
 
 2017 أغسطس/آب   لشرق المتوسط اإلقليميةجنة الل

  والستونالرابعة الدورة 

  2017تشرين األول/أكتوبر 12-9، إسالم أباد، باكستان

 النتائج واآلثار حتى تاريخه -قلي  اإلالرشيدة لألدوية في  الـَحوَْكَمةبالبرنامج المعني 
 أهداف االجتماع

 تتمّثل أهداف االجتماع يف ما يلي:
 تسليط الضوء على أثر الفساد على قطاع املستحضرات الصيدالنية؛ 
  الرشيدة للنظم الصيدالنية؛ الـَحوَْكَمةمناقشة احلاجة إىل إضفاء الطابع املؤسسي على 
  الرشيدة لألدوية يف خمتلف الدول األعضاء؛  الـَحوَْكَمةمناقشة تنفيذ برنامج 
  ر الوطنية للشفافية واملساءلة.طأ مناقشة اخلطوات الالزمة إلنشاء مبادرات وطنية ميكن إدماجها يف األأ 

 معلومات أساسية
من ميزانية  %60و %20يف إقليم شرق املتوسط ما بني  ة الدخلالدخل واملتوسطاملنخفضة البلدان تنفق 
، ليس هذا ل واحدًا من أكرب مكونات اإلنفاق الصحي يف هذه البلدانميث  ، وهو ما على األدويةهبا الصحة 

من األدوية من أمواهلم  %90و %80بني ألهنم يشرتون ما  ىاملرض ىيضع الكثري من الضغوط علو بل فحسب، 
أسرع من منو اإلنفاق الصحي  ألدوية ومبعدلالعاملية لسوق القيمة زيادة مع أيضًا ويزداد هذا االجتاه  اخلاصة.

جتعله هدفًا جذابًا جدًا للفساد واملمارسات غري  ،جبانب أسباب أخرى كثرية ،اإلمجايل. واحلجم اهلائل للسوق
 األخالقية.  

، ويأعدُّ احلصول على أدوية مضمونة اجلودة وبأسعار معقولة عنصراً أساسياً من عناصر التغطية الصحية الشاملة
، والفئات الواجب حتديد اخلدمات اليت ينبغي توفريهايف سبيل الرشيدة  الـَحوَْكَمة يتوخ   علىها مفهوميرتكز اليت 

وكيفية متويل الرعاية الصحية والصيدالنية. ويعمل اآلن برنامج  ،احلد من املدفوعات الشخصيةسأبأل و  ،هاتغطيت
منها بلدًا على الصعيد العاملي،  37، وميتد إىل عاماً  13منذ الرشيدة لألدوية  للحوكمةمنظمة الصحة العاملية  

الرشيدة ومنع الفساد يف  الـَحوَْكَمةبلدًا يف إقليم شرق املتوسط. وتتمثل األهداف العامة للربنامج يف حتسني  16
ربنامج على صياغة القطاع املستحضرات الصيدالنية واملسامهة يف تعزيز النظم الصحية يف البلدان. ويركز 

اعلية والكفاءة الفعلى حنو يراعي  لنظم الصيدالنيةاكفل إدارة مبا يالسياسات واإلجراءات املناسبة وتنفيذها 
 للمساءلة. ضوع ة واخليالشفافو األخالقية واجلوانب 
 عملية منوذجية من ثالث مراحل للتنفيذ: على الرشيدة لألدوية  الـَحوَْكَمةبرنامج يرتكز 

 الفساد.  يف مواجهة الصعيد الوطين لتحديد مواطن الضعف ىلة األوىل: تقييم الشفافية علرحامل 

 

 
 

 



 

 

- 2 - 

 

 

  َد االجتاه الذي يتوخاه البلد يف ة وطنية حول نتائج التقييم وإنشاء إطار حيد  رَ املرحلة الثانية: إجراء مشاو
 الرشيدة لقطاع املستحضرات الصيدالنية.  الـَحوَْكَمة

  الرشيدة.  للحوكمةاملرحلة الثالثة: وضع خطة عمل طويلة األمد تتناول العناصر الثمانية 
نظمة الدعم التقين طوال املراحل الثالث للربنامج. وتوجد حاليًا تسع دول أعضاء يف اإلقليم يف املرحلة املم تقد  

وقد أوجد التنوع اإلقليمي وعدم االستقرار  األوىل؛ وسبع دول يف املرحلة الثانية؛ وثالث دول يف املرحلة الثالثة.
 .ككلالبلدان يف تنفيذ الربنامج   أماميات السياسي يف بعض البلدان حتد  

 يات التي يواجهها اإلقلي  التحد  
 كشف حتليل جلميع التقييمات القطرية عن وجود التحديات اإلقليمية التالية.

 لفساد.ف يف مواجهة اعْ من مواطن الضَ ا كثرياً ما يعترب تنظيم ترويج األدوية ومراقبته 
  قطاع املستحضرات الصيدالنية )كسعر  عنهناك نقص كبري يف قدرة اجلمهور على احلصول على املعلومات

 (.خالفهاألدوية وجودهتا واملعلومات عن املوردين، و 
 اجلماعي ملدونات قواعد سياسات إلدارة تضارب املصاحل وعدم التنفيذ وعدم االعتماد التبليغ عن غياب ال مت

 . عرب اإلقليم الـَحوَْكَمةيف شائعة ثغرات على أهنا  السلوك
  االفتقار إىل إجراءات التشغيل املعيارية واملعايري املكتوبة لالسرتشاد هبا يف اختيار أعضاء اللجان الرئيسية

 املشاركة يف تنظيم األدوية وشرائها.

 ما  د  ق   سبل المضي  
، املستدامةالتنمية بلوغ أهداف يف الرشيدة لقطاع املستحضرات الصيدالنية  للحوكمةباألمهية الكربى اعرتاف  هناك

حتسني فرص احلصول على األدوية مع لحد من الفساد تأثري دائم على استثمارات البلدان يف جمال الصحة، وسيكون ل
من اجلهات املاحنة، وكذلك من املدفوعات التمويل العام و التمويل يف الفاقد من  الـَحوَْكَمةل تقل  عالية اجلودة. وس

هات ثقة اجلمهور واجلمن حسن مصداقية املؤسسات العامة، ما سيزيد بدوره تس االشخصية. وباإلضافة إىل ذلك، فإهن
الرشيدة لألدوية  الـَحوَْكَمةإقليم شرق املتوسط أكرب عدد من البلدان املشاركة يف برنامج ب كان وملايف احلكومات.  ةاحنامل
هدف إىل إطالع البلدان على أحدث اإلجنازات اليت حتققت ا االجتماع يمن مجيع البلدان(، فإن هذ 43٪)

 والتحديات اليت تواجه تنفيذ هذه املبادرة العاملية. 

ةالنتائج   من االجتماع المرجوَّ
  جدول أعمال على الفساد على قطاع املستحضرات الصيدالنية وإدراج هذه القضية ألثر فهم أوسع حتصيل

 السياسات الصحية الوطنية.
 الرشيدة للنظم الصيدالنية. الـَحوَْكَمة ىاجة إىل إضفاء الطابع املؤسسي علإذكاء الوعي باحل 
  لألدوية. الرشيدة  الـَحوَْكَمةزيادة االلتزام السياسي للمضي قدماً يف تنفيذ برنامج 
 حتديد اخلطوات الالزمة لوضع املبادرات الوطنية اليت ميكن إدماجها يف األطر الوطنية للشفافية واملساءلة. 
  التنفيذ.اليت تعرتض االتفاق علي ضرورة وضع خارطة طريق للتغلب علي التحديات اإلقليمية والقطرية 


