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المقّدمة

تشــّكل مجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا الهيئة الممثلة للصناعة الدوائية في الشــرق   
األوســط وإفريقيــا. وهي تســعى وأعضاؤها إلى توفيــر المعلومات الدقيقة، والعادلة والموضوعيــة حول المنتجات الدوائية 

التخــاذ قــرارات منطقية متعّلقة باســتخدامها. مــع أخذ هذا األمر بعين االعتبار، اعتمدت مجموعــة العمل المحلية في 
للشــرق األوســط وإفريقيا  ميثاق الممارســات الترويجية للشــرق األوســط وإفريقيا )» ميثاق الشرق األوسط وإفريقيا«(. 

ويرتكــز هــذا الميثــاق على أســاس المراقبة الطوعية للترويــج للمنتجات الطبية من قبل هيئــات تنظيمية ذاتية واللجوء 
إليها عند نشــوء شــكاوى، بما يتوافق مع المعايير والممارســات الدولية.   

ال يهدف  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا إلى تقييد الترويج للمنتجات الطبية بطريقة تضّر بالمنافســة الشــريفة. 
بالمقابــل، تم وضــع الميثاق وفق المبادئ  التالية:

يجب إجراء كافة أنشــطة التســويق وفقًا لميثاق الممارســات التســويقية النافذ والشــامل من     .1  
حيــث النطاق، والمحّدد والمّتســق مع أعلــى المعايير األخالقية والمعمول به في كافــة شــركات      

األدوية واألدوية بالوصفات.   

تهــدف عالقاتنــا بالمتخصصيــن في الرعاية الصّحية إلى تقديم اإلفادة للمرضى وتعزيز ممارســة     .2  
الطــب أو الصيدلــة. ويجــب أن تترّكز التفاعالت على إطــالع المتخصصين في الرعاية الصّحية علــى      

المنتجــات، وتوفير المعلومــات العلمية والتعليمية ودعم البحــوث الطبية والتعليم.    

علينــا أن نعــّزز بيئــة يكون فيهــا عامة الناس واثقين بأّن الخيارات المرتبطــة بأدويتهم تُّتخذ على    .3  
أســاس مؤّهالت كّل منتج واحتياجــات الرعاية الصّحية للمرضى.     

يقــع على عاتق الشــركات واجب ومســؤولية توفير المعلومــات الدقيقة، والمتوازنة والعادلة حول    .4  
األدويــة  التــي توصف بموجب وصفــات للمتخصصين في الرعاية الصحية.   

تســتمد صناعة األدوية مســؤوليتها من معرفتها وخبرتها في تطوير هذه األدوية.   .5  

تنطبق معايير الســلوك األخالقي بشــكل متســاٍو على تســويق األدوية التي تصرف بموجب     .6  
وصفات طبية  في كافة الدول، بغض النظر عن مستوى تطّور أنظمة االقتصاد والرعاية      

الصّحية فيها.     

يتوّجــب علــى الشــركات الحفاظ على إجراءات داخلية وخارجية مالئمــة لضمــان االمتثــال الكامــل     .7  
للمبــادئ التوجيهيــة المحــّددة لميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا وقواعد الســلوك المرعية األخرى .   

مجموعــة العمل المحلية
في الشــرق األوسط وإفريقيا

 
 ميثاق الممارسات

 الترويجية 2016
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نطاق  ميثاق الشــرق األوسط وإفريقيا 

يغّطــي  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيــا ترويج المنتجات الدوائّية التي ال يمكــن صرفها اال بموجب وصفة طبية   
من  المتخصصين في الرعايا الصحية. ويشــمل »الترويج«، كما هو مســتخدم في  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا، أّي 

نشــاط تقوم به، أو تنّظمه أو ترعاه شــركة أدوية )بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من خالل أطراف ثالثة(، يهدف إلى الترويج 
لوصف، أو شــراء، أو توريد أو بيع أو إعطاء أو اســتهالك منتجاتها الدوائية. ويغّطي  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا النشــاط 

والتواصــل الترويجييــن الموّجهيــن ليس لألطّباء فحســب، بل ألّي عضو من المهن الخاصة بالطب، أو طب األســنان، أو 
الصيدلة أو التمريض، أو أّي شــخص آخر الذي قد يصف في ســياق األنشــطة، أو يشــتري، أو يوّرد أو يُعطي دواء )يُعرف كّل 

منهــم بـــ »المتخّصص في الرعاية الصحية«(.

يغّطي  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا كافة طرق الترويج بما في ذلك، على ســبيل المثال ال الحصر، األنشــطة ووســائل 
التواصل الترويجية الشــفهية والكتابية، والمجالت واإلعالنات المرســلة عبر البريد اإللكتروني، وأنشــطة مندوبي 

المبيعات الطبيين، واالنترنت ووســائل التواصل اإللكترونية األخرى، واســتخدام األنظمة الســمعية والبصرية مثل 
األفــالم، وتســجيالت الفيديو، وخدمات تخزين البيانات وما شــابه، وتوفيــر العينات، والهدايا والضيافة.

ال يهــدف  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا إلى تقييــد أو تنظيم توفير المعلومات غير الترويجيــة، والطبية، والعلمية 
والواقعيــة؛ كمــا أّنــه ال يهدف إلى تقييد أو تنظيم األنشــطة الموّجهة نحو الجمهور والمرتبطة بشــكل حصري باألدوية 

التــي ال تتطلب وصفة طّبية.

ال يغّطي  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا ما يلي:

-وســم المنتجات الدوائية و النشرات المرافقة؛  

- المراســالت البريديــة، التــي قــد تكــون مرفقــة بمــواد ذات طبيعــة غيــر ترويجيــةو المطلوبــة لإلجابــة     
   على ســؤال محّدد حول منتج طّبي محّدد؛

- اإلعالنــات الواقعيــة واإلخباريــة والمــواد المرجعيــة المتعلقــة، علــى ســبيل المثــال، بالتغييــرات فــي      
        النشــرة الداخليــة والتحذيــرات مــن اآلثــار الســلبية كجــزء مــن االحتياطــات العامــة، والكتالوجــات    

  التجارية وقوائم األســعار، شــريطة أال تشــمل أّي مطالبات مرتبطة بالمنتج؛

-معلومــات غير ترويجية متعّلقة بالصّحة و األمراض البشــرية؛  

- أنشــطة مرتبطــة حصريًا بالمنتجات الدوائية التــي ال تتطلب وصفات طبية؛  

- معلومــات عامــة غيــر ترويجيــة عــن الشــركات )مثــل المعلومــات الموّجهــة للمســتثمرين      
      أو الموظفيــن الحاليين/المرتقبيــن(، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة، ووصــف برامــج البحــوث    

   والتطوير، ومناقشــة التطورات التنظيمية التي تؤثر بالشــركة ومنتجاتها.

ال يقّيد  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا أو ينّظم شــروط التجارة الخاّصة بتوريد المنتجات الدوائية. ولكن يجب أن 
تتماشــى هذه األنشــطة مع األنظمة المحلية في الدولة.

يشــمل  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا المادة 20  تحت عنوان »إجراءات التنفيذ والتطبيق« التي تحّدد اإلطار لتطبيق  
ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا، ومعالجة الشــكاوى وإطالق أو تطبيق العقوبات.
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قابليــة تطبيق المواثيق األخرى

يحــّدد  ميثــاق الشــرق األوســط وإفريقيا الحّد األدنى مــن المعايير التي ترى مجموعة العمل المحليــة ضرورة تطبيقها على 
الممارســات الترويجية في مناطق الشــرق األوســط وإفريقيا. وبطريقة تتفق مع القوانين واألنظمة الوطنية المعمول 

بهــا، يجــب علــى الجمعيــات في البالد أن تنّفذ كحّد أدنى المعايير واألحكام الواردة في  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا. 
كمــا يجــب على الشــركات األعضاء االمتثال، وضمان أن تقوم الشــركات التابعة لها باالمتثــال للقوانين المعمول بها وأّي 

قوانيــن وأنظمــة تخضــع لها. وينبغي علــى الجمعيات في البالد أن تضع إجراءات كافية لضمان امتثال الشــركات األعضاء 
فيها لكافــة القوانين المعمول بها.

فــي حــال وجــود تعارض بين أحــكام القوانين األخرى المعمول بها، تُطّبق األحكام األكثــر تقييداً من بين األحكام 
المتعارضة. ولتجنب أّي شــّك، فإّن مصطلح »شــركة« الُمســتخَدم في ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا يعني أّي كيان 

قانوني ينّظم أو يرعى العمليات الترويجية التي تجري في الشــرق األوســط وإفريقيا، ســواء كان هذا الكيان الشــركة األم 
)على ســبيل المثال، في المقّر، أو المكتب الرئيســي، أو الشــركة المتحّكمة بالمشــروع التجاري(، أو شــركة تابعة أو أّي 

شــكل آخر من أشــكال المؤسسات أو المنظمات.

ومــن أجــل تســهيل االمتثال لكافة القوانيــن المعمول بها، يجب على كّل جمعية داخــل البلد أن تضع إجراءات كافية 
لضمــان امتثــال كّل شــركة عضــو فيهــا لمتطّلبات النظام  المحلي لهذه الجمعيــة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون 
الشــركات األعضــاء علــى علم أو تقّدم المشــورة المحلية في كافة الفعاليات الدولية )علــى النحو المحدد في  ميثاق 

الشــرق األوســط وإفريقيا( التي تشارك فيها شــركتها وتقام في بلدها.

يجب االمتثال لجوهر وخطاب أحكام  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا. على ســبيل المثال، ينبغي أن تطّبق الشــركات 
معاييــر ثابتــة لعالقاتهــا مع المتخصصين في الرعاية الصحية، وال ســيما في ما يتعلق بالهدايا والضيافة. وتشــّجع 

مجموعــة العمــل المحلية في الشــرق األوســط وإفريقيا أيضًا على االمتثال لخطاب وجوهــر أحكام االتحاد الدولي لرابطات 
مصانع المســتحضرات الصيدالنية، و ميثاق الممارســات التســويقية للمســتحضرات الصيدالنية واالتحاد األوروبي 

للصناعــات والجمعيات الصيدالنيــة، حيثما ينطبق ذلك.
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الرئيسي: المبدأ 

تخضــع العالقــة  بالمتخّصصيــن فــي الرعاية الصّحية لتنظيم هيئــات متعددة وتهدف إلى تقديم اإلفادة 
للمرضــى وتعزيــز الممارســة الطبية. ويجب أن تترّكز التفاعالت على إطــالع المتخصصين في الرعاية 

الصّحيــة علــى المنتجات، وتوفيــر المعلومات العلمية والتثقيفيــة ودعم التثقيف الطبي.

المادة 1
ترخيص التســويق واالســتخدامات المعتمدة للمنتج

الفقــرة 1.01. ال يجــب الترويــج لمنتــج طّبي قبل منح الترخيص التســويقي/ الموافقة التنظيميــة الذي يتيح بيعه أو توريده. 
وفــي غيــاب الترخيص التســويقي، يجب الحصول على موافقة مســبقة من الجهة الحكوميــة المختصة من أجل ضمان 

فعاليــة المنتــج وســالمته من الناحيتين الطبية والعلمية ضمن ملف التســجيل المقّدم )تُمنع المنشــورات بموجب 
الترخيــص المســبق/ الترخيــص الخاص لبيع المنتجات الطّبية ما لم يســمح القانــون المحلي بذلك صراحة(. في هذه 

الحــاالت، تكون المنشــورات الطبية والعلمية المســموح بها بموجب األنظمة المحليــة محصورة بالمتخصصين 
فــي الرعايــة الصحية في المستشــفيات/ المراكــز حيث يتوفر المنتج/ أو كما هو مبّين في ترخيص االســتيراد لضمان 

االســتخدام المالئم والسليم للمنتج. 
يرجى مراجعــة األنظمة المحلية للدولة.

الفقــرة 1.02. يجــب أن تكــون كافة المواد اإلعالنية والترويجية متوافقة مع الوســم الموافق عليــه في الدولة المعنّية مع 
مراعاة القوانيــن واألنظمة الوطنية المرعية.

المادة 2
الترويج وإثباته

الفقرة 2.01. يجب أن تشــمل كافة المواد الترويجية المعلومات األساسيةالمتماشــية مع بيانات النشــرة الداخلية 
، محــّددة تاريــخ وضــع هذه المعلومات األساســية أو مراجعتها للمرة األخيرة مع مراعــاة القوانين واألنظمة الوطنية 

المرعية .

الفقرة 2.02. حيث يكون اإلعالن مجّرد تنبيه، ال تنطبق شــروط الفقرة 2.01 أعاله، شــريطة أن يضم اإلعالن اســم المنتج 
الدوائــي فقــط أو اســمه العالمي غيــر االمتالكي، إن ُوجد، أو العالمة التجارية مع مراعــاة القوانين واألنظمة الوطنية 

المرعية اإلجراء.

الفقــرة 2.03. يجــب أن يكــون الترويج دقيقًا، ومتوازنًا، وعاداًل، وموضوعيًا ومنجزاً بشــكل كامل للســماح للمتلّقي 
بتشــكيل رأيــه حــول القيمــة العالجية للمنتــج الطبي المعني. ويجب أن يكون مبنّيًا علــى تقييم حديث لكافة األدّلة 

ذات الصلــة وأن يعكــس هــذه األدّلــة بوضوح. وال ينبغي أن يضّلل من خالل التشــويه، أو المبالغــة، أو التركيز غير المبّرر، أو 
اإلغفال أو أّي طريقة أخرى. على ســبيل المثال: 

أحكام  ميثاق الشــرق
 األوسط وإفريقيا

الترويجية للممارسات 
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ال يجوز االستشــهاد بنتائج دراســة، تدحضها أو تشــّكك فيها دراسة أخرىمســوغة علميًا ومناسبة سريرياً   •
                     بــدون أّي تأهيــل؛

ال يجوز االستشــهاد بدراســة أو تقديمها بطريقة قد تنقل انطباعًا خطأ أو مضلاًل لطبيعة الدراســة، أو     •
نطاقهــا، أو نتائجهــا، أو تطبيقها أو أهّميتها؛  

ال يجوز االستشــهاد بدراســة في المختبر أو دراســة قائمة على اختبارات حيوانية بطريقة قد تنقل انطباعًا خطأ    •
أو مضلاًل لالرتباط الســريري للتحقيق وتطبيقه على البشــر؛  

ال يجــوز االستشــهاد بتقريــر حول هذه الدراســة أو تلخيصه بطريقة قد تنقل انطباعــًا خطأ أو مضلاًل لمحتويات    •
التقريــر أو ارتباطه بالموضوع واالســتنتاجات المنبثقة عنه؛  

يجــب التعبيــر عن الكشــوفات المقارنة بين األدوية المختلفــة أو العالجات البديلة بطريقــة توضــح الصّحــة     •
اإلحصائيــة وارتباطها الســريري ويجب أن تكون كافة المقارنــات مالئمة ومتوازنة علميًا  

يجب إيالء عناية خاّصة إلى إيصال المعلومات األساســية الخاّصة بســالمة منتجات شــركات األدوية، وعلى    •
ســبيل المثال، موانع االســتعمال، واالحتياطات واآلثار الجانبية، بشــكل مالئم وبثبات، مع مراعاة الممارســات    

القانونيــة والتنظيميــة والطبية في كّل بلد.  

الفقــرة 2.04. يجــب أن يكــون الترويج قــادراً على اإلثبات، الذي يجب توفيره فوراً اســتجابة للطلبات المعقولة من 
المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية. وبشــكل خاص، يجب أن تعكس االدعــاءات الترويجية حول اآلثار الجانبية األدلة 

المتوفــرة أو أن تكــون قــادرة على اإلثبات من خالل التجربة الســريرية. وال ينبغي اســتخدام مصطلح »آمن« أو »فعال بدون 
قيد أو شرط.

الفقرة 2.05. يجب أن يقوم الترويج بالتشــجيع على االســتخدام الرشــيد للمنتجات الطبية من خالل تقديمها 
بموضوعيــة ومــن دون المبالغــة فــي خصائصها. ال يجب أن تتضّمن االدعاءات بأّن منتجًا طبيــًا، أو عنصراً فعااًل، يتمّتع 

ببعــض المزايــا الخاصة، أو الجودة أو الخاّصية مــا لم يكن باإلمكان إثبات ذلك.

الفقرة 2.06. عندما تشــير عملية الترويج إلى الدراســات المنشــورة، يتوجب إعطاء مراجع واضحة. ويجب أن تذكر 
البيانات الســريرية غير المنشــورة و المشــار إليها كمرجع في مصادر الشــركة كما يلي: »البيانات في الملف وهي متوفرة 
عنــد الطلــب«. ويجب إتاحة معلومات كافية للســماح بتقييم البيانات المشــار إليها كمرجع لمتلّقي الرســائل الترويجية 

إمــا باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــّزأ من االتصاالت الترويجية، أو كمرجع لتقرير منشــور أو بناء علــى الطلب. ويجب توفير مصادر 
البيانــات الترويجية من قبل الشــركة خــالل 15 يومًا من تاريخ طلبها.

الفقــرة 2.07. يجــب أن ترتكــز أّي مقارنة بين المنتجــات الطبية المختلفة على جوانــب المنتج ذات الصلة والقابلة 
للمقارنــة. وال يجــوز أن يكون اإلعــالن المقارن مضلاًل أو مهينًا.

الفقــرة 2.08. يجــب علــى كافة األعمال الفنية، بما في ذلك الرســوم البيانية، والرســوم التوضيحية، والصور والجداول 
المأخوذة من الدراســات المنشــورة والمتضّمنة في المواد الترويجية ما يلي:

اإلشــارة بوضوح إلى المصدر )المصــادر( المحّدد)ة( للعمل الفّني؛ و )أ(   

النســخة األصليــة؛ إال حيــن يكون االقتباس أو التعديل مطلوبــًا من أجل االمتثال ألّي قانون مرعي   )ب(   
اإلجــراء، حيــث يجب الذكر في هذه الحالة أّن العمــل الفّني مقتبس و/أو معّدل.   

يجــب إيــالء اهتمــام خاّص لضمــان أّن العمل الفّني المدرج في الترويج ال يضّلل طبيعة الدواء )على ســبيل   
المثال، ســواء كان مالئمًا الســتخدامه من قبل األطفال(، أو إدعاء لفعالية  أو المقارنة )على ســبيل المثال، من خالل 
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اســتخدام معلومــات غير كاملة أو ذات صلة إحصائيــًا أو معايير غير مألوفة(.
الفقرة 2.09. ال يجوز اســتخدام المصطلح »جديد« لوصف أّي منتج أو عرض كان متوفراً بشــكل عام أو أّي إســتخدام 

عالجــي تم الترويج له على نطاق عام، ألكثر من ســنة. 

الفقــرة 2.10. ال يجــوز ذكــر عدم وجود أّي آثار ســلبية، أو مخاطر ســّمية أو إمكانية إدمــان أو االتكالية على منتج ما. 

الفقــرة 2.11. يجــب اإلبــالغ عن المعلومات المثبتة حول اآلثار الســلبية الخطيرة وغير المتوقعــة المرتبطة بالمنتجات 
الدوائية إلى الســلطات الوطنيــة المختصة واعتبار ذلك أولوية.

الفقرة 2.12. اســتخدام االقتباسات في الترويج.

يجب نســخ االقتباســات من النشــرات الطبية والعلمية أو المنشــورات الشخصية بأمانة )إال حين    •  
يكــون التغييــر أو التعديــل مطلوبــًا من أجل االمتثال ألّي قانون مرعــي اإلجراء، حيث يجب الذكر في هذه     

الحالــة أّن االقتبــاس قد خضع للتغييــر و/أو التعديل( وذكر المصادر المحّددة.   

•  ال ينبغي  لالقتباســات من النشــرات الطبية أو المنشــورات الشــخصية المرتبطة بالنشــرات الطبية    
أن تغّير أو تحّرف بأّي شــكل من األشــكال المعنى الذي يقصده  المؤلف أو الباحث الســريري أو داللة     

العمل الرئيســي أو الدراسة.   

المادة 3
الترويج مقبولة 

الفقــرة 3.01. يجــب أن تحافظ الشــركات علــى معايير أخالقية عالية في كافة األوقــات. وينبغي على الترويج ما يلي:

عدم اإلســاءة إلى ســمعة الصناعة الدوائية أو الحّد من الثقة فيها؛  •  
التمّتــع بطبيعــة تقّر بطبيعة األدوية الخاصة والمكانــة المهنية للمتلّقي)ن(؛ و  •  

عدم التسّبب بإساءة.  •  

المادة 4
توزيع الترويج

الفقــرة 4.01. يجــب الحفاظ علــى خصوصية البيانات الخاصــة بالمتخصصين في الرعاية الصّحية

الفقــرة 4.02. يجــب أن تكون وتيرة وحجم النشــر للمــواد المطبوعة إلى المتخصصين فــي الرعاية الصحية معقولة. وال 
يجوز أن يســتهدف الترويج ســوى األشــخاص الذين يمكن إثبات حاجتهم إلى هذه المعلومات المعّينة أو اهتمامهم 

بها.
الفقرة 4.03. يجب تحديث البريد، والبريد اإللكتروني وقوائم جهات االتصال المشــابهة بشــكل دائم. »يجب االســتجابة 
إلــى طلبــات إزالــة المتخصصيــن في الرعاية الصحية مــن القوائم الترويجية »، إنما يجب الحفــاظ على قوائم البريد كاملة 

ومنظمــة للتمكــن من اطالعهــم على المعلومات المهمة الخاصة باآلثــار الجانبية، والوقاية، واإلنذارات الخ.

المادة 5
الترويج شفافية 

الفقــرة 5.01. ال يجــب أن تعمــل البرامــج على إخفــاء أو تحريف الغاية الترويجية الحقيقيــة منها، من األمثلة على ذلك، 
دراســات وبرامج البحوث المعــدة للترويج لمنتج معّين.
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الفقرة 5.02. حين تدفع الشــركة من أجل، أو تضمن أو تنّســق نشــر مواد ترويجية في المجالت، يجب أال تشــبه هذه 
المــواد الترويجيــة المواد التحريرية المســتقلة أو أن تّتخذ شــكل أخبار أو تقرير طرف ثالث.

الفقرة 5.03. إّن المواد المتعلقة باألدوية واســتخداماتها، ســواء الترويجية بطبيعتها أم ال، التي ترعاها شــركة معّينة، 
يجب أن تشــير بوضوح إلى  أن  رعايتها تمت من قبل تلك الشــركة.

الفقرة 5.04. يجب أال تتضمن المواد الترويجية أّية إشــارة إلى ســلطات التســجيل، ما لم تطلب ســلطة الترخيص ذلك 
بشكل خاّص. 

الفقــرة 5.05. ال يجــب أن تقّلد المواد الترويجية األجهزة أو تنســخ الشــعارات أو المخطــط العام المعتمد من قبل 
الشــركات األخرى بطريقة من شــأنها أن تضّلل، أو تشــّوش أو تهين.

الفقرة 5.06. يجب على مواد أبحاث الســوق، التي ال تتطلب الكشــف عن اســم الشــركة، أن تذكر وجود شــركة أدوية 
راعية.

الفقــرة 5.07. ال ينبغــي أن تُســتخدم نتائج بحوث الســوق في الترويج. وألغراض هــذا الميثاق، فإّن مصطلح »أبحاث 
الســوق« يعنــي أّي جمــع وتحليــل للمعلومات الناتجة عن وســائل غير علمية، وبالتالي غير صالحــة للتقديم في منتدى 

طبــي أو علمي أو مقبولة الســتخدامها مــن أجل أغراض طّبية أو علمية.

المادة 6
التواصل المباشــر مع المستهلك

الفقــرة 6.01. مــا لــم يكن محظوراً بشــكل واضح في القانون؛ تقع على عاتق الشــركات ومقّدمي الرعاية الصحية 
مســؤولية ضمــان أن تكــون المعلومات المقّدمة مباشــرة للمرضى دقيقة، ومتوازنة ومتوافقة مــع المعايير الترويجية 

في المادة 2.

الفقرة 6.02. ال يُســمح باإلعالنات الخاصة باألدوية  التي تصرف بموجب وصفة طبية أن توجه مباشــرة للمســتهلك 
و ذلك في معظم بلدان الشــرق األوســط وإفريقيا؛ ومع ذلك، تســمح بعض الدول باإلعالن عن األدوية بدون وصفة 

طبية/المنتجــات المتاحــة للبيع المباشــر بــدون وصفة بعد موافقة وزارات الصّحة المعنيــة - يرجى مراجعة أنظمة البالد 
المحلية.

تجدر اإلشــارة إلى أّن  ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا ينطبق على ترويج المنتجات المتاحة للبيع المباشــر بدون وصفة 
)علــى النحــو المحــّدد في األنظمة المحلية( الموّجهة مباشــرة نحو المتخصصين فــي الرعاية الصّحية. ولكّن ترويج 

المنتجات المتاحة للبيع المباشــر بدون وصفة للمســتهلكين يكون خارج نطاق ميثاق  الشــرق األوســط وإفريقيا ويجب 
أن يتوافق مــع القوانين واألنظمة المحلية.

الفقرة 6.03. على الرغم من القيود الواردة في الفقرة 6.02، يُســمح للشــركات بالمســاهمة مع المتخصصين في 
الرعايــة الصحيــة إلجــراء برامج التوعية  عن األمراض للجمهور العام/المرضى، و المســاهمة من خالل وســائل التواصل 

األخــرى لتلبيــة الطلــب المتزايد من المســتهلكين/المرضى على المعلومات وتعزيز فهــم الجمهور في ما يتعلق 
بالوقايــة مــن األمراض واإلشــارات واألعراض الخاصة بالحاالت الطبية، واألمــراض والعالجات المتاحة. ولكن يجب أن 

تمتثــل هــذه األنشــطة ألعلى معايير الدقة والتوازن العــادل، وتكمل دور المتخّصص في الرعاية الصحيــة. ال يُعتبر التثقيف 
حول المرض ومبادرات التوعية من األنشــطة الترويجية إذا تّم إجراؤهما  بشــكل صحيح.

  
مــن خــالل تنظيــم حمالت التوعية حول األمراض واســتراتيجيات اإلعالم األخرى الموّجهــة للجمهور العام، يجب على 

الشــركات أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي:

يجــب أن يكــون الغرض الرئيســي إخباريًا )أي لزيادة التوعية حول مــرض أو أمــراض معّينــة وتوفيــر     •  
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التعليــم الصحــي المــزّود بمعلومــات حــول المــرض وطريقــة التعاطــي معــه(. ال يجــب الترويــج      
الســتخدام منتج دوائي معّين.     

ذكر اسم المنتج:  •  
قد يكون من المناســب ذكر االســم العلمي للمنتج شــريطة تغطية جميع العالجات المتوفرة     
بشــكل متســاٍو )الدوائية وغيرالدوائية على حد ســواء(. ويجب أن تضمن الشــركات االمتثال      

المحلية. لألنظمة    
يكــون المتخصــص فــي الرعاية الصّحية الذي يقوم بوصف الدواء هو المســؤول الوحيد عن اتخــاذ     •  

القرار بشــأن العالج المالئم لكّل مرض بعد  التشــاور مع المريض.   
يجب أن تتضّمن النشــرة معلومات دقيقة، ومحّدثة، وأساســية، وشــاملة، ومتوازنة وعادلة،     •  

وقابلــة للقــراءة باإلضافة إلى المراجع المالئمة.     

الفقــرة 6.04. يجــب علــى الترويج الموجــه للصيدلية لألدوية التي تباع بموجب الوصفــات الطبية فقط أن يتبع األنظمة 
المرعية.  المحلية 

الفقــرة 6.05. تنطبــق المبــادئ التوجيهيــة المذكورة أعاله على كافة قنوات التواصل )بما في ذلك على ســبيل المثال ال 
الحصــر، المــواد المطبوعة، والمواد الســمعية البصرية، واالنترنت، والمواقع اإللكترونية ووســائل التواصل االجتماعي الخ(.

المادة 7
الخطوط الســاخنة برعاية الشــركة والمشورة حول المســائل الطبية الشخصية

الفقــرة 7.01. إّن مراكــز االتصــال المكّلفة بالتواصل مباشــرة مع المرضى والتي ترعاها الشــركة، يجب أن تتناول التثقيف 
حول المرض فقط، وأال تُســتخدم للترويج   حيث أن المنشــورات الموّجهة مباشــرة للمســتهلك ممنوعة بموجب 

القوانيــن المحليــة. وباإلضافــة إلى ذلك، يجــب أن يقوم الخبراء الطبيون المؤّهلون برصدها واإلشــراف عليها على نحو 
كاٍف.

الفقــرة 7.02. فــي حــال قام أحد من الجمهور العام بطلب نصيحة حول مســائل طبية شــخصية، يجب أن يُنصح 
الشــخص الُمستفســر باستشــارة أخصائي في مجال الرعاية الصحية.

المادة 8
التقييمات/الدراســات بعد التسويق

أو الدراســات غير التدّخلية لألدوية المسّوقة

الفقرة 8.01. ال ينبغي أن تكون التقييمات الســريرية، وبرامج المراقبة لما بعد التســويق، وبرامج الخبرات والدراســات لما 
بعــد التســويق ترويجــًا مقّنعًا. ويجب إجراء هذه التقييمات والبرامج والدراســات لغرض علمــي أو تثقيفي في المقام األول.

الفقرة 8.02. يتم التعريف بالدراســة غير التدّخلية للدواء المســّوق على أّنها دراســة توصف فيها المنتجات الطبية 
حســب الطريقة المعتادة وفقًا لشــروط ترخيص التســويق. ال يُتخذ القرار بشــأن تحديد اســتراتيجية عالجية معّينة 

للمريــض مســبقًا عــن طريــق بروتوكول تجريبي. ويتم فصل وصف الدواء بشــكل واضح عن قرار إدراج المريض في 
الدراســةلن يتم تطبيق أّي إجراءات تشــخيص أو مراقبة إضافية على المرضى، ويتم اســتخدام أســاليب وبائية لتحليل 

البيانــات التي تم جمعها.

الفقــرة 8.03. إّن الدراســات غيــر التدّخلية لألدوية ذات الطبيعة المســتقبلية ، والتي تنطوي علــى جمع البيانات الخاصة 
بالمريــض مــن أو بالنيابــة عــن فرد أو مجموعة مــن المتخّصصين في الرعاية الصحية للدراســة على وجه التحديد، يجب أن 

تتوافق مع كافــة المعايير التالية:

إجراء الدراســة بغرض علمي؛ ثمة خّطة دراســة مكتوبة )بروتوكول( و وعقود خّطية بين    )أ(   
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المتخّصصين في الرعاية الصحية و/أو المعاهد التي ســتتم فيها الدراســة، من جهة، والشــركة      
الراعية للدراســة من جهة  أخرى، ما ســيحّدد طبيعة الخدمات التي ســيتم تقديمها، ووفقًا للفقرة     

)ج( أدناه، أســس الدفع لقاء تلك الخدمات.   

يكــون أّي بــدل أتعاب مقــّدم معقواًل ويعكس القيمة الســوقية العادلة للعمل المنجز؛ )ب(   

)ج(  في الدول حيث تكون لجان مراقبة األخالقيات مســتعّدة لمراجعة هذه الدراســات، يجب تقديم    
بروتوكول الدراســة إلى لجنــة مراقبة األخالقيات للمراجعة؛     

يجــب احترام القوانيــن والقواعــد واألنظمــة المحليــة المرتبطــة بخصوصيــة البيانــات الشــخصية    ـ(  )هــ  
)بما في ذلك جمع البيانات الشــخصية واســتخدامها(؛   

ال يجوز أن تشــّكل الدراســة حافزاً لتوصية، أو وصف، أو شــراء، أو توريد، أو بيع أو إعطاء منتج دوائي   )و(   
معّين؛    

يجب أن تتم الموافقة على بروتوكول الدراســة من قبل القســم العلمي في الشــركة، الذي عليه   )ز(   
أن يُشــرف أيضًا  على سير الدراسة؛   

يجــب تحليــل نتائج الدراســة من قبل أو بالنيابة عن الشــركة المتعاقدة، وإتاحة الملّخصــات ذات    )ح(   
الصلة في غضون فترة معقولة من الوقت للقســم العلمي في الشــركة؛ يحتفظ هذا       
القســم بســجالت التقارير المذكورة أعاله لفترة كافية من الوقت. وترســل الشــركة تقرير      

الملّخــص إلــى جميع المتخّصصين في الرعاية الصحية الذين شــاركوا في الدراســة، وتجعله متاحًا     
للهيئــات ذاتية التنظيم و/أو اللجان المســؤولة عن اإلشــراف أو فــرض مواثيق بناء على طلبها. إذا     

أظهــرت الدراســة نتائج مهّمــة لتقييم المخاطر-الفائدة، يجب أن يُحــال تقرير الملّخص فوراً إلى     
الســلطة المختصة ذات الصلة؛ و   

يشــارك مندوبو المبيعات الطّبيون بصفتهم اإلدارية فقط، ويتم ذلك تحت إشــراف القســم    )ط(   
العلمــي للشــركة الذي ســيضمن أيضًا أن يكون المندوبون مدّربيــن تدريبًا كافيًا. ال يجوز أن تكون     

هذه المشــاركة مرتبطــة بالترويج ألّي منتج طّبي.    

الفقرة 8.04. إلى الحّد القابل للتطبيق، يتم تشــجيع الشــركات على االمتثال للقســم 8.03 لكافة أنواع الدراســات األخرى 
التــي تغّطيهــا الفقرة 8.02.، بما فيها الدراســات والســجالت الوبائية وغيرها التي تكــون رجعية بطبيعتها.

الفقــرة 8.05. ال يتــم جمــع المعلومات الخاّصــة بالمريض إال بعد موافقته على ذلــك. وينطبق هذا الحكم أيضًا حين 
تقوم الشركات بإرســال المعلومات إلى المريض.

المادة 9
والضيافة المناسبات 

مؤتمــرات - ندوات - تثقيف طّبي

الفقــرة 9.01. طبيعــة ومــكان المناســبات: يجب أن تقام كافة االجتماعات، والمؤتمرات، والنــدوات الترويجية والعلمية 
والمهنيــة وغيرهــا مــن األحداث المماثلة )يُعرف كّل منها بـ«المناســبة«( التي تنظمها أو ترعاها شــركة في المكان 

المناســب المؤّدي إلى الغرض الرئيســي للمناســبة. بالنســبة إلى الفنادق المعروفة جيداً كمواقع ترفيهية، مثل 
المنتجعــات وفنــادق الجولــف، فيمكن أن تؤثر على صــورة الصناعة الدوائية، وبالتالي فهي غيــر مقبولة بموجب الميثاق  

علــى الرغــم مــن إمكانيــة وجود مرافق مناســبة فيها. أما الفنادق التي ال تقّدم مثل هذه العــروض الترفيهية، إنما تملك 
مرافــق مالئمة لألعمال كافية، فهي تُصّنف بالمواقع المناســبة.

خــالل هــذه المناســبات، يجوز للشــركات أن تقّدم هذه الضيافة فقط حين تكــون مالئمة وتتوافق مع أحكام أّي من 
المرعية.  المواثيق 
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تكون هذه المناســبات أيضًا:

متواضعة وبســيطة وفقــًا للمعايير المحلية؛  •  
مقتصــرة علــى  التواصالت اإلخبارية وتوفير القيمــة العلمية أو التعليمية؛  •  

مخّصصة بشــكل رئيســي، من حيث الوقت والجهد، لتعزيز األنشــطة والخطابات العلمية،     •  
والموضوعيــة والتثقيفيــة )يجب تقديم عــرض تثقيفي أو أكثر خالل المنتدى(؛ و   

مرّكــزة علــى تعزيز معرفــة الحاضرين في ما يختّص بالمواضيع المعروضــة. يجب أن يلّبــي اختيــار     •  
الحاضريــن معاييــر موضوعية تثبت أهليتهم لحضور مناســبات مماثلة.   

الفقرة 9.02. موقع المناســبات: ال يجوز للشــركات تنظيم أو رعاية حدث أو مشــاركة متخّصص في الرعاية الصحية في 
المناســبات التــي تقام خارج وطنــه )»حدث دولي«( إال في الحاالت التالية:

كان معظم المدعّوين من خارج الوطن األم، وبحســب البلد المنشــأ لمعظم المدعّوين، فمن    •  
المنطقــي أكثــر إقامــة الحدث في دولة أخرى؛ بتعبير آخر، يجب إقامــة االجتماعــات فــي البلــد الــذي      

تتحّدر منه غالبية المشــاركين.   
نظــراً لموقــع المــوارد أو الخبرات ذات الصلــة التــي تشــّكل موضــوع الحــدث، فمــن المنطقــي أكثــر     •  
إقامــة الحــدث فــي دولة أخرى. ومع ذلــك، ينبغي أن يقتصــر ذلــك علــى حــاالت محــددة، علــى ســبيل      
المثــال، فــي حــال كان الهــدف مــن االجتمــاع زيــارة المرافــق مثــل مستشــفى أو عيــادة حديثــة، أو      

مرفــق بحــث وتطوير أو مصنع في بلد آخر.   
حين يكون متحّدثون/خبراء مشــهورون غير مســتعّدين للســفر إلى دولة معّينة ألســباب أمنية،     •  
وحيــن تكــون الشــركة غير قادرة على إيجاد متحّدثين آخرين. في هــذه الحالة فقط، يكون مقبواًل     

إقامــة االجتماع فــي موقع مالئم خارج ذلك البلد.   
االجتماعات التي تُعقد في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا:  •  

في حال عقد اجتماع إقليمي واســع مع مشــاركين من دول مختلفة في الشــرق األوســط وإفريقيا،     
يمكن عقد االجتماع في أّي دولة من الشــرق األوســط وإفريقيا يأتي المشــاركون منها.   

ولكن، يمكن أن يُعقد االجتماع في أّي دولة في الشــرق األوســط وإفريقيا حتى في حال عدم وجود أّي     
مشــاركين منها، نظراً ألســباب متعّلقة باألمن أو بالســفر قد تمنع تنظيم االجتماع في بلد      

أحــد المشــاركين. وينطبــق األمــر عينه في حال الحاجة إلى عقد اجتماع فــي موقع مركزي أكثر نظراً إلى     
اعتبارات مرتبطة بالســفر.    

الفقــرة 9.03. تســديد النفقــات: تقتصــر الضيافة المقدمة في ما يتعلق بالمناســبات الترويجيــة أو المهنية أو العلمية 
)الدولية أو المحلية( على الســفر، ووجبات الطعام، واإلقامة ورســوم التســجيل األصلية. 

ويتــم تســديد النفقــات والتكاليف عند تقديم إيصــاالت النفقات الفعلية المتكّبدة. وال يجــوز تقديم البدالت اليومية ما 
لــم ينــص القانــون المحلــي على خالف ذلك. كما ال يجوز دفع األتعاب للمشــاركين فــي االجتماعات من غير أعضاء هيئة 

التدريس أو  المحاضرين، إال بموجب الشــروط المذكورة في الفقرة 13 الخاص باالستشــاريين.

الفقــرة 9.04. تغّطــي الضيافــة المتخصصين فــي الرعاية الصحية فقط: يجوز تمديد الضيافة فقط لألشــخاص الذين 
تنطبــق عليهــم صفة المشــاركين. ال يُســمح بإدراج زوج المتخصص في الرعاية الصّحيــة أو ضيوفه اآلخرين. وال ينطبق 

ذلك على وجبات الطعام فحســب، بل على نفقات اإلقامة وأّي مصاريف ســفر. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي على الشــركات 
تســهيل، أو تنظيم أو المســاعدة في أي خدمات لوجســتية خاصة بمرافقة األشــخاص في الســفر أو المشاركة في 

بالمناســبات ســواء كانت تحت رعاية الشــركة أو مســتقّلة، المقامة داخل البالد أو خارجها.

مــن أجــل تجّنب المناســبات التي يأتــي فيها المتخّصصون في الرعاية الصّحية برفقة أشــخاص مثل الزوج/الزوجة أو 
األطفــال، يجــب أن تثنيهــم جميع الشــركات صراحة عن القيام بذلك عند دعوتهم. ويمكن اســتخدام ما يلي كمثال:

»نــود أن نذكركــم بأّن هذه دعوة شــخصية للمتخصصين في الرعاية الصحية.ووفقًا لميثاق الممارســات 
الترويجية للشــرق األوســط وإفريقيا المخصص لشــركات األدوية، ال يجوز دعوة األزواج، أو األقارب أو الضيوف 

اآلخريــن المرتبطيــن بالمتخصصيــن فــي الرعاية الصحية أو إدراجهم في أّي حــدث ترويجي أو مهني أو علمي.«
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الفقــرة 9.05. طبيعــة الضيافــة: تكون كافة أشــكال الضيافة المقّدمة إلى المتخصصين فــي الرعاية الصحية معقولة 
ومقتصــرة علــى الغــرض الرئيســي من هذا الحــدث. وكقاعدة عامة، ال يجب أن تتجاوز الضيافة مــا يكون  متخصصو الرعاية 

الصحية عادة على اســتعداد أن يدفعوه بأنفســهم. 

الفقرة 9.06. الترفيه: 
ال توّفر الشــركات األعضاء أو تدفع مقابل األنشــطة الترفيهية أو االجتماعية.

ال تُعتبر ســوى أنشــطة الترفيه/الضيافة الثانوية المرتبطة بالغرض الرئيســي للحدث أّنها مالئمة شــرط أن تكون 
متواضعــة بطبيعتها ومتوافقة مع الوجبات.   

مــن حيــث المبــدأ التوجيهي العام، يجب تخصيص أكثر من 70% من وقت الحدث )ســاعات/أيام العمل( لألنشــطة 
والتعليمية.  العلمية 

الفقــرة 9.07. تنطبــق األحــكام أعاله على كافة االجتماعات، والمؤتمــرات، والندوات، واجتماعات مجلس اإلدارة 
االستشــارية، وتدريــب  المحاضــر أو اجتماعــات الباحثين الترويجية والعلميــة والمهنية وأّي حدث آخر مماثل.

تمتثــل الشــركات لإلرشــاد الخاص بمعنــى مصطلح »معقول«، كما هو مبّين في المــادة 9، أو المرتبط بأّي قانون مرعي. 

المادة 10
تثقيــف ورعايــة المتخصصين في الرعاية الصحية 

الفقــرة 10.01. إّن التثقيــف الطبي المســتمّر والمؤتمــرات العلمية والتربويةلطرف ثالث أو االجتماعات المهنية تســاهم 
فــي تحســين رعايــة المرضى. لذلك، يجوز  رعايــة المتخّصصين في الرعاية الصحية من قبل الشــركات األعضاء لحضور 

هــذه االجتماعات او المؤتمرات.

تضمن الشــركات ما يلي:

ال يكــون اختيــار المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة لرعايتــه لحضــور المؤتمــرات أو المناســبات     •  
التثقيفيــة األخــرى مقّدمــًا أو موعوداً به كحافز لوصف، أو توريــد، أو بيع أو إعطاء منتج طّبي؛   

تكــون كافــة الدفعــات معقولة من حيث الطبيعة وترتبــط بالنفقــات الفعليــة العينّيــة المتكّبــدة     •  
فــي مــا يختّص بالمناســبات المحددة وتغّطي فقط المبالغ المســموح بها في الفقرة 10.   

ال يتــم تســديد أّي بدل أتعــاب لتعويض المتخصصين في الرعايــة الصّحية عن الوقت الذي أمضوه    •  
في حضور الحدث.    

الفقرة 10.02. ال يجب توفير أو تقديم المنح، أو المنح الدراســية، أو اإلعانات، أو الدعم، أو عقود االستشــارات، أو المواد 
التثقيفيــة أو التطبيقيــة إلــى المتخّصص فــي الرعاية الصحية مقابل وصفــه للمنتجات أو التزامه بمواصلة وصف 

المنتجات. ال ينبغي تقديم أو توفير بطريقة معينة أو وفق شــروط من شــأنها أن تتداخل مع اســتقاللية ممارســات
وصــف المنتجات من قبــل المتخّصص في الرعاية الصّحية. 

الفقــرة 10.03. مــن المناســب تقديم تعويــض معقول للمتخصصين في الرعاية الصّحية الذين يشــاركون في برامج 
تهــدف الســتقطاب وتدريــب المحاضرين للشــركة الراعاية  مقابل وقتهم، نظــراً لقيمة ونوع الخدمات المقّدمة،

وتســديد تكاليف الســفر، والســكن والوجبات المعقولة، عند )1( حصول المشــاركين على تدريب مكّثف حول المنتجات 
الدوائية للشــركة واالمتثال للمتطلبات التنظيمية الخاصة بنشــر هذه المنتجات؛ و)2( إتاحة هذا التدريب للمشــاركين 

توفير خدمة قّيمة للشــركة؛ و)3( تلبية المشــاركين المعايير الخاصة باالستشــاريين )كما هو مبّين في الفقرة 13 
أدناه(.

الفقــرة 10.04. يجــوز تقديم المســاعدة المالية للمنح الدراســية أو أحوال تعليمية أخــرى التي تتيح لطالب الطب، 
والمقيميــن، والزمــالء وغيرهــم من المتخصصين فــي الرعاية الصحيةتحت التدريب لحضــور المؤتمرات التربوية، طالما 

أّن اختيــار األفــراد الذين ســيحصلون على األموال يتم من قبل المؤسســة األكاديميــة أو التدريبية. وتُحّدد »المؤتمرات 
التربويــة المختــارة بعناية« بشــكل عام على أّنها االجتماعات الرئيســية الخاّصة بالتثقيــف والتعليم أو متعلقة 
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بالسياســات للجمعيــات الطبية الوطنيــة، أو اإلقليمية أو التخّصصية.

الفقــرة 10.05. إّن الدفعــات المســّددة مباشــرة إلى راعي المؤتمر ال يجب أن ترتبط بأّي حــال من األحوال بتخّلي الراعي عن 
التحّكــم باختيــار المحتوى، وأعضاء هيئة التدريس، والوســائل التثقيفية والمواد والموقع.

الفقرة 10.06. يتوّجب على الشــركات الكشــف للمشــاركين في المؤتمرات التي يكون لها مظهر االســتقاللية عن 
أّي رعاية مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل شــركة خاّصة  لألنشــطة اإلعالمية والتثقيفية. ويتم اإلفصاح عن الرعاية 
للحاضريــن قبــل األنشــطة التعليمية مــن خالل تصريحات موجزة في مواد المؤتمر مثل، وليس على ســبيل الحصر، 

الكتّيبات، أو المخططات، أو المســتندات، أو جلســات الملصقات، أو منشــورات لما بعد االجتماع، أو التقارير الســريرية أو 
مالحــق لمجالت األطراف األخرى.

الفقــرة 10.07. يجــوز توفيــر الدعم المالي للوجبات أو حفالت االســتقبال لرعاة المؤتمــر الذين يمكن أن يوّفروا بدورهم 
وجبات الطعام أو حفالت االســتقبال لجميع الحضور. يجوز أن توّفر الشــركة أيضًا وجبات الطعام أو حفالت االســتقبال 

مباشــرة فــي هذه المناســبات إذا كانت تتوافق مــع المبادئ التوجيهية للمنظمــة الراعية. في أّي من الحاالت المذكورة 
أعــاله، يجــب أن تكــون وجبات الطعام أو حفالت االســتقبال متواضعة ومحّفزة على النقــاش بين أعضاء هيئة التدريس 

والحضــور، فــي حيــن ينبغي أن يكون الوقت المخّصص  لوجبات الطعام أو حفالت االســتقبال أقصر بشــكل ملحوظ من 
الوقــت المخصص لألنشــطة التثقيفية لالجتماع. 

المادة 11
الهدايا والسلع األخرى

الفقــرة 11.01. ال يمكــن تقديــم أو عــرض أو الوعــد بأّي هدية، أو ميزة مالية أو منفعة عينيــة إلى متخّصص في الرعاية 
الصحيــة كمحّفــز لوصف، أو توريــد، أو بيع أو إعطاء منتج طّبي. 

الفقرة 11.02.
منــع األمــوال النقديــة والهدايا الشــخصية: ال يجب تقديم أو عرض الدفعات النقدية أو ما يعادلها )مثل قســائم الهدايا 

)حتــى لــو كان يقتصــر ذلــك على هدية طبية(، وبطاقات الهاتف، الخ.(  إلى المتخصصين في الرعاية الصحية ســواء بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر. وينطبق األمر عينه على الهدايا المرتبطة بالمنفعة الشــخصية )مثل البطاقات الرياضية أو 

الترفيهيــة واألدوات اإللكترونية، الخ.( والهدايا المجامالت الموســمية. 

الفقرة 11.03.
الوســائل الترويجيــة: يجــوز توفير أو عرض الوســائل الترويجية الدنيا من حيث القيمة والكميــة للمتخصصين في 

الرعايــة الصحيــة إذا كانــت ذات صلة بممارســة الرعاية الصحية. وتُعتبر الوســيلة الترويجية  مــواد غير نقدية تُمنح بهدف 
الترويــج. وتشــمل األمثلــة المحتملة عن الوســائل الترويجية المقبولة وغير الباهظــة التالية: األقالم، وأوراق المالحظات، 

وأكياس المؤتمرات، والرزنامات، وثقاالت الورق، ووســادات فأرة الحاســوب، ومؤشــرات الليزر، وأوراق الوصفات الطّبية أو 
حامــالت بطاقــات األعمال. يجب أن تكون هــذه المواد ذات قيمة وكمية دنيا.

إّن الوســائل الترويجية المخّصصة للمنفعة الشــخصية للمتخّصص في الرعاية الصحية غير مقبولة. وتشــمل الوســائل 
غيــر المقبولــة علــى ســبيل المثال ال الحصر: الهدايا التــي تتعلق بهواية المتخصصين فــي الرعاية الصّحية )كرات الغولف، 

والحقائــب الرياضيــة، وتذاكر األحداث الرياضية(، والمظالت، وبطاقات الهاتف، وإطارات الصور، واألســطوانات الموســيقية، 
وخرائــط المدن، وسالســل المفاتيح، وســلل الطعــام، أو أّي نوع من الخمور، والجعة، والنبيذ أو منتجــات التبغ، والتلفزيونات، 

وأجهــزة الفيديــو، وأجهــزة األقراص المدمجة والدي في دي، والكاميرات الرقميــة، والهواتف المحمولة، وأجهزة 
الكمبيوتــر المحمولــة، والكمبيوتــرات المكتبيــة، والمعدات المكتبية، واألثاث وأّي من أنــواع األجهزة اإللكترونية الخاّصة 

بالمســتهلك وأكسسوارات السيارات.

الفقرة 11.04.
المــواد التثقيفيــة أو التعليميــة والمواد  ذات اإلفادة الطّبية

وفقــًا للقوانيــن واألنظمة المحلية، يُســمح بتقديــم المواد التثقيفية أو التعليمية بشــرط أن تكون: )i( »غير باهظة 
الثمن«. )ii( ومرتبطة ارتباطًا مباشــراً بممارســة الطب أو الصيدلة، و)iii( ومفيدة بشــكل مباشــر لرعاية المرضى.



16 ميثاق الممارسات الترويجية  2016 

ووفقــًا للقوانيــن واألنظمــة المحليــة، يمكن توفير » مواد  ذات إفادة طّبية« الهادفة بصورة مباشــرة إلى تعليم 
المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية ورعاية المرضــى إذا كانت غير باهظة الثمن وال تؤّثر بالممارســات التجارية الروتينية 

للمتلقي.

وتشــمل المــواد التثقيفيــة والتعليميــة المقبولة والمواد ذات الفائدة الطبية التي تركز علــى منفعة المريض على 
ســبيل المثــال ال الحصــر: مــواد تثقيف المريض، أقراص مدمجة، دي في دي، في ســي دي تعليميــة طبية، ، والكتب الطبية 
والعلميــة والصحيــة، والمجالت والدوريات الطبية والعلمية المطبوعة واإللكترونية، والنماذج التشــريحية لالســتخدام 

في غرفة المعاينة، والســماعات الطبية، ومطرقة ردود الفعل، وأقالم  التي تحوي مؤشــرات مضيئة ، وأدوات التشــخيص، 
وميــزان الحــرارة، ومنظار األذن، وجهاز مراقبة الســّكر وأجهزة قياس الوزن والطول.

ال يجــب تقديــم المــواد ذات الفائدة الطّبية إال بشــكل عرضي، حتى إذا كانت كّل مــادة منها على حدى مالئمة.

الفقرة 11.05. يجب أن يقتصر تعزيز انتشــار العالمة التجارية من خالل الوســائل الترويجية على االســم، وشــعار الشــركة، 
والمنتجــات الطبيــة، واســمها العالمي غيــر اإلمتالكي، أو عالمتها التجارية إال في الحاالت التي تُذكــر فيها كافة المعلومات 

المنصــوص عليها في الفقرة 2.01 أعاله. 

المادة 12
العّينات

الفقــرة 12.01. وفقــًا للقوانيــن واألنظمة الوطنيــة المعمول بها، يجوز توريد عّينات المنتج التي تكون محددة بشــكل 
واضــح بأنهــا كذلك بدون رســوم وبكّميات معتدلة إلــى المتخصصين في الرعاية الصحيــة المؤّهلين لوصف هذا المنتج 

الطبــي مــن أجــل تعريفهــم  به، إما بشــكل تلقائي أو تحت الطلب. ال يجوز إعطاء العّينات مــن أجل تغطية عالج المرضى 
فقــط. ويجــب أن تكون كمية العّينات دائمًا محدودة ومحّددة ســنويًا.

الفقــرة 12.02. ال يجــب إعطــاء العّينــات كمحّفز لتوصية، أو وصف، أو شــراء، أو توريد أو بيع أو إعطــاء المنتجات الطبية 
ِ، أو العرض لبيع أو شــراء أو االتجار بالعّينات. ال ينبغي اســتخدام  المحّددة. وال يجوز ألّي شــخص بيع، أو شــراء، أو االتجار بـ

العّينات ألغراض تجارية أو كجزء من دراســة ما بعد التســويق.

الفقــرة 12.03. يجــب أن توســم كّل عينة بشــكل واضح بعالمة »عّينة طبية مجانيــة - غير مخّصصة للبيع« أو 
مصطلحــات ذات صلــة، وأن تكون مصحوبة بنســخة من النشــرة الداخلية للدواء. ال يجــب أن تكون كّل عّينة أكبر من 

أصغر وحدة متوفرة في الســوق.

ِ،  والمســاءلة، والتتّبع والرصد للعّينات  الفقــرة 12.04. يجــب أن تتمّتع الشــركات بأنظمة كافيــة من التوثيق، والتحّكم بـ
التــي توّزعهــا، ولكافــة األدويــة التي  يتعامل بها مندوبوها المعتمدون. ويتم تشــجيع الشــركات األعضاء على أخذ ما يلي 

االعتبار: بعين 

يجــب نقل العّينات وتخزينها بطريقة مّتســقة مع شــروط التخزين وفــق متطّلبات ملصق المنتج    •  
وضمان الجودة.   

يجب أن تتمّتع الجمعيات األعضاء بإجراءات محّددة بشــكل واضح لتجّنب الســرقة، و ان تملك     •  
القدرة على إبالغ الســرقة إلى الســلطات المختصة من أجل منع ســوء االســتخدام المحتمل      

المفقودة.    للكّميات    

الفقــرة 12.05. ال يجــوز توريــد أّي عّينــات من المنتجات الطبية التالية، إال إذا ســمح القانون المحلي بذلك:

المنتجــات الطّبيــة التــي تحتــوي على مواد ُحّددت بانها من لمؤثــرات العقلية أو المواد المخّدرة من    •  
قبــل االتفاقيــات الدولية، مثل اتفاقيتي األمــم المتحدة للعامين 1961 و1971؛   

أّي منتجــات طّبيــة أخــرى يكون توريد العّينــات مــن أجلهــا غيــر مالئــم، كمــا هــو محــّدد مــن قبــل     •  
الســلطات المختّصة من وقت إلى آخر.   
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المادة 13 
االستشاريون

الفقرة 13.01. يجوز توظيف المتخصصين في الرعاية الصحية كاستشــاريين ومرشــدين، ســواء ضمن مجموعات أو 
بشــكل فردي، من أجل توفير الخدمات كإلقاء الكلمات في االجتماعات وترؤســها، أو المشــاركة في الدراســات الطبية/
العلمية، أو التجارب الســريرية أو خدمات التدريب أو المشــاركة في اجتماعات المجلس االستشــاري، أو المشــاركة في 

أبحاث الســوق حيث تتضمن هذه المشــاركة بدل أتعاب و/أو الســفر. على الترتيبات التي تغطي هذه االستشــارات أو غيرها 
مــن الخدمــات، بالقدر الالزم وفق الترتيب المعين، أن تلتــزم بالمعايير التالية:

ابــرام  عقــد أو اتفــاق مكتــوب قبــل المباشــرة بتقديــم الخدمــات بحيــث يُحــدد العقــد طبيعــة      )أ( 
الخدمات التي ســتقدم، والتي تخضع للفقرة )ز( أدناه، وأســس تســديد األتعاب لقاء تلك الخدمات؛   
تحديد الحاجة المشــروعة للحصول على الخدمات بشــكل واضح قبل طلب الخدمات    )ب(   

والمباشــرة بالترتيبات مع االستشــاريين المحتملين؛   
ترتبط معايير اختيار االستشــاريين مباشــرة بالحاجة المحددة كما يجب أن يتمتع األشــخاص    )ج(   
المســؤولون عــن اختيــار االستشــاريين بالخبــرة الالزمــة لتقييــم مــا إذا كان المتخصصــون فــي      

الرعايــة الصحيــة يتمتعون بتلك المعايير؛   
عــدد المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية الذين يتم التعاقد معهــم  ال يفوق العدد المعقول الالزم   ـ(  )هــ  

لتحقيــق الحاجة المحددة؛   
تحتفظ الشــركة المتعاقدة بالســجالت المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل االستشــاريين      )و( 

كما تســتخدمها بشكل مالئم؛   
ال يشــّكل توظيــف المتخصــص في الرعايــة الصحية لتقديم الخدمــة ذات الصلــة حافــزاً للتوصيــة    )ز(   

بمنتــج طبــي معّين، أو وصفه، أو شــرائه، أو توريده، أو بيعــه، أو إعطاء هذا المنتج الطبي؛ و   
من المناســب أن يتلقى االستشــاريون الذين يقدمون الخدمات االستشــارية بدل أتعاب معقول    )ح(   
لقــاء  تلــك الخدمات، باإلضافة إلى إعادة تســديد التكاليــف المعقولــة الخاصــة بالســفر، و االقامــة،      
والوجبــات التــي يدفــع ثمنهــا االستشــاريون كجــزء مــن توفيرهــم لتلــك الخدمــات. إّن  دفــع بــدل      

االتعاب أو تســديد المبالغ التي دفعها االستشــاري و المرتبطة بترتيب االستشــارات يجب أن يكون     
معقواًل ومرتكزاً على أســاس القيمة الســوقية العادلة. ال ينبغي اللجوء إلى الترتيبات االستشــارية     

                         الرمزيــة لتغطيــة التعويــض المقــّدم للمتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة عن وقتهم أو ســفرهم،   
و االقامــة، وغيرها من المصاريف.   

الفقرة 13.02. تُنصح الشــركات بشــّدة بأن تُدرج في عقودها المكتوبة التي تبرمها مع االستشــاريين أحكامًا متعلقة 
بالتزام االستشــاري باإلعالن أّنه استشــاري للشــركة كلما قام بالكتابة أو التحّدث علنًا عن مســألة تتعلق  بموضوع 

تعاقدهم مع الشــركة أو أي مســألة أخرى تتعلق بتلك الشــركة. كما يُطلب من الشــركات التي توظف بدوام جزئي 
المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية الذين ال يزالون يمارســون مهنتهم، التأّكد من أن هؤالء األشــخاص ملتزمون 

بالتصريح بترتيبات عملهم مع الشــركة كلما قاموا بالكتابة أو التحّدث علنًا عن مســألة تشــكل موضوع  تعاقدهم أو 
أي مســألة أخرى تتعلق بتلك الشركة.

الفقرة 13.03. ال تشــمل المادة 13 أبحاث الســوق المحدودة، كالمقابالت الهاتفية أو االســتبيانات عبر البريد/البريد 
اإللكتروني/اإلنترنت التي تُجرى لمّرة واحدة شــرط أال تتّم استشــارة المتخصص في الرعاية الصحية بشــكل متكرر 

)ســواء مــن حيــث عدد المكالمات عمومــًا أو المكالمات المتعلقة بالبحث نفســه(، وأن يتقاضى الحّد األدنى. على اتحادات 
األعضــاء أن تعــّرف »الحد األدنــى« المرتبط بأّي ميثاق معمول به )ا(.

الفقرة 13.04. تطبق أحكام المادة 9 في حال شــارك طبيب متخصص في حدث )حدث دولي أو غيره( بصفة استشــاري.

الفقــرة 13.05. يتمتــع المتخصصــون فــي الرعاية الصحية الذين هم أعضاء في اللجان التــي تضع دليل األدوية الخاضعة 
للتغطيــة أو المبــادئ التوجيهية الخاصة بالممارســات الســريرية التي قد تؤثر على الوصفــات الطبية لألدوية في كثير 

مــن األحيــان  بخبرة واســعة في مجاالت عملهــم. ويمكن لهذه الخبرة أن تعود بفائدة كبيرة للشــركات وللمرضى في 
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نهايــة المطــاف إذا اختــار هؤالء األفراد أن يكونوا محاضرين أو استشــاريين تجاريين للشــركات. لتجنب أّي أخطاء، على 
الشــركات أن تطلــب مــن أّي متخصــص فــي الرعاية الصحية يكون في ذات الوقت عضواً فــي لجنة تتوّلى وضع دليل األدوية 

وتطوير المبادئ التوجيهية الســريرية وكذلك يعمل كمحاضر أو استشــاري تجاري للشــركة، أن يطلع اللجنة على 
طبيعــة عالقتــه بالشــركة. وعند الكشــف عن ذلك، علــى المتخصصين في الرعاية الصحية الذيــن يعملون  كمحاضرين أو 

استشــاريين للشــركات اتباع اإلجراءات التي وضعتها اللجنة التي هم أعضاء فيها.

المادة 14 
موظفو الشركات الدوائية

الفقــرة 14.01. تكفــل كل شــركة أن مندوبــي  الدعايــة لديها، بما في ذلك األفراد الذين تّم اســتبقاؤهم عن طريق التعاقد 
مــع أطــراف ثالثــة، وأي مندوبين آخرين للشــركة الذيــن  يتعاملون مع المتخصصين في الرعايــة الصحية، أو الصيدليات، أو 

المستشــفيات، أو مرافــق الرعايــة الصحية األخــرى المرتبطة بترويج المنتجات الطبيــة )كلٌّ منهم »مندوب مبيعات 
طبــّي«(، هــم علــى دراية بالمتطلبات المرتبطــة بالميثاق)المواثيق( المطبق، وكافة القوانيــن واألنظمة المعمول بها، 

كمــا أّنهــم تلقوا التدريب المناســب، ويتمتعون بالمعرفــة العلمية الكافية لكي يتمكنوا مــن تقديم معلومات دقيقة 
وكاملــة عن المنتجات الطبيــة التي يقومون بترويجها.

الفقــرة 14.02. علــى منــدوب الدعاية الطبية االمتثال لجميــع المتطلبات المرتبطــة بالميثاق)المواثيق( المطبق، وكافة 
القوانين واألنظمة المعمول بها، وتكون الشــركات هي المســؤولة عن ضمان امتثاله.

الفقــرة 14.03. خــالل كل زيــارة، وعمــاًل بالقوانين واألنظمة المطبقة، على مندوب الدعاية الطبية أن يقدم لألشــخاص 
الذيــن يقــوم بزيارتهــم، أو أن يوّفر لهم، ملخصًا عن خصائــص كل منتج طبّي يقدمه.

الفقــرة 14.04. علــى منــدوب الدعايــة الطبية أن يحيل على الفور إلى القســم العلمي في شــركته أي معلومات يتلقاها في 
مــا يتعلــق باســتخدام المنتجات الطبية الخاصة بشــركته، وبخاصة التقاريــر عن اإلصابة بأّي آثار جانبية.

الفقــرة 14.05. علــى منــدوب الدعايــة الطبية أن يضمن أن وتيرة وتوقيت ومدة والطريقــة التي تتم وفقها الزيارات إلى 
المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية والصيدليات والمستشــفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى، ، ال تتســبب بأي إزعاج.

الفقــرة 14.06. ال يجــوز أن يلجــأ منــدوب الدعاية الطبية إلى أي وســيلة إغراء أو حيلة للحصول علــى مقابلة. خالل المقابلة، 
أو عنــد الســعي للحصــول علــى موعد للمقابلة، على منــدوب الدعاية الطبية أن يتخذ منذ البدايــة خطوات معقولة للتأكد 

مــن عــدم وجــود أّي تضليل في ما يختّص بهويته وهوّية الشــركة التي يمثلها.

الفقــرة 14.07. علــى جميــع الموظفين في الشــركة، والموظفين الذين تّم اســتبقاؤهم عن طريق التعاقد مع أطراف 
ثالثــة، المعنييــن بإعــداد المواد أو األنشــطة الترويجية أو الموافقة عليها، أن يكونوا على اطــالع تام على المتطلبات 

المرتبطــة بالميثاق)المواثيــق( المطبق، وكافــة القوانين واألنظمة ذات الصلة.  

الفقرة 14.08. على كل شــركة أن تُنشــئ قســمًا علميًا مســؤواًل عن توفير المعلومات حول منتجاتها الطبية. يجب أن 
يضــّم القســم العلمــي طبيبًا، وعند االقتضاء، صيدليًا يكون مســؤواًل عن الموافقة علــى أي مواد ترويجية قبل إصدارها. 

يجب أن يؤّكد هذا الشــخص أّنه عاين الشــكل النهائي للمواد الترويجية وأّنها تتوافق بحســب اعتقاده مع متطلبات  
بالميثاق)المواثيــق( المطبقــة وأي قوانيــن وأنظمــة مطّبقة في مجال اإلعالن، كما أّنها تمتثــل لملخص خصائص المنتج 

وتشــّكل صورة عادلة وصادقــة للحقائق الخاصة بهذا الدواء.

الفقرة 14.09. على كّل شــركة أن تعّين على األقّل واحداً من كبار الموظفين لديها لكي يكون مســؤواًل عن اإلشــراف 
علــى الشــركة وفروعها لضمان االمتثــال لمعاييرالميثاق)المواثيق( المطبق.

المادة 15
المنح والهبات 
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الفقــرة 15.01. تكــون المنــح، والهبات، والمخصصــات العينية المقدمة إلى المؤسســات أو المنظمات أو الجمعيات التي 
تتألــف مــن المتخصصيــن فــي الرعاية الصحية و/أو التي تقدم الرعاية الصحية أو تجري البحوث مســموحة إذا:

•  تّمــت لغرض دعــم الرعاية الصحية أو البحث؛  
•  تــّم توثيقهــا واالحتفاظ بها في الســجالت من قبل الجهــة المانحة/ المتبرعة.  

•  كانت ال تشــكل حافزاً للتوصية بمنتجات طبية محددة، أو وصفها، أو شــرائها، أو توريدها، أو     
بيعها، أو إعطائها.    

•  كانــت مخصصة للمؤسســات فقط وليس لألفراد.  

تخضــع رعايــة الشــركة للمتخصصين في الرعاية الصحية لحضور المناســبات الدولية للمادة 10.

المادة 16 
الصناعــة الدوائية والمنظمــات المعنية بالمرضى

الفقــرة 16.01. تقــر الصناعــة الدوائية أن لديها الكثير من المصالح المشــتركة مــع منظمات المرضى، التي تمثل و/أو 
تدعم احتياجــات المرضى و/أو مقدمي الرعاية.

الفقــرة 16.02. تغطــي هذه المادة التوجيهية العالقات بين الشــركات األعضاء وفروعهــا الطرف الثالث المتعاقد 
ومنظمــات المرضــى. يتــم التعريف بمنظمــات المرضى على أّنها منظمات ال تبغي الربــح )بما في ذلك المنظمات األم 

التــي تنتمــي إليها(، وتتكون أساســًا مــن المرضى و/أو مقدمي الرعاية، والتي تمثل و/أو تدعــم احتياجات المرضى و/أو مقدمي 
الرعاية.

الفقــرة 16.03. يُطبــق منــع اإلعالنات الخاصــة بالمنتجات التي ال تُعطى للجمهــور العام إال بموجب وصفة طبية.

الفقــرة 16.04.  ال يجــب ان  توفــر شــركات األدوية الدعم المالي والدعم غير المباشــر الضخم و/أو الدعم غير المالي 
الضخــم لمنظمــات المرضــى،  اال وفق اتفــاق خطّي. يجب أن يُحدد المبلغ المخصــص للتمويل والغرض من ذلك )منحة 

غير مقيدة على ســبيل المثال، أو لقاء محدد، أو منشــور، الخ(. ويجب أن يشــمل أيضًا وصفًا للدعم الضخم غير المباشــر 
)مثــل التبــرع بوقــت وكالة للعالقات العامة وطبيعة مشــاركتها( والدعم غير المالــي الضخم. يجب أن يكون لدى كّل 

شــركة أدوية سلســلة من اإلجراءات المتبعة الخاّصة بالموافقة على هذه االتفاقات.

الفقرة 16.05. يتطّلب االســتخدام العام لشــعار و/أو مواد تملكها منظمة المرضى من قبل شــركة األدوية، الحصول 
علــى إذن مــن تلــك المنظمة. في الســعي للحصول على هذا اإلذن، يجب أن يُذكر بوضــوح الغرض المحدد والطريقة 

الســتخدام الشــعار و/أو المادة التي تملكها المنظمة.

الفقرة 16.06. على شــركات األدوية اال تســعى إلى التأثير على  أنظمة منظمة المرضى التي ترعاها بطريقة تناســب 
مصالحهــا التجاريــة الخاصة. وهذا ال يمنع الشــركات من تصحيح األخطــاء المرتبطة بالوقائع.

الفقرة 16.07. الشفافية
على الشــركات أن تضمن دائما االعتراف برعايتها بشــكل واضح وظاهر من البداية.

الفقــرة 16.08. ال يجــب أن تفــرض أّي شــركة على منظمة مرضى أن تكون الممــول الوحيد لها أو ألي من برامجها 
الرئيسية.

الفقرة 16.09. المناســبات والضيافة
تطبيــق جميع أحكام المادة 9.

الفقرة 16.10. التنفيذ
لدى تقديم شــكوى ضّد شــركات أعضاء قامت بانتهاك أحكام الفقرة 16، ســيتم اتباع »إجراءات التطبيق والتنفيذ« 

المفصلــة فــي المادة 20  أ وســتتطبق العقوبات وفقًا لذلك.
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المادة 17 
تحســين رعاية المرضى من خــالل البرامج الطبية و التوعية

إن برامــج دعــم المرضــى هي كناية عن برامج مصممة لتحســين الرعاية بالمرضــى من خالل البرامج الطبية أو 
التوعيــة. يجــب أن تصــّب فــي مصلحة المرضى مع الحفاظ على رعاية المريض فــي جوهرها، وال يجب أن تُقّدم لألفراد 

لخدمــة مصلحتهــم الشــخصية وال يمكــن تفســيرها على أنها مجرد هدية، أو منفعــة عينية، أو تبرع أو غيرها من بعض 
الممارســات التجارية غيــر الترويجية أو الترويجية .

الفقــرة 17.1.  حيــن تكــون الموارد البشــرية هي المعنية ، على الشــركات األعضاء أن تتعاون مــع الموظفين المؤهلين و 
المعنيين بشــكل مناســب ، أو مع اي طرف ثالث موفر للخدمة أو غيرهم من األشــخاص المؤهلين الذين يتّم التعاقد 

معهــم لتنفيــذ مثل هــذه   البرامج، مثل  ممرضة مرخصة.

الفقــرة 17.2. ويجــب أن تكــون نتائج هذه البرامج واضحة وقابلة للقياس، وأن يتماشــى العالج مع التوجيهات الســريرية 
المقبولــة على الصعيد الوطنــي )حيث توجد هذه التوجيهات(.

الفقــرة 17.3. ال يجــب أن تشــكل هذه البرامج حافــزاً للمتخصصين في الرعاية الصحيــة أو الموظفين اإلداريين لوصف 
أي دواء أو توريــده أو النصــح باســتخدامه أو شــرائه أو بيعــه. ولذلك يجب أن يتم التأكد دائمًا مــن أن جميع منافع العمل 

المشــترك مع طرف ثالث موفر للخدمة لن تعود إلى األفراد وإنما إلى المنظمات أو المؤسســات وما شــابه.

الفقرة 17.4. على شــركات األدوية المشــاركة في مثل هذه البرامج أن تضمن الحفاظ على ســرية المعلومات الخاصة 
بالمرضى في جميع األوقات، واالمتثال للتشــريعات المحلية لحماية البيانات. على التعليمات المكتوبة أال تشــّجع، ســواء 

بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، على القيام بأي أفعال من المحتمل أن تؤدي إلى مخالفة هذا المثاق.

الفقــرة 17.5. علــى مقدمــي الخدمات اتخاذ خطوات معقولة، عند إشــراك المريض في مقابلــة، أو عند طلب موعد، للتأكد 
مــن عــدم تضليل المرضى بشــأن هويتهم أو هوية شــركة الخدمات التي يمثلونهــا، باإلضافة إلى الهدف من التواصل 

معهم.

الفقــرة 17.6.  ال يجــب ان تكــون أيــة مواد مطبوعة مصممة لالســتخدام في ما يتعلق بتوفير الســلع والخدمات الطبية 
والتعليميــة فــي مثــل هذه البرامج ذات صفة ترويجية، ويجب أن تلتزم باألحكام ذات الصلة في ميثاق  الشــرق األوســط 
وإفريقيــا. وال يجــوز أن تقــوم هــذه المواد بترويج وصف أدوية الشــركة العضو، أو توريدهــا أو بيعها أو إعطائها. على كافة 

المــواد المطبوعة أن تعرف بوضوح عن الشــركة العضو.

الفقــرة 17.7. يجــب أن تتــّم المصادقة على المــواد المرتبطة بتنفيذ وتطبيق هذا النوع مــن البرامج التي ترّكز على 
المريــض لتوفيــر الســلع والخدمــات الطبية والتعليمية )بما في ذلك، على ســبيل المثال ال الحصــر: التعليمات الداخلية 

والتعليمــات الخارجيــة، والبروتوكــول المكتوب للمســتفيدين، والمواد المطبوعة األخــرى، بما في ذلك المواد ذات الصلة 
بمراجعات العالج( وذلك وفق الميثاق والسياســات الداخلية للشــركات األعضاء.

الفقرة 17.8. يتم تشــجيع الشــركات للدخول في شــراكة مع األطراف ذات الصلة، مثل الســلطات المعنية في مجال 
الصحــة، ومجالــس الصحــة والجمعيات العلمية ومنظمات الرعاية األولية ألنشــطتها فــي إطار هذه البرامج. وتتمّتع 

هذه الشــراكة بعّدة مزايا: إدخال مســاهمات الشــريك، تحديد الهدف الصحيح؛ اســتهداف الجمهور والمحتوى؛ الموارد 
المشــتركة )مثاًل المالية أو اللوجســتية(؛ زيادة وضوح برنامج دعم المرضى ومصداقيته؛ ضمان اســتدامة البرنامج ألجل 

طويل.

المادة 18
استخدام اإلنترنت 
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الفقرة 18.01. باإلضافة إلى تصنيع أدوية عالية الجودة وموثوقة للمجتمع والمســاهمة في اســتخدامها الرشــيد، تكمن 
إحــدى المســؤوليات الرئيســية للصناعة الدوائية في نقــل المعلومات المتوفرة عن هذه المنتجــات بطريقة دقيقة وغير 

متحيــزة، وذلــك عبر اســتخدام أحدث تقنيات االتصاالت المتاحة ووفق المبــادئ الحالية للترويج لألدوية.

الفقرة 18.02. قد تُنشــئ شــركات األدوية )شــركات صنع األدوية، والمســتوردين، والموزعين( مواقع اإلنترنت لهذه 
الغاية، وإلعطاء معلومات عن شــركاتهم، ولوائح المنتجات، واألســعار، والدراســات الخاصة بالمنتج، ومنشــورات 

المعلومــات الموجهــة للمريــض التي وافقــت عليها وزارة الصحة، والقضايا الصحيــة المتعلقة بخطوط إنتاجها 
والتطــورات فــي مجال الطب، وكذلك معلومات حول مشــاريعها للفئات المســتهدفة وفقًا للميثاق.

الفقــرة 18.03. على الشــركات االلتــزام بالقواعد المفروضة من قبل الدولة على اســتخدام اإلنترنت واألحكام الصادرة 
عن المحاكم والممارســات الدولية الجيدة حول اســتخدام االنترنت. في ما يلي المبادئ التوجيهية لمواقع الشــركة 

إللكترونية.

الفقرة 18.04.
شروط عامة

•  تقــع المواقــع اإللكترونية الخاصة بالشــركة ضمن نطاق الميثاق.  
تكون الشــركات مســؤولة عن المواقع التي تقوم بإنشــائها أو يتم إنشــاؤها نيابة عنها.   •  

الفقرة 18.05.
شــفافية الموقع، والمنشأ، والمحتوى، والغرض

يجــب أن يكــون لكل موقع صفحة رئيســية، حيث يحدد بكّل وضوح:   •  

الهويــة والعناويــن الفعليــة واإللكترونيــة الخاصــة بالجهــة الراعيــة )الجهــات الراعيــة(     -   
للموقع؛    

-  الهويــة والعناويــن الفعلية واإللكترونية الخاصــة ومعلومات االتصال بصاحــب الموقــع      
اإللكتروني و مصممه؛     

مصــدر )مصــادر( كافة المعلومات على الموقع، وتاريخ نشــر المصدر )المصادر( وهوية    -   
ووثائــق التفويــض )بما في ذلك تاريخ الحصول علــى وثائق التفويض( من جميع مــزودي       

المعلومات الواردة على الموقع ســواء أكانوا من مؤسســاتًا أو أفراداً،    
الغرض أو الهدف من الموقع، والجمهور المســتهدف في الموقع )على ســبيل المثال:    -   
المتخصصــون فــي الرعايــة الصحيــة، والمرضــى، ومقدمــو الرعايــة، والجمهــور العــام، أو       

يجمــع بين كّل من تّم ذكره(.    

يتــم تحديــث المعلومات المدرجــة فــي الموقــع بشــكل منتظــم ويجــب  عرضهــا بوضــوح، لــكل     •  
صفحــة و/أو عنصــر، حســب االقتضــاء، مــع بيــان التاريــخ األحــدث الــذي تــّم فيــه تحديــث هــذه       

المعلومات.   
يجــب أن تكــون المعلومــات المنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي موجهــة إلــى المتخصصيــن فــي     •  

الرعاية الصحية والجمهور العام تحت إشــراف القســم العلمي في الشــركة.   

ال يجب أن يتّم نشــر أي معلومات ترويجية على الصفحة الرئيســية للموقع.  •  
يجــب أن تُنشــر المعلومــات والروابط الموجهة إلى الجمهور العام على الصفحة الرئيســية.  •  

يجب أن ترد على الصفحة الرئيســية الرســالة التالية »ال تشــّكل المعلومات الواردة في هذا     •  
الموقــع بدياًل عن استشــارة الطبيب أو الصيدلي«.   

الفقرة 18.06
الموقع محتوى 



22 ميثاق الممارسات الترويجية  2016 

فيمــا يلــي بعــض األمثلة عن المعلومات التي يمكن نشــرها في موقــع إلكتروني واحد أو في مواقع متعددة:

)i( معلومات عامة عن الشــركة؛  
)ii( معلومــات للتثقيف الصحي؛  

)iii( معلومــات موجهــة للمتخصصيــن في الرعايــة الصحية، بما في ذلك  الترويج؛ و  
)iv( معلومــات غيــر ترويجيــة مخصصــة للمرضــى وعامــة الجمهــور حــول منتجــات طبيــة محــددة تقــوم     

           الشــركة بتســويقها.

قسم 18.06.01.
معلومات عامة عن الشــركة

قــد تحتــوي المواقع اإللكترونية على معلومات تهّم المســتثمرين، ووســائل اإلعــالم، والجمهور العام، بما في ذلك 
البيانــات الماليــة، ووصــف لبرامج البحث والتطوير، ومناقشــة التطورات التنظيمية التي تؤثر على الشــركة ومنتجاتها، 
ومعلومــات للموظفيــن المحتمليــن، وروابط الموارد البشــرية، والبيانات الصحفية الخاصة بالشــركة، وما إلى ذلك. ال 

يخضــع محتــوى هــذه المعلومات للمبــادئ التوجيهية أو أحكام اإلعالنات الخاصة باألدوية طالمــا أنها ال تحتوي على ترويج 
للمنتجات.

قسم 18.06.02.
معلومات فــي مجال التعليم الصحي 

قــد تحتــوي المواقــع اإللكترونية علــى معلومات غير ترويجية في مجال التعليــم الصحّي حول  خصائص األمراض، وطرق 
الوقايــة، والفحــص والعــالج، فضاًل عــن معلومات أخرى تهدف إلى تعزيز الصحة العامة. وقد تتعّلق بالعالجات، شــرط أن 

تكــون المناقشــة و المعلومــات الــواردة متوازنة ودقيقة. يمكن أن تُعطى معلومات ذات صلــة عن عالجات بديلة، بما في 
ذلــك، عنــد االقتضــاء، الجراحة، والنظام الغذائي، وتغيير الســلوك، وغيرها من التدخالت التي ال تتطلب اســتخدام المنتجات 

الطبية.

يجــب أن تحــرص كّل صفحــة من صفحات الموقــع اإللكتروني التي تحتوي معلومات في مجــال التعليم الصحي، على أن 
تقــوم بنصح األشــخاص باستشــارة الطبيب أو الصيدلي للحصــول على مزيد من المعلومات.

علــى المعلومــات المتوفرة على شــبكة االنترنت للجمهــور العام أن تمتثل للمــادة 18 مــن هــذا      •  
الميثاق.   

علــى المعلومــات الموجهة للجمهــور العام بما فــي ذلــك المراجــع الخاصــة باألمــراض أن تتمّتــع     •  
بمصــادر مرجعية واضحــة يمكن النفاذ إليها.   

يجب تصميم محتوى ومســتوى المعلومات المقدمة بشــكل يناســب الجمهور المســتهدف.  •  

الفقرة 18.06.03
صفحــات المتخصصين في الرعاية الصحية

يجــب أن تكــون األقســام المعــّدة  للمتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة )األطبــاء، الصيادلــة( و     •  
المرضــى  مســتقّلة عــن بعضهــا البعــض. علــى األقســام المعــّدة لألطباء/الصيادلــة أن تتضّمــن      

عبارة »تم إعداد هذا القســم لألطباء/الصيادلة«.   
للحــد مــن النفــاذ إلــى أقســام الموقــع الموجهــة إلــى المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة يُنصــح     •  

باســتخدام كلمة مرور أو تحذير وقائي.   
يجــب علــى كل المعلومــات الترويجيــة المنشــورة علــى المواقــع اإللكترونيــة والموجهــة إلــى     •  

المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية أن تخضع للميثاق و يجــب أن يُحّدد بوضوح أّن هذه المعلومات     
هــي للمتخصصين في الرعاية الصحية.   

تخضع األنشــطة والمعلومات الترويجية المنشــورة في هذه الصفحات لهذا الميثاق .  •  
ينبغــي أن يقتصــر الوصــول إلــى المواد الترويجية المتعلقة باألدويــة التي  ال تصرف إال بموجب وصفة    •  

طبيــة، وغيرهــا مــن المنتجــات التــي ال يُســمح قانونــًا بالترويــج لهــا للجمهــور العــام، علــى       
المتخصصيــن في الرعاية الصحية.   

إّن ال ينبغــي أن تُســتخدم المعلومات الُمتعارضة مع النشــرة الداخليــة للدواء والحائزة على موافقة    •  
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لــوزارة- فــي الترويــج للمنتجات حتى لو تّمــت الموافقة عليها في بلدان أخرى - .   
يقــع على عاتق شــركة األدوية التي تملــك الموقع اإللكتروني تحديث المعلومــات المتعلقة بالمنتج.  •  

الفقرة 18.06.04.
معلومــات غير ترويجيــة للمرضى والجمهور العام

، يجــوز أن تشــمل المواقــع اإللكترونية معلومات غيــر ترويجية للمرضــى والجمهــور العــام حــول     •  
منتجــات توزعها الشــركة مع مراعــاة القوانين واألنظمة ذات الصلة.   

يجــب أن يحتــوي الموقــع، عــن كّل منتــج تتــم مناقشــته، نســخًا كاملــة مــن الموجــز الحالــي     •  
لخصائــص المنتج والنشــرة الخاصة بالمرضى. يجب أن يتم نشــر هــذه الوثائق بالتزامن مع غيرها     

مــن المعلومــات حــول المنتجات أو أن يتّم ربطها بتلك المناقشــة من خالل نشــر رابط بارز ينصح     
القــارئ بــأن يقوم باستشــارته. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز أن يوفر الموقع رابطًا لنســخة غير منقحة     

مــن أي تقريــر تقييم عمومي صادر عن وزارة الصحة   
يجب أن تقترن األســماء التجارية باألســماء الدولية غيراإلمتالكية.  •  

قــد يضــم الموقــع روابط لمواقع أخــرى تحتــوي علــى معلومــات موثــوق بهــا عــن منتجــات طبيــة،     •  
بمــا فــي ذلك المواقع التي تملكهــا الســلطات الحكوميــة وهيئــات البحــوث الطبيــة، ومنظمــات      
المرضــى،  والمواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بمنظمــات المرضــى، إلــخ. علــى الموقــع اإللكترونــي أن      
ينصــح األشــخاص دائمًا باستشــارة المتخصصين في الرعايــة الصحيــة للحصــول علــى مزيــد مــن      

المعلومات.   

الفقرة 18.07.
االستفســارات عبر البريد اإللكتروني 

لدى التواصل مع المرضى أو أفراد الجمهور العام، يجب تجنب مناقشــة المســائل الطبية الشــخصية. حيث يكون ذلك 
مناســبًا، علــى اإلجابــات أن توصي باستشــارة متخصص في الرعاية الصحية للحصول علــى مزيد من المعلومات. إذا تم 

الكشــف عن معلومات طبية شــخصية، يجب التعامل معها بخصوصية تامة.

الفقرة 18.08.
روابــط خاصة بمواقع أخرى

قــد يكــون هنــاك روابط تصل بين مواقع إلكترونيــة ترعاهــا الشــركةإلى مواقــع إلكترونيــة تحظــى     •  
برعاية أشــخاص آخرين، أو العكس بالعكس؛ ولكن ال ينبغي أن تقوم الشــركات أو أن       

تســمح بنشــر روابط من مواقع مصممة للجمهور العام إلى مواقع تحظى برعاية الشــركة و قد     
تــم تصميمهــا للمتخصصين في الرعاية الصحية.   

يجب تنبيه المســتخدم بأنه يغادر موقع الشــركة من خالل الرابط إلى موقع آخر ال عالقة له     •  
بالشركة.   

ينبغي عادة أن توّجه الروابط المســتخدمة إلى الصفحة الرئيســية للموقع اإللكتروني و بشــكل     •  
يســمح للقــارئ بالتعــرف إلى هوية الموقع الــذي يتم الدخول إليه من خالل الرابط.    

عند تحويل المســتخدم إلى موقع آخر من خالل رابط منشــور على موقع الشــركة يجب أن يكون    •  
هنــاك تنبيه من أن مضمون هذا الرابط ليس مســؤولية الشــركة، وأنه قــد يحتوي على معلومات     
ال تتوافــق مــع النصــوص التي وافقت عليها الــوزارة وقد ال يكــون ممتثــاًل للقوانيــن واألنظمــة فــي      

البلد .   

الفقرة 18.09.
عناوين المواقــع االلكترونية ضمن التغليف

مــع مراعــاة أي قوانيــن وأنظمة مطبقة، يمكن أن يحتــوي تغليف المنتجات الدوائية على تحديد موقع المصدرالمشــترك 
)URLs( للمواقع اإللكترونية الواقعة تحت رعاية الشــركة والتي تتوافق مع هذه اإلرشــادات.

الفقرة 18.10.
المحتوى امتثال 
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يجب أن تحرص الشــركات على أن تتم مراجعة المعلومات العلمية والطبية المنشــورة في مواقعها على شــبكة 
اإلنترنــت للتأكــد مــن دقتها وامتثالها للميثاق. يمكن أن يتولى هذه المهّمة القســم العلمي الذي تّم إنشــاؤه داخل 

الشــركة، أو يمكن أن يُكّلف بها أشــخاص أو مؤسســات أخرى يتمتعون بالمؤهالت الالزمة.
الفقرة 18.11.
الخصوصية

يجــب الحفــاظ على ســرية البيانات التي يتــم جمعها من الزوار. على الموقع االمتثال للتشــريعات المحلية والدولية 
وقوانين الســلوك المطبقة في مجال الخصوصية واألمن وســرية المعلومات الشــخصية.

المادة 19 
مبــادئ توجيهية بشــأن التعامل مع الصيادلة

يقــع التعامــل مع الصيادلة ضمن نطاق مواد ميثاق الشــرق األوســط وإفريقيا. تهدف المعلومــات التالية إلى تعزيز المبادئ 
المطبقــة على حاالت مختلفــة ضمن نطاق هذا التعامل.

الفقرة 19.01.
 مناقشــة المنتج مع الصيادلة

عندمــا ال يســمح للصيدلــي بوصف األدوية وفقًا للقوانين المحلية، ويســمح له فقــط بإعطاء الدواء الموصوف من قبل 
الطبيــب، يجب االلتــزام بالمبادئ التوجيهية أدناه:

تحرص مناقشــات المنتج التي تحدث كجزء من التفاعل مع مندوبي الشــركات وموظفي الصيدلية على أن تشــجع 
دائمــًا اعتمــاد القنــوات المناســبة والمخولة قانونيًا إعطاء األدوية والوصفات الطبية. ال يجب أن يقوم مندوبو الشــركة، 
بتشــجيع، أو مســاعدة، أو تقديم دعم ضمنّي ألي موظف في صيدلية للمشــاركة في ســلوك ينتهك الشــروط المحلية 

)التي تشــّجع تبديل المنتــج بمنتج آخر أو وصف المنتج(. 

الرســائل التعليمية مسموحة إذا اســتوفت المعايير التالية:

تثقيــف الصيدلــي بأنــه ال يجوز أن  يصرف  األدويــة إّلا بموجب وصفة طبية صالحة  •  
•  التثقيــف والحفــاظ على/حمايــة وصفة الدواء الصادرة بشــكل صحيح، وعدم تبديل الدواء األصلي    
أو التأثيــر علــى قــرار وصف الدواء األصلي، وال تشــجيع الصيدلي على تقديــم الــدواء مــن دون وصفــة      

طبية.   
•  التثقيــف حــول الحــاالت المرضيــة، والفعاليــة، والتفاعــالت بيــن األدويــة، والتأثيــر  الدوائــي،      
                          والجرعــات، والتأثيــرات الجانبيــة، لمســاعدة الصيدلــي فــي إلجابــة علــى أســئلة المريض و/أو إحالــة   

المريــض إلى الطبيب المعالج.   

الفقرة 19.02.
 اعتبارات إضافيــة للتعامل مع الصيادلة

فــي حيــن أّن التعامــل المشــروع مع الصيادلــة والصيدليات ُمباح، ال يجب القيام بأّي ترتيبات يمكن أن تؤّثر بشــكل غير 
مناســب على الصيادلة مــن حيث الوفاء بالتزاماتهم.

علــى كل ترتيب أن يفي بكافــة المعايير التالية:

يجــب أن يكــون هنــاك مبرر تجارّي قانوني ومفّصل بشــكل واضح، وموثق، ومصادق عليه؛  •  
•  يجب أن يشــمل مبــررات للخدمات التي يتّم توفيرها؛  

•  يجب أن يعكس تعويضًا مناســبًا بحســب القيمة الســوقية العادلة للخدمات، عند االقتضاء؛  
•  يجــب أن يكــون موثقــًا بموجــب اتفــاق مكتــوب مــع الصيدليــة لتحديــد الشــروط والمتطلبــات     
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المحــددة للبرنامج والدفع   
•  يجــب ضمــان عــدم التســديد قبــل التأكــد مــن تقديــم الخدمــات المتعاقــد عليهــا وبطريقــة     

متوافقة مع الشــروط الموثقة.   
المادة 20

إجــراءات التطبيق والتنفيذ

الفقرة 20.01.
 تشــكيل المجلس الوطني لمراقبة أخالقيات المهنة )CERB( ، الترشــيحات )راجع الملحق ب(

تتــّم إجــراءات الترشــيح للمجلــس الوطني  لمراقبة أخالقيات المهنة  وفق ما تــراه اللجنة التنفيذية    •  
للجمعيــة المحليــة مناســبًا. ومع ذلك، يجب أن يكون لدى كل شــركة عضو في الجمعية فرصة     
لترشــيح أعضــاء لالنضمــام إلــى المجلــس الوطنــي  لمراقبــة  أخالقيــات المهنــة  باإلضافــة إلــى      

الحفاظ على التمثيل المتســاوي بين الشــركات األوروبية واألمريكية إذا كان ذلك ممكنًا.   
علــى رئيــس المجلس الوطنــي لمراقبة أخالقيات المهنة  أن يكون عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة     •  

المحلية. للجمعية    
تحــّدد اللجنــة التنفيذيــة للجمعية المحليــة عــدد أعضــاء المجلــس الوطنــي لمراقبــة  أخالقيــات     •  
المهنــة  بحســب مــا تــراه مناســبًا. ومــع ذلــك، ينبغــي أن يتأّلــف المجلــس الوطنــي لمراقبــة      

أخالقيــات المهنــة  من مراقبي االمتثال )Compliance officers( من الشــركات األعضاء.   

فــي حــال لــم يكــن منصب مراقب االمتثال متوفراً في بلد الشــركة العضو، تشــجع إذاً عضوية مديرها الطبي أو موظف 
)Compliance liaison( ممثل

تبلــغ مــّدة العضوية في المجلــس الوطني لمراقبة أخالقيات المهنة  ســنتين، قابلة للتجديد.  •  
يجوز ترشــيح أعضاء بديلين، شــرط أال يمّثل أّي شــركة أكثر من عضو واحد، وتعيينهم     •  

للمشــاركة بصفــة مراقــب في اجتماعات مجلس البلــد  لمراجعة أخالقيات المهنة .    

الفقرة 20.02.
  تشــكيل المجلــس المحلــّي لمراقبة أخالقيات المهنة )LERB(، الترشــيحات )راجع الملحق أ(

كحد أدنى، ســيجتمع المجلس المحلي لمراقبة أخالقيات المهنة  ســنويًا وســيكون له ثالثة     •  
اجتماعــات إضافية عبر الهاتف   

تحــّدد اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة العمــل المحليــة للشــرق األوســط وإفريقيــا عــدد أعضــاء     •  
المجلــس المحلــّي لمراقبــة أخالقيات المهنة  بحســب ما تراه مناســبًا. ومع ذلك، ينبغي أن يضّم     

المجلــس المحلّي لمراقبــة أخالقيات المهنة  على األقل:   

الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط     -   
وإفريقيا     

أمين الســر: ممثل الشرق األوســط وإفريقيا )عضو غير مصوت(  -   
المســؤولون اإلقليميون عن االمتثال من الشــركات األعضاء  -   

مراقبي االمتثال من الشــركات األعضاء يشــاورون المستشــار القانوني     -   
                                          المحلــي عنــد الحاجــة

تحّدد اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا إجراءات ترشــيح أعضاء المجلس المحلي  
لمراقبة أخالقيات المهنة  الذين يحّق لهم التصويت وذلك بحســب ما تراه مناســبًا. ويتم تشــجيع مراقبي االمتثال 

اإلقليميــن مــن كل شــركة على المشــاركة في مجلس المراقبة األخالقية المحلــي. ليس هناك عدد محّدد من األعضاء 
المؤهلين من نفس الشــركة، ولكن عند التصويت، يحّق لكافة األعضاء الذين ينتمون إلى الشــركة نقســها اإلدالء 

بصوت واحد فقط لكل شــركة.

تحــّدد اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة العمــل المحليــة للشــرق األوســط وإفريقيــا إجــراءات      •  
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                        انتخــاب رئيــس المجلــس المحلــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة  بحســب ما تراه مناســبًا. ومع ذلك،  
علــى رئيــس المجلــس المحلي لمراقبة أخالقيات المهنــة  أن يجّســد القيــم التــي علــى الجمعيــة      

تشــجيعها وااللتزام بها.   
تبلــغ مــّدة العضوية في المجلــس المحلي لمراقبة أخالقيات المهنة  ســنتين، قابلة للتجديد.  •  

الفقرة 20.03. 
هيكلّيــة رفع التقارير 

يرفــع المجلــس الوطنــي  لمراقبة أخالقيات المهنة  محاضر الــدورات العادية وتقرير فصلي خطي    •  
عــن األنشــطة إلــى المجلس المحلي لمراقبــة أخالقيات المهنة  عن طريق أميــن ســّر المجلــس      

)ممثل الشــرق األوسط وإفريقيا(   
ســيحتفظ المجلس الوطني لمراقبة أخالقيات المهنة  على المســتوى المحلي بســجل يضّم     •  
كافة الشــكاوى واالنتهاكات التي تقّدمت بها الشــركات األعضاء وذلك بهدف توفير اإلرشــاد      

والتوجيه للشــركات األعضاء األخرى، وكذلك رصد األنماط في الســوق   
ســيقّدم رئيــس المجلس المحلــي لمراقبة أخالقيــات المهنــة  ملخصــًا عــن أنشــطة مجموعــة     •  

العمل المحلية في الشــرق األوســط وإفريقيا كجزء من الدورة نصف الســنوية العادية.   

الفقرة 20.04. 
التنفيذ   إجراءات 

الفقــرة 20.04.01.  اإلجراءات العامة

يكتمــل النصــاب القانونــي لدى حضور أغلبية األعضــاء فــي المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات     •  
المهنــة  والمجلس المحلــي لمراقبة أخالقيات المهنة .   

يتم التصويــت باألغلبية المطلقة لألعضاء.  •  
يحــّق لرئيــس المجلــس الوطنــي لمراقبــة  أخالقيــات المهنــة  والمجلــس المحلــي لمراقبــة    •  
أخالقيــات المهنــة  دعــوة أعضــاء بدائــل ليكتمــل النصــاب القانونــي. كمــا يمكــن أيضــًا دعــوة      
بدائــل لممثلــي الشــركات إلى كل اجتمــاع، ويمكنهــم المشــاركة فــي كل دورة. يمكــن للبدائــل      
التعبير عن آرائهم حول الموضوع قيد المناقشــة ولكن ال يحّق لهم التصويت ســوى في حال      
غياب األعضاء الدائمين. في بداية كل اجتماع، يقوم الرئيس بتســجيل أســماء األعضاء البدائل      

الذيــن يحّق لهم التصويت.   
يلتقــي المجلــس الوطنــي لمراقبة  أخالقيات المهنة  بحســب مــا تقتضيــه األعمــال، ولكــن أقّلــه     •  

بشكل فصلّي.    
يمكن ســحب العضوية الدائمة من األعضاء الذين ال يشــاركون في ثالث جلســات متتالية من     •  

دون عذر شــرعي وتعيين بديل عنهم.     
فــي حــال لــم يكتمــل النصاب في غضون 30 يومــًا خــالل ثــالث جلســات مقــررة متتاليــة، أو عجــزت     •  

اللجنة عن اتخاذ قرار متعلق بشــكوى معّينة، تحيل اللجنة الشــكوى إلى المســتوى األعلى.    
يحــق للرئيــس االســتعانة بالخبراء في أي مجال. يمكن دعــوة المستشــارين الخبــراء الذيــن تتــم     •  

استشــارتهم لحضــور االجتماع ولكــن ال يكون لديهم حق التصويت.   
علــى األميــن العام فــي مجموعــة العمــل المحليــة تقديــم الدعــم اإلداري الــالزم لمجلــس البلــد      •  

   لمراقبــة أخالقيات المهنة 

الفقرة 20.04.02. مســتويات إجراءات التنفيذ

المســتوى I -  بين الشــركات )مراجعة الملحق أ( 

يجب ً بداية الســعي إلى حّل الشــكاوى بين الشــركات األعضاء في مجموعة العمل المحلية في     •  
الشــرق األوســط وإفريقيا بشــكل ودي بين اإلدارات المحلية في البلد  بموجب القوانين  المرعية .   
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يجب إجراء مكالمة هاتفية لإلدارة المحلية في  البلد قبل القيام بإي  مراســالت رســمية     •  
مكتوبة.   

يجب أن توفر المراســالت الرســمية معلومات كافية إلجراء تقييم مناســب للشــكوى،     •  
وتقديمهــا مــع كافــة المواد الداعمة ذات الصلة باإلضافة إلى معلومات تشــمل ما يلي:   

إســم  وعنوان الشــركة التي قّدمت الشكوى.  -   
إســم  وعنوان الشــركة التي ُقدمت الشكوى ضّدها.  -   

دليــل موّثــق يفيد بأن الشــكوى قد امتثلــت بالفعل لإلجراء األول المذكور أعاله .  -   
-  المواد الخاضعة للشــكوى )للشــكاوى(: يجب أن تقدم كافة تفاصيل الشــكوى:      
نســخ عــن أي إعالنات و/أو مــواد ترويجيــة، و/أو أي مــواد أخــرى )مثــل الدعــوات واالتفاقــات       

والمراســالت وغيرهــا( التــي قد تكون ذات صلة بالموضــوع. إذا كانت الدعوى مبنية على      
قضايــا علميــة يجب تقديم نصوص داعمة وأي دراســات يمكن االرتكاز عليها.    

تاريخ الشكوى.  -   
تاريخ ومــكان وفعاليات مخالفة الميثاق..  -   

ملخــص الشــكوى: يجــب أن يتضمن الملخص أرقام المواد التي تــّم مخالفتها  في الميثاق     -   
وملخصــًا مفصاًل للمخالفة .   

ينبغي في البلدان التي ال تتواجد فيها الشــركة محليًا أن توّجه الشــكوى إلى مقر الشــركة     •  
اإلقليمية مباشــرة ؛ أو إلى مقر الشــركة الرئيســي في حال عدم امتالك  الشــركة ألي مكتب      

إقليمي.   
على الشــركة التي يُزعم أّنها انتهكت القانون أن تقدم رداً مكتوبًا رســميًا للشــركة التي تقّدمت    •  

بالشــكوى، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية الزمة.   
في حال لم تتلّق الشــركة المقّدمة للشــكوى رداً مرضيًا  خالل أســبوعين، ينبغي تنفيذ الشــكوى    •  

الرســمية المقّدمــة إلى المجلــس الوطني لمراقبة أخالقيات المهنــة أو المجلس المحلي لمراقبة       
                                        أخالقيــات المهنــة. 

 )CERB( المجلــس الوطنــي لمراقبة أخالقيات المهنة - II المســتوى

فــي حــال كان الــرّد غيــر مــرٍض أو لــم يتــم التوّصــل إلــى حــّل مقبــول بيــن الشــركتين خــالل مــدة     •  
أســبوعين، فإن بإمكان الشــركة المتقّدمة بالشــكوى أن ترفع الشــكوى المكتوبة       

                         المرفقــة بالمســتندات الداعمــة إلــى المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنة.
تمنــح الشــركة التــي ُزعم أّنها انتهكــت الميثاق الفرصــة لتقديــم رد خطــّي رســمّي إلــى المجلــس     •  

الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنة . إن لم يصدر أّي رّد من الشــركة التي ُزعــم أّنها انتهكت الميثاق،      
                                       ســيصدر الحكم بناًء على المواد المقدمة من الشــركة صاحبة الشــكوى.

تتــّم المراجعــة بطريقة ســرية للغاية بحيث يتم الحفاظ على ســرية هوية األطــراف المعنية، فــي     •  
انتظــار توصية المجلس الوطنــي لمراقبة أخالقيات المهنة.   

حيــن تصل الشــكوى الخطّيــة إلى المجلس الوطني لمراقبة أخالقيــات المهنة، تتم معاينة  •  
                                        النقــاط التاليــة:

إن كان موضوع الشــكوى خاضع للميثاق، مع األخذ بعين االعتبار التفســيرات      -   
والتوجيهات التي نّص عليها الميثاق اإلقليمي للشــرق األوســط وإفريقيا.    

أن المعلومــات الواردة في كتاب الشــكوى كافية إلقامة الدعوى.  -   

في حال عدم اكتمال ملف الشــكوى ، تعتبر الشــكوى غير صالحة حتى إكمال الملف.  •  
يكتمــل النصــاب لدى حضور أغلبية األعضاء ويتّم التصويــت باألغلبية المطلقة.  •  

يُمنــح المجلــس الوطنــي لمراقبة أخالقيات المهنة ثالثة )3( أســابيع لالتصال باألطراف المعنية،    •  
                                       واســتكمال مراجعة الشــكوى وإصدار إجراءات تصحيحية حيث يكون مناســبًا أو توصية المجلس   

                                            المحلــي لمراجعــة أخالقيــات المهنــة لفــرض عقوبــات جــزاء )راجــع العقوبــات(.
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يتم إبالغ هذا القرار كتابيًا  إلى الشــركة المتقدمة بالشــكوى والشــركة المدعى عليها، بغض     •  
النظــر عــن مــا إذا تّم إصدار عقوبــة أم ال. يجب المطالبة باتخاذ التدابيــر التصحيحية الواجب اتخاذها     

لتصحيــح الوضع في حالة وجــود مخالفة للميثاق.   
لدى الشــركة المدعى عليها ســبعة أيام لتقديم تعهد خطي بأنها ســتوقف على الفور النشــاط     •  
وأّنــه ســيتم اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الممكنــة لتجنــب حــدوث مخالفــة مماثلــة للميثــاق فــي      
المســتقبل. يجــب أن يتــم توقيــع هذا التعهد مــن قبــل اإلدارة العليــا فــي البلــد ومراقــب االمتثــال      

ويجــب أن يحتوي على أدلــة مفصلة عن التنفيذ.   
في جميع الحاالت، يحّق للشــركة المقدمة للشــكوى والشــركة المدعى عليها الطعن في     •  
الحكــم خــالل عشــرة أيام من تلقيها اإلخطار الكتابــي بالحكم، ويجــب أن ترفــق الطعــن بأســباب      

عــدم قبول الحكم. وســيتم رفع هذه األســباب إلى المجلس المحلــي لمراجعة أخالقيات المهنة     
فــي مجموعــة العمل المحلية، الذي ســيتولى القيام بمراجعة ثانوية.   

المســتوى III -   فــي مجموعة العمل المحلية

فــي حــال لم يكن المتقدم بالشــكوى أو الشــركة التــي ُزعم أنها انتهكت الميثاق راضيين  عــن توصية المجلس الوطني 
لمراقبــة أخالقيــات المهنــة )أو أّن المجلــس عجز لمراجعة أخالقيات المهنة  عن إصدار حكم في غضون ثالثة أســابيع(، 
يحتفــظ الطرفــان بحــق طلــب المراجعة من قبــل  المجلس المحلي لمراقبة أخالقيــات المهنة في البلدان التي ال يوجد 

فيهــا أي مجموعــة عضــو في االتحــاد الدولي لروابط صانعي المســتحضرات الصيدالنية )IFPMA(. يمكن أيضًا التقّدم 
بالشــكاوى إلــى االتحــاد الدولي لروابط صانعي المســتحضرات الصيدالنية )IFPMA( للبّت فيها، فــي الحاالت التي يُعتقد أنه 

.)IFPMA code( تمــت مخالفــة ميثاق الممارســة الخاص باالتحاد الدولي لروابط صانعي المســتحضرات الصيدالنية

لمراجعة أخالقيات المهنة يمكن للشــركة المتقّدمة بالشــكوى أن تتوجه مباشــرة إلى المجلس    •  
                                              المحلــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة فــي حــال كــون المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة  

                                        غيــر فعــال. 
يكــون لــدى المجلس المحلي لمراقبة أخالقيات المهنة أربع )4( أســابيع لمراجعة الشــكوى من خالل    •  

                                             االتصــاالت ويمكــن أن يعقــد جلســة طارئــة للمجلــس المحلــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة  تبعــًا 
                                             للطبيعــة الخاصــة بمخالفــة الميثــاق. ويكــون لــدى المجلــس المحلــي لمراقبــة  أخالقيــات المهنــة  

                                       أربعة )4( أســابيع لالتصال باألطراف المعنية، واســتكمال مراجعة الشــكوى وإصدار إجراءات   
                                        تصحيحيــة عنــد الحاجــة.

يجــوز أن يقــوم المجلــس المحلــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة بعــد مراجعــة الشــكوى ،  برفــع     •  
توصيــة إلــى اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا بالعقوبات   

                                         الجزائيــة )انظــر العقوبــات( لمراجعتهــا.

)MEA LAWG( اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا   - IV المســتوى

تتألـّـف اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة العمــل المحليــة للشــرق األوســط وإفريقيــا مــن كبــار     •  
التنفيذييــن فــي هــذا المجــال، وهي الكيان الوحيد المســؤول عــن تنفيــذ الميثــاق الــذي يحــق لــه أن      

يفرض العقوبــات الجزائّية. )راجع العقوبات(   
تتولــى اللجنــة التنفيذيــة مراجعة توصيات العقوبة من  المجلــس المحلي لمراقبة أخالقيات    •  

                                             المهنةفــي ظــرف أربعــة أســابيع بعــد أن يقــوم المجلــس  لمراجعــة أخالقيــات المهنــة  بتقديمهــا. 
يُعتبــر قــرار اللجنة التنفيذية في مجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا نهائيًا.  •  

الفقــرة 20.04.03.  تقارير الحاالت 

يتــم بموجت الميثاق إطالع الشــركة المتقّدمة بالشــكوى علــى النتائج في ختام أي قضية ويقوم    •  
المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة أو المجلــس المحلــي لمراجعــة أخالقيــات      
المهنةإعــداد تقريــر مكتوب يلّخص النتائج واإلجــراءات التصحيحية التــي تّمــت الموافقــة عليهــا      

بمــا في ذلك التوصيــات بالعقوبات في حال وجودها.   
يتّم توفير نســخة من التقرير لكل من الشــركة المتقدمة بالشــكوى والشــركة المدعى عليها.     •  
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يقــوم رئيــس المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة أو المجلــس المحلــي لمراقبــة      
أخالقيــات المهنــة بالنظر في أي تعديالت مقترحة.   

يجب تقديم نســخ جميع تقارير الحاالت على أســاس فصلّي إلى أمين ســّر المجلس المحلي     •  
لمراقبة أخالقيات المهنة )ممثل الشــرق األوســط وإفريقيا( إلدراجها في ملف قضايا الشــرق      

األوسط وإفريقيا اإلقليمي.   

الفقرة 20.05. 
الســلطة التي تُصدر العقوبات واإلجراءات اإلدارية  

تتمّتــع اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة العمــل المحليــة للشــرق األوســط وإفريقيــا بالصالحيــات     •  
                        الحصريــة إلصــدار العقوبــات إثــر االنتهــاكات. قــد يصــدر المجلس الوطنــي لمراقبة أخالقيات المهنة  

أو المجلــس المحلــي لمراجعــة أخالقيات المهنة تدابير تصحيحية في شــكل إجراءات إدارية وقد     
يوصــي الســلطات األعلى بفرض عقوبات جزائية كجزء مــن نتائج الملخص الصادر.    

عندمــا يخلــص المجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة أو المجلــس المحلــي لمراجعــة     •  
أخالقيــات المهنــة  أنه كانت هنــاك مخالفة للميثاق، يجب اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناســبة     

بحّق الشــركة المخالفة. يجب أن تكون اإلجراءات التصحيحية موافقة لمســتوى شــدة وتواتر      
حدوثها.   

يحــّق اللمجلــس الوطنــي لمراقبــة أخالقيــات المهنــة أو المجلــس المحلــي لمراجعــة أخالقيــات     •  
المهنة  فرض إجراءات تصحيحية بشــكل عقوبات إدارية، وهي تشــمل على ســبيل المثال ال      

الحصــر، ما يلي من اإلجــراءات الداخلية للصناعة:   
ســحب المواد الدعائية موضوع الشــكوى من السوق.  -   

طلب رســمّي يوّجه إلى الشــركة المخالفة )اإلدارة العليا في البالد ومراقب االمتثال(     -   
المخالفة.  لوقف     

توصية إلى الســلطة األعلــى بفرض العقوبات الجزائية.  -   

يحــق للجنــة التنفيذيــة لمجموعــة العمــل المحليــة فــي للشــرق األوســط وإفريقيــا  وبنــاء علــى     •  
توصيــة المجلــس المحلــي لمراجعــة أخالقيــات المهنــة ، أن تفــرض تطبيــق تدابيــر تصحيحيــة      

بشــكل عقوبات جزائية، والتي قد تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر، ما يلي من اإلجراءات   
                                        الخارجيــة للصناعــة

توجيه رســالة خطية رســمية إلى مقر الشركة.  -   
تأنيب الشــركة ونشــر تفاصيل هذا التأنيب.  -   

مطالبة الشــركة بنشر بيان تصحيحي.  -   
تقديم اقتراح ألعضاء مجموعة العمل المحلية للشــرق األوســط وإفريقيا من خالل     -   

                                                                اللجنــة التوجيهيــة يقضــي بتعليــق عضوّيــة الشــركة مــن مجموعــة العمــل المحليــة           
                                                           للشــرق األوســط وإفريقيا.

.IFPMA, EFPIA, PhRMAإخطــار جمعيات الصناعــة الوطنية والدولية مثل  -   
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