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 تعريف الميثاق وأهدافه

 ممارسات التسويق والترويج
 الترويج

 المواد الترويجية
 المساطر الطبية

 المؤتمرات واللقاءات العلمية
 المستشارون

 المنح والتبرعات
 دراسات ما بعد التسويقو  التقييمعمليات 

 جمعيات المرضى
 بيعاتممثلو الم –الممثلون الطبيون 
 الدعاية واإلعالن

 آلية رصد تطبيق الميثاق وردع المخالفات
 المستوى األول
 المستوى الثاني
 المستوى الثالث

 التعهد والتوقيع
 

 مقدمة
 تعريف الميثاق وأهدافه

 ممارسات التسويق والترويج
 الترويج

 المواد الترويجية
 الطبيةالنماذج 

 المؤتمرات واللقاءات العلمية
 المبيعاتمندوبو  –الطبيون المندوبون 

 الدعاية واإلعالن
 آلية رصد تطبيق الميثاق وردع المخالفات

 المستوى األول
 المستوى الثاني
 المستوى الثالث

 التعهد والتوقيع
 
 
 

 



Code of Ethics-Adjusted  March 2014  Page 3 of 25 
 

 

 ميثاق
المعايير األخالقية لترويج األدوية في لبنان وآليات الرصد 

 والمراجعة

 
 :مقدمة

إنطالقاً من دور وزارة الصحة العامة كضابطة صحية 

عام ومسؤوليتها في رعاية وتنظيم سوق الدواء في لبنان بشكل بشكل 

خاص، يعتبر ترويج األدوية من األهمية بمكان ينبغي معه وضع 

إطار تنظيمي وأخالقي يصب في مصلحة المرضى. والوزارة تأخذ 

 المبادرة لتبني ميثاق شرف يوقع من جميع المعنيين وهم:

المنتمية الى  انالمكاتب العلمية لشركات األدوية في لبن -
 Internationalاالتحاد الدولي لتجمع مصنعي األدوية 

Federation of Pharmaceutical Manufactures 
Associations (IFPMA)  

 نقابة مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان -

 تجمع مصانع االدوية في لبنان  -

 نقابتا األطباء في لبنان -

 نقابة أطباء األسنان -

 الصيادلة في لبنان نقابة -

 نقابة المستشفيات الخاصة -
 

 

 

 

 ميثاق
المعايير األخالقية لترويج األدوية في لبنان وآليات الرصد 

 والمراجعة
 

 :مقدمة

إنطالقاً من دور وزارة الصحة العامة كضابطة صحية 

بشكل عام ومسؤوليتها في رعاية وتنظيم سوق الدواء في لبنان بشكل 

معه وضع  خاص، يعتبر ترويج األدوية من األهمية بمكان ينبغي

إطار تنظيمي وأخالقي يصب في مصلحة المرضى. والوزارة تأخذ 

 المبادرة لتبني ميثاق شرف يوقع من جميع المعنيين وهم:

المنتمية الى   المكاتب العلمية لشركات األدوية في لبنان -
 Internationalاالتحاد الدولي لتجمع مصنعي األدوية 

ures Federation of Pharmaceutical Manufact
Associations (IFPMA 

 نقابة مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان -

 في لبنان األدوية مصنعي نقابة تجمع مصانع   -

 نقابتا األطباء في لبنان -

 نقابة أطباء األسنان -

 نقابة الصيادلة في لبنان -

 نقابة المستشفيات الخاصة -

دوية اال ضافة الى جميع الذين يتعاطون تسويق و ترويجباأل -

 الذين ال ينتمون الى اية جهة مذكورة اعاله في لبنان
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إن الموقعين على هذا الميثاق يعلنون التزامهم الكامل به، كما 
يلتزمون خارج نطاق هذا الميثاق بالنصوص والمعايير الدولية 
المتعارف عليها. وذلك إنطالقًا من أن تسويق الدواء، باإلضافة إلى 

العمل التجاري ومراعاة أصول  ما يتطلبه من استقامة في تعاطي
التنافس العادل، فهو يحتم أيضًا إعتماد المعايير األخالقية المرتبطة 
بمهنتي الطب والصيدلة وذلك بهدف تأمين مصلحة المرضى عبر 

 توفير الدواء اآلمن واإلستخدام السليم والتزام المناقبية المهنية.
ويق كما يوزع هذا الميثاق على كل عامل في حقل التس

والترويج ويحفظ في ملفه الوظيفي تعهدًا منه بإحترام مبادئه. كما 
تتعهد كل نقابة بتسليم نسخة لكل منتسب جديد إليها، على ان يشمل 

 طلب اإلنتساب تعهدًا بإحترام هذا الميثاق.
 

 

 تعريف الميثاق وأهدافه

هذا الميثاق هو شرعة مبادئ يتوافق عليها الموقعون لترعى 
تسويق األدوية ولتضبط ممارسات جميع األطراف التي  جميع مراحل

ستيراد وتسويق ووصف وصرف األدوية. كما  تعمل في مجال إنتاج وا 
ينص هذا الميثاق على األطر التنظيمية التي تضمن إحترام األصول 
العلمية واألخالقية والقانونية في تداول األدوية، خدمًة للمريض 

إن الموقعين على هذا الميثاق يعلنون التزامهم الكامل به، كما 
حيث  يلتزمون خارج نطاق هذا الميثاق بالنصوص والمعايير الدولية

. وذلك إنطالقًا من أن تسويق الدواء، المتعارف عليها  تنطبق
به من استقامة في تعاطي العمل التجاري باإلضافة إلى ما يتطل

ومراعاة أصول التنافس العادل، فهو يحتم أيضًا إعتماد المعايير 
األخالقية المرتبطة بمهنتي الطب والصيدلة وذلك بهدف تأمين 
مصلحة المرضى عبر توفير الدواء اآلمن واإلستخدام السليم والتزام 

 المناقبية المهنية.
لى كل عامل في حقل التسويق كما يوزع هذا الميثاق ع

   والترويج ويحفظ في ملفه الوظيفي تعهدًا منه بإحترام مبادئه. كما 
، إليهابتسليم نسخة لكل منتسب جديد نقابة الموقعين  تعهد كل يت

 على ان يشمل طلب اإلنتساب تعهدًا بإحترام هذا الميثاق.
 

 تعريف الميثاق وأهدافه

افق عليها الموقعون لترعى هذا الميثاق هو شرعة مبادئ يتو 
جميع مراحل تسويق األدوية ولتضبط ممارسات جميع األطراف التي 
ستيراد وتسويق ووصف وصرف األدوية. كما  تعمل في مجال إنتاج وا 
ينص هذا الميثاق على األطر التنظيمية التي تضمن إحترام األصول 

لمريض العلمية واألخالقية والقانونية في تداول األدوية، خدمًة ل
 ولمهنتي الطب والصيدلة في لبنان.

Comment [RH1]: LAPI Comment 
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 ن.ولمهنتي الطب والصيدلة في لبنا
يهدف هذا الميثاق إلى تحفيز اإلستعمال الرشيد للدواء وردع 
الممارسات التي ال تتناسب مع المبادئ العلمية واألخالقيات المهنية 
عبر توفير مرجع لممارسات التسويق يكون صالحًا للمساءلة وفق 
آلية واضحة للمراجعة، ويطبق على األطراف كافة التي تعمل في 

ستيراد  وتسويق ووصف وصرف األدوية. مجال إنتاج وا 

 
 ممارسات التسويق والترويج: أولا 

تساهم ممارسات تسويق أية سلعة كانت، في تفعيل آليات 
إقتصاديات السوق التي تهدف عبر المنافسة إلى تحفيز الجودة 
وتخفيض السعر وتصب في مصلحة المستهلك. يجب أن تحترم 

سن الممارسات التجارية ممارسات ترويج الدواء المعايير الدولية لح
. إاّل انه Fair Competitionبما فيها المنافسة المشروعة 

باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة الدواء الخاصة، يتوجب اإللتزام 
 بمعايير أخالقية صارمة.

 Promotionالترويج:  -6

يعتبر الترويج بمثابة مصطلح عام يشير إلى سائر األنشطة 
م وتوعية مقدمي الرعاية واإلتصاالت المصممة إلعال

الصحية والمرضى وعامة الناس، حول وصف األدوية 
واستخدامها، واألمراض أو الحاالت المخصصة ألجلها 

يهدف هذا الميثاق إلى تحفيز اإلستعمال الرشيد للدواء وردع 
الممارسات التي ال تتناسب مع المبادئ العلمية واألخالقيات المهنية 
عبر توفير مرجع لممارسات التسويق يكون صالحًا للمساءلة وفق 

فة التي تعمل في آلية واضحة للمراجعة، ويطبق على األطراف كا
ستيراد وتسويق ووصف وصرف األدوية.  مجال إنتاج وا 

 
 ممارسات التسويق والترويج: أولا 

تساهم ممارسات تسويق أية سلعة كانت، في تفعيل آليات 
إقتصاديات السوق التي تهدف عبر المنافسة إلى تحفيز الجودة 
وتخفيض السعر وتصب في مصلحة المستهلك. يجب أن تحترم 

 الدوليةالمذكورة في هذا الميثاق  ات ترويج الدواء المعايير ممارس
 Fairلحسن الممارسات التجارية بما فيها المنافسة المشروعة 

Competition إاّل انه باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة الدواء .
 الخاصة، يتوجب اإللتزام بمعايير أخالقية صارمة.

 Promotionالترويج:  -6

ثابة مصطلح عام يشير إلى سائر األنشطة يعتبر الترويج بم
واإلتصاالت المصممة إلعالم وتوعية مقدمي الرعاية 
الصحية والمرضى وعامة الناس، حول وصف األدوية 
واستخدامها، واألمراض أو الحاالت المخصصة ألجلها 

 واألثار الجانبية الناجمة عن إستعمالها.
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 واألثار الجانبية الناجمة عن إستعمالها.

ويشترط أن ال تكون المعلومات المروجة غير صحيحة أو 
ناقصة أو مضللة أو ال تفي بالغرض المتوخى من الترويج، 

عتماد و  يتعين بذل كل الجهود الالزمة لتفادي أي غموض وا 
 الشفافية.

 
 

يحة أو ويشترط أن ال تكون المعلومات المروجة غير صح
ناقصة أو مضللة أو ال تفي بالغرض المتوخى من الترويج، 
عتماد  ويتعين بذل كل الجهود الالزمة لتفادي أي غموض وا 

 الشفافية.
 

 

 المعايير
ال يجوز القيام بأي نشاط كان بغرض ترويج دواء لدواعي  -

  اذا كان متوفر بشكل قانوني بعد تسجيل الدواء إستعمال معينة، إالّ 
ي االستعمال هذه في وزارة الصحة العامة، وإحترام األسس لدواع

العلمية التي اعتمدت في التسجيل والمعبّر عنها بالنشرة الداخلية 

. وهذا ال يعني حرمان الجسم الطبي والعلمي وعامة leafletللدواء 

الناس من إعالمهم بالوسيلة واألسلوب المناسبين لكل منهم بالتقدم 

، على ان يتم ذلك خارج Medical Progressالعلمي والطبي 

نطاق الترويج لدواء معين. كما انه ال يهدف إلى تقييد تبادل 

المعلومات العلمية أو إستعمال وسائل اإلتصاالت العامة، إالّ انه 

يستوجب أن تكون هذه المعلومات موضوعية، صحيحة  مثبتة علمياً 

 وغير منقوصة ومالئمة.

دواء يجب أن ال تقتصر أهداف نظرًا للطبيعة الخاصة بال -
الترويج على الوسائل واألهداف التجارية بل يجب أن 

 المعايير
ال يجوز القيام بأي نشاط كان بغرض ترويج دواء لدواعي  -

إستعمال معينة، إالّ بعد تسجيل الدواء لدواعي االستعمال هذه في 

اعتمدت في وزارة الصحة العامة، وإحترام األسس العلمية التي 

. وهذا ال leafletالتسجيل والمعبّر عنها بالنشرة الداخلية للدواء 

يعني حرمان الجسم الطبي والعلمي وعامة الناس من إعالمهم 

بالوسيلة واألسلوب المناسبين لكل منهم بالتقدم العلمي والطبي 

Medical Progress على ان يتم ذلك خارج نطاق الترويج لدواء ،

ال يهدف إلى تقييد تبادل المعلومات العلمية أو  معين. كما انه

إستعمال وسائل اإلتصاالت العامة، إالّ انه يستوجب أن تكون هذه 

المعلومات موضوعية، صحيحة مثبتة علمياً وغير منقوصة 

 ومالئمة.

 

نظرًا للطبيعة الخاصة بالدواء يجب أن ال تقتصر أهداف  -
ل يجب أن الترويج على الوسائل واألهداف التجارية ب

Comment [L2 :]كما ورد في WHO 

document point # 7   وذلك بسبب وجود أدوية

 متوفرة بالسوق المحلية دون تسجيل 
 

Comment [RH3R2]: Suggestion Not 

Accepted  
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تتعداها لتحقيق مصلحة المريض واإلستخدام اآلمن والسليم 
 للدواء.

يتعين أن ال يتم استخدام أي تعبير أو كلمة ككلمتي "آمن"  -
 و"فّعال" مثاًل بدون إثبات.

توازنة، هادفة ينبغي أن تكون المعلومات واضحة، دقيقة، م -
 Scientificومدعمة بالبرهان العلمي والسريري الصحيح 

and Clinical Evidence. 
 

تتعداها لتحقيق مصلحة المريض واإلستخدام اآلمن والسليم 
 للدواء.

يتعين أن ال يتم استخدام أي تعبير أو كلمة ككلمتي "آمن"  -
 و"فّعال" مثاًل بدون إثبات.

ينبغي أن تكون المعلومات واضحة، دقيقة، متوازنة، هادفة  -
 Scientificالصحيح  والسريريومدعمة بالبرهان العلمي 

and Clinical Evidence. 

في الترويج: تراعى األمانة العلمية عند األقتباس  األقتباس -
تصاالت من المطبوعات الطبية و العلمية أو من اال

)بإستثناء ما يتطلب التعديل ليتماشى مع جميع الشخصية 
القوانين و األنظمة المرعية، و في حال تم ذلك يجب أن 

بحيث ال تغير أو ، يله(يذكر بوضوح بأن النص قد تم تعد
تحرف بأي طريقة من الطرق المعنى المقصود من قبل 
الكاتب أو الباحث السريري أو المغزى األساسي للعمل أو 

 مصادر االقتباس بدقة.  ، و يجب تحديدالدراسة

  

تيبات و المواد التثقيفية اعداد و توزيع الك ان يتمينبغي  -
الشكل المناسب بلمرضى و المستهلكين الخاصة با  االخرى

، على ان تخضع هذه المواد للمعايير األخالقية المنصوص 
 .الوثيقةعليها في هذه 

Comment [RH4]:  و/ أو 

Comment [RH5]: Taken from Jordanian 

Code of Ethics 

Formatted: Indent: Before:  1.27 cm, 
No bullets or numbering

Comment [RH6]: Balamand University 

suggestion based on WHO code of ethics 
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 Promotional Itemsالمواد الترويجية والهدايا:  -2

and Gifts 

تعتبر المواد الترويجية أشياء ذات قيمة متواضعة أو رمزية يقدمها 

المروج للمتخصصين بالرعاية الصحية وتكون على عالقة 

   بموضوع ترويج الدواء وذات فائدة لخدمة المريض بشكل أفضل.

  
 المعايير 

يجوز تقديم المواد الترويجية إلى المهنيين الصحيين بهدف التعريف 
عن الدواء واستعماله شرط أن تكون مرتبطة مباشرة بممارسة هؤالء 

 المهنيين، ومساعدة لتقديم خدمة أفضل.
ستعمال المهني ككتب ومجالّت طبية كما يجوز تقديم االشياء ذات اال

 وعلمية ونماذج تشريحية وادوات تشخيصية(

 Promotional Items andالمواد الترويجية والهدايا:  -2

Gifts 

تقدم  تعتبر المواد الترويجية أشياء ذات قيمة متواضعة أو رمزية 

للمتخصصين بالرعاية الصحية وتكون على عالقة  يقدمها المروج

 الدواء وذات فائدة لخدمة المريض بشكل أفضل.بموضوع ترويج 
 

 المعايير 

يجوز تقديم المواد الترويجية إلى المهنيين الصحيين بهدف التعريف 
عن الدواء واستعماله شرط أن تكون مرتبطة مباشرة بممارسة هؤالء 

 المهنيين، ومساعدة لتقديم خدمة أفضل.
كتب ومجالّت طبية كما يجوز تقديم االشياء ذات االستعمال المهني ك

ونماذج تشريحية وادوات , و اشتراكات باصدارات علمية ةوعلمي

 تشخيصية و ما شابه(

ذات طابع شخصي او ثقافي  قيِّمة ال يجوز تقديم هدايا عينية-

إلى المهنيين المقدمين  (Personal & cultural courtesy giftsك

سلباً على  للخدمات الصحية مما يشكل إغراًء ال أخالقياً يؤثر

تصرفاتهم في أداء مهامهم. كما ال يجوز تقديم الدفعات النقدية لهؤالء 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن الدفعات النقدية أو ما يعادلها 

لمقدمي الخدمات الصحية  تعتبر رشوة وتشكل خرقاً ليس لهذا 

   الميثاق فحسب بل تقع أيضاً تحت طائلة القانون الجزائي.

إلى المهنيين $ 05تتجاوز قيمتها وز تقديم هدايا عينية قيِّمة ال يج-

المقدمين للخدمات الصحية مما يشكل إغراًء ال أخالقياً يؤثر سلباً 

 على تصرفاتهم في أداء مهامهم. 

كما ال يجوز تقديم الدفعات النقدية لهؤالء سواء بشكل مباشر أو غير 

إن الدفعات النقدية   واءبهدف حّثهم على زيادة إستهالك الد .مباشر

أو ما يعادلها لمقدمي الخدمات الصحية  تعتبر رشوة وتشكل خرقاً 

 .، ليس لهذا الميثاق فحسب بل تقع أيضاً تحت طائلة القانون الجزائي
تستثنى الدفعات التي تتّم لقاء محاضرات علمّية ودراسات سريرّية 

 .شابهموثقة وما 
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 Samplesالمساطر الطبية:  -3

اطر الطبية هي عينات أدوية مجانية مصنعة أو المس
مستوردة وُسمح بإدخالها على هذا األساس، وبعبوات غير 

 صالحة للبيع.

 

 المعايير 

يسمح بتزويد المساطر، أي العينات غير المخصصة للبيع، إلى  -

في الرعاية   المصّرح لهم وصف الدواء  المختصين المهنيين 

 تعريفهم على المنتجات. الصحية بكميات متواضعة وذلك ل

يجب ان تكون كل عينة مؤشرة بعبارة: " عينة طبية  -
 مجانية غير مخصصة للبيع "

ال يجوز بأي شكل من األشكال تقديم علب أدوية مخصصة أصالً  -

 للبيع، مجاناً للطبيب أو للصيدلي أو ألي مهني صحي آخر.

 
 Samplesالطبية:  النماذج المساطر  -3

ة هي عينات أدوية مجانية مصنعة الطبيالمساطر النماذج 
أو مستوردة وُسمح بإدخالها على هذا األساس، وبعبوات 

 للبيع.صالحة مخصصة  غير 

 

 المعايير 

، أي العينات غير المساطرالمعطلة النماذج  يسمح بتزويد  -

المهنيين المختصين األطباء و أطباء األسنان  المخصصة للبيع، إلى 

تواضعة وذلك لتعريفهم على بكميات مفي الرعاية الصحية 

 المنتجات. 

يجوز بأي شكل من األشكال تقديم علب أدوية مخصصة أصالً  ال -

 للبيع، مجاناً للطبيب أو للصيدلي أو ألي مهني صحي آخر.

 يجب ان تتوافر في النماذج الطبية التي توزع مجانا الشروط اآلتية :

 Leafletوجوب وجود نشرة داخلية 

 اسم وعنوان المصنع او الصيدلية حيث تم انتاجه.

 اسم المستحضر وكميته. 

اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب ان  
تسمى باسمائها العلمية او باالسماء المعطاة لها في دستور 
االدوية مع لفت النظر الى المواد السامة والمواد التي لها 

تأثيرات جانبية او التي يحظر استعمالها اال باستشارة الطبيب 
وجميع التقيدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلد 

Comment [L9]: WHO report point #20 
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 المنشأ.

 رقم عملية التجهيز. 

 تاريخ الصنع. 

 تاريخ انتهاء الفعالية 

يجب ان يطبع على الوعاء الداخلي وعلى الغالف الخارجي  
بطريقة ال يمكن ازالتها عبارة : "نموذج طبي مجاني محظور بيعه" 

 باللغة العربية وبلغة اجنبية.

 ال يجوز تقديم عينات من المستحضرات الصيدالنية التالية: -

المستحضرات الصيدالنية التي تستخدم للعالج النفسي أو  -
 تحتوي على مواد مخدرة 

 أي منتجات دوائية أخرى تمنع وزارة الصحة توزيعها -

الى عامة الناس   OTCالعينات المجانية من ادوية ان توزيع -

, لذا يجب عد غير مبرر من الناحية الطبية يجية ألغراض تروي
 تفاديه
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 وSymposium المؤتمرات واللقاءات العلمية -4

Congress 

إن المؤتمرات واللقاءات العلمية هي النشاطات التي تقوم بها 
شركات األدوية والمصانع  Sponsorأو تمولها أو ترعاها 

و خارجه بهدف والمستوردون والمكاتب العلمية داخل لبنان أ
توفير منافع علمية وثقافية من شأنها إغناء معرفة 

الطب المتخصصين بالرعاية الصحية بكل ما يتعلق بعلم 
الصيدلة ونتائج األبحاث. وهي تخرج عن نطاق الدعاية و 

 والترويج لدواء معين.

 
 
 
 

  المعايير

يجوز لشركات األدوية والمصانع والمستوردين والمكاتب العلمية  -

م ندوات أو مؤتمرات تخصص حصراً للعاملين في مجال تنظي

يكون موضوعها علمياً بحيث ال يجوز خاللها  ،الرعاية الصحية

الدعاية والترويج لدواء محدد كما يمنع إقامة أو تمويل نشاطات 

 وفقاً للمقاييس التالية: تخرج عن اإلطار التثقيفي والتعليمي البحت.

 تًا وجهدًا،مخّصصة بشكل رئيسي، وقو محصورة  - أ
 التثقيفيةالعلمية الطبية و بإيصال المعلومات 

 متواضعة المعالم وبسيطة مقارنًة بالمعايير المحلية - ب

 

يمنع إقامة أو تمويل نشاطات تخرج عن اإلطار التثقيفي  -

 والتعليمي البحت.

 

 

يمكن للجهات المنِظمة المساهمة في تكاليف السفر واإلقامة بشكل  -

ف السفر واإلقامة لغير العاملين حصري. ويحظر دفع مصاري

المتخصصين بالرعاية الصحية أو ألشخاص ليسوا على عالقة 

   .مباشرة بالندوة العلمية

 

 

 

-  

 وSymposium المؤتمرات واللقاءات العلمية -4

Congress 

إن المؤتمرات واللقاءات العلمية هي النشاطات التي تقوم بها 
ألدوية والمصانع شركات ا Sponsorأو تمولها أو ترعاها 

والمستوردون والمكاتب العلمية داخل لبنان أو خارجه بهدف 
توفير منافع علمية وثقافية من شأنها إغناء معرفة 

الطب و المتخصصين بالرعاية الصحية بكل ما يتعلق بعلم 
و مرتبطة مباشرة بكيفية ممارستهم  الصيدلة ونتائج األبحاث

 والترويج لدواء معين. . وهي تخرج عن نطاق الدعايةللمهنة

الى النشاطات العلمية و التثقيفية التي تقوم بها  باألضافة
 الجمعيات العلمية داخل لبنان او خارجه. 

 

  المعايير

والمكاتب يجوز لشركات األدوية والمصانع والمستوردين  -

تنظيم ندوات أو مؤتمرات تخصص حصراً للعاملين  العلمية

كون موضوعها علمياً بحيث ال في مجال الرعاية الصحية، ي

الى   الدعاية والترويج لدواء محدد يجوز خاللهاتهدف الى  
 المعلومات العلمّية المتعلقة بالدواءانه يمكن استعراض 

يمكن و . ، )على ان يذكر االسم العلمي فقط للدواء(

المعتمدة من  Indicationsدواعي األستعمال  الرجوع إلى 

على أن ، FDAو  EMEAمثال قبل الوكاالت الدولية 
 . األساسيكون النشاط العلمي هو المحور 

  

كما يمنع إقامة أو تمويل نشاطات تخرج عن اإلطار التثقيفي  -

 والتعليمي البحت.

 نشاطاترعاية  مؤتمر/اللقاءال يجوز أن يتضمن الو  -

  . كرياضية أو تسلية( رفيهيةت

 

 

 سفر واإلقامةيمكن للجهات المنِظمة المساهمة في تكاليف ال -

والوجبات و كافة التكاليف التي لها عالقة مباشرة بالمؤتمر 

 ويحظر دفع مصاريف السفر واإلقامة مثل رسوم التسجيل. 

للعائالت و المرافقين أو ألي شخص ليس له عالقة مباشرة 

 بالمؤتمر/ الندوة العلمية
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بتي األطباء ونقابة الصيادلة يتوجب على شركة األدوية إيداع نقا -

الدولية والمحلية السنوي للندوات والمؤتمرات المبدئي البرنامج 

األطباء و/أو على  كما يتوجب او المشاركة فيها.المنوي إقامتها 

ابالغ النقابات التي   و/أو العاملين في الرعاية الصحية الصيادلة

مع ات والندوات ينتمون اليها عن نيتهم بالمشاركة في تلك المؤتمر

 .لها تفصيل للبرنامج العلمي والنشاطات المرافقة

عند رعاية أي نشاط تثقيفي تقوم به إحدى الجمعيات العلمية،  -

 Credit points for  ويكون معتمداً لمنح نقاط للتدريب المستمر

continuing medical education،  تتحمل نقابة األطباء مسؤولية

المحاضرات من حيث صحة المعلومات  المواد التثقيفية وفحوى

وخلوها من الترويج والدعاية ألي دواء محدد وعدم الحث على 

 زيادة إستهالك الدواء.

يتوجب على شركة االدوية االحتفاظ لكل ندوة او مؤتمر يقام من 

قبلها داخل او خارج لبنان، ببيانات تفصيلية باسماء االطباء 

 علمي والنشاطات المرفقة له.والصيادلة المشاركين والبرنامج ال

و المصانع و المستوردين و  ,يتوجب على شركة األدوية -

في إيداع نقابتي األطباء ونقابة الصيادلة  العلميةالمكاتب 

 Preliminaryاالولي البرنامج السنويبداية كل عام 

للندوات والمؤتمرات المنوي إقامتها والنشاطات التي تنوي 

و اعالمهم بأي نشاط  رعايتها  المساهمة في تمويلها أو

 مستجد قبل شهر على االقل من تنظيمه

كما يتوجب قبل كل ندوة أو مؤتمر يقام داخل أو خارج  -

لبنان، إبالغ النقابة المعنية بأسماء األطباء و/أو الصيادلة 

المدعوين مع تفصيل للبرنامج العلمي والنشاطات المرافقة 

 له.

عند رعاية أي نشاط تثقيفي تقوم به إحدى الجمعيات  -

 Creditالعلمية، ويكون معتمداً لمنح نقاط للتدريب المستمر 

points for continuing medical education ،

 و الصيادلة ككل النشاط المعنية به(األطباء تاتتحمل نقاب

مسؤولية المواد التثقيفية وفحوى المحاضرات من حيث 

مات وخلوها من الترويج والدعاية ألي دواء صحة المعلو

 محدد وعدم الحث على زيادة إستهالك الدواء.
 

 

وضع هذا الميثاق بمتناول المهنيين في كل ندوة أو محاضرة أو ي -

مؤتمر ويعرض بشكل واضح ضمن المنشورات والمطبوعات 

 المعروضة.

أو يوضع هذا الميثاق بمتناول المهنيين في كل ندوة أو محاضرة  -

مؤتمر ويعرض بشكل واضح ضمن المنشورات والمطبوعات 

 المعروضة.

عبارة: " مع التذكير بمضمون ميثاق المعايير االخالقية وضع ت
 .مؤتمركل ندوة أو محاضرة أو بداية في لترويج االدوية في لبنان" 
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 المستشارون -4

يسمح التعاقد مع مهنيي الرعاية الصحية كمستشارين سواء كأفراد أو 
 جموعات، مقابل اتعاب، من أجل القيام بالنشاطات العلمية التالية:م

 القاء المحاضرات -

 ترؤس الندوات -

 القيام بدراسات طبية / علمية او تجارب سريرية -

 التدريب المهني -

 (Advisory Boardsاستشارات علمية ) -

 المشاركة في االبحاث العلمية االحصائية -

 عايير التالية:تخضع شروط التعاقد مع المستشارين للم
أ/ يتم التعاقد قبل المباشرة بالنشاطات المنوي القيام بها بحيث 

 يتم تحديد طبيعتها والحاجة المشروعة لها.
ب/ يتم اختيار المستشارين وفقًا للنشاطات المطلوبة والخبرة 

 الالزمة.
جـ/ تحتفظ الشركة المتعاقدة بالعقود والقيود المتعلقة بالنشاطات 

 المحّققة.
يتم تحديد اتعاب المستشارين وفقًا للمعايير السائدة محليًا  د/
(fair market value.) 

عند الكتابة او الحديث –هـــ/ يلتزم المستشار باإلفصاح للغير 
عن عالقته االستشارية مع  -في نطاق نشاطه االستشاري

 العلمية االبحاث .5

العلمية وفقا  يسمح لشركات األدوية تمويل األبحاث  -
للقوانين و النصوص المرعية و األصول العلمية و 

األخالقية و ال يجوز استعمال البحث العلمي لترويج 
 الدواء. 

 
 :لمعاييرا

 المحلي أو ث تقوم على المستوىابحاتكون جزءا من أن  -
 العالمياالقليمي أو 

واضح و صريح يحدد  أن تكون موضوع برتوكول -
المتوجبة لكل المهنيين المختصين  المسؤوليات و االتعاب

 بالرعاية الصحية المشتركين بالبحث.

ان تتكفل الشركة الممولة للدراسة بتأمين الدواء على نفقتها  -
طيلة فترة الدراسة، كما تتعهد بتأمين العالج بعد انتهاء 

 الدراسة حتى شفاء المريض
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  الشركة المتعاقدة.

 المنح والتبرعات -1
فع العينية بالمؤسسات او الجمعيات ُتْحَصر التبرعات والمنح والمنا

التي ينتمي اليها مهنيو الرعاية الصحية و/أو تلك التي توفر الرعاية 
الصحية و/أو تلك التي ُتجري االبحاث العلمية، وتخضع للشروط 

 التالية:
I. أن تهدف الى دعم الرعاية الصحية او االبحاث العلمية 

II. تبرع/والجهة أن تكون موثقة ومعلن عنها في قيود كل من الم
 المستفيدة

I.III.  أن ال تستخدم كوسيلة للحصول على زيادة مشتريات
 .المانحة للشركة العائدة المنتوجات الدوائية

 

 عمليات التقييم ودراسات ما بعد التسويق -7
تخضع عمليات التقييم ودراسات ما بعد التسويق  للمعايير 

 التاليًة :
I.  ًأن ال تكون ترويجًا مقنعا 

II.  علمي بحتأن تكون ذات غرض 

III. .)أن تكون موضوع برنامج مكتوب ) برتوكول 

IV.  أن تدخل في اطار عقد خطي بين الشركة والمهنيين او
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 المؤسسات المشاركة.

V. ( أن يتم تحديد االتعاب وفقًا للمعايير السائدة محليًاfair 

market value.) 

VI.  أن تراعى احكام القوانين واالنظمة المتعّلقة بسرية البيانات
 الشخصية.

يتم اعالم جميع المشاركين بعمليات التقييم اودراسات ما  أن
  بعد التسويق عن النتائج.

 جمعيات المرضى -0

 
 تخضع رعاية شركات االدوية لجمعيات المرضى للمعايير التالية:

I-  أن تكون تلك الجمعيات مسّجلة وفقًا لالصول كجمعيات
 مختّصة بالمرضى وال تبغي الربح.

II- ل اتفاق خطي يصف نوعية الرعاية.أن تكون الرعاية من داخ 

III- .أن تكون الرعاية معلنة بكل شفافية 

 أن ال تفرض اي شركة حصرية الرعاية لنفسها.

 

 
 Medicalممثلو المبيعات:  –الممثلون الطبيون  -9

representatives 

الممثلون الطبيون وممثلو المبيعات هم األشخاص المكلفون 
مصانع ومستوردي التعريف بالدواء من قبل الشركات و 

 
 Medical representativesالطبيون  المندوبون    6

الطبيون هم األشخاص المكلفون التعريف بالدواء المندوبون  
الشركات ومصانع ومستوردي األدوية والمكاتب  من قبل

حسن ترشيد العلمية. ويهدف عملهم بشكل أساسي إلى 
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األدوية والمكاتب العلمية. ويهدف عملهم بشكل أساسي إلى 
حسن إستعمال الدواء وترشيد وصفه من قبل المهنيين 

 المختصين بالرعاية الصحية.

 

 المعايير

تعتبر الشركات ومصانع األدوية والمستوردون والمكاتب  -
العلمية مسؤولة عن تزويد الممثلين الطبيين بتدريب مالئم، 
من شأنه أن يوفر معرفة طبية وفنية وقانونية كافية لتقديم 
معلومات حول منتجات األدوية بشكل دقيق مسؤول 
وأخالقي. ويعتبر تدريس المعايير األخالقية المعتمدة عالميًا 

 ومضمون هذا الميثاق جزءًا أساسيًا من هذا التدريب.

 ينبغي أن يتحلى المندوب باألخالق والموضوعية والمعرفة -
العلمية الالزمة، وتتحمل الشركات ومصانع األدوية 
والمستوردون والمكاتب العلمية مسؤولية سوء السلوك أو 

 سوء ترويج وتسويق األدوية من قبل الممثلين الطبيين.

 

ينبغي أن تكون المقارنة بين منتجات المنافسين دقيقة  -
وعلمية وال تؤدي إلى اإلساءة لمنتجات المنافسين من خالل 

 تماد طرق التشهير أو المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.إع
 
 

وصفه من قبل المهنيين  و  ترشيدو إستعمال الدواء 
 المختصين بالرعاية الصحية.

 

 المعايير

تعتبر الشركات ومصانع األدوية والمستوردون والمكاتب  -
بتدريب  ون الطبي المندوبون العلمية مسؤولة عن تزويد ا

مالئم، من شأنه أن يوفر معرفة طبية وفنية وقانونية كافية 
لتقديم معلومات حول منتجات األدوية بشكل دقيق مسؤول 
وأخالقي. ويعتبر تدريس المعايير األخالقية المعتمدة عالميًا 

 ومضمون هذا الميثاق جزءًا أساسيًا من هذا التدريب.

الق والموضوعية والمعرفة ينبغي أن يتحلى المندوب باألخ -
 العلمية الالزمة، 

لى الشركات و مصانع األدوية و المستوردين و جب عي -
المكاتب العلمية تحمل مسؤولية سوء السلوك أو سوء ترويج 

 .  مندوبيهمو تسويق األدوية من قبل 

ينبغي أن تكون المقارنة بين منتجات المنافسين دقيقة  -
لمنتجات المنافسين من خالل وعلمية وال تؤدي إلى اإلساءة 

 إعتماد طرق التشهير أو المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.
 

 

 

Comment [RH20]: Draft of 2004 
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يتم التعريف بفوائد الدواء إستناداً إلى المعلومات الموجودة في  -

 النشرة الداخلية والتي على أساسها تم تسجيل الدواء وسمح بتسويقه. 

وتجنب اإلستناد إلى مقاالت علمية إفرادية ألن هذه المقاالت ال تشكل 

ياً لمنافع الدواء. إالّ انه يمكن الرجوع إلى اإلستطبابات إثباتاً كاف

Indications  المعتمدة من قبل الوكاالت الدولية مثالEMEA  و

FDA كما ال يجوز التغاضي عن النواحي السلبية التي يتسبب بها .

  .Side effectsالدواء 
 

 

 

راتب المندوب الطبي أو بدالت أتعابه  يحدد ال يجوز أن يحدد -

بوصف الدواء او يؤثر رتبط م بشكل يمتحّرك قسم و ةت ابثم سبق

بعدد عليه، كما يحظر إعطاء المندوب أي مكافأة أو تحفيز له عالقة 

قسم ال أن ال يتعّدىعلى  ،اتالمبيعبمجموع الوصفات أو نسب 

 .مجموع الراتبنسبة مبالغ بها من  المتحّرك

 

 

لية خاصة أو صيدلية يمنع منعاً باتاً على الصيدلي الذي يدير صيد -

مستشفى أن يفشي معلومات حول نوعية وكمية ونمط وصف األدوية 

من الطبيب. كما يعتبر هذا الصيدلي مسؤوالً عن وصول هذا النوع 

من المعلومات إلى الشركات أو المستوردين عن طريق المندوب 

الطبي أو أي شخص آخر. يتوجب على الصيدلي تقديم إحصائيات 

لموصوفة من طبيب معين فقط عندما تطلب ذلك نقابتا حول األدوية ا

األطباء والصيادلة أو هيئة المراجعة وذلك في معرض التحقيق 

 بشكوى رفعت اليهم حول مخالفة هذا الميثاق.
   

يتم التعريف بفوائد الدواء إستناداً إلى المعلومات الموجودة 

في النشرة الداخلية والتي على أساسها تم تسجيل الدواء 

وسمح بتسويقه. وتجنب اإلستناد إلى مقاالت علمية إفرادية 

 ألن هذه المقاالت ال تشكل إثباتاً كافياً لمنافع الدواء. 

ى االثار الجانبية التي يتسبب بها الدواء لاألضاءة ع يجب   -

Side Effects 

و اللياقة على المندوبين احترام القوانين و األنظمة المرعية  -

، مع مراعاة التعريف المؤسسات الصحيةالى  المهنية خالل زياراتهم

 تي يمثلونها. بهوياتهم و الشركة ال

-   

يجوز أن يحدد راتب المندوب الطبي أو بدالت أتعابه بشكل  ال -

يرتبط بوصف الدواء او يؤثر عليه، كما يحظر إعطاء المندوب أي 

المتعلقة به.  مكافأة أو تحفيز له عالقة بعدد الوصفات أو نسب المبيع

. 

يجب ان ال يكون الجزء األكبر/ الرئيسي من راتب المندوب  -

  بهابيعات التي يقوم ممرتبط بصورة مباشرة بحجم ال الطبي

 

- main part of the remuneration of  eWHO: th

should not be directly  smedical representative

evolume of sales they generatrelated to the  

 

 

منعاً باتاً على الصيدلي الذي يدير صيدلية خاصة أو صيدلية  يمنع -

أن يفشي معلومات حول نوعية وكمية ونمط وصف األدوية مستشفى 

من الطبيب. كما يعتبر هذا الصيدلي مسؤوالً عن وصول هذا النوع 

أو المصانع أو ألمكاتب  من المعلومات إلى الشركات أو المستوردين

عن طريق المندوب الطبي أو أي شخص آخر. يتوجب على  العلمية 

وية الموصوفة من طبيب معين الصيدلي تقديم إحصائيات حول األد

فقط عندما تطلب ذلك نقابتا األطباء والصيادلة أو هيئة المراجعة 

Comment [RH21]:  مالحظة: هذه
الممارسة المعمول بها في كّل دول 
العالم ، إضافة إلى ان القانون 
 LAPI ,العمل اللبناني ال يمنع ذلك.
Comment 

Comment [RH22]: WHO 

Recommendation  

Comment [RH23]: Decision was made 

to keep it  
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وذلك في معرض التحقيق بشكوى رفعت اليهم حول مخالفة هذا 

 الميثاق.
 

 
 :الدعاية واإلعالن -5

 

على شركات ومصانع األدوية والمستوردين والمكاتب العلمية 
 1/8/1661تاريخ  797نون رقم من القا 96التقيد بمضمون المادة 

)مزاولة مهنة الصيدلة( فيما خص الدعاية و/أو اإلعالن عن 
 منتجات األدوية في الوسائل اإلعالمية واإلعالنية كافة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 :الدعاية واإلعالن -7

على شركات ومصانع األدوية والمستوردين والمكاتب العلمية 
 1/8/1661تاريخ  797من القانون رقم  96التقيد بمضمون المادة 

لدعاية و/أو اإلعالن عن )مزاولة مهنة الصيدلة( فيما خص ا
 . كافةمنتجات األدوية في الوسائل اإلعالمية واإلعالنية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment [RH24]: We stopped Here 
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: ثانيا  آلية تطبيق الميثاق ًً
 

 

 الرصد -1 
تشكل لجنة لإلشراف المهني على حسن تطبيق هذا الميثاق تضم 

والمكاتب العلمية   ل من نقابتي األطباء ونقابة الصيادلة ممثلَين عن ك

لشركات األدوية في لبنان و نقابة مستوردي األدوية وأصحاب 

 مهمتها: المستودعات في لبنان و تجمع مصانع االدوية في لبنان، و 

 
رصد ممارسات الترويج وانعكاسها على ممارسات األطباء  -

 والصيادلة

رض الجانبية غير المألوفة أو تلقي اإلبالغات عن العوا -
 غير الواردة في النشرة الداخلية للدواء

مراجعة المستندات المقدمة من الشركات والمتعلقة بالندوات  -
 والمؤتمرات 

إستقبال الشكاوى من األطباء والصيادلة أو أي شخص  -
 طبيعي أو معنوي

 المراجعة بالشكاوى ومتابعة تنفيذ التدابير الرادعة -

 
 

اإلشراف المهني" بقرار من وزير الصحة العامة  تشكل "لجنة
بناًء على اقتراح المدير العام، بعد إختيار اسمين من خمسة 
أسماء يقترحهم كل نقيب ويكون مجموع أعضاء اللجنة ستة. 

: ثانيا  آلية تطبيق الميثاق ًً
 

 

 الرصد -1
تشكل لجنة لإلشراف المهني على حسن تطبيق هذا الميثاق تضم 

 عن كل من نقابتي األطباء ونقابة الصيادلة مهمتها:  ممثلَين

 
 

ات الترويج وانعكاسها على ممارسات األطباء رصد ممارس -
 والصيادلة

اإلبالغات عن العوارض الجانبية غير المألوفة أو  تلقي -
 غير الواردة في النشرة الداخلية للدواء

مراجعة المستندات المقدمة من الشركات والمتعلقة بالندوات  -
 والمؤتمرات 

 إستقبال الشكاوى من األطباء والصيادلة أو أي شخص  -

 طبيعي أو معنويمعني 

  األلتزام بهذا الميثاق  المتعّلقة بعدم المراجعة بالشكاوى  -
 ومتابعة تنفيذ التدابير الرادعة

 

تشكل "لجنة اإلشراف المهني" بقرار من وزير الصحة العامة 
بناًء على اقتراح المدير العام، بعد إختيار اسمين من خمسة 

عضاء اللجنة ستة. يقترحهم كل نقيب ويكون مجموع أ أسماء

Comment [RH25]: يجب مالحظة :
أن يتمثل المعنييون في هذه اللجنة 

ضاف المكاتب العلمّية لشركات في
األدوية في لبنان و تجّمع مصانع 
 LAPI Comment األدوية في لبنان.

Comment [RH26]: What about others? 

MOH? 

Comment [RH27 :] مالحظة: تناط
هذه المسؤولّية بوزارة الصحة العامة 

ضمن إطار سياسة الـ 
Pharmacovigilance  

LAPI Comment 
 

Comment [RH28]:  لجنة »تشّكل
ير بقرار من وز  «اإلشراف المهني

الصحة العامة بناًء على إقتراح 
 اسمينالمدير العام، بعد إختيار 

من خمسة أسماء يقترحهم كل إسم 
ويكون مجموع أو تجّمع  نقيب 

 LAPI سبعة ستةأعضاء اللجنة 
Comment 
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تنسق اللجنة مع دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة 
 ا.وُتطلع مدير عام الصحة دوريًا على نتائج أعماله

عند وجود أية مخالفة تقوم اللجنة بإبالغ النقابة المهنية المعنية 
فورًا إلتخاذ التدابير النقابية بحق المخالف من اعضائها، كما 
تقوم بالمراجعة بحق الشركة المخالفة وفقًا لآللية ادناه. كما تعتمد 
هذه اآللية عند وجود أي شكوى من قبل اللجنة او من قبل اي 

 طريق هذه اللجنة او مباشرة.شخص آخر عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنسق اللجنة مع دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة 
 وُتطلع مدير عام الصحة دوريًا على نتائج أعمالها.

عند وجود أية مخالفة تقوم اللجنة بإبالغ النقابة المهنية المعنية 
فورًا إلتخاذ التدابير النقابية بحق المخالف من اعضائها، كما 

أالدوية أو ألمصنع أو المستورد أو شركة الاجعة بحق تقوم بالمر 
المخالفة وفقًا لآللية ادناه. كما تعتمد هذه اآللية المكتب العلمي 

عند وجود أي شكوى من قبل اللجنة او من قبل اي شخص آخر 
 عن طريق هذه اللجنة او مباشرة.
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 أصول المراجعة وردع المخالفات -2
 :المستوى األول -أ 

 

 أصول المراجعة وردع المخالفات -2
 :المستوى األول - أ

 

توجه الشكوى حول أية مخالفة ألحكام هذا الميثاق من لجنة    -

اإلشراف المهني او اي شخص او جهة أخرى إلى إدارة الشركة 

المنسوب إليها المخالفة أو إلى المكتب العلمي أو الشركة المستوردة 

في حال عدم وجود مكتب علمي. يجب أن تكون الشكوى خطية تقدم 

يد المضمون وتتضمن مضمون المخالفة مباشرة أو عن طريق البر

 مع المستندات المتوفرة. 

ترسل الشكوى على العنوان المعتمد في لبنان للجهة المعنية وفقاً  -

ترسل نسخة إلى الشركة األم في  يحق للجنة ان للفقرة السابقة كما

 .اذا اقتضت الحاجة  الخارج

الثة أسابيع ينبغي على الشركة إتخاذ التدابير المناسبة خالل مدة ث -

 من تسلم الشكوى أو اإلجابة عن مضمونها.
  

توجه الشكوى حول أية مخالفة ألحكام هذا الميثاق من لجنة  -

إلى  معنية  او جهة أخرى معني  اإلشراف المهني او اي شخص

إدارة الشركة المنسوب إليها المخالفة أو إلى المكتب العلمي أو 

. أو مصنع محلي ب علميالشركة المستوردة في حال عدم وجود مكت

يجب أن تكون الشكوى خطية تقدم مباشرة أو عن طريق البريد 

 .  المضمون وتتضمن مضمون المخالفة مع المستندات المتوفرة
 وذلك بعد التأّكد من المعلومات الواردة

ترسل الشكوى على العنوان المعتمد في لبنان للجهة المعنية وفقاً  -

 ة إلى الشركة األم في الخارج.للفقرة السابقة كما ترسل نسخ

ينبغي على الشركة إتخاذ التدابير المناسبة خالل مدة ثالثة أسابيع  -

 من تسلم الشكوى أو اإلجابة عن مضمونها.
 

 

 

 :المستوى الثاني - ب

صادرة عن شركة ادوية منتمية الى االتحاد إذا كانت اإلجابة 
فق غير مرضية أو إذا تعذر وجود حل موا، و (IFPMA)الدولي 

عليه بشكل متبادل، يجوز للمشتكي كما للجنة رفع شكوى خطية 
مع المستندات الموثقة إلى هيئة المراجعة، وترسل نسخة إلى 

لتجمع مصانع  مجموعة العمل االقليمية للشرق االوسط وافريقيا
East and Africa  lePhRMA Middاالدوية العالمية

 
 :المستوى الثاني - ب

فق إذا كانت اإلجابة غير مرضية أو إذا تعذر وجود حل موا
عليه بشكل متبادل، يجوز للمشتكي كما للجنة رفع شكوى خطية 
مع المستندات الموثقة إلى هيئة المراجعة، وترسل نسخة إلى 

 Internationalاإلتحاد الدولي لجمعيات مصنعي األدوية 

Federation of Pharmaceutical Manufactures 

Associations (IFPMA). 
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A)(ME  اتحاد وIFPMA .ت مصنعي اإلتحاد الدولي لجمعيا
 International Federation ofاألدوية 

Pharmaceutical Manufactures Associations 

(IFPMA). 
 

منتمية الى غير إذا كانت اإلجابة صادرة عن شركة ادوية اما      
يجوز للمشتكي كما للجنة رفع شكوى ، IFPMA االتحاد الدولي

 لهيئة المراجعة.خطية 

 

من وزير الصحة العامة على الشكل  تشكل هيئة المراجعة بقرار

 التالي:

 رئيساً    مندوب عن وزارة الصحة العامة -

 عضواً   مندوب عن نقابة الصيادلة في لبنان -

 عضواً   مندوب عن نقابة أطباء لبنان في بيروت -

 عضواً   مندوب عن نقابة أطباء لبنان في طرابلس -

 عضواً   مندوب عن مصانع األدوية في لبنان -

 عضواً  ندوب عن نقابة مستوردي األدوية في لبنانم -

المنتمية الى مندوب عن المكاتب العلمية لشركات األدوية في لبنان  -
  عضواً                         (IFPMA)االتحاد الدولي

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جعة بقرار من وزير الصحة العامة على الشكل تشكل هيئة المرا

 التالي:

 رئيساً    مندوب عن وزارة الصحة العامة -

 عضواً   مندوب عن نقابة الصيادلة في لبنان -

 عضواً   مندوب عن نقابة أطباء لبنان في بيروت -

 عضواً   مندوب عن نقابة أطباء لبنان في طرابلس -

 عضواً   مندوب عن مصانع األدوية في لبنان -

 عضواً  مندوب عن نقابة مستوردي األدوية في لبنان -

 عضواً   تجّمع مصانع األدوية في لبنانمندوب عن  
 
 

 

 
 

 

Comment [RH29]: Should be headed 

by General Director, Need a person with 

Law background and  مقرر  
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إذا كان أحد أعضاء هيئة المراجعة مستخدمًا في إحدى 

، فعليه أن يمتنع عن الشركات التي تكون الشكوى مقدمة ضدها
 المشاركة في النظر بهذه الشكوى.

a.  ،يتعين أن تكون المراسالت والمداوالت سرية
كما يتعين الحفاظ على سرية هوية األطراف 

 المعنية.

b.  يقتضي على هيئة المراجعة اإلتصال
ستكمال المراجعة ومتابعة  باألطراف المعنيين وا 
صدار توصية بشأنها خالل  نتيجة الشكوى وا 

 لة ستة أسابيع.مه

c.  إذا كانت اإلجابة غير مرضية تحال التوصية
 إلى المستوى الثالث.

 
 
 
 
 
 
 

يجب على جميع األعضاء توقيع استمارة "تضارب  -
، المعتمدة من قبل وزارة Conflict of Interestالمصالح" 
 الصحة 

دى إذا كان أحد أعضاء هيئة المراجعة مستخدمًا في إحف
الشركات التي تكون الشكوى مقدمة ضدها، فعليه أن يمتنع عن 

 المشاركة في النظر بهذه الشكوى.
d.  ،يتعين أن تكون المراسالت والمداوالت سرية

كما يتعين الحفاظ على سرية هوية األطراف 
 المعنية.

e.  يقتضي على هيئة المراجعة اإلتصال
ستكمال المراجعة  ينة باألطراف المعني وا 

صدار توصية بشأنها ومتابعة  نتيجة الشكوى وا 
 خالل مهلة ستة أسابيع.

f.  إذا كانت اإلجابة غير مرضية تحال التوصية
 إلى المستوى الثالث.
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يطبق على كافة األطراف التي تعمل في مجال تضمن  هذا الميثاق شرعة مبادىء اخالقية يجب ان يلتزم الموقعون عليه بذل كافة الجهود لتنظيم و ضبط ممارسات تسويق منتجات األدوية و ي

يق الدواء الى غايات تجارية بحتة ووضع األطر و االجراءات الخاصة للتنفيذ انتاج و استيراد و تسويق ووصف و صرف األدوية و ذلك من خالل منع حدوث أي سلوك من شأنه تحويل تسو
 .  لبنانمما ينعكس ايجابا على حسن تداول األدوية و صحة المرضى و مهنتي الطب و الصيدلة في 

 
 
 

 
 

 :المستوى الثالث-ج

ترفع اللجنة التوصية إلى وزير الصحة العامة إلتخاذ اإلجراءات 
 المناسبة.

ُيعلن عن الشكاوى التي تصل إلى هذا المستوى كما ُترفع السرية 
 ك هوية األطراف المعنية.عن مستندات الملف بما في ذل

 
 
 

 التعهد والتوقيع
يؤكد الموقعون على تبنيهم الطوعي لهذا الميثاق، ويتعهدون اإللتزام 
التام بجميع بنوده واعتماد الشفافية واإلنضباط والمراقبة الذاتية 

 كأساس لحسن تطبيقه.

 

 :المستوى الثالث -ج

ترفع اللجنة التوصية إلى وزير الصحة العامة إلتخاذ اإلجراءات 
 المناسبة.

ُترفع السرية  ُيعلن عن الشكاوى التي تصل إلى هذا المستوى كما
 عن مستندات الملف بما في ذلك هوية األطراف المعنية.

 
 
 
 

 التعهد والتوقيع
يؤكد الموقعون على تبنيهم الطوعي لهذا الميثاق، ويتعهدون اإللتزام 
التام بجميع بنوده واعتماد الشفافية واإلنضباط والمراقبة الذاتية 

 كأساس لحسن تطبيقه.
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