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Abstract:
Although the Corona Virus Pandemic has stimulated Innovation, Research
and Development to explore potential Vaccines; however, the expeditious
launch of any of these products in the Markets should not be done at the
expense of Patient Safety. So, this paper focuses on understanding how
Health Laws and Regulations interfere in order to protect the Patients Health
Security and peoples who exposed to future (COVID19) Vaccinations, and
that's in different Health Systems; we starting with the US health system,
passing through the Algerian health system, reached to the European health
system.
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ضامن األمن الصحي للقاحات املبتكرة ملرض (كوفيد )19
يف ضوء الترشيعات اجلزائرية واملقارنة

*

د .عبد املؤمن عبيد
حمارض أول (ب) -خمرب البحث يف العقود وقانون األعامل
كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة  -1اجلزائر
abdelmoumen.abid@umc.edu.dz

ملخص البحث
بالرغم من أن جائحة فريوس كورونا قد حفزت االبتكار والبحث والتطوير الستكشاف
ٍ
ٍ
حمتملة هلذا املرض ،إال أن اإلرساع يف طرح أي من هذه املنتجات يف األسواق ينبغي أن
لقاحات
ال يتم عىل حساب سالمة املرىض .وعليه ،تركز هذه الورقة عىل فهم الكيفية التي تتدخل هبا
قوانني الصحة ولوائح الضبط بغرض محاية األمن الصحي للمرىض ولألشخاص املعرضني
مستقب ً
ابتداء بالنظام الصحي
ال للتطعيم ضد مرض (كوفيد )19وذلك يف أنظمة صحية خمتلفة،
ً
مرورا بالنظام الصحي اجلزائري ،وصوالً إىل النظام الصحي األورويب.
للواليات املتحدة،
ً
الكلامت املفتاحية  :التّحصني؛ اليقظة الدوائية ل ّلقاح؛ ترخيص التسويق؛ التجارب
الرسيرية؛ قانون الصحة.
مقدمة:
مرض فريوس كورونا ( ،)COVID-19هو مرض م ٍ
عد يسببه فريوس تم اكتشافه مؤخر ًا
ُ

أي علم بوجود هذا الفريوس
من ساللة فريوسات كورونا ()Coronaviruses؛ ومل يكن هناك ّ
شهر ديسمرب( )2019يف مدينة ووهان
اجلديد أو األعراض التي يسببها قبل بدء تفشيه َ
(( )Wuhanالصني).
 استُلم بتاريخ  2020/10/31و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/29
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يف  30يناير( ،)2020أعلنت منظمة الصحة العاملية تفيش املرض و إعالن حالة الطوارئ
الصحية العامة ذات االهتامم الدويل

( The Outbreak a Public Health Emergency of

)1()International Concern؛ ويف 11مارس( ،)2020وصفت املنظمة مرض (كوفيد(19-
بأنه "جائحة"(.)Pandemic( )2
نجد أنفسنا اليوم نحيا يف صفحات كتب التاريخ لألجيال القادمة ،ألن هذه اجلائحة قد
ٍ
ٍ
مفاجئ ،كام أثبت هذا الفريوس الضئيل ،أنه بال شك
بشكل
أوقفت احلياة التي اعتدنا عليها
سبب ألكثر األحداث املأساوية يف التاريخ احلديث واألكثر هتديد ًا للصحة العامة العاملية ،تاركًا
ٌ
احلكومات من األغنى إىل البلدان األكثر فقر ًا تكافح من أجل توفري العالجات ورعاية املرىض
ومحاية العاملني يف جمال الرعاية الصحية من العدوى .يف ظل هذا الوباء ،يشهد العامل اندفاع ًا
حمموم ًا نحو احلصول عىل األدوية وال ّلقاحات للحفاظ عىل األرواح .وبالفعل ،فقد تم حتديد
العديد من األدوية التي يمكن أن تعالج عدوى الفريوس ويتم نرشها حال ًيا يف العديد من
البلدان .حالي ًا يتم جتربة أدوية جديدة ،مثل دواء ) ،(Remdesivirكام يتم إعادة استخدام العديد
من األدوية القديمة مثل )Hydroxychloroquine( :و( .)Lopinavir/Ritonavirوبالفعل ،وصلت
التقارير عن "ردود الفعل السلبية لألدوية" املشتبه

هبا()3

لبعض هذه العالجات إىل

( )1انظر :املالحظات االفتتاحية للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض (كوفيد)19-
يف  11مارس  ، 2020خطابات املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية ) ،(WHOعىل
املوقع:
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the(تم االطالع عليه بتاريخ 27 :أبريل media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 )2020

( )2انظر  :البيان املنبثق عن االجتامع الثاين للجنة الطوارئ املعنية باللوائح الصحية الدولية ( )2005بشأن فاشية
فريوس كورونا املستجد 30 ،يناير ،2020مركز وسائل اإلعالم ،املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية )(WHOعىل
الرابط:
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-ofthe-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-

(تم االطالع عليه بتاريخ 28 :أبريل )2020

)of-novel-coronavirus-(2019-ncov

( )3ترى جمموعة من اخلرباء يف االحتاد الدويل للصيدلة األساسية والرسيرية ( )IUPHARبأن خطر التفاعالت يزداد بني
األدوية والعقاقري عندما يكون هناك امتصاص رسيع للعالجات اجلديدة؛ ويرون بأن هنالك حاجة إىل املراقبة الدقيقة
للتفاعالت الدوائية الضارة يف املرىض الذين يعانون من ) ،(COVID-19خاصة عند استخدام األدوية خارج التجارب =
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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( ،)4()VigiBaseقاعدة البيانات العاملية لتقارير سالمة احلاالت الفردية ،التي يديرها املركز
املتعاون مع منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOمركز أوبساال للمراقبة ورصد التفاعالت الضارة
لألدوية ( .)5()Uppsala Monitoring Centreعالو ًة عىل ذلك ،هناك لقاحات متعددة ومن أنواع
خمتلفة قيد التطوير والتجربة ،وقد تلقى املشاركون األوائل يف التجارب الرسيرية بعض ًا من
العالج(.)6
يف واقع األمر ،وبالرغم من كل احلذر الذي يتم من خالله وصفها ورصفها واستهالكها؛ ال
يمكن إنكار القيمة العالجية لألدوية واملستحرضات الصيدالنية املوجودة اليوم ،وأحيان ًا حتى
تلك ال ّلقاحات التي يف مرحلة التطوير والتجريب ،نظر ًا ملا تتصف به من مزايا بام يف ذلك احلدّ
أمرا رضور ًيا يف وقت تكون فيه املخاطر مرتفعة( ،عىل سبيل
=الرسيرية .وحسب اخلرباء ،تعد "زيادة مراقبة السالمة"ً ،

املثال ،أثناء سياق رعاية غري معتاد مثل الذي تفرضه جائحة (كوفيد .))19-كام يرون بأن هناك حاجة إىل كل من التقارير

الفردية واملراقبة النظامية؛ ويوضحون بأن املخاطر "القلبية الوعائية" النامجة عن تعاطي أدوية( :الكلوروكني،
،(Chloroquine

و(اهليدروكسيكلوروكني،

،)Hydroxychloroquine

و)األزيثروميسني،

،)Azithromycin

و)اللوبينافري/الريتونافري ،(Lopinavir/Ritonavir ،والتي تُستخدم بمفردها أو جمتمعة ،تشكل مصدر قلق خاص .انظر:
Caroline Samer, et al., Clinical Division considerations in the context of COVID-19
pandemics, International Union for Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), May 5,
2020. pp 2-3. Available at:
https://iuphar.org/wp-content/uploads/2020/05/IUPHAR-Clinical-Division-Considerationsin-the-Context-of-COVID-19-Pandemics.pdf
)4(See: Uppsala Monitoring Centre (UMC), Global Pharmacovigilance, How to find ICSRs
related to COVID-19 treatments in VigiLyze, UMC, Sweden, Last modified on: April 29,
2020. Available at:
https://www.who-umc.org/global-pharmacovigilance/covid-19/how-to-find-icsrs-related-to)covid-19-in-vigilyze/ (Accessed on: 01/05/2020
)5(See: Rebecca Chandler, PHARMACOVIGILANCE IN THE AGE OF COVID-19,
Uppsala Reports, Uppsala Monitoring Centre, Sweden, April 29, 2020. Available at:
https://www.uppsalareports.org/articles/pharmacovigilance-in-the-age-of-covid19/(Accessed on: 02/05/2020).

مرشحا للتقييم الرسيري (أي أنه دخل
لقاحا
ً
( )6بتاريخ  28أوت ( )2020أحصت منظمة الصحة العاملة (ً )33
ملراحل التجربة عىل البرش ومل يتعدّ أي منها جتارب املرحلة الثالثة) ،ما يعني فقط أن هذه اللقاحات قد اجتازت التجارب
مرشحا يف التقييم ما قبل الرسيري ( جترى حاليًا عىل
لقاحا
ً
ما قبل الرسيرية عىل احليوانات ،بينام أحصت املنظمة (ً )143
احليوانات) .انظر:
WHO, DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines, August 28, 2020.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/novel-coronavirus-landscape-covid19-(3).pdf?sfvrsn=9c18d69c_7&download=true .(Accessed on:01/09/2020).
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من املرض والوفيات ،فض ً
ال عن إطالة العمر املتوقع وحتسني نوعية احلياة .ولكن مع ذلك ،تبقى
ً
ً
ً
ً
حتمية هلذه املنتجات وهي
ونتيجة
واقعة
حقيقة
اآلثار الضارة الكامنة يف األدوية وال ّلقاحات
ً
ونتيجة لذلك،
واحد ٌة من األسباب الرئيسية لدخول املستشفى والوفاة يف العديد من البلدان.
يمكن أن يصبح ال ّلقاح أو الدواء عامل ٍ
خطر عىل الصحة الفردية واجلامعية للسكان.
وملحة إىل تطوير ومشاركة التشخيص والعالج
مجيعنا يدرك بأن عاملنا اليوم بحاجة رسيعة
ّ
واللقاحات الف ّعالة واآلمنة ضد فريوس (كوفيد )19-فبدوهنا ،ستبقى كل دولة يف العامل معرضة
خضم هذا االندفاع املحموم للحصول عىل العالج وال ّلقاحات قصد إنقاذ
للخطر .لكن ،يف
ّ

األرواح ،كيف يمكن لتدابري الضبط ولقوانني الصحة أن تضمن سالمة املرىض من اآلثار الضارة
لألدوية وال ّلقاحات املبتكرة؟ ما هو دور اليقظة الدوائية ل ّلقاحات يف جائحة هبذا احلجم؟

ً
إجابة عىل هذه التساؤالت ،وباالعتامد عىل املنهجني الوصفي واملقارن ،تقدّ م هذه الورقة
استعراض ًا للمفاهيم واملراحل يف تقييم سالمة ال ّلقاحات املبتكرة لعالج األمراض والوقاية منها ،بام
يف ذلك مرض (كوفيد ( )19مبحث أول) ،مع توضيح عدم التوافق العاملي حول اليقظة الدوائية
صحية خمتلفة :الواليات املتحدة ،اجلزائر ،االحتاد األورويب (مبحث ثان).
ل ّلقاحات يف أنظمة ّ

املبحث األول
املفاهيم واملراحل يف جمال تقييم سالمة اللقاحات
املبتكرة ملرض كوفيد 19
بتاريخ  11أوت ( )2020أعلن الرئيس الرويس أن السلطات الصحية يف البالد أصبحت
األوىل يف العامل التي توافق عىل لقاح ( )Spoutnik Vلفريوس كورونا لالستخدام عىل نطاق
واسع ،لكن العلامء عىل مستوى العامل أدانوا القرار باعتباره "مترسعًا بشكل خطري"؛ فوف ًقا
للمج ّلة العلمية الشهرية ""Natureيقول الباحثون إن روسيا "مل تكمل جتارب كبرية الختبار
سالمة ال ّلقاح وفعاليته"( ،)7وإن "طرح لقاح مل يتم فحصه بشكل ٍ
كاف يمكن أن يعرض
( )7تم إعطاء اللقاح إىل  76متطوعًا فقط كجزء من جتربتني يف املرحلة املبكرة مدرجتني يف املوقع اإللكرتوين:
 ،https://clinicaltrials.gov/ولكن مل يتم نرش أي نتائج من تلك التجارب أو الدراسات ما قبل الرسيرية األخرى،
وال ُيعرف سوى القليل عن اللقاح التجريبي .انظر:
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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األشخاص الذين يتلقونه للخطر"( .)8كام يرون بأنه قد يعيق اجلهود العاملية لتطوير لقاحات
( )COVID-19عالية اجلودة.كام وصفت املج ّلة " "Natureالرتخيص باستعامل اللقاح الرويس
اجلديد "بالرتخيص السخيف" ( ،)Ridiculous authorizationموضح ًة بأن الكثري من العلامء
حول العامل يشعرون بالقلق من أن ال ّلقاح يمكن أن يتسبب يف إصابة األشخاص الذين يتلقونه
ثم يصابون بعدوى ( )SARS-CoV-2بنوع متفاق ٍم من املرض(.)9
خلف هذا التمهيد القصري ،ندرك تعقيد وطول "رحلة ال ّلقاح"؛فيام يشبه "دورة احلياة"؛ من
االكتشاف والبحث والتطوير ،إىل املوافقة و الرتخيص بالطرح يف السوق ومن ثم االستعامل
ألغراض العالج أو التحصني بغرض الوقاية ،وصوالً ملرحلة ما بعد الرتخيص املشتملة عىل
فهم ٍ
مراقبة التفاعالت الضارة ملا بعد التلقيح (أو ما يعرف بالتيقظ الدوائي ل ّلقاح) .وبغية ٍ
أمثل
لدورة احلياة هذه ،يستعرض هذا املبحث العديد من املفاهيم املرتبطة باليقظة الدوائية للقاحات
الصحية (مطلب أول) ،وصو ً
ال إىل فهم مراحل تقييم سالمة هذه
املبتكرة وأمهيتها يف األنظمة
ّ
اللقاحات أو ما يعرف بتقييم املخاطر واملنافع هلذه املنتجات احليوية (مطلب ثان).

Ewen Callaway, Russia’s fast-track Coronavirus vaccine draws outrage over safety, Nature,
Vol 584, Springer Nature. August 20, 2020.pp 334-335. doi: 10.1038/d41586-020-02386-2
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-02386-2/d41586-02002386-2.pdf
( )8وف ًقا لشهادة تسجيل اللقاح باللغة الروسية ،فإن ) (38مشاركًا تلقوا جرعة واحدة أو جرعتني من اللقاح قد أنتجوا

أجسا ًما مضادة لربوتني السارس ،CoV-2 -بام يف ذلك األجسام املضادة املعادلة القوية التي تعطل اجلسيامت
الفريوسية .هذه النتائج مشاهبة لنتائج التجارب املبكرة للقاحات أخرى مرشحة .كانت اآلثار اجلانبية متشاهبة أيض ًا،
مثل احلمى والصداع وهتيج اجللد يف موقع احلقن.
( )9حيدث ذلك عندما حتمل األجسام املضادة الناجتة عن اللقاح الفريوس إىل اخلاليا؛ ويمكن أن تكون املشكلة
األخرى هي رد الفعل املناعي الشبيه بالربو الذي أصبح مشكلة مع بعض اللقاحات التجريبية ضد الفريوس ذي الصلة
الذي يسبب السارس (( )SARSمتالزمة اجلهاز التنفيس احلادة) .الكتشاف ردود الفعل هذه ،سيتعني عىل الباحثني
لقاحا أو دوا ًء ومهيًا ثم تعرضوا لـ ( .)SARS-CoV-2انظر:
مقارنة النتائج من آالف األشخاص الذين تلقوا ً
Ewen Callaway, Ibid.
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املطلب األول
مفهوم وأمهية اليقظة الدوائية للقاحات املبتكرة
نجاحا وفعالي ًة من حيث التكلفة عىل
يعترب التطعيم أحد أكثر تدخالت الصحة العامة
ً
اإلطالق؛ فلطاملا كان ل ّلقاحات تأثري عميق عىل الصحة العامة بالتخ ّلص من األمراض املعدية
(كالسل ،شلل األطفال ،اجلدري ،احلصبة ،احلمى الصفراء ،وغريها )...بحيث يتمتع
اخلبيثة،
ّ
السكان يف مجيع أنحاء العامل بفوائدها .ومع ذلك ،حتى بعد قبول ال ّلقاحات عىل نطاق واسع
وعقود من استخدامها ،بام يف ذلك يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت التّحصني ،فقد تم توثيق
خماوف اجلمهور بشأن سالمة اللقاحات ()10و ذلك باإلشارة إىل تفيش مرض احلصبة سنة
( ) 2019يف الواليات املتحدة،حيث أعلنت منظمة الصحة العاملية العام املنرصم أن "رفض
ال ّلقاحات" ‘ ’Vaccine hesitancyيمثل أحد التهديدات العرشة للصحة العاملية(.)11

الفرع األول

أساسيات حول اللقاحات والتحصني
املهم توضيح وضبط بعض املفاهيم
قصد فهم واضح ملوضوع سالمة ال ّلقاحات ،من
ّ

واملصطلحات املرتبطة هبذا املوضوع.
أوالً-اللقاح يف القانون:

نبدأ هذا املطلب بكلمتني بسيطتني :التلقيح ” “Vaccinationو "التحصني" أو التمنيع
” .“Immunizationالتمنيع ” “Immunizationأو"التحصني" ،يعني أن اجلسم يصبح حمصنًا
ضد ٍ
يشء ما بمفرده .حيدث هذا فقط بعد اإلصابة بمرض ،أو عىل األقل التعرض له .و عىل
النقيض من ذلك ،فإن "التلقيح" ” “Vaccinationيعني فقط إدخال إبرة يف ذراع شخص ما

)10(Vaccine Confidence Project; State of vaccine confidence in the EU: 2018.
https://www.vaccineconfidence.org/research-feed/the-state-of-vaccine-confidence-in-the)eu-2018 (Accessed on: 01/05/2020
(11) World Health Organization, Ten threats to global health in 2019. WHO
https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019
(Accessed on: 01/05/2020) .
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وحقن مادة من صنع اإلنسان نسميها ال ّلقاح» .« Vaccinهذا ويعدّ استخدام كلمة "تلقيح"
بدالً من "حتصني" متداوالً وشائع ًا إىل الدرجة التي أصبح من النادر اآلن العثور عىل إشارات
إىل "التمنيع أو التحصني" ” “Immunizationيف األدبيات ،عىل الرغم من أن هذا هو املصطلح
الصحيح(.)12
تعرف منظمة الصحة العاملية "التحصني" ” “Immunizationبأنه" :العملية التي يتم
ّ
ٍ
بموجبها جعل الشخص حمصنًا أو مقاو ًما ملرض ُمعد ،عاد ًة عن طريق إعطاء لقاح ،بحيث
حتفز اللقاحات جهاز املناعة يف اجلسم حلامية الشخص من العدوى أو املرض ا ّلالحق"(.)13
املرشع اجلزائري ال ّلقاحات من "األدوية املناعية" التي تقدّ م لإلنسان بغرض إحداث
يعترب ّ
ٍ
ٍ
ٍ
لنص املادة ( )210من
مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة املناعة؛ وذلك استنا ًدا ّ
قانون الصحة رقم ( .)14( )11-18كام يعترب "الدواء" يف مفهوم هذا القانون بأنه ّ
كل مادة أو
تركيب يعرض عىل أنه حيتوي عىل "خاصيات عالجية" أو "وقائية" من األمراض البرشية أو
احليوانيةّ ،
وكل املواد التي يمكن وصفها لإلنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو
استعادة وظائفه الفيزيولوجية أو تصحيحها وتعديلها(.)15
من املهم التذكري بأن تعديل قانون محاية الصحة وترقيتها لسنة ( )2008امللغى (-08
نص املادة
 )16()13مل يدرج مصطلح "األدوية املناعية" يف سياق تعريفه للدواء ،بمقتىض ّ
باملرشع الستدراك هذا السهو يف قانون الصحة اجلديد لسنة
( )170منه ،األمر الذي حذا
ّ
(.)2018

)12(See: Tim O’Shea, Vaccination is not Immunization, New West (MMX Copyright), USA,
2010. Pp 5-6.
))13(World Health Organization, Immunization, Health topics. (Accessed on: 02/05/2020
https://www.who.int/topics/immunization/en/

نص املادة ( )210من القانون رقم  11-18يتع ّلق بالصحة ،مؤرخ يف  02يوليو سنة  ،2018ج ر عدد
( )14راجع ّ
 46صادرة يف  29يوليو سنة .2018
( )15املادة ( :)208القانون رقم  ،11-18املرجع نفسه.
( )16القانون رقم  ،13-08متع ّلق بحامية الصحة وترقيتها ،مؤرخ يف  20يوليو  ،2008يعدّ ل ويتمم القانون رقم
 05-85املؤرخ يف  16فرباير سنة  .1985ج ر عدد  44مؤرخة يف  3غشت ( .2008ملغى).
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ثاني ًا –التلقيح واألساس القانوين إلجباريته:
يف اجلزائر ،يرجع تاريخ إجبارية التلقيح لبعض األمراض عىل غرار شلل األطفال ،مرض
السل ،اجلدري ...إىل سنة ( )1969وهو تاريخ صدور املرسوم رقم ( )88-69املعدّ ل واملتمم
سنة ()17()2018؛ وبصدور القانون رقم ( )05-85املتعلق بحامية الصحة وترقيتها( ،)18أكدّ
نصت" :خيضع السكان للتطعيم
املرشع "إجبارية" "التطعيم" بموجب املادة ( )55منه حيث ّ
املجاين قصد الوقاية من األمراض العفنة املعدية" .وبمناسبة صدور القانون اجلديد
اإلجباري ّ
املرشع عىل نفس النهج بشأن إجبارية التلقيح بغرض الوقاية من
للصحة ( ،)11-18حافظ ّ
األمراض أو العدوى ،استناد ًا لنص املادتني ( )40و( )41منه.
ثالث ًا –فشل "التحصني" (التمنيع):
أحد التحدّ يات الرئيسية لتقييم السالمة (الفائدة بالنسبة للرضر) واإلبالغ عنهابد ًءا من
املراحل األوىل لتطوير ال ّلقاح إىل املراقبة يف مرحلة ما بعد الرتخيص ،هي عدم وجود
"مفردات" معيارية أو تعريفات لألحداث (الضارة/السلبية) بام يف ذلك األحداث النّادرة
التي قد تكون مرتبطة باللقاحات ،وكذلك اآلثار اجلانبية الشائعة نسب ًيا مثل احلمى أو التهاب
موقع احلقن( .)19يتم استخدام تعريفات خمتلفة حلاالت "فشل التحصني" ويف ظروف خمتلفة،
السل
( )17حيث ّ
نصت املادة األوىل من هذا املرسوم عىل ما ييل" :إن الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح ضدّ ّ
واخلناق والكزاز والشهاق وشلل األطفال واجلدري ،تكون إجبارية" ،راجع :املرسوم رقم  88-69الذي حيدد جدول
التلقيح اإلجباري املضاد لبعض األمراض املتنقلة ،ج ر عدد  53مؤرخة يف  20يونيو  ،1969املعدل واملتمم بموجب
القرار املؤرخ يف  03يوليو سنة  ،2018ج ر عدد  49صادرة يف  08أوت .2018
( )18القانون رقم  05-85يتع ّلق بحامية الصحة وترقيتها مؤرخ يف  16فرباير سنة  ،1985ج ر ،عدد  ،08صادرة يف
 17فرباير ( 1985ملغى).
( )19كانت التعريفات واملصطلحات املعيارية مورد ًا ال يقدر بثمن بالنسبة للمجتمع العاملي أثناء مراقبة سالمة لقاحات
األنفلونزا  A / H1N1يف  ، 2010-2009األمر الذي سمح بمشاركة املعلومات التي تم احلصول عليها من أنظمة
نظرا لغياب التعريفات
مراقبة سالمة اللقاحات املتعددة .كام تعد مشاركة البيانات حول األحداث الضارة "إشكالية" ،و ً

واملصطلحات املوحدة ،ال يمكن للمرء أن يكون متأكدً ا نسبيًا من أن األحداث كام هو موضح .انظر:

P Bahri, R Ball, et al., Vaccine Regulatory Authorities, in: Definition and Application of
Terms for Vaccine Pharmacovigilance, Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine
Pharmacovigilance, (CIOMS) 2012. Geneva, Switzerland. p22.
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مثل حاالت اإلبالغ لسلطات الضبط أو يف الدراسات الوبائية .ويمكن تعريف "فشل
التطعيم" بمجموعة متنوعة من معايري النهاية (مثل الوقاية من األمراض ،أو ختفيف املرض،
أو االستجابة املناعية).
كام تُستخدم أيض ًا مصطلحات خمتلفة بشكل غري متّسق لإلشارة إىل فشل التحصني ،عىل
سبيل املثال" :نقص فعالية اللقاح" أو "نقص احلامية الكافية" .لذلك ،فإن املفاهيم والتعاريف
املقبولة عامل ًيا لفشل التلقيح مطلوبة لتقييم ومقارنة فائدة اللقاحات(.)20
ومن بني القضايا الرئيسية فيام يتصل بأي تعريف لفشل التحصني ،هي مسألة نقطة
النهاية الرسيرية(  )21ا لتي ينبغي للقاح املح ّد د أن حيمي ضدها ،مثل العدوى يف مقابل
املرض أو يف مقابل املرض اخلطري (املع ّق د)  .كام يمكن أن ُي عزى فشل التطعيم إىل "فشل

اللّ قاح يف حد ذاته " أو إىل "فشل اللّ قاح يف التحصني :أي اإل خفاق يف جعل اجلسم
متمتعاً باملناعة ضد املرض أو العدوى " ،أي أن اللّ قاح املشار إليه مل يكن يدار عىل النحو
ٍ
يوض حه الشكل -
املناسب ألي سبب ،أو بسبب أحداث
عارضة بالصدفة ،وهذا ما ّ
. -1

(20) CIOMS/WHO, Definition and Application of Terms for Vaccine Pharmacovigilance,
Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance, (CIOMS), Geneva,
Switzerland, 2012. Pp 43-44.
( )21نقطة النهاية ( )Endpointهي :املؤرش أو (املؤرشات) الرئيسية املستخدمة لتقييم السؤال األسايس (أي

الفرضية) للتجربة الرسيرية .أي متغري يتعلق بتقييم فعالية أو سالمة التجربة .تكون نقطة النهاية أكثر حتديدً ا مقارنة
بالنتيجة ألهنا تتعلق باهلدف املخطط للدراسة.أما النتيجة ( )Outcomeفهي :األحداث أو التجارب التي يقوم هبا
التعرض ألهنم يعتقدون أن مثل هذه األحداث أو التجارب قد تتأثر
األطباء أو الباحثون لفحص تأثري التدخل أو قياس ّ

بالتدخل البحثي أو التعرض .النتيجة أكثر عمومية من نقطة النهاية من حيث إهنا ال تتعلق بالرضورة باهلدف املخطط

للدراسة .انظر:
FDA Clinical Trial Glossary Final, Glossary of Terms on Clinical Trials for Patient
Engagement Advisory Committee Meeting, USA, October 11-12, 2017. Pp 1-6. At. p 6.
https://www.fda.gov/media/108378/download
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الشكل  -1-فشل التلقيح (أو احلدث الضار بعد التلقيح)(. )22

احلدث الضار بعد التلقيح
ردود الفعل السلبية للتحصني

تفاعل ناجم عن منتج اللقاح

الصدفة

خطأ
برجمي

تفاعل يتعلق

تفاعل ناجم عن

باخلوف من

خطأ

التحصني

يف التلقيح

تفاعل ناجم عن قصور
يف جودة اللقاح

من املهم اإلشارة إىل أن البرش يتعرضون أحيانًا لإلصابة نتيجة للمشاركة يف البحث
الرسيري ،حيث ترتاوح اإلصابات من املشكالت البسيطة نسب ًيا مثل العدوى ،وردود الفعل
السمية قصرية املدى ،إىل األحداث الكارثية ،مثل السكتة الدماغية أو
التحسسية احلميدة ،أو ّ
السكتة القلبية أو العجز الدائم أو الوفاة(.)23
مقياسا من سبع ( )7نقاط لتصنيف أنواع
طورت جمموعة من الباحثني
يف سنة (ّ )2010
ً

خمتلفة من الرضر املرتبط بالبحوث الرسيرية بنا ًء عىل مدة وحجم الرضر .ترتاوح الفئات من

ضئيلة (مثل الغثيان اخلفيف) والصغرية (مثل الصداع) ،إىل شديدة (مثل فقدان أحد األطراف

أو الشلل النصفي) ،وكارثية (مثل اخلرف الدائم أو الشديد أو الوفاة)( .)24ويف حني أن
( )22الشكل  -1-من إعداد الباحث باالعتامد عىل املصدر التايل:
Subodh Bhardwaj, Vaccine Vigilance- Towards strengthening Pharmacovigilance, 4th
International Conference and Exhibition on Pharmacovigilance & Clinical Trials August 1012, 2015 London, UK. p 44. https://www.omicsonline.org/abstract/vaccine-vigilancetowards-strengthening-pharmacovigilance/#sectionA
(23) David B. Resnik, The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting People,
Advancing Science, Promoting Trust, International Library of Ethics, Law, and the New
Medicine, Volume 74, Springer International Publishing AG, Switzerland, 2018.p 188.

( )24تم حتديد طريقة تسمى التقييم املنهجي ملخاطر البحث
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الصحي اجلزائري بالنسبة للدراسات الرسيرية اجلارية "دون منفعة فردية مبارشة"
الترشيع
ّ
ويف ّ
بتحمل تعويض اآلثار املسببة للرضر الناتج
كل احلاالت ،وإن انعدم اخلطأ ،يلزم املر ّقي
ّ
تطرق
بسبب الدراسة لصالح الشخص اخلاضع هلا ولذوي حقوقه( - .)25مع اإلشارة إىل عدم ّ
املرشع إىل كيفية حساب هذا التعويض ومقداره(.)26
ّ
نجد أن لوائح البحث الرسيري الفيدرالية يف الواليات املتّحدة ال تتطلب من املحققني أو
املؤسسات أو الرعاة تعويض األشخاص املصابني يف البحث ،عىل الرغم من أهنا تشرتط عىل
=) ،(SERRوالتي تقيّم خماطر التدخالت البحثية من خالل مقارنة هذه التدخالت بمخاطر األنشطة املقارنة التي تم
اعتبارها مقبولة .تتضمن هذه الطريقة عملية من  4خطوات )1( :حتديد األرضار املحتملة التي يسببها التدخل البحثي
املقرتح؛ ( )2صنف حجم األرضار املحتملة من  1إىل 7مستويات رضر عىل مقياس الرضر؛ ( )3حتديد أو تقدير احتاملية
كل رضر حمتمل؛ و ( )4مقارنة احتاملية حدوث كل رضر حمتمل من التدخل البحثي مع احتاملية حدوث أرضار بنفس
احلج م نتيجة نشاط مقارنة مناسب .من خالل التحديد الرصيح ،والقياس الكمي ،ومقارنة خماطر التدخالت البحثية
باملخاطر التي تشكلها أنشطة املقارنة املناسبة ،يقدم التقييم املنهجي ملخاطر البحث ( )SERRطريقة لتقليل تأثري
التحيزات املعرفية عىل تقييم خماطر البحث وبالتايل محاية املشاركني يف البحث بشكل أفضل من املخاطر املفرطة .انظر:
Annette Rid, et al., Evaluating the Risks of Clinical Research, The Journal of the American
Medical Association (JAMA), n° 304 (13), October 2010. pp. 1472-1479. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/47349470_Evaluating_the_Risks_of_Clinical_Re
search

( )25راجع نص املادة ( )393من قانون الصحة ( ،)11-18مرجع سابق.

( )26يشري األستاذ " عيل فياليل " يف بحثه املوسوم بـ" :مالحظات حول املسؤولية الطبّية"( ،ص  21ومابعدها) ،إىل
قصور نظام املسؤولية الطبّية يف اجلزائر جتاه محاية الضحايا ،حيث يقولّ ...[ :
األول من املطالبة بمسؤولية
إن الغرض ّ
يتعرض لعقوبة جزائية ،وإنام احلصول عىل تعويض عن الرضر الذي
الطبيب ليس بانتقام الضحية من الطبيب الذي قد ّ
وسجلنا يف هذا الشأن مالحظتني ،تتع ّلق املالحظة األوىل بمقدار التعويض وتتع ّلق املالحظة الثانية باحلصول
حلقها،
ّ

الفعيل للضحية عىل التعويض .بالنسبة ملقدار التعويض ،يظهر أن القضاة كثري ًا ما يرجعون إىل س ّلم التعويضات يف جمال

الضامن االجتامعي ،ومن املعروف أن التعويضات يف جمال الضامن االجتامعي هي تعويضات جزافية وليست بتعويض
تعوض ّ
فعيل ّ
لكل الرضر ،مع العلم ّ
كل الرضر الذي حلق بالضحيّة وإنّام نسبة معيّنة فقط
أن األنظمة التعويضية...ال ّ

وذلك بغرض املحافظة عىل قدرة رشكات التأمني عىل التغطية املالية للمخاطر املؤ ّمنة .وأما املالحظة املتع ّلقة باحلصول
الفعيل للضح ّية عىل تعويض ،فمر ّدها حالة العرس التي قد ّ
حتل بالطبيب ،السيام حالة األرضار اجلسيمة التي تلحق

بالضح ّية ،عل ًام ّ
وأن الرضر هو يف مجيع احلاالت رضر جسامين .]...،للتفصيل أكثر حول هذا املوضوع راجع :عيل فياليل،
مالحظات حول املسؤولية الطبّية ،جم ّلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،معهد احلقوق ،املركز اجلامعي
لتامنغاست ،اجلزائر ،العدد ( ،)7يناير  .2015ص.ص  .35-9متاح لالطالع والتحميل عىل املنصة اجلزائرية
للمجالت العلمية ( )ASJPعىل الرابطhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/8337:
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املحققني إبالغ األشخاص الذين يشاركون يف أكثر من احلد األدنى من البحث عن املخاطر
حول " :ما إذا كان هناك أي تعويض ورشح ما إذا كانت أي عالجات طبية متاحة يف حالة
حدوث إصابة ،وإذا كان األمر كذلك ،فمام تتكون ،أو أين يمكن احلصول عىل مزيد من
املعلومات (.)27()CFR 46.116a6 45كام حتظر اللوائح الفيدرالية أيض ًا يف مستندات املوافقة
املستنرية أو املناقشات من تضمني "أي لغة نفي يمكن من خالهلا للموضوع (الشخص
اخلاضع للتجربة) أو ممثله التنازل أو يبدو أنه يتنازل عن أي من احلقوق القانونية للموضوع،
أو ُيطلق أو يبدو أنه يطلق تنصل املحقق أو الراعي ،املؤسسة أو وكالئها من املسؤولية عن
اإلمهال ()28(".)CFR 46.116 45

الفرع الثاين
اليقظة الدوائية للقاحات املبتكرة لكوفيد  19وأمهيتها
من املهم التنويه بأن فهم األمهية اخلاصة لسالمة اللقاحات ينبغي أن تتم يف سياق االعرتاف
بأن التحصني يشكل واحد ًا من التدخالت الصحية العامة الناجحة الرئيسية يف مجيع أنحاء
العامل،وذلك بغرض محاية السكان من بعض أنواع العدوى األكثر فتك ًا أو تلك األمراض التي
ترض بالصحة كشلل األطفال ،السل ،احلصبة ،اجلدري ،املالريا...ومن هذا املنطلق ،تضمنت
اختصاصات

CIOMS

جملس املنظامت الدولية للعلوم

الطبية Council for International

 /Organizations of Medical Sciencesجمموعة العمل التابعة ملنظمة الصحة العاملية بشأن
التيقظ الدوائي للقاحات تطوير تعريفات موحدة ذات صلة بمراقبة سالمة اللقاحات أثناء
التجارب الرسيرية وألغراض التيقظ الدوائي للقاح يف مرحلة ما بعد فرتة الرتخيص هلذه
املنتجات.
أوالً-مفهوم اليقظة الدوائية للقاحات:
ترجع اجلذور االشتقاقية لكلمة "اليقظة الدوائية" “Pharmacovigilanceإىل" :فارماكون"
(يونانية) » «Pharmakonوتعني"مادة طبية" ،و» فيجيليا»( « «Vigiliaالتينية) وتعني

(27) David B. Resnik, Op.cit. P 189.
(28) Ibid.
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"مراقبة".وتعني يف هناية األمر" ،مراقبة املواد الط ّبية"(. )29
تعرف اليقظة املتعلقة باللقاحات ) (Vaccinovigilanceعىل أهنا" :العلم واألنشطة املتعلقة
بالكشف عن األحداث الضارة وتقييمها وفهمها واإلبالغ عنها بعد التحصني واملسائل
األخرى املتعلقة باللقاح أو التحصني ،والوقاية من اآلثار غري املرغوبة للقاح أو
التحصني" (.)30
ثاني ًا -أمهية اليقظة الدوائية للقاح يف قوانني الصحة:
من املهم التنويه بأن هناك مستوى عال ًيا جدً ا من األمان املطلوب للقاحات ،فاهلدف من
التيقظ الدوائي ل ّلقاحات هو االكتشاف املبكر واالستجابة املناسبة ويف الوقت املناسب
لألحداث السلبية الضارة التي تعقب وتيل التحصني

Adverse Events Following

 Immunizationوهذا من أجل تقليل اآلثار السلبية عىل صحة األفراد وتقليل التأثري السلبي
املحتمل عىل حتصني السكان .كام يعترب التقييم املستمر للمخاطر والفوائد وإدارة املخاطر جز ًءا
ال يتجزأ من عملية التيقظ الدوائي للقاح(.)31
ثالث ًا -أمهية اليقظة الدوائية وترشيد العالجات التقليدية البديلة للقاحات
خضم جائحة (كوفيد  )19ما تزال وسائط التواصل احلديثة ووسائل اإلعالم تساهم
يف
ّ
ٍ
عالجية
خصائص
يف الرتويج والدّ عاية للعالج التقليدي أو البديل ،والذي يركّز عىل "ا ّدعاء"
َ
ٍ
خاص ًة تلك اال ّدعاءات املوحية بتقوية اجلهاز املناعي قصدَ التغ ّلب عىل
أو وقائية من الفريوسّ ،
وقت كتابة هذه
العدوى .ويف غياب إطار قانوين من ّظم هلذا النوع من التطبيب يف اجلزائرَ -
الورقة ،-وإقرار العديد من التّرشيعات املقارنة بمعضالت األرضار اجلانبية هلذه

)29( Giulia Fornasier, S.Francescon, et al., An historical overview over
Pharmacovigilance. International journal of clinical pharmacy, Vol 40, 2018. Pp 744–747.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6132952/
(30) CIOMS/WHO, Definition and Application of Terms for Vaccine Pharmacovigilance,
Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance, (CIOMS), Geneva,
Switzerland, 2012. P 32.
(31) Ibid.
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العالجات( ،)32يبقى ترشيد استهالك هذه املنتجات رضوري ًا للغاية نظر ًا ألن هذه
ويتم استهالكها بعيدً ا عن مرأى األط ّباء
املستحرضات غالب ًا ما تُرصف بدون وصفة ط ّبية ّ

املكمالت الغذائية أو العالجات العشبية.
باعتبارها من قبيل ّ

السياق يشري املؤ ّلفان (ّ )Andrew Morris andMichael D. Murray
فهم
بأن َ
يف هذا ّ
أمرا صع ًبا وذلك بسبب االفتقار إىل التنظيم
املكمالت الغذائية النباتية وسالمتها يعدّ ً
استخدام ّ
والضبط وندرة البيانات املتع ّلقة باستخدامها وفعاليتها وسالمتها ،فاألدبيات التي تصف
بشكل ٍ
ٍ
سيئ وغري كاملة ،كام أن األد ّلة يف
استخدام املنتجات النباتية متيل إىل أن تكون مو ّثق ًة
شكل جتارب رسيرية تعترب قليل ًة جد ًا؛ فبيانات السالمة مستمدّ ٌة إىل ٍ
حد ٍ
كبري فقط من تقارير
ّ
الرسدية (الوصفية)(.)33
احلاالت ّ
باملكمالت الغذائية ،ال يسأل العديد من األطباء املرىض عن املنتجات
ومع ق ّلة املعرفة
ّ
ٍ
نشاط
النباتية وال يفصح املرىض أيض ًا عن استهالك هذه املنتجات ،فبعضها حيتوي أيض ًا عىل

دوائي ٍ
ٍ
أي
كبري يتفاعل مع األدوية املوصوفة وحاالت املرض ،بينام خيلو البعض اآلخر من ّ
ٍ
تم اختباره وتنظيمه
نشاط بيولوجي .قد يعتقد العديد من املرىض يف الواقع أهنم يأخذون شيئًا ّ
( )32يف دول االحتاد األورويب عىل سبيل املثال :أشار التوجيه ( )Directive 2004/24/ECوالذي دخل ح ّيز النفاذ سنة
كبريا من املنتجات الطبية  -عىل الرغم من تقاليدها العريقة -ال تفي بمتطلبات االستخدام
( ،)2005إىل أن هنالك عد ًدا ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مقبول من األمان ،وهي بذلك غري مؤهلة للحصول عىل ترخيص للتسويق.
معرتف هبا وبمستوى
بكفاءة
الطبّي الراسخ
ٍ
إجراءات وأحكام ًا خمتلف ًة .كام أشار التوجيه إىل أنّ
وللحفاظ عىل هذه املنتجات يف السوق ،سنّت الدول األعضاء
االختالفات املوجودة حاليًا بني األحكام املنصوص عليها يف الدول األعضاء قد تعوق التجارة يف املنتجات الطبية
تأثري عىل
التقليدية داخل املجتمع وتؤدي إىل التمييز وتشويه املنافسة بني مصنعي هذه املنتجات .كام قد يكون هلا أيض ًا ٌ
دائام يف الوقت احلايل.
والسالمة والفعالية ال يتم توفريها ً
نظرا ألن الضامنات الرضورية للجودة ّ
محاية الصحة العامة ً

انظر:

Directive 2004/24/EC of the European parliament and of the Council of 31 March 2004
amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 2001/83/EC on the
Community code relating to medicinal products for human use.
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:en:PDF
)33(Andrew Morris and Michael D. Murray, The Landscape of Botanical Medicine
Utilization and Safety, IN: Y. W. Francis Lam, et al., (Editors), Herbal Supplements– Drug
Interactions Scientific and Regulatory Perspectives, Taylor & Francis Group, USA, 2006.P5.
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ٍ
تم اإلبالغ عن ّ
أن البعض لدهيم مشاكل
بدقة من قبل الوكاالت التنظيمية ،بينام يف الواقع ّ
ّ
املكمالت الغذائية بالرسطان والفشل الكلوي
تم ربط العديد من
خطري ًة مع ّ
امللوثات ،ولذلك ّ

بالرغم من ترجيح أن تكون الغالبية العظمى من املنتجات آمنة
والكبد وحتى املوت ،وهذا ّ
تأثريات ضار ٌة غري مو ّث ٍ
قة منخفضة املستوى،
ولكن من املحتمل أيض ًا أن يكون للعديد منها
ٌ
املرجح أالّ يتم التّعرف عليها أو
السلبية من
ّ
األمر الذي يرتك احتامل أن معظم األحداث ّ

عالجها يف ظل املامرسات احلالية(.)34
املهم التّنويه أيض ًا ّ
الرديئة أو
من
بأن دخول املنتجات العشبية املق ّلدة أو ذات اجلودة ّ
ّ
مدفوع إىل حدّ ٍ
تدرها،
السوق الدّ ويل،
كبري بالعائدات ّ
ٌ
الضخمة التي يمكن أن ّ
املغشوشة يف ّ
والتي تعدّ سب ًبا ٍ
ٍ
الرغم من ا ّدعاءات ّ
الرشكات
لقلق
السالمة من قبل ّ
السالمة .وعىل ّ
خطري عىل ّ
ٍ
ٍ
الضارة لألدوية العشبيةَ ،
السمية
كون
معلومات
تم توثيق
كثرية عن اآلثار ّ
ّ
ّ
املروجة ،إالّ أنّه ّ
يتم استخدام األدوية العشبية
املحتملة ليست مسأل ًة جديد ًة( .)35ويف العديد من البلدان حيث ّ
ٍ
ٍ
بحذر ،ألن اآلثار
بشكل شائ ٍع من قبل السكّان ،ينصح اخلرباء باستخدام بعض النباتات
السامة ،والتفاعالت بني
ّ
الضارة قد تكون نامج ًة بطبيعتها عن اجلرعات الزائدة من األعشاب ّ
األدوية ،وعوامل أخرى(.)36

املطلب الثاين
مراحل تقييم سالمة اللقاحات املبتكرة :الفائدة يف مواجهة الرضر
متر ال ّلقاحات املبتكرة بمرحلتني ،األوىل قبل طرحها يف
عىل غرار مجيع املنتجات الدوائيةّ ،

السوق (فرع أول) والثانية تأيت بعد الرتخيص(فرع ثان).

(34) Ibid. pp 19-20.
& )35( Divya Vohora, S. B. Vohora, Safety Concerns for Herbal Drugs, CRC Press, Taylor
Francis Group, USA, 2016. P5.

والسمية
الضارة
السكانية حذرة للغاية ألهنا أكثر عرضة للتفاعالت العشبية ّ
ّ
( )36ينبغي أن تكون بعض املجموعات ّ

السن  -مرىض السكري ،واضطرابات القلب
الرضع واألطفال  -كبار ّ
السيام - :النساء احلوامل واملرضعات ّ -
واألوعية الدموية ،والكبد ،واجلهاز التنفيس ،والكلوي ،واالضطرابات النفسية العصبية  -حاالت ما قبل اجلراحة وما
بعد اجلراحة التي تتط ّلب تناول أدوية أخرى حتافظ عىل احلياة (هذه املجموعات شديدة احلساسية وقد تظهر تأثريات

سا ّمة أو تفاعالت دوائية مبالغ فيها) .انظر:
400
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الفرع األول
مرحلة ما قبل الرتخيص (قبل الطرح يف السوق)
عىل سبيل التوضيح :تتّبع إدارة الغذاء والدواء ( )FDAيف الواليات املتّحدة ،ووكاالت
هنجا تسلسل ًيا حمسو ًبا" الختبار عوامل التحقيق التي تؤكد
الضبط يف أجزاء أخرى من العاملً " ،
عىل السالمة .يف هناية املطاف ،جيب عىل الرشكات إثبات أن ال ّلقاح آمن وف ّعال قبل أن حيصل
عىل موافقة التسويق .ومع ذلك ،يف املراحل األولية من البحث الرسيري عىل املنتج ،تكون
الدراسات صغرية بشكل عام مع الرتكيز األسايس عىل حتديد إشارات األمان الكبرية .ومع
تراكم البيانات ،تتضمن املراحل ّ
الالحقة من البحث الرسيري أعدا ًدا أكرب من املشاركني يف
الدراسة حيث يستمر الرتكيز عىل السالمة من خالل تقييامت أكثر دقة إلشارات األمان مع
زيادة الرتكيز عىل إثبات الفعالية(.)37
وفق ًا إلدارة الغذاء والدواء ( ،)FDAتعترب التجارب الرسيرية

()Clinical Trials

أو

التحقيقات الرسيرية ( ،)Investigation Clinicalأو الدراسات الرسيرية ()Clinical Studys
شخصا واحدً ا أو أكثر من األشخاص (موضوعات برشية)،
بمثابة" :حتقيق أو بحث يتضمن
ً
يتم إجراؤه لتقييم سالمة أو فعالية دواء أو جهاز طبي .وهي دراسات بحثية طوعية ُجترى عىل
األشخاص ومصممة لإلجابة عىل أسئلة حمددة حول سالمة أو فعالية األدوية أو اللقاحات أو
وتعرف بأهنا" :أي حتقيق
العالجات األخرى أو طرق جديدة الستخدام العالجات احلاليةّ .

يف املوضوعات البرشية ،هيدف إىل اكتشاف أو التحقق من التأثريات الديناميكية الرسيرية

و/أو الدوائية و/أو غريها من األدوية الديناميكية ملنتج أو(منتجات) البحث و/أو حتديد أي
ردود فعل سلبية عىل منتج أو(منتجات) البحث و/أو لدراسة االمتصاص ،والتوزيع،
والتمثيل الغذائي ،وإخراج منتج أو(منتجات) للتحقيق هبدف التأكد من سالمته و/أو
فعاليته".املصطلحان :التجربة الرسيرية

()Clinical Trial

والدراسة الرسيرية (Clinical

) Studyمرتادفان(.)38
(37) Domenic J. Reda, Clinical Phases of Device and Drug Evaluation with Emphasis on
Early Phase Trials, IN: Delva Shamley, Brenda Wright (Editors): A Comprehensive and
Practical Guide to Clinical Trials, Academic Press, Elsevier Inc, Uk, 2017. p41.
=)38( See: FDA Guidance for industry, E6 (R2), Good Clinical Practice: Integrated
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ألول مرة (بموجب نص ترشيعي) سنة
تطرق ّ
املرشع اجلزائري قد ّ
من املهم التذكري بأن ّ

( )2018لتعريف الدراسات الرسيرية( ،)39حيث أطلق عليها تسمية "الدراسات العيادية" يف
متن املادة ( )377من قانون الصحة رقم ( ،)11-18تارك ًا للتنظيم ()la réglementation
مسألة توضيح كيفيات إنجازها ومراقبتها(.)40
أوالً  -مرحلة التجارب ما قبل الرسيرية:
قبل إجراء التجارب الرسيرية ،فإن رشكات البحوث سوف تكون قد أجرت دراسات
مكثف ًة "ما قبل الرسيرية" (وهي دراسات خمربية جترى فقط عىل احليوانات) لبيانات النشاط
=Addendum to International Council for Harmonization of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ICH), E6 (R1), FDA, March 2018, p 4.
https://www.fda.gov/media/93884/download

( )39يف اجلزائر ،كانت التجارب الرسيرية عىل البرش موضوع مرشوع مرسوم تنفيذي تم وضعه يف التسعينيات من
القرن املايض ،لكنه مل ُينرش أبدً ا ألنه ربام كان يعترب ساب ًقا ألوانه يف ذلك الوقت .ومنذ عام ( )1995كانت التجارب
الرسيرية حمكومة باإلطار التنظيمي (قرارات وزارية وتعليامت فقط) اآليت:
 القرار الوزاري رقم  ،MSP/ MIN/112املؤرخ يف  22أكتوبر ( ،)1995الذي حيدد املامرسات الرسيرية اجليدة( ،تمتعديله سنة .)2006
 القرار الوزاري رقم  ،MSP/MIN/44املؤرخ يف  21سبتمرب ( ،)1998بشأن نموذج "إعالن نية" الختبار دواء أومنتج مشابه.
 القرار الوزاري رقم  ،MSP/MIN/48املؤرخ يف  7أكتوبر ( ،)1998املتعلق باستامرة اإلعالن عن تأثري خطري حيتملأن يكون بسبب بحث طبي حيوي عىل عقار أو منتج صيدالين.
 القرار الوزاري رقم  MSP / MIN / 67املؤرخ ( 6ديسمرب)  1998بشأن إنشاء وحدة التجارب الرسيرية. القرارين رقم  387و  MSP/MIN /388املؤرخان  31يوليو  2006املتعلقان بالتجارب الرسيرية التي حددت إطارإجراء التجارب الرسيرية.
( )40حيث تنص" :يتمثل البحث يف جمال طب األحياء يف إجراء دراسات عىل الكائن البرشي ،بغرض تطوير املعارف
الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعالجية وحتسني املامرسات الطبية ،وتدعى هذه الدراسات يف هذا القانون
"الدراسات العيادية".
 يمكن أن تكون الدراسات العيادية مالحظاتية أو ّتدخلية وتتع ّلق عىل اخلصوص بام يأيت:
 الدّ راسات العالجية والتشخيصية والوقائية. دراسات التكافؤ احليوي والتوافر احليوي. الدراسات الوبائية والصيدالنية الوبائية. حتدّ د كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.402
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والسمية للقاح أو الدواء أو املكونات الف ّعالة املرشحة .وبمجرد اجتيازها هلذه االختبارات،
ّ
والسمية عىل املتطوعني من البرش مع املراقبة الرسيرية الدقيقة.
قد يتم إجراء دراسات للسالمة
ّ
والبد من إجراء سلسلة من الدراسات الرسيرية مع زيادة عدد املشاركني قبل أن يصبح يف

اإلمكان تقديم منتج جديد الستخدامه عىل نطاق واسع(.)41
ثاني ًا  -مرحلة التجارب الرسيرية:
جترى التجارب الرسيرية التي تشتمل عىل أدوية أو لقاحات جديدة يف سلسلة من
اخلطوات املتتابعة ،التي تسمى "املراحل" لتحديد سالمة ال ّلقاح اجلديد ومدى قدرته عىل
ٍ
ٍ
منفصل
بحث
حتمل املرض (أو األمراض) املستهدفة .كل مرحلة مصممة لإلجابة عىل سؤال
ّ

وهي جتربة رسيرية منفصلة .وتصنف التجارب الرسيرية عموم ًا يف املراحل من األوىل إىل
الرابعة  -انظر اجلدول ّ
الالحق.-؛ وليس من املمكن رسم خطوط متميزة بني املراحل ،كام أن
هناك العديد من اآلراء املتباينة حول التعاريف واملنهجية .كام أنّه من املمكن تقييم أي "منتج
خاضع للتحقيق" يف أكثر من مرحلة يف نفس الوقت يف جتارب رسيرية خمتلفة ،كام قد تتداخل
بعض التجارب الرسيرية مع مرحلتني خمتلفتني(.)42
-2جدول يوجز املراحل واملفاهيم يف التجارب الرسيرية(.)43النقاط الرئيسية
 التأثريات االستكشافية األوىل يف اإلنسان أو املرحلة املبكرة.املرحلة األوىل

 -كشف احلركية الدوائية والديناميكية الدوائية ،واجلرعة القصوى املسموح هبا.

إثبات املفهوم

 حتديد األمهية التجريبية يف األمراض األخرى هل هناك حاجة ملزيد من التطوير؟ -االستقصاء والتحقيق األويل لنشاط العالج (تقييم فعالية الدواء).

املرحلة الثانية

 عدد أكرب من املشاركني ( 500-100موضوع برشي /شخص). -حتديد اجلرعات.

)41( Brenda Wright, Clinical Trial Phases, IN: Delva Shamley, Brenda Wright (Editors): A
Comprehensive and Practical Guide to Clinical Trials, Academic Press, Elsevier Inc, Uk,
2017. p11.
(42) Ibid.
( )43جدول من إعداد الباحث ،باالعتامد عىل املصدر:
Brenda Wright, Clinical Trial Phases… Op.cit. P 15.

[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
19

403

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 7

[ضمان األمن الصحي للقاحات املبتكرة ملرض (كوفيد ])19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتديد الفرتات الصحيحة بني اجلرعات. عالج مقارن واسع النطاق (أكثر من  1000موضوع برشي /شخص).املرحلة الثالثة

 التقييم وتقديم أدلة عىل الفعالية واألمان املطلوبني لتقديمها إىل سلطة الرتخيص. -مراقبة ما بعد التسويق (تقييم الفعالية يف البيئة العامة).

املرحلة الرابعة

 يمكن تقييم الفئات العمرية اجلديدة والسكان واملقارنات. يمكن أن ينرش االستخدام الواسع النطاق مشكالت السالمة اهلامة التي ال تظهر إال يفنسبة صغرية من السكان.

الفرع الثاين
مرحلة ما بعد الرتخيص (بعد الطرح يف السوق)
حتدّ د التجارب الرسيرية سالمة اللقاحات وفعاليتها ،وهتدف املعايري الضبطية اخلاصة هبا
إىل ضامن أن "الفوائد" تفوق "خماطر" هذه املنتجات ،ولكن مع ذلك فالتجارب الرسيرية هلا
حدود.حيث يتم إجراؤها عاد ًة بمعايري إدراج صارمة ،عاد ًة يف موضوعات صحية (أشخاص)
ضمن فئة عمرية معينة ،وبالتايل قد ال تكون النتائج قابلة للتعميم عىل مجيع املجموعات
السكانية التي يستخدم فيها اللقاح بالفعل بعد الرتخيص .أو قد ال تكون التجارب كبري ًة بام
يكفي الكتشاف األحداث الضارة النادرة( .)44و بالنظر إىل االستخدام شبه الشامل للعديد من
اللقاحات ،يمكن أن يؤثر هذا التفاعل الضار عىل قرابة ( )4000شخص سنو ًيا ،بافرتاض أن
جمموعة املواليد تبلغ ( )4ماليني وتغطية التحصني بنسبة ( .(٪100باإلضافة إىل ذلك وبسبب
املتابعة املحدودة ،قد يتم تفويت األحداث الضارة املتأخرة .هلذه األسباب ،فإن املراقبة
والدراسات بعد الرتخيص أمر حيوي لضامن استمرار سالمة ال ّلقاح(.)45

)44( See: M. Z. Dudley et al., The Clinician’s Vaccine Safety Resource Guide: Optimizing
Prevention of Vaccine-Preventable Diseases Across the Lifespan cover, Springer Nature,
Switzerland AG, 2018. P17.
)45( Ibid.p18.
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املبحث الثاين
حول دور قوانني اليقظة الدوائية يف بعض األنظمة الصحية
غريت ال ّلقاحات املبتكرة واألدوية احلديثة من طريقة فهمنا لألمراض وأساليب
لقد ّ
معاجلتها والوقاية منها؛ ولكن مجيع املنافع التي متتاز هبا هذه املنتجات مل حتدّ من ازدياد األدلة
التي تشري إىل أن التفاعالت املعاكسة الضارة هلذه املنتجات مازالت سب ًبا شائع ًا حلدوث حاالت
العدوى واملرض والعجز ،بل وحتى الوفاة .هنا يظهر الدور احليوي الذي تلعبه تدابري الضبط
بخصوص اليقظة الدوائية ،سواء يف القانون الصحي األمريكي (مطلب أول) أو اجلزائري
(مطلب ثان) أو األورويب (مطلب ثالث).

املطلب األول
اليقظة الدوائية وضامن سالمة املرىض يف القانون الصحي األمريكي
يف الواليات املتحدة ،تبنى قانون األدوية ألول مرة فكرة (املخاطرة) مقابل (الفائدة)
بخصوص املنتجات الط ّبية ذات االستعامل البرشي يف عام ( .(1962وكان تقديم األدلة عىل
السالمة قبل التسويق مطلو ًبا ،أوالً بموجب قانون األغذية والعقاقري ومستحرضات التجميل
الفيدرايل) (Federal Food, Drug and Cosmetic Actلسنة ( .)1938ومع ذلك ،مل يكن األمر
واضحا حتى تعديالت) (Kefauver–Harris DrugAmendmentsلعام ).(1962ومنذ ذلك
ً
احلني كان عىل الرشكات إظهار فعالية الدواء قبل التسويق(.)46

الفرع األول
دور إدارة الغذاء والدواء ()FDA
يف ضامن سالمة األدوية واللقاحات واملستلزمات الطبية
()FDA

إدارة الغذاء والدواء األمريكية

(Food and Drug Administration

 (U.S.هي

وكالة الضبط املسئولة عن ضامن أن املنتجات الطبية (بام يف ذلك األدوية البيولوجية ومنتجات
)46( FDA, Center for Drug Evaluation and Research, Benefit versus Risk: how FDA
approves new drugs. In: From test tube to patient: improving health through human drugs.
Special Report (FDA), 1999. P33.
http://www.canceractionnow.org/FromTestTubeToPatient.pdf
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الدم واللقاحات واألدوية واألجهزة الطبية) آمنة وف ّعالة لالستخدام البرشي.
مركز تقييم وبحوث األدوية ( )47()CDERهو قسم من إدارة األغذية واألدوية

()FDA

املسئول عن املوافقة وتنظيم وضبط معظم األدوية لالستخدام البرشي.
مركز تقييم وبحوث البيولوجيا ( )48()CBERمسئول عن املوافقة عىل املنتجات البيولوجية
وتنظيمها لالستخدام البرشي .مركز األجهزة والصحة اإلشعاعية ( )49()CDRHهو املسؤول
عن املوافقة عىل األجهزة الطبية وتنظيمها لالستخدام البرشي.
القوانني التي حتكم هذا املجال هي القانون الفيدرايل لألغذية واألدوية ومستحرضات
التجميل() Federal Food, Drug and Cosmetic Act))FDCA

وقانون اللوائح الفيدرالية

( )FDA-CFRإلدارة الغذاء والدواء يف اجلزء 21منه(FDA Code of Federal Regulations ( ،

.(CFR).Title 21بحيث حيدد متطلبات األدوية واألجهزة الطبية لالستخدام البرشي وينقسم
إىل عدة فصول فرعية .يتم تنفيذ اإلطار الترشيعي ومتطلبات إدارة الغذاء والدواء ( )FDAعىل
املستوى الفيدرايل وجيب أن تلتزم هبا كافة الواليات.
نظرا ألن الواليات املتحدة عضو مؤسس يف املؤمتر الدويل لتنسيق املتطلبات
بشكل أسايسً ،
الفنية لالستخدام البرشي ( ،)50()ICHفإهنا تلتزم بإرشاداته.
وسع قانون عام ( )1938املعدّ ل واملتمم من سلطة الوكالة ( )FDAبشكل كبري عىل تسويق
لقد ّ

أدوية جديدة؛ كام حدّ د دورها جيدً ا يف هذا الصدد ،حيث توافق عىل دواء جديد أو تؤكد املوافقة
مسوق ،عندما تقيض بأن فوائد استخدام الدواء تفوق املخاطر التي يتعرض هلا السكان
عىل دواء ّ
املستهدفون ،وتضمن أن هذا الدواء موسوم بشكل صحيح وكاف للسكان واالستخدام.
(47)The Center for Drug Evaluation and Research (CDER); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-drug-evaluation-and-research-cder
(48)The Center for Biologics Evaluation and Research (CBER); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-biologics-evaluation-and-researchcber
(49)The Center for Devices and Radiological Health (CDRH); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-devices-and-radiological-health
)50( International Conference for Harmonization of Technical Requirements for Human Use
(ICH);Available at: https://www.ich.org/
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 مثلام سيأيت بيانه أدناه؛ يف الواليات،)EU( ) و دول االحتاد األورويب51(عىل عكس اجلزائر
) أو امللف52()QPPV(  ال يوجد أي متطلبات أو مكافئ للشخص املؤهل للتيقظ الدوائي،املتحدة
قادرا
ً  جيب أن يكون صاحب الرتخيص، ومع ذلك،)53()PSMF( الرئييس لنظام املراقبة الدوائية
: بام يف ذلك ما ييل،عىل إثبات أن لديه أنظمة يقظة دوائية قوية وإجراءات مكتوبة
.)54()ICSRs(  متطلبات اإلبالغ عن سالمة تقارير احلالة الفردية. التقارير الدورية ومتطلبات سالمة التقارير.)55()REMS(  اسرتاتيجية تقييم املخاطر والتخفيف منها-

الفرع الثاين
آليات املراقبة لضامن السالمة والفعالية املستمرة للمنتجات الطبية
بعد منح ترخيص التسويق
،(FDA Code of Federal Regulations (CFR)Title 21( بمقتىض اللوائح الفدرالية األمريكية
)و املنتجات56(  اإلبالغ عن األحداث السلبية التي تشمل األدوية،ُيطلب من الرشكات املصنّعة
.)58() واألجهزة الطبية57(البيولوجية
) لتقاريرFDA(  نظام:) بنظامني لرصد ما بعد التسويقFDA( حتتفظ إدارة الغذاء والدواء

(51) le Guide Algérien de Pharmacovigilance, Centre National de Pharmacovigilance et de
Matériovigilance, Sis, NIPA, Nouvel Institut Pasteur d’Algérie, Alger, 2019. Pp. 13-14.
http://www.cnpm.org.dz/images/guide-pharmaco.pdf
(52) Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV).
(53) Pharmacovigilance System Master File (PSMF).
(54) Individual Case Safety Reports (ICSRs).
(55) Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS).
(56) CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Sec. 314.80, Applications for FDA
approval to Market a New Drug, Post-marketing reporting of adverse drug experiences.
Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=314.80
(57) CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Sec. 600.80, Biological products: General,
Post-marketing reporting of adverse experiences. Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=600.80
(58) CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Part.803, Medical Device Reporting.
Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=803
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األحداث السلبية ( )FAERSلألدوية واملنتجات البيولوجية( ،)59وقاعدة بيانات جتربة اجلهاز
املصنّع واملستخدم ( )MAUDEلألجهزة الطبية( .)60االختالف الرئييس هو اننظام ()FAERS

يتضمن عمو ًما مجيع األحداث الضارة املبلغ عنها ،يف حني أن نظام ( )MAUDEيتضمن بشكل
عام ،فقط األحداث السلبية اخلطرية أو التي هتدد احلياة أو أعطال اجلهاز التي يمكن أن تؤدي

إىل أحداث سلبية خطرية أو هتدد احلياة.

الفرع الثالث
التدابري الضبطية للوكالة ( )FDAحلامية سالمة املرىض
استجابة جلائحة ()COVID-19
منذ بداية جائحة ( ،)COVID-19عملت إدارة األغذية واألدوية ( )FDAعىل تسهيل تطوير
وتوافر العالجات ليستخدمها املرىض واألطباء والنظام الصحي بأرسع ما يمكن وبأمان .ومن
أجل تسهيل تطوير عالجات ( )COVID-19املحتملة ،أنشأت إدارة الغذاء والدواء
برنامج ترسيع عالج فريوس كورونا

()FDA

()Coronavirus Treatment Acceleration Program

(.)61()CTAP
ومنذ مطلع شهر أبريل ( ،)2020تعمل إدارة األغذية واألدوية ( )FDAورشكاء
حكوميون آخرون مع الصناعة ،إلتاحة خيارات العالج للمرىض ومقدمي اخلدمات الذين ال

(59) FDA Adverse Event Reporting System (FAERS). https://www.fda.gov/drugs/questionsand-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reportingsystem-faers-public-dashboard
(60) Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE).
https://www.fda.gov/medical-devices/mandatory-reporting-requirements-manufacturersimporters-and-device-user-facilities/manufacturer-and-user-facility-device-experiencedatabase-maude

( )61وهو برنامج جديد مصمم لإلرساع يف تطوير عالجات ( )COVID-19املحتملة ،وذلك باستخدام كل أداة حتت

ترصف الوكالة ،لتحديد ما إذا كانت العالجات آمنة وفعالة لالستخدامات املقصودة .ويف هذا الصدد يتم منذ شهر مايو
( ) 2020اختبار العديد من العالجات يف التجارب الرسيرية لتقييم ما إذا كانت آمنة وفعالة يف مكافحة مرض
( .)COVID-19انظر:
May 4, 2020.Pp 1-4.
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FDA Combating COVID-19 with therapeutics, FDA, Updated
Available at: https://www.fda.gov/media/136832/download
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يستطيعون املشاركة يف التجارب الرسيرية ،بام يف ذلك من خالل توسيع نطاق الوصول
بموجب تطبيقات األدوية االستقصائية ( .)62( )INDكام يمكن للمرىض غري املؤهلني للتجربة
الرسيرية ،أو عندما ال يتوفر أحد ،التحدث مع األطباء بشأن ما إذا كان العالج التجريبي قد
متاحا من خالل برنامج وصول موسع .عىل سبيل املثال ،أعلنت إدارة الغذاء والدواء
يكون ً
مؤخرا عن مسارات وصول موسعة للحصول عىل بالزما النقاهة (convalescent
األمريكية
ً

) plasmaكعالج حمتمل ملرض (.)63()COVID-19
حالي ًا ،تتوىل إدارة األغذية واألدوية ( )FDAزمام املبادرة يف اجلهود الوطنية لتسهيل تطوير
الوصول إىل عالجيني استقصائيني (جتريبيني) مستمدين من دم اإلنسان .يسمى العالج
التجريبي األول "بالزما النقاهة"

()Convalescent plasma

والثاين "الغلوبيولني املناعي"

) (Hyperimmune globulinوهي منتجات دم غنية باألجسام املضادة مصنوعة من الدم املتربع
به من قبل األشخاص الذين تعافوا من الفريوس .حيتوي دم أولئك الذين تعافوا عىل أجسام
مضادة ،وهي بروتينات يصنعها اجلسم ملكافحة العدوى لفريوس ( .)COVID-19تسمح إدارة
الغذاء والدواء ( )FDAبإعطاء املنتجات لألفراد الذين تم تشخيصهم بحالة خطرية جد ًا أو
مهددة للحياة لـ (.)COVID-19ألن هناك بعض البيانات املحدودة التي تشري إىل أن "بالزما
النقاهة" و"الغلوبيولني" املناعي قد تكون مفيدة يف مرض ( .)COVID-19هذا هو السبب يف

( )62الدواء اجلديد االستقصائي ( :(Investigational New Drugيعني دواء جديد ًا أو دوا ًء بيولوجيًا يستخدم يف
منتجا بيولوجيًا ُيستخدم يف املخترب ألغراض التشخيص .يعترب مصطلحا
التحقيق الرسيري .يتضمن املصطلح أيض ًا ً
"األدوية االستقصائية"و"األدوية اجلديدة االستقصائية" مرتادفني.

يشري مصطلح املنتج االستقصائي

( )investigational productأو (منتج جتريبي خاضع للتحقيق) إىل األدوية البرشية واملنتجات البيولوجية واألجهزة
الطبية .انظر:
CFR - Code of Federal Regulations, Title 2, Sec. 312.3 (a), Definitions and interpretations,
the information on this page is current as of April 1, 2019.
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=312&s
howFR=1&subpartNode=21:5.0.1.1.3.1
(63) FDA Investigational New Drug (IND) or Device Exemption (IDE) Process (CBER),
Recommendations for Investigational COVID-19 Convalescent Plasma, May 1, 2020.
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-drug-ind-or-deviceexemption-ide-process-cber/recommendations-investigational-covid-19-convalescentplasma
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أمهية تقييم هذه العالجات يف سياق التجربة الرسيرية وبرنامج الوصول املوسع(.)64
من املهم التنويه ،بأن الوكالة

()FDA

حتدد املتطلبات املحددة يف (الفرع الرابع) أدناه،

وذلك بغرض مساعدة اجلهات الراعية للتجارب ( )Sponsorsيف ضامن سالمة املشاركني يف
التجربة ،واحلفاظ عىل االمتثال للمامرسة الرسيرية اجليدة ( ،)GCPوتقليل املخاطر عىل سالمة
التجربة خالل حالة الطوارئ الصحية العامة جلائحة (.)65()COVID-19

الفرع الرابع
موجز عن املتطلبات واإلجراءات الضبطية للتجارب الرسيرية اجلارية
عىل الرغم من أن رضورة وتأثري تدابري حالة طوارئ الصحة العامة ( )COVID-19عىل
( )64الوصول املوســــع أو املبكّر أو االستخدام الرحيم ( )Compassionate Useأو استخدام بدون ترصيـــح
تعرف عىل أهنا" :استخدامات لدواء جديد أو غري معتمد ،لعالج حالة صحية شديدة اخلطورة أو
(ّ ،)Off-label us
مهددة للحياة ،عندما ال تتوفر عالجات أخرى" .ختتلف متطلبات املوافقة احلكومية من بلد إىل آخر .يمكن إجراؤها

من خالل جتربة رسيرية أو من خالل برامج خاصة" مثل" :الوصول املوسع” " "expanded accessالواليات املتحدة،
"الوصول اخلاص" ” “special accessكندا" ،االستخدام الرحيم" يف االحتاد األورويب" ."compassionate useيف
القانون الصحي اجلزائري تعرف "بالرتاخيص املؤقتة لالستعامل" وذلك استنا ًدا ملقتىض املادة ( )233من قانون الصحة
()11-18؛ حيث يمكن للوزير املك ّلف بالصحة وبعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ( ،)ANPPأن يس ّلم
ترخيصا مؤ ّقتًا الستعامل أدوية غري مسجلة عندما توصف هذه األدوية يف إطار التّك ّفل بأمراض خطرية وال يوجد عالج
معادل هلا عىل الرتاب الوطني ،ولدهيا منفعة عالجية مثبتة .كام جيب أن يأخذ قرار وصف الـدواء بدون ترصيــــح
( )Off-label usيف االعتبار :املخاطر والفوائد للمريض ،وكذلك األدلة التي تدعم فعالية وسالمة العالج املقرتح .يف
هذه احلالة ،ال حيتاج بعض مقدمي الرعاية الصحية إىل موافقة حكومية خاصة ولكن جيب إبالغ املريض هبذا االستخدام
غري املعتمد .يف معظم البلدان (مثل اململكة املتحدة أو سويرسا أو نيوزيلندا) .يوىص باملوافقة املستنرية املكتوبة
لالستخدام بدون ترصيح ( )Off-label usيف بعض احلاالت (االستخدام االستثنائي أو االستخدام املرشوط مع تطوير
األدلة) .يف بعض البلدان (مثل اسرتاليا) .جيب االحتفاظ بسجل واضح لألدوية والعالجات املوصوفة وسبب الوصفة
وي نبغي اإلبالغ بوضوح عن املخاطر والفوائد املحتملة من أجل تقديم املوافقة املستنرية املناسبة .ينبغي مراقبة النتائج
والفعالية واألحداث السلبية بعناية .انظر:
Caroline S, et al, Clinical Division considerations in the context of COVID-19 pandemics,
op.cit. pp 1-5.
(65) FDA Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19
Public Health Emergency, Guidance for Industry, Investigators, and Institutional Review
Boards, March 2020, Updated on April 16, 2020, FDA, April 16, 2020. pp 1-24. At. p5.
https://www.fda.gov/media/136238/download
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التجارب الرسيرية ختتلف اعتام ًدا عىل العديد من العوامل ،بام يف ذلك طبيعة املرض قيد
الدراسة ،وتصميم التجربة ،ويف أي منطقة جتري الدراسة فيها( ،)66إالّ أن إدارة الغذاء والدواء
( )FDAتركز عىل املتطلبات اهلامة اآلتية(:)67
• ضامن سالمة املشاركني يف التجربة أمر بالغ األمهية :حيث تشرتط

()FDA

عىل

الكفيل/راعي التجارب ( )68()Sponsorالنظر يف كل ظرف ،والرتكيز عىل التأثري املحتمل عىل
سالمة املشاركني يف التجربة ،وتعديل سلوك الدراسة وف ًقا لذلك .قد تتضمن قرارات الدراسة
تلك املتعلقة بالتوظيف التجريبي املستمر( ،)69واالستمرار يف استخدام املنتج االستقصائي
للمرىض املشاركني بالفعل يف التجربة ،واحلاجة إىل تغيري مراقبة املرىض أثناء التجربة .يف مجيع
احلاالت ،من املهم أن يبقى املشاركون يف التجربة عىل علم بالتغيريات التي تطرأ عىل خطط
الدراسة واملراقبة التي يمكن أن تؤثر عليهم.
• يمكن لرعاة التجارب ،بالتشاور مع املحققني الرسيريني (investigators

وجمالس املراجعة املؤسسية

(Review Boards( )IRBs

)70()clinical

/)Institutionalجلان األخالقيات

( )66جتربة/دراسة متعددة املراكز ( :)Multicenter Trialهي إجراء جتربة رسيرية وف ًقا لربوتوكول واحد
ولكن يف أكثر من موقع واحد ،وبالتايل ،يتم إجراؤها من قبل أكثر من حمقق واحد . .انظر:
FDA Clinical Trial Glossary Final, Glossary of Terms on Clinical Trials for Patient
Engagement Advisory Committee Meeting, FDA, October 11-12, 2017. Pp 1-6.
https://www.fda.gov/media/108378/download
(67) FDA Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19
Public Health Emergency..., Updated on April 16, 2020.op.cit. pp 6-8.

( )68كفيل /راعي التجارب ( :)Sponsorهو فرد أو رشكة أو مؤسسة أو منظمة تتحمل املسؤولية عن بدء التجارب
الرسيرية وإدارهتا و /أو متويلها .انظرFDA Clinical Trial Glossary Final, op.cit. :

( )69توظيف ( :)Recruitmentهي جهود نشطة من قبل الباحثني لتحديد األشخاص املناسبني للتسجيل يف جتربة
رسيرية .يتم اختيار املوضوعات (أشخاص) عىل أساس معايري التضمني واالستبعاد اخلاصة بالربوتوكول خالل فرتة
التوظيف يف التجارب الرسيرية /.عدد املواضيع التي جيب جتنيدها للتسجيل يف الدراسة /وتلبية متطلبات الربوتوكول.
يف الدراسات متعددة املراكز ،يكون لكل حمقق هدف توظيف عدد حمدد من املوضوعات التي سيتم تسجيلها .انظر:
FDA Clinical Trial Glossary Final, op.cit.

( )70املحقق ( :(Investigatorهو الشخص املسؤول عن إجراء التجربة الرسيرية يف موقع التجربة .إذا تم إجراء
التجربة من قبل فريق من األفراد يف موقع جتريبي ،فإن املحقق هو القائد املسؤول للفريق ويمكن أن يطلق عليه
املدير( .)Principalانظر :املرجع نفسه.
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
27

411

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 7

[ضمان األمن الصحي للقاحات املبتكرة ملرض (كوفيد ])19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املستقلة ( ،)71()Independent Ethics Committees( )IECsحتديد أن محاية سالمة املشاركني
ورفاههم وحقوقهم هي أفضل طريقة من خالل مواصلة مشارك الدراسة يف التجربة وف ًقا
للربوتوكول( )72أو عن طريق التوقف عن إدارة أو استخدام املنتج االستقصائي (التجريبي)
أو حتى املشاركة يف التجربة.
• عاد ًة ال يتم تنفيذ التغيريات يف الربوتوكول قبل املراجعة واملوافقة من قبل جلان املراجعة
املؤسسية /جلان األخالقيات املستقلة ،ويف بعض احلاالت ،من قبل إدارة الغذاء والدواء .يتم
تشجيع الرعاة واملحققني الرسيريني عىل االنخراط مع جلان املراجعة املؤسسية/جلان
األخالقيات املستقلة يف أقرب وقت ممكن عندما يتوقع حدوث تغيريات عاجلة أو طارئة عىل
الربوتوكول أو املوافقة املستنرية نتيجة جلائحة ( .)COVID-19وعليه ،تشجع إدارة الغذاء
والدواء ( )FDAاجلهات الراعية واملحققني عىل العمل مع هيئات املراجعة املؤسسية ((IRBs

لتحديد اإلجراءات املستقبلية لتحديد أولويات اإلبالغ عن االنحرافات التي قد تؤثر عىل
سالمة املشاركني يف التجربة.
• فيام يتعلق بتقييامت الفعالية ،تويص إدارة األغذية واألدوية ( )FDAبالتشاور مع قسم
املراجعة املناسب فيام يتعلق بتعديالت الربوتوكول جلمع نقاط النهاية( ،)73مثل استخدام
( )71جملس املراجعة املؤسسية ( :)Institutional Review Board) (IRBأي جملس أو جلنة أو أي جمموعة أخرى معينة
رسميً ا من قبل مؤسسة ما الستعراض بدء البحوث الطبية احليوية التي تشمل مواضيع برشية واملوافقة عليها وإجراء
استعراض دوري هلا .والغرض الرئييس من هذا االستعراض هو ضامن محاية حقوق ورفاه البرش .تعرف أيض ًا باسم جلنة
األخالقيات ) .)Ethics Committee( (ECانظر :املرجع نفسه.
( )72الربوتوكول ( :)Protocolهو وثيقة تصف اهلدف أو (األهداف) والتصميم واملنهجية واالعتبارات اإلحصائية
وتنظيم التجربة الرسيرية .عادة ما يعطي الربوتوكول أيض ًا اخللفية واألساس املنطقي للتجربة ،ولكن يمكن توفريها يف
وثائق أخرى مرجعية للربوتوكول .تعديل الربوتوكول هو :وصف مكتوب للتغيري أو (التغيريات) أو تغيري رسمي
للربوتوكول .انظرFDA Clinical Trial Glossary Final, Glossary of Terms on Clinical Trials. Op.cit. :

( )73نقطة النهاية ( )Endpointهي :املؤرش أو (املؤرشات) الرئيسية املستخدمة لتقييم السؤال األسايس (أي الفرضية)
للتجربة الرسيرية .أي متغري يتعلق بتقييم فعالية أو سالمة التجربة .تكون نقطة النهاية أكثر حتديدً ا مقارنة بالنتيجة ألهنا
تتعلق باهلدف املخطط للدراسة .النتيجة ( )Outcomeهي :األحداث أو التجارب التي يقوم هبا األطباء أو الباحثون
التعرض ألهنم يعتقدون أن مثل هذه األحداث أو التجارب قد تتأثر بالتدخل البحثي أو
لفحص تأثري التدخل أو قياس ّ
التعرض .النتيجة أكثر عمومية من نقطة النهاية من حيث إهنا ال تتعلق بالرضورة باهلدف املخطط للدراسة .انظر:
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التقييامت االفرتاضية ،والتأخري يف التقييامت ،واملجموعات البديلة للعينات اخلاصة بالبحث،
إذا كان ذلك ممكنًا .بالنسبة للحاالت الفردية التي ال يتم فيها جتميع نقاط هناية الفعالية ،جيب
توثيق أسباب الفشل يف احلصول عىل تقييم الفعالية (عىل سبيل املثال ،حتديد القيود املحددة
التي يفرضها

()COVID-19

مما يؤدي إىل عدم القدرة عىل إجراء التقييم املحدد

للربوتوكول)(.)74
واعتام ًدا عىل طبيعة التغيريات املوضحة أعاله ،قد يستلزم األمر تعديل الربوتوكول
بموجب اللوائح الفدرالية املعمول هبا(. )75
بالعودة إىل اجلزائر ،من املهم التنويه بأن قانون الصحة لسنة ( )11-18( )2018واستنا ًدا
يرصح ّ
بكل حدث خطري من شأنه أن
لنص املادة ( )396منه؛يلزم عىل الطبيب الباحث بأن ّ

جراء بحث حول منتج صيدالين ،للوزير املك ّلف بالصحة وللمرقي
حيصل ّ

()Promoteur

يتم
(اجلهة أو املخرب الراعي للتجربة) وجلنة األخالقيات الطبية للدراسات العيادية والتي مل ّ
تنصيبها بعد.

املطلب الثاين
اليقظة الدوائية وضامن سالمة املرىض يف القانون الصحي اجلزائري
يستعرض هذا املطلب ،خلفية عن تنظيم اليقظة الدوائية ل ّلقاحات (فرع أول) ،واإلطار
املؤسسايت لتطبيقها يف القانون الصحي اجلزائري (فرع ثان).

FDA Clinical Trial Glossary Final, op.cit
(74) FDA Guidance on Conduct of Clinical Trials of Medical Products during COVID-19
Public Health Emergency, Guidance for Industry, Investigators, and Institutional Review
Boards, March 2020, Updated on April 16, 2020.op.cit. p7.
(75) CFR - Code of Federal Regulations, Title 21: Sec. 312.30, Protocol amendments (b),
and 812.35(a). April 1, 2019. Available at:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=312.30
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الفرع األول
خلفية عن تنظيم اليقظة الدوائية للقاحات
يف القانون الصحي الوطني
يرجع تاريخ اليقظة الدوائية باملفهوم الفنّي يف اجلزائر إىل سنة ( )1998تاريخ إنشاء املركز
الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد ال ّطبي ) ،(CNPMبمقتىض نص املادة األوىل من
()76
املرشع قبل هذا التاريخ مل ُيع َن
املرسوم التنفيذي رقم ( . )140-93لكن ،هذا ال يعني أن ّ
باليقظة الدوائية ،بل إن رصد التفاعالت الضارة لألدوية والعتاد الط ّبي ،كانت من اختصاص
الصحة
ومتضمنة يف أحكام القانون رقم ( )05-58املتع ّلق بحامية
بالصحة،
ّ
الوزارة املك ّلفة ّ
ّ

وترقيتها امللغى.

من املهم التنويه بأن املركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد ال ّطبي)(CNPMيتمتّع
متطورة لإلبالغ و جلمع وإحصاء احلاالت الضارة أو السلبية لألدوية
بنظام وأرضية رقمية
ّ
واللقاحات واملستلزمات الطبية ذات االستعامل البرشي .واألمر اجل ّيد يف هذا الربنامج ،أنه
يتيح بشكل افرتايض للمرىض واألطباء مع َا ،ولكل شخص آخر ،يشتبه يف كون استعامل لقاح
أو استهالك دواء ،أو استعامل مستلزم ط ّبي؛ قد سبب تفاعالت أو أحدا ًثا ضارة أو خطرية(.)77
من املهم التذكري أيض ًا ّ
بأن مسألة التطعيم وسالمة ال ّلقاحات ،احتلت العناوين الرئيسية يف
وسائل اإلعالم ،وحافظت عىل الشعور باخلوف لدى اجلزائريني ،وذلك منذ وقوع حادثة "واد
األبطال" (قطاع الصحة بتغنيف ،والية معسكر) ،صباح يوم  22ديسمرب ( ،)2001إثر وفاة
رضع بسبب حقنهم بلقاح مضاد ملرض احلصبة؛ حيث إن عمليات إعادة
سبعة ( )7أطفال ّ
تبني
تشكيل ال ّلقاح يف املوقع باستخدام "مذيب  "Un solventغري الذي يوفره معهد باستورّ ،
أنه منتج سام(.)78
يتضمن إنشاء خمرب وطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية وتنظيمه وعمله ،مميض
( )76املرسوم التنفيذي رقم ،140-93
ّ
يف  14يونيو  ،1993ج ر ،عدد  41صادرة يف  20يونيو .1993
)77( http://www.cnpm.org.dz
(78) M. BELKESSAM, Tout ce que vous devez savoir sur la vaccination, Direction du la
Prévention, MSPRH. Consultez le (22/08/2020).
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مل تؤ ّد هذه املأساة إىل تعزيز العملية الضبطية بخصوص األدوية واللقاحات ،بقدر ما
عززت كتامن السلطة املركزية ممثلة يف الوزارة املك ّلفة بالصحة ،حيث تركت عىل عاتق القضاء
عوضا عن ّ
تدخل املركز
توضيح العالقة السببية بني التفاعل القاتل وفشل اللقاح ،وإدارته(ً .)79
الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الط ّبي ،بحكم اختصاصه بمقتىض نص املادة ()4
من املرسوم التنفيذي رقم ( ،)80()140-93حيث" :يتوىل املخرب يف إطار مهمته العامة مثلام
هو منصوص عليه يف املادة  03أعاله ما يأيت...:يراقب انعدام الرضر يف املنتجات الصيدالنية
املسوقة وفعاليتها ونوعيتها".
ّ
وابتدا ًء من سنة ( )2015ويف إطار السياسة الوطنية للمواد الصيدالنية،أصبح بإمكان
الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البرشي ( )ANPPاستناد ًا للامدة ( )5من
املرسوم التنفيذي رقم (ّ )81()309-15
التدخل إلنجاز العديد من املهام وخصوصا ما يأيت:
 السهر عىل مراقبة نوعية املواد الصيدالنية واملستلزمات الط ّبية املستعملة يف ال ّطبالبرشي وسالمتها وفعاليتها ومرجعيتها،
 القيام بتقييم الفوائد واألخطار املرتبطة باستعامل املواد الصيدالنية و املستلزمات ال ّطبيةاملستعملة يف الطب البرشي.
 مجع وتقييم املعلومات ذات الصلة باإلفراط يف استعامل الدواء والتبعية له التي قد تتسببفيها مواد مؤثرة نفس ًيا.
http://www.sante.dz/Dossiers/direction-prevention/Vaccination.html .

( )79حيث ورد يف توضيح الوزارة املكلفة بالصحة ما ييل ..." :ختضع اللقاحات املستخدمة لضوابط صارمة تضمن
ليس فقط الكفاءة ولكن أيض ًا السالمة ،ألن ما حدث يف واد األبطال ال يرتبط بجودة لقاح احلصبة املستخدم ،ولكنها
نتيجة لسلسلة من األفعال التي يقع عىل عاتق العدالة توضيحها وتأهيلها والتي ال عالقة هلا بجودة اللقاح " .انظر:
M. BELKESSAM, ibid.

يتضمن إنشاء خمرب وطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية وتنظيمه وعمله ،مميض يف
( )80املرسوم التنفيذي رقم 140-93
ّ
 14يونيو  ،1993ج ر عدد  41صادرة يف  20يونيو .1993

( )81املرسوم التنفيذي رقم  309-15مميض يف  06ديسمرب  ،2015ج ر عدد  67صادرة يف  20ديسمرب ،2015
يتضمن م هام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البرشي وتشكيلها
ّ
وتنظيمها وسريها .ملغى بموجب املرسوم التنفيذي رقم  ،190-19مميض يف  03يوليو  ،2019ج ر عدد  43مؤرخة

يف  07يوليو  ،2019حيدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية وتنظيمها وسريها.
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 السهر عىل السري احلسن ملنظومة اليقظة الصيدالنية.املختصة اختاذ التدابري الرضورية يف حالة وجود خطر
 اختاذ و/أو طلب من السلطاتّ
عىل الصحة العمومية.
 إنجاز جتارب عيادية (رسيرية) يف إطار التكافؤ احليوي، تقييم التجارب العيادية والعمل عىل توقيف كل اختبار أو إنتاج أو حتضري أو استرياد أواستغالل أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع يف السوق ،جم ّا ًنا أو بمقابل وكذا تسليم أو
خطرا
استعامل دواء خاضع أو غري خاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا املنتج أن يشكل ً
عىل الصحة البرشية،

الطب
 إبداء رأهيا يف املسائل املرتبطة باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يفّ
البرشي وكذا يف فائدة كل منتج جديد.

الفرع الثاين
اإلطار املؤسسايت ملراقبة التفاعالت الضارة لألدوية

واللقاحات واملستلزمات الطبية يف اجلزائر
يف اجلزائر ،يتم اعتامد تعريف منظمة الصحة العاملية بشأن اليقظة الدوائية
( :)Pharmacovigilanceوالتي تُعرف بأهنا" :أي نشاط يتعلق بالكشف عن اآلثار غري املرغوب
فيها وتقييمها وفهمها والوقاية منها أو أي مشكلة أخرى مرتبطة باملنتجات الطبية .وهي تشمل
إدارة املخاطر والوقاية من أخطاء الدواء ،ونرش املعلومات عن الدواء ،والعمل لصالح
االستخدام الرشيد لألدوية والتحضري حلاالت األزمات"( .)82أما اليقظة بخصوص
املستلزمات الطبية ( :)Matériovigilanceفيتم تعريفها بأهنا" :رصد احلوادث وخماطر احلوادث
الناجتة عن استخدام األجهزة الطبية بعد طرحها يف السوق .تستخدم املستلزمات الطبية
ألغراض التشخيص والوقاية واملراقبة والعالج والتخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة
)82( Voir: N. LOUMI, 1ère Communication: Présentation du Centre National de
Pharmacovigilance et de Matériovigilance «CNPM»: IN: Procès-verbal des Journées de
Formation des Collaborateurs Techniques en Pharmacovigilance et en Matériovigilance,
(CNPM) Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance, (MSPRH), le 06 et
07 décembre 2017, Alger. P 3.
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أو استبدال أو ترشيح أو تعديل العملية الفسيولوجية"(.)83
من الناحية الترشيعية ،ال يوجد تعريف قانوين للمخاطر والفوائد املرتبطة باألدوية يف
املرشع استخدم مصطلح" :معدّ ل الفائدة بالنسبة للخطر" يف متن املادة ()380
اجلزائر ،غري أن ّ
من قانون الصحة اجلديد لسنة ( ،)2018وذلك بمناسبة توضيحه للقيود والضوابط التي

حتكم إجراء الدراسات العيادية ( )études cliniquesعىل الكائن البرشي( ،)84هذه األخرية التي
تندرج ضمن متطلبات "البحث يف طب األحياء" ،وذلك بغرض تطوير املعارف الوبائية
والتشخيصية والبيولوجية والعالجية ،عالوة عىل حتسني املامرسات الطبية(.)85
لقد أسند املرشع بصفة "وجوبية" ،مهمة إجراء هذه الدراساتّ " ،
ملرق" (،)86()Promoteur
ً
مسئوال عن "التقييم املستمر ألمن الدواء التجريبي" ،وهو ملزم بالتبليغ
حيث يعترب هذا األخري،
الفوري للوزير املك ّلف بالصحة وجلنة األخالقيات الطبية للتجارب العيادية ،ولكل األطباء
الباحثني املعنينيّ ،
بكل أثر خطري غري مرغوب فيه ،أو غري متو ّقع ،فض ً
ال عن أي حدث يطرأ ألمن
الدواء ،سواء كان ذلك أثناء الدراسة ،أو بعدها ،وذلك خالل ( )07أيام كحد أقص(.)87
املرشع مصطلح" :منافع – مضار" املواد الصيدالنية يف قانون
عالوة عىل ذلك وظف ّ

الصحة لسنة ( )2018بمناسبة توضيحه لبعض من مهام الوكالة (.)88()ANPP

(83) Ibid. P4.

نصت املادة رقم ( )380من قانون الصحة ( " :)11-18ال يمكن إجراء الدراسات العيادية عىل الكائن البرشي،
(ّ )84
إال إذا..." - ...:كان معدّ ل الفائدة بالنسبة للخطر املتوقع ،يف صالح الشخص املعني بالدراسة"...،
 "...كان معدّ ل الفائدة بالنسبة للخطر املتوقع ،يف صالح الشخص املعني بالدراسة"...،( )85راجع :الفقرة ( )1من نص املادة ( )377من قانون الصحة (.)11-18
عرف املرشع .املرقي ( )le promoteurيف متن املادة ( )384من قانون الصحة ( )11-18بأنه" :الشخص
(ّ )86
ربا صيدالن ًيا ،أو مقدّ م خدمات معتمد ًا ،من
الطبيعي أو املعنوي ،الذي يبادر بالدراسات العيادية ،ويمكن أن يكون خم ً
شخصا طبيعيًا يتو ّفر عىل املؤهالت
طرف الوزارة املك ّلفة بالصحة ،أو مؤسسة عالج أو مجعية علمية ،أو هيئة بحث ،أو
ً

والكفاءات املطلوبة".
( )87راجع نص املادة ( )395من قانون الصحة (.)11-18
(ً )88
وفقا (للامدة  )243أسند املرشع مهمة مراقبة اجلودة والقيام باخلربة واليقظة وإحصاء اآلثار غري املرغوب فيها ،املرتتبة
عن استعامل املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية .للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية( )ANPPباعتبارها "مؤسسة عمومية
ذات تسيري خاص" ،وذلك بعد تغيري الطبيعة القانونية هلذه الوكالة ،بمقتىض نص املادة ( ،)224من القانون (=)11-18
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من املهم التذكري بأن القانون اجلديد املتع ّلق بالصحة ( ،)11-18حيظر تسويق املواد
الصيدالنية واملستلزمات الطبية ،ما مل ختضع مسب ًقا للمراقبة ،مع إثبات مطابقتها مللف
التسجيل أو املصادقة(.)89
عالوة عن مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ( )ANPPبشأن اخلربة واليقظة وإحصاء
اآلثار غري املرغوب فيها ،املرتتبة عن استعامل املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية ،املسندة هلا
بمقتىض نص املادة ( )243من قانون الصحة لسنة (،)90()2018ك ّلف املرشع أيض ًا ،املركز الوطني
لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي
)Matériovigilance

(CNPM) Centre National de Pharmacovigilance et

 ،deبجملة من املهام املشرتكة مع الوكالة ( ،)ANPPحيث يتوىل املركز،

"مراقبة التفاعالت اجلانبية غري املرغوب فيها ،التي يسببها استهالك األدوية املعروضة يف السوق،
واحلوادث أو احتامالت وقوعها ،الناجتة عن استعامل األجهزة الطبية".
فض ً
ال عن ذلك ،أسندت السلطات العمومية للمركز) ،(CNPMمهمة "إنجاز كل دراسة
أو أشغال خاصة بتأمني استعامل األدوية واألجهزة الطبية أثناء خمتلف التناوالت أو
االستخدامات ،قصد إنجاز أعامل وقائية وتشخيصية وعالجية".
إضافة هلذه املهامّ ،
يتوىل املركز) (CNPMمهمة "مجع املعلومات اخلاصة بالتأثريات اجلانبية
غري املرغوب فيها واستغالهلا وتقييمها "(.)91
يو ّفر الدليل اجلزائري لليقظة الدوائية ،)92(Le Guide Algérien de Pharmacovigilance
=املتع ّلق بالصحة .بعدما ك ّيفها سنة ( )2008بأهنا "سلطة إدارية مستقلة" يف القانون امللغى (.)13-08
( )89استنا ًدا لنص املادة ( )242من القانون ( )11-18املتعلق بالصحة" :اليمكن تسويق أي مادة صيدالنية ،تستعمل
يف الطب البرشي ،جاهزة لالستعامل وكذا أي مستلزم طبّي ،إال إذا خضعت مسب ًقا للمراقبة وثبتت مطابقتها مللف
التسجيل أو املصادقة".
( )90استنا ًدا لنص املادة ( )243من القانون ( )11-18املتعلق بالصحة ،تتوىل الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية،
مراقبة اجلودة وال قيام باخلربة واليقظة وإحصاء اآلثار غري املرغوب فيها ،املرتتبة عن استعامل املواد الصيدالنية
واملستلزمات الطبية.
(  )91راجع نص الفقرة ( )1من املادة ( )4من املرسوم التنفيذي رقم  192-98املؤرخ يف  3يونيو  1998املتضمن إحداث مركز
وطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسريه ،ج ر ،عدد  39مؤرخة يف  07يونيو .1998
)92(Voir: Le Guide Algérien de Pharmacovigilance, Centre National de Pharmacovigilance
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الصادر سنة ( )2019عن املركز الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الط ّبي (،)CNPM
فه ًام شام ً
ال عن مفهوم اليقظة وسالمة املرىض ،بام يف ذلك طرق وخطوات التبليغ عن اآلثار
السلبية النامجة عن وصف وتعاطي األدوية أو استعامل املستلزمات الطبية ذات االستعامل
البرشي يف اجلزائر.

املطلب الثالث

اليقظة الدوائية وضامن سالمة املرىض يف القانون الصحي األورويب
شهر جويلية ( ،)2012أكرب تغيري
لقد كان لترشيع اليقظة الدوائية ،الذي دخل حيز التنفيذ َ

يف عملية ضبط( )Regulationاألدوية البرشية يف االحتاد األورويب ( )EUمنذ عام ()1995؛
وذلك من خالل تأثريه الكبري عىل املتقدمني للحصول عىل تراخيص التسويق ،وأصحاب
تراخيص التسويق يف االحتاد األورويب ،وكذلك للمرىض ،واملتخصصني يف الرعاية الصحية
وسلطات الضبط.

الفرع األول
اإلطار القانوين لليقظة الدوائية يف االحتاد األورويب
أوالً  -خلفية عن ترشيع اليقظة الدوائية األورويب:
يف االحتاد األورويب ،جيب أن تستويف األدوية بام يف ذلك اللقاحات واملنتجات البيولوجية
"املعايري احلرصية الثالثة" املنصوص عليها يف قانون اجلامعة وهي :اجلودة والسالمة والفعالية،
بغية احلصول عىل ترخيص التسويق( .)93ففي التوجيه ( )2001/83/ECبشأن قانون اجلامعة
.., Op.cit. http://www.cnpm.org.dz/images/guide-pharmaco.pdf

( )93يف االحتاد األورويب يوجد حال ًيا إجراءان رئيسيان لرتخيص األدوية .األول :هو إجراء الرتخيص
املركزي الذي تقوم بموجبه رشكات األدوية بتقديم طلب ترخيص تسويق واحد إىل الوكالة األوروبية لألدوية
(. )EMAبالنسبة للمنتجات اجلديدة ،يتم تعيني مقررين اثنني ( )2من الدول األعضاء .يكتب املقررون تقارير
التقييم العلمي التي تعمم عىل مجيع أعضاء جلنة املنتجات الطبية لالستخدام البرشي ) (CHMPالتابعة للوكالة للتعليق
عليها .تتوصل ) (CHMPإىل رأي بشأن تقييم (الفوائد واملخاطر) بتوافق اآلراء أو باألغلبية .إذا تم التوصل إىل قرار
باألغلبية ،فيجب عىل مجيع أعضاء ) (CHMPقبول الرأي .الطريق الثاين :هو استخدام إجراءات الرتخيص الوطنية لكل
دولة .إذا رغبت رشكة ما يف طلب ترخيص تسويقي يف العديد من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب للحصول عىل=
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األوروبية املتعلق باملنتجات الطبية املخصصة لالستخدام البرشي ،املعدّ ل سنة (،)2012
ينص عىل رفض ترخيص التسويق يف احلاالت اآلتية:
(أ) ال يعترب ميزان املخاطر والفوائد إجياب ًيا،
(ب) عدم كفاية الكفاءة العالجية للدواء من قبل مقدم الطلب ،أو،
(ج) مل يعلن عن تكوينه النوعي والكمي،
عالوة عىل ذلك ،يف ديباجة هذا التوجيه ،يرد ما ييل:
"ال يمكن فحص مفاهيم الرضر والفعالية العالجية إال فيام يتعلق ببعضهام البعض ،وليس
هلام سوى أمهية نسبية اعتام ًدا عىل تقدم املعرفة العلمية واالستخدام الذي هيدف إليه املنتج
الطبي .توضح البيانات واملستندات التي جيب أن ترافق طلب احلصول عىل ترخيص تسويق
ملنتج طبي ،أن الفعالية العالجية للمنتج تفوق املخاطر املحتملة "(.)94
من املهم التنويه إىل ّ
أن العديد من املؤلفني جيمعون بأن موازنة الفوائد مع املخاطر أمر معقد،
حيث إنه ينطوي عىل(:)95
 عدم اليقني (يصعب تقدير احتامل اآلثار املرغوبة وغري املرغوب فيها ،وحجم التأثري،وما إىل ذلك بسبب البيانات املحدودة واملتضاربة أحيانًا)،
أهداف متضاربة (تعظيم الفوائد ،تقليل املخاطر)،= دواء خارج نطاق اإلجراء املركزي ،فقد تستخدم إجراء االعرتاف املتبادل (إجراء ال مركزي) .يف الوقت احلايل ،متر
الغالبية العظمى من األدوية املبتكرة اجلديدة عرب اإلجراء املركزي .انظر:
Christy Chuang-Stein, Simon Kirby, Quantitative Decisions in Drug Development, Springer
Series in Pharmaceutical Statistics, Springer International Publishing AG, Switzerland,
2017. p13.
)94( Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November
2001 on the Community, Code Relating to Medicinal Products for Human Use, (OJ N° l 311,
28.11.2001, p. 67), Amended by: the Directive 2012/26/EU of the European Parliament and
of the Council of 25 October 2012. Available at:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol1/dir_2001_83_consol_2012/dir_2001_83_cons_2012_en.pdf
(95) See: Eric Abadie, Xavier Luria,(et al.), Benefit-Risk Methodology Project, Development
and testing of tools and processes for balancing multiple benefits and risks as an aid to
informed regulatory decisions about medicinal products, The European Medicines Agency,
Pre-authorization Evaluation of Medicines for Human Use, Doc. Ref. EMEA/108979/2009,
March 12, 2009.p3.
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 االختالفات يف وجهات النظر (املريض ،املجتمع ،وجهات النظر التنظيمية)، التفضيالت بني األدوية والعالجات وسوء حتديد النتائج، صعوبة استبدال اآلثار ذات األمهية التفاضلية، عدم االتفاق عىل معايري التقييم التي جيب استخدامها،عدم جتانس اآلثار لدى املرىض.ثاني ًا – أهداف الترشيع األورويب لليقظة الدوائية:
استند تطوير ترشيع اليقظة الدوائية األورويب ،إىل مالحظة أن "التفاعالت الدوائية
العكسية-الضارة"

(،)ADRs()Adverse Drug Reactions

واالستجابات "الضارة وغري

املقصودة" للعالجات (أدوية ،لقاحات ،مواد صيدالنية )...تسبب قرابة ( )197.000حالة
وفاة سنو ًيا يف االحتاد األورويب(.)96وهلذا السبب ،بدأت املفوضية األوروبية يف

عام )(2005

بمراجعة للنظام األورويب ملراقبة السالمة ،بام يف ذلك القيام برعاية دراسة مستقلة يف هذا
الشأن ،باإلضافة إىل استشارة عامة مكثفة خالل عامي ( )2006و( ،)2007وأسفرت هذه
العملية عن اعتامد التوجيه رقم

(Directive

 )97()2010/84/EUوالتنظيم

()98()Regulation

رقم (EU) No1235/2010:من قبل الربملان األورويب وجملس الوزراء يف ديسمرب( ،)2010مما
أدى إىل تغيريات كبرية يف مراقبة سالمة األدوية عرب االحتاد األورويب.

(96) See: European Medicines Agency, Human regulatory, Legal framework:
Pharmacovigilance, EMA.
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance/legalframework-pharmacovigilance(Accessed on: 03/05/2020).
)97( See: Directive 2010/84/EU of the European parliament and of the Council of 15
December 2010 amending, as regards Pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the
Community code relating to Medicinal Products for Human Use, Official Journal of the EU,
n° (L 348/74), Issued on: 31.12.2010. Available.at:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0074:0099:EN:PDFhttps://eu
r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0074:0099:EN:PDF
)98(See: Regulation (EU) No 1235/2010, and Regulation (EC) No 726/2004, and Regulation
(EC) No 1394/2007. O.J of the EU, n° (L 348/1), Issued on: 31.12.2010. Available at:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:348:0001:0016:EN:PDF
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لقد عدّ ل الترشيع الذي دخل حيز التنفيذ سنة ( ،)2012قوانني اليقظة الدوائية احلالية
رقم (،.)2004/726كام رافق هذا

الواردة يف التوجيه ( )EC/83/2001والتنظيم

()EC

الترشيع إصدار الئحة تنفيذية ،وهي تنظيم

()Regulation

ملزم قانونًا نرشته املفوضية

شهر جوان ( )2012والذي يقدم تفاصيل حول اجلوانب التطبيقية للترشيع اليقظة
األوروبية َ
الدوائية(.)99
يف اكتوبر( ،)2012تم إضفاء تعديالت عىل ترشيع اليقظة الدوائية ،بعد سحب الدواء
( )Benfluorexمن السوق األوروبية،.حيث هتدف التعديالت األخرية إىل زيادة تعزيز محاية
صحة املرىض من خالل السامح "باإلخطار الفوري" و"تقييم قضايا السالمة(.")100
من املهم التنويه ،بأن ترشيع اليقظة الدوائية األورويب ،هيدف إىل تقليل عدد التفاعالت
العكسية و الضارة لألدوية يف االحتاد( .)101وهيدف إىل حتقيق ذلك من خالل:
 مجع بيانات أفضل عن األدوية وسالمتها؛ التقييم الرسيع والف ّعال للقضايا املتعلقة بسالمة األدوية؛ إجراءات ضبطية فعالة لتوفري االستخدام اآلمن والف ّعال لألدوية؛)99( See: Commission Implementing Regulation No 520/2012 of 19 June 2012, on the
performance of Pharmacovigilance activities provided for in Regulation (EC) No 726/2004
of the European Parliament and of the Council and Directive 2001/83/EC of the European
Parliament and of the Council (Text with EEA relevance), Official Journal of the European
Union, N° L 159/5, of 20.6.2012.Available-at:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0005:0025:EN:PDF
(100) See: Regulation (EU) No 1027/2012 (applicable since 5 June 2013); Available at:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0038:0040:EN:PDF
and Directive 2012/26/EU (applicable since 28 October 2013); Available at: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0001:0004:EN:PDF

( )101يؤثر ترشيع اليقظة الدوائية األورويب عىل املتقدمني من أصحاب تراخيص التسويق وذلك من خالل:

 توضيح أدوارهم ومسؤولياهتم؛  -تقليل ازدواجية اجلهود؛  -حترير املوارد من خالل ترشيد وتبسيط التقارير حولقضايا السالمة؛  -وضع إطار قانوين واضح للرصد الالحق لرتاخيص التسويق.انظر:
EMA, Implementation of the Pharmacovigilance Legislation, Human regulatory, European
Medicines Agency.
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance/legalframework/implementation-pharmacovigilance-legislation (Accessed on: 01/05/2020).
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 متكني املرىض من خالل التقارير واملشاركة؛ -زيادة مستويات الشفافية وحتسني التواصل.

الفرع الثاين
دور وكالة األدوية األوروبية يف ظل جائحة (كوفيد)19-
وكالة األدوية األوروبية

European Medicines Agency

) (EMAهي وكالة المركزية

تابعة لالحتاد األورويب ) (EUمسئولة عن التقييم العلمي واإلرشاف ومراقبة سالمة األدوية يف
دول االحتاد(ّ .)102
يتوىل تسيريها جملس إدارة مستقل و يتم تنفيذ عملياهتا من قبل موظفني
يرشف عليهم مدير تنفيذي ،وهي هبذه الصفة عبارة عن منظمة شبكية تضم أنشطتها آالف
اخلرباء من مجيع أنحاء أوروبا يضطلعون بعمل اللجان العلمية التابعة للوكالة(.)103
تعترب الوكالة ) (EMAوالدول األعضاء يف االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية ،أطراف ًا
مسئول ًة عن تنفيذ وتطبيق الكثري من ترشيعات اليقظة الدوائية املذكورة آن ًفا .كام تؤ ّدي الوكالة

دور ًا رئيسي ًا يف تنسيق األنشطة املتعلقة بالرتخيص واإلرشاف عىل األدوية ،بام يف ذلك مراقبة
( )102تأسست وكالة األدوية األوروبية ( )EMAيف عام ( ،)1995وقد عملت يف مجيع أنحاء االحتاد األورويب وعىل
مستوى العامل حلامية الصحة العامة وصحة احليوان من خالل تقييم األدوية وف ًقا للمعايري العلمية الصارمة ومن خالل
تزويد الرشكاء وأصحاب املصلحة بمعلومات مستقلة قائمة عىل العلم عن األدوية .انظر :املوقع الرسمي للوكالة
(:)EMA

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/history-ema

( )103تتمتع الوكالة ) (EMAبسجل حافل ملدة ( )25عا ًما من النشاط لضامن فعالية وسالمة األدوية البرشية والبيطرية
يف مجيع أنحاء أوروبا ،وتعزيز البحث واالبتكار يف تطوير األدوية .بعد نقل الوكالة ) (EMAإىل امسرتدام يف عام
( )2019ك ّثفت من أنشطتها إزاء التعامل مع عبء العمل املتزايد بسبب تنفيذ العديد من الترشيعات اجلديدة املتعلقة
بالتجارب الرسيرية واألدوية البيطرية واألجهزة الطبية ومحاية البيانات .ويف  2مارس ( ،)2020أجرت الوكالة )(EMA

تغيريات مهمة عىل هيكلها الت نظيمي لضامن عملها بأكرب قدر ممكن من الكفاءة لتقديم خمرجات عالية اجلودة للصحة
العامة واحليوانية ،حيث تشمل التغيريات الرئيسية ما ييل - :دمج العمليات يف جمال األدوية البرشية يف قسم واحد
لألدوية البرشية؛  -إنشاء أربع فرق عمل ذات مهام حيوية لدعم أقسام األدوية البرشية والبيطرية ،وهذا للجمع بني
اخلربات ملواكبة التغيري املستمر يف املجاالت ذات األولوية العالية .اليوم ،توفر سبع ( )7جلان علمية تابعة للوكالة
) (EMAوأكثر من  30فريق عمل ،اخلربة العلمية لضبط وتنظيم األدوية من خالل االعتامد عىل جمموعة من عدة آالف
من اخلرباء العلميني األوروبيني من الشبكة .انظر :املوقع الرسمي للوكالة األوروبية لألدوية:
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/who-we-are
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السالمة عرب هذه الشبكة(.)104

الفرع الثالث
آليات أخرى لدعم التطوير والوصول املبكر لعالج (كوفيد)19-
بتاريخ  25مارس ( )2020أصدرت وكالة األدوية األوروبية ) (EMAدليل اإلجراءات
التي جيب عىل اجلهات الراعية للتجارب الرسيرية اجلارية املترضرة من جائحة فريوس
( )COVID-19أن تتخذها للمساعدة يف ضامن سالمة دراساهتم وتفسري نتائج الدراسة ،مع
مكمل لدليل إرشادات
احلفاظ عىل سالمة املشاركني يف التجربة كأولوية قصوى( .)105وهو ّ

املامرسة الرسيرية اجليدة حول الكيفية التي ينبغي أن يقوم هبا رعاة التجارب لتعديل إدارة
التجارب الرسيرية واملشاركني فيها خالل جائحة (.)106()COVID-19

توجيها ملطوري ورشكات األدوية
وبتاريخ  2مايو ( )2020نرشت الوكالة ()EMA
ً
ملساعدهتم يف ترسيع تطوير األدوية واللقاحات املتعلقة بجائحة ( )COVID-19قصد املوافقة
عليها ،وكيف جيب عليهم معاجلة التحديات التنظيمية الناشئة عن اجلائحة(.)107
( )104تعمل الوكالة األوروبية لألدوية ( )EMAمع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،بام يف ذلك املفوضية
األوروبية ،ورشكات األدوية ،وسلطات الضبط الوطنية لألدوية ،واملرىض واملتخصصون يف الرعاية الصحية ،وذلك
لضامن التنفيذ والتطبيق الفعالني لترشيعات اليقظة الدوائية .للحصول عىل تفاصيل كاملة عن التقدم املحرز يف تنفيذ
ترشيع اليقظة الدوائية األورويب ،انظر:
EMA, Implementation of the Pharmacovigilance Legislation, Human regulatory, European
Medicines Agency.
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance/legalframework/implementation-pharmacovigilance-legislation (Accessed on: 03/05/2020).
(105) See: Committee for Human Medicinal Products (CHMP), Points to consider on
implications of Corona virus disease (COVID-19) on methodological aspects of ongoing
clinical trials, Doc° EMA/158330/2020, EMA, March 25, 2020. P p 1-3. Available at:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/points-considerimplications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical_en.pdf
(106) See: EMA Guidance on the management of clinical trials during the COVID-19
(Corona virus) pandemic, Version 3, 28/04/2020. Pp 1-21. Available at:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf

تفيش جائحة (كوفيد )19-تعمل وكالة األدوية األوروبية ( )EMAمع اللجان العلمية املسؤولة وفرق
( )107منذ ّ
العمل التابعة هلا ،وبالتعاون مع املفوضية األوروبية ،عىل تنفيذ إجراءات رسيعة لدعم تطوير وتقييم العالجات=
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يمكن هلذه اإلجراءات الرسيعة ترسيع كل خطوة يف املسار التنظيمي مع ضامن إنشاء أدلة
قوية عىل الفعالية والسالمة واجلودة لدعم القرارات العلمية والتنظيمية .وهي متاحة لتطبيقات
ترخيص التسويق األويل وطلبات التمديد لألدوية املرصح هبا التي تتم إعادة استخدامها
ألغراض جائحة (كوفيد.)19-
قد ينظر مطورو األدوية واللقاحات أيض ًا يف آليات تنظيمية أخرى للحصول عىل دعم
حمسن أثناء تطوير الدواء أو اللقاح ،أو لتمكني الوصول املبكر للمريض إىل العالجات أو
ّ
اللقاحات املحتملة ،بام يف ذلك:

 اللقاحات يف املراحل املبكرة من التطوير؛ إجراء ترخيص التسويق املرشوط؛ برامج االستخدام الرحيم.وعليهّ ،
حتث جلنة املنتجات الطبية لالستخدام البرشي

()CHMP

التابعة لوكالة األدوية

األوروبية ،املجتمع البحثي يف االحتاد األورويب عىل مواءمة الدراسات الرسيرية العشوائية
الكبرية التي ترشف عليها ،حيث من املرجح أن تو ّلد هذه األدلة القاطعة الالزمة متكني التطوير
الرسيع واملوافقة عىل عالجات ( )COVID-19املحتملة .كام تشدد هذه اللجنة أيض ًا عىل احلاجة

=واللقاحات لـ ( .(COVID-19كام تنسق فرقة عمل جائحة كوفيد(EMA pandemic Task Force (COVID- 19-
) ETFومتكّن من اختاذ إجراءات تنظيمية رسيعة بشأن تطوير وترخيص ومراقبة العالجات واللقاحات املخصصة
لعالج ومنع جائحة ( .)COVID-19وذلك من خالل العمل مع أفضل اخلرباء من داخل الشبكة التنظيمية لالحتاد
األورويب ،تتضمن أنشطة فرقة العمل ( )COVID-ETFيف تقديم إرشادات حول خطط تطوير أدوية جائحة (COVID-
 )19عندما تكون املشورة العلمية الرسمية غري ممكنة بعد ،وتقديم املشورة إىل فريق عمل املشورة العلمية ( Scientific

 )SAWP( )Advice Working Partyوجلنة املنتجات الطبية البرشية ( )CHMPبنا ًء عىل مشورة علمية رسمية (رسيعة
أو عادية) ،ويف النهاية ،عىل التقييامت املتعلقة باملنتج ،بام يف ذلك التقييامت عىل أساس متجدد .وقد تم وضع إجراءات
رسيعة هلذه األنشطة الرسمية لدعم التنمية وتقييمها .هذه اإلجراءات متاحة للمنتجات املعدة للوقاية أو عالج ( ،)COVID-19بام
يف ذلك املنتجات اجلديدة واملنتجات املرصح هبا بالفعل .انظر:
EMA Initiatives for acceleration of development support and evaluation procedures for
COVID-19 treatments and vaccines, 4 May 2020, Doc° EMA/213341/2020. Pp 1-6.
Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-initiatives-accelerationdevelopment-support-evaluation-procedures-covid-19-treatments-vaccines_en.pdf .
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إىل تضمني مجيع دول االحتاد األورويب يف هذه التجارب(.)108
متاش ًيا مع هذه التوصية ،تم تضمني نصيحة للجهات الراعية للتجارب الرسيرية بشأن
()COVID-19
Practice

يف إرشادات االحتاد األورويب بشأن املامرسات الرسيرية اجل ّيدة

)109()Clinical

( Good

و إدارة التجارب الرسيرية خالل اجلائحة( .)110ومنذ شهر ماي

( ،)2020تعمل الوكالة ( (EMAمع أصحاب املصلحة الذين يمكنهم دعم إجراء التجارب
الرسيرية ( (COVID-19يف مجيع أنحاء أوروبا(.)111
)108( See: (CHMP) statement: A call to pool EU research resources into large-scale, multicentre, multi-arm clinical trials against COVID-19, Doc° EMA/136815/2020, EMA, March
16, 2020.p p 1-2. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/call-pool-euresearch-resources-large-scale-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-against-covid19_en.pdf

( )109املامرسة الرسيرية اجليدة ) Good clinical practice (GCPهي معيار جودة أخالقي وعلمي دويل لتصميم
وإجراء وتسجيل التجارب التي تنطوي عىل مشاركة األشخاص .يوفر االمتثال هلذه املعايري ،ضامنًا عا ًما بأن حقوق

وسالمة ورفاهية األشخاص اخلاضعني للتجربة حممية ،بام يتفق مع املبادئ التي نشأت يف إعالن هلسنكي ،وأن بيانات

التجارب الرسيرية موثوقة .يضمن ضامن اجلودة والتفتيش حتقيق هذه املعايري ،.هتدف املامرسة الرسيرية اجليدة )(GCP

إىل التأكد من أن الدراسات موثوقة علمي ًا وأن اخلصائص الرسيرية للمنتج االستقصائي (التجريبي) موثقة بشكل
صحيح .تتضمن إرشادات املامرسة الرسيرية اجليدة محاية حقوق اإلنسان لألشخاص واملتطوعني يف جتربة رسيرية .كام
توفر ضامنًا لسالمة وفعالية املركبات املطورة حديثًا .اهلدف من إرشادات ) (GCPهو توفري معيار موحد لالحتاد األورويب
واليابان والواليات املتحدة األمريكية لتسهيل القبول املتبادل للبيانات الرسيرية من قبل السلطات التنظيمية يف هذه
الواليات القضائية .انظر:
David Lepay, Jean Toth-Allen, Review of GCP: Goals, Principles, Roles and
Responsibilities, GCP and Clinical Research Inspection, APEC, GCP Inspection Workshop,
APEC /LSIF / Thai FDA workshop, May 27-30, 2008, Bangkok, Thailand. P.p. 1-37.
Available at:
https://admin.ich.org/sites/default/files/201905/Rev_GCP_Goals_Principles_Roles_Resp_Lepay_Toth-Allen_FDA%20%281%29.pdf
(110) See: Guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (Corona
virus) pandemic, Version 3, 28/04/2020. Pp 1-21. Available at:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf

( )111للحصول عىل معلومات حول التجارب الرسيرية اخلاصة بجائحة ( )COVID-19اجلارية يف االحتاد األورويب،
انظر :املوقع الرسمي لوكالة األدوية األوروبية (:)EMA

Treatments and vaccines for COVID-19: Information on ongoing clinical trials in the EU:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health426
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اخلامتــــة
ينشأ العديد من التحدّ يات بخصوص مراقبة سالمة ال ّلقاحات واألدوية وفعاليتها ،وذلك
وقت طرح هذه املنتجات يف
نظرا لق ّلة معرفتنا باملعلومات املتاحة من التجارب الرسيرية َ
ً
ور احليوي لسلطات الضبط واليقظة الدوائية يف
األسواق .وهلذا ّ
وضحت هذه الورقة الدّ َ

صحية خمتلفة يف سبيل ضامن األمن الصحي للسكّان وحتقيق التوازن بني إتاحة األدوية
أنظمة ّ
اجلديدة وال ّلقاحات لالستخدام يف مرىض (كوفيد )19يف أقرب وقت ممكن ،واالنتظار حتى
تُعرف معلومات كافية عن جودة املنتج وسالمته وفعاليته.
ومع األخذ يف االعتبار اآلثار اإلجيابية املتوقعة للعالجات املبتكرة ملرض (كوفيدّ ،)19إال
ّ
جراء التجارب الرسيرية عىل هذه ال ّلقاحات
أن األرضار اجلسيمة التي يمكن أن تلحق بالبرش ّ
(راجع :فشل التحصني ،ص  ،)10-9أو بمناسبة التّلقيح هبا يف املستقبل القريب ،يمكن أن

الراعية واملشاريع العلمية ،فحتّى
تؤدي إىل تقويض الثقة يف الباحثني واملؤسسات واجلهات ّ
الدراسات التي يتم تصنيفها عىل أهنا ذات خماطر قليلة قد تثري قضايا أخالقية صعبة ،حيث إ ّن
األرضار التي تلحق باألفراد أو السكّان بشكل عام قد تؤ ّدي إىل تآكل الثقة .أيض ًا البد من
األخذ يف احلسبان ّ
بأن عىل املؤسسات أو اجلهات الراعية للتجارب الرسيرية تعويض
األشخاص عن اإلصابات التي من شأهنا أن تلحقهم( ،)112ألن عدم تزويد األشخاص
ٍ
عادل وقد
أمرا غري
بالعالج الطبي أو أي شكل آخر من أشكال التعويض عند اإلصابة يعدّ ً
التعرض بالتفصيل ملوضوع التعويض عن األرضار
ّ
يقوض الثقة يف البحث(.)113ويف حني أن ّ
threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#information-onongoing-clinical-trials-in-the-eu-section (Accessed-on: 11/05/2020).

بتحمل
املرشع اجلزائري املر ّقي ()Promoteur
ّ
( )112استنا ًدا لنص املادة ( )393من قانون الصحة (ُ :)11-18يلزم ّ

تعويض اآلثار املسببة للرضر الناتج بسبب الدراسة لصالح الشخص اخلاضع هلا ولذوي حقوقه ،وهذا بالنسبة
للدراسات الرسيرية اجلارية "دون منفعة فردية مبارشة" ويف ّ
يتطرق
املرشع مل ّ
كل احلاالت حتّى وإن انعدم اخلطأ .لك ّن ّ

إىل كيفية حساب هذا التعويض ومقداره .كام يلتزم املر ّقي أيض ًا استناد ًا لنص املادة ( )397باكتتاب تأمني يغ ّطي املسؤولية
ّ
التدخلية .وبخصوص مشكالت التعويض
املدنية واملهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به يف إطار الدراسات الرسيرية
عن املسؤولية الطبية ،راجع :عيل فياليل ،مالحظات حول املسؤولية الطبية ،مرجع سابق .ص  21وما بعدها.
( )113يف دراسة استقصائية أجريت يف الواليات املتحدة تم نرشها عام ( )2014عن سياسات التعويض عن=
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وقيام املسؤولية ،سوا ًء تلك املرتتبة عن اآلثار العكسية الضارة النامجة عن استهالك املنتجات

الصيدالنية بام يف ذلك اللقاحات ،أو قيام املسؤولية املدنية واجلزائية واإلدارية ملهنيي الصحة،
بام يف ذلك األطباء واصفوال ّلقاحات فض ً
ال عن الصيادلة (،)114خيرج عن نطاق هذه الدّ راسة،
إالّ أنه من املثري لالهتامم اإلشارة إىل تأ ّثر املرشع اجلزائري بنظريه الفرنيس بشأن املسؤولية
الناشئة عن األرضار التي تسببها املنتجات املعيبة (دون حتديده لطبيعة هذه املنتجات ،بحيث
يمكنها أن تشمل ال ّلقاحات واملنتجات الصيدالنية األخرى املستعملة يف الطب البرشي
بغرض التشخيص أو الوقاية أو العالج) ،ويف هذا السياق وردت املادة ( 140مكرر) من
القانون املدين

اجلزائري()115

مطابقة ملضمون املادة ( )1-1386من القانون املدين

=اإلصابات النامجة عن البحوث الرسيرية ألفضل ( )169مؤسسة أكاديمية أمريكية مرتبة حسب إمجايل متويل
األبحاث ،قارن الباحثون البيانات التي حصلوا عليها بالبيانات التي تم مجعها يف عام ( )2000من ( )127مؤسسة.
وجد املسح الذي أجري سنة ( )2014أن ( )٪51.2من املؤسسات مل تقدم أي تعويض يف عام ( ،)2012مقارنة بـ
( )٪56.1يف عام ()2000حيث قدمت ( )٪ 36.9تعويضات يف حالة استيفاء رشوط معينة .أشار املؤلفون إىل أن
بعض املؤس سات قد تقدم العالج الطبي أو أي شكل آخر من أشكال التعويض لألشخاص املصابني يف البحث عىل
الرغم من عدم وجود سياسة رسمية لدهيم تتطلب منهم القيام بذلك .انظر:
David B. Resnik, Efthimios Parasidis, et al., Research-Related Injury Compensation Policies
of U.S. Research Institutions, IRB, n° 36(1), 2014.pp 12–19.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991013/pdf/nihms-562856.pdf

( )114فضالً عن احلامية املدنية ،أحاط الترشيع الصحي اجلزائري األشخاص املرىض وهؤالء اخلاضعني للتجارب
الرسيرية ،بام يف ذلك التجارب التي تتضمن برامج لتجريب اللقاحات ،بشكلني آخرين من أشكال احلامية القانونية:
وهي احلامية اجلنائية طب ًقا لنص املواد ( )413و ( )438و( )439من قانون الصحة ( .)13-08واملواد ( )288و()289
و( -442الفقرة  )2من األمر رقم  156 -66املؤرخ يف  8يونيو سنة  ،1966املتضمن قانون العقوبات ،املعدل واملتمم.

 .https://www.joradp.dz/trv/apenal.pdfو احلامية اإلدارية التي تنشأ من األخطاء املرفقية للمؤسسات االستشفائية
العمومية باعتبارها ختضع لنظام قانوين متميز وهو قانون املرافق العامة وهي بذلك ختضع لرقابة القايض اإلداري.
( )115وهي املادة التي اقتبسها املرشع اجلزائري يف التعديل الذي طرأ عىل القانون املدين يف  10يونيو ( ،)2005حيث
تنص" :يكون املنتج مسئوالً عن الرضر الناتج عن عيب يف منتوجه ،حتّى ولو مل تربطه باملترضر عالقة تعاقدية" .أضيفت
املتضمن تعديل األمر رقم  58-75املتضمن القانون املدين،
بموجب القانون رقم  ،10-05املؤرخ يف  20يونيو 2005
ّ
ج ر عدد .44
https://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf
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الفرنيس(،)116لتعالج قصور النظام التقليدي املزدوج للمسؤولية (عقدية و تقصريية)(،)117
فوجود عيب يف هذه املنتجات جيعل من املنتج (رشكة بحث ،مؤسسة تصنيع )...،مسئوالً
مدني ًا عن األرضار التي يسببها منتَجه ،هذا العيب الذي جعلته املادة ( 140مكرر) من القانون
اخلفي ،كام يتميز باخلصوصية يف جمال
املدين رشط ًا لقيام هذه املسؤولية ،خيتلف متام ًا عن العيب
ّ
املرشع للخطأ هنا حتوالً نحو املسؤولية املوضوعية التي
الدواء البرشي .كام يعدّ عدم اشرتاط ّ
تقوم أساس ًا عىل الرضر ،إال أن املرشع مل يضع تعريف ًا دقيق ًا للدواء أو ال ّلقاح املعيب ،األمر الذي
َ
حدث -فمن شأنه استحداث نظام قانوين خاص بمسؤولية منتِج الدواء البرشي عن
-إن

منتجاته املعيبة وهذا بالنظر لتوسع استهالك هذه املنتجات وكذا طبيعتها اخلطرية ،فض ً
ال عىل
توحيد األحكام القضائية يف هذا املجال(.)118
ويف سياق اليقظة الدوائية للقاحاتّ ،
فإن اإلبالغ عن املخاطر واألرضار واألحداث
نظرا ملقدار عدم
رب ً
العكسية النادرة والذي يكون صع ًبا يف الظروف العادية ،سيكون حتد ًيا أك َ
اليقني الذي حييط بجميع جوانب هذا املرض .لقد كشفت لنا جائحة (كوفيد  )19عن النقص

شبه العاملي يف اخلربة يف إدارة االستجابات لألوبئة من منظور الصحة العامة،وذلك من خالل
املقاربات املختلفة التي اختذهتا البلدان بشأن اسرتاتيجيات اإلغالق واحلجر الصحي ،فض ً
ال
عن جمموعة التوصيات الضبطية خليارات العالج.
يف عاملنا شديد الرتابط واملعتمد عىل وسائط التواصل احلديثة وبدورة أخباره عىل مدار
(116) Article. 1386-1 du Code civil français : « Le producteur est responsable du dommage
causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006438879/1998-05-21

( )117يف اجلزائر ،ترى األستاذة يس يوسف.ز ،بأن النظام التقليدي للمسؤولية أ ّدى إىل تفاوت غري مقبول يف معاملته

تتضمنها املادة ( 140مكرر) من القانون املدين هي مسؤولية من نوع خاص قائمة
للمرضورين ،وعليه ،فاملسؤولية التي
ّ

بقوة القانون .للتفصيل أكثر حول املوضوع ،انظر :يس يوسف زاهية حورية ،املسؤولية عن املنتوج املعيب :تعليق عىل
املادة ( 140مكرر) من القانون املدين اجلزائري ،جم ّلة املحكمة العليا ،قسم الوثائق ،العدد ( ،)1اجلزائر ،2011 ،ص.
ص.83-72 ،
( )118للتفصيل أكثر حول املوضوع ،راجع :يوسف حوري ،العيب يف الدواء البرشي كأساس لقيام املسؤولية املدنية
للمنتج ،جملة القانون ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،املركز اجلامعي أمحد زبانة ،غليزان ،اجلزائر ،العدد ( ،)4ديسمرب
 ،2014ص.ص .289 -275 ،متاح لالطالع والتحميل عىل املنصة اجلزائرية للمجالت العلمية ( )ASJPعىل الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62722
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الساعة ،ندرك مجيع ًا عدم وجود اتفاق بني السلطات الصحية املختلفة وحتّى بني اخلرباء داخل
البلدان ،ولذلك فإن الشفافية والصدق يف توصيل الشكوك أمر حتمي للغاية؛ جيب علينا مجي ًعا
أن نكون متيقظني بشأن املعلومات اخلاطئة واملضللة بشأن األدوية والعالجات الدعائية ،ليس
فقط تلك املتع ّلقة هبذه اجلائحة وذلك للمساعدة يف منع الرضر.
أخري ًا ،يف "املستقبل القريب" ،وبعد طرح ال ّلقاحات اجلديدة ملرض (كوفيد  )19يف
األسواق ،وبالنظر إىل النطاق الواسع لربامج التّمنيع التي من املحتمل أن تبارشها األنظمة
الصحية ملعظم البلدان ،ستنشأ حتديات جديدة غري تلك املتع ّلقة باآلثار السلبية هلذه املنتجات
ّ

العالجية ،والتي تتع ّلق أساس َا بمشكالت "عدم الثقة يف اللقاحات" أو "رفض اللقاح" ،األمر
الذي سيشكّل عبئ ًا إضافي ًا عىل األنظمة الصح ّية ،األمر الذي سيؤ ّثر حت ًام عىل الصحة العامة
يف كافة أرجاء العامل.
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قائمة املراجع
: الكتب املتخصصة:ًأوال
1) Andrew Morris and Michael D. Murray, The Landscape of Botanical
Medicine Utilization and Safety, IN: Y. W. Francis Lam, et al., (Editors),
Herbal Supplements– Drug Interactions Scientific and Regulatory
Perspectives, Taylor & Francis Group, USA, (2006).
2) Christy Chuang-Stein, Simon Kirby, Quantitative Decisions in Drug
Development, Springer Series in Pharmaceutical Statistics, Springer
International Publishing AG, Switzerland, (2017).
3) David B. Resnik, The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting
People, Advancing Science, Promoting Trust, International Library of
Ethics, Law, and the New Medicine, Volume 74, Springer International
Publishing AG, Switzerland, (2018).
4) Divya Vohora, S. B. Vohora, Safety Concerns for Herbal Drugs, CRC
Press, Taylor & Francis Group, USA, (2016).
5) Domenic J. Reda, Clinical Phases of Device and Drug Evaluation with
Emphasis on Early Phase Trials, IN: Delva Shamley, Brenda Wright
(Editors): A Comprehensive and Practical Guide to Clinical Trials,
Academic Press, Elsevier Inc, Uk, (2017).
6) Tim O’Shea, Vaccination is not Immunization, New West (MMX
Copyright), USA, (2010).

: املقاالت املتخصصة:ثاني ًا
:أ) باللغة العربية
 جم ّلة االجتهاد للدراسات القانونية، مالحظات حول املسؤولية الطبية،) عيل فياليل1
 يناير،7  العدد، اجلزائر، املركز اجلامعي لتامنغاست، معهد احلقوق،واالقتصادية
.35-9 ص. ص.2015
) مكرر140(  تعليق عىل املادة: املسؤولية عن املنتوج املعيب،) يس يوسف زاهية حورية2
، اجلزائر،)1(  العدد، قسم الوثائق، جم ّلة املحكمة العليا،من القانون املدين اجلزائري
.83-72 ، ص. ص،2011
 جملة، العيب يف الدواء البرشي كأساس لقيام املسؤولية املدنية للمنتج،) يوسف حوري3
، اجلزائر، غليزان، املركز اجلامعي أمحد زبانة، معهد العلوم القانونية واإلدارية،القانون
.289 -275 ،ص. ص،2014  ديسمرب،)4( العدد
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3)
4)

Annette Rid, et al., Evaluating the Risks of Clinical Research, The
Journal of the American Medical Association (JAMA), n° 304 (13), October
2010. pp. 1472-1479.
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2014.pp 12–19.

: التقارير املتخصصة والدالئل اإلرشادية:ثالث ًا
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Eric Abadie, Xavier Luria,(et al.), Benefit-Risk Methodology Project,
Development and testing of tools and processes for balancing multiple
benefits and risks as an aid to informed regulatory decisions about
medicinal products, The European Medicines Agency, Pre-authorization
Evaluation of Medicines for Human Use,Doc. Ref. EMEA/108979/2009,
March 12, 2009.
Caroline Samer, et al., Clinical Division considerations in the context of
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Pharmacovigilance et de Matériovigilance, Sis, NIPA, Nouvel Institut
Pasteur d’Algérie, Alger, 2019.
Committee for Human Medicinal Products (CHMP), Points to consider on
implications of Corona virus disease (COVID-19) on methodological
aspects of ongoing clinical trials, Doc° EMA/158330/2020, EMA, March
25, 2020.
EMA Guidance on the management of clinical trials during the COVID19 (Corona virus) pandemic, Version 3, 28/04/2020.
EMA Initiatives for acceleration of development support and evaluation
procedures for COVID-19 treatments and vaccines, 4 May 2020, Doc°
EMA/213341/2020.
CHMP statement, A call to pool EU research resources into large-scale,
multi-centre, multi-arm clinical trials against COVID-19, Doc°
EMA/136815/2020, EMA, March 16, 2020.
FDA, Guidance for industry, E6 (R2), Good Clinical Practice: Integrated
Addendum to International Council for Harmonization of Technical
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH), E6 (R1), US.FDA,
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة السادسة والثالثون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/7

432

48

Abid: ???? ????? ????? ???????? ???????? ???? (????? 19) ?? ??? ????????? ????????? ?????????

] عبد املؤمن عبيد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د
March 2018.
10) FDA, Center for Drug Evaluation and Research, Benefit versus Risk: how
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12) M. Z. Dudley et al., The Clinician’s Vaccine Safety Resource Guide:
Optimizing Prevention of Vaccine-Preventable Diseases Across the
Lifespan cover, Springer Nature, Switzerland AG, 2018.

: املسارد املتخصصة:رابع ًا
1)

FDA, Clinical Trial Glossary Final, Glossary of Terms on Clinical Trials
for Patient Engagement Advisory Committee Meeting, USA, October,
2017.

: املؤمترات:خامسا
ً
1)

2)

3)

David Lepay, Jean Toth-Allen,Review ofGCP: Goals, Principles, Roles and
Responsibilities, GCP and Clinical Research Inspection, APEC, GCP
Inspection Workshop, APEC /LSIF / Thai FDA workshop, Bangkok,
Thailand, May 27-30, 2008.
N. LOUMI, 1ère Communication: Présentation du Centre National de
Pharmacovigilance et de Matériovigilance « CNPM »: IN: Procès-verbal des
Journées de Formation des Collaborateurs Techniques en
Pharmacovigilance et en Matériovigilance, (CNPM) Centre National de
Pharmacovigilance et de Matériovigilance, (MSPRH), Alger, le 06 et 07
décembre 2017.
Subodh Bhardwaj, Vaccine Vigilance- Towards strengthening
Pharmacovigilance, 4th International Conference and Exhibition on
Pharmacovigilance & Clinical Trials, London, August 10-12, 2015.

: أ) النصوص القانونية الوطنية: النصوص القانونية:سادسا
ً

 املعدل، املتضمن قانون العقوبات،1966  يونيو سنة8  املؤرخ يف156 -66 ) األمر رقم1
.واملتمم
 ج،1985  فرباير سنة16  مؤرخ يف، يتع ّلق بحامية الصحة وترقيتها05-85 ) القانون رقم2
.) (ملغى1985  فرباير17  صادرة يف،08  عدد،ر
 يعدّ ل،2008  يوليو20  مؤرخ يف، متع ّلق بحامية الصحة وترقيتها،13-08 ) القانون رقم3
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ويتمم القانون رقم  05-85املؤرخ يف  16فرباير سنة  .1985ج ر عدد  44مؤرخة يف 3
غشت ( .2008ملغى).
املتضمن تعديل األمر رقم 58-75
 )4القانون رقم  ،10-05املؤرخ يف  20يونيو 2005
ّ
املتضمن القانون املدين ،ج ر عدد .44
 )5القانون رقم  11-18يتع ّلق بالصحة ،مؤرخ يف  02يوليو سنة  ،2018ج ر عدد 46
صادرة يف  29يوليو سنة  ،2018املعدل واملتمم باألمر رقم  02-20مؤرخ يف  30غشت
سنة  ،2020ج.ر.عدد  50صادرة يف  30عشت سنة .2020
 )6املرسوم رقم 88-69الذي حيدد جدول التلقيح اإلجباري املضاد لبعض األمراض
املتنقلة ،ج ر عدد  53مؤرخة يف  20يونيو  ،1969املعدل واملتمم بموجب القرار املؤرخ
يف  03يوليو سنة  ،2018ج ر عدد  49صادرة يف  08أوت .2018
يتضمن إنشاء خمرب وطني ملراقبة املنتجات الصيدالنية
 )7املرسوم التنفيذي رقم ،140-93
ّ
وتنظيمه وعمله ،مميض يف  14يونيو  ،1993ج ر ،عدد  41صادرة يف  20يونيو .1993

 )8املرسوم التنفيذي رقم  192-98املؤرخ يف  3يونيو  1998املتضمن إحداث مركز وطني
لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسريه ،ج ر ،عدد  39مؤرخة يف 07
يونيو .1998
 )9املرسوم التنفيذي رقم  309-15مميض يف  06ديسمرب  ،2015ج ر عدد  67صادر يف
يتضمن مهام اللجان املتخصصة املنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد
 20ديسمرب ،2015
ّ

الصيدالنية املستعملة يف الطب البرشي وتشكيلها وتنظيمها وسريها ،ملغى بموجب

املرسوم التنفيذي رقم  ،190-19مميض يف  03يوليو  ،2019ج ر عدد 43مؤرخة يف 07
يوليو  ،2019حيدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية وتنظيمها وسريها.
 )10القرار الوزاري رقم

MIN/112

 ،MSP/املؤرخ يف  22اكتوبر ( ،)1995الذي حيدد

املامرسات الرسيرية اجليدة( ،تم تعديله سنة .)2006
 )11القرار الوزاري رقم ،MSP/MIN/44املؤرخ يف  21سبتمرب ( ،)1998بشأن نموذج
"إعالن نية" الختبار دواء أو منتج مشابه.
 )12القرار الوزاري رقم  ،MSP/MIN/48املؤرخ يف  7اكتوبر ( ،)1998املتعلق باستامرة
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اإلعالن عن تأثري خطري حيتمل أن يكون بسبب بحث طبي حيوي عىل عقار أو منتج
.صيدالين
 بشأن إنشاء وحدة1998 ) (ديسمرب6  املؤرخ يفMSP / MIN /67 ) القرار الوزاري رقم13
.التجارب الرسيرية
 املتعلقان2006  يوليو31 املؤرخان يف

MSP/MIN

/388  و387 ) القراران رقم14

.بالتجارب الرسيرية بام يف ذلك اإلجراءات واملتطلبات والرشوط التنظيمية
:ب) النصوص القانونية واللوائح األجنبية
1) Code civil français:
2) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006438879/1
998-05-21
3) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council
of 6 November 2001 on the Community, Code Relating to Medicinal
Products for Human Use, (OJ N° l 311, 28.11.2001, p. 67), Amended
by: the Directive 2012/26/EU of the European Parliament and of the
Council of 25 October 2012.
4) Directive 2004/24/EC of the European parliament and of the Council
of 31 March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal
products, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to
medicinal products for human use.
5) Directive 2010/84/EU of the European parliament and of the Council
of 15 December 2010 amending, as regards Pharmacovigilance,
Directive 2001/83/EC on the Community code relating to Medicinal
Products for Human Use, Official Journal of the EU, n° (L 348/74),
Issued on: 31.12.2010.
6) Regulation (EU) No 1235/2010, and Regulation (EC) No 726/2004,
and Regulation (EC) No 1394/2007. O.J of the EU, n° (L 348/1),
Issued on: 31.12.2010.
7) Regulation (EU) No 1027/2012 (applicable since 5 June 2013).
8) Commission Implementing Regulation No 520/2012 of 19 June 2012,
on the performance of Pharmacovigilance activities provided for in
Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the
Council and Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of
the Council (Text with EEA relevance), Official Journal of the
European Union, N° L 159/5, of 20.6.2012.
9) CFR - Code of Federal Regulations, Title 2, Sec. 312.3 (a),
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Definitions and interpretations, the information is current as of April
1, 2019.
10) CFR - Code of Federal Regulations, Title 21: Sec. 312.30, Protocol
amendments (b), and 812.35(a). April 1, 2019.
11) CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Sec. 314.80,
Applications for FDA approval to Market a New Drug, Postmarketing reporting of adverse drug experiences.
12) CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Sec. 600.80, Biological
products: General, Post-marketing reporting of adverse experiences.
13) 11)CFR- Code of Federal Regulations, Title 21, Part.803, Medical
Device Reporting.

: املواقع اإللكرتونية:ساب ًعا
 املالحظات االفتتاحية للمدير العام:(WHO) ) املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية1
 مارس11 ) يف19-ملنظمة الصحة العاملية يف اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض (كوفيد
: عىل املوقع، خطابات املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarksat-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

)2020  أبريل27 :(تم االطالع عليه بتاريخ

 البيان املنبثق عن االجتامع الثاين للجنة:(WHO) ) املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية2
،) بشأن فاشية فريوس كورونا املستجد2005( الطوارئ املعنية باللوائح الصحية الدولية
: عىل الرابط، مركز وسائل اإلعالم،2020 يناير30
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-secondmeeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

.)2020  أبريل28 :(تم االطالع عليه بتاريخ

3) European Medicines Agency, Human regulatory, Legal framework:
Pharmacovigilance, EMA.
https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/overview/pharmacovigilance/legal-frameworkpharmacovigilance(Accessed on: 03/05/2020).
4) EMA, Implementation of the Pharmacovigilance Legislation, Human
regulatory, European Medicines Agency.
https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/overview/pharmacovigilance/legal-framework/implementationpharmacovigilance-legislation (Accessed on: 01/05/2020).
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5)EMA Treatments and vaccines for COVID-19: Information on ongoing clinical
trials in the EU:https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/publichealth-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid19#information-on-ongoing-clinical-trials-in-the-eu-section(Accessed-on:
11/05/2020).
6) FDA Combating COVID-19 with therapeutics, FDA, UpdatedMay 4, 2020.
Available at:https://www.fda.gov/media/136832/download
7) FDA Investigational New Drug (IND) or Device Exemption (IDE) Process
(CBER), Recommendations for Investigational COVID-19 Convalescent Plasma,
May 1, 2020.https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-newdrug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/recommendations-investigationalcovid-19-convalescent-plasma
8) M. BELKESSAM, Tout ce que vous devez savoir sur la vaccination, Direction
du la Prévention, MSPRH. Consultez le (22/08/2020).
http://www.sante.dz/Dossiers/direction-prevention/Vaccination.html.
9) Uppsala Monitoring Centre (UMC), Global Pharmacovigilance, how to find
ICSRs related to COVID-19 treatments in VigiLyze, UMC, Sweden, Last modified
on: April 29, 2020. Available at:
https://www.who-umc.org/global-pharmacovigilance/covid-19/how-to-find-icsrsrelated-to-covid-19-in-vigilyze/(Accessed on: 01/05/2020) .
10) Rebecca Chandler, PHARMACOVIGILANCE IN THE AGE OF COVID-19,
Uppsala Reports, Uppsala Monitoring Centre, Sweden, April 29, 2020. Available at:
https://www.uppsalareports.org/articles/pharmacovigilance-in-the-age-of-covid19/(Accessed on:02/05/2020).
11) WHO, DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines, August 28,
2020.https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/novel-coronaviruslandscape-covid-19-(3).pdf?sfvrsn=9c18d69c_7&download=true
.(Accessed
on:01/09/2020).
12) World Health Organization, Ten threats to global health in 2019. WHO
https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in2019 (Accessed on: 01/05/2020)?
13)World Health Organization, Immunization, Health topics. (Accessed on:
02/05/2020)
https://www.who.int/topics/immunization/en/
14) Vaccine Confidence Project; State of vaccine confidence in the EU: 2018.
https://www.vaccineconfidence.org/research-feed/the-state-of-vaccine-confidencein-the-eu-2018(Accessed on: 01/05/2020)
15) The Center for Drug Evaluation and Research (CDER); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-drug-evaluation-andresearch-cder
16) The Center for Biologics Evaluation and Research (CBER); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-biologics-evaluation-andresearch-cber
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17) The Center for Devices and Radiological Health (CDRH); Available at:
https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-devices-and-radiologicalhealth
18) International Conference for Harmonization of Technical Requirements for
Human Use (ICH). Available at: https://www.ich.org/
19)Le Centre National de Pharmacovigilance et de Materiovigilance:
http://www.cnpm.org.dz

Arabic references are Romanized:
1) Houri (YOUCEF), AL’ AYB FI ADDAWAA AL BASHRIY
KA’ASASS LI QIYAM AL MASSOULIYA AL MADANIYA LI
ALMOUNTADJ, Majllat AL Qanoun, Maahad AL’ouloum Al’qanouniya
Wa Al’idariya, Al’markaz ALjamii Ahmed Zabana, adad 4, RILIZAN,
ALJAZAIER, (2014).
2) Filali (ALI), MOULAHADHAT HAWLA AL MASSOULIYA
ATTIBBIYA, Majallat ALejtihad li Addirasat AlQanoniya wa AL iqtissadia,
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