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قياس الشفافية لتحسين الحوكمة الجيدة للأدوية في القطاع العام الصيدلاني    
  

تستعرض هذه السلسلة من التقارير نتائج تقييمات الشفافية التي أجريت في الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية. وهي تعطي
صورة شاملة لمستوى الشفافية واحتمال التعرض للفساد بالنسبة لست من الوظائف الأساسية للقطاع العام الصيدلاني ألا وهي

التسجيل والترويج والتفتيش والانتقاء والشراء وتوزيع الأدوية.

        

  

 خلاصة وافية من الدلائل الإرشادية والمواد المتعلقة [3.7Mb pdf]ضمان الجودة للمستحضرات الصيدلانية "الدوائية"

الجزء الثاني، الطبعة الثانية المحدثة ممارسات التصنيع الجيد والتفتيش

  
    

  

 |  [109Mb pdf] بالإنكليزيةقياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع الصيدلاني العام في الأردن

  
    

  

 |  [1009kb pdf] بالإنكليزيةقياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع الصيدلاني العام في لبنان
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http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_ar_18678.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa968.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1005.pdf
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   |  [144Mb pdf] بالإنكليزيةقياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع الصيدلاني العام في الجمهورية العربية السورية تسعير الأدوية        
        

  

[pdf 8.83Mb] بالانكليزيةأسعار الأدوية، وتوافرها، والقدرة على تحمل تكاليفها، وسعر مكوناتها: تقرير تجميعي من الدراسات الاستقصائية التي أجريت حول أسعار الأدوية في بلدان مختارة في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية | 

يمثل الارتفاع المتصاعد لتكاليف الرعاية الصحية ولأسعار الأدوية شاغلًا متناميًا على الصعيد العالمي ولاسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والتي غالبا ما يتحمل فيها المرضى سعر الدواء بالكامل. وقد قامت منظمة الصحة العالمية والشبكة الدولية للإجراءات الصحية بنشر تقرير موجز بالنتائج من واقع المسوحات الخاصة بأسعار الأدوية التي أجريت في عام 2004 و2005 باستخدام منهجية مسح الأسعار الخاصة بالشبكة الدولية للإجراءات الصحية وبمنظمة الصحة العالمية. ويستعرض التقرير التالي ملخصًا بالنتائج التي توصلت إليها مسوحات أسعار الأدوية وإتاحتها في الإقليم.

نتائج المسوحات بحسب البلدان

 - الأردن [pdf 382 كيلوبايت] - جمهورية إيران الإسلامية [pdf 213 كيلوبايت]
 - الكويت [pdf 465 كيلوبايت]

 - لبنان [pdf 291 كيلوبايت]
 - المغرب [pdf 425 كيلوبايت]

 - باكستان [pdf 509 كيلوبايت]
 - الجمهورية العربية السورية [pdf 245 كيلوبايت]

 - تونس [pdf 405 كيلوبايت]
 - الإمارات العربية المتحدة [pdf 340 كيلوبايت]

اليمن [pdf 404 كيلوبايت]

  
            

  

 | [976kb pdf] بالإنكليزيةالسعر والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف: مقارنة دولية لأدوية الأمراض المزمنة
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http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1003.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa964.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1092.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa786.pdf
http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200406KW/survey_report.pdf
http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200402LB/survey_report.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa944.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa972.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa803.pdf
http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200403TN/sdocs/EMP_Tunisia_summary_EN2.pdf
http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200612AE/sdocs/EMP-UAE-summary-new%20pricing.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa904.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa560.pdf
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    تم إعداد هذا التقرير من قبل اجتماع المنظمة الخاص بالتخطيط والمعني بالمبادرة العالمية لمعالجة الأمراض المزمنة والذي عقد في القاهرة في كانون الأول / ديسمبر 2005. ويوثق هذا التقرير الوضع في 30 بلدًا ويغطي أقاليم المنظمة الستة. وهو يحدد الفجوات الخطيرة التي تكتنف توافر الأدوية في القطاع العام، وارتفاع أسعارها ، وهو ما يستتبعه عدم توافرها في القطاع العام في معظم البلدان.
منشورات المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية      

        

  

بالإنكليزيةتعزيز الوصول إلى التكنولوجيات والابتكارات الطبية. التقاطعات بين الصحة العمومية والملكية الفكرية والتجارة [pdf 8.71 ميغابايت] | 

تعتبر هذه المنشورات نتاج التعاون المكثف بين أمانة منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومنظمة التجارة العالمية. وقد تم إعدادها لتكون مصدرًا يعول عليه راسمو السياسات ت في بناء القدرات ، كما أنه يجمع طيفًا كبيرًا من الخبرات الخاصة بالتأثير المتبادل بين الملكية الفكرية والقواعد التجارية و ديناميكيات الوصول إلى الأدوية والابتكارات التي تطرأ على ا لتكنولوجيات الطبية.

  
    

  

بالإنكليزيةاستراتيجية منظمة الصحة العالمية للأدوية؛ للبلدان في فترة 2004–2007 | 

تقدم هذه الإستراتيجية إطارا لبلدان منظمة الصحة العالمية وشركائها لتعظيم القدرات الصيدلانية من أجل تقليص معدلات الزيادة في الوفيات والمراضة ولاسيما بين الفئات السكانية التي تعاني الفقر. وترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسية: تحسين سبل الوصول إلى الأدوية الأساسية، وتقوية السياسات الوطنية الخاصة بالأدوية ، وجودة الأدوية وسلامتها، وترشيد استخدامها.

  
    

  

بالإنكليزيةالاستمرارية والتغيير، وتنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية الثالثة للأدوية 2008–2013 | 

تقدم هذه الاستراتيجية دليلا عمليًا للمنظمة وأصحاب المصلحة حول كيفية الاستفادة من المفاهيم الخاصة بالأدوية الأساسية وخبرة المنظمة من أجل تعزيز الإتاحة الشاملة والرعاية الصحية التي تركز على المريض للجميع. وهي تستعرض الأولويات التي تعمل المنظمة على أساسها كدليل للاستثمار في المستقبل وتخطيط القرارات، كما أنها تمثل وثيقة سهلة الاستخدام لأصحاب المصلحة.
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http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20030en/s20030en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5571e/
http://www.who.int/medicines/publications/medstrategy08_13/en/
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بالإنكليزيةالسياسات الوطنية بشأن الطب التقليدي وتنظيم الأدوية العشبية، تقرير حول المسح العالمي لمنظمة الصحة العالمية | 

لقد أجاب 16 بلدًا من بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا على المسح العالمي الذي أجرته المنظمة. ويقدم هذا التقرير ملخصُا لأوضاع الطب الشعبي في هذه البلدان وفقًا لمؤشرات معينة لمنظمة الصحة العالمية

  
      

المراجع التدريبية الخاصة بالأدوية الأساسية

  

القوائم الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية

  

المجلات

  

المعاجم الخاصة بالمصطلحات الصيدلانية

  Thursday 25th of May 2023 11:05:09 PM
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http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s7916e/s7916e.pdf
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7966:training-resources&amp;catid=374:publications&amp;Itemid=578
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7967:national-essential-medicines-list&amp;catid=374:publications&amp;Itemid=578
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7968:journals&amp;catid=374:publications&amp;Itemid=578
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7969:dictionaries-pharmaceutical-terms&amp;catid=374:publications&amp;Itemid=578

