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البرنامج التدريبي: 

مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

نامج: 1Rوصف ال

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

: 0 <T هداف الرئيسية للتدريبXYوتتمثل ا

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 

نــواة.  – والسياســات 

2 .مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 

االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اXYقران:

1- د. بالل عوض سالمة-فلسطين-

2- د. رياض بشير -تونس- 

3- د. وفاء نعيم -مصر-
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املســتوى  علــى  وتداعياتــه   2003 عــام  بعــد  االحتــالل  ظــروف  أدت 

العامــة،  الصحــة  مؤشــرات  بعــض  تراجــع  إلــى  والصحــي  االجتماعــي 

وممــا فاقــم األوضــاع خطــورة هــو انتشــار ظاهــرة بيــع وتــداول األدويــة 

املغشوشــة نتيجة ألســباب عديدة منها قانونية وأخرى أمنية والتي كان 

لهــا األثــر الكبيــر فــي انتشــار هــذه الظاهــرة التــي أثــرت وبشــكل مباشــر علــى 

حياة املواطن في العراق. فعلى املســتوى التشــريعي فإن غياب منظومة 

دوائيــة مســتقلة تعنــى بضمــان جــودة األدويــة املســتوردة أو املصنعــة 

 و كذلك غياب قانون موحد ينظم عملية استيراد األدوية أو آلية 
ً
محليا

تداولها والسيطرة عليها أضافة إلى تعدد الجهات املسؤولة عن استيراد 

األدوية األمر الذي أدى إلى إعطاء صالحية استيراد األدوية واملستلزمات 

الطبيــة إلــى شــركات القطــاع الخــاص وفــق ضوابــط وتعليمــات لــم تكــن 

كافيــة أو رادعــة ملنــع دخــول األدويــة املغشوشــة إلــى العــراق فــي ظــل غيــاب 

 لــدول الجــوار 
ً
أمنــي واضــح، لهــذا أصبــح العــراق وجهــة ومكانــا مشــجعا

واملتاجريــن فــي إغــراق الســوق العراقــي بالــدواء غيــر املرخــص األمــر الــذي 

 علــى حيــاة املواطــن.
ً
انعكــس ســلبا

هــذا مــا حاولنــا مقاربتــه فــي هــذه الورقــة، وذلــك مــن خــالل البحــث فــي 

والتــي  غيــاب سياســة دوائيــة وطنيــة ناجعــة،  األســباب الكامنــة وراء 

تعــزو إلــى غيــاب منظومــة دوائيــة مســتقلة وناجعــة، التقصيــر التشــريعي، 

ضعف تطبيق القوانين وعدم االلتزام  بها، ضعف اإلمكانيات واملوارد 

البشرية املالية، غياب الرقابة وغيرها من األسباب، ترتب عنها لألسف 

مجموعــة مــن الجوانــب الســلبية، كتــردي الواقــع الصحــي وفقــدان الثقة 

فــي القطــاع الصحــي، وقــد خلصنــا فــي هــذه الورقــة لطــرح  مجموعــة مــن 

الخيــارات لتجــاوز هــذا املنعطــف الصحــي بالبــالد، نذكــر منهــا: التفكيــر 

لتلبيــة  الســعي  مســتقلة،  ودواء  غــذاء  منظومــة  وتشــكيل  وضــع  فــي 

االحتياجــات األساســية للمواطنيــن مــن األدويــة وكــذا ضمــان واســتدامة 

ثــم  جــودة الــدواء، تعزيــز ودعــم األجهــزة املختصــة بالرقابــة الدوائيــة، 

ملخص تنفيذي:
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، تشــجيع الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة لســد الحاجــة املحليــة.
ً
أخيــرا

تناولت هذه الورقة ثgث محاور أساسية ويتعلق اXYمر ب:

واYجتماعــي  واYقتصــادي   0mوالســيا التاريخــي  الســياق   :Yأو
للمشــكلة

ثانيــا: أســباب غيــاب السياســة الدوائيــة الوطنيــة بالعــراق والنتائــج 
تبــة عنهــا qRالم

ثالثا: الخيارات واXYهداف ثم التدخgت

خاتمة وتوصيات

السياســة الدوائيــة بالعــراق، ظاهــرة انتشــار األدويــة املغشوشــة، قانــون 

اســتيراد األدويــة، الرقابــة الدوائيــة.
الكلمات المفاتيح: 
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 تقديم عام:

السياسة الدوائية الوطنية وأثرها عI صحة المواطن

تشــير معظم الدســاتير إلى حق اإلنســان في العيش في بيئة مناســبة تؤمن له حياة صحية ســعيدة وتكفل الدولة 

هــذا الحــق مــن خــالل تأميــن الرعايــة الصحيــة للفــرد. وقــد حرصــت الدســاتير العراقيــة ومنهــا الدســتور العراقي لعام 

2005 علــى تأكيــد الحقــوق الصحيــة للفــرد حيــث أشــار إلــى »تكفــل الدولــة الحــق بالرعايــة الصحيــة لــكل أفــراد 

املجتمع من خالل قيام الدولة بتأمين وسائل الوقاية والعالج«1. لقد أدت ظروف االحتالل بعد 2003 إلى تراجع 

مؤشــرات الصحــة العامــة وبشــكل واضــح وملمــوس. 

بعــد عــام 2003 ونتيجــة لتغيــر النظــام السيا�ســي فــي العــراق انتشــرت ظاهــرة إدخــال األدويــة بطــرق غيــر شــرعية 

وعــدم إخضــاع الــدواء للفحــص وإجــراءات التســجيل فــي وزارة الصحــة، وقــد قامــت األجهــزة املعنيــة مــن أمــن وطني 

واقتصــادي وهيئــة النزاهــة بوضــع يدهــا علــى آالف األطنــان مــن األدويــة املغشوشــة واملنتهيــة الصالحيــة. و«تعتبــر 

 مــن توفــر الــدواء نفســه فهــي ال تحــرم املريــض مــن العــالج فحســب، وإنمــا تــؤدي إلــى 
ً
األدويــة املغشوشــة أكثــر تهديــدا

وفاته أو اإلصابة بعاهات مستديمة إلى جانب استنزاف املوارد املالية للبلد. لقد بينت إحصائيات منظمة الصحة 

العامليــة أن نســبة الــدواء غيــر الرســمي املتــداول بالعــراق يتــراوح مــا بيــن %30-%35 والــواردة مــن املنافــذ الحدوديــة 

بطــرق غيــر شــرعية وغيــر خاضعــة لضوابــط التســجيل واالســتيراد والفحــص فــي وزارة الصحــة العراقيــة نتيجــة 

ضعــف الرقابــة وعــدم وجــود نظــام موحــد وال تســعيرة ثابتــة لألســعار أو نوعيــات األدويــة املتداولــة فــي الصيدليــات 

واملذاخــر العراقيــة«2.

ورغــم إدراك الــدور األسا�ســي الــذي تلعبــه األدويــة فــي حمايــة وصيانــة صحــة اإلنســان وعالجهــم لــم تتضمــن 

السياســات والخطــط الصحيــة الوطنيــة بعــد 2003 أي سياســات أو خطــط دوائيــة تعنــى بتلبيــة احتياجــات تلــك 

السياســات والخطــط الصحيــة مــن األدويــة وبضمــان فاعليــة وأمــان وجــودة املســتحضرات الدوائيــة التــي تزايــدت 

أعدادهــا ومصادرهــا دون قيــود فاعلــة. لذلــك فقــد تزايــدت مشــاكل الــدواء بشــكل ملفــت للنظــر حتــى أصبــح الــدواء 

املغشــوش )الدواء الفاســد أو منتهي الصالحية( ينتشــر في األســواق العراقية نتيجة للترويج املضلل والتالعب في 

األســعار وضعــف اإلنتــاج املحلــي وتعــدد مصــادر اســتيراد األدويــة وضعــف الرقابــة الدوائيــة هــي الحالــة الســائدة فــي 

العــراق اليــوم. 

1- الدستور العراقي لعام 2005
 https://www.who.int/nutrition/publications/reports/en :2- تقرير منظمة الصحة العالمية
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لــذا بــات مــن الضــروري فــي ظــل هــذه الظــروف الحرجــة وامللحــة صياغــة سياســة دوائيــة وطنيــة تأخــذ علــى عاتقهــا 

تأميــن أكبــر قــدر ممكــن مــن احتياجــات البلــد مــن األدويــة األساســية املضمونــة الفعاليــة واألمــان والجــودة وضمــان 

 علــى حيــاة املواطــن وتهــدد 
ً
 كبيــرا

ً
ســالمتها ووضــع حــد لظاهــرة انتشــار األدويــة املغشوشــة التــي باتــت تشــكل خطــرا

سالمة البلد وتستنزف موارده البشرية واملالية.  خصصت الحكومة العراقية ومن خالل وزارة الصحة العراقية 

 لكون 
ً
 لسد حاجة املؤسسات الصحية في العراق، ونظرا

ً
مبالغ كبيرة لشراء األدوية املستوردة أو املصنعة محليا

الــدواء املســتورد يشــكل النســبة األكبــر إذ بلغــت نســبته واملســجلة لــدى وزارة الصحــة %71.6 حتــى عــام 2017 فــي 

حيــن شــكل إنتــاج الــدواء املحلــي مــا نســبته 28.4%3. 

تعتمــد وزارة الصحــة العراقيــة فــي سياســتها علــى بعــض فقــرات قانــون 89 لســنة 1981 وقانــون مزاولــة مهنــة 

الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 فيما يخص عملية استيراد ومراقبة األدوية املستوردة للعراق، إضافة إلى بعض 

التعليمــات واألوامــر اإلداريــة الصــادرة عــن دائــرة األمــور الفنيــة والشــركة العامــة لتســويق األدويــة واملســتلزمات 

الطبيــة التابعــة لــوزارة الصحــة التــي أعطــت حــق اســتيراد األدويــة لشــركات القطــاع الخــاص، ممــا أدى إلــى انتشــار 

األدوية املغشوشة في األسواق املحلية األمر الذي هدد حياة املواطن العراقي. لقد أوصت وزارة الصحة العراقية 

ومــن خــالل السياســة الصحيــة الوطنيــة )2023-2014( إلــى ضــرورة إنشــاء جهــاز أو هيئــة تعنــى بتنظيــم ســالمة 

( إال أن املوضــوع لــم يؤخــذ علــى محمــل الجــد 
ً
الغــذاء والــدواء الداخــل إلــى البلــد إســوة بــدول الجــوار )األردن مثــال

لغايــة اليــوم وتــرك األمــر إلــى أقســام متفرقــة تابعــة لجهــات عــدة4. 

3- ديوان الرقابة المالية االتحادي: قسم تقويم األداء المتخصص: سياسة وزارة الصحة والبيئة في إطالق وصرف األدوية لسنة 2017
4- : وزارة الصحة العراقية: السياسة الصحية الوطنية 2023-2014، مصدر سابق
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أواًل: السياق التاريخي والسياسي واالقتصادي

 واالجتماعي للمشكلة

تعــرض النظــام الصحــي فــي العــراق خــالل العقديــن املاضيــن إلــى دمــار وتحديــات اســتثنائية خطيــرة، فقــد دمــرت 

البنــى التحتيــة لهــذا القطــاع إســوة ببقيــة القطاعــات األخــرى، كذلــك فــإن الكثيــر مــن الخبــرات العاملــة فــي مجــال 

الصحــة اضطــرت للهــرب خــارج البلــد بســبب تدهــور الوضــع األمنــي فــي العــراق تاركيــن خلفهــم مواطنيــن دون رعايــة 

صحيــة أساســية هــم بحاجــة لهــا. إن عــبء األمــراض عــام 2012 أدى إلــى مــا نســبته %19.1 مــن األمــراض املعديــة 

إضافــة إلــى %61.6 مــن األمــراض غيــر املعديــة ونســبة إصابــات بلغــت %19.2 5. لقــد تأثــر الوضــع الصحــي فــي العــراق 

بشــكل ســلبي بالتطــورات التــي مــر بهــا العــراق منــذ عقــد الثمانينــات حتــى اآلن، والتــي تمثلــت فــي ثــالث حــروب مدمــرة 

 عن الحصار 
ً
)الحرب العراقية اإليرانية وحرب الخليج األولى والثانية ثم الغزو األمريكي للعراق عام 2003( فضال

.
ً
الشــامل الذي اســتمر ثالثة عشــر عاما

إن تأثيــر هــذه األحــداث علــى الصحــة يتجــاوز األبعــاد واملؤشــرات، فقــد طالــت وبشــكل مباشــر الحــق فــي الحيــاة 

وتسببت بخسائر بشرية كبيرة في األرواح إضافة إلى إعاقات وأمراض وإصابات طالت أعداد كبيرة من املواطنين. 

كما أن الحصار االقتصادي على العراق أدى وبشــكل كبير إلى تراجع مســتوى ونوعية الخدمات الصحية بســبب 

مــا كانــت تفتقــر إليــه املؤسســات الصحيــة مــن مســتلزمات صحيــة وعالجيــة. أمــا بعــد عــام 2003 ونتيجــة لالحتــالل 

األمريكــي للعــراق الــذي أدى إلــى انهيــار شــامل فــي مؤسســات الدولــة العراقيــة ومنهــا املؤسســات الصحيــة حيــث 

تراجعــت الصناعــة الدوائيــة التــي كانــت تغطــي نســبة كبيــرة مــن احتياجــات الســوق املحليــة نتيجــة توقــف عــدد مــن 

معامــل صناعــة األدويــة مثــل مصانــع »ســامراء« و«نينــوى«.

تقــوم وزارة الصحــة ومــن خــالل مــا تمتلكــه مــن فــرق تفتيــش بمراقبــة الصيدليــات واألســواق لكنهــا ال تغطــي كل 

مناطــق البــالد بســبب قلــة عــدد املفتشــين مــن ناحيــة وتدهــور الوضــع األمنــي فــي بعــض مناطــق العــراق مــن ناحيــة 

 عن أن بعض تلك الفرق تشوبها عمليات فساد بتعاونهم غير القانوني مع بعض الصيدليات. كانت 
ً
أخرى، فضال

وزارة الصحة قبل عام 2003 ومن خالل الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية »كيماديا« تجهز 

القطــاع العــام والخــاص باحتياجاتــه مــن األدويــة ممــا يحمــي املواطــن العراقــي مــن حــاالت دخــول األدوية املغشوشــة 

واملنتهية الصالحية، وفي نفس الوقت فإنه يساعد الجهات الرقابية في السيطرة على األدوية املتداولة في العراق. 

5- وزارة الصحة: السياسة الصحية الوطنية لألعوام 2023-2014
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غيــر أنــه بعــد 2003 انحصــر دور الشــركة العامــة لتســويق األدويــة واملســتلزمات الطبيــة »كيماديــا« بتجهيــز القطــاع 

العــام فقــط، وأعطيــت الصالحيــة للمكاتــب والشــركات الخاصــة باســتيراد األدويــة باالعتمــاد علــى فحــص املركــز 

الوطنــي للرقابــة والبحــوث الدوائيــة والــذي ال يملــك منظومــة متكاملــة محكمــة للســيطرة علــى األدويــة الداخلــة 

للعراق6. 

عالوة على ذلك فإن الحكومات املتعاقبة للعراق بعد عام 2003 لم تعطي أي اهتمام يذكر للصناعة الدوائية 

الوطنية واعتمدت بشــكل كبير على شــركات القطاع الخاص التي أســند إليها صالحيات اســتيراد األدوية. لذا فإن 

مــا ينتجــه العــراق مــن دواء ال يســد حاجــة البلــد لذلــك تعمــل مافيــات الــدواء فــي العــراق بغطــاء قانونــي وتســتخدم 

 يصعــب علــى الجهــات الرقابيــة تعّقبهــا، »أن اإلنتــاج الوطنــي لصناعة األدويــة ال يغطــي أكثــر مــن 
ً
أســاليب وطرقــا

 ،
ً
 وأهليــا

ً
 حكوميــا

ً
 دوائيــا

ً
%28 مــن حاجــة البــالد، وهــي نســبة ضعيفــة، حيــث يوجــد فــي العــراق أكثــر مــن 20 مصنعــا

 عن أن البعض قد توقف عن اإلنتاج نتيجة للظروف الصعبة التي 
ً
وهي متفاوتة في كميات اإلنتاج ونوعه فضال

يمــر بهــا العراق«7.

إن سياسة صناعة األدوية في العراق بحاجة إلى مراجعة وتخطيط وفتح باب االستثمار املحلي واألجنبي ودعمه 

وتوفيــر كافــة التســهيالت مــن أجــل النهــوض بالصناعــة الدوائيــة أســوة بــدول الجــوار التــي باتــت تســد معظــم حاجتهــا 

 بعد استقرار األوضاع األمنية في أغلب محافظات القطر. 
ً
املحلية خصوصا

6- رسول علي، »ماذا تعرف عن كيماديا؟ … وما عالقتها بحياة العراقيين؟«، 2017، للتحقق المرجو زيارة هذا الموقع:
   http://www.oneiraqnews.com/?aa=news&id22=3181#.YED1rmhKjDe 

7- ديوان الرقابة المالية االتحادي: قسم تقويم االداء المتخصص: مصدر سابق
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 ثانيًا: أسباب غياب السياسة

 الدوائية الوطنية

رغم إدراك الدور األسا�سي الذي تلعبه األدوية في حماية وصيانة صحة اإلنسان وعالجه لم تتضمن السياسات 

والخطــط الصحيــة الوطنيــة بعــد عــام 2003 أي سياســات أو خطــط دوائيــة وطنيــة تعنــى بتلبيــة احتياجــات تلــك 

السياســات والخطــط الصحيــة مــن األدويــة أو ضمــان فاعليــة وأمــان وجــودة املســتحضرات الدوائيــة التــي تزايــدت 

أعدادهــا ومصادرهــا دون قيــود فاعلــة تذكر.

ويمكن حصر أسباب انتشار األدوية املغشوشة في العراق باألسباب التالية:

· عــدم وجــود منظومــة دوائيــة مســتقلة تعنــى بضمــان جــودة األدويــة وذلــك عبــر التحقــق مــن جــودة 

.
ً
وســالمة وفعاليــة جميــع األدويــة املســتوردة واملصنعــة محليــا

النقــص التشــريعي: حيــث ال يوجــد قانــون موحــد ينظــم عمليــة اســتيراد األدويــة واملســتحضرات   ·

الطبيــة أو آليــة تداولهــا والســيطرة عليهــا.  تســتند وزارة الصحــة العراقيــة علــى بعــض فقــرات قانــون 

الصحــة العامــة رقــم 89 لســنة 1970 وقانــون مزاولــة املهنــة رقــم 40 لســنة 1970 إضافــة إلــى بعــض 

األوامــر اإلداريــة8.

1970 والــذي ينــص علــى إلــزام  40 لســنة  ضعــف تطبيــق القوانيــن ومنهــا عــدم االلتــزام بقانــون   ·

املستورد بوضع سعر البيع على كل دواء يستورده، األمر الذي أدى إلى تفاوت األسعار ولنفس الدواء 

فــي األســواق املحليــة ممــا شــجع عمليــة بيــع وتــداول األدويــة املغشوشــة.

· تعــدد الجهــات املســؤولة عــن اســتيراد األدويــة إذ أن إعطــاء صالحيــة اســتيراد األدويــة واملســتلزمات 

الطبية إلى شركات القطاع الخاص وفق ضوابط وتعليمات تصدر عن وزارة الصحة9. هذه التعليمات 

والضوابط لم تكن كافية أو رادعة ملنع دخول األدوية املغشوشة إلى العراق في ظل غياب أمني واضح 

 لــدول الجــوار واملتاجريــن فــي إغــراق الســوق العراقــي بالــدواء 
ً
لهــذا أصبــح العــراق وجهــة ومكانــا مشــجعا

 علــى حياة املواطن.
ً
غيــر املرخــص األمــر الــذي انعكــس ســلبا

8- ديوان الرقابة المالية. مصدر سابق
9- كتاب قسم االمور الفنية التابع لوزارة الصحة ذي العدد 33 بتاريخ 22/1/2007 الذي يحدد آلية تسجيل شركات القطاع الخاص
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ضعــف اإلمكانيــات واملــوارد البشــرية املاليــة كعــدم توفــر مخــازن مبــردة لحفــظ األدويــة تابعة لوزارة   ·

الصحة أو سلطة الدولة مما أدى إلى قيام شركات القطاع الخاص بخزن الدواء املستورد في مخازن 

 لبيــان وزارة الصحــة رقــم 60 لســنة 1998 والــذي ينــص علــى ضــرورة خــزن الــدواء 
ً
تابعــة لهــا خالفــا

لــدى مخــازن تابعــة للــوزارة، والتــي ال يتــم إطالقهــا إال بعــد مطابقتهــا للمواصفــات والتأكــد مــن صالحيتها 

بموجــب تقريــر مختبــر الرقابــة الدوائيــة. 

عدم االهتمام بعملية الرصد الدوائي والتي تعتبر مكملة على سالمة األدوية واملستلزمات الطبية   ·

املتداولة في األســواق املحلية.

ضعــف وغيــاب الرقابــة ومنهــا عــدم وجــود ممثليــن تابعيــن لــوزارة الصحــة فــي عــدد مــن املنافــذ   ·

املنافــذ الحدوديــة. فــي  الحدوديــة لفحــص األدويــة املســتوردة 

عــدم وجــود صناعــة دوائيــة وطنيــة تســد حاجــة الســوق املحليــة أو تقلــل نســبة الــدواء املســتورد   ·

الداخل للقطر. إن الظروف األمنية الحرجة التي مر بها البلد وانشغال الدولة بمحاربة تنظيم داعش، 

وانتشــار ظاهــرة الفســاد املالــي واإلداري بشــكل كبيــر فــي العــراق أدى إلــى تراجــع الصناعــة الدوائيــة لعــدد 

مــن املصانــع مثــل »ســامراء« و »نينــوى« بســبب العمليــات العســكرية الدائــرة قربهمــا، وهمــا مصنعــان 

 مــن احتياجــات املستشــفيات والصيدليــات الحكوميــة. إضافــة إلــى 
ً
حكوميــان كانــا يغطيــان جــزء كبيــرا

التهريــب وتعــدد املنافــذ الحدوديــة كضعــف الســيطرة والرقابــة علــى املنافــذ الحدوديــة التــي تدخــل عــن 

طريقهــا األدويــة املســتوردة إضافــة إلــى ضعــف دور فــرق الرقابــة والتفتيــش التابعــة لــوزارة الصحــة 

علــى مخــازن األدويــة واملســتلزمات الطبيــة التابعــة للقطــاع الخــاص ســاهم فــي انتشــار ظاهــرة األدويــة 

املغشوشــة فــي األســواق املحليــة العراقيــة.

تبة عI بقاء المشكلة: qRالنتائج الم

· تــردي الواقــع الصحــي فــي عمــوم البلــد وتزايــد أعــداد الوفيــات وأعــداد املر�ســى وتعريــض حيــاة 

املواطــن للخطــر.

· فقــدان ثقــة املواطــن بالقطــاع الصحــي الحكومــي واألهلــي نتيجــة انتشــار األدويــة املغشوشــة 

املتداولــة بالصيدليــات وبالتالــي تحميــل املواطــن أعبــاء ماليــة باهظــة ترهــق كاهلــه نتيجــة اضطــراره 

للســفر خــارج العــراق للعــالج حيــث يســافر آالف العراقييــن للعــالج فــي إيــران واألردن وتركيــا والهنــد 

ودول أخــرى.
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· استنزاف موارد الدولة حيث تخصص الدولة مبالغ كبيرة الستيراد األدوية.

· تعطيل الصناعة الدوائية الوطنية من خالل إغراق السوق املحلية باألدوية املستوردة.
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ثالثًا: الخيارات واألهداف

تو�ســي منظمــة الصحــة العامليــة بــأن تقــوم جميــع البلــدان بصياغــة وتنفيــذ سياســة وطنيــة شــاملة 

لألدويــة تكــون بمثابــة دليــل عمــل لهــا وتعطــي األولويــة لألهــداف متوســطة إلــى طويلــة األجــل التــي تحددهــا 

الحكومة لقطاع األدوية، إضافة إلى تحديد االستراتيجيات الرئيسية لتحقيقها، وهذا يوفر إطاًرا يمكن 

أن تكــون فيــه أنشــطة قطــاع األدويــة منســقة، وتغطــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتشــمل جميــع 

الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال األدويــة10.

: 0 q2vYتحقيق ا Iول: وضع وتطوير سياسة دوائية وطنية تعمل عXYالخيار ا

ضمــان جــودة األدويــة مــن خــالل العمــل علــى ضمــان واســتدامة جــودة الــدواء عبــر سلســلة تصنيعــه   ·

واســتيراده وتخزينــه وتوزيعــه ووصفــه وصرفــه واســتعماله. لــذا مــن واجــب الحكومــة توفيــر اإلمكانيــات 

وتنميــة القــدرات املهنيــة واإلداريــة والرقابيــة الالزمــة لضمــان جــودة الــدواء الــذي يتعاطــاه املواطــن. 

تلبيــة االحتياجــات األساســية للمواطنيــن مــن األدويــة املأمونــة وذات الفاعليــة والجــودة وبأســعار   ·

مناســبة. 

دعــم األجهــزة املختصــة بالرقابــة الدوائيــة وتمكينهــا لجعلهــا قــادرة علــى التحقــق مــن التــزام الجهــات   ·

املعنيــة بأحــكام التشــريعات الصيدليــة والدوائيــة فــي كل مــا يتعلــق بتصنيــع واســتيراد وتخزيــن وتوزيــع 

وبيــع واســتعمال الــدواء.

:Iإنشاء منظومة غذاء ودواء مستقلة تعمل ع : 0 الخيار الثا2>

· ضمــان ســالمة وجــودة الغــذاء وصالحيتــه لالســتهالك البشــري وفاعليــة وجــودة ومأمونيــة الــدواء 

واملواد ذات العالقة من خالل تطبيق أنظمة رقابية مبنية على األسس العلمية واملعايير العاملية وزيادة 

وعي املواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء. وحصر عملية تسجيل واستيراد وفحص وإطالق صرف 

 من تعدد الجهات واألقسام وفق معايير دولية تضمن دخول األدوية 
ً
األدوية بجهة حكومية واحدة بدال

واملســتلزمات الطبيــة الرصينــة والفاعلــة مــن خــالل تشــريع القوانيــن والتعليمــات والضوابــط التــي تنظــم 

10- World Health Organization (WHO) (2010), “How to Develop and Implement a National Drug Policy«. Available at: (http://apps.who.int/
medicinedocs/en/d/Js2283e/) 
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عمــل هــذه املؤسســة. 

الخيار الثالث: إنشاء وتطوير صناعة دوائية وطنية

دعم وتشــجيع الصناعة الدوائية الوطنية لســد الحاجة املحلية من الدواء من خالل تعديل قانون االســتثمار 

 إلقامة وتشغيل مصانع إنتاج األدوية، وهذا يتطلب 
ً
 حقيقيا

ً
وتبسيط إجراءات وزارة الصحة بحيث تكون دعما

أيضــا اعتمــاد تعليمــات وقوانيــن فــي صالــح الصناعــة الدوائيــة املحليــة وفتــح املجــال أمــام رؤوس األمــوال األجنبيــة 

واملحلية لالســتثمار في قطاع األدوية. 

التدخgت:

: 0Iول» وضع وتطوير سياسة دوائية وطنية « فيستوجب ما يXYبالنسبة للخيار ا

� تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة واألطباء وأصحاب الشأن من الخبراء واملنظمات املعنية 

ومنهــا منظمــة الصحــة العامليــة لصياغــة سياســة دوائيــة وطنيــة تنظــم عمليــة اســتيراد واســتخدام 

ومراقبــة األدويــة واملســتحضرات الطبيــة للقطــاع العــام والخــاص. 

� االطالع على تجارب دول الجوار لديها سياسة دوائية ناجحة والوقوف على نجاحاتها والتحديات 

التي تواجهها. 

� االتصــال والتواصــل مــع منظمــات املجتمــع املدنــي املعنيــة باملوضــوع للتعريــف بأهميــة وجــود 

 لظاهــرة انتشــار األدويــة املغشوشــة وآثارهــا الســلبية علــى صحــة 
ً
سياســة دوائيــة وطنيــة تضــع حــدا

املواطــن والدفــاع عــن القضيــة وتحشــيد الــرأي العــام مــن خــالل حملــة إعالميــة ونــدوات للتعريــف 

بأهميــة وخطــورة املوضــوع.

0 « إنشاء منظومة غذاء ودواء مستقلة» فأنه يتطلب:  أما الخيار الثا2>

� االطــالع علــى تجــارب الــدول املجــاورة التــي تمتلــك مؤسســات مماثلــة للتعــرف علــى ايجابيــات هــذه 

التجربــة واالســتفادة مــن تجاربهــا فــي مواجهــة التحديــات املطروحــة فــي هــذا املجــال.

� تشــكيل لجنــة مختصــة مــن البرملــان العراقــي ووزارة الصحــة واألطبــاء وأصحــاب الشــأن مــن الخبــراء 

واملنظمــات املعنيــة بهــدف تشــريع قانــون يؤســس وينظــم عمــل هــذه املنظومــة.

� حملة إعالمية للترويج لفكرة تأسيس منظومة مستقلة للغذاء والدواء.
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 الخيار الثالث « انشاء وتطوير صناعة دوائية وطنية « فهو بحاجة إ�:

� تعديل قانون االستثمار العراقي بما يسهم في دعم الصناعة الدوائية املحلية.

� تشكيل لجنة من وزارة الصحة والقطاع الخاص لبحث معوقات الصناعة الدوائية العراقية 

وإمكانية تذليلها وتطوير صناعة دوائية محلية تسد حاجة البلد من الدواء. 

� تبســيط إجــراءات وزارة الصحــة لتشــجيع الصناعــة الدوائيــة املحليــة وهــذا يتطلــب اعتمــاد 

تعليمــات وقوانيــن فــي صالــح الصناعــة الدوائيــة املحليــة.
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رغــم إدراك الــدور األسا�ســي الــذي تلعبــه األدويــة فــي حمايــة وصيانــة 

صحــة اإلنســان وعالجــه لــم تتضمــن السياســات والخطــط الصحيــة 

الوطنيــة بعــد عــام 2003 أي سياســات أو خطــط دوائيــة وطنيــة تعنــى 

بتلبيــة احتياجــات املواطــن مــن األدويــة أو ضمــان فاعليــة وأمــان وجــودة 

املســتحضرات الدوائيــة التــي تزايــدت أعدادهــا ومصادرهــا دون قيــود 

فاعلة تذكر.عالوة على ذلك فإن الحكومات املتعاقبة للعراق بعد عام 

2003 لم تعطي أي اهتمام يذكر للصناعة الدوائية الوطنية واعتمدت 

بشــكل كبيــر علــى شــركات القطــاع الخــاص التــي أســندت إليهــا صالحيــات 

اســتيراد األدويــة وفــق ضوابــط وتعليمــات لــم تكــن كافيــة أو رادعــة ملنــع 

دخــول األدويــة املغشوشــة إلــى العــراق. ومــن خــالل مــا تقــدم ولغــرض 

معالجــة املشــكلة بــات مــن الضــروري:

· تشــكيل منظومــة غــذاء ودواء مســتقلة لضمــان ســالمة وجــودة الغــذاء 

وصالحيته لالستهالك البشري وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء واملواد 

ذات العالقة من خالل تطبيق أنظمة رقابية مبنية على األسس العلمية 

واملعاييــر العامليــة وزيــادة وعــي املواطــن بالتــداول الســليم للغــذاء والدواء. 

وحصــر عمليــة تســجيل واســتيراد وفحــص وإطــالق صــرف األدويــة بجهــة 

 مــن تعــدد الجهــات واألقســام وفــق معاييــر دوليــة 
ً
حكوميــة واحــدة بــدال

تضمــن دخــول األدويــة واملســتلزمات الطبيــة الرصينــة والفاعلــة مــن 

خــالل تشــريع القوانيــن والتعليمــات والضوابــط التــي تنظــم عمــل هــذه 

املؤسســة.

· دعــم وتشــجيع الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة لســد الحاجــة املحليــة مــن 

مــن خــالل تعديــل قانــون االســتثمار وتبســيط إجــراءات وزارة  الــدواء 

الصحــة بحيــث تكــون دعمــا حقيقــي إلقامــة وتشــغيل مصانــع إنتــاج 

األدويــة، وهــذا يتطلــب اعتمــاد تعليمــات وقوانيــن فــي صالــح الصناعــة 

الدوائيــة املحليــة وفتــح املجــال أمــام رؤوس األمــوال األجنبيــة واملحليــة 

خاتمة:
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لالســتثمار فــي قطــاع األدويــة. 

· ضمــان جــودة األدويــة مــن خــالل العمــل علــى ضمــان واســتدامة جــودة 

عبــر سلســلة تصنيعــه واســتيراده وتخزينــه وتوزيعــه ووصفــه  الــدواء 

وصرفــه واســتعماله. لــذا مــن واجــب الحكومــة توفيــر وتلبيــة االحتياجــات 

األساســية للمواطنيــن مــن األدويــة املأمونــة وذات الفاعليــة والجــودة 

وبأســعار مناســبة. 
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