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تحسين مستوى شفافية أسواق اﻷدوية واللقاحات
والمنتجات الصحية اﻷخرى١
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد أن نظرت في تقرير المدير العام عن إتاحة اﻷدوية واللقاحات ٢والملحق المرفق به والمعنون "مسـ ـ ّـودة
خارطة الطريق ﻹتاحة اﻷدوية واللقاحات والمنتجات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷخرى "٢٠٢٣-٢٠١٩ ،وتقرير المدير العام عن
اﻷدوية واللقاحات والمنتجات الصـ ـ ــحية ،أدوية السـ ـ ــرطان ٣،عمﻼً بالقرار ج ص ع (٢٠١٧) ١٢-٧٠بشـ ـ ــأن الوقاية
من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل؛
ٕواذ تس ـلّم بالدور الحاســم الذي يؤديه ابتكار المنتجات والخدمات الصــحية في اســتحداث العﻼجات الجديدة
ونظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم؛
ٕواضفاء القيمة لصالح المرضى ُ
ٕواذ تسلّم أيضاً بأن تحسين إتاحة المنتجات الصحية يمثل تحدياً متعدد اﻷبعاد يتطلب العمل على مستوى
كامل سـ ــلسـ ــلة القيمة ودورة الحياة انطﻼقاً من البحث والتطوير إلى ضـ ــمان الجودة والقدرة التنظيمية ٕوادارة سـ ــلسـ ــلة
اﻹمداد واﻻستخدام ،واﻹلمام الكافي بسلسلة القيمة هذه؛
ٕواذ تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الصحية ،وعدم اﻹنصاف في إتاحتها داخل الدول
يعوق التقدم
اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء وفيما بينها وكذلك الصـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات المالية ُ
المواجهة من جراء ارتفاع أسـ ـ ـ ـ ـ ــعارها ،اﻷمر الذي ّ
المحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ـلّم باختﻼف أنواع المعلومات المتاحة للعموم عن بيانات سـ ـ ــلس ـ ـ ــلة قيمة المنتجات الص ـ ـ ــحية ككل،
بما فيها اﻷســعار التي يدفعها فعﻼً مختلف أصــحاب المص ــلحة والتكاليف المتكبدة ،بين الدول اﻷعضــاء وباحتمال
أن ييسـ ـ ــر توافر معلومات قابلة للمقارنة عن اﻷســ ــعار الجهود المبذولة ﻹتاحة المنتجات الصــ ــحية بأسـ ـ ــعار معقولة
وعلى نحو منصف؛

 ١ﻷﻏراض هذا القرار ،تش ـ ـ ـ ــمل المنتجات الص ـ ـ ـ ــحية اﻷدوية واللقاحات واﻷجهزة الطبية ووس ـ ـ ـ ــائل التش ـ ـ ـ ــخيص والمنتجات
المساعدة والعﻼجات الخلوية والجينية والتكنولوجيات الصحية اﻷخرى.
 ٢الوثيقة ج.١٧/٧٢

 ٣الوثيقة م ت.١٨/١٤٤
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التدرج في تحس ــين المعلومات المتاحة للعموم عن اﻷســعار المطبقة في مختلف القطاعات
ٕواذ تســعى إلى ّ
والبلدان ،واﻻطﻼع عليها واس ـ ــتخدامها ،واﻻعتراف في الوقت نفس ـ ــه باﻷُطر والس ـ ــياقات القانونية الوطنية واﻹقليمية
المختلفة واﻹقرار بأهمية التسعير المتفاوت؛
ٕواذ تحيط علماً بالمناقشـ ـ ـ ــات المثمرة التي أُجريت أثناء إقامة ثاني منتدى للتسـ ـ ـ ــعير العادل )جوهانسـ ـ ـ ــبرغ،
جنوب أفريقيا ١٣-١١ ،نيســان /أبريل  (٢٠١٩بشــأن تحســين مســتوى شــفافية أســعار المنتجات الصــحية ،وﻻســيما
من خﻼل تبادل المعلومات للتحفيز على إقامة أسواق عالمية فعالة وتنافسية؛
ٕواذ تحيط علماً بأهمية تمويل القطاعين العام والخاص كليهما من أجل إجراء بحوث واس ـ ـ ـ ــتحداث منتجات
صحية ،وسعياً منها إلى تحسين شفافية هذا التمويل في أنحاء سلسلة القيمة بأكملها؛
التدرج في تحسـ ـ ــين المعلومات المتاحة للعموم عن المدخﻼت على صـ ـ ــعيد سـ ـ ــلسـ ـ ــلة قيمة
ٕواذ تسـ ـ ــعى إلى ّ
المنتجات الصـ ـ ــحية واﻹبﻼغ علناً عن براءات اﻻختراع الممنوحة ذات الصـ ـ ــلة وعن حالتها ومدى توافر المعلومات
عن الواقع الحالي لما ُيمنح من براءات اختراع فيما يخص منتج ص ـ ـ ـ ــحي معين ،فضـ ـ ـ ـ ـﻼً عن الوض ـ ـ ـ ــع فيما يتعلق
بالموافقة على تسويق ذلك المنتج؛
ٕواذ تحيط علماً بإعﻼن هلس ـ ـ ــنكي الص ـ ـ ــادر مؤخ اًر ) (٢٠١٣الذي ينهض بإتاحة نتائج التجارب السـ ـ ـ ـريرية
بما فيها النتائج الس ـ ـ ــلبية وﻏير الحاس ـ ـ ــمة واﻹيجابية كذلك للعموم ،وبأهمية اطﻼع العموم على بيانات ش ـ ـ ــاملة عن
التجارب السـ ـ ـ ـريرية من أجل التش ـ ـ ــجيع على إحراز التقدم في مجال العلوم وتكليل عﻼج المرضـ ـ ــى بالنجاح وحماية
معلوماتهم الشخصية بالوقت نفسه؛
ٕواذ توافق على أن الس ــياس ــات المؤثرة في تس ــعير المنتجات الص ــحية والتي تقلل الحواجز التي تحول دون
إتاحة هذه المنتجات هي ســياســات يمكن صــياﻏتها وتقييمها بشــكل أفضــل عندما تتوافر عنها بيانات موثوقة وقابلة
للمقارنة وشفافة ومفصلة بما فيه الكفاية ١على صعيد سلسلة القيمة ككل،
-١

تحث الدول اﻷعضاء على القيام بما يلي بما يتماشى مع أُطرها وسياقاتها القانونية الوطنية واﻹقليمية:
)(١

اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن تبادل المعلومات علناً عن صافي أسعار ٢المنتجات الصحية؛

اتخاذ الخطوات الض ـ ــرورية ،حسـ ــب اﻻقتض ـ ــاء ،لدعم نشـ ــر البيانات المجمعة للتجارب الس ـ ـريرية
)(٢
التي تُجرى على اﻹنس ــان وتكاليفها ،ولدعم تحس ــين توافرها ٕواتاحتها ،بغض النظر عن حص ــائلها أو مدى
تأييد هذه النتائج لطلب الموافقة على تسويقها ،وذلك إذا كانت متاحة لﻼطﻼع العام بالفعل أو قُدمت على
نحو طوعي ،وضمان خصوصية المرضى في الوقت نفسه؛

 ١بما في ذلك على سـ ـ ــبيل المثال ﻻ الحصـ ـ ــر :مدى توافر البيانات ،وﻻسـ ـ ــيما في اﻷس ـ ـ ـواق الصـ ـ ــغيرة ،والوحدات المباعة
والمرضـ ـ ـ ـ ــى الذين يجري الوص ـ ـ ـ ـ ــول إليهم في مختلف اﻷســ ـ ـ ـ ـواق والفوائد الطبية المجنية من هذه المنتجات وقيمتها العﻼجية
المضافة.

 ٢ﻷﻏراض هذا القرار ،فإن "الس ــعر الص ــافي" أو "الس ــعر الفعلي" أو "س ــعر المعاملة الص ــافي" أو س ــعر البيع الذي يحدده
صنع بعد طرح جميع الخصومات والتخفيضات وسائر الحوافز.
الم ّ
الم ّ
صنع" هو المبلغ الذي يحصل عليه ُ
ُ
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التعاون في العمل على تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين إبﻼغ الموردين عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
)(٣
المسجلة ،مثل التقارير التي يقدمونها عن إيرادا ت البيع واﻷسعار وعدد الوحدات المباعة وتكاليف التسويق
واﻹعانات والحوافز؛
تيســير إبﻼغ الجماهير بطريقة مح ّس ـنة بالمعلومات المتعلقة بوضــع المنتجات الصــحية من حيث
)(٤
براءات اﻻختراع الممنوحة بشأنها والموافقة على تسويقها؛
تحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين القدرات الوطنية ،بطرق من بينها التعاون الدولي ٕواجراء البحوث المنفتحة والتعاونيــة
)(٥
وتطوير المنتجات الص ـ ـ ـ ــحية ٕوانتاجها ،وخصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً في البلدان النامية والبلدان المنخفضـ ـ ـ ــة الدخل وتلك
المتوسـ ـ ــطة الدخل ،بما فيها المنتجات الصـ ـ ــحية الﻼزمة لعﻼج اﻷمراض التي تلحق الضـ ـ ــرر بهذه البلدان
في المقام اﻷول ،وكذلك عملية اختيار المنتجات والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات العالية المردودية وض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الجودة ٕوادارة
سلسلة اﻹمدادات؛
-٢

تطلب من المدير العام أن يقوم بما يلي:
بناء على طلبها ،في مجال جمع المعلومات عن البيانات
)(١
مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة دعم الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً ،
اﻻقتصادية وتحليلها عبر أنحاء سلسلة قيمة المنتجات الصحية ككل ،والبيانات الﻼزمة ﻹعداد السياسات
ذات الصلة وتنفيذها من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
الدنيا من الدخل المتوســط،
)(٢
مواصــلة دعم الدول اﻷعضــاء ،وخاصـةً البلدان المنتمية إلى الشـريحة ُ
في وضع سياساتها الوطنية المتعلقة بشفافية أسواق المنتجات الصحية وتنفيذها ،بما فيها قدراتها الوطنية
على اﻹنتاج المحلي ،واﻻعتماد السريع والمﻼئم التوقيت للمنتجات الجنيسة والمتماثلة بيولوجيًا والمشتريات
العالية المردودية وعملية اختيار المنتجات وضمان الجودة ٕوادارة سلسلة إمدادات المنتجات الصحية؛
دعم البحوث المتعلقة بأثر شــفافية اﻷســعار على يســر تكلفة المنتجات الصــحية وتوافرها ،ورصــد
)(٣
الدنيا من
أثرها هذا ،بما فيه تأثيرها على التس ـ ـ ــعير المتفاوت ،وﻻس ـ ـ ــيما في البلدان المنتمية إلى الشـ ـ ـ ـريحة ُ
الدخل المتوســط واﻷس ـواق الصــغيرةٕ ،واجراء التحليﻼت وتقديم الدعم إلى الدول اﻷعضــاء في هذا الصــدد،
حسب اﻻقتضاء؛
تحليل مدى توافر البيانات عن المدخﻼت في أنحاء ســ ـ ـ ـ ــلســ ـ ـ ـ ــلة القيمة بأكملها ،بما فيها البيانات
)(٤
المتعلقة بالتجارب السـ ـ ـ ـ ـ ـريرية والمعلومات عن اﻷســ ـ ـ ـ ــعار ،بغية تقييم جدوى إنشــ ـ ـ ـ ــاء أداة إلكترونية لتبادل
المعلومات المتعلقة بشــفافية أسـواق المنتجات الصــحية بما فيها المعلومات المتعلقة باﻻســتثمارات والحوافز
واﻹعانات ،والقيمة المحتملة لهذه اﻷداة؛
مواصلة الجهود التي تبذلها المنظمة في مجال الدعوة إلى عقد منتدى التسعير العادل كل سنتين
)(٥
بالتعاون مع الدول اﻷعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة موضوع يسر تكلفة المنتجات الصحية
وأسعارها وشفافيتها؛
مواص ــلة دعم الجهود القائمة لتحديد وضـ ــع براءات اﻻختراع الممنوحة بشـ ــأن المنتجات الصـــحية
)(٦
وتعزيز قواعد البيانات الس ـ ــهلة اﻻس ـ ــتخدام والمتاحة لﻼطﻼع العام التي تحتوي على معلومات عن وضـ ـ ـع
براءات اﻻختراع هذه ،لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الجهات الفاعلة في مجال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العمومية ،وذلك بما يتماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع
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اﻻســتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشــأن الصــحة العمومية واﻻبتكار والملكية الفكرية ،والعمل مع ســائر
المنظمات الدولية وأصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة من أجل توثيق عرى التعاون الدولي ،وتﻼفي ازدواجية العمل،
وتعزيز المبادرات ذات الصلة؛
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الص ــحة العالمية الرابعة والس ــبعين
)(٧
من خﻼل المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واﻷربعين بعد المائة.
الجلسة العامة السابعة ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
ج /٧٢المحاضر الحرفية٧/
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