
 
 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 ة الرريدة لألدوية لبلدان المرحلة األولى في إقلي  رر  المتوس م  وك  االجتماع البلداني حول برنامج الح  

 2015آب/أغسطس  61-61ان، األردن، عم  

 احلضور الكرمي، الزمالء األعزاء، السيدات والسادة،

وهو حَدث يعكس التزام بلدان إقليم  –إنه ملن دواعي سروري أن أرحِّب بكم مجيعًا يف هذا االجتماع بالغ األمهية 
الرشيدة يف القطاع الدوائي، وهو ما سيساهم يف حتقيق صحة أفضل  ةشرق املتوسط بالشفافية واملساءلة ومبادئ احَلوَكمَ 

لشعوبنا. إن البلدان احلاضرة هلذا االجتماع اليوم وغريها من بلدان اإلقليم ما فتئت تشارك على مدى سنوات عديدة يف 
م بالتفاوت، س  ز يت  م احملرَ تقد  ة الرشيدة ومكافحة الفساد يف القطاع الدوائي. ولئن كان المَ وكَ األعمال الرامية إىل تعزيز احلَ 

رة للبلدان املشاركة يف برنامج املنظمة ل على قوة هذا االلتزام من حضور الوفود املوق  فااللتزام ال يزال قويا، وليس أدَ 
 ة الرشيدة لألدوية هلذا االجتماع. مَ وكَ للحَ 

نات اليت حصلنا عليها من لبيِّ د اوال مياري أحد على مستوى العامل فيما للفساد من أثر سليب على التنمية. بل تؤكِّ 
آثاره على غريهم من الفئات. فالفساد يُعرقل التنمية  تتجاوزخمتلف أرجاء العامل أن آثار الفساد على الفقراء 

استثمارات البنية األساسية واملؤسسات واخلدمات. وعالوة على  يستنزفاالقتصادية، ويقلل اخلدمات االجتماعية، و 
سم باالرتياب، وعدم القدرة على التنبؤ، وتراجع القيم األخالقية، وعدم احرتام املؤسسات ت  ذلك، يهيئ الفساد بيئة ت
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ي كذلك إىل تقويض جهود التنمية، وهو األمر الذي يعكس أوجه القصور يف جمال حقوق والسلطات الدستورية. ويؤدِّ 
 اه للبشر.إىل التأثري سلباً على جهود خفض الفقر وحتقيق الرف ة، مفضياً مَ وكَ اإلنسان واحلَ 

ة الرشيدة مَ وكَ ، يف املعركة العاملية ضد الفساد من خالل برنامج احلَ 2004وتشارك منظمة الصحة العاملية، منذ عام 
، بدأت تنفيذ أنشطة املبادرة يف إقليم شرق املتوسط. وقد انتهينا، حىت اآلن، من إطالق 2007لألدوية. ويف عام 

 امل، منها ستة عشر بلدا يف اإلقليم.حول الع الربنامج يف سبعة وثالثني بلداً 

ة الرشيدة لألدوية لبلدان املرحلة األوىل يف اإلقليم إىل ما يلي: استعراض مَ وكَ ويهدف هذا االجتماع البلداين حول احلَ 
ص والتهديدات؛ ت يف البلدان املشاركة والوقوف على أوجه القوة والضعف والفرَ نتائج التقييمات الوطنية اليت أجريَ 

عاب اليت رمبا تعرتض ضي  ُقدُ مُ ـق الوطنية على القدرة الفرَ وتعزيز  مًا حنو تنفيذ أنشطة املرحلة الثانية؛ والوقوف على الص 
 .2016ة الرشيدة لألدوية وتذليلها؛ ووضع خطط عمل وطنية حىت هناية عام مَ وكَ سبيل وضع إطار وطين للحَ 

سبعة بلدان من بلدان اإلقليم. والُبلدان املشاركة يف الربنامج هي:  منوطنية الق فرَ الوحيضر االجتماع أعضاء 
ري هذه البلدان مجيعًا تقييمات حول الشفافية أفغانستان، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان، واملغرب، وباكستان. وتُ 

بعد إجراء هذه  خذ خطوات للتغلب على نقاط الضعف اليت وقفت عليهار القطاع الدوائي بالفساد، وتت  ى تأث  ومدَ 
ة مَ وكَ ج اليت تتبعها لتعزيز احلَ التقييمات. وستنضم إىل االجتماع منظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين لعرض النـُهُ 

طرية. ويشارك كذلك زمالء من وزارة الصحة املاليزية ملساعدة ل اخلربات مع الف َرق القُ الرشيدة يف القطاع الصحي، ولتبادُ 
ة مالئمة للمرحلة الثانية. كما شارك العديد من اخلرباء الدوليني يف وضع مادة االجتماع الف َرق يف تطوير حزمة تقني

 وعرضها. وسيساعد ما تبذلونه من جهود يف هذا االجتماع يف الوصول إىل أنظمة دوائية أقوى مع إدماج املبادئ
 األخالقية يف العمليات اليومية.

نات ر البيِّ ينبين عليه العمل املنشود، وتوفِّ  أساساً  يرسة الرشيدة لألدوية تُ مَ وكَ ولئن كانت املرحلة األوىل من برنامج احلَ 
هلا، فإن  ا إىل أكثر اجملاالت احتياجاً هخذو القرارات لرتتيب أولويات املوارد وتوجيهاليت حيتاج إليها رامسو السياسات ومت  

ة الرشيدة مَ وكَ الربنامج الوطين للحَ  وتستهدف وضع ،ل أرجاء البلد كافةذ شكل عملية مشاورة تشمَ خ  املرحلة الثانية تت  
هي األساس الذي ترتكز عليه عملية وضع إطار و لألدوية واالتفاق عليه. واملرحلة الثانية، وهي حمور الربنامج الوطين، 

هبا البلدان، رمبا تكون مكونات اإلطار الوطين  ة الرشيدة لألدوية. ففي ضوء خمتلف احلاالت اليت متر  مَ وكَ وطين للحَ 
 ج كذلك إىل استحداث مكونات أخرى.، قد ال حتتاج سوى تعزيزها. ورمبا حنتا ن َث  لفعل؛ ومَ موجودة با

 السيدات والسادة،

ة الرشيدة من خالل أدائها دور الوسيط الذي يتوىل نقل تساهم يف التحر ك َصْوب احَلوَكمَ  الصحة العاملية إن منظمة
ر الثقة واالطمئنان مبا حيسن وقوف احلكومات على السياسات جسو  املعرفة واألفكار املبتكرة، وهو ما ُيساعد يف مد  

املالئمة واتباعها من خالل حوار مفتوح وَتشاركي مع اجلهات املعنية الرئيسية. فمبادئ التمكني والشفافية واملشاركة 
ة الرشيدة. وجيب على أعضاء الف َرق الوطنية املعنية باحَلوَكمَ  ةُمساءلة هي حمور وصلب أي مبادرة ناجحة للَحوَكمَ ـوال

نين على يقني إالرشيدة لألدوية تبينِّ هذه املبادئ ليصبحوا أطرافًا فاعلة وعوامل مهم ة للتغيري يف أنظمتهم وجمتمعاهتم. و 
 . ُمشرِّفةـ يف جماالتكم، من أنكم ستتولون الدفاع عن هذه القضية النيكم قادة وطنيبصفت

وختاماً، أَود  أن أشكركم مجيعًا على ما بذلتموه حىت يرى هذا االجتماع النور، وأمتىن لكم النجاح والسداد، كما 
 أمتىن لكم إقامة طيبة يف َعم ان.


