بيان من اتحاد أكاديميات العلوم العالمي
دعوة إلي اتخاذ إجراء :تعزيز مكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ودون المستوي
المنتجات الطبية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات ،والتي تشمل أيضا اللقاحات ،المستلزمات
الطبية والمنتجات البيطرية ،تشكل خطر عالمي متزايد يهدد الحياة والصحة واألمن بطريقة
واضحة .إن المرضي الذين يستخدمون هذه المنتجات ،ال يتلقون عالج غير مجدي وفقط ،لكن في
كثير من األحيان يتعرضون إلي مخاطر جادة .فضريبة استخدام مثل هذه المنتجات قد تصل قيمتها
إلي فقدان حياة ماليين األشخاص سنويا .باإلضافة إلي أن استخدام مثل هذه المنتجات يزيد من
خطر انتشار مقاومة األمراض لألدوية ،كما يؤدي االنفاق علي األدوية الضارة إلي استنزاف موارد
الدولة المخصصة للرعاية الصحية .هذه المشكلة الجادة تتفاقم بسبب التعقيد المتزايد في سالسل
التوريد العالمية ،وكذلك بسبب البيع الغير مناسب للمنتجات الطبية من خالل االنترنت وفي األسواق
المفتوحة .إن الجهود المبذولة لمجابهة هذه المشكلة غير كافية ،وتعكس جزئيا حجم المشكلة وكذلك
االفتقار إلي اإلرادة المستمرة وااللتزام نحو القضاء عليها.
إن اتحاد أكاديميات العلوم يستنكر هذ الوضع ويحث صناع القرار السياسي علي جميع المستويات،
بالتنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية للعمل مع السلطات التنظيمية للمنتجات الطبية والسلطات
الوطنية والدولية ،والمصنعين والمستوردين ،والمهنيين الصحيين والمرضي لحل هذه القضية
الملحة.

مقدمة:
أصبح من الواضح الخطر الجسيم الذي يواجه العالم بأسره من جراء انتشار األدوية والمنتجات
الطبية المغشوشة والتي تفتقر معايير الجودة والتي يزداد انتشارها يو ًما تلو اآلخر .وتعتبر هذه
المشكلة دولية أي ال يمكن أن يتم تحديدها بحدود جغرافية أو يعاني منها إقليم بعينه ولكنها أصبحت
مشكلة دولية تؤرق كافة الدول في البلدان منخفضة الدخل أو النامية على وجه الخصوص وذلك
النخفاض الموارد مما يؤدي لضعف الجهود المبذولة في حجب تلك المنتجات المغشوشة وبالتالي
زيادة فرص انتشارها في األسواق .ال تقتصر هذه المشاكل علي الدول منخفضة الدخل ،وإنما لما
يشهده العالم من تحول سريع في التجارة العالمية أصبحت الدول الكبرى والمتقدمة تواجه نفس
المشكلة بمستويات كبيرة و مقلقة ،بما في ذلك أوروبا والواليات المتحدة األمريكية .من الجلي أنه
يمكن تصنيع أي منتج طبي بطريقة غير مطابقة للمواصفات ،بما في ذلك األدوية والمنتجات
المبتكرة أو المنتجات التقليدية ،سواء ذات السعر المنخفض أو العالي .ومع انتشار التجارة عبر
اإلنترنت والتسويق اإللكتروني عبر المنصات اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي أدت إلي
انتشار تسويق هذه المنتجات على نطاق واسع مع قدرتها علي تجاوز أنظمة مراقبة الجودة الوطنية
و/أو القنوات المنظمة مما يؤدي إلى تفاقم الوضع هذه المنتجات تسبب األذى للمريض من خالل
منع استفادته من عالج فعال وأمن .وتكمن المشكلة في كثير من الحاالت ،في وجود مادة فعالة
غير صحيحة أو مجهولة المصدر أو كميات غير صحيحة وفق المعايير القياسية لضبط الجودة أو
حتى عدم وجودها مما يؤدي إلي نتائج كارثية مثل ظاهرة الفشل العالجي أو ظهور مقاومة األدوية
وعلى وجه الخصوص المضادات الحيوية ومضادات المالريا أو المنتجات المضادة للفيروسات
مما يُنشأ ما يسمى العدوى المقاومة لألدوية .وفي بعض األحيان تحتوي األدوية المغشوشة علي
مواد سامة مما يعرض المرضى لمخاطر تتجاوز عدم تعاطيهم األدوية المناسبة.
وتكمن صعوبة الترصد والحد من تداول وانتشارا األدوية والمنتجات المزيفة لعدة أسباب منها:
صعوبة الكشف :تسمح تقنيات التصنيع والطباعة الحالية إنتاج عبوات مزورة ومنسوخة جيدا،
يصعب حتى على العين المدربة اكتشافها عن كثب،إضافة إلي تصنيع منتجات غير مطابقة
للمواصفات مما يتطلب رفع كفاءة موارد التفتيش واالشراف والتي غالبًا ما تفتقر إلى معايير
صارمة.
صعوبة االكتشاف وتحديد األدوية المغشوشة المسئولة عن األثار الغير مرغوب فيها :في الوقت
الحاضر غالبًا ما تكون طرق االكتشاف غير كافية ،حيث يتم اكتشاف عدم فاعلية العالج أو اكتشاف
آثار جانبية غير عادية وقد يصعب تحديد سبب هذه اآلثار خاصة في البلدان ذات الموارد الطبية
والمعملية المحدودة ،واإلقرار إذ كانت هذه المضعفات ناتجة عن استخدام أدوية مزيفة ،لذا فإن
ضا عوامل في االكتشاف
أنظمة الكشف عن طريق المراقبة الروتينية أو اإلبالغ من الداخل هي أي ً
على الرغم من عدم كفايتها.
خطر مبيعات اإلنترنت أو األسواق المفتوحة :المنتجات الطبية تفقد الحماية المعتادة لسلسلة التوزيع
المهنية القانونية .في ظل هذه الظروف من الصعب جدًا على المرضى ،حتى لو كانوا على دراية
بالمخاطر ،التأكد من حصولهم على أدوية مناسبة وآمنة وأصلي وفعال (لتحديد هل المنتجات
مشروعة وفاعلة أم ال).

الوسائل الحالية لمكافحة هذه المشكلة الواسعة محدودة:
• اإلطار القانوني غير مالئم للغرض في العديد من البلدان وذلك ألن المبيعات عن طريق اإلنترنت
والمبيعات األخرى عبر الحدود تطمس إمكانية فرض عقوبات قانونية وتحد من فاعلية السلطات
القضائية.
• شيوع المسئولية بين الهيئات المختلفة علي المستوى الوطني والمستويات الدولية.
• تقنيات الكشف موجودة لكنها ال تزال غير كافية حيث لم يتم تطويرها أو تنفيذها بشكل فعال.
باإلضافة إلى أن طرق الكشف غير موحدة بين جميع البلدان.
• قد تفتقر سلسلة التوريد الصيدالنية إلى النزاهة الكاملة وذلك لمحدودية اإلشراف التنظيمي أو
المقدرة على الكشف ،أو ربما من خالل رفع القيود على أساس اعتبارات اقتصادية أو تجارية وليس
معايير الصحة العامة .باإلضافة إلى ذلك ،في العديد من البلدان ،وخاصة البلدان ذات الدخل
المنخفض ،من الصعب مراقبة جميع األنشطة التجارية بشكل فعال ،وال سيما تلك الخاصة بتجار
الجملة والمستوردين.
ليست كل الجهات الفاعلة ملتزمة بمنع بيع المنتجات المزورة والمنتجات الغير مطابقة للمواصفات
المطلوب في أسواقها.
إضافة إلي ما سبق:
• عدم وجود توجه سياسي على المستوى الوطني ،مع نقص دعم الوكاالت المحلية وكذلك عدم
وضوح السياسات الوطنية التي تضمن الوصول إلى المنتجات الطبية عالية الجودة بأسعار معقولة،
ما قد يحث المستهلكين على البحث عن مصادر بديلة لألدوية.
• اإلشراف غير الكافي على المنتجات والممارسات الخاصة باألدوية.
• عدم وجود أطر قانونية وقضائية متسقة وفعالة تضمن عدم اإلفالت من العقوبات الخاصة بتلك
الجرائم.
• القدرة المحدودة في العديد من البلدان للمختبرات المعتمدة القادرة على كشف المنتجات الغير
مطابقة في سلسلة التوريد ،خصوصا في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض.
• عدد من األطباء والصيادلة (المهنيين الصحيين) ليسوا دائ ًما على دراية تامة بالمخاطر وال يتم
تحذيرهم بشكل كافٍ في الوقت المناسب من وجود منتجات مزيفة ومتدنية الجودة حيث يكون
صا أنهم في بعض األحيان غير مدربين جيدًا في
بعضها متقن التقليد حيث يصعب اكتشافه وخصو ً
هذا الصدد ولذا من الصعب إشراكهم في مواجهة هذا الخطر.
• بشكل عام ،المواطنون غير مدركين ،أو ليس لديهم معلومات كافية حول مخاطر هذه المنتجات،
صا مخاطر شراء هذه المنتجات على اإلنترنت أو في األسواق المفتوحة أو البعيدة عن
وخصو ً
اإلمداد الدوائي المنتظم والقانوني والمضمون الجودة .في هذه البيئات غير الشرعية ،يكون األمر
ً
مستحيال تقريبًا للمستهلكين للتمييز بين الشرعي وغير الشرعي.

األدوية المغشوشة هي قضية دولية تهدد جميع شعوب العالم في أنحاء الكرة األرضية ،وال يمكن
النظر الي تلك المشكلة المعقدة بشكل منفصل عن تداعياتها الكارثية ،لذا يجب وضع حلول عاجلة
وحشد المعنيين بما في ذلك العديد من الجهات الفاعلة ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة
وااللتزام بالتنسيق الفعال والمشاركة إذا أردنا النجاح.
خلفية:
لطالما كانت األدوية المغشوشة تمثل قلقًا بالغًا ،ومع ذلك لم يتم التوصل إلي حل شامل ،ومستدام،
وقد تم تنظيم حملة دولية لمكافحة هذه الظاهرة ورغم بعض المبادرات الوطنية والدولية المحدودة
كان أحد معوقات العمل الدولي لفترات طويلة هو وجود فجوة بين اعتبارات الصحة العامة
ومناقشات الملكية الفكرية .على سبيل المثال ،كانت كلمة "غش" تشير إلى المنتجات التي تنتهك
براءات االختراع في سوق حيث تكون براءات االختراع سارية دون اإلشارة إلي انها أدوية مجهولة
المصدر أو مقلدة.
وقد حدث هذا في عدد من الدول التي أدركت أن هذا يحتمل أن يحظر نس ًخا أرخص من هذه
المنتجات ،ولم يتمكنوا من دعم وتنفيذ المسودات المبكرة لـلقرارات واإلجراءات التي اقترحتها
منظمة الصحة العالمية ( .)WHOلمحاولة توضيح الموقف ،تقرر استخدام اختصار SSFFC
يعني (غير قياسي ،زائفُ ،مصنّف بشكل خاطئ ،مزور ،مغشوش) وكان هذا محاولة لمساعدة
المستهلك للتمييز بين المنتجات المغشوشة والمتدنية الجودة دون التطرق لقضايا الملكية الفكرية.
حديثا ً أحد المحاوالت التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بناء على اقتراح عدد من الدول
األعضاء هو استخدام المصطلحين "دون المستوى القياسي" واألدوية المغشوشة لتحديد المنتجات.
وتم اعتماد هذا المصطلح من قبل جمعية الصحة العالمية ( )WHAمايو  .2017وبناء على ذلك
تم تعريف "المنتجات المغشوشة" أنها" :المنتجات الطبية التي تم تحريف هويتها أو تكوينها أو
مصدرها عن طريق االحتيال" .التعريف المتفق عليه "للمنتجات دون المستوى القياسي" هو:
"المنتجات الطبية التي ال تلبي معايير الجودة أو مواصفاتها أو كليهما " .هذه التعريفات التي تم
ً
فضال عن تركيز الجهود على مواجهة
االتفاق عليها تمثل تقدم في توضيح معنى المصطلحات،
هذا التحدي للصحة العامة.
يكمن تحديان يثيران القلق لكافة الجهات وهم مرتبطين ببعضها البعض يمنعوا من القيام بمعالجة
تلك االزمة وهي:
• القدرة على اختراق هذه المنتجات الطبية لسالسل التوريد القانونية المنظمة.
• التسويق المباشر للجمهور المشروع أو غير المشروع للمنتجات الطبية (على سبيل المثال عبر
اإلنترنت أو في األسواق المفتوحة).
وبالنظر إلى خطورة القضية ،من المقلق عدم وجود مصادر مختلفة للبيانات حول حجم ونطاق
المشكلة .ورغم الجهود الحديثة الجارية لمعالجة هذا القصور في الوقت الحاضر ،لكن يظل من
الصعب إعطاء أرقام دقيقة وذلك ألنه في العديد من البلدان منخفضة الدخل يوجد نسبة كبيرة من
المنتجات الطبية المتاحة مزورة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المطلوب ،التقديرات تشير
إلي نسبة  ٪20-30في بعض البلدان األفريقية واآلسيوية .بعض التقديرات لمنتجات معينة أعلى

بصورة أكثر قلقا ،بما في ذلك األدوية المضادة للمالريا في الجنوب الشرقي آلسيا بنسبة .٪30-50
وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي  ٪50من جميع التقارير التي يتلقاها نظام اإلنذار العالمي لمنظمة
الصحة العالمية عن األدوية المغشوشة ودون المواصفات القياسية من أفريقيا وجنوب الصحراء
الكبرى ،و ٪80منها لألدوية األساسية مثل مضادات المالريا والمضادات الحيوية .كما تتأثر البلدان
ضا بهذه المشكلة ،على سبيل المثال في الواليات المتحدة ،يتم الكشف عن
ذات الدخل المرتفع أي ً
العديد من حاالت المنتجات المزيفة سنويا ،وأطلقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ) (FDAنظام
تنبيه لنشر هذه الحاالت وتحذير الجمهور .في أوروبا ،تم ربط سالسل التوزيع غير المنظمة وعدد
حاالت التزوير التي تم اكتشافها .إضافة إلي ما سبق فالتقارير تشير إلي أن  ٪50من المنتجات
ضا أنها مزورة.
المقترحة للبيع على اإلنترنت يُعتقد أي ً
يوجد مجموعة من الجهود لمكافحة غش األدوية والمنتجات الطبية الغير مطابقة للمواصفات
القياسية ،وتم تنظيم العديد منها على المستوى الوطني ،باإلضافة إلى عدد قليل من العمليات الدولية
المحددة مثل نداء كوتونو لجاك شيراك.
وتعد فرقة العمل الدولية لمكافحة التزييف للمنتجات الطبية ( )IMPACTالتي أطلقتها منظمة
الصحة العالمية ( )2010-2006كان لها السبق في الجهود الدولية ،ولكن تم تجميد العمل بها بسبب
النزاعات بين الدول األعضاء على أساس الخالفات على تعريف األدوية المزيفة ،وإنفاذ براءات
االختراع وأثار الصحة العامة الموصوفة أعاله.
وتعتبر آلية العمل الجديدة للدول األعضاء فرصة جيدة للتعاون والعمل ،متضمنة قرارات جمعية
الصحة العالمية  2017بشأن هذا الموضوع .كما أنه من الضروري االعتراف بالجهود التي بذلت
دوليا لمعالجة المشكلة .على مستوى المنظمات الحكومية نذكر أهمية اتفاقية ميديكريم عن طريق
ضا للدول الغير أعضاء
مجلس أوروبا ( ،MEDICRIME Convention )CoEوالمتاحة أي ً
بالمجلس ،وكذلك توجيهات االتحاد األوروبي لألدوية المغشوشة ( European Union’s
 ،EU / 62/2011 )Falsified Medicines Directiveالتي أدخلت قيودًا تنظيمية على
ً
فضال عن التعاون الدولي الناجح الذي تم تحقيقه في
األدوية المغشوشة وجميع أصحاب المصلحة
مبادرات عملية بانجيا ضد المبيعات عبر اإلنترنت لألدوية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات
القياسية.
زادت منظمة الصحة العالمية بشكل كبير من برامج الترصد والمراقبة في هذا المجال ،وعلى
الرغم من مواردها المحدودة للغاية ،فإن منظمة الصحة العالمية تمتلك قاعدة بيانات لتسجيل
الحاالت المختلفة المبلغ عنها ،وتعمل مع أكثر من  150دولة عضو لتطوير أفضل وسائل الكشف
واإلبالغ والتعاون لتحسين تحديد الهوية لهذه المنتجات والتخلص منها من التجارة الوطنية والدولية.
الجهود السابقة لألكاديميات:
في عام  ،2011أطلق المعهد األمريكي للطب (يسمممى اآلن أكاديمية الطب الوطنية) دراسممة كبيرة
لهذه القضمممية ،وتم تشمممكيل لجنة خبراء دولية متنوعة ،وأسمممفر تقريرهم وتوصمممياتهم الصمممادرة في
فبراير  2013عن وثيقة بعنوان "مواجهة مشكلة التزوير والدواء الغير مطابق للمواصفات".
األكاديمية الفرنسممممممية للطب ،بالتعاون مع أكاديمية الصمممممميدلة الفرنسممممممية واألكاديمية البيطرية في
فرنسممما ،بذلوا جهدًا كبيرا ً في عام  2015إلعداد تقرير يصمممف الحقائق وتحليل الجوانب والعوامل
المختلفة التي تؤثر على المشممممكلة المطروحة ،واقترح بعض اإلجراءات الموصممممى بها ،وتم تقديم

هذا التقرير في الجلسمممممممة العامة ألكاديمية الطب في ديسممممممممبر ،2015مع بيان عام موقع من قبل
الثالثة أكاديميات الفرنسية وكذلك من قبل رؤساء الغرف المهنية الصحية الثالثة.
وقد أكدت هذه الجهود الهامة حقيقة أن التزوير و األدوية دون المستوى تمثل مشكلة دولية تتطلب
التعاون الدولي .هم أيضا يؤكدون على إلحاح عمل هادف ومستدام.
تأسيسا ً على ما سبق يوصى بما يلي:
تسعى  – IAPفرع الصحة إلى لفت االنتباه إلى المعركة الضرورية ضد االتجار الدولي والعالمي
بالمنتجات الطبية المغشوشة والمتدنية الجودة ،وتقوم بالسعي لتوفير الدعم للدعوة إلى خطة شاملة
ومتكاملة الموارد ،وجهد دولي لمعالجة هذه المشكلة المدمرة.
األكاديميات األعضمممممماء في  IAPفرع الصممممممحة تتكون من قادة دوليين ووطنيين علي المسممممممتوي
األكاديمي والعلمي لهم القدرة علي الوصممممول إلى صممممانعي السممممياسممممات ،وأصممممحاب المصمممملحة
الرئيسيين والجمهور ،ولذا يجب استخدام موقعهم الفريد لتعزيز هذه المعركة بنشاط إلفادة الصحة
العامة للعالم وتعزيز رعاية صحية أفضل للجميع.
مع االعتراف بـممزيادة تهريب هذه المنتجات في جميع أنحاء العالم ،و إفالت الجناة شبه الكامل من
العقاب ،على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها حياة وصمممممممحة المرضمممممممى ،والتنديد بخطورة
ممارسممات هؤالء المجرمين ،يجب الدعوة إلطالق برنامج وسممياسممة قوية وشمماملة وجيدة الموارد
على المستوى الدولي في مكافحة هذه اآلفة.
يجب أن يتضمممممن هذا البرنامج تطوير وتنفيذ سممممياسممممات مسممممتنيرة ،توفير التمويل الكافي ألنظمة
الرقابة التنظيمية ،تطوير آليات اإلنفاذ السممتخدام معدات الكشممف بأسممعار معقولة وتدريب مقدمي
الخدمات العامة والرعاية الصحية علي وسائل الكشف عن غش الدواء والمنتجات الطبية.
توصمممممي  IAPبأن المصمممممطلحين "مغشممممموش" و "غير مطابق للمواصمممممقات" لألدوية وبحسمممممب
مؤخرا وجمعية الصحة العالمية تستخدم في جميع
تعريفهما التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية
ً
أنحاء العالم ،وبذلك تكون هذه القضية منفصلة تما ًما عن المناقشات حول حقوق الملكية الفكرية.
تؤكد  IAPعلى أن حق الناس في الصمممممحة غير قابل للتصمممممرف حيث أن تصمممممنيع وتخزين وبيع
المنتجات الطبية الغير مطابقة للمواصمممممممفات ،بما في ذلك األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية
والمنتجات الطبية األخرى تعتبر جرائم لما لها من عواقب وخيمة على الصمممممممحة العامة والرعاية
الصحية الفردية ،ولذا يجب محاكمة هذه الجرائم والمعاقبة عليها إلى أقصى حد ممكن.
وبالنظر إلى أن هذا النشممممممماط يؤثر على كل بلدان العالم ،فإن  IAPتؤكد أن الحكومات والهيئات
التنظيمية يجب أن ت شرف على سلسلة الصناعة والتوريد ويتم تنظيمها بشكل فعال من أجل تأمين
تأثرا من قبل مشممممكلة
واسممممتمرارية توريد المنتجات الطبية المضمممممونة خاصممممة في البلدان األكثر ً
األدوية المغشموشمة والغير مطابقة للمواصمفات .حيث يمكن تحقيق ذلك من خالل اإلشمراف القوي
على عمليات التصنيع الجيدة واستخدام التقنيات الشاملة والفعالة من حيث التكلفة وإمكانية الترصد

أيضممممممما تجديد
وتتبع المنتجات من التصمممممممنيع إلى البيع بما في ذلك التدفقات المالية .هذا يتطلب
ً
االهتمام بمراقبة الجودة والتأكد من الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية
تؤكد  IAPبشمممدة على أهمية تحذير الجمهور من خطر شمممراء األدوية الموصممموفة عبر اإلنترنت
وتقديم المشممورة بشممأن الشممراء فقط من خالل اإلنترنت المعتمد من الصمميدليات وفي هذا الصممدد،
مجموعات مثل "تحالف من أجل صممميدليات الكترونية أمنة" ( )ASOPتمثل الركائز األسممماسمممية،
في كثير من البلممدان ،حيممث يجممب بممذل جهود مممماثلممة للتثقيف والتحممذير للجمهور حول مخمماطر
الشراء في األسواق المفتوحة.
وعلى هذا تدين  IAPتأخير االتفاق بشأن اإلجراءات المشتركة بين القطاعات المختلفة والتنسيق
فممميممممممما بممميمممنمممهممما واسمممممممممتمممداممممتمممهممما عممملمممى الممممسمممممممممتممموى المممدولمممي ولممميمممس فمممقمممط المممممممحممملمممي.
تؤكد  IAPحقيقة أن منع هذا التهديد يتطلب تحسممممين الوصممممول إلى المنتجات الطبية المشممممروعة
عالية الجودة ،بما في ذلك سياسات التسعير العادل وتغطية رعاية صحية أفضل.
توصممي  IAPبدراسممة قوية لبرنامج وسممياسممة شمماملة وجيدة الموارد لمعالجة هذه اآلفة كإجراء ذي
أولوية للسممممملطات الوطنية والمنظمات الدولية المسمممممؤولة عن الصمممممحة العامة ،بما في ذلك تمديد
اتفاقية .MEDICRIME
في النهاية تؤكد  IAPعلى أن منظمة الصمممممممحة العالمية تتمتع بموقع فريد ،من خالل أعضمممممممائها
واختصمممماصمممماتها العالمية ،وأنها توفر القيادة والتنسمممميق لمكافحة هذه المشممممكلة الملحة .لذلك نوجه
الدعوة إلى الحكومات الوطنية لدعم منظمة الصحة العالمية في هذا الجهد ونحملهم المسؤولية عن
تطور هذا الوضع ،ونطلب من منظمة الصحة العالمية أن ترعى قرار في جمعية الصحة العالمية
القادمة والذي يطلب في هذا الصممممدد أن تقوم المنظمة بالتنسمممميق وبذل الجهود المتواصمممملة في هذا
الشممممممأن ،عالوة على ذلك  ،فإننا ندعو الحكومات القيام بدورها في التأكد من أن منظمة الصممممممحة
العالمية لديها ما يكفي من المال والموارد التقنية على وجه التحديد لتنفيذ أي من قرار صمممممادر من
جمعية الصحة.
إن الحرب ضممد األدوية المغشمموشممة والغير مطابقة للمواصممفات ،هي تهديد عالمي يجب مواجهته
من خالل تعاون وتعاضممممد عالمي .كل أصممممحاب المصمممملحة علي جميع المسممممتويات دوليا وإقليميا
ومحليا يجب أن يوحدوا جهودهم لتنفيذ هذه التوصيات للمساعدة في تحسين الصحة العامة في كل
أنحاء العالم.
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أكاديمية ألبانيا للعلوم
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األكاديمية البلجيكية الملكية للطب (والون)
أكاديمية بنين للعلوم والفنون واآلداب
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أكاديمية البرازيل الوطنية للطب
أكاديمية البرازيل للعلوم
أكاديمية بوركينافاسو للعلوم
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الجمعية الملكية الكندية
أكاديمية كندا للعلوم الصحية
أكاديمية شيلي للعلوم
أكاديمية الصين للهندسة
أكاديمية كولومبيا للعلوم الدقيقة والفيزيائية والطبيعية
أكاديمية كرواتيا للعلوم والفنون
أكاديمية كرواتيا للعلوم الطبية
أكاديمية التشيك للعلوم
أكاديمية الدانمارك الملكية للعلوم واآلداب
أكاديمية جمهورية الدومينكان للعلوم
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مصر
أكاديمية استونيا للعلوم
أكاديمية أثيوبيا للعلوم
مجلس األكاديميات الفنلندي
أكاديمية فرنسا للعلوم
أكاديمية فرنسا الوطنية للطب
أكاديمية جورجيا الوطنية للعلوم
أكاديمية جورجيا للعلوم الطبية
اتحاد أكاديميات ألمانيا للعلوم واإلنسانيات
أكاديمية ألمانيا الوطنية للعلوم (ليوبولدينا)
أكاديمية غانا للعلوم واآلداب
أكاديمية أثينا ،اليونان
أكاديمية جواتيماال للعلوم الدقيقة والفيزيائية والطبيعية
أكاديمية المجر للعلوم
أكاديمية الهند الوطنية للعلوم
أكاديمية إيرلندا الملكية
أكاديمية لينشيه الوطنية ،إيطاليا
أكاديمية إيطاليا الوطنية للطب
مجلس اليابان للعلوم
الجمعية الملكية األردنية للعلوم
أكاديمية العلوم الوطنية ،جمهورية كوريا
أكاديمية ليتوانيا للعلوم
أكاديمية ماليزيا للعلوم






























أكاديمية موريشيوس للعلوم والتكنولوجيا
أكاديمية المكسيك للعلوم
أكاديمية منغوليا للعلوم
أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا ،المغرب
أكاديمية هولندا الملكية للعلوم واآلداب
أكاديمية نيجريا للعلوم
أكاديمية باكستان للعلوم
أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
أكاديمية بيرو الوطنية للطب
أكاديمية الفلبين للعلوم والتكنولوجيا
أكاديمية بولندا للعلوم
أكاديمية رومانيا للعلوم الطبية
أكاديمية جنوب أفريقيا للعلوم
أكاديمية سيرالنكا الوطنية للعلوم
أكاديمية السودان الوطنية للعلوم
أكاديمية السويد الملكية للعلوم
أكاديمية سويسرا للعلوم والفنون
أكاديمية تنزانيا للعلوم
أكاديمية تركيا للعلوم
أكاديمية أوغندا الوطنية للعلوم
الجمعية الملكية المملكة المتحدة
أكاديمية المملكة المتحدة للعلوم الطبية
أكاديمية زامبيا للعلوم
أكاديمية زيمبابوي للعلوم
أكاديمية أفريقيا للعلوم
اتحاد أكاديميات أوروبا الطبية
أكاديمية أمريكا الالتينية للعلوم
أكاديمية العالم للعلوم

