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  شفافية أسواق األدوية واللقاحات تحسين 
  المتعلقة بالصحة األخرى  والمنتجات

  (حاشية)
  
  

وٕايطاليا  الهندو  اليونانو  ٕاسواتينيو  مصرو  البرازيلو  أندورامن مشروع قرار مقترح 
 سلوفينياو  صربياو  الروسي االتحادو  البرتغالو  مالطاو  ماليزياو  رغلوكسمبو  كينياو 

  أوغنداو  النكا سريو  سبانياأو  فريقياأ جنوبو 
  

  
  ية والسبعون، ثانجمعية الصحة العالمية ال

 
والملحق  ١إتــاحــة األدويــة واللقــاحــاتالمــدير العــام عن  في تقرير أن نظرتعــد ب   من الــديبــاجــة ١الفقرة   

ــحية األخرى"المرفق به والمعنون " ــ ــّودة خارطة الطريق إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصــ ــ وتقرير المدير  مســ
ــرطـــان (الوثيقـــة العـــام عن  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــحيـــة، أدويـــة السـ ــ ـــ ــ ــ )، عمًال بـــالقرار ١٤٤/١٨م تاألدويـــة واللقـــاحـــات والمنتجـــات الصـــ

 ؛١٢-٧٠ع  ص  ج
  

ـــحية [وٕاذ    من الديباجة ٢الفقرة  ـــ ــ ــــل بالمنتجات الصـ ــ ــ ــم لالبتكار المتصـ ــ ــ ــــية تعترف بالدور الحاســـ ــ :] حاشــ
ــــى وُنظم  ـــالح المرضــ ــ ــفاء القيمة لصـ ــ ـــحية في جميع أنحاء والخدمات في توفير العالجات الجديدة وٕاضــ الرعاية الصـــ

  العالم؛
  

 والتشــخيصــات الطبية واألجهزة واللقاحات األدوية الصــحية المنتجات تشــمل القرار، هذا ألغراض :حاشــية
 .التكنولوجيات الصحية األخرىو  يةوالجينالخلوية  والعالجات المساعدة والمنتجات
  

تحســـين إتاحة المنتجات المتعلقة بالصـــحة يمثل تحديًا متعدد األبعاد بأن  تســـّلموٕاذ  من الديباجة   ٣الفقرة 
انطالقًا من البحث والتطوير إلى ضمان الجودة والقدرة ة حيااليتطلب العمل على مستوى كامل سلسلة القيمة ودورة 

  التنظيمية وٕادارة سلسلة اإلمداد واالستخدام، واإللمام الكافي بسلسلة القيمة هذه؛
  

ــعار وٕاذ    ن الديباجةم ٤الفقرة  ــ ــحةبعض المنتجات تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع أســ ــ وعدم  ،المتعلقة بالصــ
ـــاف في إتاحتها  ـــ ــ ــاء وفيما بينداخل اإلنصــــ ــ ــ ـــ ــعوبات المالية الكذلك ها و الدول األعضـــ ــ ــ ـــ ارتفاع ُمواجهة من جراء الصـــ

  ؛تحقيق التغطية الصحية الشاملةصوب التقدم المحرز ّوق يع، األمر الذي هاأسعار 

                                                      
 .٧٢/١٧ج ةالوثيق   ١
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بيانات ســلســلة القيمة الخاصــة المتاحة للعموم بشــأن  المعلوماتباختالف م تســلّ وٕاذ  من الديباجة   ٥الفقرة 
المتكبدة،  والتكاليف مختلف أصحاب المصلحة بصورة فعليةالتي يدفعها األسعار بالمنتجات الصحية، بما في ذلك 

ـــر توافر معلومات ـــ ــ ـــ ـــاء وباحتمال أن ييســـ ــ ــ ـــ ــعار الجهود المبذولة إلتاحة قابلة للمقارنة  بين الدول األعضــــ ـــ ــ ـــ ــ عن األســ
 ؛المنتجات المتعلقة بالصحة بأسعار معقولة وعلى نحو منصف

  
ــين المعلومات المتاحة للعموموٕاذ    من الديباجة ٦الفقرة  ــ ــ ــ ـــ ــعى إلى تحسـ ــ ـــ ــ ــ ــعار المطبقة في ع تسـ ــ ـــ ــ ــ ن األسـ

ــتخدامها ،البلدانو مختلف القطاعات  ــــ ــ ــ ـــ ــياقات باألطر االعتراف مع ،واالطالع عليها واســ ـــ ــ ـــ ــ ــ  الوطنية القانونية والسـ
 ؛التسعير المتفاوت بأهمية واإلقرار المختلفة واإلقليمية

  
ـــات المثمرة التي أُ  تحيط علماً وٕاذ     من الديباجة ٧الفقرة  ـــعير لمنتدى إقامة آخر جريت أثناء بالمناقشــ لتســ

سيما من خالل ، والةيالصحالمنتجات شفافية فيما يخص أسعار المزيد من الالنهوض ببشأن جنوب أفريقيا ب العادل
 ؛وتنافسية فعالةأسواق عالمية التحفيز على إقامة تبادل المعلومات بهدف 

  
من أجــل إجراء كليهمــا بــأهميــة تمويــل القطــاعين العــام والخــاص  وٕاذ تحيط علمــاً    من الــديبــاجــة ٨الفقرة 

 ؛بأكملها القيمة سلسلة على صعيد التمويل هذا شفافية تحسينمنها إلى  اً وسعي ة،يصح منتجاتبحوث واستحداث 
  

ــوٕاذ    من الديباجة ٩الفقرة  ــين ى إلى التدّرج في عتســـ على  مدخالتال نالمعلومات المتاحة للعموم عتحســـ
ــلة االختراع براءات عن  العلنية واإلبالغ يالصـــحبالمنتجات ســـلســـلة القيمة الخاصـــة  صـــعيد  حالتهاعن و ذات الصـ
ـــأن المعلومات وتوافر ــ ــ ـــ ـــحمعين من المنتجات  نتجفيما يخص م البراءات واقع بشــ ــ ــ ـــ ـــالً ةيالصــ ــ ــ ـــ ــــع  ، فضــ ــ ــ ــ عن الوضــ

 ؛ذلك المنتج تسويق على الموافقةيتعلق ب  فيما
  

ـــنكي وٕاذ    من الديباجة ١٠الفقرة  ـــ ــ ــ ـــ ــادر مؤخرًا تحيط علمًا بإعالن هلســ ـــ ــ ــ ـــ ــ الذي ينهض بإتاحة نتائج الصـ
ـــمة واإليجابية  ــ ــ ــلبية وغير الحاسـ ــ ـــ ـــريرية بما فيها النتائج السـ ــ ــ للعموم، وبأهمية اطالع العموم على كذلك التجارب السـ

 عالج المرضـــىتكليل العلوم و مجال التقدم في على إحراز تشـــجيع ال بيانات شـــاملة عن التجارب الســـريرية من أجل
 شخصية؛ال هممعلوماتحماية مع بالنجاح، 

  
ــحية فق على واتوٕاذ    من الديباجة ١١الفقرة  ــعير المنتجات الصــ ــات المؤثرة في تســ ــياســ تتيح  والتيأن الســ

ـــول على هذه المنتجات الحد من الحواجز التي تحول دون ــ ــياغتها يمكن الحصــ ـــ ــكل وتقييمها صــ ــ ـــل بشـــ  عندما أفضــــ
 ،القيمة سلسلة على صعيد ] حاشية[  الكفاية فيه بما ومفصلة وشفافة للمقارنة وقابلة موثوقة بيانات هناك تتوافر

  
 والوحدات الصــغيرة، األســواق في ســيماالو ها، توافر  الحصــر، ال المثال ســبيل على ذلك في بما :حاشــية [

ــىو  المباعة ــ ــ ــول إليهم المرضــ ـــ ــواقمختلف  في الذين تم الوصـــ ــ ــافة ل الطبية والفوائد األســــ ــ ــ هذه والقيمة العالجية المضــ
  ]؛المنتجات

  
ــاء  الدول تحث   من المنطوق ١الفقرة  ــ ـــ ــ ــ ـــياقاتها القانونية  ما يليبعلى القيام األعضــ ــ ــ ــ ـــى مع ُأطرها وســــ ـــ ــ ــ بما يتماشـــ

  :الوطنية واإلقليمية
  

ــأن امالئمة ر اتخاذ تدابي   من المنطوق ١-١الفقرة  ــ ـــعار الاأللتبادل العلني للمعلومات عن بشـــ ــ ـــافية ســ ــ صــ
  ؛الصحية للمنتجات]  حاشية [
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المعاملة الصافي أو سعر  سعر: ألغراض هذا القرار، ُيعتبر السعر الصافي أو السعر الفعلي أو حاشية
  الخصومات والتخفيضات وسائر الحوافز.صّنع، هو المبلغ الذي يتلقاه الُمصّنع بعد طرح جميع البيع للمُ 

  
ــاء، لدعم  اتخاذ   من المنطوق ٢-١الفقرة  ــب االقتضـــ ــرورية، حســـ ــ ــرالخطوات الضـ البيانات المجمعة  نشـــ

ــين توافرها وٕاتاحتها،  ،وتكاليفها اإلنســــانعلى التي ُتجرى لتجارب الســــريرية ل بغض النظر عن ولدعم تحســ
ـــائلها أو  ـــ ــويقهاطلب الموافقة على ل هذه النتائج مدى دعمحصـــ ــ ــ إذا كانت متاحة لالطالع العام وذلك ، تســـ

  ؛في الوقت نفسه رضىخصوصية الم مع تأمين ،على نحو طوعي ُقدمتبالفعل أو 
  

ــين    من المنطوق ٣-١الفقرة  ــــ ــ ـــ ــ الموردين عن  اإلبالغ من ِقبــلالعمــل على نحو تعــاوني من أجــل تحســ
ـــة بالمعلومات  ـــ ــ ـــجلة، مثل الخاصـــ ــ ـــ ــ ـــحية المسـ ـــ ــ ــعار وعدد عن  تقاريرهمالمنتجات الصـــ ــ ــ ـــ إيرادات البيع واألســ

  ؛والحوافز واإلعاناتف التسويق الوحدات المباعة وتكالي
  

ـــير    من المنطوق ٤-١الفقرة  ـــ ـــاع المنتجات تيســ ـــ ــة بأوضــ ــ ـــ ن بالمعلومات الخاصـ ــّ ـــ ــ إبالغ الجماهير المحسـ
  ؛تسويقهاوالموافقة على  براءات االختراعالصحية من حيث 

 
ــــين القــدرات الوطنيــة،    من المنطوق ٥-١الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ٕاجراء البحوث التعــاون الــدولي و  هــابطرق من بينتحســ

ـــة ل المنفتحة والتعاونية ــ ــيما في البلدان النامية والبلدان المنخفضــ ـــ ــحية وٕانتاجها، والســ ـــ تطوير المنتجات الصــ
ــطة الدخل، بما في ذلك فيما يتعلق باألمراض التي  ـــ ــرر بوالمتوســ ــ ، هذه البلدان في المقام األولتلحق الضـــ

ـــًا باختيار و  ــ ــلة فيما يتعلق أيضـــ ــ ـــ ــلسـ ــ ــمان الجودة وٕادارة ســــ ــ ـــراء الفّعال من حيث التكلفة وضــــ ــ المنتجات والشـــ
  ؛اإلمدادات

 
  بما يلي:أن يقوم لمنظمة لالمدير العام  من تطلب   من المنطوق ٢الفقرة 

 
ــلة    من المنطوق ١-٢الفقرة  ــ ــ ــاءمواصـ ــ ــ المعلومات  جمعفي مجال طلبها، ، بناًء على دعم الدول األعضـ

ــادية عن ـــ ـــحية وتحليلها، البيانات االقتصــ ــ ـــة بالمنتجات الصــ ــ ــــلة القيمة الخاصــ ـــلســـ ــ والبيانات  ،على نطاق ســ
  ؛التغطية الصحية الشاملة تحقيقمن أجل  السياسات ذات الصلة وتنفيذهاالالزمة إلعداد 

  
، المنخفضـة والمتوســطة الدخلبلدان الخاصـًة و دعم الدول األعضـاء،  مواصـلة   من المنطوق ٢-٢ ةالفقر 
ــحيةفي  ــ ـــواق المنتجات الصــ ـــفافية أســـ ـــاتها الوطنية المتعلقة بشـــ ـــياســـ ــــع ســـ ة ، بما في ذلك القدر وتنفيذها وضــ

ــريع والمالئم التوقيت للمنتجات اإلنتاج المحلي، و على  الوطنية ـــ ــ ــةاالعتماد الســ ــــ والمتماثلة بيولوجيًا  الجنيســـ
ــل ــتريات الفّعالة من حيث التكلفة واختيار المنتجات وضــــمان الجودة وٕادارة ســ ســــلة إمدادات المنتجات والمشــ

  ؛الصحية
  

ـــحية  دعم   من المنطوق ٣-٢الفقرة  ــ ــ ــر تكلفة المنتجات الصــ ــ ــ ـــعار على يســ ـــ ــفافية األســ ــ ــ البحث في أثر شــ
، والســـيما في البلدان المنخفضـــة والمتوســـطة التســـعير المتفاوت علىبما في ذلك األثر  ورصـــده، وتوافرها،

  عضاء في هذا الصدد، حسب االقتضاء؛لدول األإلى االتحليل والدعم  وتقديمالدخل واألسواق الصغيرة، 
  

ــلة القيمة فيتحليل مدى توافر البيانات عن المدخالت    من المنطوق ٤-٢الفقرة  ــ ــلســ ــ ، بما في بأكملها ســ
ـــة بالبيانات ال ذلك  ــ ــ ـــ ـــريريةالجارب تالخاصـ ــ ـــ ــ ــعارالمعلومات عن األو  سـ ـــ ــ ــ ــاء أداة  جدوى، بغية تقييم ســ ــ ــ ـــ إنشــ

لتبادل المعلومات المتعلقة بشــفافية أســواق المنتجات الصــحية بما في ذلك االســتثمارات والحوافز  إلكترونية
  ؛المحتملة لهذه األداة القيمةواإلعانات، و 
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ــلوام   من المنطوق ٥-٢الفقرة  ــ ـــ ــ ــعير العادلة صــــ ـــ ــ ـــ ـــنتين  المنظمة لجهودها في تنظيم منتدى التســـ ـــ ــ ــ كل ســـ
والتكاليف المتعلقة األسعار  تكلفةمع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة يسر  بالتعاون

  ؛وشفافيتهابالمنتجات الصحية، 
  

ـــلة دعم الجهود القائمة    من المنطوق ٦-٢الفقرة  ــ ـــ ـــ ــ ـــاعمواصـ ــ ـــ ـــ ــ ــة براءات االختراع  لتحديد أوضـ ـــ ــ ـــ ــ الخاصــ
ـــحية وتعزيز قواعد البيانات  ــ ــتخدام و البالمنتجات الصـ ــ ــــهلة االســ تحتوي على التي  متاحة لالطالع العامالســ

لصالح الجهات الفاعلة في مجال الصحة العمومية، بما يتماشـى  ،معلومات عن أوضاع براءات االختراع
ــتراتيجية وخطة العمل مع  ــ ــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، والعمل مع االســ ــ ـــأن الصــ العالميتين بشـــ

ــين التعاون الدولي، وتالفي ازدواجية ال ــلحة من أجل تحســـ ــحاب المصـــ ــائر المنظمات الدولية وأصـــ عمل، ســـ
  وتعزيز المبادرات ذات الصلة؛

  
ــحة تقرير إلى تقديم    من المنطوق ٧-٢الفقرة  ــبعين (من خالل العالمية جمعية الصـ المجلس الرابعة والسـ

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. عن )واألربعين بعد المائة الثامنةفي دورته التنفيذي 
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