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 1مقدِّمة
يُعاني لبنان من العديد من األزمات المأساويّة منذ تشرين األوّ/ألكتوبر عام 2019. وما
يزال انخفاضُ قيمة الليرة اللبنانيّة، باإلضافة إلى فرض قيود غير رسميّة على رؤوس

األموال ونقص العمالت األجنبيّة، يُشكِّل تهديداً إلمكانيّة استيراد السلع األساسيّة والقدرة
على تحمّل تكاليفها. ولِضمان توفّر هذه السلع بأسعار ميسورة، استخدم مصرف لبنان

احتياطيّاته من العمالت األجنبيّة لدعم عدد قليل من السلع األساسيّة، بما في ذلك
المنتجات الدوائيّة. ومع هذا، بدأ العديد من الصيدليّات في اإلبالغ عن نقص الكثير من

األدوية بدايةً من حزيران/يونيو 2020. قد يكون هذا النقص ناجماً عن تهريب األدوية
المدعومة خارج البالد، وتوجّه المرضى وأصحاب المستودَعات المحلّيّة إلى تخزين

أدوية األمراض المزمنة، وفرْض مصرف لبنان آليّةً الستيراد األدوية تتطلّب وقتاً طويالً
 وممّا زاد األمور سوءاً، ما أعلنه حاكم 3 ، 2للحصول على الموافقة وفتح االعتمادات.

مصرف لبنان مؤخّراً عن أنّ المصرف ال يمكنه االستمرار في تقديم الدعم الستيراد
األدوية، األمر الذي تسبَّب في انتشار الذعر، واالندفاع إلى شراء المزيد من عبوات

 وعلى الرغم من ضرورة 4األدوية، بل ربّما تخزين المرضى األدويةَ على نحو مفرِط.
وجود خطّة عاجلة تسمح بحصول الناس على الدواء بسعر معقول، فإنّ هذه الخطّة ال
بدّ أنْ تكون واقعيّة وعمليّة وقابلة للتنفيذ. نستعرض في هذه الورقة البحثيّة الموجزة،

سلسلة توريد األدوية المستوردة في لبنان بهدف تقديم حلول فوريّة لألزمة الراهنة.

سلسلة توريد المنتجات الدوائيّة

 

 شكل 1: مخطَّط يوضّح سلسلة توريد األدوية المستوردة في لبنان.
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تبلغ حصّة صناعة األدوية المحلّيّة من حجم سوق المستحضرات الصيدالنيّة في لبنان 7%
 5فقطّ (ويُقدَّر حجم سوق األدوية اللبنانيّ بنحو 1.98 مليار دوالر أميركيّ عام 2019).
ولذا ثَمّة اعتمادٌ كبير على األدوية المستوردة لتلبية احتياجات السكّان المقيمين في

 والالجئون السوريّون (1.5 مليون 6البالد، ومن بينهم اللبنانيّون (4.9 مليون نسمة)
 . يوضّح الشكل رقم 1 8 والالجئون الفلسطينيّون (نحو 192 ألف نسمة)7نسمة)

سلسلة توريد األدوية المستوردة بدايةً من الجهات المُصنِّعة في الدول المُصدِّرة
 يتمكّن نظام الدعم الذي يقدِّمه مصرف لبنان من توفير 10 ، 9ووصوالً إلى المرضى.

%85 من النقد األجنبيّ الالزم الستيراد األدوية بسعر الصرف الرسميّ الذي وصل إلى
 في حين يشتري المستورِدون النسبة المتبقّية، وهي 150011 ليرة مقابل الدوالر،

%15، من السوق السوداء بسعر الصرف الموازي (الذي يتراوح حاليّاً بين 7000
و8000 ليرة مقابل الدوالر). وقد حافظ ذلك على استمرار سلسلة التوريد بسعر

مستقرّ وَفقاً لهيكل التسعير القائم بالفعل، الذي حدّدته وزارة الصحّة العامّة. بَيد أنّ
نسبة المبلغ اإلجماليّ الذي أُنفق على األدوية إلى الناتج المحلّيّ اإلجماليّ في لبنان

-وهي النسبة التي ارتفعت إلى حدٍّ كبير قبل تشرين األوّ/ألكتوبر 2019- استمرّت في
االرتفاع نتيجة تراجُع الناتج المحلّيّ اإلجماليّ مع استمرار استهالك األدوية عند نفس

 والواقع أنّ اإلنفاق على األدوية يُشكِّل جزءاً كبيراً من نفقات األسر 12المستوى تقريباً.
 األمر الذي يُعزَى إلى ارتفاع التكلفة واالستخدام الزائد لألدوية. 13اللبنانيّة،

يقوم المستورِدون بعد ذلك بتزويد الموزّعين الذين يخزّنون األدوية في مستودعات
ويوزّعونها على الصيدليّات تبعاً الحتياجاتهم وطلباتهم. في أحيان كثيرة، يقوم

المستورِدون أنفسُهم بالتوزيع. إّال أنّه في اآلونة األخيرة، أشار وزير الصحّة إلى أنّ
قيامَ الموزّعين والصيدليّات بتخزين األدوية من أجل تهريبها خارج لبنان، أو ممارَسة

 وقد 15 ، 14المحسوبيّة عند البيع للمرضى، هو أحد األسباب التي تسبّب نقص األدوية.
داهم الوزير بالتعاون مع دائرة التفتيش الصيدليّ في وزارة الصحّة المستودعات

والصيدليّات للتصدّي لهذه الظاهرة؛14,15 وقد ضُبطت بعض الصيدليّات وفُرِضت
عليها عقوبات. إّال أنّه بدون معالجة السبب الرئيسيّ الذي يؤدّي إلى حدوث مثل هذه
الممارَسات، وهو أنّ سعر األدوية في لبنان ما يزال منخفضاً للغاية مقارنة مع الدول

 16المجاورة، سنظلّ نعاني من محاوالت تهريب األدوية.

بموجب القانون، ال يُسمَح للصيادلة بتوزيع األدوية غير المدرَجة في "الئحة األدوية
المسموح بصرفها دون وصفة طبّيّة" التي وضعتها وزارة الصحّة العامّة من دون وصفة

 ولكنْ في الواقع العمليّ، يقوم الصيادلة بصرف العديد 17طبّيّة موحَّدة يحرّرها الطبيب.
من األدوية غير المدرَجة في "الالئحة" دون وصفة طبّيّة، باستثناء بعض أدوية ذات

المؤثرات العقلية. وفي هذه الحالة، يدفع المرضى ثمن هذه األدوية من مالهم الخاصّ.
أما أولئك الذين يستفيدون من صناديق الضمان ، فيُردّ إليهم جزءٌ من التكاليف من خالل
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"الصندوق الوطنيّ للضمان االجتماعيّ" أو بعض الجهات الخارجيّة التي تتكفّل
 ويمكن ألولئك الذين يعتمدون على وزارة الصحّة العامّة (التي تُمثّل المالذ 18بالدفع.

األخير بالنسبة للبنانيّين غير المشمولين بالتأمين الصحّيّ) الحصولُ على األدوية
المجّانيّة لعالج المشاكل الطبّيّة المزمنة استناداً إلى "قائمة األدوية األساسيّة

 التي تشتريها وزارة الصحّة العامّة وتوزّعها على 19النموذجيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة"
مراكز الرعاية الصحّيّة األوّليّة المتعاقدة معها عن طريق "جمعيّة الشبّان المسيحيّة". 

يتحتّم على أيّ حلّ يهدف إلى استمرار الحصول على األدوية بأسعار معقولة أنْ يكفل
إتاحتها لجميع الفئات السكّانيّة حتّى األشخاص الذين ال تشملهم التغطية التأمينيّة، ال

سِيَّما في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة. يمكن لهذا النهج أنْ يكون مكمِّالً لألدوية التي
تؤمِّنها وزارة الصحّة العامّة بالتعاون مع "جمعيّة الشبّان المسيحيّة" ألكثر الفئات ضعفاً.

حلول مقترحة
نقترح مجموعة من اإلصالحات التي تضمن توافر األدوية باستمرار على رُفوف

الصيدليّات، والتي من شأنها أيضاً تخفيف الضغط على احتياطيّات مصرف لبنان من
النقد األجنبيّ. تركز هذه اإلصالحات على خفض تكاليف نظام الدعم والتأكّد من توزيع

األدوية المدعومة توزيعاً عادالً على المرضى الذين يحتاجونها. وتستهدف الحلول
المقترحة اثنتين من نقاط التقاطع في المخطَّط الموضّح في الشكل رقم 1: وهما

تقديم استراتيجيّة الدعم الحَذِر ومناقشة نظام الوصفات الطبّيّة الذي ينظّم عمليّة صرف
األدوية في الصيدليّات.

تعديل نظام الدعم:
عندما تعاني من نقص في النقد األجنبيّ -مثلما هو الحال في لبنان حاليّاً- يصبح من
الضروريّ دعم األشياء األساسيّة فقطّ. لكنْ عند استعراض الدليل الوطنيّ لألدوية

 نالحظ توافر أدوية لعالج نفس األمراض من مصنِّعين مختلفين 20المسجَّلة في لبنان
وبأسعار متفاوِتة. في حين يدعم مصرف لبنان جميع األدوية المستوردة بنفس المعدل.

تتمثّل الخطوة األولى في خفض التكاليف من خالل دعم استيراد أرخص األدوية دون
المساس بالتأثير العالجيّ. على سبيل المثال، يوجد أكثر من 20 اسماً تجاريّاً مختلفاً

لدواء أتورفاستاتين -أحد أدوية عائلة الستاتينات الذي يستخدم للوقاية من أمراض
القلب واألوعية الدمويّة- كلّها مدعومة، مع أنّ سعر علبة أتورفاستاتين ( بتركيز 10

ملغ) التي تحتوي على 30 قرصاً يتراوح بين 8,977 ليرة لبنانيّة و42,470 ليرة
لبنانيّة.16 سيُسهم دعم منتجين فقطّ من دواء أتورفاستاتين -يتمّ اختيارهما بناءً على
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تأثيرهما العالجيّ القويّ وسعرهما المنخفض- في تخفيف العبء عن كاهل مصرف لبنان،
وضمان أنّ جميع المرضى الذين وُصف لهم دواء أتورفاستاتين يمكنهم الحصول عليه،
مع إرغام باقي المستورِدين من الشركات المصنِّعة األخرى على خفض أسعارهم حتّى

يمكنهم المنافسة في السوق الجديدة. السبب في اقتراحنا منتجين من كلّ دواء هو أنّه
ليس من الحكمة االعتماد على مصدر توريد واحد، وهو ما علّمتنا إيّاه تجربة كورونا،

فقد كانت جميع سالسل توريد األدوية الدوليّة منهَكة ومضغوطة إثر هذه األزمة. إضافة
إلى ذلك، ومع أنّ أحد المنتجين ينبغي أنْ يكون مستورداً فإنّنا ننصح بشدّة أنْ يكون

االختيار اآلخر من مصدر محلّيّ. إذ إنّ كثيراً من األدوية التي تعالج حاالت مرضيّة
مختلفة تُصنَّع محلّيّاً ومتاحة بالفعل في األسواق. سيفسح هذا المجال لحدوث تغيير
استراتيجيّ مفيد للسوق على عدّة أصعدة، وسيدعم أيضاً قطاع الصناعات الدوائيّة

 21المحلّيّ.

ينبغي أنْ يخضع اختيار العالمات التجاريّة المصنِّعة لألدوية التي تستحقّ الدعم ألعلى
 وقد وضع "الصندوق الوطنيّ للضمان االجتماعيّ" قائمة 22درجات الشفافية الممكنة.

تضم بالفعل أسماء األدوية المشمولة في تغطيته. ويمكن اللجوء إلى هذه القائمة
لتحديد األدوية التي ستستفيد من الدعم الموجه لالستيراد. بشكل عامّ، ينبغي أنْ تُجري

وزارة الصحّة العامّة دراسة تبيِّن ما يمكن ادّخاره عند اعتماد هذه االستراتيجيّة
واستخدامها لضمان موافقة وتأييد األطراف المعنيّة كهيئات التغطية الصحّيّة التي

ستستفيد بالتبعيّة من االنخفاض الناتج عن هذه االستراتيجيّة في الفواتير العالجيّة. 

ستكون الخطوة األكثر جرأة التي يتعيَّن النظر فيها الحقاً هي إجراء تحليل فعاليّة
التكلفة الذي يمكن استخدامه لالختيار بين األدوية غير المتطابقة من حيث الجرعة أو
التأثير العالجيّ، لكنّها تُستخدم لعالج نفس الحالة السريريّة (مثل خافضات سكّر الدم

وخافضات ضغط الدم واألدوية المخفضة لدهون الدم). ومن شأن هذا أنْ يكفل
استمراريّة تقديم الخدمات األساسيّة. من المهمّ أيضاً إعادة النظر في الخيارات المتاحة

بالكامل في ضوء إصدار إرشادات جديدة تستند إلى األدلة وتغييرات السوق، من قبيل
انتهاء صالحيّة براءة اختراع الدواء عند البحث عن أدوية أرخص. وينبغي دراسة ما إذا

كان ذلك سيُنجز من قبل وزارة الصحّة العامّة فقطّ أو في إطار برنامج شراكة بين
القطاعَين العامّ والخاصّ. ولزيادة فرص نجاح هذه الجهود الدؤوبة يُفضل وجود شريك

 وقد وجدت23دوليّ معتمد للعمل في مجاالت إرشاديّة معيّنة، مثل تحليل فعاليّة التكلفة.
دراسات حديثة سبالً لتخفيف القيود المفروضة على التطبيق الدوليّ لدراسات فعاليّة

 24التكلفة حتّى يمكن استخدامها في بلدان مثل لبنان.

عندما تصبح البدائل المدعومة متوافرة في السوق، سيتمّ إعادة تسعير البدائل غير
المدعومة وَفقاً لسعر الصرف الحقيقيّ في السوق. ستتيح هذه الترتيبات للصيدليّات
إمكانيّة إعادة الرسملة، في حين سيسمح للمرضى المستعدين والقادرين على تحمّل
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تكلفة العالمات التجاريّة غير المدعومة من مواصلة هذا الخيار. سيسمح لنا هذا أيضاً
بتقييم النسبة بين استهالك العالمات التجاريّة غير المدعومة والمدعومة، والتخطيط

إلجراء مزيد من اإلصالحات في سلسلة توريد األدوية، وهو ما قد يؤدّي إلى تقليص نظام
الدعم بالكامل خالل إطار زمنيّ معقول. سيتحدّد هذا اإلطار الزمنيّ تبعاً لعدّة عوامل،

منها اإلصالحات الشاملة لألنظمة النقديّة والمشهد السياسيّ بعد االنتخابات البرلمانيّة. 

المقترح الدعم نظامالحالي الدعم نظام

دعم عالمتين تجاريتين فقطّ من كلّ دواءدعم األدوية كافّة

دعم عالمتين تجاريتين فقطّ، واحدة محلّيّة وأخرى مستوردةغالبيّة األدوية المدعومة هي أدوية مستوردة

دعم العالمات التجاريّة األرخص ذات التأثير العالجيّ األعلىالدعم يذهب لألدوية الغالية والرخيصة على حدٍّ سواء

 جدول 1: مقارنة بين نظام الدعم الحاليّ ونظام الدعم المقترح.

إنفاذ قوانين الوصفات الطبّيّة / الروشتّات:
يُزعَم أنّ إحدى أسباب نقص األدوية على أرفف الصيدليّات هو قيام المرضى وعمالء

الصيدليّات بتخزين األدوية في منازلهم. إذ يمكن لزبائن الصيدليّات شراء أغلب األدوية
في لبنان دون الحاجة إلى وصفة طبّيّة. وحتّى مع القيود المفروضة على عدد الجرعات

التي يمكن للصيدليّة أنْ تصرفها لكلّ مريض، يظلّ بإمكان المريض أنْ يشتري من
منافذ مختلفة إلى أنْ يصلوا إلى الكمّيّة االحتياطيّة المطلوبة. وُضِعَت القوانين إللزام

الصيدليّات وموزّعي األدوية بصرف الكمّيّات التي يحدّدها الطبيب باستخدام نموذج
 وسيكون تنفيذ هذه القوانين خطوة جيّدة باتّجاه منع تكديس 25موحّد للوصفات الطبّيّة.

األدوية في المنازل. ومع ذلك، في سياق وباء كورونا وعجز كثيرين من المرضى عن
تحمّل تكاليف زيارات األطبّاء بانتظام لتجديد الوصفات الطبّيّة، فإنّ مطالبة المرضى
بالتردّد على عيادات األطبّاء ليس خياراً عمليّاً على الدوام. يتمثّل أحد البدائل في أنْ
تُصدِر وزارة الصحّة العامّة قراراً وزاريّاً يسمح لألطبّاء بتقديم الوصفات الطبّيّة عبر

االتّصال الهاتفيّ بالصيدليّات التي يطلبها المرضى. ثمّ يقوم الصيادلة بتوثيق تلك
الطلبات في أنظمتهم الحاليّة الخاصّة بالتوثيق؛ وستكون هذه خطوة جريئة من وزارة
الصحّة العامّة باتّجاه اعتماد نظام لتقديم الوصفات الطبّيّة إلكترونيّاً ونظام السجّالت

الطبّيّة اإللكترونيّة، في تنسيق مع نقابات األطبّاء والصيادلة والمستشفيات. 

هناك العديد من المزايا والعيوب لنظام تقديم الوصفات الطبّيّة رقميّاً، كما هو موضَّح
في الجدول رقم 2 في األسفل. ومع ذلك، وإضافةً إلى دورها في الحدّ من قيام

المرضى بتخزين األدوية، يمكن أنْ يجعل تقديمُ الوصفات الطبّيّة رقميّاً أمرَ تعقّب
المبيعات أيسر، وبالتالي يمنع الغشّ والتهريب والفساد، ويُتيح قدرة أفضل على تحليل
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سلوكيّات المستهلكين ومقدِّمي الوصفات الطبّيّة [األطبّاء] والصيادلة. قد يُوفّر لنا هذا
التحليل السلوكيّ قياس االحتياجات استناداً إلى األدلّة وفتح المجال إلجراء تحاليل

مستقبليّة وتنفيذ السياسات الصحّيّة الصيدالنيّة التي من شأنها تحسين النتائج للمرضى
مع خفض التكاليف التي يتكبّدها المشترون. 

عيوبمزايا

تكاليف البرمجيّات والصيانةمراقبة أفضل لمبيعات الصيدليّات

المخاطرة بانعدام الدقّة في اختيار الموزِّعين (الصيادلة)يمنع تكديس األدوية من قِبَل المرضى

يسهّل تحليل سلوكيّات المستهلك ومقدِّم الوصفة الطبّيّة
والموزّع

بطء وتأخّر النظام

ربّما يتسبّب تصميم البرمجيّات في وقوع أخطاء في كتابةسهولة الوصول إلى سجلّ الوصفات الطبّيّة المقدَّمة للمريض
وصرف الوصفات الطبّيّة

التغلّب على مشكالت وضوح الوصفات الطبّيّة المكتوبة بخطّ
اليد

الحاجة إلى تدريب مقدِّمي الوصفات الطبّيّة والموزّعين

مخاطر أمنيّة (خصوصيّات المريض)يمكن أنْ يكون مكمِّالً للتطبيب عن بُعد / الطبّ اإللكترونيّ

جدول 2: مزايا وعيوب تقديم الوصفات الطبّيّة رقميّاً (المصدر: مجلّة الصيدليّ
 US Pharmacist)26األميركيّ

عوائق أمام التنفيذ:
هناك كثير من التحدّيات التي تقف أمام تنفيذ المقترحات المُشار إليها آنِفاً. فقد يؤدّي

دعم أدوية بعينها فقطّ إلى قيام كثير من المستورِدين، ممّن لن تُدعَم أسماؤهم
التجاريّة، إلى ترك السوق. وهذا بدوره قد يؤدّي إلى فقدان البعض وظائفهم وأعمالهم

التجاريّة. بطبيعة الحال لن يُرحّب مجتمع مستورِدي األدوية بهذه الخطوة؛ ومع ذلك
فإنّ اتّخاذ هذَين اإلجراءَين قد يكون كافياً لتجاوز هذه العقبة، وهذان اإلجراءان هما: 1)
إعادة تسعير األسماء التجاريّة األخرى، غير المدعومة، بناءً على القيمة السوقيّة لسعر

الصرف الحقيقيّ، 2) وإمكانيّة السماح بتصدير فائض األدوية -غير المدعومة- من
األسواق اللبنانيّة خالل فترة شهرين من التطبيق الصحيح لتلك القوانين. سيُتيح هذان
اإلجراءان القيام بإعادة الرسملة للمستورِدين والصيدليّات. وعالوةً على ذلك، سيمثّل

اختيار ما يجب دعمه دون إجراء تحليل قائم على االحتياجات تحدّياً. 

سيتطلّب االنتقال إلى تقديم الوصفات الطبّيّة رقميّاً واستخدام السجّالت الطبّيّة
اإللكترونيّة قراراتٍ وزاريّة من أجل تنفيذ القوانين المتعلّقة باعتماد معرِّف فريد وتوقيع

 مؤخّراً، نشبَت معركة نفوذ بين نقابتَي الصيادلة واألطبّاء في 27إلكترونيّ لكلّ مريض.
لبنان، بشأن تقديم وصفات للقاحات وصرفها وتوصيلها إلى المرضى (فقد صار
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 28مسموحاً للصيدليّات إعطاء اللقاحات بعد أنْ كان األمر من مسؤوليّات األطبّاء).
ويمكن المراوغة في صراعٍ مماثل من خالل الحفاظ على الحافز الماليّ الذي تجنيه

نقابة أطبّاء لبنان عبر النظام الورقيّ الموحّد في تقديم الوصفات الطبّيّة. فهذا الحافز
الماليّ يمثّل مصدر الدخل لصندوق التقاعد، إذ توضَع على كلّ ورقة للوصفات الطبّيّة

دمغة مضمَّنة بقيمة 250 ليرة لبنانيّة تُصدِرها النقابة. إضافةً إلى ذلك، اقترحَت بالفعل
وزارةُ الصحّة العامّة، بالتعاون مع عدّة هيئات للرعاية الصحّيّة، خارطة طريق من أجل

 وينبغي أنْ يكون أيّ تنفيذ لعمليّة تقديم الوصفات 29التقدّم في نظم الصحّة الرقميّة،
الطبّيّة رقميّاً جزءاً من تلك الخارطة. وعالوةً على ذلك، فإنّ ممّا يسهِّل تنفيذ هذا

اإلجراء الخبرة التي اكتسبتها وزارة الصحّة العامّة من إعداد شبكة الموزِّعين بالتعاون
مع "جمعيّة الشبّان المسيحيّة" التي تستخدم السجّالت الطبّيّة اإللكترونيّة لتعقّب

المرضى وتناوُلِهم األدوية. وقد يكون توسيع نطاق هذه الخدمة القائمة بالفعل حّالً
 30سريعاً وفعّاالً.

خاتمة
تعتبَر معالجة أزمة نقص األدوية أمرًا ذا أهمّيّة قصوى، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة
كثيرين. من السذاجة افتراض أنّ عمليّات سالسل توريد األدوية القائمة يمكن أنْ تظلّ

فعّالة في نظام مدعوم، وكذلك من غير الواقعيّ افتراض أنّ األوضاع النقديّة للبالد
ستعود إلى ما كانت عليه قبل تشرين األوّ/ألكتوبر 2019. ويظلّ دورُ وَزارة الصحّة
العامّة، بصفتها جهة تنظيميّة لكّل عنصر من عناصر سالسل التوريد المذكورة آنِفاً،

دوراً أساسيّاً. إّال أنّ التغييرات المقترحَة آنفاً ستتطلّب أيضاً تعاوناً من وزارة االقتصاد
والتجارة ووزارة الماليّة ومصرف لبنان ونقابة مستورِدي المستلزمات الطبّيّة ونقابة

مصانع األدوية ونقابة صيادلة لبنان ونقابة أطبّاء لبنان وممثّلي حماية المستهلك
والبرلمان اللبنانيّ [مجلس النوّاب]. كلّ هؤالء هم جهات فاعلة وأصحاب مصالح
مطلوبون من أجل التغييرات التنظيميّة واالنتقال السلس وتدريب المستخدمين

النهائيّين، ومن أجل وضع وتهيئة نظام للتقييم والمراقبة. قد تساعد إعادة النظر في
نظام الدعم وتعزيز ممارَسات تقديم الوصفات الطبّيّة، من خالل إدخال نظام الوصفات
الطبّيّة الرقميّة، في ترشيد إنفاق احتياطيّ النقد األجنبيّ في مصرف لبنان، وضمان أنّ
ما يُنفَق يفيد أكبر عدد من المرضى المستحقّين، وإتاحة توليد بيانات من أجل تحسين
العمليّات والنتائج. إّال أنّه من أجل نجاح تلك التغييرات ال يمكننا االستهانة بالحاجة إلى
إجماع مختلِف أصحاب المصالح عبر تقليل الخسائر الماليّة الحتميّة التي قد يتكبّدوها.

ستكون إحدى الخطوات الرئيسيّة التي يجب اتّباعها هي تقييم عميق لكيفيّة ضمان
استخدام الوصفات الطبّيّة بصورة رشيدة، وتقليل استخدام المستحضرات الدوائيّة

والصيدالنيّة بشكلٍ عامّ. ويجب أنْ يتمّ هذا األمر في إطار خطّة إصالح عامّة للرعاية
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 مستلهَمة من الدول التي نجحت في إدارة القطاع الصحّيّ خالل األزمات 31الصحّيّة
االقتصاديّة، مثل كثير من الدول األوربّيّة التي استغلّت الفرصة إلدخال تغييرات إيجابيّة

 32[في القطاع الصحّي].

    حلول للغز "اختفاء األدوية" في لبنان: تغيير نظام تقديم الدعم مقترناً بإطالق منصّة رقميّة للوصفات الطبّيّة9



الحواشي
كُتِب لـ"مجموعة إصالح و تقديم الرعاية الصحّيّة "وهي جزء من "جمعية المتطوعين للرعاية الصحية"، وهي منظّمة غير1.

حكوميّة مُسجّلة (علم و خبر 1562) تسعى إلى تقديم خدمات الرعاية الصحّيّة لألشخاص المحتاجين وتحسين الوعي
الصحّيّ والمساهمة في األبحاث العلميّة والعمليّة.

حسيني الصنهاوي. "قطاع األدوية اللبنانيّ في مرمى األزمة االقتصاديّة (تقرير)" وكالة األناضول. [متاح على الموقع2.
.[aa.com.trاإللكترونيّ:

راجانا حَميّة. "اللبنانيّون تحت رحمة المصرف والكارتيل: مسلسل انقطاع األدوية مستمرّ". جريدة األخبار 10 تموز/يوليو3.
.[2020al-akhbar.com. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

جريدة األخبار، "«فكرة» إلغاء الدعم عن الدواء: االنهيار الصحّيّ القادم!"، آخر تعديل في 12 أيلول/سبتمبر 2020، تم4ّ.
.[al-akhbar.comاالطّالع عليه في 16 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

جريدة األخبار، "الدواء اللبنانيّ... جودة عالميّة بأسعارٍ تنافسيّة"، آخر تعديل في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تم5ّ.
.[al-akhbar.comاالطّالع عليه في 16 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

.6 Central Administration of Statistics, "Population Statistics", accessed October 12,
2020.cas.gov.lb.

.7 United Nations HIgh Comission for Refugees (UNHCR), "Operations, Lebanon," accessed
October 27, 2020.reporting.unhcr.org.

.8 United Nations Children’s Fund (UNICEF), "Palestinian Programme in Lebanon," accessed
October 27 2020.unicef.org).

.9 AbdelHay Mechbal, Wim Van Lerberghe, Nabil Kronfol, "The Collaborative Governance of
Lebanon’s Health Sector,"Policy Support Observatory (2018), moph.gov.lb.

وليد عمّار، "النظام الصحّيّ واإلصالح في لبنان"، (المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، 2003). [متاح على10.
.[moph.gov.lbالموقع اإللكترونيّ:

وزارة الصحّة العامّة اللبنانيّة، "وزير الصحّة جال في مستودع لألدوية في بعبدا"، آخر تعديل في 16 تشرين األوّ/ألكتوبر11.
.[2020moph.gov.lb، تمّ االطّالع عليه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

فيفيان عقيقي، "5 مستورِدين يحتكرون أكثر من نصف السوق: الدواء في لبنان أكثر مرارة من الدّاء"، آخر تعديل في12.
13 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020، تمّ االطّالع عليه في 27 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

legal-agenda.com].

.13 Aline Hajj et al., "Prescription and Dispensing Guidelines in Lebanon: Initiative of the Order of
Pharmacists of Lebanon,"Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 13, no. 1 (2020), 

dx.doi.org.

وزارة الصحّة العامّة اللبنانيّة، "وزير الصحّة جال في مستودع لألدوية في بعبدا"، آخر تعديل في 16 تشرين األوّ/ألكتوبر14.
.[2020moph.gov.lb، تمّ االطّالع عليه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

وزارة الصحّة العامّة اللبنانيّة، "وزير الصحّة من زحلة: ضبط صيدليّات ومستودعات أدوية تهرِّب الدواء الى الخارج"، آخر15.
تعديل في 15 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020، تمّ االطّالع عليه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. [متاح على الموقع

[moph.gov.lbاإللكترونيّ:

جريدة الشرق األوسط، "إحباط عمليّة تهريب أدوية عبر مطار بيروت"، آخر تعديل في 7 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020، تم16ّ.
.[aawsat.comاالطّالع عليه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

الئحة األدوية المسموح بصرفها دون وصفة طبّيّة، وزارة الصحّة العامّة اللبنانيّة (2018)، بناء على المادّة رقم 43 من17.
القانون رقم 376 لسنة 1994، والمتعلّق بمزاولة مهنة الصيدلة، وتعديالت المادّتين 46 و47 من القانون رقم 91 لسنة

.[2010moph.gov.lb. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

    حلول للغز "اختفاء األدوية" في لبنان: تغيير نظام تقديم الدعم مقترناً بإطالق منصّة رقميّة للوصفات الطبّيّة10

https://www.aa.com.tr/ar
https://al-akhbar.com/Community/291262
https://al-akhbar.com/Politics/293773
https://al-akhbar.com/Finance_Markets/279257
http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/population-en
https://reporting.unhcr.org/lebanon#:~:text=Lebanon%20remains%20the%20country%20hosting,Palestine%20refugees%20under%20UNRWA's%20mandate
https://www.unicef.org/lebanon/palestinian-programme#:~:text=Currently%2C%20the%20number%20of%20Palestine,17%2C706%20Palestine%20refugees%20from%20Syria
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/0/18161/the-collaborative-governance-of-lebanons-health-sector
https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/131/3932/health-system-and-reform-in-lebanon
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/41303/minister-hasan-visited-a-drug-warehouse-in-baabda-
https://legal-agenda.com/5-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84/
http://dx.doi.org/10.1186/s40545-020-00273-9
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/41303/minister-hasan-visited-a-drug-warehouse-in-baabda-
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/41267/shutdown-of-pharmacies-in-zahleh-for-drug-smuggling
https://aawsat.com/home/article/2550391/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/0/9391/national-otc-medicines-list


.18 Rouba Chbeir and Marwan Mikhael,Lebanon’s Pharmaceutical Drugs Industry: A Diagnosis and
Prescribed Solutions(Blominvest Bank, 2018). 

.19 World Health Organization, "Model List of Essential Medicines," accessed October 20,
2020.apps.who.int.

وزارة الصحّة العامّة اللبنانيّة، "الدليل الوطنيّ لألدوية المسجَّلة في لبنان"، (تمّ االطّالع عليه في تشرين األوّ/ألكتوبر20.
.[2020moph.gov.lb). [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

حسين إسماعيل وآخرون، "إنقاذ قطاع الرعاية الصحّيّة اللبنانيّ المتعثّر: إغاثة فوريّة مع التخطيط لإلصالحات"، آخر21.
تعديل في 15 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020، تمّ االطّالع عليه في 28 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع

.[arab-reform.netاإللكترونيّ:

الشفافية جانب رئيسيّ من جوانب قانون الشراء العامّ التي يتطلّبها مؤتمر سيدر، معهد باسل فليحان المالي22ّ.
واالقتصاديّ، "اقتراح قانون الشراء العامّ في لبنان"، آخر تعديل في شباط/فبراير 2020، تمّ االطّالع عليه في 27

.[institutdesfinances.gov.lbتشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

.23 World Health Organization, "Choosing Interventions That Are Cost Effective (Who-Choice),"
accessed November, 10, 2020.who.int.

.24 Cindy Low Gauvreau, “The Application of Cost Effectiveness Analysis in Developing Countries”
(University of Toronto, 2012),ihpme.utoronto.ca.

من ذلك المادّة 43 من القانون رقم 367 الصادر عام 1994، المتعلّق بالممارَسات الصيدالنيّة، وتعديل المادّة 46 و2547.
من القانون رقم 91 الصادر عام 2010.

.26 Megan Ducker, Chelsea Sanchez, and Shawn Riser, "Pros and Cons of E-Prescribing in
Community Pharmacies"US Pharmacist 8, no. 38 (August 20, 2013 2013), uspharmacist.com.

القانون رقم 81 للعام 2018 المتعلّق بالمعامَالت اإللكترونيّة والبيانات الشخصيّة.27.

قناة News Lebanon LBCI على يوتيوب. "اعتصام لنقابتَي األطبّاء [في بيروت وطرابلس] أمام وزارة الصحّة"، آخر28.
.[youtu.beتعديل بتاريخ 14 تمّوز/يوليو 2020. [متاح على الموقع اإللكترونيّ:

.29 Ghassan Hamadeh,E-Health Roadmap for Lebanon ,EHR Readiness: Building Consensus on the
Readiness for EHR in Lebanon(American University of Beirut: 2019). 

.30 Hilda Harb and Lina Abou Mrad,Towards a National Health Infrormation System  (Lebanese 
Ministry of Public Health, 2009),moph.gov.lb.

حسين إسماعيل وآخرون. "إنقاذ قطاع الرعاية الصحّيّة اللبنانيّ المتعثّر: إغاثة فوريّة مع التخطيط لإلصالحات". آخر31.
تعديل بتاريخ 15 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020، وتمّ االطّالع عليه بتاريخ 28 تشرين األوّ/ألكتوبر 2020. [متاح على الموقع

.[arab-reform.netاإللكترونيّ:

.32 Sarah Thomson et al.,Economic Crisis, Health Systems and Health in Europe: Impact and 
Implications for Policy (World Health Organization, Regional Office for Europe, 2014), 

euro.who.int.

    حلول للغز "اختفاء األدوية" في لبنان: تغيير نظام تقديم الدعم مقترناً بإطالق منصّة رقميّة للوصفات الطبّيّة11

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.06-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.06-eng.pdf
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/
http://www.institutdesfinances.gov.lb/wp-content/uploads/2020/06/PP-Law-Draft-Feb2020-ar-WITH-RL.pdf
https://www.who.int/choice/toolkit/en/
http://ihpme.utoronto.ca/document/the-application-of-cost-effectiveness-analysis-in-developing-countries/
https://www.uspharmacist.com/article/pros-and-cons-of-e-prescribing-in-community-pharmacies-42392
https://youtu.be/iZ4kmY5SFdo
https://www.moph.gov.lb/DynamicPages/download_file/564
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/257579/Economic-crisis-health-systems-Europe-impact-implications-policy.pdf


الكتّاب

نديم الجمل
زميل باحث في قسم أمراض القلب في الجامعة األميركيّة في بيروت

ألفت أُسطة
مديرة قسم الصيدلة في المركز الطبّيّ بالجامعة األميركيّة في بيروت

مُنى نصر اهللا
أستاذة مشاركة في الطبّ السريريّ بقسم الغدد الصمّاء واأليْض في الجامعة

األميركيّة في بيروت

ایلي الشاعر
أستاذ علم الدماغ واألعصاب واألخالقیات الطبیة ورئیس دائرة علوم التشریح والخالیا

والوظائف الحیة في كلیة الطب، الجامعة األمریكیة في بیروت

غسّان حمادة
أستاذ ورئيس دائرة طبّ العائلة، والعميد المساعد لبرامج المعلوماتيّة والتعليم الطبّيّ

المستمرّ في المركز الطبّيّ بالجامعة األميركيّة في بيروت

حسين إسماعيل
أستاذ مساعد في الطبّ السريريّ

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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