرقـــة إنشـــاء المتحـ
 ابتكـار بمسـألة ُتعنـى الـــوكاالت بـــين مشـتركة عمــل

 فرقـة تعمـــل أن وينبغـي وٕاتاحتهـا. الصحية التقنيات
ـــوال هــذه، العمــل  أهــداف لتحقيــق المحــددة الفتــرة طـ
 بــين فيمــا االتســاق تعزيــز علــى المســتدامة، التنميــة

 المعنيــــــــة ـاتمــــــــوالمنظـ المتحــــــــــدة األمــــــــــم كيانــــــــات
ـــــــددة ـــــــراف المتعـ  العالميــــــة. التجــــــارة كمنظمــــــة األطـ
 اإلنمائيـة المتحـدة األمـم مجموعـة تتـولى أن وينبغي
 علـــى اإلشـــراف عـــن المســـؤولة الفرقـــة، هـــذه تنســـيق
 وينبغـي ،المسـتوى رفيعالفريق ال اهذ توصيات تنفيذ
 األمـــــين إلـــى ســـــنوية تقـــارير العمـــل فرقـــة ترفـــع أن

ــــام  فـــي ُمحـــرزال التقـــــدم بشـــــأن المتحـــــدة لألمـــــم العـ
 األمــــــم منظومــــــة مســــــتوى علــــــى االتســــــاق تعزيــــــز

 المتحدة.

 العام األمين
 المتحدة لألمم

 المعنيــة، المتحـدة األمـم كيانـات وسـائر العالميـة التجــارة منظمـة بـين موّسـع تعـاون بالفعـل ينفَّـذ 
 المتحـــــدة األمـــــم وكالـــــة بوصـــــفها ســـــنوي تنســـــيقي اجتمـــــاع بعقـــــد المنظمـــــة قيـــــام ذلـــــك ويشــــمل

 الصحة. مجال في المتخصصة

 (ج)٢-٣-٤

ـــي ـــة ينبغـ ـــة للجمعيـ ـــم العامـ ـــدة لألمـ ـــو أن المتحـ  تدعـ
ــــــــد إلـــــــى ــــــــتثنائية دورة عقـ ــــــــد فـــــــي اسـ ــــــــاه موعـ  أقصـ
 التقنيــــــــات ابتكــــــــار موضــــــــوع بشــــــــأن ٢٠١٨ عــــــــام

ـــــــــاق أجــــــــل مــــــــن وٕاتاحتهــــــــا الصــــــــحية ـــــــــلى االتفـ  عـ
 تســريع شــأنهما مــن للمســــاءلة وٕاطــــار تيجياتاســترا
 نوضما االبتــكار تشــجيع إلى الراميــة الجهود وتيرة
 خطـــة فـــي المبـــــين النحـــــو عـــــلى المبتكـــرات إتاحـــة

ــــــة ــــــتدامة التنميـ ــــــام المسـ  دعـــــم وينبغـــــي .٢٠٣٠ لعـ
 هـــذه فـــي لتشـــارك ماليـــاً  المـــدني المجتمـــع منظمـــات

 وٕاتاحة االبتكار عن تقاريــر وتقدم االستثنائية الدورة
  .الصحية التقنيات

 العام األمين
 ينطبق ال  المتحدة لألمم

 (أ)٣-٣-٤

 مجــال في العاملــة الخــاص القطــاع لشركات ينبغي
ـــــب ـــــوي الطـ  التقنيــــات ابتكــــار فــــي والمنخرطــــة الحيـ
 إجـراءات مـن اتخذتـه بما تبّلغ أن وٕاتاحتها الصحية

 وذلـــك الصـــحية، التقنيـــات إتاحـــة تعزيـــز ســـبيل فـــي
 بها. الخاصة السنوية اإلبالغ دورة من كجزء

 القطــاع شركات
 العاملــة الخــاص

 مجــال في
 الحيــوي الطــب

 المرصــد طريــق عــن والتطــوير للبحــث األولويــة إيــالء إلــى الراميــة جهودهــا المنظمــة ستواصــل 
 أجـــل مـــن والتطـــوير للبحـــث األّولـــي المخطـــطو  الصـــحة، مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث العـــالمي
 للمضـادات المقاِومـة البكتيريـا مـن لألولويـات العالميـة والقائمـة األوبئة، من الوقاية على العمل

 وتطويرها. واكتشافها جديدة حيوية مضادات في البحث توجيه إلى الهادفة الحيوية،
 والتطـوير بالبحـث ُتعنـىمحتمـل إنشـاؤها ل خبـراء لجنةدراسة اختصاصات  علىاألمانة  تعكف 

 .الصحة مجال في



  

  

ج
٧١/

١٢
   

   
   

حق
المل

   
   

   
   

   
   

   
  

  
   

   
   

  
   

 
   

   
   

   
   

   
   

 
A

nn
ex

 
   

   
   

 
71

/1
2

A  

50
 

 القطاع شركات يلي: ما تنفيذ الخاص القطاع لشركات ينبغي(ب)٣-٣-٤
 ينطبق ال  الخاص

)١((ب)٣-٣-٤
 زيـادة فـي مســـاهمتها بشـأن للجمهــور ُمعلنة سياســة
 أخـرىو  عامـة أهدافاً  تضع الصحية، التقنيات إتاحة

 لإلبــــــــــالغ، وٕاجــــــــــراءات زمنيــــــــة، وُأطــــــــراً  محــــــــددة،
 للمســاءلة؛ ومســتويات

 القطاع شركات
 ينطبق ال  الخاص

)٢((ب)٣-٣-٤
ـــام ـــة نظـ ـــؤولية يشــمل حوكمـ ـــاءلة المسـ ـــلى ،والمسـ  عـ

 إتاحــــــــة زيــــــــادة عــــــــن رات،اإلدا مجــــــــالس مســــــــــتوى
 الصحية. التقنيات

 القطاع شركات
 ينطبق ال  الخاص

 (أ)٤-٣-٤
ــــــــى الحكومــــــــات تشــــــــترط أن ينبغــــــــي  الجهــــــــات عل

 تفصــــح أن الصــــحية للتقنيــــات والموّزعــــة المصــــّنعة
 بمشــــترياتها والمعنيــــة لألدويــــة التنظيميــــة للســــلطات

  يلي: عما معلومات عن
 ينطبق ال  الحكومات

)١((أ)٤-٣-٤
ـــــف ـــــث تكاليـ ـــــر بحـ  التــــي الصــــحية التقنيــــات وتطويـ
 وتكـاليف تســويقها، عــلى الموافقــة نالــت أو اشترتها

ــــاجها،إ ــــويقها، نتـ ــــع وتوزيعهـــا، وتسـ ــــين الفصـــــل مـ  بـ
 ِحدة؛ على كل النفقــات فئــات

 واإلنتاج. والتطوير البحث بتكاليف يتعلق فيما الشفافة مستوى زيادة إلى المنظمة تدعو  الحكومات

)٢((أ)٤-٣-٤
 التقنيــــــــات لتطــــــــوير تلّقتــــــــه حكــــــــومي تمويــــــــل وأي

 الضـــــــريبية، الخصـــــــومات ذلـــــــك ومـــــــن الصـــــــحية،
 نح.والم واإلعانات،

 واإلنتاج. والتطوير البحث بتكاليف يتعلق فيما الشفافة مستوى زيادة إلى المنظمة تدعو  الحكومات

(ب)٤-٣-٤

 األســعار، عــن للتبليــغ العالميــة اآلليــة إلــى اســتناداً 
ـــــــــــات اإللكترونيــــــــــة والمنّصــــــــــة ـــــــــــاحات لمنتجـ  اللقـ
 ينبغـي المبـادرات، مـن وغيرهـا ،شـرائهاو  وأسـعارها
 بيانـــات قاعـــدة تُنشئ أن العالمية الصحة لمنظمة
 األدويـة أسـعار تشـمل إليها الوصول يسهل دوليــة

 اختــــــــراع ببــــــــراءات المســـــــّجلة الحيويــــــــة والبـــــــدائل
ــــين فـــي والجنســـية  بجميـــع والعـــام الخـــاص القطاعـ
 بها. ُسجلت التي البلدان

 الصحة منظمة
 العالمية

 المتعلقـــة المعلومـــات لتبـــادل الحاليـــة المنّصـــات علـــى الحفـــاظ أجـــل مـــن الـــدعم المنظمـــة تقـــدم 
 اآلليـــة المنصـــات هـــذه ومـــن منهـــا، جديـــدة منّصـــات اســـتحداث أجـــل ومـــن المشـــتريات بأســـعار
 .شرائهاو  وأسعارها اللقاحات بمنتجات الخاصة والمبادرة األسعار عن للتبليغ العالمية
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 (أ)٥-٣-٤

 عـــــــرض تشـــــــترط أن للحكومـــــــات أيضـــــــاً  ينبغـــــــي
ـــــــة أصــــــحابها هويــــــة المجهولــــــة البيانــــــات  الخاصـ
 ـريـــــــوغـ المكتملـــــــــة السريريـــــــــة التجـــــــــارب بجميـــــــــع
ــــة  يســـهل عـــام ســـجل فـــي الجمهـــور علـــى المكتملـ
 اآلليــــات طريــــق عــــن وُيــــدار وُينشــــأ فيــــه، البحــــث
ــ المتاحــة ّـــة :لمث ـــة منصـ ـــة منظمـ ـــة الصحـ  العالميـ
 منشـــــورات فـــي أو السريريـــــة، التجـــــارب لتســـــجيل
 إذا عمــا النظــر بغــض األقــران، قبــل مــن مراجعــة
ــــة نتائجهــــا كانــــت ــــدة أو ســــلبية أو إيجابي  أو محاي
   حاسمة. غير

 الحكومات

 لة جهة ٢٠ التزمت ،٢٠١٧ مايو أيار/ في  المنظمـة معايير بتنفيذ حكومية غير ومنظمة مموِّ
ـــات هـــذه التزمـــت إذ ١البحـــوث. نتـــائج نشـــر بشـــأن  الشـــأن، بهـــذا ُمعلنـــة سياســـة بوضـــع الكيان

 نتائجهــــا، عــــن والكشــــف وأســــاليبها البحــــوث تســــجيل بشــــأن محــــددة إطاريــــة التزامــــات فقطعــــت
 فــي الِمــنح تمويــل قــرارات اتخــاذ فــي إليهــا المســتند الجــودة معــايير فــي النشــر معــايير وأدمجــت
 القطــاع مــن الســريرية التجــارب تمويــل جهــات جميــع توّقــع أن إلــى المنظمــة وتــدعو .المســتقبل

  للجمهور. السريرية التجارب نتائج بكشف المتعلق المشترك المنظمة بيان على العام

(ب)٥-٣-٤

 وٕاعـادة البنـاء وٕاعـادة التعـاون فـي االنفتاح لتيسير
 تشــترط أن للحكومــات ينبغــي اإلخفاقــات، تقّصــي

 وبطريقــة ،المناســب الوقــت فــي للجمهــور ُيتــاح أن
 وبروتوكـــــوالت تصـــــاميم ،إليهـــــا الوصـــــول يســـــهل

 ونتـــــــــــائج البيانـــــــــــات، ومجموعـــــــــــات الدراســـــــــــات،
 .يـاتهمهو  المحميـة ضـىالمر  وبيانـات االختبارات،

ــــــى ويجــــــب ــــــى القــــــائمين عل  التجــــــارب إجــــــراء عل
 التـي النتائج نشر من الباحثين منع عدم السريرية
 إليها. يتوصلون

 الحكومات

 بـاإلبالغ الخاصـة عملياتهـا والتطـوير البحـث تمويـل جهـات جميع توائم أن إلى المنظمة تدعو 
 المنظمة. معايير مع السريرية التجارب بنتائج

 علــى النتــائج عــن الكشــف عنــد االطــالع ُيتــاح أن إلــى ٢٠١٧ مــايو أيــار/ فــي المنظمــة دعــت 
 .هاتبدُّل مدى لتقدير بروتوكوالت) شكل (في أساليب

 األفـــراد بيانـــات تبـــادلب المتعلـــق الوضـــع خريطـــةل رســـم عمليـــة تنفيـــذ فـــي حاليـــاً  المنظمـــة تشـــرع 
 مجموعـة علـى لالتفـاق كأساس التجارب، هذه من ةدالمستمو  السريرية التجارب في المشاركين

 بحـــث ضـــمان العمليـــة هـــذه تركيـــز مجـــاالت وتشـــمل المجـــال. هـــذا فـــي العالميـــة المعـــايير مـــن
  المنظمة. معايير وضع عند تاماً  بحثاً  الُقطري المنظور استحداث مسألة

                                                            
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
  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٠
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 (أ)٦-٣-٤

ـــــظ إنشـــــاء للحكومـــــات أيضـــــاً  ينبغـــــي  قواعـــــد وحف
 عـــــن معلومـــــات تقـــــدم للجمهـــــور، متاحـــــة بيانـــــات
 األدويــــــــــة عــــــــــن وبيانــــــــــات االختــــــــــراع، بــــــــــراءات

 العالميـــة المنظمـــة ُتحـــدِّث أن ينبغـــيو  واللقاحـــات.
 دوريــًا، وتجّمعهــا المعلومــات هــذه الفكريــة للملكيــة

 ،المصــــــــلحة صــــــــاحبة الجهــــــــات مــــــــع بالتعــــــــاون
 فيها البحث يسهل دولية بيانات قاعدة الستحداث

  :يلي ما نتتضم أن ينبغيو 
 للمنتجــات الشــائعة الدوليــة القياســية األسـماء 

 البيولوجية؛
 الملكيـــــــة مســـــــّجلة غيـــــــر الدوليـــــــة األســـــــماء 

 طلــب تقــديم عنــد ُتعــرف حســبما للمنتجــات،
 بعـــــد أو ع،ااالختـــــر  بـــــراءة علـــــى الحصـــــول
 منحها؛

 انتهــاء وتــاريخ االختــراع اتبــراء مــنح تــاريخ 
 سريانها.

 الحكومات

 تتضــمن عليهــا الجمهــور اّطــالع ُيتــاح بيانــات قواعــد إنشــاء إلــى الراميــة الجهــود المنظمــة تــدعم 
  القائمة. البيانات قواعد على الحفاظ وٕالى االختراع، براءات عن معلومات

 الكبـد التهـاب عـالج اختـراع بـراءات عـن معلومـات المنظمـة نشرت C منهـا أخـرى، وعالجـات 
 السارية. غير لألمراض عالجات

 كيفيـــة االختـــراع: بـــراءات عـــن البحـــث بشـــأن التاليـــة التوجيهيـــة المبـــادئ المنظمـــة نشـــرت كمـــا 
 ).٢٠١٠( ١بخطوة خطوة البحث دليل األدوية: اختراع براءات عن البحث

 

  
  
  
  

                                                            
١             How to conduct patent searches for medicines: a step-by-step guide. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia and Manila: WHO Regional 

Office for the Western Pacific; 2010 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17398e/s17398e.pdf, accessed 20 February 2018).  
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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 –

                                                            
  هذه القائمة غير حصرية.   ١
  يرد بين قوسين البلد الذي يوجد به كل من المراكز المتعاونة مع المنظمة.   ٢
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  (الهند) العمومية الصحية التنظيمية والخدمات البرامج في الدوائي للتيّقظ المنظمة مع المتعاون المركز –
 (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 موتقيي 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
 مؤسسة أمريف أفريقيا –
 الرابطة األفريقية لمراكز شراء األدوية األساسية  –
 غيتس وميليندا بيل مؤسسة –
  التنمية ألغراض الصحية البحوث مجلس –
 المهملة األمراض أدوية مبادرة –
 باإلشعاع والعالج الصحية الرعاية معلومات وتكنولوجيا التشخيصي للتصوير العالمية التجارية الرابطة –
 الصحية التكنولوجيات لتقييم الدولية المؤسسة –
 البيولوجية للمعايرة الدولي التحالف –
  والملّطفة الخيرية للرعاية الدولية الرابطة –
 األلم ظاهرة لدراسة الدولية الرابطة –
  السكري لداء الدولي االتحاد –
 لمصنعي المستحضرات الصيدالنية وجمعياتها الدولي االتحاد –
 الدولية اإلنسولين مؤسسة –
   السرطان وبحوث لعالج الدولية الشبكة –
 المقاييس لتوحيدالمنظمة الدولية  –
  الصيدالنية للمستحضراتالطالبي  الدولي االتحاد –
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 للصيدلة الدولي االتحاد –
 الرئة وأمراض السل لمكافحة الدولي االتحاد –
 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 –
 أوكسفام منظمة الصحية الرعاية مجال في للتعاون الدولية المنظمة –
 العامة للخدمات الدولية المنظمةالصحة مجال في المالئمة التكنولوجيا برنامج –
 الصحي للعمل الدولية ستيتشتنغ منظمة –
  للصيادلة الكومنولث رابطة –
 الطفولة إنقاذ صندوق –
 والملّطفة الخيرية للرعاية العالمي التحالف –
 السرطان لمكافحة الدولي االتحاد –
  المتحدة الواليات في األدوية دستور منظمة –
  الكبد التهاب مرض بشأن العالمي التحالف –

 المتحدة األمم منظومة هيئات
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي –
 مركز الجنوب –
 (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 –
 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب –
 الدولي البنك –
 الفكرية للملكية العالمية المنظمة –
  العالمية التجارة منظمة –
  
  

=     =     =  


