
الثــــورة قضايا وناسقضايا وناس

* بداية ، ما يشهده الوطن ويعيشه من عدوان 
وحصار منذ عامني ، تجاوز كل الحدود والقوانني 
ــرف حجم  ــارئ أن يع ــف يمكن للق ــراف ، كي واألع

األرضار التي لحقت بالقطاع الدوائي والهيئة؟
ــام  ــل ع ــي بشك ــي والصح ــاع الطب ــن القط ــم يك -  ل
ــدوان, حيث  ــن أرضار الع ــأى ع ــة  يف من ــي خاص والدوائ
تعرضت العديد من املنشآت الطبية والصحية والدوائية  
ــك عن الحصار  ــة إىل القصف, ناهي ــة والخاص الحكومي
ــات الطبية  ــة واملستلزم ــم يستثني حتى األدوي ــذي ل ال
ــني  ــة القوان ــم وكاف ــني العال ــت قوان ــت وحرم ــي جرم الت
ــة ألي طرف كان  ــع أو عرقلة وصول األدوي اإلنسانية من
ــاك الكثري من العراقيل  ــن أطراف النزاع أو الحرب. وهن م
واملعوقات أمام استرياد األدوية وهي بالفعل تؤثر بشكل 
ــس سلباً عىل  ــاع الدوائي الخاص وتنعك ــري عىل القط كب
توفري األدوية املطلوبة والهامة للمرىض وكذا يف أسعارها ،
ــو معلوم انه من أولويات برنامج حكومة االنقاذ  كما ه
ــة العليا  ــا يف الهيئ ــن بدورن ــدواء ونح ــري ال ــي توف الوطن
ــة ومع إرشاف معايل وزير الصحة العامة والسكان  لألدوي
ــد سالم بن حفيظ هو توفري الدواء اآلمن والفعال  د.محم
ــا ان أورد أوًال بعض  ــب هن ــب واح ــر مناس ــودة وسع بج
ــة كثرية وعديدة  ــي تواجه استرياد األدوي الصعوبات الت

ويعاني ويشكو القطاع الخاص منها وأبرزها:
أوًال : فيما يخص النقل البحري ففي بداية العدوان تم 
منع السفن املتجهة لليمن من الدخول للموانئ اليمنية 
ــا إىل جدة أو جيبوتي  ــة ميناء الحديدة وتحويله وخاص
ــارة التجار  ــر، مما أدى إىل خس ــت هناك لعدة أشه وبقي
ــل أي بضائع  ــن نق ــن والتأمني م ــات الشح ــض رشك ورف
ــن خصوصية  ــا لها م ــات مل ــة واملستلزم ــة األدوي وخاص
ــد النقل ، أو تحويل مسار السفن إىل ميناء عدن وكما  عن
تعلمون حساسية الوضع وعدم االستقرار هناك يمنعها 

من الذهاب مليناء عدن .
ــن األدوية عرب الخطوط الجوية  ثانياً : يف جانب شح
ــل يف األربعة  ــل كام ــة شل ــة الجوي ــل  للمالح ــد حص فق
األشهر األوىل ولم يدخل البلد أي أدوية باستثناء بعض 
ــا بطائراتها  ــي تنقله ــة باملنظمات والت ــة الخاص األدوي
الخاصة ، ومن ثم تم السماح لوصول طائرة واحدة تابعة 
ــن األدوية إال  ــم يتم شح ــاب فقط ول ــة لنقل الرك لليمني
ــض التجار الستئجار طائرة  بعد استثناءات واضطر بع
ــاً وذلك  ــف دوالر تقريب ــل إىل 150 أل ــة وبكلفة تص خاص

لنقل حمولة الطائرة فقط .
ثالثاً : قلة توافر العملة الصعبة وصعوبة تحويلها من 
داخل الوطن إىل الرشكات األم املراد االسترياد منها وهذه 
ــار األدوية بشكل كبري ، والبد من  مشكلة يعاني منها تج

توفري الحلول لها ويف أرسع وقت .
ــي األخرى التي لم يتبق منها  ــاً : املنافذ الربية وه رابع
ــة يف الصحراء وعربه  ــل إال منفذ الوديع ــرة يف العم مستم
ــض األدوية بالنقل الربي وذلك يف حاويات  تم إدخال بع
ــرارة يف الطريق  ــة ، نظراً لشدة الح ــة وبتكلفة عالي مكيف
ــة عرب الوديعة وخوفاً من تلف بعض األدوية نتيجة  الربي
ــة إىل وضعها  ــي بحاج ــة للصحراء وه ــروف الجوي الظ

وتخزينها ونقلها تحت برودة معينة ..
ــي لحقت بالقطاع  ــالل ذكر األرضار الت * من خ
ــي  الت ــراءات  اإلج أو  ــل  البدائ ــا  م  ، ــي  الدوائ

اتخذتموها لسري العمل وتوفري الدواء ؟ 
ــراءات وخطوات هامة  ــة عدة إج ــد اتخذت الهيئ - لق
ــل دخولها  ــن األدوية وتسهي ــار ع ــل رفع الحص يف سبي
ــدات  ــة ومناش ــداءات استغاث ــالق ن ــا إط ــن منه إىل اليم
للمنظمات العاملية ومنظمات حقوق اإلنسان واملجتمع 
املدني.. كذا عقد مؤتمرات صحفية تبني الوضع الدوائي 
ــي يف اليمن والوضع الكارثي واإلنساني الذي قد  والصح
ــب اليمني بأكمله بسبب  يؤدي إىل إبادة جماعية للشع
نقص الدواء إضافة إىل تقديم رسائل احتجاج واستغاثة 
ــة وكذلك  ــة والعربي ــارة العاملي ــرف التج ــن غ ــدد م إىل ع
ــم عىل  ــة واطالعه ــن العاملي ــات الشح ــات ومؤسس رشك
ــع الكارثي يف الوطن بسبب توقفهم عن الشحن إىل  الوض
اليمن بدون أي مسوغ قانوني وأن سلع الدواء والغذاء قد 
أقرت جميع املواثيق والدساتري الدولية بعدم املساس بها 

يف الحروب فما بالك يف العدوان وحصار شعب .
* بشفافية كاملة ، هل املخزون الدوائي يف اليمن كاف 

لفرتات مقبلة ، أم أننا نواجه كارثة حقيقية فعال؟
ــوع املايض إدارة الرقابة والتفتيش  - لقد وجهنا األسب
ــيـ  دشن  ــزول امليدان ــن للن ــع إدارات األم ــق م بالتنسي
ــوق الدوائي وذلك لضبط  ــزول أمس السبتـ  إىل الس الن
ــة املخزون الدوائي يف  ــار الدواء ومعرفة حجم ونسب أسع
السوق.. وعىل ضوء نتائج نزول التفتيش سنجيب عىل 

سؤالكم.
ــر  ــار الجائ ــدوان والحص ــرار الع ــم استم ــن ورغ لك
واملعوقات والصعاب التي تقف وتعرقل عمليات استرياد 
ــوق الدوائي شبه  ــة إىل اليمن, إال أن الس وإدخال األدوي
مستقر إىل درجة ال بأس بها ،كون السوق الدوائي يعتمد 
ــىل االسترياد بنسبة  ــه من األدوية ع ــري احتياجات يف توف

%85 و%15 عىل اإلنتاج املحيل بشكل عام .
ــع وغريها  ــة واملصان ــن رشكات األدوي ــاذا ع * م
ــراءات واآللية التي  ــا اإلج ــدة يف اليمن ، م املتواج

تعملون عليها يف هذا املجال؟ 
ــا عرشة مصانع  ــع املحلية طبعا لدين ــد املصان - تقص
ــي ما  ــة تغط ــة واملحلي ــا ان الصناع ــا ذكرن ــة وكم محلي
ــادل %15 من االحتياج املحيل واملشكلة انها ليس لها  يع
االمكانيات حاليا لتصنيع الفياالت واملحاليل الوريدية.

اال انها تتجه اآلن لزيادة عدد األصناف التي تنتجها 
وخاصة األصناف األساسية واملنقذة للحياة.

ــا طور التشجيع لهذه املصانع وبعضا يف صدد  اتخذن
ــدة للفياالت ونحن منتظرون  إضافة خطوط انتاج جدي
ــع محلية  ــروا بإنشاء مصان ــال أن يستثم ــن رؤوس امل م

خاصة للمحاليل بدال من االسترياد من الخارج.
* ما اآلثار الذي تسبب بها العدوان عىل القطاع 

الدوائي يف اليمن؟
ــري والجوي من قبل  ــار الخانق الربي والبح - الحص
ــف ميناء الحديدة  ــدوان السعودي عىل اليمن، وقص الع
ــم واألكرب  ــذي يعترب األه ــدوان ال ــل الع ــاري من قب التج
ــريان إىل  ــع حركة الط ــة ومن ــات األدوي ــال شحن الستقب
ــىل رأسها مطار صنعاء  مطارات الجمهورية اليمنية وع
الدويل, تسبب يف امتناع معظم رشكات الشحن من شحن 
ــب الوضع  ــة إىل اليمن بسب ــع املختلف ــة والبضائ األدوي
ــل دول العدوان  ــا من قب ــك الضغوط عليه ــي وكذل األمن
ــات واملؤسسات والبيوت  ــا أدى إىل اعتذار بعض الرشك م
ــن مواصلة عملها يف استرياد  ــة لقطاع األدوية ع التجاري
ــة واملستلزمات من  ــىل البضائع واألدوي ــة خوفاً ع األدوي
التلف والضياع يف املوانئ مثل مينائي جيبوتي أو جدة .

* ما هي االجراءات التي عملتوها لتوفري الدواء؟
ــاف  ــب االصن ــم شط ــراءات وت ــض االج ــا بع - اتخذن
ــة ولم يتم استريادها وذلك  التي استكملت املدة القانوني

ــم تسجيلها, كذلك تم  ــة لبدائل جديدة ت التاحة الفرص
منح بعض االستثناءات لألدوية املهمة جدا مثال كأدوية 
ــي لعالج  ــع املركز الوطن ــان بالتنسيق م ــراض الرسط أم
ــع التسهيالت  ــداً من الجهود لوض ــذل مزي األورام وسنب
ــه  ــي تواج ــات الت ــات والصعوب ــة املعوق ــك معالج وكذل

مصنعو ومستوردو األدوية.
ــاع يف الصيدليات  ــي تب ــة والت ــة املهرب * األدوي
وأيضا املنتهية الصالحية ، هل وضعتم حد لها؟ 
- األدوية املهربة أو املنتهية الصالحية, تعترب آفة عىل 
املجتمع بشكل عام, والهيئة العليا لألدوية تعمل جاهدة 
ــل حالياً عىل تحضري  ــد من هذه الظاهرة, ونعم عىل الح

ــزورة, تتبعه  ــأرضار األدوية املهربة وامل ــر للتوعية ب مؤتم
ــة األدوية املهربة واملزورة  ــه إعالمية توعوية ملحارب حمل

واملنتهية الصالحية والحد من انتشارها. 
وأدعو عرب صحيفة (الثورة) كافة مستوردي األدوية 
ــة األدوية  ــن توسع رقع ــة  للحد م ــع الهيئ ــاون م إىل التع
ــة وان يلتزموا بتوفري  ــة واملزورة واملنتهية الصالحي املهرب
ــم الوكيل  ــم التسجيل واس ــا رق ــوم عليه ــم مخت ادويته

ليسهل للمواطن تمييزها.
ــا غرفة عمليات  ــة لديه ــري إىل أن وزارة الصح وأش
ــة األدوية يف  ــة حرك ــذا ملراقب ــة وك ــات العاجل للبالغ
ــات  ــات والرشك ــواق والصيدلي ــذ واألس ــع املناف جمي
ــه الشكاوى  وهو    ــون تتلقى من خالل ــا رقم تلف ولديه
250888 -  01 لتلقي أي بالغات عن أي دواء مخدر أو 
ــود يف أي صيدلية وسنعمل عىل  ــزور أو مهرب موج م
ــع وزارة  ــع بالتعاون م ــوع بشكل رسي ــة املوض معالج
ــدادات الكاملة  ــا أن  الهيئة لديها االستع ــة كم الصح
ــري إىل وجود  ــن أي بالغات تش ــق م ــرك والتحق للتح
ــوي أدوية مهربة  ــة مخالفة أو تح ــات أدوي أي شحن
ــا ومصادرتها وإتالفها  أو منتهية الصالحية وضبطه

أمام وسائل اإلعالم املختلفة.
ــررة  ــداءات متك ــت ن ــة أطلق ــا لألدوي ــة العلي * الهيئ
ورصخات استغاثة ، كيف وجدتم تفاعل املجتمع الدويل 

مع هذه النداءات والرصخات؟ 
ــة الصيادلة  ــة وبالرشاكة مع نقاب ــد اتخذت الهيئ - لق
ــراءات وخطوات  ــاذ عدة إج ــة التجارية وتم اتخ والغرف
هامة يف سبيل رفع الحصار عن األدوية وتسهيل دخولها 
ــدات  ــة ومناش ــداءات استغاث ــالق ن ــا إط ــن منه إىل اليم
للمنظمات العاملية ومنظمات حقوق اإلنسان واملجتمع 
املدني.. كذا عقد مؤتمرات صحفية تبني الوضع الدوائي 
ــي يف اليمن والوضع الكارثي واإلنساني الذي قد  والصح
ــب اليمني بأكمله بسبب  يؤدي إىل إبادة جماعية للشع
نقص الدواء إضافة إىل تقديم رسائل احتجاج واستغاثة 
ــة وكذلك  ــة والعربي ــارة العاملي ــرف التج ــن غ ــدد م إىل ع
ــم عىل  ــة وإطالعه ــن العاملي ــات الشح ــات ومؤسس رشك
ــع الكارثي يف الوطن بسبب توقفهم عن الشحن إىل  الوض
اليمن بدون أي مسوغ قانوني وأن سلع الدواء والغذاء قد 
أقرت جميع املواثيق والدساتري الدولية بعدم املساس بها 

يف الحروب بني الدول.. إال أن االستجابة ضعيفة.
ــا الهيئة  ــكاليات التي تواجهه ــرز اإلش *  ما أب
ــن تجاوزها  ــف يمك ــك كي ــة، وبرأي ــا لألدوي العلي

ووضع الحلول املناسبة لها ؟ 
ــاك اشكاليات سابقة مرتاكمة كعدم وجود قانون  - هن
ــن اللوائح  ــارض الكثري م ــك تع ــة وكذل ــدواء والصيدل لل
ــا شتت جهود الرقابة عىل الدواء  والقوانني والتي بعضه
ــة يف الصيدليات وذلك بني الهيئة ومكاتب الصحة  خاص
ــوارد املادية والتي  ــر امل ــك عدم توف ــة ، كذل ووزارة الصح

تعترب من ضمن املعوقات.  
ــا اىل ما تناولته بعض الصحف  * ماذا لو تطرقن
ــة املخدرات التي دخلت كهبات  املحلية عن ادوي
ــة وأن هناك  ــة ، هل فعال هي حقيق ــوزارة الصح ل

ادوية مجانية تابعة للوزارة تباع يف السوق ؟
ــن جهة رقابية ضابطة وقد سبق وأنزلنا اللجان  -  نح
ــواء للتفتيش عن  ــا دوريا س ــة وايضا يتم نزوله امليداين
ــص رسمية  ــدون تراخي ــاع ب ــي تب ــدرة الت ــة املخ األدوي
ــة مهربة أو مزورة وما اورده  ــب القانون أو ألي أدوي وحس
ــه بعد وصول  ــد إوضحنا سابقا بأن ــض اإلعالميني فق بع
مذكرة وزارة الصحة أحلناها إلدارة االسترياد فيما يخص 
ــا الرسمية إما فيما  ــة العامة واستكملت اجراءاته االدوي
ــذه اإلدارة  ــت اإلحالة له ــدرات فقد تم ــص ادارة املخ يخ
ــراءات املوافقة عىل االسترياد  ــة ولم تستكمل اج املخاص
ــة وعند  ــوادر صيدالنية فني ــا ك ــة لديه ــراج والهيئ واإلف
ــه فإنها ولواجبها  ــات أو إشاعات إعالمي ــود أي بالغ وج
ــزول وتتحقق من كل  ــو املواطن تتحرك بالن الوطني نح
ــدم وجود مثل  ــا إىل اآلن التقارير تشري إىل ع ــك وطبع ذل

ما يتم الرتويج له.
ــن متابعة  ــة ليست مسؤولة ع ــاً أن  الهيئ ــد أيض ونؤك
توزيع أي شحنة أدوية تدخل اليمن عن طريق الطلبات 
ــي هي صادرة عن وزارة الصحة املعنية بتلقي الهبات  الت
ــات الدولية يف  ــات واملنظم ــل الهيئ ــن قب ــدات م واملساع
ــا تحت ارشاف وزارة  ــار املساعدات والتي يتم توزيعه أط
ــدة األزمة التي  ــة للمستشفيات للتخفيف من ح الصح
ــالد جراء  ــة يف الب ــة والعالجي ــب الطبي ــا الجوان تعانيه

العدوان.
ــوزارة أو من  ــواء من ال ــول أي بالغ س ــد وص ــن عن ولك
ــادرة مثل هذه  ــم التعميم والتحرك ملص ــة فإنه يت أي جه

األدوية.
ــا ملختلف  ــي توجهونه ــالتكم الت ــا هي رس * م

وسائل اإلعالم الوطني ؟ 
ــري  ــي إىل تح ــالم الوطن ــل اإلع ــة وسائ ــو كاف - أدع
ــادئ العمل الصحفي  ــزام بمعايري ومب املصداقية وااللت
ــات واالفرتاءات  ــرات والشائع ــرار إىل املهات ــدم االنج وع
ــون للهيئة يف توفري األدوية ونقل معاناة  وأن تكون أداة ع
ــدم ومنابر تشويه,  ــم ال أن تكون معول ه ــن إىل العال اليم
وحتى ال تفقد تلك الوسائل والصحافيني الثقة يف صحة 

أخبارهم.
ــام تعززون  ــودون قولها أو أرق ــة أخرية ت * كلم

اللقاء بها ؟
ــوردي األدوية بتحمل  ــة إىل بعض مست - أوجه رسال
ــة يف  ــة والوظيفي ــل الوطني ــة قب ــم اإلنساني مسؤوليته
استرياد األدوية واملستلزمات الطبية يف ظل هذه الظروف 
ــي وقفت – وما  ــات والصعاب الت ــاوزا كل املعوق وأن يتج
ــم ..  وأن يقوموا باسترياد األصناف الدوائية  تزال – أمامه

التي سجلوها لدى الهيئة.
ــدر ويحرتم جهود  ــع اليمني يق ــا أعلم بأن املجتم وأن
ــم  ــد ببعضه ــذي أشي ــت ال ــن ويف الوق ــؤالء املستوردي ه
ــم يف استرياد  ــر بالقيام بمسئوليته ــب البعض اآلخ أطال
ــاوز العراقيل  ــاص والعمل معا لتج ــة للقطاع الخ األدوي
ــدوان وأن يكون هدفنا  ــات املفروضة نتيجة الع والصعوب
ــر املناسب .. وال  ــودة والسع ــدواء للمرىض بالج ــري ال توف

هدف لنا غريه.

ــا ملواطنيها، حيث تقاس تقدم وتطور املجتمعات البرشية بمدى قدرة  ــدواء من أهم السلع واملنتجات املرتبطة بحياة االنسان، كما يعد من أهم الخدمات األساسية التي تعمل حكومات الدول عىل توفريه ــل ال يظ
حكوماتها عىل تقديم الخدمات الصحية والدوائية للسكان.

ومن هذا املنطلق تعمل حكومة اإلنقاذ الوطني ممثلة بوزارة الصحة والهيئة العامة لألدوية عىل توفري القدر الكبري من اإلمكانيات الصحية والطبية والدوائية للمواطنني يف اطار اإلمكانيات املتاحة لها يف ظل ما تعيشه 
اليمن من أوضاع صعبة جراء العدوان والحصار املفروض من قبل دول التحالف والذي لم يستنث حتى الدواء الذي يدخل يف اطار العمليات اإلنسانية يف اطار القوانني الدولية املعنية يف حاالت الحروب والكوارث.

ترى ما مدى إمكانيات القطاع الصحي والدوائي يف اليمن عىل االستمرار يف تقديم خدماته للمواطنني يف ظل العدوان والحصار املستمر؟ وكيف يتم تسيري األمور يف هذا القطاع الخدمي الحيوي الهام ؟ وما هي الطرق 
واألسالب واإلجراءات التي تتخذها هيئة األدوية لتوفر العالجات للمرىض والرشائح التي تعاني من أمراض مستعصية وخطرية مثل "الرسطان والسكري والقلب" وغريها من األمراض ؟ ."..." أسئلة كثرية تتعلق بالدواء 

واألدوية نطرحها عىل الدكتور محمد املداني رئيس الهيئة العليا لألدوية – اىل نص الحوار:

أجرى اللقاء: وائل رشحة

الدكتور محمد المداين رئيس الهيئة العليا لألدوية لـ "الثورة":

عشرة مصانع أدوية يمنية 
تغطي 15 % من االستهالك 

املحلي

استمرار العدوان والحصار 
ينذر بوضع كارثي يف القطاع 

الدوايئ مستقبال

إجراءات دقيقة لضبط 
السوق تمنع دخول أية 
أدوية مخدرة اىل البالد

نعاين من مشكلة عدم 
وجود قانون خاص بالدواء 

والصيدلة

السوق الدوائية شبه مستقرة يف اليمن رغم اعتمادها بنسبة السوق الدوائية شبه مستقرة يف اليمن رغم اعتمادها بنسبة 8080 % على الخارج % على الخارج
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