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الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:امللخص
يعرف الطلب على املنتجات الصيدالنية يف الوقت الراهن معدالت عالية جدا مقارنة باملنتجات
 هذه املكانة اليت جعلت من األدوية يف مقدمة املنتجات الضرورية اليت هتدف إىل،االستهالكية األخرى
 كانت الدافع الرئيسي لقيام السلطات املختصة يف غالبية دول العامل مبا،احلفاظ على صحة وحياة اإلنسان
 بوضع القوانني اليت هتدف إىل تنظيم ومراقبة عمليات تداول املنتجات الدوائية واملستلزمات،فيها اجلزائر
 مما جعل التعامل التجاري هبا خيتلف اختالفا، التوزيع واالستعمال واالستهالك،الطبية يف جماالت اإلنتاج
.جذريا عن التعامل التجاري بالسلع األخرى
يف هذا اإلطار قام املشرع اجلزائري ب استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية مبوجب القانون
 يف هذا الصدد تندرج إشكالية هذه املداخلة حول،املتعلق بقانون الصحة

-

املعدل للقانون

-

مدى مسامهة الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية يف محاية املستهلك يف اجملال الطيب؟
:إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تقودنا إىل معالة موضوع هذه املداخلة من خالل أربعة حماور
 محاية: احملور الثاين، محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف إجراء تسجيل األدوية:احملور األول
 احملور،املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف إجراء املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية
 محاية: حملور الرابع، محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف ضبط أسعار املواد الصيدالنية:الثالث
املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف مراقبة اإلعالم واإلشهار الطيب
Résumé
La demande sur les produits pharmaceutiques a connue un taux très élevés par rapport
à d'autres produits de consommation, telle statut qui a fait que les médicaments garde l’avance
entre les produits nécessaires pour maintenir la santé et la vie humaine, c’était la principale
motivation pour les autorités compétentes dans la majorité des puissances mondiales, y
compris en Algérie, en créant des lois qui visent à réglementer et surveiller le commerce des
produits pharmaceutiques et des équipement médicales dans les domaines des processus de
production, de la distribution , de l'utilisation et de la consommation, ce qui rend l'accord
commercial est fondamentalement différente des affaires d'autres produits.
Dans ce contexte, le législateur algérien, a mis en place l'Agence nationale pour les
produits pharmaceutiques en vertu de la loi 08-13, modifiée sur Loi de la santé 85-05 dans ce
contexte se expose la problématique sur l'étendue de l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques sur la protection de consommateur dans le domaine médical?
La réponse à ce problématique impose au sujet de cette intervention essentiellement
dans 4 chapitre.
Le Premier chapitre: la protection du consommateur grâce à l'intervention de
l'agence dans la conduite de l'enregistrement des médicaments.
Le deuxième chapitre: la protection du consommateur grâce à l'intervention de
l'Agence de dans la conduite de la ratification des produits pharmaceutiques et des
équipement médicales
Le troisième chapitre: la protection du consommateur grâce à l'intervention de
l'agence dans le contrôle des prix pharmaceutiques
Le quatrième chapitre la protection du consommateur grâce à l'intervention de
l'Agence dans la surveillance des médias et de la publicité médicale.
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مقدمة:
يعرف الطلب على املنتجات الصيدالنية يف الوقت الراهن معدالت عالية جدا
مقارنة باملنتجات االستهالكية األخرى ،هذه املكانة اليت جعلت من األدوية يف مقدمة
املنتجات الضرورية اليت هتدف إىل احلفاظ على صحة وحياة اإلنسان ،كانت الدافع
الرئيسي لقيام السلطات املختصة يف غالبية دول العامل مبا فيها اجلزائر ،بوضع القوانني
اليت هتدف إىل تنظيم ومراقبة عمليات تداول املنتجات الدوائية واملستلزمات الطبية يف
جماالت اإلنتاج ،التوزيع واالستعمال واالستهالك ،مما جعل التعامل التجاري هبا خيتلف
اختالفا جذريا عن التعامل التجاري بالسلع األخرى.
حيث جتدر اإلشارة إىل أن وضع األدوية يف السوق حتكمها ضوابط تشريعية،
وهذا من أجل ضمان جودهتا وفعاليتها وعدم إحلاقها الضرر مبستهلكها.
ويف هذا اإلطار قام املشرع اجلزائري باستحداث الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية مبوجب القانون

-

املعدل للقانون

املتعلق بقانون الصحة ،حيث

-

ظهر ذلك من خالل الفصل األول مكرر املستحدث يف الباب اخلامس من هذا األخري والذي
املشرع اجلزائري إنشاء هذه الوكالة واليت أسبغ عليها وصف السلطة اإلدارية املستقلة
املتمتعة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.
ونشري إىل أن املشرع اجلزائري قد أحال مسألة حتديد تنظيم هذه الوكالة
وقانوهنا األساسي إىل التنظيم ،والذي مل يظهر إال بعد حوايل

سنوات من تقرير

-

 ،األمر الذي يطرح

استحداثها وذلك من خالل املرسومني التنفيذيني

-

و

معه التساؤل حول كيفية أداء هذه الوكالة ملهامها يف ظل هذا الفراغ التنظيمي الذي
استمر ملدة تقارب مثاين سنوات.
ويف هذا اإلطار تندرج إشكالية هذه املداخلة حول مدى مسامهة الوكالة الوطنية
للمواد الصيدالنية يف محاية املستهلك يف اجملال الطيب؟
إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تقودنا إىل معالة موضوع هذه املداخلة من خالل
أربعة حماور:
 احملور األول :محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف إجراء تسجيل األدوية احملور الثاين :محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف إجراء املصادقة على املوادالصيدالنية واملستلزمات الطبية




245

جملة احلقوق واحلريات

عنونه املشرع بالوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ،حيث أقر

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احملور الثالث :محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف ضبط أسعار املوادالصيدالنية.
 احملور الرابع :محاية املستهلك من خالل تدخل الوكالة يف مراقبة اإلعالم واإلشهارالطيب.
المحور األول :حماية المستهلك من خالل تدخل الوكالة في إجراء تسجيل األدوية
بالنظر إىل أمهية الدواء باعتباره مادة ضرورية وهامة للحفاظ على صحة
اإلنسان وحياته ،والتخفيف من معاناته ،ورفع مستوى الصحة يف اجملتمع ،فضال على
مسامهته يف احملافظة على قدرات األفراد يف اإلنتاج والتشغيل ،حيث أن غياب الصحة
يبعد الفرد املنتج عن العمل ،والدواء يعمل على إعادة األفراد املرضى إىل النشاط
والعمل.

()1

يعترب موضوع التأكد والتيقن من صالحيته لتحقيق كل ذلك مسألة يف غاية

األمهية ،هذا اليقني يتحقق من خالل إخضاعه للتجارب املخربية الضرورية لكشف مدى
صالحيته قبل البدء يف استعماله واستهالكه على نطاق واسع.
ويف هذا اإلطار ومن أجل محاية املستهلك من املنتجات الدوائية بشكل خاص،
استلزم املشرع اجلزائري من خالل أحكام من قانون الصحة أن يكون كل دواء مستعمل يف
الطب البشري واجلاهز لالستعمال واملنتج صناعيا أو املستورد أو املصدر ،قبل تسويقه
جمانا أو مبقابل حمل مقرر تسجيل متنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة
يف الطب البشري ،وهذا بعد أخذ رأي جلنة تسجيل األدوية املنشأة لدى هذه الوكالة (،)2
هذا ونشري إىل أن املشرع قد أحال مسألة حتديد مهام وتنظيم وكيفيات سري هذه اللجنة
وكذا شروط منح مقررة التسجيل إىل التنظيم ،وهو ما ظهر جزئيا من خالل أحكام
املرسوم التنفيذي
( )

()3

-

خبصوص مسألة حتديد مهام وتنظيم وكيفيات سري هذه

عبد احلكيم عبد اهلل النسور ،ا ألداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح

االقتصادي ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد والتخطيط ،جامعة تشرين،
(

) املادة
-

( )

من القانون

-

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،ج ر ،عدد

-

-

 ،املؤرخ يف

،ص

املعدل واملتمم للقانون

املرسوم التنفيذي

-

 ،املؤرخ يف

-

.

-

-

 ،صادرة بتاريخ

-

املؤرخ يف

-

-

.

الذي حيدد مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتنظيمها وسريها وكذا القانون األساسي
ملستخدميها ،ج ر ،عدد



 ،الصادرة بتاريخ

-



-

.
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اللجنة ،أما خبصوص مسألة شروط منح مقررة التسجيل فنسجل عدم قيام املشرع بوضع
التنظيم املناسب لذلك ،األمر الذي يتحتم معه العودة إىل أحكام التنظيم السابق الساري
وهو املرسوم التنفيذي

قبل تعديل قانون الصحة لعام

-

املتعلق بتسجيل

()1

املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري .
و نشري إىل أن املشرع اجلزائري قد ضبط تشكيل جلنة تسجيل األدوية من خالل
أحكام املادة

-

من املرسوم التنفيذي

سالف الذكر يف جمموعة خرباء يف

جماالت االختصاصات التالية :الكيمياء الصيدالنية ،الصيدلة التقنية ،علم السموم
الصيدالين ،اليقضة الصيدالنية ،البيولوجيا ،البيوتكنولوجيا ،علة األدوية الصيدالنية،
التنظيم الصيدالين.
و جتدر اإلشارة إىل أن تشكيلة جلنة تسجيل األدوية املذكورة أعاله هي تشكيلة
مدروسة وتنعكس بشكل اجيايب وفعال على الرأي االستشاري هلذه اللجنة ،والذي تعتمد
عليه الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية يف صناعة قرارها املتعلق بقبول تسجيل هذه
املواد أو رفض ذلك.
األدوية بشكل خاص يتأسس نشاطهما أو تدخلهما إستنادا إىل أحكام املرسوم التنفيذي
-

املتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ،والذي أقر

مجلة من الضمانات يف إطار دعم دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية يف محاية
املستهلك واليت منها أن قرار التسجيل من قبل هذه الوكالة ال مينح إال إذا ثبت الصانع أو
املستورد أنه قام بفحص مدى سالمة املنتوج يف ظروف استعماالته العادية ومدى أمهيته
الطبية ،وقام كذلك بتحليله النوعي والكمي ،باإلضافة إىل إثبات ملكيته حملالت ومنشآت
وأساليب الصنع والرقابة من شأهنا أن تضمن جودة املنتوج يف طور صنعه الصناعي ،وفقا
ملقاييس حسن قواعد الصنع والتوضيب والتخزين والرقابة.

()2

يف املقابل مل جيعل املشرع اجلزائري مسألة تسجيل األدوية مسألة أبدية غري
قابلة للمراجعة ،وإمنا ضبطها بقيد زمين يتمثل يف تسجيل هذه األدوية ملدة

(

)املرسوم التنفيذي

-

الطب البشري ،ج ر ،عدد
(

)املادة



-

-

املؤرخ يف

 ،الصادرة بتاريخ

-

من املرسوم التنفيذي

-

املتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف
-

 ،مرجع سابق.
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وكما أشرنا إىل أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية بشكل عام وجلنة تسجيل

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قابلة للتجديد كل مخس سنوات حبسب نص املادة

من املرسوم التنفيذي

-

سالف الذكر كأصل عام ،كما فسح املشرع اجملال لطلب إلغاء التسجيل إذا تبني أن
املستحضر ضار يف ظروف عمله العادية ،أو أن املستحضر مل يعد حيتوي على التركيبة
النوعية والكمية املبينة يف مقرر التسجيل ،أو أن ظروف الصنع والرقابة ال تسمح بضمان
جودة املنتوج الصيدالين ( ،)1وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قام من خالل املادة
من ذات املرسوم التفيذي

بالتوسع يف دائرة اهليئات املخولة لطلب إلغاء

-

التسجيل املشار إليه أعاله يف كل من اهليئات الوطنية والدولية للسهر واليقضة يف جمال
استعمال العقاقري الطبية ،وكذا اهليئات الوطنية للصحة العمومية ،باإلضافة إىل
مؤسسات إسترياد األدوية أو توزيعها ،وكذا مؤسسات صنع املنتجات الصيدالنية احمللية أو
األجنبية ال سيما املؤسسات صانعة املنتوجات موضوع طلب السحب ،فضال عن اجلمعيات
ذات الطابع العلمي ومحاية املستهلكني.
و بشكل عام نسجل العديد من املالحظات خبصوص األحكام الواردة يف املرسوم
التنفيذي

-

لعدم انسجامها مع مقتضيات التعديالت اليت عرفها القانون

املتعلق بالصحة واليت متت مبوجب القانون

-

-

 ،ال سيما ما يتعلق باستحداث الوكالة

الوطنية للمواد الصيدالنية ،واليت حلت حمل الوزارة الصحة يف القيام بالعديد من املهام،
وعليه يتعني مراجعة املرسوم التنفيذي السابق حىت يتماشى مع األحكام اجلديدة لقانون
الصحة.
المحور الثاني :حماية المستهلك من خالل تدخل الوكالة في إجراء المصادقة على
المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية
يقصد باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية اليت تندرج يف إطار اختصاص
الوكالة للمصادقة عليها يف كل العناصر املذكورة يف املادة

من قانون الصحة سالف

الذكر باستثناء األدوية -على اعتبار أن هذه األخرية تدخل يف نطاق وصالحيات اللجنة

(

) املادة



من املرسوم التنفيذي

-

 ،مرجع سابق.
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املكلفة بتسجيل األدوية املذكورة أعاله  ،)1( -وكذا املستلزمات الطبية الواردة يف مضمون

املادة

من ذات القانون املتعلق بالصحة(.)2
وجتدر اإلشارة إىل أن دور الوكالة يف إجراء املصادقة على املواد الصيدالنية

واملستلزمات الطبية يربز بعد األخذ بالرأي االستشاري للجنة املصادقة على املواد
الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري املوضوعة لدى هذه الوكالة،
حيث تقوم بإبداء رأيها على اخلصوص يف ملفات طلبات املصادقة على املواد الصيدالنية
واملستلزمات الطبية وكذا تعديل مقررات املصادقة وجتديدها باإلضافة إىل سحب مقررات
املصادقة أو توقيفها املؤقت حبسب املادة

من املرسوم التنفيذي

-

سالف

الذكر.
ونشري إىل أن املشرع اجلزائري قد ضبط تشكيل املصادقة على املواد الصيدالنية
من املرسوم التنفيذي

املذكورة أعاله من خالل أحكام املادة

-

سالف الذكر يف

جمموعة خرباء يف جماالت االختصاصات التالية :الفيزياء الصيدالنية ،الكيمياء
الصيدالنية ،اليقظة خبصوص العتاد الطيب ،التنظيم التقين يف جمال املواد الصيدالنية
مسجل يف جدول أعمال اللجنة.
كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن تشكيلة جلنة املصادقة على املواد الصيدالنية مثل
جلنة تسجيل األدوية املذكورة أعاله هي األخرى تشكيلة مدروسة وتنعكس بشكل اجيايب
وفعال على الرأي االستشاري هلذه اللجنة ،والذي تعتمد عليه الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية يف صناعة قرارها املتعلق بقبول تسجيل هذه املواد أو رفض ذلك.
(

) تنص املادة

أنه يقصد باملواد الصيدالنية يف مفهوم هذا القانون األدوية ،الكواشف البيولوجية،

املواد الكميائية اخلاصة بالصيدليات ،املنتجات الغلينية ،مواد التضميد ،النوكليد اإلشعاعي ،اإلضمامة وهي
كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية يف املنتوج الصيدالين النهائي ،السلف
وهو كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم املشع ملادة أخرى قبل تقدميه لإلنسان ،كل املواد األخرى الضرورية
للطب البشري.
( )

تنص املادة

أنه يقصد مبستلزم طيب يف مفهوم هذا القانون كل جتهيز ـو جهاز أو أداة أو منتوج

باستثناء املنتجات ذات األصل البشري أو مادة أخرى مستعملة وحدها أو باالشتراك مبا يف ذلك امللحقات
والربجميات اليت تدخل يف سريه واملوجهة لالستعمال لدى اإلنسان لألغراض التالية :تشخيص مرض أو
الوقاية منه أو مراقبته أو معاجلته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة ،دراسة تشريح أو عملية
فيزيولوجية أو تعويضها أو تعديلها ،التحكم يف املساعدة الطبية لإلجناب.
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واملستلزمات الطبية ،علم السموم الصيدالين ،عيادي معين بكل نوع من املستلزمات الطبية

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جهة أخرى ننوه إىل أن املشرع مل يوضح من خالل نص خاص كيفيات إجراء
املصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية على غرار ما قام به خبصوص مسألة
تسجيل األدوية املذكورة أعاله أو مسألة ضبط أسعار املواد الصيدالنية ومسألة إلعالم
واإلشهار الطيب اآليت بياهنما يف احملاور الالحقة.
المحور الثالث :حماية المستهلك من خالل تدخل الوكالة في ضبط أسعار المواد
الصيدالنية
ختضع أسعار املواد الصيدالنية ال سيما األدوية منها حلدود قصوى وتسيري وفق
قوانني حمددة تسمح حبفظ القدرة الشرائية للمجتمع الشيء الذي يسمح بتفادي كل
جتاوز للسعر األقصى احملدد مهما كانت تكلفة اإلنتاج ،كما يسمح باالحتفاظ مبستوى
األسعار لبعض املنتجات اليت تعترب إستراتيجية وذات أمهية بالغة ،فالتموين باألدوية
دون جتاوز املوارد املالية املوجودة دفع بالسلطات العمومية إىل وضع آليات خمتلفة
ملراقبة األسعار حىت تتمكن من احلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكني ،ومتت
مراقبة أسعار األدوية على أساس جمموعة من النصوص القانونية لتنظيم هوامش
الربح اليت تسمح بتحديد والتحكم أكثر يف أسعار األدوية
حيث يعترب الدواء منتج مقّنن ال خيضع لقانون العرض والطلب مثل املنتج
االستهالكي العادي ،كما أن متويله يكون بطريقة خاصة به يف إطار التضامن اجلماعي،
تأخذ منضمات احلماية االجتماعية على عاتقها جزء أو جممل نفقات الصيدالنية

()1

و يف هذا اإلطار خول املشرع للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية مهمة حتديد
أسعار املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري عند اإلنتاج وعند
االسترياد ،بعد رأي اللجنة املكلفة بتحديد األسعار واملنشأة لدى الوكالة ،حني التسجيل أو
املصادقة وفقا لألحكام واإلجراءات اليت حيددها التشريع والتنظيم املعمول هبا (.)2
و جتدر اإلشارة إىل أن املشرع قد ضبط تشكيلة اللجنة املكلفة بتحديد األسعار من
خالل املادة

( )

من املرسوم التنفيذي

دمحان ليندة ،التسويق الصيدالين حالة جممع صيدال ،أطروحة دكتوراه يف علوم التسري ،جامعة

اجلزائر

ص

) املادة

مكرر

(

-

سالف الذكر يف جمموعة األشخاص



.
ف

من القانون

-



 ،مرجع سابق.
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اآلتية ممثل عن الوزير املكلف بالصحة ،ممثلني عن الوزير املكلف باملالية ( املديرية العامة
للجمارك واملديرية العامة للضرائب ) ،ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة ،ممثل عن الوزير
املكلف بالضمان االجتماعي ،خبري يف احملاسبة التحليلية ،خبري يف اقتصاد الصحة.
حيث تتمثل هذه األخرية يف أحكام املرسوم التنفيذي

-

احملدد هلامش الربح

املطبقة على املواد الصيدالنية ( األدوية ) ،إذ أنه وبالعودة هلذا املرسوم نالحظ أن املشرع
اجلزائري قد ضبط من خالله أسعار األدوية انطالقا من وضع هامش للربح تتباين نسبته
حبسب طبيعة املنتج مستورد كان أو حملي ،ووفقا ملرحلة توزيعه على مستوى اجلملة أو
على مستوى التجزئة.
حيث ضبط املشرع حدود هامش الربح يف األدوية عند انتاجها بنسبة
حتسب على أساس سعر التكلفة من غري الرسوم ،يف حني حدد هامش الربح يف األدوية
عند توضيبها بنسبة

حتسب أيضا على أساس سعر التكلفة من غري الرسوم (.)1

أما فيما خيص هامش الربح عند التوزيع باجلملة أو بالتجزئة اليت تطبق على
األدوية فهي نسب متفاوتة حبسب سعر األدوية ،حيث يظهر ذلك على النحو التايل (:)2
بالتجزئة
 السعر من

دج ،حدود الربح باجلملة

دج إىل

 ،حدود الربح

بالتجزئة
 السعرمن

دج ،حدود الربح باجلملة

دج إىل

،حدود الربح

بالتجزئة
 السعر أكثر من

دج ،حدود الربح باجلملة

 ،حدود الربح بالتجزئة

.
من خالل ما سبق نستنتج أن املشرع اجلزائري وبالنظر إىل الطابع االستراتيجي
لألدوية عمل على تسقيف أسعار هذه األدوية من خالل وضع هوامش للربح باالستناد إىل
(

) املادة

و

من املرسوم التنفيذي

-

املؤرخ يف

-

-

املتعلق حبدود الربح القصوى عند

االنتاج والتوضيب والتوزيع اليت تطبق على األدوية املستعملة يف الطب البشري ،ج ر ،عدد
(

) املادة



-

..
من املرسوم التنفيذي

-

 ،مرجع سابق.
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 عندما ال يتجاوز سعر الدواء

دج ،حدود الربح باجلملة

 ،حدود الربح
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سعر التكلفة ،كما يالحظ خبصوص نسبة هوامش الربح هذه أهنا هوامش متناسبة عكسيا
مع سعر التكلفة ،مبعىن أنه كلما ارتفع سعر تكلفة الدواء كلما اخنفض معه هامش الربح،
وهو ما يدل على مراعاة املشرع للقدرة الشرائية للمستهلكني يف إطار محاية الصحة
العامة.
المحور الرابع :حماية المستهلك من خالل تدخل الوكالة في مراقبة اإلعالم
واإلشهار الطبي
إن اإلعالم واإلشهار الطيب والعلمي حول املنتجات الصيدالنية هو جمموع املعلومات
املتعلقة بتركيبها وآثارها العالجية والبيانات اخلاصة مبنافعها ومضارها ،واالحتياطات
الواجب مراعاهتا ،وكيفيات استعماهلا ونتائج الدراسات الطبية املدققة املتعلقة بنجاعتها،
تلك املعلومات اليت تقدم إىل األطباء والصيادلة وأعوان الصحة واملستعملني لألدوية بغية
ضمان االستعمال السليم للمنتجات الصيدالنية (.)1
و يف إطار املهام املوكلة للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية تعمل هذه األخرية على
مراقبة اإلشهار والسهر على إعالم طيب موثوق به خاص باملواد الصيدالنية واملستلزمات
الطبية املستعملة يف الطب البشري( ،)2ويف سياق قيامها باملهمة املذكورة سالفا ،وضع املشرع
اجلزائري لدى هذه الوكالة جلنة استشارية خمتصة مبراقبة اإلعالم الطيب تساعدها يف
أداء دورها بشكل أكثر فعالية ،حيث تكلف جلنة مراقبة اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهار
املوضوعة لدى الوكالة بإبداء رأيها على اخلصوص يف ملفات الطلبات املتعلقة باإلعالم
الطيب حول املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية ،وكذا منح تأشرية اإلشهار املتعلقة
باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية أو رفضها أو سحبها ،حبسب ما نصت عليها املادة
من املرسوم التنفيذي

سالف الذكر.

-

و نشري إىل أن هذه اللجنة تتشكل من أربعة خرباء يف جماالت حمددة ،يكون
اخلبري األول يف جمال علوم اإلعالم ،أما الثاين فيكون يف جمال االتصال والتسويق ،يف

( )

املادة األوىل من املرسوم التنفيذي

املؤرخ يف

-

-

-

اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ،ج ر ،عدد
(

) املادة



مكرر

الفقرة

من القانون

-



املتعلق باإلعالم الطيب والعلمي
 ،الصادرة بتاريخ

 ،مرجع سابق.
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حني يكون الثالث يف جمال التوضيب الصيدالين أما الرابع واألخري فيكون يف جمال
اإلعالم الطيب (.)1
هذا وتستند الوكالة يف ممارسة الرقابة يف جمال اإلعالم الطيب والعلمي واإلشهار
على أساس مقتضيات أحكام املرسوم التنفيذي

( ،)2والذي تضمن العديد من

-

األحكام املنظمة هلذا اجملال.
حيث فرض املشرع اجلزائري على كل املتدخلني يف جمال الترقية الطبية ضرورة
اإلعالم الطيب والعلمي اخلاص باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب
البشري ،بشكل يكون دقيقا وقابال للتحقق منه ومطابقا ألحدث معطيات البحث العلمي
والطيب (.)3
من جهة أخرى أجاز املشرع اجلزائري للمتدخلني يف جمال املواد الصيدالنية
واملستلزمات الطبية إمكانية القيام بعملية اإلشهار هلذه األخرية ،إال أنه قبل القيام بأي
عمل خيص الترويج للمنتجات الصيدالنية عن طريق اإلشهار ،يتعني يف البداية احلصول
على تأشرية اإلشهار اليت تسلم من طرف اجلهة املختصة بذلك ،حيث جيب أن يتضمن كل
من الرسوم التنفيذي

حبسب ما نصت عليه املادة

-

سالف الذكر ،وهنا يربز

دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية.
و جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد ربط بني تسليم تأشرية اإلشهار للمواد
الصيدالنية من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية بضرورة أن تكون هذه املواد
مسجلة ومصادق عليها بشكل قانوين باإلضافة أن تكون غري قابلة للتعويض ( ،)4مبعىن أن
املواد الصيدالنية غري املتوفرة على الشروط السابقة وخباصة شرط عدم القابلة
للتعويض تندرج يف دائرة املواد احملرومة من احلصول على تأشرية اإلشهار.
من جهة أخرى حضر املشرع من خالل املادة

من املرسوم التنفيذي

-

سالف الذكر ،اإلعالم والترويج لدى عامة الناس ملنتجات ال ميكن احلصول عليها إال

(

) املرسوم التنفيذي

-

 ،مرجع سابق.

(

) املرسوم التنفيذي

-

 ،مرجع سابق.

(

) املادة

ف

من القانون

-

 ،مرجع سابق.

(

) املادة

ف

من القانون

-

 ،مرجع سابق.
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إشهار منشور أو معلن حتت أي شكل من األشكال على الرقم الذي سلمت التأشرية حتته،

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوصفة طبية ،أو حتتوي على خمدرات أو مواد أو عقاقري تؤثر يف احلالة النفسية ،أو
خمصصة ملعاجلة العلل اآلتية :السرطان،السل ،األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس
والسيدا ،األمراض املعدية األخرى اخلطرية ،داء السكري واألمراض األيضية األخرى،
العجز اجلنسي والعقم ،العمى.
من ذات املرسوم التنفيذي منع املشرع اجلزائري

ويف سياق آخر وطبقا للمادة

ترويج املنتجات الصيدالنية يف قنوات اإلذاعة والتلفزة ،وهو أمر مل يعد اليوم باإلمكان
حتقيقه وفرض االلتزام به انطالقا من تطور وسائل البث الفضائي وتطور للوسائط
التكنولوجية بشكل سحب معه إمكانية تدخل اجلهات املختصة الرقابة على اإلخالل هبذا
االلتزام ،مما يتعني مراجعة هذا النص.
من جهة أخرى ويف سياق مهام املراقبة يف جمال اإلعالم واإلشهار الطيب املوكلة
للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ،فرض املشرع اجلزائري أن ال تعطي أي رسالة
إشهارية انطباعا بان استشارة طبية أو عملية جراحية ال داعي هلما ،كما ال توحي هذه
العملية اإلشهارية أن نتائج العالج املقترح مضمونة أو أهنا متتاز على نتائج أنواع أخرى من
العالج املتاح ،فضال عن أال توجه هذه الرسائل اإلشهارية حنو األطفال(.)1
خامتة:
يف ختام هذه املداخلة خنلص إىل القول أنه وبالنظر إىل اآلثار املترتبة على
استعمال واستهالك املواد الصيدالنية مبختلف صورها ،ال سيما السلبية منها ،دفع باملشرع
اجلزائري إىل اعتماد الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية قانونية لتنظيم سوق
املواد الصيدالنية يف اجلزائر ،بشكل حيول دون تداول مواد صيدالنية ذات أثار سلبية
على صحة وحياة املستهلك هلذه املواد وكذا على ذمته املالية انطالقا من عدم خضوعها
لقانون العرض والطلب ،وبشكل أكثر تفصيل خنلص إىل النتائج التالية:
 أحال أن املشرع اجلزائري قد مسألة حتديد تنظيم الوكالة الوطنية للموادالصيدالنية وقانوهنا األساسي إىل التنظيم ،والذي مل يظهر إال بعد حوايل
تقرير استحداثها عام

وذلك من خالل املرسومني التنفيذيني

-

سنوات من
و

-

،

األمر الذي يطرح معه التساؤل حول كيفية أداء هذه الوكالة ملهامها يف ظل هذا الفراغ
التنظيمي الذي استمر ملدة تقارب مثاين سنوات.
(

) املادة



من املرسوم التنفيذي

-

 ،مرجع سابق.
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 وجتدر اإلشارة إىل أن تشكيلة اللجان املتعلقة بتسجيل األدوية وكذا املصادقة علىاملواد الصيدالنية فضال عن جلنة اإلعالم واإلشهار الطيب وكذا جلنة حتديد األسعار
املذكورة أعاله هي تشكيلة مدروسة وتنعكس بشكل اجيايب وفعال على الرأي االستشاري
هلذه اللجان ،والذي تعتمد عليه الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية يف صناعة قرارها
النهائي املتعلق مبجاالت هذه اللجان.
 أقر املشرع مجلة من الضمانات يف إطار دعم دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنيةحلماية املستهلك واليت منها أن قرار التسجيل من قبل هذه الوكالة ال مينح إال إذا ثبت
الصانع أو املستورد أنه قام بفحص مدى سالمة املنتوج يف ظروف استعماالته العادية ومدى
أمهيته الطبية ،وقام كذلك بتحليله النوعي والكمي ،باإلضافة إىل إثبات ملكيته حملالت
ومنشآت وأساليب الصنع والرقابة من شأهنا أن تضمن جودة املنتوج يف طور صنعه
الصناعي ،وفقا ملقاييس حسن قواعد الصنع والتوضيب والتخزين والرقابة
 نسجل بشكل عام العديد من املالحظات خبصوص األحكام الواردة يف املرسومالتنفيذي

-

لعدم انسجامها مع مقتضيات التعديالت اليت عرفها القانون

 ،ال سيما ما يتعلق باستحداث الوكالة

الوطنية للمواد الصيدالنية ،واليت حلت حمل الوزارة الصحة يف القيام بالعديد من املهام،
وعليه يتعني مراجعة املرسوم التنفيذي السابق حىت يتماشى مع األحكام اجلديدة لقانون
الصحة.
 من جهة أخرى ننوه إىل أن املشرع مل يوضح من خالل نص خاص كيفيات إجراءاملصادقة على املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية على غرار ما قام به خبصوص مسألة
تسجيل األدوية املذكورة أعاله أو مسألة ضبط أسعار املواد الصيدالنية ومسألة إلعالم
واإلشهار الطيب.
 بالنظر إىل الطابع االستراتيجي لألدوية مل يترك املشرع أسعار األدوية ختضعلقانون العرض والطلب كغالبية املنتجات االستهالكية ،وإمنا عمل على ضبط ذلك بتسقيف
أسعار هذه األدوية من خالل وضع هوامش للربح باالستناد إىل سعر التكلفة ،كما يالحظ
خبصوص نسبة هوامش الربح هذه أهنا هوامش متناسبة عكسيا مع سعر التكلفة ،مبعىن
أنه كلما ارتفع سعر تكلفة الدواء كلما اخنفض معه هامش الربح ،وهو ما يدل على مراعاة
املشرع للقدرة الشرائية للمستهلكني يف إطار محاية الصحة العامة.
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املتعلق بالصحة واليت متت مبوجب القانون

-

-

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية حلماية املستهلك يف اجملال الطيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربط املشرع قبل السماح للمتدخلني يف جمال املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبيةبالقيام بأي عمل خيص الترويج للمنتجات الصيدالنية عن طريق اإلشهار ،باحلصول على
تأشرية اإلشهار اليت تسلم من طرف اجلهة املختصة بذلك.
 منع املشرع اجلزائري ترويج املنتجات الصيدالنية يف قنوات اإلذاعة والتلفزة ،وهوأمر مل يعد اليوم باإلمكان حتقيقه وفرض االلتزام به انطالقا من تطور وسائل البث
الفضائي وتطور للوسائط التكنولوجية بشكل سحب معه إمكانية تدخل اجلهات املختصة
الرقابة على اإلخالل هبذا االلتزام ،مما يتعني مراجعة هذا النص.
قائمة املراجع:
 دمحان ليندة ،التسويق الصيدالين حالة جممع صيدال ،أطروحة دكتوراه يف علوم التسري،جامعة اجلزائر
 عبد احلكيم عبد اهلل النسور ،األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظلاالنفتاح االقتصادي ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد والتخطيط ،جامعة تشرين،
-

القانون
-

-

-

 ،املؤرخ يف

املعدل واملتمم للقانون

-

املؤرخ يف

 ،صادرة بتاريخ

-

.

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،ج ر ،عدد

 -املرسوم التنفيذي

املؤرخ يف

-

املستعملة يف الطب البشري ،ج ر ،عدد
-

-

-

املرسوم التنفيذي

-

-

-

-

املتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية

 ،الصادرة بتاريخ
املؤرخ يف

.

-

-

املتعلق باإلعالم الطيب والعلمي

اخلاص باملنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري ،ج ر ،عدد

 ،الصادرة بتاريخ

-

-

املرسوم التنفيذي

-

املؤرخ يف

-

-

املتعلق حبدود الربح القصوى عند

االنتاج والتوضيب والتوزيع اليت تطبق على األدوية املستعملة يف الطب البشري ،ج ر ،عدد
الصادرة يف

-

-

 -املرسوم التنفيذي

،

.
-

 ،املؤرخ يف

-

-

الذي حيدد مهام اللجان املتخصصة

املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري وتنظيمها وسريها وكذا
القانون األساسي ملستخدميها ،ج ر ،عدد



 ،الصادرة بتاريخ



-

-

.
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