
 
  
  
  
  
 

  ٨-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.8    من جدول األعمال ٧-١١البند 
  
  
  

  تحسين مستوى شفافية أسواق األدوية واللقاحات 
  ١الصحية األخرىوالمنتجات 

  
 

  ية والسبعون، ثانجمعية الصحة العالمية ال
 

ـــّودة والملحق المرفق به والمعنون " ٢إتاحة األدوية واللقاحاتالمدير العام عن  في تقرير أن نظرتعد ب   مســ
ــحية األخرى ــ ــ ـــ ـــ وتقرير المدير العام عن  "٢٠٢٣-٢٠١٩، خارطة الطريق إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصــ

ــرطان،األدوية  ــ ــحية، أدوية الســ ــ ـــأن) ٢٠١٧( ١٢-٧٠ع  ص  جعمًال بالقرار  ٣واللقاحات والمنتجات الصــ  الوقاية بشـــ
 ؛متكامل نهج سياق في ومكافحته السرطان من

  
والخدمات الصــحية في اســتحداث العالجات الجديدة  بالدور الحاســم الذي يؤديه ابتكار المنتجاتســّلم توٕاذ 

  ؛وُنظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالموٕاضفاء القيمة لصالح المرضى 
  

يمثل تحديًا متعدد األبعاد يتطلب العمل على مستوى  المنتجات الصحيةتحسين إتاحة بأن أيضًا تسّلم وٕاذ 
ــلة  ـــلســـ ـــمان الجودة والقدرة التنظيمية وٕادارة ســ ـــلة القيمة ودورة الحياة انطالقًا من البحث والتطوير إلى ضــ ـــلســ كامل ســ

  ستخدام، واإللمام الكافي بسلسلة القيمة هذه؛اإلمداد واال
  

الدول داخل ة، وعدم اإلنصاف في إتاحتها يالصح تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار بعض المنتجاتوٕاذ 
ــعارها، األمر الذي يعّوق التقدم  ـــ ــ ــ ـــعوبات المالية الُمواجهة من جراء ارتفاع أســـ ــ ــ ـــ ــاء وفيما بينها وكذلك الصــ ــ ــ ـــ ــ األعضـ

  ؛التغطية الصحية الشاملةالمحرز صوب تحقيق 
  

ــلّ وٕاذ  ـــ ــــلةع المعلومات المتاحة للعمومأنواع م باختالف تســ ـــلســـ ــ ــحية قيمة ن بيانات ســ ــ ، ككل المنتجات الصـــ
مختلف أصـــحاب المصـــلحة والتكاليف المتكبدة، بين الدول األعضـــاء وباحتمال  األســـعار التي يدفعها فعالً ها في  بما

ــر توافر معلومات قابلة للمقارنة ع ــ ـــعار الجهود المبذولة إلتاحة المنتجاتأن ييســ ــ ــح ن األسـ ـــ ـــعار معقولة يالصـ ة بأســـ
 ؛وعلى نحو منصف

  

                                                           

ـــمل القرار، هذا ألغراض   ١ ـــحية المنتجات تشــــــ ـــ ــ ـــائل و  الطبية واألجهزة واللقاحات األدوية الصـ ـــ ــ ـــخيصوسـ ــ ـــ  والمنتجات التشـ
  .الصحية األخرىالتكنولوجيات و  يةوالجينالخلوية  والعالجات المساعدة

  .٧٢/١٧الوثيقة ج   ٢
 .١٤٤/١٨م تالوثيقة    ٣
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تحســـين المعلومات المتاحة للعموم عن األســـعار المطبقة في مختلف القطاعات التدّرج في تســـعى إلى وٕاذ 
ــتخدامها ــ ــه  االعترافو  ،والبلدان، واالطالع عليها واســ ـــياقات طرباألُ في الوقت نفســــ  واإلقليمية الوطنية يةالقانون والســـ

 ؛التسعير المتفاوت بأهمية واإلقرار المختلفة
  

ــات المثمرة التي ُأجريت أثناء إقامة  تحيط علماً وٕاذ  ـــ ــ ــعير العادللمنتدى ثاني بالمناقشــ ــ ـــ ــبرغ،  لتســ ــ ـــ (جوهانســ
ســـيما ة، واليشـــفافية أســـعار المنتجات الصـــحتحســـين مســـتوى  بشـــأن )٢٠١٩نيســـان/ أبريل  ١٣-١١، جنوب أفريقيا

 ؛وتنافسية فعالةأسواق عالمية لتحفيز على إقامة ل من خالل تبادل المعلومات
  

ــتحداث  وٕاذ تحيط علماً  ــ ـــ  منتجاتبأهمية تمويل القطاعين العام والخاص كليهما من أجل إجراء بحوث واســـ
 ؛بأكملها القيمة سلسلة في أنحاء التمويل هذا شفافية تحسينمنها إلى  اً وسعي ة،يصح

  
ــعى إلى وٕاذ  ــ ـــلةتســ ــ ـــلسـ ــ ــعيد سـ ــ ــين المعلومات المتاحة للعموم عن المدخالت على صــ ــ  قيمة التدّرج في تحســ

ـــح ــــلة الممنوحة عن براءات االختراع ًا علن ة واإلبالغيالمنتجات الصـــ  المعلومات توافرمدى و  حالتهاعن و ذات الصــ
ـــحي  نتجفيما يخص ماختراع  براءاتحالي لما ُيمنح من ال واقعال نع ــ ـــ ــالً صــ ـــ ــ ـــع فيما معين، فضـــ ــ ـــ يتعلق   عن الوضــ
 ؛ذلك المنتج تسويق على الموافقةب

  
ـــادر مؤخرًا وٕاذ  ــ ــنكي الصــ ـــ ــريرية ) ٢٠١٣(تحيط علمًا بإعالن هلســ ــ ــ الذي ينهض بإتاحة نتائج التجارب السـ

ــاملة عن   بما ــ ــ ــمة واإليجابية كذلك للعموم، وبأهمية اطالع العموم على بيانات شــ ــ ــ ـــلبية وغير الحاســ ـــ فيها النتائج الســ
ـــى بالنجاح التجارب ا ــ ـــجيع على إحراز التقدم في مجال العلوم وتكليل عالج المرضــ ــ ـــريرية من أجل التشــ ـــ حماية و لسـ

 ؛بالوقت نفسه معلوماتهم الشخصية
  

ــياســــات المؤثرة في تســــعير المنتجات الصــــحية وٕاذ   الحواجز التي تحول دونقلل ت والتيتوافق على أن الســ
 وقابلة موثوقة بيانات عنها تتوافر عندما أفضــل بشــكل تقييمهاو  صــياغتها يمكنهي ســياســات  هذه المنتجات إتاحة

 ككل، القيمة سلسلة على صعيد ١الكفاية فيه بما ومفصلة وشفافة للمقارنة
  

  الدول األعضاء على القيام بما يلي بما يتماشى مع ُأطرها وسياقاتها القانونية الوطنية واإلقليمية: تحث  -١
  

  المنتجات الصحية؛ ٢بشأن تبادل المعلومات علنًا عن صافي أسعاراتخاذ ما يلزم من تدابير   )١(
  
ــريرية   )٢( ـــر البيانات المجمعة للتجارب الســـ ـــب االقتضـــــاء، لدعم نشــ ــرورية، حســ اتخاذ الخطوات الضـــ

ــائلها أو مدى  ــين توافرها وٕاتاحتها، بغض النظر عن حصــ ــان وتكاليفها، ولدعم تحســ التي ُتجرى على اإلنســ
طلب الموافقة على تسويقها، وذلك إذا كانت متاحة لالطالع العام بالفعل أو ُقدمت على تأييد هذه النتائج ل

  نحو طوعي، وضمان خصوصية المرضى في الوقت نفسه؛
 

                                                           
ــر ال المثال ســــــبيل على ذلك في بما   ١ ــ ــواق في الســــــيماالبيانات، و  توافر: مدى الحصــ ــ ــغيرة، األســ ـــ  المباعة والوحدات الصـ
ــــــىو  ــ ـــول إليهم المرضـــ ــ ـــ ــ ــــواقمختلف  في الذين يجري الوصـ ــ ــ وقيمتها العالجية المجنية من هذه المنتجات  الطبية والفوائد األســـ

 المضافة.

ــعر البيع الذي يحدده    ٢ ــافي" أو سـ ــافي" أو "الســـعر الفعلي" أو "ســـعر المعاملة الصـ ــعر الصـ ألغراض هذا القرار، فإن "السـ
 الُمصّنع" هو المبلغ الذي يحصل عليه الُمصّنع بعد طرح جميع الخصومات والتخفيضات وسائر الحوافز.
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ـــحية   )٣( ــ ــ ـــ ــ ـــين إبالغ الموردين عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصـ ـــ ــ ــ التعاون في العمل على تحســـ
ت البيع واألسعار وعدد الوحدات المباعة وتكاليف التسويق المسجلة، مثل التقارير التي يقدمونها عن إيرادا

  واإلعانات والحوافز؛
  
نة بالمعلومات المتعلقة بوضــع المنتجات الصــحية من حيث   )٤( تيســير إبالغ الجماهير بطريقة محســّ

  براءات االختراع الممنوحة بشأنها والموافقة على تسويقها؛
 
ـــين القدرات الوطنية، بطرق من   )٥( ـــ ــ ــ ـــ بينها التعاون الدولي وٕاجراء البحوث المنفتحة والتعاونيــة تحســ

ـــة الدخل وتلك  ــ ــ ـــًا في البلدان النامية والبلدان المنخفضــ ــ ـــ ــوصـ ـــ ــ ــــحية وٕانتاجها، وخصــ ــ ــ وتطوير المنتجات الصـ
ــرر بهذه البلدان  ــ ــحية الالزمة لعالج األمراض التي تلحق الضــ ــ ــطة الدخل، بما فيها المنتجات الصــ ــ المتوســ

ـــمان الجودة وٕادارة في المقام األول، وكذ ــ ـــ ـــ ـــتريات العالية المردودية وضــ ــ ــ ـــ لك عملية اختيار المنتجات والمشـــ
  سلسلة اإلمدادات؛

 
  أن يقوم بما يلي:المدير العام  من تطلب  -٢

 
ــاء، بناًء على طلبها، في مجال جمع المعلومات عن البيانات   )١( ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــلة دعم الدول األعضــ ــ ـــ ــ ــ مواصـــ

، والبيانات الالزمة إلعداد السياسات ككل المنتجات الصحية قيمة سلسلة عبر أنحاء االقتصادية وتحليلها
  ؛ذات الصلة وتنفيذها من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
، نيا من الدخل المتوســطإلى الشــريحة الدُ المنتمية البلدان دعم الدول األعضــاء، وخاصــًة  مواصــلة  )٢(

الوطنية اتها قدر ها المنتجات الصحية وتنفيذها، بما فيفي وضع سياساتها الوطنية المتعلقة بشفافية أسواق 
 على اإلنتاج المحلي، واالعتماد السريع والمالئم التوقيت للمنتجات الجنيسة والمتماثلة بيولوجيًا والمشتريات

  ؛اختيار المنتجات وضمان الجودة وٕادارة سلسلة إمدادات المنتجات الصحيةعملية ة و العالية المردودي
  
 ورصــد وتوافرها،أثر شــفافية األســعار على يســر تكلفة المنتجات الصــحية ب المتعلقة ثو لبحا دعم  )٣(

ــــيما في  على هار يأثه تبما في ،ا هذاهأثر  ــ ــعير المتفاوت، والســ ــ ــ ــريحة الدُ المنتمية البلدان التســ ــــ نيا من إلى الشــ
عضــاء في هذا الصــدد، الدعم إلى الدول األتقديم و  تالتحليالٕاجراء و  واألســواق الصــغيرة، الدخل المتوســط

 حسب االقتضاء؛
  
ــلة القيمة بأكملها، بما فيأنحاء تحليل مدى توافر البيانات عن المدخالت في   )٤( ــ ــ ـــ ــ ــلسـ ـــ ــ ـــ البيانات  هاســ
ــاء أداة إلكترونية لتبادل متعلقة ال ــ ــ ـــ ــ ـــعار، بغية تقييم جدوى إنشـ ـــ ــ ـــ ــريرية والمعلومات عن األسـ ــ ــ ــ ـــ بالتجارب السـ

االســتثمارات والحوافز ب المعلومات المتعلقة هاالمنتجات الصــحية بما فيالمعلومات المتعلقة بشــفافية أســواق 
  ؛واإلعانات، والقيمة المحتملة لهذه األداة

  
كل سنتين  منتدى التسعير العادل مجال الدعوة إلى عقدالمنظمة في  الجهود التي تبذلها مواصلة  )٥(

المنتجات الصحية  يسر تكلفةموضوع  مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة بالتعاون
  ؛وشفافيتهاوأسعارها 

  
ــع مواصــــلة دعم الجهود القائمة لتحديد  )٦( شــــأن المنتجات الصــــحية ب ممنوحةبراءات االختراع ال وضــ

ــتخدام والمتاحة لالطالع العام التي تحتوي على معلومات عن ــ ــهلة االسـ ــ وتعزيز قواعد البيانات الســـ ــ ع وضـ
ــحة العمومية،، هذه براءات االختراع ـــ ـــ ــ ـــ ـــالح الجهات الفاعلة في مجال الصـ ـــ ــ ــ ـــ ـــى مع  وذلك لصـ ــ ـــ ــ ــ بما يتماشــ
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االســتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشــأن الصــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، والعمل مع ســائر 
ــلحة من أجل ت ـــ ــ ــ ــ ــــحاب المصــ ــ ـــ ــ عمل، التعاون الدولي، وتالفي ازدواجية ال وثيق عرىالمنظمات الدولية وأصــ

  المبادرات ذات الصلة؛ وتعزيز
  
 إلى جمعية الصـــحة العالمية الرابعة والســـبعينعن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار تقديم تقرير   )٧(

  من خالل المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة.
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/ /٧٢ج
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