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 إعداد خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات
 

 معلومات أساسية
 
ة أهداف التنميالواردة ضكككككككككككككم  غايات دة للجميع إحدى الة والجيفعالنة والو ممأإتاحة األدوية واللقاحات ال تشككككككككككككك    -1

يدة والميسورة ة والجفعالنة والو ممأالشاملة إتاحة األدوية واللقاحات األساسية الب تحقيق التغطية الصحية المستدامة. ويتطل  
لذي يشككك    اأسكككعار األدوية الجديدة المتزايد في فاع رتال: اما يلي نظرا  إلىعالمي القلق لل ا  مصكككدر  تاحةاإل شككك   وت  الت لفة. 

   ة والميسكككورة الت لفةس اسكككتمرار المشكككا امللصكككحية الإتاحة الرعاية اعلى قدرة جميع النظم الصكككحية على ا  طا  متزايدضكككغ
د أعداد واللقاحاتس تزاي ،ألمراض غير السكككاريةا والسكككيما ما يخص  منها، هامخزوننفاد و األدوية األسكككاسكككية  قصالمتعلقة بن

ضككككافو ة. مومي  خطرا  غير مقبو  على الصككككحة العة التي تشكككك   غشككككوشككككوالم المتدن ية النوعيةالمنتجات الطبية  إلى ذلك،  ة  ا 
سكككا ة  مقاومة مضكككادات المي روبات و   قبيمشكككا   م سكككل طت   ي  الحاجة إلى تحسككك الضكككو  علىة األفيوني   واداسكككتعما  الم ا 

 لألدوية. االستعما  المالئم

 
وتضكطلع منظمة الصكحة العالمية بدور أسكاسكي في ضكما  إتاحة األدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والجيدة في  -2

العالم م  خال  عملها االسكككككككككتراتيجي والمعياري والدعم التقني الذي تقد مس على المسكككككككككتوى العالمي واإلقليمي  جميع أنحا 
والوطني. وتت بع المنظمة نهجا  شامال  في مجا  النظم الصحية يعالج جميع مراح  سلسلة القيمة الصيدالنيةس بما في ذلك 

هة نحو الصكككحة العمومية، البحث والتطوير واالبت ار القائم على االحتياجا ت، والمل ية الف رية والسكككياسكككات التجارية الموج 
دارة سكككلسكككلة اإلمدادس واالختيار والوصككككف  وعمليات التصكككنيع ونظمسس وسكككياسكككات التسكككعيرس والنزاهة وال فا ة في الشكككرا  وا 

قدرات لتنظيمية ونظم الرصكككككد و د للشكككككتو  وتعزيز القدرة اواالسكككككتعما  على النحو المالئم. وتدعم المنظمة التصكككككريف الجي  
 القوى العاملة، وتتعاو  مع عدد  بير م  أصحاب المصلحة.

 
 بشكككككككأ ، نظرت جمعية الصكككككككحة العالمية الحادية والسكككككككبعو  في تقرير م  المدير العام 2018وفي أيار / مايو  -3

تكككاحتهكككا وقكككد ر  ز التقرير على قكككائمكككة م  الخيكككارات ذات األولويكككة  1.معكككالجكككة النقص العكككالمي في األدويكككة واللقكككاحكككات وا 
إفادة شكككككككككاملة م  المدير العام بشكككككككككأ  إتاحة األدوية واللقاحات  َأوَردَ إلجرا ات يتعي   على الدو  األعضكككككككككا  النظر فيها، و 

  المدير العام رت فيس أ  تطلب مالذي قر   (،8)71ج ص عاإلجرائي  رمقر  واعتمدت جمعية الصحة بعد ذلك ال األساسية.
إتاحة األدوية منظمة بشككككككككككككأ  العم   نامجبر  تبيِّ  ب يجازطة طريق ار خ بالتشككككككككككككاور مع الدو  األعضككككككككككككا ، ب عدادالقيام، 

.  ما طلبت جمعية الصككحة 2023 -2019الم سككتهدفة في الفترة  تنجازااألنشككطة واإلجرا ات واإل يشككم ، بما واللقاحات
لى جمعية إهذه م  خال  المجلس التنفيذي في دورتس الرابعة واألربعي  بعد المائة يق م  المدير العام تقديم خارطة الطر 
 الصحة العالمية الثانية والسبعي .

 
 خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات

 
ر أ   -4 دة خارطة طريق بشككككأ  إتاحة األدوية واللقاحات، وم  المقر  اسككككتجابة  لذلك، تع ف األمانة على إعداد مسككككو 

. واسكككككككككككتنادا  إلى الخيارات ذات األولوية لاجرا ات الواردة في التقرير المقد م إلى جمعية ويولي تبدأ المشكككككككككككاورات في تموز/
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، تبيِّ  مسككككككككودة خارطة الطريق اإلجرا ات واإلنجازات المسككككككككتهدفة فيما يتعل ق باألنشككككككككطة 2018مايو  الصككككككككحة في أيار/
 االستراتيجية العشرة المحد دة أدناه.

 
وف . سةموميألدوية واللقاحات باحتياجات الصحة العالخاصة باالبحث والتطوير عمليات ضمان وفاء  (1)

 .ز اإلجرا ات على تحديد األولويات والتنسيقتر   
 
تر  ز اإلجرا ات على ما يلي: تحسككي  وف . سككتنفيذ سياسات تسعير وتمويل عادلة لألدوية واللقاحات (2)

الت نولوجيا الصككككحية وتنفيذها في البلدا س وتحسككككي  السككككياسككككات واإلجرا ات الموضككككوعة االختيار وعمليات تقييم 
 ة.لضما  تسعير أ ثر عدالةس والحد  م  المدفوعات م  األموا  الخاص  

 
دارتها للمساااااااااابمة ف  اعبتكار وتعزيز الصاااااااااحة العمومية (3)  تر  ز. سكككككككككككككوف تطبيق الملكية الفكرية وا 

، بالتعاو  مع شككر ا  رخري ، م  أج  تنفيذ قواني  المل ية الف رية التي تتماشككى مع اإلجرا ات على بنا  القدرات
اط  و حقوق المل يككة الف ريككة )اتفككاق تريبس( والتي تسكككككككككككككتفيككد بككال ككامكك  م  مَ التجككاريككة لجوانككب الاالتفككاق المتعلق بكك

 .فيس المرونة
 
على دعم نهوج الشرا  االستراتيجية، . سوف تر  ز اإلجرا ات مدادتحسين إدارة المشتريات وسلسلة اإل (4)

دارة سككككلسككككلة اإل ، وتحسككككي  القدرة على ال شككككف ع  حاالت النقص مدادوتعزيز القدرة المتسككككسككككية على الشككككرا  وا 
 وات قائها ومواجهتها.

 
ز اإلجرا ات على تحسكككككي  وصكككككف الدوا  . سكككككوف تر   هاعمالها واسااااتصاااارفة و الئموصااااد األدوية الم (5)

ت مقاومة مضككاداللتخفيف م  مخاطر  عمالهاواسككتالمضككادات الحيوية على تحسككي  وصككف  وخاصككة  س، عمالواسككت
لتضارب ا تفادياألدوية الخاضعة للرقابة ذات االستخدام العالجي، مع تاحة وعلى ضما  إ ها،وتأثير المي روبات 

سا ةو  بينها  .لهاعمااست ا 
 
جرا ات . سوف تر  ز اإلتهاها وفعالي  ت  مأمونيو  تقوية اآلليات التنظيمية لضمان جودة األدوية واللقاحات (6)

يمي لبي  السككلطات التنظيمية على المسككتويي  اإلقالمتباد  على دعم تحسككي  ايليات التنظيمية، وتعزيز االعتماد 
 ، والتعاو  والحفاظ على خدمة التأهي  المسبق وتوسيع نطاقها.ودو  اإلقليمي، حسب االقتضا 

 
. سكككككككككككككوف تر  ز اإلجرا ات على تحسكككككككككككككي  التأه ب التنظيمي لحاالت الطوار  الطوارئالتأب ب لحاعت  (7)

 االستعما .مال مة الصحية العمومية وضما   فاية اإلمداد و 
 
زة موقوتة ومعز   معلومات ز اإلجرا ات على زيادة توافرتر   وف . سككككالتصاااريد الجيد للشااا ونتحساااين  (8)

ت ار والممارسككككككغير المبر   نفوذم  ال الحد  و ةس ة والصككككككحي  المنتجات الصككككككيدالني   وموضككككككوعية  لعام ة الجمهور ع 
اإلنتاج سككيما فيما يتعلق بوالس ودعم الحوار بشككأ  السككياسككات واتسككاق السككياسككات، الفاسككدة في األنظمة الصككيدالنية

 .المحلي
 
تر  ز اإلجرا ات على دعم . سوف جمع البيانات األساسية عن األدوية واللقاحات ورصدبا واستعمالها (9)
 .العالمي رصداألدوية واللقاحات في البلدا  وتحسي  ال إلتاحةالمنتظم  رصدال
 
. سككككككككككككوف تر  ز اإلجرا ات على تحسككككككككككككي  قدرات القوى العاملة تحسااااااااين القوة العاملة الصاااااااايدعني ة (10)

 الصيدالني ة ورصد السياسات المتعل قة بالتطوير وتقييمها.
 

 التالية:الخطوات 
 
دة منق حة لخارطة الطريق ل ي ينظر فيها المجلس التنفيذي خال  دورتس  -5  .2019الرابعة واألربعي  بعد المائة التي ست عَقد في  انو  الثاني/ يناير عقب إجرا  مشكككاورات، سكككيتم  إعداد مسكككو 
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