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 تـقـديـــــم
التي رسمت معالم التحديات للمكونات االدارية تتنوع المخاطر والمهددات التى تواجه قطاع غزة و 

والهيئات والقطاعات الرسمية في قطاع غزة مما يتطلب التفكير لتحسين الحالة التنموية للمجتمع 
الفلسطيني، خاصة وأن قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي خانق ويتحكم بالمنافذ والتي تؤثر 

 والنقل، االستيراد، تشمل والتي الدوائي قطاعلل اإلدارية المراحل منظومةبشكل مباشر على 
 .والتخلص والتداول، والتخزين،

المنظومة اإلدارية  لقد أحدثت األزمات التي تعصف بواقع قطاع غزة تغييرا  جوهري ا في نمط
لقطاع غزة وذلك عبر التخطيط المستمر للحد من الخسائر البشرية والمادية والبيئة ودراسة 

على اآلخر وانعكاس قيود االحتالل على القطاع الدوائي، مما ساهم في انعكاسات كل قطاع 
جراءات الجهوزية واالستعداد والتخطيط لتوزيع االحتياجات من األدوية  تحسين أساليب وا 
والمستلزمات الطبية بشكل مستمر بهدف الحد أو التقليل من اآلثار السلبية لألزمات، وهذا يمكن 

 تحكم المخاطر المتوقعة قدر اإلمكان.أن يساعد صناع القرار بال

في اإلدارة العامة للصيدلة ولجنة  يتكون القطاع الدوائي من القطاع الحكومي العام متمثال  
الصيدلة والدواء، وشركات األدوية ونقابة الصيادلة ومستودعات تخزين األدوية والمستلزمات 

مجتمعي واألهلي والمنظمات الدولية الطبية والصيدليات العاملة في القطاع العام والخاص وال
التى تساهم في تنظيم األدلة المعيارية بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية، والعيادات الخاصة 

 واألونروا التى لها باع طويل في تقديم خدمات الرعاية األولية.

لبي الواضح، الحصار االسرائيلي على قطاع غزة وسياسات االحتالل الخانقة بالتأثير الس ساهم
وذلك بارتفاع مستويات العجز في المستهلكات الطبية واألدوية واالحتياجات العالجية والتي 

 فقدشكلت تحدي ا أمام صناع القرار في قيادة اإلدارة العامة للصيدلة وشركاء القطاع الدوائي، 
القتصادي األدوات واآلليات والوسائل على الصعيد البشري واالجتماعي وا من كثيرا تغيرت

قبل الحصار، وخاصة  عليه كانت لما النقيض قاربت بدرجة والتنموي المرتبط بالقطاع الدوائي
 لها تتعرض أن المتوقع المخاطر بخصوص العلمي البحث مجاالتالبنية االستثمارية في 
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واالصابات الناتجة عن االعتداءات  واألمراض والجوائح األوبئةالمجتمع الفلسطيني وانتشار 
 . عسكريةال

 حالة-غزة قطاع في الخطرة المواد إدارة واقع بيانحول  يتمحور الحالي للكتاب الرئيسي الهدف
 تشمل والتي الدوائي للقطاع اإلدارية المراحل منظومة وتحليل وتحديد الدوائي، للقطاع دراسية

 البيانات تلك ينب التفاعلية العالقةودراسة . والتخلص والتداول، والتخزين، والنقل، االستيراد،
مراحل إدارة القطاع الدوائي والصيدالني  حول طرحها يتم التي والمهنيين الخبراء وآراء

والمستلزمات الطبية، والعالقة بين أطراف االنتاج والوعي بأهمية التعامل وفق منظومة إدارية 
 محددة مسبق ا بلوائح تقرها السلطات المختصة.

قطاع الدوائي من أولويات لجنة السياسات الوطنية نظر ا الرتباطها إدارة ال لعمليات التخطيط ُيعد
دارة األزمات الدوائية بفعالية  الوثيق بالسياسات الوطنية الخاصة بالصحة المجتمعية، وا 

الحصار الخانق على  وبمساهمة من كافة األطراف ذات العالقة بما فيها المجتمع المتضرر من
ية لالستعداد لكافة اآلثار الناتجة عن االعتداءات العسكرية رفع مستويات الجهوز قطاع غزة، و 

 ذلك ويتم ،المتكررة في قطاع غزة وتوفير االحتياجات للمستشفيات الميدانية العاملة في القطاع
رسم المالمح المشتركة إلدارة  بعمليات المعنية الجهات كافة بمشاركة ودائم مستمر بشكل

 مع حجم التهديدات والمخاطر المحتملة. القطاع الدوائي وذلك بما يتوافق

 حول ،اإلدارة العامة للصيدلة في القرار لصانعي مستقبلية تصورات وضع في الكتاب هذا يساهم
إدارة القطاع الصيدالني وفق مراحل متعددة تبدأ بعمليات االستيراد من  في تتبع التى المنهجية

أو المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع  المعابر سواء األدوية المستوردة أو المتبرع بها،
العملية في تطبيق المقترحات المقدمة في هذا الكتاب والتي يصلح  الناحية من سواء ،الدوائي

 المعقدة القضاياتطبيقها في قطاع غزة او أي منطقة لها نفس الظروف المتشابهة، أو معالجة 
 ،دارة القطاع الدوائيإ في حادة قرارات اتخاذ المخاطر المعقدة والتي تتطلب بوقوع المرتبطة

 .ليكون مرجع علمي هام لكافة الباحثين والمختصين في هذا المجال

برلين غزة، القدس،  

2202 يناير   
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Introduction 

The risks and threats facing the Gaza Strip are diverse and have shaped the 

challenges for the administrative components, bodies and official sectors in the Gaza 

Strip. This requires thinking to improve the developmental situation of the 

Palestinian society, especially that the Gaza Strip suffers from a suffocating Israeli 

siege and controls the crossings, which directly affects the administrative stages of 

the pharmaceutical sector, including import, transport, storage, handling and 

disposal. 

The crises in the Gaza Strip have fundamentally altered the pattern of the Gaza 

Strip's administrative system, through continuous planning to reduce human, material 

and environmental losses and by studying the repercussions of each sector on the 

other and the reflection of the occupation’s restrictions on the pharmaceutical sector. 

This has contributed to improving the methods and procedures of preparedness and 

planning for the continuous distribution of the needed medicines and medical 

supplies with the aim of reducing or minimizing the negative effects of crises, which 

in turn can help decision-makers to control the expected risks as much as possible. 

The pharmaceutical sector consists of the public government sector, which is 

represented by the General Directorate of Pharmacy, the Pharmacy and Drug 

Committee, pharmaceutical companies, the Pharmacists Syndicate, warehouses for 

the storage of medicines and medical supplies, pharmacies operating in the public, 

private, community and civil sectors, in addition to international organizations that 

are involved in developing guidelines in partnership with the Palestinian Ministry of 

Health, private clinics and UNRWA, which have a long history of providing primary 

care services. 

The Israeli siege of the Gaza Strip and the occupation's stifling policies have clear 

and negative impacts, through increasing the shortage levels of medical disposables, 

medicines and medical needs, which have posed a challenge to the decision-makers 

in the leadership of the General Directorate of Pharmacy and other partners in the 

pharmaceutical sector. Many of the tools, mechanisms and means at the human, 

social, economic and development levels linked to the pharmaceutical sector have 

changed to a degree that is close to the opposite of what they were before the siege, 

especially the investment structure in the fields of scientific research regarding the 

expected risks to the Palestinian society and the spread of epidemics, pandemics, 

diseases and injuries resulting from military attacks. 

The main objective of the current book is to identify the reality of hazardous 

materials management in the Gaza Strip - a case study of the pharmaceutical sector, 

and to identify and analyse the system of administrative stages of the pharmaceutical 

sector, which includes import, transport, storage, handling, and disposal. And to 

study the interactive relationship between these data and the presented opinions of 
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experts and professionals about the stages of management of the pharmaceutical 

sector and medical supplies, and about the relationship between different production 

parties, and the awareness of the importance of dealing according to a pre-defined 

administrative system with regulations approved by the competent authorities. 

Planning for the management of the pharmaceutical sector is one of the priorities of 

the National Policy Committee, due to its tight connection with the national policies 

related to community health, and the effective management of pharmaceutical crises 

with the participation of all relevant parties, including the community affected by the 

suffocating siege on the Gaza Strip, and raising the levels of preparedness for all the 

consequences of repeated military aggressions on the Gaza Strip and providing the 

needs of field hospitals operating in the Strip, which is done on a continuous and 

permanent basis, with the participation of all stakeholders involved in the joint 

profiling of the management of the Pharmaceutical Sector, in line with the magnitude 

of potential threats and risks. 

This book contributes to developing future visions for decision-makers in the 

General Directorate of Pharmacy, about the methodology to be followed in managing 

the pharmaceutical sector, in various stages, starting with import operations from 

crossings, whether imported or donated drugs, or raw materials used in 

pharmaceutical manufacturing operations, whether from a practical point in applying 

the proposals presented in this book, which can be applied in the Gaza Strip or any 

region with similar circumstances, or addressing the complex issues associated with 

the occurrence of complex risks that require making severe decisions in the 

management of the pharmaceutical sector, to be an important scientific reference for 

all researchers and specialists in this field. 

 
Jerusalem, Gaza, Berlin 

January 2022 
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األول: الفصل 
 المقدمة
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 :المقدمة
لما تسببه  بخطورتها العالية ى تدخل في التصنيع الدوائيالتالمواد الكيميائية األولية  تتسم غالبية

 تختلفو  ،والمهيج واألكالفمنها المسرطن والسام  ؛والبيئة صحة اإلنسان سلبية على تأثيراتمن 
على االشتعال، القدرة و ، السميةكدرجة  حسب خصائصهاوأثر أضرارها المواد  خطورة هذه

أثناء التعامل معها أو نقلها أو تخزينها  ا تكمن خطورتهفالبعض منه ،الكيميائي النشاطو  تركيزالو 
يؤثر على  ا  أو أبخرة أو دخان ا  مكن أن تطلق غبار ينها حيث إ ؛التخلص منهاأو معالجتها أو 

ا للوائح يجب أن يتم إدارتها بشكل جيد ومالئم طبق   هاأو منع هاللحد من. و بيئة العملصحة 
 امرور  و بدء ا من الحصول عليها من مصدرها  ؛تداولهاحل واألنظمة الدولية والمحلية خالل مرا

اإلدارة المناسبة لهذه المواد من خالل وجود استراتيجيات  تتحققو التخلص منها. ثم استخدامها ب
و إعادة استخدام هذه المواد أالحد من الخطر أو تقليله من مهامها التي و  معها للتعامل قطاعية

 .القوانين المحلية حسب عادة التدوير والتخلص منهاإألغراض األبحاث والتجارب أو 

تتنوع المواد الكيميائية األولية التي تدخل في الصناعات الدوائية حسب طبيعة االستخدام 
والتجار يتهاونون في  المنشآتوبالرغم من ذلك إال أن أصحاب  ،وتختلف في درجة خطورتها
ذ يلجأ و السلبي لها،  رروالض التأثير بمستوياتل التعامل معها بسبب الجه إلى الغش م بعضها 

للقوانين واألنظمة  لذلك تسعى الجهود المحلية طبقا   ؛اللوائح واألنظمة في التعامل معها وتجاهل
ملتزمين بتطبيق شروط وقواعد التعامل مع هذه المواد الغير  رادعة علىوضع عقوبات ل الوطنية

 .لضمان حماية صحة اإلنسان والبيئة

الدوائية من قصور نتيجة الممارسات اإلسرائيلية والحصار  وخاصةناعات التحويلية تعاني الص
، وكذلك وعدم توفر آالت تكنولوجية حديثة مهمة في التصنيع الدوائي لتزيد من كفاءته وفعاليته

واضح في المواد الخام األولية المستخدمة، لذلك يلجأ سكان القطاع إلى استيراد األدوية ال نقصال
ويلجأ البعض إلى طرق خاصة  ،الحصول عليها من التبرعات الدولية أو- الجاهزة-نعة المص

النقل والتخزين الجيد  إجراءاتتباع نفاق مما يزيد من خطورتها، لعدم افي الحصول عليها كاأل
 لها.
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ورغم هذه المعاناة التي تالحق الشعب الفلسطيني، والحصار الظالم للقطاع لمدة زادت 
ت؛ إال أن الجهود الوطنية للمؤسسات المختصة الزالت تبذل وخاصة وزارة عن عشر سنوا

والمديرية العامة  ،اإلدارة العامة للصيدلة، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية متمثلة في الصحة
للدفاع المدني ممثلة في إدارة األمن والسالمة؛ إليجاد وتطبيق بعض اللوائح والقوانين الناظمة 

دارة مستودعات التخزين بما يحد من للسيطرة على مخ اطر التصنيع الدوائي في قطاع غزة، وا 
 المخاطر المترتبة عن سوء التخزين والتداول والتخلص من النفايات المتعلقة بالقطاع الدوائي.

 وأ ،يمتاز قطاع غزة بتنوع مصادر الدواء سواء من خالل مشتريات وزارة الصحة بغزةو 
 ،مالية للقطاع الدوائيالمنح من ال وأ ،عينيةالتبرعات ال وأ ،اهلل براممستودعات وزارة الصحة  من

)وزارة الصحة،  2016عام مليون دوالر ل 31.46طاع الدوائي مصروفات الق إجماليليصل 
مليون  22.1فقد بلغت قيمة المنصرف من األدوية ما يعادل  م2017أما في عام . (م2016
حصلت على تصاريح  التيالصيدليات  إجمالي بلغو (. م2017)اإلدارة العامة للصيدلة، دوالر

)وزارة . ومصنعينكة دوائية شر و  ا  مستودع 91وترخيص  ،صيدلية 688ح تجديد تصري أوجديدة 
 .(م2018الصحة، 

 :األدلة واألطر الدولية 1.1

المبادئ التوجيهية للتخلص اآلمن من األدوية غير المرغوب  1.1.1
  .بعدها مافيها في حاالت الطوارئ و

أو الدول  ،انتشار الكوارث في الدول وخاصة النامية فتحت المجال للدول الصديقة لها
االت التبرع وتقديم المساعدات الراعية للعمل اإلنساني في العالم واألقاليم الدولية إلى فتح مج

قديم خسائر البشرية وتفي الحد من ال وساهم ذلك ،القطاع الدوائي مجال وخاصة في ،غاثيةاإل
والصحية بشكل أفضل، ولكن هذه المساعدات في الغالب تحتاج إلى دراسة  سعافيةاإلالخدمات 

وخاصة أن هناك مجموعة من قوافل  ،مدى صالحيتها لالستخدام البشريو المكونات األولية لها 
افة إلى عدم كبيرة للوصول للدول التي تعرضت للكوارث، إض ا  المساعدات تستغرق أوقات

ونتيجة النقص الحاد في الكوادر البشرية المختصة في األزمات  ،أحيانا  لالحتياجات متهاءمال
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والكوارث يتم تخزين هذه األدوية بشكل ال يتناسب مع المعايير الدولية لعمليات التخزين اآلمن 
 ع الحوادث.و مما يرفع مخاطر وق

ثة مجموعة من كون لدى الدولة التي تعرضت للكار وفي نهاية التعافي من الكوارث ي
نفايات تهدد البيئة يؤدي إلى تواجد والتي لم تستخدم في العالج مما  ،الصالحية منتهيةاألدوية 

المحلية، ونتيجة توقف العمل باألنظمة والقوانين خالل الكارثة ال يتم التخلص اآلمن من نفايات 
 .منتهية الصالحية األدوية

 ات إلى تقرير التخلص اآلمن من العقاقيرتستند المبادئ التوجيهية للتخلص من النفاي
موستار، منطقة صالحة لالستعمال في الغير المرغوب فيها وغير  والمستحضرات الصيدالنية

 التي تراكمت خالل الحرب في البوسنة والهرسك.و 

التخلص منها عن  إلىلذلك يلجأ الكثيرون  ،تعتبر تكلفة التخلص من النفايات عالية
والغرض من هذه المبادئ  ،م°1200ات حرارة عالية أي ما يزيد عن طريق الحرق عند درج

التوجيهية هو تقديم المشورة بشأن التخلص اآلمن من المستحضرات الصيدالنية غير القابلة 
كون تال  حيث قد ،لالستعمال في حاالت الطوارئ وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

ال تحل و  ،في حالة عدم كفاية التوجيهات االستشاراتم يدتقل المساعدة والمشورة الرسمية متاحة
ألنها تتبع إلى  ،المتعلقة بالتخلص من المخدرات أو الوطنية ةأو اإلقليميمحل القوانين المحلية 
 .سياسات وقوانين خاصة

لمستحضرات الصيدالنية، لإضافة لما سبق يتم وصف عدد من طرق التخلص اآلمن 
تناسب ما ا غالب  و ى من المخاطر على الصحة العامة والبيئة، األدن على الحد تحتو احيث 

مكن اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل وزارات يو  ،الموارد والمعدات المحدودة اتالبلدان ذ
تخلص اآلمن ساهمة في الفي الم ةها العملياتوتطبيق ارات ذات الصلةالصحة والبيئة والوز 

وصف  وذلك عبر ،صيدالنية غير قابلة لالستعمالال واالقتصادي من مخزونات المستحضرات
بحيث كان أفضل خيار بيئي للتخلص من المستحضرات الصيدالنية  ،عدد من طرق التخلص

بعض الطرق  ، وشرحمع تنظيف مداخن الغاز بشكل مناسبهو الحرق بدرجات حرارة عالية 
 .(WHO, 1999s)للتخلص األخرى
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تحليلية لقطاع غزة وآليات التخلص من األدوية سوف تؤثر هذه المبادئ على الدراسة ال
وآليات التعامل مع المساعدات الطبية واألدوية التي قدمت خالل الحروب  ،منتهية الصالحيات

المخاطر واالستفادة  التقليل منفها وتخزينها بما يحقق وكيفية صر  ،السابقة على قطاع غزة
 .القصوى من هذه األدوية

دليل إدارة المخلفات  ،لتلوث الصناعيمشروع التحكم في ا 1.1.2
 .مصرب الخطرة الصناعية

وسائل يهدف الدليل إلى االرتقاء باألداء البيئي للصناعات المصرية عن طريق عرض 
وخياراته  ويتناول مفهوم خفض المخلفات ،فيما يتعلق بإدارة المخلفات الخطرة التقييم الذاتي

يستعرض اآلثار الصحية والبيئية و  ،ئية واالقتصاديةوكذلك عوائده القانونية والبي ،المختلفة
بحيث تقدم هذه اآلثار كأمثلة لبعض  ،سليمة للمخلفات الخطرةالغير لإلدارة الخطرة السلبية 

الدليل  قدماألنواع الشائعة من المخلفات الخطرة المتولدة عن القطاعات الصناعية المختلفة. 
ناقش المكونات المختلفة لنظام إدارة هذه و  ،ي مصرة إلدارة المخلفات الخطرة فعريض ا  خطوط

نقلها وطرق التخلص  عملياتو معالجتها، و  تخزينها،و  خفض كميتها،و المخلفات مثل: تراخيصها 
 .(م2002)وزارة الصناعة المصرية،  منها. كذلك يعرض مفهوم خفض المخلفات الخطرة

الصناعات الدوائية وما ل مع على سياسات التعام نعكس ما ورد في هذا الدليلييمكن أن 
التعامل اآلمن مع المواد  كذلك كيفية ،نها من مخلفات بشكل عام في القطاع الدوائييتولد ع

 منتهيةالمستحضرات وحتى تصنيع األدوية والتخلص من  هااستيرادلحظة الكيميائية الخطرة منذ 
 .والبيئة ناإلنساللمساهمة في الحد من المخاطر أو منعها لحماية  ؛الصالحية

صحف بيانات األمان  ،للقطاعات الصناعية بيئيالمنظور ال 1.1.3
مدينة العاشر من للمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة الدواء، 

 .رمضان

يعتبر قطاع صناعة الدواء من أهم القطاعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان من 
ضمن المنظور الصناعي لصناعة الدواء حيث كمية المواد الكيميائية ودرجة خطورتها، ويت
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، أولية لصناعة الدواء والمواد المستخدمة في كافة مراحل دورة حياتها )مواد ابالمدينة توصيف  
نتاجصناعات و و  قائمة بأسماء المصانع لهذه يحتوي كذلك  ،ج نهائي(تمن، و مخلفات ونفايات، و ا 

كذلك  ،خل المدينةوقعها دامتوضح  (GISخرائط جغرافية ) إلىباإلضافة  ،الصناعة في المدينة
 ( للمواد المستخدمة.ERSرفق مع المنظور صحيفة مواجهة الطوارئ )أُ 

اهتمت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في المدينة  الصحفأن هذه  من المالحظ
مما يسهل عمليات تقييم المخاطر والتحكم فيها من خالل شبكة  ،وخاصة في الصناعات

لمنشآت من انتشار وظيفية للمخاطر مع اإلجراءات الوقائية المسبقة التي تحمى االعالقات ال
مدى التعامل بين أن القطاع الدوائي يحتاج إلى تحديد السياسات العامة التي تالمخاطر، وكما 

 ،استيراد المواد الخام والتصنيع والتخلص من النفايات من ابتداء  اإلدارية مع كافة المراحل 
تالف الكميات التي تنتهي صالحيتها أو مواصفاتها التصنيعية غير وتوزيع الم مطابقة النتجات وا 

 .لمعايير ومقاييس الجودة التصنيعية الفلسطينية

 .القوانين والتشريعات 1.2

 .البيئة الفلسطيني قانون-التشريعات والنظم الفلسطينية  1.2.1

سبل التعامل  حددتلمواد التي بعض ا شرعتا على سالمة الكائنات الحية والبيئة حفاظ  
دارة المواد الخطرة من خالل الو  بالتنسيق مع الجهات  سلطة جودة البيئة الفلسطينيةتداول وا 

( من القانون. 11مادة )في المواد والنفايات الخطرة عدة قوائم من حيث أصدرت  ،المختصة
تخزين أو معالجة أو  شخص يقوم بتصنيع أوأن ألي  زال يجو ( من القانون "12)مادة الونصت 

التخلص من أية مادة أو نفايات خطرة سائلة كانت أو غازية المحددة من الجهة المختصة إال 
بالتنسيق مع الجهات  سلطة جودة البيئة الفلسطينيةا لألنظمة والتعليمات التي تحددها وفق  

 المختصة".

لتعامل مع المواد كيفية ابشكل تفصيلي ال توضح تبين أن القوانين والتشريعات الفلسطينية 
تحديد الجهات المسئولة عن التعامل مع  كما لم يتم ة،لخطرة وآليات إدارتها في قطاع غز ا

صدار التصاريح ومتابعة إجراءات التخزين والتداول والنقل اآلمن للمواد  اإلجراءات الوقائية وا 
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ح تفسيرية للمواد المتعلقة ، إضافة إلى عدم وجود أنظمة وتشريعات ولوائأكثر دقةصورة ب الخطرة
 في قانون البيئة الفلسطيني.التخلص من نفاياتها  وكيفية ،الخطرةبالمواد 

اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي  1.2.2
 .للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا

طريق البحر وضع قواعد موحدة تنظم العقود الدولية للنقل عن  إلىهدفت هذه االتفاقية 
ا يحسن كفاءة النقل الدولي للبضائع، وييسر فرص  و يعزز اليقين القانوني،  بما اا أو جزئي  كلي  

ا في تعزيز التجارة ا جوهري  جديدة للمشاركة أمام أطراف أسواق كانت نائية، ويؤدي بالتالي دور  
تفاقية في مادة البيئة ا. ولقد نصت االوالتنمية االقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي مع  

ويجب وضع عالمة أو  البضائع قبل تسليمها إلى الناقل، تبليغ الشاحن الناقل بخطورة بأنه يجب
على البضائع الخطرة من قبل الشاحن يتوافق مع أي قانون أو لوائح أخرى من جانب  وسم  

 النقل لتلك البضائع. ارية أثناء مراحلالسلطات العمومية تكون س

 نقل المواد الكيميائية واألدويةدراسة ن خالل مالحالية ع الدراسة البحثية ملك يتوافق ذ
 وكيفيةوتعريف الناقل لهذه المواد وخصائصها  ،واإلرشاديةووضع العالمات التحذيرية  الخطرة

 التعامل معها عند حدوث أي طارئ.

)بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة  اتفاقية بازل 1.2.3
 .UNEP(، ها عبر الحدودوالتخلص من

إلى البلدان  هاومنع نقل ن نقل النفايات الخطرة بين الدول،معاهدة دولية للحد موهي 
ة النفايات المتولدة، بحيث يَّ م  تقليل كمية وسُ  إلى تهدفو  منها، المشعة المواد معالجةلو  النامية،

 ا.ض  ا ومساعدة البلدان النامية بذلك أيإدارة سليمة بيئي   اإدارتهيتم 

بحيث تدرك األطراف في هذه االتفاقية خطر األضرار التي تلحق وقد وضعت االتفاقية 
بالصحة البشرية والبيئية من جراء نقلها عبر الحدود. ويزداد التهديد المتزايد للصحة البشرية 

تضع في اعتبارها أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة  إذ تيجة تزايد تولد النفايات الخطرة،ن
البشرية والبيئية من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث 
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ا منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابير الضرورية التي كميتها والخطر الذي تنطوي عليه. واقتناع  
نحو يتفق  تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى، بما في ذلك نقلها عبر الحدود، على

ا كان مكان التخلص منها. هذه االتفاقية تتالءم مع كيفية مع حماية الصحة البشرية والبيئية أي  
دار  والتخلص منها بطرق سليمة  ،كنفايات وكمواد خطرة الصالحية منتهيةاألدوية  ةالتعامل وا 

 .واإلنسانغير ضارة بصحة البيئة 

 .لثابتةاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية ا 1.2.4

من مايو  خلت حيز التنفيذ اعتبارا  دو  ،م2001عام  فيمعاهدة بيئية دولية وقعت وهي 
تؤكد االتفاقية  واستخدام الملوثات العضوية الثابتة. إنتاجوتهدف للقضاء أو الحد من . م2004

وعن تزويد  ،الدول أهمية تحمل المسؤولية عن خفض اآلثار الضارة التي تسببها منتجات ىعل
وذلك  مات الخاصة بخصائص المواد الخطرة،مستعملين والحكومات وعامة الجمهور بالمعلو ال

ا منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع اآلثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في وعي  
 مراحل دورة حياتها.

ن البيئة من إعالن ريو بشأ (15)ا لوضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ هدفت أيض  و 
(. كما 1)الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية مادة  وهو حماية ،والتنمية في االعتبار

القانونية واإلدارية  يجب عليه أخذ التدابير االتفاقية هذه ( أن كل طرف في3نصت المادة )
 للقضاء على إنتاج واستخدام واستيراد وتصدير المواد الكيميائية الخطرة.

أن هذه االتفاقية تتالءم مع ضرورة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة  الحظمن الم
 خالل جميع مراحلها.  الصالحية منتهيةوالمواد األولية التي تدخل في التصنيع الدوائي واألدوية 

خطط النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية  إعدادإرشادات بشأن  1.2.5
  للمواد الكيميائية.

 إلى الهادفةللسياسات  مهم ا ر النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إطارا  يعتب
نشطة المقترحة في هذه لألويراعي النهج  لكيميائية في مختلف أنحاء العالم،تشجيع السالمة ا

حقيق الخبرة المكتسبة لت إلى دباالستنا ،الوثيقة التوجيهية أهمية اعتماد نهج متماسك ومتكامل
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النهج  إطارويؤدي تطبيق نهج متكامل إلدارة المواد الخطرة في  ،اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
في سالمة  واإلسهام ،اإلدارية تتوفير العديد من الفوائد كتبسيط اإلجراءا إلىاالستراتيجي 

ة الحياة من دارة المواد الكيميائية في جميع مراحل دور إ إلىوكضمان اللجوء  ،وصحة المجتمع
وبالتالي تعزيز حماية صحة  ،أجل تفادي المشاكل الناجمة عن المواد الكيميائية من وسط آلخر

النهج تم االستفادة منه بالدراسة  اوهذ الكيميائية،في تحقيق السالمة  ةالبشر والبيئة. والمساعد
ي تدخل في صناعة مع المواد الكيميائية األولية الخطرة التالسليم البحثية لضمان التعامل 

)األمم  لحفاظ على الصحة العامة البشرية والبيئيةمن أجل امخاطرها  لمنع أو الحد من ،األدوية
 (.م2012المتحدة، 
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 .أساسية مفاهيم وتعريفات 2.1

 .واقع 2.1.1

أو النشاطات أو  هاثار آليل نبحث عنها لكي نفهمها بعد تحتوصيف لألشياء التي 
 هيةوصيف كافة األنشطة وانتهاء بماوذلك بداية من ت ،في عالمنا المحيط المتواجدة الفعاليات

 .(م2015)العمري،  التغيرات المستقبلية التي سوف تطرأ على هذا الواقع

فيما  ةعوالفعاليات والخطط والسياسات واالستراتيجيات الموضو  األنشطةهو : التعريف اإلجرائي
 .تهعلى التغيرات النمطية لمجال إدار لتوصيفه وقياس أثره  ،يتعلق بالقطاع الدوائي

 .اإلدارة 2.1.2

خااالل تنظاايم الجهااود الجماعيااة، لتحقيااق ماان االسااتغالل األمثاال للمااوارد المتاحااة  عمليااات
راحل متنقسم و  (10: صم2010 شبير،) .أهداف معينة، في فترة زمنية محددة، وبكفاءة وفاعلية

 .التنفيذ(، و التنظيم، و التوجيه، و )التخطيط إلى اإلدارة

 .المواد الخطرة 2.1.3

ركبات م عناصر أو-كيميائيةمواد تعرف حسب منظمة الصحة والسالمة المهنية بأنها "
ولها تأثير سلبي وشديد على  ،العديد من الخصائص التي تجعلها خطرة تمتلك-كالهماأو 

 .(OSHA, 2018)" ينشاطها الكيميائو درجة سميتها، و ة اشتعالها، والبيئة، مثل سرع اإلنسان

من بأنها أي مادة كيميائية أو بيولوجية ( "USEPA) وعرفتها وكالة حماية البيئة األمريكية
في إنتاج مواد تساعد وكالة  هانإحيث  للكائنات الحية أو البيئة". ا  أن تسبب ضرر  الممكن

 ر معلومات عن هذه المواد وكيفية الحماية منها وتقليل مخاطرهال ضررا  وتوفكيميائية آمنة، وأق
(EPA, 2017). 

 وتشمل ،ا لإلنسان والبيئةضرر  المسببة المركبات  حسب قانون البيئة الفلسطيني بأنها المواد أوو 
)قانون البيئة  أو المواد القابلة لالنفجار أو االشتعال ةأو المشع ةالمواد المعدية أو السام

 .(م2003 يني،الفلسط
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 من القدرة على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة إدارة المواد الخطرة: 2.1.3.1
مجموعة من  تباعا تتطلب تداولها أو تصنيعها، وأتخزينها،  وأخالل عمليات نقلها، 

 للمحافظة على صحة العاملين والبيئة اللوائح واألنظمة الخاصة فيها؛ استبدال أواالحتياطات 
 .(م2006لهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية، )ا

مجموعة من المواد األولية التي  الخطرة: األولية الصيدالنية المواد 2.1.3.2
 حسب تم تصنيفهاو  وتمتلك العديد من الخصائص،تدخل في تصنيع المستحضرات الصيدالنية 

 الصالحية منتهيةاألدوية باإلضافة إلى درجة خطورتها، تبعا  ل (EPA( و)(OSHAمنظمتي
 والبيئة. اإلنسانالتي تؤثر بشكل سلبي على واألدوية المراقبة  والتالفة

واللجنة الدولية منظمة الصحة العالمية  بحس النفايات الصيدالنية: 2.1.3.3
، والمنسكبة، ال يمكن استخدامهاالتي  الصالحية منتهيةعبارة عن األدوية  هي للصليب األحمر

. كذلك األدوات هاحاجة لهناك عد ثة، واللقاحات واألمصال التي لم تالصيدالنية الملو  والمنتجات
الصيدالنية كالقوارير، أو الصناديق المحتوية على بقايا  دالتي تم استخدامها في تداول الموا

 . (Cross, 2011s)، (م2018العالمية، منظمة الصحة ) المواد الصيدالنية

 المستحضرات الصيدالنية(-ية )األدويةالمنتجات الصيدالن 2.1.4

أحد األنماط الدوائية التي تستخدم حديثا  وقديما  عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها 
 .(WHO, 2017s) للوقاية والعالج من األمراض

المواد الصيدالنية  تصنف مكونات المواد الصيدالنية الخطرة: 2.1.4.1
 :إلىالخطرة 

 على شكل الحالة السائلة أو الصلبة أو الغازية : وتكونمواد أولية خطرة 

 وتتنااااااوع المااااااواد المنتجااااااة مااااااا بااااااين لقاحااااااات وحبااااااوب، مااااااواد مصاااااانعة خطاااااارة :
 وحقن وتحاميل، ومراهم وزيوت، والشراب والمستحضرات الطبية.
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  التعاااااااطي: تصاااااانف األدويااااااة وفااااااق طريقااااااة التعاااااااطي ماااااان طريقااااااة ماااااان حيااااااث
 .خراجخالل الجلد أو الفم أو األنف أو وسائل اال

 .تصنيف المواد الصيدالنية الخطرةإلى  (12.ويشير شكل رقم )

 

 .ة( تصنيف المواد الصيدالنية الخطر 2.1شكل رقم )
مجموعة من المواد األولية  :تعريف للمواد الصيدالنية الخطرة 2.1.4.2

باإلضافة إلى األدوية منتهية  ،األدويةالتي تدخل في تصنيع المستحضرات الصيدالنية و 
الوقاية من المخاطر الصحية، تستخدم في العالج و هي و  الصالحية والتالفة، واألدوية المراقبة

وتعتبر هذه ، ومختلفة في خصائصها خلفية هذه المواد األولية لمركبات كيميائية متعددة وترجع
 استخدامها، أو تجاوزت مدة الصالحية المحددة لها. ءالمواد خطرة إذا أسي
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قدرة  يه دارة المواد الصيدالنية الخطرة:تعريف إل 2.1.4.3
المؤسسات والجهات ذات العالقة على التخطيط للتعامل معها وتوجيه العاملين نحو نقل وتداول 
المواد الصيدالنية الخطرة، وتنظيم كافة األعمال التي تحد من المخاطر المتوقعة على العاملين 

يع، وتنفيذ الخطط التشغيلية المتعلقة بتطبيق في النقل والتداول واالستيراد والتخزين والتصن
 والتداول السليم والنقل اآلمن والتخزين بطرق علمية. ،إجراءات الحماية والوقاية من المخاطر

 .مفاهيم مراحل التعامل مع المواد الخطرة 2.1.5

-األولية-صناعات تعتمد على تحويل المواد الخام الصناعات التحويلية: 2.1.5.1
ا بحيث سجلت ارتفاع   ،وتندرج تحتها الصناعات الدوائية ،ت يتم االستفادة منهامنتجا إلى

من إجمالي األنشطة الصناعية )مركز  %83.19بنسبة وزنية  م2016ا خالل شهر آب ملحوظ  
 .(م2016 اإلحصاء الفلسطيني،

ف حسب دليل أصول التصنيع الجيد لألدوية في لبنان عام ر  عُ  :التخزين 2.1.5.2
"عملية الحفظ اآلمن للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف والمكونات التي يتم  بأنه: م2009

والمستحضرات في مخازن األدوية والمستشفيات  ،والمستحضرات التي يجرى تصنيعها ،استالمها
تخزين جيد وتداول آمن يجب توفير تصميم جيد للموقع والفصل  نضمن شروط معينة". ولضما

وتوفر درجة حرارة وأشعة الشمس والتهوية الجيدة  مالئمة،الغير واألبنية والمواد مل في أماكن الع
 .(25-18، ص م2009اللبنانية، وزارة الصحة ) والرطوبة

 النقل 2.1.5.3

 ها:رف عملية النقل للمواد الخطرة بأنع  تُ  :(DOTحسب منظمة النقل الدولية )أواًل: 
د الصيدالنية األولية والمستحضرات الجاهزة من مكان آلخر عملية نقل المواد الكيميائية والموا

اللوائح واألنظمة  تباعباال يتم تسربها وذلك  ثبحي ،ة وأكثر أماناباستخدام وسائل نقل مناسب
 الدولية لحماية العاملين والبيئة.
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بأنه بيانات النقل التي تشمل  :الفلسطينية لمواصالترف حسب وزارة النقل واع  يُ ثانيًا 
أثناء عمليات نقل المواد الخطرة  الشاحنات والمركبات والطرق والممرات التي يستخدمها السائق

 .(م2011 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية،)

وكالة أمريكية تقوم بتنظيم عمليات  الواليات المتحدة األمريكية:في ( DOT) النقلوكالة 
أو  الشاحنات أو السفن أو الطائرات ريقعن ط نقل المواد الخطرة بمختلف السبل سواء

 الخطرة لتقليل المخاطر. دبعض اللوائح والقوانين للموا تباعاوذلك من خالل  القطارات،

عن مستودع أو مصنع لألدوية  ةعبار  المؤسسات الصيدالنية: 2.1.5.4
 اولةنظام مز  وزارة الصحة الفلسطينية،) البشرية أو البيطرية أو صيدلية سواء خاصة أو عامة

 .(2: مادة م1998مهنة الصيدلة في فلسطين، 

وتراكيب مجهزة لتحضير األدوية وصرفها  وتكون الصيدلية العامة: 2.1.5.5
 وزارة الصحة الفلسطينية،) خاصة بحليب األطفال واألغذية التكميلية مقابل ثمن تحدده الوزارة

 .(2م: مادة 1998نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، 

مؤسسة صيدالنية مجهزة لتحضير األدوية  :الصيدلية الخاصة 2.1.5.6
وزارة الصحة ) طبية هدفها تحقيق مهام طبيةنها تتبع لمؤسسة طبية أو لجمعية إوصرفها بحيث 

 .(2: مادة م1998الفلسطينية، نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، 

والمواد األولية  مبنى تجاري يتم فيه تخزين البضائع المستودعات: 2.1.5.7
المصنعين والمستوردين والمصدرين ويستخدمه كل من ، غاثيةاإلوالمواد  والمواد المصنعة
 .(م2008)منظمة العمل الدولية،  غاثيةاإلوالمؤسسات الحكومية وشركات النقل 

وبيع وحفظ تيراد سالمؤسسات صيدالنية مجهزة  مستودعات األدوية: 2.1.5.8
 وأ توزيعها للصيدلياتية والمستحضرات الصيدالنية والمهمات الطبية أو وموادها األول األدوية

أو إلى مؤسسات األونروا خاصة ا ما تتبع إلى شركات غالب  نها إبحيث  ،لشركات البيع الصغرى
وزارة الصحة ) الجهات الحكومية الفاعلة في تقديم الخدمات الصحية والصيدالنيةأو إلى 

 .( 2: مادة م1998نة الصيدلة في فلسطين، نظام مزاولة مه الفلسطينية،
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المواد األولية التي تدخل في التصنيع  حفظلأماكن : األدوية مخازن 2.1.5.9
عن  ةبعيد أماكنفي  وتقع للشركات التجارية وغالبا  ما تتبعوكميات من األدوية، الدوائي، 

ا يكون المخزن داخل ان  وأحي ،لسكان لتفادي أي حادث أو طارئالمكتظة با التجمعات العمرانية
وذلك تبعا  لشروط  بحيث تتوفر فيه شروط السالمة الالزمة لعمليات التخزين ،الشركة نفسها

 ها اللجنة المركزية لتنظيم المدن.استعماالت األراضي التي تحدد

 مفاهيم السالمة والصحة المهنية 2.1.6

ن هدفها تحسي (:(OSHA إدارة السالمة والصحة المهنية 2.1.6.1
تحمل أصحاب العمل من مبادئها لى صحة العاملين، و السالمة في مكان العمل والحفاظ ع

أو تقليل المخاطر عن طريق  ل آمن قليل المخاطر على العاملين،مسؤولية توفير مكان عم
 ماستخداو  معدات الحماية الشخصية،الكلي على  من االعتماد عمل تغييرات بظروف العمل بدال  

 .(OSHA, 2018s, p. 8-9) ، وأنظمة تهوية لتنقية الهواء في مكان العملا  نامواد أكثر أم

لقد اهتم قانون العمل الفلسطيني  السالمة والصحة المهنية: 2.1.6.2
والتي اشتملت على بعض  ،من القانون (90)بسالمة وصحة العاملين وذلك خالل نص مادة 

لحمايتهم من مخاطر وأمراض  ة للعامليناألنظمة التي تهتم بتوفير وسائل حماية ووقاية شخصي
عاف كذلك توفير وسائل اإلس زم توافرها في أماكن العمل،الوتوفير الشروط الصحية ال العمل،

 (91)نصت المادة و عمل فحص دوري للعمال.  إلىباإلضافة  الطبي للعمال في أماكن عملهم،
مل على تعليمات خاصة تشمن هذا القانون على وضع الئحة من القوانين واألنظمة التي ت

بحيث يمكن رؤيته وقراءته  بالمنشأة محددمكان يتم إبرازها في و  ،بالسالمة والصحة المهنية
التحذيرية حسب  واإلرشاديةبالعالمات التوجيهية  اباستمرار من قبل العاملين فيها، ويكون مدعم  

 .(م2000 ،الفلسطينيةل وزارة العم) اللوائح واألنظمة المحلية ليسهل التعرف على خصائصها

هي وكالة أمريكية هدفها حماية صحة  (:EPA) وكالة حماية البيئة 2.1.6.3
 ,wikipedia) وتنفيذ بعض اللوائح التي تستند على القوانين تباعاوالبيئة من خالل  اإلنسان

2017s). 
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يحتوي على المواصفات الكيماوية  مرجع )الفارماكوبيا(: األدويةدستور  2.1.6.4
من جهة مختصة في البلد  امعتمد  يكون و  ،لألدوية الواردة فيهوالصيدالنية الحيوية والفسيولوجية و 

 .فيه الذي صدر

الفنية والمهنية هم الطواقم  بالسالمة والصحة المهنية: العاملون 2.1.6.5
اقم ، وطو العاملة في إدارة األمن السالمة العامة بالمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني

 التفتيش التابعة لإلدارة العامة بوزارة العمل الفلسطيني

  المخاطر الناتجة عن المواد الكيميائية المستخدمة في
 التصنيع الدوائي والمنتجات الصيدالنية:

 ،متفجرةو  ،كلةآو  ،المواد الكيماوية واألدوية المصنعة مواد خطرة )سامةمعظم تعتبر 
مما يؤثر على في المكان حيث تتفاوت نسبة وجودها  ،وسريعة االشتعال( ،حساسة للصدماتو 

أثناء  ا  تسبب حروقأنها  كما معها أو العمل على التخلص منها،والبيئة أثناء التعامل  اإلنسان
الفترة الزمنية ب وذلك مقترن ،أثناء التعرض لها أو التعامل معها اتسمم   اإلصابة المباشرة، أو

يتم مالمستها للجلد أو األغشية المخاطية  أن  مكنيو  تنشاقها،أو ابتالعها أو اس تداولهاأثناء 
من تسبب الكثير ، فلداخليةالدم وأعضاء الجسم ا إلىفيعمالن على امتصاصها ودخولها 

، م2015، "ن م ع"لتصنيف المواد الكيميائية ووسمه  ، النظام المنسق عالميا  GHS) األمراض
مركبات  إلىمكن أن يتحول يا أن بعضها ض  الكيماوية أي المواد خواصمن و  (.29-21ص 

 التخلص منها خالل الصرف الصحيمكن كذلك ي سمية من المركبات األساسية،ثانوية أكثر 
على أنظمة البيئة المائية  ا  سلبي ا  تضر بمحطات معالجة الصرف الصحي أو تؤثر تأثير  وبذلك

كالفينوالت ومشتقاتها والمطهرات حتواء المواد الصيدالنية على بعض المواد ال، وذلك الطبيعية
 إلى مخاطر المواد الكيميائية.( 2.2ويشير شكل )، والزئبق
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 يوضح مخاطر المواد الكيميائية (2.2)شكل رقم 

 .الكيميائية الخطرةالناجمة عن المواد  أقسام المخاطر 2.1.7

  :تنقسم المخاطر إلى

م المواد الخطرة في الماء اجمة عن تراكنتلك المخاطر ال مخاطر بيئية: 2.1.7.1
الطبيعية  والتي تسبب مشاكل لإلنسان والحيوان والنبات وتضر بالنظم البيئية ،والهواء والتربة

 .والمكانية

لتعرض بشكل مباشر أو المخاطر الناتجة عن ا مجموعة من مخاطر صحية: 2.1.7.2
ي عمليات النقل والتخزين ف االستخدام أو أثناء التعامل مع المواد الخطرة ماكنغير مباشر أل

 والتصنيع والتخلص.

المواد الخطرة  نوهي المخاطر الناجمة ع :وميكانيكية مخاطر صناعية 2.1.7.3
أو األمراض  ،أثناء عمليات التصنيع لعدم االلتزام بقواعد وقوانين السالمة الصحية المهنية

الصادرة من التفاعالت المهنية التي تنتج بعد فترة من الزمن نتيجة التعرض لإلشعاعات 
 بشكل مباشر أو غير مباشر. أمانتيجة استخدامهم لآلالت  العاملينالتي تصيب أو  ،الكيميائية

 .للمواد الصيدالنية الخطرة التطور التاريخي 2.2

لى اعتمدت عثم بعد  ،بالصدفة دويةاألاكتشاف في مرحلة قبل الميالد بدأت مرحلة 
ن يؤخذ العنصر ويتم توليفه وتوصيفه وتطويره قبل المعالجة حيث كاشط العنصر الن آلية أساس
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حيث يتم استخالص  ،ألدويةمن مصادر تصنيع ا ا. فكانت الطبيعة ومازالت مصدر  السريرية
مثل نحل  الحيواناتمن وغيره أو  ،الزيتون النباتات كزيتالمواد الفعالة ومعالجتها من سواء من 

أو  مرغوبةالغير تقليل األعراض الجانبية العمل على و  ،مرغوبلتؤدي الدور العالجي الالعسل 
 . منعها

 ق.م، 2600إلىأنواع أخرى يرجع  إلىكأدوية عالجية باإلضافة  استخدام تلك الموادإن 
دت على سجالت مصممة على شكل أقراص من الطين في الكتابة المسمارية من بالد ج  حيث وُ 
و المر في عالج السعال ونزالت البرد وااللتهاب وثقت استخدام نبات السر و  ،النهرين نما بي

 حتى يومنا هذا.

حيث  ،ق.م 2900على أوراق نبات البردي منذ  ةكذلك سجل األدوية المصرية المكتوب
نوع دواء من مشتقات نباتية متنوعة االستخدام كحبوب منع الحمل،  700اشتمل على أكثر من 

لتسكين اآلالم، وكذلك اكتشاف أهمية  اإلغريقل واستخدام األفيون من قب حقن، والمراهم،الو 
 ،نوع من األدوية 400حواليبقراط ذكر أو ن. يتناول الكبد في معالجة فقر الدم من قبل الصيني

ن ات اإلسالمية يعتبر العرب المسلمو في الحضار و . حتى وقتنا الحاضريزال يستخدم  بعضها ال
م 754في بغداد عام أول مخزن لألدوية كان و  كالعالم ابن سينا، ،هم أول من امتلك صيدليات

جدول صيدالني تم اعتماده كمرجع إلصدار أول  إنشاءفي عهد الخليفة المنصور حيث تم 
 ندن.ر أدوية لدستو 

األصل  يبعد ذلك تطورت مراحل التصنيع حيث بدأت من خالل العالم جابر بن حيان ذ
ف بالزاج في ذلك ر  كبريتيك الذي عُ ر حمض الحض   وقدالمتخصص في علم الكيمياء،  ،العربي
ويعتبر الرومان أول من كتب وصفات  ا.والصودا الكاوية التي عرفت بالصودا قديم   ،الوقت

يعتبر الطب البديل الذي  طبية يتم من خاللها تحديد كميات المواد الفعالة التي يحتويها الدواء.
ا هو الطب لعالج لبعض األمراض حالي  فيه يتم استخدام النباتات والمواد المستخرجة منها في ا

 ا.وأساس علم الصيدلة قديم   ا  األساسي الذي كان مستخدم

النتيجة  إلىا على التجربة والخطأ للوصول كانت تعتمد فكرة استخدام الدواء قديم   دلق
حيث أنه من  لها. السيءالوفاة نتيجة االستخدام  إلىن أدى في كثير من األوقات المطلوبة، وا  
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استخدام المنتجات الطبيعية من نباتات وحيوانات ومعادن في صناعة األدوية  عارف عليهالمت
وهي مركبات  ،ةتخليقياليسمى أدوية تقليدية. وهناك نوع آخر من األدوية وهي الصناعية 

أو يمكن الحصول على جزء منها من  ،الحصول عليها من مصادر طبيعية نكيميائية ال يمك
إما ف. امعين   مركبات أخرى جديدة تعطي مفعوال   إلىيتم تحويلها  ثم ميائيةخالل المعالجات الكي

 .Khan U. &, Bloom R. A. &, Nicell J) .الجسمفي  امعين   أن تزيد أو تقلل أو تبطل عمال  
A. &, Laurenson J. P., 2017s) 

لى ارين الذين اعتادوا عفي القرن التاسع عشر تطورت صناعة الدواء من خالل العط  
أو  ،ذات المصدر الحيواني مثل العسلالتقليدية من المنتجات الطبيعية  األدويةالتعامل مع 

 ذلكفي أواخر الثمانينات من و ثم ابتكروا عمليات تصنيع الدواء.  ،النباتات الطبية واألعشاب
ومع مرور الوقت تطورت سبل تخليق هذه  ،القرن، استطاع األلمان تخليق المركبات العضوية

 مركبات مما طور من األدوية ومجاالتها.ال

 اعتبرتحيث  ،في القرن العشرين تطورت العديد من األدوية خاصة منتصف هذا القرن
ولكن على  ،األدوية المصنعة إلىنقلة نوعية فريدة في االنتقال من األدوية الطبيعية التقليدية 

وزادت المشاكل  صنعة،زادت حجم كميات األدوية الم نطاق صغير وفي نهاية هذا القرن
األدوية خالل العديد  ذلك عدد من المشاكل الصحية أثناء تداول بعض يتلالناجمة عنها حيث 

وفي عام  وفاتها، إلىمما أدى  لكلوروفورمامرأة با يردتختم  م1848عام  ففي من السنوات،
في ، و األمريكيةة قر قانون الدواء والغذاء االتحادي سالمة الدواء في الواليات المتحدأ م1906
إثيلين مع داي  السلفاناميدتناولوا دواء  353من أصل  امريض   105توفي  م1937عام 

األجنة واألطفال الرضع نتيجة تناول  الفآلتشوه حدث في أوروبا  م1961في عام  جليكول،
مازالت  التي ألدويةمن اوتم تطوير العديد استخدم للتوعك والغثيان الصباحي،  الذي الثاليدومايد

رغم من أنها الب ورات للكثير من األدوية وصناعتها،وبعد ذلك توالت التط تستخدم حتى اآلن،
)الشقاع،  والبيئة. اإلنسانخطورة على الأنها زادت احتمالية  إالا من معاناة الناس خففت كثير  

 .(12-7، ص م2008
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 .استخدام عسل النحل كدواء منذ القدم 2.2.1

ي مازال يستخدم ذالمصدر الحيواني ال اتأهم األدوية الطبيعية ذيعتبر عسل النحل من 
بذلك من خالل العديد من األحاديث  حيث أوصانا الرسول ،في عالج كثير من األمراض

 .(م2018 ،الطلول)النبوية الشريفة ومنها: 

  رسول اهلل كان : "قالت-عنهارضي اهلل -عن عائشة يحب الحلواء والعسل" .
 (5277، برقم 2125/ 5 صحيح البخاري)

  سمعت النبي قال-عنهمارضي اهلل -عن جابر بن عبد اهلل : :إن كان في " يقول
خير ففي شرطة محجم، أو شربة  -أو يكون في شيء من أدويتكم-شيء من أدويتكم 

، 2152/ 5صحيح البخاري ) ".بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي لذعةعسل، أو 
 (5359برقم 

 أن رجال أتى النبي -رضي اهلل عنه-د عن أبي سعي : :أخي يشتكي بطنه؟" فقال 
 ،فقال: اسقه عسال   ثم أتاه الثالثة، ،ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسال   ،فقال: اسقه عسال  

 ".، فسقاه فبرأثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق اهلل وكذب بطن أخيك، اسقه عسال  
 (5360، برقم 2152/ 5صحيح البخاري )

 :جاء إلى النبي أن رجال   " وفي رواية عند البخاري  ،فقال: إن أخي استطلق بطنه
. فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إال استطالقا، فقال: صدق اهلل فقال: اسقه عسال  
 (5386، برقم 2161/ 5 )صحيح البخاري ."وكذب بطن أخيك

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل: " من لعق العسل ثالث غدوات
 .(2)،(1)"كل شهر، لم يصبه عظيم من البالء

                                                           
ي: . وقال الشيخ األلبان299/ 11. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف، انظر: مسند أبي يعلى 3450، برقم 1142/ 2سنن ابن ماجه  1

 762، برقم .183/ 2ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة 
 أو إصبعهوتناوله بلسانه لعق الشيء: لحسه، 2 
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تاريخ تطور الصيدلة في فلسطين )حالة دراسية عائلة أبو  2.2.2
 .غزالة(

تلك  ،منهالزيت اشتهرت مدينة نابلس بزراعة الزيتون مما ساهم بشكل كبير باستخراج 
 ،كمادة طبية للحفاظ على الصحة ول استخدامها الرسالمادة الطبيعية العالجية التي نصح ب

عن أبي أسيد رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه الحديث الشريف  وذلك من خالل
 والحاكم()رواه الترمذي وأحمد "به فإنه يخرج من شجرة مباركة  وادهنواكلوا الزيت : "وسلم

واء تم تناوله داخل الجسم إشارة واضحة ألهمية زيت الزيتون سوفي الحديث  (.م2018 ،هالل)
 أو استخدامه كدهون خارجي. 

تسكن عائلة تميزت بالتصنيع الدوائي على مر سنوات  ،نابلسفي حي رفيديا الموجود ب
أهم ما يميز  سنة، 129يبلغ عمرها حوالي و  ،المدينةتمتلك هذه العائلة أقدم صيدلية في  ،عديدة

ساهم في معرفة التطور التاريخي لألدوية خالل أواخر ة احتفاظها بإرثها التاريخي مما هذه العائل
 ع عشر حتى القرن الواحد والعشرين.العهد العثماني في نهاية الثمانينات من القرن التاس

التاريخ القديم احتفاظهم بزجاجات قديمة مكتوب عليها اسم بعض المواد  زأهم ما يبر  إن
 ضوبع دمة عليه منذ االنتداب البريطاني،ووجود ميزان لقياس كتل المواد المستخ ،الدوائية

نجليزية واأللمانية ع الدواء بعدة لغات كالتركية واإلالكتب التي تشتمل على طرق تصني
 نجليزية.الت باللغة العربية والعبرية واإلوسج ،واإليطالية

أبو  طاهر) الجد إلىباسم صيدلية طاهر نسبة  أنشأت هذه الصيدلية م1880عام في 
 (ةأبو غزال)صيدلة بجامعة إسطنبول في تركيا. حيث كان مقرها في حوش الذي درس ال (غزالة
ف داخل البلدة القديمة بمنتص إلىذلك تم نقلها  دوبع د جامع الخضر غرب البلدة القديمة،عن

 خرآصيدلية الصحة. عاصرت هذه الصيدلية خروج شارع النصر في نابلس حيث سميت 
أغلقت نتيجة الضرائب ومنع و  هايات القرن التاسع عشر،ين خالل نجندي عثماني من فلسط
( أبو غزالة)تم إعادة فتحها باسم صيدلية  م2010في عام و . م1991التجوال المستمر عام 

بالسلطة الوطنية  انتهاء  و ابتداء بالعهد العثماني لتعاصر هذه الصيدلية مراحل تاريخية عديدة، 
ها تعتبر المواد الصيدالنية والتعامل معها وتخزين ا الفلسطينية محتفظة بإرثها التاريخي، لذال



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

27 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

 ،كنعان) في فلسطين ولكنه علم قديم عاصر فترات وتطورات عديدة مختلفة. احديث   اعلم  
 (.2.3)انظر شكل  (م2017

  

 بعض محتويات صيدلية أبو غزالة التي عاصرت خمس حقب( 2.3)شكل 

 https://ultrapal.ultrasawt.com :المصدر

 تطبيقات عملية للحماية من المواد الصيدالنية الخطرة. 3.2

تعتبر عملية الحماية من المواد الصيدالنية الخطرة من أهم المراحل لضمان سالمة 
وهذه المرحلة تسبقها مرحلة معرفة ورصد األضرار الناجمة عن المواد  ا،والبيئة مع   اإلنسان

عام رت هذه العملية منظمة الصحة العالمية في قر الصيدالنية الخام واألدوية المصنعة، حيث 
حيث  ،نالمرغوبة أثناء دورتها العشريغير الضارة  اآلثاررصد لتأسيس نظام عالمي ي م1967

تأسست الجمعية العالمية  م1992يعتبر البند التاسع في قيام سياسة وطنية لألدوية. وفي عام 
العلم الذي يكشف "ة العالمية بأنه الذي يعرف حسب منظمة الصحو  ،ISOP الدوائي للتيقظ

حيث يهدف أيضا  ."ويوضح ويعمل على الوقاية من اآلثار السلبية لألدوية أو أي مشاكل أخرى
والكشف عن  ،مرغوبة والجانبية لألدوية غير المعروفةالغير  اآلثارإلى الكشف المبكر عن 

كذلك قياس العوامل الكمية في  ،وتحديد عوامل الخطر لألدوية ،المعروفة من قبل نسبة األضرار
 .(14-13، صم2008)الشقاع،  تحليل مستوى الخطر والفائدة بالنسبة ألي نوع من األدوية

صدار العديد من  ،الالزمة اإلرشاداتتعتبر منظمة الصحة العالمية الرائدة في تقديم  وا 
ة عن الرعاية الصحية األدلة والكتيبات لنشر الوعي والثقافة للحماية من مخاطر النفايات الناتج
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ارة سليمة تعزيز إد إلى المنظمة كذلك هدفت ام، والمواد الصيدالنية بشكل خاص،بشكل ع
طر الصحية الناجمة عن اإلدارة ا بالمخامن خالل تعريف الدول أيض  باستخدام تقنيات محددة 

 دول.كثير من الكتيباتها وأدلتها في  وتم نشر ،سليمة لنفايات الرعاية الصحيةالغير 

 .آليات اعتمدت عليها األردن 2.3.1

اتبعت األردن نهج نشر الوعي بأخطار النفايات الناجمة عن الرعاية الصحية من خالل 
كذلك مارست  ،ومن خالل الدورات التي كانت تعقد للمعنيين والعامة ،مؤسساتها وخاصة التعليم

ا من نشر الوعي والتعريف دء  إدارة سليمة للنفايات الصيدالنية من خالل نهج معين طبقته ب
وذلك  ،بمراحل اإلدارة للمواد الصيدالنية من نقل وتخزين وتداول وتخلص من البعض منها

للتخفيف من األخطار المحتملة. لقد شمل القانون الوطني باألردن تحديد المسؤوليات عن 
ظ السجالت ووضع نظام متابعة وحف ،كل جهة النتائج كاملة لالنفايات الخطرة بحيث تتحم

وكذلك فرض عقوبات للمخالفين عن قوانين المحافظة والحماية من مخاطر هذه  ،والمستندات
 لتأكيد على عمليات التنفيذ.ووضع نظام مراقبة ل ،المواد

من خاللها يتم و  ،أصدرت الجهات المعنية وثيقة التزام بالقوانين والتشريعات للحماية
إلدارة سليمة ومستدامة للمواد  الموجبةيح األسباب وتوض ،صحة العامةالوصف المخاطر على 

مواد  أوالنفايات باستخدام مواد قليلة  إنتاجووصف شامل لطرق التقليل من  ،الصيدالنية الخطرة
كذلك شملت الوثيقة آليات حفظ  إعادة استخدامها أو التخلص منها، يسهل حيثصديقة للبيئة 

وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة  وتعتبر ب المخاطر،جنالمستندات والوثائق والتدريب المستمر لت
منظمة الصحة )ر المؤسسات الملزمة بهذه الوثيقة أكث النقل والمواصالت والدفاع المدني

 .(70-68، صم2003العالمية، دليل المعلم تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية، 

منة أثناء اآلممارسات ال تباعامن أهم ما اتبعته األردن والجهات المسئولة فيها، هي 
التعامل مع المواد الخطرة لتحقيق الحماية وذلك أثناء الفرز، والنقل، والتخزين، والتداول، 

إلدارة المواد الخطرة  متكامال   امعلوماتي   انظام   حاليا   اتبعت األردنو  والمعالجة، والتخلص،
ولقد تم هذا النظام بدعم مالي من  ،السالمة والحد من الكوارث الناجمة عنهالضمان وضبطها 

التخلص من المواد الخطرة من آليات الوكالة السويسرية، ومن مهمته مراقبة دخول وتداول و 
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م نقل فكرته ثم تطبيقه تونتيجة لفاعلية هذا النظام  ،خالل فريق من العديد من الوزارات المعنية
 أبو ظبي.  إمارةفي 

 .آليات اعتمدت عليها سوريا 2.3.2

النفايات الناتجة عن الرعاية  ةإلدار  ا  وطني بسوريا دليال   المسئولةصدرت الجهات أ
من أهم أهدافه ، و م2010وذلك عام  ،من مخاطر المواد الصيدالنية الخطرة والحماية ،الصحية

عند التعامل مع النفايات  ةووضع خطوط رئيس ،هو سن بعض القوانين وتوعية المختصين
ما نص عليه القانون الوطني في الفصل الخامس من قانون النظافة رقم  إلىباإلضافة  الطبية،

وذلك للحماية من مخاطر النفايات  ،كيفية التعامل مع النفايات الطبية م في2004لعام  49
( منه على أن 20)حيث نصت مادة  ،والتي تشمل المواد الصيدالنية الخطرة ،الطبية

ألطباء والصيدليات وغيرها تعتبر مصادر للنفايات المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات ا
ن للنفايات الطبية هم أن المولدي على ( من القانون22كذلك نصت المادة ) ،الطبية الخطرة

 بشكل مباشر عن األضرار الناجمة عن نفاياتهم أمام القانون. المسئولون

 ،نن، والمستثمريوالمديري مت مالكي المنشآت الطبية( التي ألز 23المادة ) إلىإضافة 
بفصل النفايات الطبية عن وغيرهم من أصحاب المصلحة  ،سواء في القطاع العام أو الخاص

خطر حسب لون الغير ات خاصة يتم تمييز الخطر منها و وضع النفايات الطبية بحاوي البلدية،
ر وضع النفايات القابلة للتأثو  وخطورتها، ،ف النفايات حسب طبيعتهايتم توصيو  ية،الحاو 

تحديد مكان و  ،وجدت بالمنشئة لعدة أيام إنبدرجات الحرارة في أماكن باردة حتى ال تتحلل 
ويتم معالجة  ،األفراد المعنيين لدى اسهل الوصول وآمن   يكونحتى  بالمنشأة لتجميع النفايات

 المواد السائلة قبل سكبها في الصرف الصحي العام.

ي شروط األمان شاحنات نقل خاصة تتوخ على استخدام( من القانون 24نصت المادة )
كذلك وجود سجالت خاصة تحتوي على معلومات خاصة بنوع وكمية النفايات  ،والسالمة
( 25ألزمت المادة )و  وذلك خالل عملية نقل المواد، ،وساعة وتاريخ االستالم والتسليم ،الطبية

يات أخرى، ومعالجتها بطريقة ن في محطات المعالجة للنفايات الطبية بعدم خلطها مع نفالعامليا
ووجود  اآلمن من نواتج عمليات المعالجة، والتخلص وسليمة وصحية لإلنسان والبيئة، منةآ
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فايات والكمية والنوعية سجالت خاصة داخل محطات المعالجة تسجل فيها وقت تسليم الن
 .(19-18، ص م2010السورية، وزارة الصحة ) والتاريخ

 .ا مصرآليات اعتمدت عليه 2.3.3

 المسئولونقام  ،لتقليل كمية المخاطر الناتجة عن المواد الكيميائية والصيدالنية الخطرة
تصنيف وتعريف باإلطار القانوني والمؤسسي إلدارة المواد الخطرة  عبراب االختصاص حوأص

جراءو ي قوائم يتم تحديثها من وقت آلخر، ضعها فو الخطرة، و  ةالمواد الصيدالني تعديالت على  ا 
الالئحة التنفيذية لقانون االستيراد والتصدير الخاص بإدارة المواد الخطرة من حيث التداول اآلمن 

كذلك تزويد وزارة الصحة بالعديد من المحارق للتخلص من النفايات الخطرة الناتجة عن  ،لها
ة لمتكاملشتمل على مفهوم اإلدارة ادليل لتشغيل المحارق بحيث ت إلىباإلضافة  ،النفايات الطبية

 ،معالجة الغازات ونظم ،طرق التدريب والتشغيل للمحارقو  للنفايات الطبية وطرق معالجتها،
والقوانين والتشريعات والمخاطر الصحية والبيئية،  قياس العوادم الناتجة عن المحارق،وآليات 

انتها بشكل على المحارق وصي تدريب العاملين االلتزام بأحكام قانون البيئة، كذلكالخاصة بها و 
قامة نظم معالجة مركزية وال مركزية لمخلفات المواد الخطرة، ليسهل مراقبتها والسيطرة و  دوري، ا 
حصر المواد الخطرة والنفايات الناتجة عنها ضمن مشروع تجريبي تنفيذي في مدينة و  ،عليها

اد الخطرة لتعامل مع المو االعاشر من رمضان. ومن األمور التي ساهمت في زيادة الحماية في 
اد واستير  ،ونقل ،فرض العقوبات على المخالفين للقوانين والتشريعات المفروضة بخصوص تداول

البيئة، المواد والنفايات الخطرة، وزارة الدولة لشئون ) اوالتخلص منه هذه المواد، وتخزين
 .(140 -131، ص م2009

آليات اعتمدت عليها جامعة نيو هامبشير بالواليات  2.3.4
 .حدةالمت

البيئي  اإلشرافيدعم  ام  توفر تعلي ةتعتبر جامعة نيو هامبشير مؤسسة تعليمية أكاديمي
دارة المواد المستدام، الكيميائية الخطرة  حيث طورت نظام إدارة بيئية كيميائية هدفه تصنيف وا 

 اإلنسانالحد من كمية المواد الخطرة وسميتها لحماية صحة  إلىباإلضافة  داخل الجامعة،
ا تشمل الخطة المتبعة المبادئ والتوجيهات والمعلومات الالزمة إلدارة المواد الخطرة بدء  لبيئة، و وا



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

31 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

وتطبق الجامعة جميع التشريعات والقوانين  ها ونقلها وتخزينها والتخلص منها،من مرحلة شرائ
 ىإلباإلضافة  ،DOTكذلك وكالة النقل  OSHAالتي أقرتها وكالة الصحة والسالمة المهنية 

 السياسة الالزمة للصحة والسالمة البيئية.

 ،واد الخطرةمحسب كمية توليد ال األفرعوتتفاوت هذه  ،األفرعيوجد للجامعة العديد من 
، وذلك حسب اصغير   ايعتبر مولد   (مانشستر)، أما فرع اكبير   ايعتبر مولد   (هامدور )فمثال فرع 

ا لخطة إدارة المواد طبق   ؤوليات في الجامعةمهام والمسولقد تم توزيع ال وكالة حماية البيئة،
رؤساء األقسام وغيرهم. و العمداء، و ، خدمون المواد الخطرة مثل المديرينمن يستالخطرة خاصة 

ويجب عليهم المعرفة بالمبادئ التوجيهية ومتطلبات الخطة، ومساعدة موظفي مكتب الصحة 
خدام ستاالتخزين أو الشراء أو العمليات والسالمة البيئية في التقليل من المخاطر الناجمة عن 

عمل جرد و  ،مراحلهاكل على معها  تدريب الذين يتعاملونو  أو التخلص من المواد الخطرة،
تقديم تغذية راجعة و  ،يتم مراجعة التقارير الناتجة عن لجنة السالمة الكيميائيةو  دوري للمخازن،

 University of) صحة والسالمة البيئيةمكتب ال إلىبالخطة الموضوعة إلدارة المواد الخطرة 

New Hampshire ،2010م). 

 .آليات اعتمدت عليها كندا 2.3.5

من قبل  1988اتبعت كندا نظام التداول الجيد مع المواد الخطرة في مكان العمل عام 
نقل معلومات المواد الخطرة  إلى االتحاد حيث هدف ،االتحاد التشريعي الفيدرالي والمحلي

وذلك  أصحاب العمل، إلىا وطرق التعامل معها من المنتجين والمزودين والموردين وخصائصه
وهو نظام اتصاالت للتعامل مع المواد الكيميائية الصناعية والخطرة،  ،(WHMISمن خالل )

عنه كالالصقات، ووثائق السالمة  واإلبالغعناصر أساسية لتوضيح الخطر  ةويتكون من ثالث
ا لمعرفة خصائص المواد وتم تطبيق النظام المنسق عالمي   العامل.قيف الكيميائية وبرامج تث

ورموزها وكيفية التعامل معها أثناء الطوارئ سواء في مكان العمل أو خالل عملية النقل لهذه 
 .(مThe Ministry of Labour ،2018) دالموا
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  الفصل الثالث

قطاع غزة وواقع إدارة المواد 
 الصيدالنية الخطرة
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 نبذة عن قطاع غزة 3.1

 الموقع والمساحة 3.1.1

في ذلك وقوعه على ساحل البحر  استراتيجي، والذي ساهمجغرافي يتميز قطاع غزة بموقع 
وبذلك تنوعت طرق  ،ا لمرور المسافرين والتجارةا مهم  أكسبه طريق  حيث األبيض المتوسط، 

اع غزة في المنطقة الجنوبية من الساحل يقع قطو المواصالت سواء البرية أو البحرية أو الجوية. 
يحده من الجنوب جمهورية مصر العربية بحدود برية و ، 2كم 365الفلسطيني، وتبلغ مساحته 

طل ي، و وشرقا   كم شماال   52بطول  م1948 واألراضي الفلسطينية المحتلة عام ،كم 12بطول 
وزارة ) قارتي أفريقيا آسيا كم، ويعتبر ملتقى 42على البحر األبيض المتوسط من الغرب بطول 

 .(5، ص م2015، الفلسطينية التخطيط

 التقسيم اإلداري لقطاع غزة 3.1.2

 خمس إلىقطاع غزة  م1994قسمت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها عام 
 (-3138 ، صم2015، الفلسطينية التخطيطوزارة ) محافظات، وهي:

وتشمل أربعة تجمعات ، 2كم 61تها حيث تبلغ مساح محافظة شمال غزة: 3.1.2.1
 بيت الهيا، وقرية أم النصر.و نون، بيت حاو مخيم جباليا،  :سكنية

ا من محافظة ، حيث تقع جنوب  2كم 74تبلغ مساحتها حوالي  محافظة غزة: 2.2.13.
، مدينة غزة :شمال غزة وشمال محافظة الوسطى. وتحوي أربعة تجمعات سكنية متمثلة في

 .غزة، والزهراء والمغراقة، ووادي

تقع بين محافظة غزة ومحافظة خانيونس وتتمثل  محافظة الوسطى: 3.1.2.3
مخيم المغازي، و مخيم البريج،  :تشمل سبعة تجمعات سكنية وهيو  ،2كم 58مساحتها بحوالي 

 قرية وادي السلقا، وقرية المصدر.و مدينة دير البلح، وقرية الزوايدة، و مخيم دير البلح، و 
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تعتبر أكبر محافظات قطاع غزة من حيث المساحة، فظة خانيونس: محا 3.1.2.4
 ،وعبسان الكبيرة ،القرارة :هي، وتحتوي على سبعة تجمعات 2كم 108تبلغ مساحتها حوالي و 

 ومخيم خانيونس.  ،ومدينة خانيونس ،والفخاري ،والصغيرة وخزاعة

خان يونس  اال  يحدها شم، و تقع محافظة رفح جنوب قطاع غزة محافظة رفح: 3.1.2.5
تجمعات  أربعةوتشمل  ،2كم64المصرية، وتبلغ مساحتها حوالي ا الحدود الفلسطينية وجنوب  
 النصر.قرية و  ،الشوكة بلدةو  رفح، مخيمو  ،مدينة رفح هي: سكنية

 

 توزيع المحافظات في قطاع غزة (3.1)شكل

 لتخطيطالسلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الحكم المحلي، اإلدارة العامة ل
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 .المؤشرات الديمغرافية 3.1.3

 (5,154) والكثافة السكانية نحو ،مليون نسمة 2مجموع عدد السكان تقريبا أكثر من 
ويبلغ  (.%9.5)، والمخيمات (%16.6)الريف و ، (%9.73)نسبة الحضر  ويمثل. 2ا/كمفرد  

 .(م2016الفلسطيني، مركز اإلحصاء ) افرد   (5.7) األسرةمتوسط حجم 

المؤشرات الصحية حسب الجهاز المركزي لإلحصاء  3.3.4
 .لمحافظات غزة 2016-2015الفلسطيني 

 ،اسرير   2399عدد األسرة و  ،مستشفى بشكل عام 30بلغت عدد المستشفيات حوالي 
 ا، وطبيب   3985عدد العاملين بالمهن الطبية حوالي و  ،ساكن 1000لكل  اسرير   1.4 متوسطب

نسبة عدد السكان المؤمن عليهم و . اصيدلي   2732 ،سنانطبيب أ 1134 ا، وممرض   7544
 %0.2 ، وتأمين وكالة تشغيل الالجئين %12.7 ، وتأمين حكومي % 26.8حوالي  ،96.7%

تأمين وكالة غوث  %0.2 ، ومين مشترك حكومي وكالة غوثأت %56.2 ، وتأمين خاص
 ظات قطاع غزة.يوضح توزيع المؤسسات الصحية في محاف (2.3)انظر شكل رقم  ص.وخا
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 توزيع الخدمات الصحية في قطاع غزة( 3.2) شكل

 المصدر: األطلس الفني لمحافظات غزة

 .ةالواقع الدوائي في قطاع غز 3.2

نه منذ قدوم السلطة الوطنية إائي بمراحل من المد والجزر، حيث يمر القطاع الدو 
نتاج فيه، مما شجع على اإلالفلسطينية وسن القوانين والتشريعات بدأ تحسن وتطور ملموس 

العمل على مراقبة ومتابعة األدوية  أوالصناعات الدوائية ووضع تسعيرات لألدوية، كذلك بد
وجودتها وصالحيتها في المصانع والصيدليات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات التخزين 

مستخدمة الأو غير  ،الصالحية منتهيةوالشركات، واستخدام آليات محددة للتخلص من األدوية 
حتالل ممارسات اإل استمراربالتوافق مع وزارتي الصحة والبيئة. ولكن  أنظمةوفق أو التالفة 

ضافة الى االنقسام بين الضفة الغربية إر، هجمات متعاقبة على القطاع والحصامن  سرائيلياإل



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

37 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

ردة للقطاع ية الوافنتيجة لذلك تناقصت كمية األدو  ،وقطاع غزة، زاد من تأزم الوضع وتدهوره
يعرف باألنفاق  المعابر األرضية( أو ما)طرق رسمية وغير رسمية  إلىمما عمل على التوجه 
لى عدم السيطرة بشكل واضح على مراقبة األدوية إذلك قد أدى و  ،للحصول على الدواء

ي التعامل ا ففين قانوني  لومعاقبة المخا ،وساعد في فرض واقع جديد ،أبناء القطاعلدى المتداولة 
دارتها بشكل غير قانونيمع ا  (.م2018 )البرش، ألدوية وا 

 ،لى القطاعإاهمت بدخول عدد كبير من األدوية الحروب المتتالية س فإن مما الشك فيه
 ،دخول من قبل االحتالل اإلسرائيليوبسبب تأخر وجودها على المعابر حتى السماح لها بال

 %30تالف إحيث تم  ،لتي ال يستفيد منها أهالي القطاعا الصالحية منتهيةنسبة األدوية  تزاد
جمالي إمن  %95بينما تم االستفادة من  م،2008خالل عدوان جمالي تبرعات األدوية إمن 

دارة م، 2012 خالل الهجمات اإلسرائيلية عامالتبرعات  وذلك التباع نظام طوارئ في االستفادة وا 
صحة  على محددة للتخلص منها حفاظا  يتطلب آليات  مما ،األدوية الواردة للقطاع من التبرعات

 (.م2017 )البرش، نسان والبيئةاإل

حيث بدأ في بداية العام  ،في العجز في األدوية ملحوظ ا ا  تزايد م2017لقد شهد عام 
ولكن مع توقف التوريد تزايد  ،%28ليصبح  م2017ثم تناقص في شهر مارس  ،%34بنسبة 

أثر هذا العجز على خدمة المناعة واألوبئة و  ،%44 م2017عام  بشكل كبير ليصبح في نهاية
-6ص  ،م2017 )اإلدارة العامة للصيدلة، مراض الدمأواألمراض الوراثية وخدمة السرطان و 

مديد حياة )تتمديد الصالحية  خاصة تم اعتماد الصالحية منتهيةالستفادة من األدوية ول. (16
مريكية األفي صحيفة هافينغتون بوست  فيد نيرنبيرجديحسب ماورد عن  ،("shelf life"الرف

ألنها تخضع  ،قبل ن التكون العبوة سائلة تم فتحها منأو  ،بشرط الحفاظ عليه أثناء التخزين
ولقد أكد . (Fox, 2017s) ن تم فتحهاإجيد منع النمو البكتيري بعكس ما غالق الأثناء اإل

في مؤتمر األزمات والكوارث الطبي في  خالل مشاركته اتباعهم لتلك السياسةالبرش على 
بحيث ال يتم تطبيق ذلك على  ،سالمية بغزةالذي أقيم في الجامعة اإل م2017نوفمبر 

 .المؤسسات الخاصة ولكن في نطاق مؤسسات الصحة الحكومية التابعة لإلدارة العامة للصيدلة
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التي ال يتم من تكدس األدوية م 2012-2008اكل التي حدثت بعد حرب ولتجاوز المش
تالفها، تم التوافق بين وزارة الصحة الفلسطينية مع منظمة إومن ثم استخدامها واحتياجها، 

 .(م2017، )البرش ا لنظام معينالصحة العالمية بتوجيه التبرعات حسب الحاجة إليها وفق  

 516 تشملا أن قائمة األدوية األساسية المتداولة في وزارة الصحة من المعروف أيض  
مليون دوالر  33.6لصحة بما يقارب وتقدر الموازنة السنوية لألدوية في وزارة ا ،ادوائي   اف  صن

األدوية خالل عام (. حيث قدرت القيمة المالية من 13، ص م2017 )اإلدارة العاملة للصيدلة،
 .(3.1)كما ورد في جدول رقم  ($17,685,989، بما يقدر )م2017

 ،مقسمة حسب الجهات م2017ارد من األدوية خالل العام القيمة المالية للو  (3.1) جدول

 (14 ص، 2017 المصدر: )اإلدارة العاملة للصيدلة،

 األدوية)$( الوارد

 8871821 مشتريات وزارة الصحة

 5444421 مستودعات رام اهلل

 3369747 تبرعات

 17,685,989 اإلجمالي

 واقع إدارة المواد الخطرة في قطاع غزة. 3.3

منها مايستخدم في فاستخدامات المواد الكيميائية بمختلف أنواعها في قطاع غزة، تتعدد 
الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية مثل في الصناعة  والمبيدات الحشرية، أك الزراعة

حيث غيرها. و  وفي المختبرات الطبية ،والتعدينية والزجاج و األصباغ والبالستيك لكترونيةواإل
التي تدخل وتتواجد في قطاع اليوجد حصر وتحديد لكميات المواد الكيماوية أنه المالحظ  من

ما بطرق فهي تدخل إ ،هذه المواد لتعدد الطرق التي تدخل من خاللها وذلك بشكل دقيقغزة 
 دارتها في قطاع غزةا  لمسؤولة عن استيراد هذه المواد و تتنوع الجهات او  ،قانونية أو غير قانونية

 (.م2018 )الدواهيدي،
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 مع المواد الخطرة تم التنويه له ودراسته من خالل قانون العملاآلمن ن التعامل إ
وذلك لضمان السالمة والصحة المهنية، حيث تم تحديد كميات معينة للتعامل مع  ،الفلسطيني

ووضع الئحة باألمراض الناتجة عن  ،ض لها في ساعات معينة خالل اليومهذه المواد والتعر 
كذلك أشار ، اول والعمل بهافترات تجاوز الحد المسموح به أثناء التدفي ه المواد التعرض لهذ

، الفلسطينية )وزارة العمل لى أنظمة التخزين الجيد لهذه المواد والتعامل معهاإقانون العمل 
تحسين إدارة م 2022-2017البيئة القطاعية لعام  استراتيجيةلقد كان من أولويات . و (م2000

تها الفيزيائية، من خالل توسيع نطاق الطمر الصحي للنفايات لخطرة بمختلف حاالالنفايات ا
عادة ،الصحية الصلبة كذلك  ،استخدام وتدوير النفايات الصحية ووضع خطة لتقليل وفصل وا 

لى تأسيس نظام لتداول ونقل إباإلضافة  ،إدارة المواد الخطرةبتشجيع مبادرات القطاع الخاص 
 نشاء محطات معالجة للمواد الخطرة.إلك كذو ، المواد الخطرة

 

المؤسسات الحكومية المشاركة في إدارة المواد  3.4
 الصيدالنية الخطرة.

المؤسسات  إليهاوالحفاظ على البيئة من أسمى األشياء التي تسعى  اإلنسانحماية 
اركة بشكل لذلك تتعدد المؤسسات المحلية الحكومية المش، لية والقوانين التشريعية الدوليةالمح

 فعال في إدارة المواد الصيدالنية الخطرة منها:

 وزارة الصحة الفلسطينية. 3.4.1

عن تنظيم عمل القطاع الصحي من  المسئولتعتبر وزارة الصحة الفلسطينية الجسم 
عن وضع  المسئولةنها إخالل اإلدارة السليمة وضمان الموارد الالزمة الستدامته وتطويره. حيث 

تشريعات والخطط وتطويرها خاصة المتعلقة باستخدام األدوية والعقاقير الخطرة القوانين وال
تقود وتؤسس  فهي ،دارة الموارد المتوفرة بشكل أفضلإلوذلك بالتشارك مع القطاعات األخرى، 

 وتطور النشاطات الرقابية والتنظيمية والتخطيطية للنظام الصحي.
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المساهم في تقديم الخدمات الصحية في يعتبر القطاع الحكومي الصحي الجزء األكبر 
فلسطين، وتسعى لضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية دون محاباة وبعدالة 

الفقراء وذوي اإلعاقة، ضمن القوانين والتعليمات  والذي يشمل المجتمع ومساواة لجميع فئات
ن مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية. كذلك بما يتوافق مع منظمة الصحة العالمية بالتعاو 

ي يقع ضمن العديد من الدوائر التتنبثق من وزارة الصحة ات الدولية. حكومية والمنظمالوغير 
والتي تعتبر الجسر  ،اإلدارة العامة للصيدلةاختصاصها إدارة القطاع الدوائي وأهم تلك الدوائر 

دارتها با مؤسسات حكومية  لمشاركة معاألساسي في التعامل المباشر مع المواد الصيدالنية وا 
، الفلسطينيةوزارة الصحة ) لتطرق فيما يلي ألهم تلك الدوائر، وسيتم اوغير حكومية أخرى

 .(9-7، صم2016-2014االستراتيجية الصحية الوطنية، 

 .اإلدارة العامة للصيدلة

دوائية ساهمت اإلدارة العامة للصيدلة في دعم إدارة المواد الصيدالنية وفي اعتماد سياسة 
كذلك  ،اسية، والدليل الدوائي في فلسطينترفع من جودة الدواء، وتحديث قائمة األدوية األس

صدار تعليمات خاصة بآليات تداول العقاقير  ساهمت في تحديث آليات عالج السرطان، وا 
والعمل على  ،روشتة الطبيب )األدوية المراقبة(ب إالالخطرة واألدوية التي ال يسمح صرفها 

لى ترشيد إباإلضافة  ،جودة المستودعات الطبية وتطويرهامستوى فاعلية و و  ن جودة األدويةتحسي
 استعمال األدوية.

دوائر منها دائرة مخازن  تعتبر اإلدارة العامة للصيدلة منظومة متكاملة، تتكون من عدة 
دائرة التخطيط و  ،وائيدائرة التسجيل الدو  ،دائرة الرقابة الدوائيةو  ،دائرة المهمات الطبيةو  ،األدوية

( هذه الدوائر 3.3ويوضح شكل ) ،(م2009 ،اإلدارة العامة للصيدلة) والمعلومات الدوائية
 :المنبثقة منها واألقسام

من أهم مهام هذه  :)المخازن( مستودعات األدوية المركزيةدائرة  3.4.1.1
صرف و ، وتخزينهامواصفات كد من مطابقتها للتأوالااألدوية الواردة  واستالم الدائرة استقبال

 كذلك ،اية الصحية التابعة لوزارة الصحةاألدوية وتوزيعها على المستشفيات وعيادات الرع
استقبال األدوية من خالل لجنة الستالمها بحيث توضع في قسم خاص، ثم ترسل للرقابة 
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فها. وتتكون ألخذ عينات للتحليل، وعندما تكون مطابقة للمواصفات الدستورية يتم صر  ائيةالدو 
قسم الحقن واألمبوالت، و قسم األقراص، و هذه الدائرة من األقسام التالية: قسم الصرف والتدقيق، 

اإلدارة العاملة ) قسم األدوية المخدرةو يل السائلة، قسم المحالو قسم المتنوعات، و قسم الثالجة، و 
 (.8ص، م2017 للصيدلة،

قبال المهام الطبية الواردة من مهامها است :دائرة المهمات الطبية 3.4.1.2
كذلك صرف المعدل الشهري  ،شفيات والعيادات التابعة للوزارةوتخزينها، وصرفها وتوزيعها للمست

لى إثم بعد ذلك يقوم المستودع بصرفه  ،لجميع العيادات عبر مستودع األدوية الخاص بالرعاية
سم المواصفات و ف والتدقيق، قالصيدليات. وتتكون هذه الدائرة من عدة أقسام منها: قسم الصر 

قسم مهمات و قسم مهمات اإلسعاف الطبية، و قسم مهمات الجراحة العامة، و والمقاييس، 
 )اإلدارة العاملة للصيدلة، مهمات والمستلزمات الطبية العامةقسم الو الجراحات التخصصية، 

 (.8، صم2017

طبيق مواصفات من أهم مهامها التأكد من ت :دائرة الرقابة الدوائية 3.4.1.3
تطبيق مواصفات و  ،الصحة العالمية ومنح شهادة بذلك حسب منظمة (GMPالتصنيع الجيد )
كذلك التأكد من ممارسات التخزين الجيد لألدوية والمكمالت  ،للدواء (GLPالفحص الجيد )

ا تشارك في لجان ترخيص مصانع ومختبرات األدوية أيض  (. GSPالغذائية داخل المستودعات )
والمشاكل  األضرارالتعامل مع أيضا   ،نع المكمالت الغذائية ومستحضرات التجميلومصا

من أهم أقسامها قسم رقابة األدوية و  رئاسة لجنة المعابر الصحية.و  الناتجة عن األدوية
قسم و قسم الرقابة على مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية، و والمكمالت الغذائية الطبية، 

الرقابة على المصانع  قسمو  البرية،قسم المعابر و ثار الجانبية لألدوية، اآل ومتابعةرصد 
 (.8، ص م2017 )اإلدارة العاملة للصيدلة، والمختبرات
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 ( هيكلية اإلدارة العامة للصيدلة.3.3شكل )

 م2018، المصدر: وزارة الصحة الموقع االلكتروني موقع اإلدارة العامة للصيدلة المصدر:

تقوم هذه الدائرة بإعداد ونشر القوائم الخاصة  :التسجيل الدوائي دائرة 3.4.1.4
عداد التقارير بشكل دوري، والمشاركة باللجان ا  باألدوية والمستحضرات الصيدالنية المسجلة، و 

تسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر  كذلك اعتماد طلبات الموافقة على ،الفنية للدواء
قسم و ، قسم تسجيل المستحضراتو  ،هو قسم تسجيل األدوية أهم أقسام هذه الدائرةو . صيدالني

 اإلدارة العامة للصيدلة،)الطبية قسم تسجيل المهمات والمعدات و ، تسجيل المكمالت الغذائية
 .(21-17، ص م2017
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تقوم هذه الدائرة بإعداد : التخطيط والمعلومات الدوائية دائرة 3.4.1.5
نية، كذلك تحديد احتياجات التعليم المستمر للعاملين في القوانين والتشريعات واألنظمة الصيدال

لطرق  اإلرشاديةوضع الخطوط  ،بالتعاون مع تنمية القوى البشريةاإلدارة العامة للصيدلة 
بالقطاع الصيدلي الحكومي النشرات الخاصة  إعدادعلى  اإلشرافوكذلك  ،المعالجة الطبية

 ،قسم التخطيط الدوائيو  ،قسم السمومو  ،ات الدوائيمن أقسام الدائرة: قسم بنك المعلوم والخاص.
 اإلدارة العامة للصيدلة،) قسم القوانين واألنظمة الصيدالنيةو  ،قسم تطوير الكادر البشريو 

 .(8، صم2017

 .سلطة جودة البيئة 3.4.2

 ،مهامه توفير بيئة سليمة والذي منالفلسطيني الرسمي  البيئة الجسمتعتبر سلطة جودة 
صحة والسالمة للمواطنين من خالل المتابعة والتنفيذ لحماية البيئة الفلسطينية حسب وتوفير ال

 قانون البيئة الفلسطيني.

والتنمية المستدامة من أهم  اإلنسانعتبر حماية البيئة وصيانتها والمحافظة على صحة ت
لمدة عشر  م1999بيئية قطاعية عام  استراتيجيةأهداف سلطة جودة البيئة، لذلك تم عمل أول 

 م2016صف عام توفي من .م2012-2011أخرى عام  الستراتيجيةفيما بعد ثم تطورت  ،سنوات
 .م2022 -2017ئية قطاعية شاملة لعام بي استراتيجيةتم تطوير 

دارتهاخطة إدارة للتعامل مع المواد الخطرة  اإلستراتيجيةومن ضمن  بشكل سليم  وا 
ذلك من خالل و  ،تضمن حماية اإلنسان والبيئةبحيث  ،بالتشارك مع وزارات وسلطات أخرى
وخالل عمليات التفتيش للتأكد من  ،المواد الخطرة إتالفبروتوكوالت خاصة أثناء التخلص أو 

لعام  (52-51)ا لقانون البيئة الفلسطيني مادة ومنع التلوث طبق  وضمان استدامتها حماية البيئة 
 .(9-7 ، صم2017البيئة، سلطة جودة ) ةوالتي ارتبطت بالسالمة والصحة المهني ،م1999

 الدفاع المدني الفلسطيني 3.4.3

الخدمات اإلنسانية  الجهات المهمة التي تقدم يعتبر الدفاع المدني الفلسطيني من
ا لحماية المواطنين وممتلكاتهم ووقايتهم من المخاطر التي تسعى إلى العمل مسبق   ،واالجتماعية
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ر متطلبات السالمة والصحة المهنية خالل إدارة وتداول المواد باستخدام كافة الوسائل وتوفي
الخطرة. يكمن دور الدفاع المدني بشكل واضح في إدارة المواد الخطرة من خالل عمليات 

وتجهيز غرف عمليات للتحكم والسيطرة لمواجهة الكارثة  ،التنسيق بين جميع الجهات المعنية
خطط  بناء علىوذلك  ،واإلخالء واإلسعافء واإلنقاذ اإلطفا والتي تشمل من خالل جميع الفرق

 ارئو ا، وتجهيز المعدات وصيانتها بشكل دوري لضمان فاعليتها وقت الططوارئ معدة مسبق  
 .(م2017)المديرية العامة للدفاع المدني، 

 الهيئة العامة للمعابر والحدود 3.4.4

ومجموعة من  سكريين،من الموظفين والمدنيين والع ا  هي مؤسسة حكومية تضم عدد
مساعدات التجارية و البضائع المسافرين و اللتسيير العمل اليومي من مرور  القطاع الخاص والعام

من أهم مهامها السماح لدخول خارجه. جهات أو تصديرها إلى  ،لى قطاع غزةإ دوية وغيرهااألو 
المحددة،  اإلرشاديةمات العال والتحقق من وجود المواد الصيدالنية والتأكد منها ومن صالحيتها،

ن مواد بداخلها م هو موجود ومطابقة ما على العبوات الخارجية لما ،كاسم المادة ونوعها
 .(م2018 ،الفلسطينية الوطنيوزارة الداخلية واألمن ) كيميائية لها نفس الخصائص

 وزارة النقل والمواصالت 3.4.5

يتألف من عدد من اإلدارات التي  قطاعل وك ،تتكون وزارة النقل والمواصالت من ثالثة قطاعات
( الذي يبين هيكلية وزارة النقل 3.4كما هو موضح بالشكل ) لها مهامها الخاصة بها

 .(م2018 ،الفلسطينية المواصالتوزارة النقل ) والمواصالت
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 ( هيكلية وزارة النقل والمواصالت.3.4شكل )

سواء  ،في عمليات إدارة المواد الصيدالنية امحدد   ا  كل دائرة من الدوائر السابقة تلعب دور و 
من حيث الدخول للقطاع وتحميلها خالل الشاحنات الخاصة  بشكل مباشر أو غير مباشر

توفر فيها الظروف المناسبة لمنع أو الحد من مخاطر هذه تبحيث  ،والمرخصة لنوعية المواد
خاصة  وري لتلك الشاحناتافة إلى وجود فحص دباإلض ،مواد أثناء عمليات الشحن والنقلال

وعدم للتأكد من سالمة الشاحنة أثناء عمليات النقل  ،الفحص الشتوي والذي يتم في فصل الشتاء
 )الخالدي، أو جودة العجالت تعرضها ألخطار الحوادث بسبب األمطار أو خلل في األنوار

 (.م2018

 وزارة العمل الفلسطيني 3.4.6

مجموعة من اإلدارات المركزية العاملة في مجال السالمة تتكون وزارة النقل والمواصالت من 
والصحة المهنية واالستشارات القانونية والتخطيط ومتابعة قضايا وحقوق العاملين ومن أبر تلك 

 م(2018اإلدارات الفاعلة اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ومهامها كما يلي: )وزارة العمل، 
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واللوائح الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وشروط العمل  الرقابة على تطبيق القوانين .1
 في المنشآت المختلفة

 إجراء المعاينات والدراسات الميدانية لتحديد أسباب حوادث العمل .2
التوعية واإلرشاد بقانون العمل وأحكامه واألنظمة الصادرة بمقتضاه، ومراقبة تنفيذه وذلك  .3

 من خالل إعداد
شاد من مطبوعات ومحاضرات وندوات ومناهج تعليمية بجميع تصميم مواد التوعية واإلر 

 الطرق المتاحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم
 تقديم المشورة الفنية والمعلومات الالزمة للدارسين والمهتمين  .4
 متابعة كافة اإلجراءات المتعلقة بإصابات العمل بمختلف مراحلها .5
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 الفصل الرابع

 مراحل إدارة المواد الصيدالنية 
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المرحلة األولى: استيراد المواد الصيدالنية من المعابر إلى  4.1
 .قطاع غزة

 .نبذة عن المعابر في قطاع غزة 4.1.1

 يتميز قطاع غزة ذو المساحة المحدودة بوجود سبعة معابر على امتداد طوله وعرضه،
ممكن أن وكل شيء ، فرادواأللوقود والبضائع التجارة وا بحيث يتم من خاللها التحكم في عبور

 على ستة معابر منها سيطرة كاملةاإلسرائيلي  حتاللاالويسيطر  ،يدخل القطاع أو يخرج منه
العودة )صوفا(، و المنطار)كارني(، و عوز(،  ناحلالشجاعية )و (، إيرزر بيت حانون )معب :هي

الجانب المصري فيسيطر على واحد فقط ا أمو  كرم أبو سالم )كيرم شالوم(.و سوفيم(، و القرارة )ك
كافة  إغالقتم  م2006منذ عام  ،(م2015)وزراة التخطيط الفلسطينية،  البري وهو معبر رفح

بين الفترة واألخرى يفتح بعض منها بقرار من االحتالل و  من الجانب االسرائيلي المعابر
ق مختلفة، وذلك طبقا  للحالة إغالفترات ، أما معبر رفح فقد مر بتغيرات متعددة و اإلسرائيلي
 األمنية.

ويعتبر من أكبر المعابر في القطاع وأهمها  ،يقع معبر المنطار )كارني( شرق مدينة غزة
واآلن  ،م2007حتى عام  ي المحتلةمن حيث عبور البضائع التجارية بين القطاع واألراض

ص لعبور الحاالت وهو مخص ،يقع شمال مدينة غزةفإيرز( . أما معبر بيت حانون )مغلق
كذلك  ،ضي المحتلة أو الضفةاألرا إلىالمرضية الفلسطينية التي يتم تحويلها من داخل القطاع 

وهو معبر العودة )صوفا( يقع شرق مدينة رفح و  عبور األجانب والتجار والدبلوماسيين والعمال.
معبر و . مغلق م واآلن2007حتى عام  معبر تجاري صغير يدخل من خالله مواد البناء للقطاع

معبر شديد الحساسية يمر وهو غزة،  الشجاعية )ناحال عوز( يقع في حي الشجاعية شرق مدينة
عن توريد  مسئولةتشرف عليه شركة إسرائيلية و  الوقود خالل أنابيب كبيرة نحو القطاع،ه من

 .م واآلن مغلق2007وذلك حتى عام  الوقود لغزة

تحت سيطرة  على الحدود المصرية الفلسطينية يقعفأما معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( 
مخصص لحركة البضائع التجارية بين  ، وهوائيلي بالتنسيق مع الجهة المصريةاالحتالل االسر 
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 ،القطاع واألراضي المحتلة، ويستخدم في بعض األحيان لعبور المساعدات إلى داخل القطاع
ه كافة البضائع من موارد بترولية م أصبح يدخل من2007وبعد عام  عند إغالق معبر رفحو 

يقع بين منطقتي خان يونس ودير فأما معبر القرارة )كيسوفيم(  .ومواد بناء وغيرها من السلع
حال قرر  وهو مخصص للتحرك العسكري اإلسرائيلي في ،ايسيطر عليه االحتالل تمام  و لبلح، ا

عبر رفح أما م .تاما   غالقا  إوبعد انسحاب االحتالل من غزة أغلق  ،االحتالل اجتياح القطاع
تسيطر عليه الجهات الفلسطينية فالفلسطينية  ةالذي يقع جنوب القطاع على الحدود المصري

ويغلقه الجانب  ،يستخدم لدخول وخروج بعض األفراد وهو معبر ،بالتنسيق مع المصريين
مات الفلسطيني، )مركز المعلو  المصري لفترات طويلة مما يشدد الحصار والمعاناة داخل القطاع

 (.م2018

 
 مخطط يوضح المعابر الحدودية. (4.1)شكل رقم 

 المصدر: مسك مركز للدفاع عن حقوق الحريات.
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في الوقت الحالي مع  ما المعبران الفاعالنه (بيت حانون)و (كرم أبو سالم)يعتبر معبر 
مل بها منذ أحداث االنقسام الفلسطيني أبان ، أما باقي المعابر فقد توقف العاالحتالل اإلسرائيلي

والتي  ،شرعية وهي المعابر األرضية التي تعرف باألنفاقالغير م. وهناك المعابر 2007العام 
تباعهم كن الشرطة تالحق مستخدميها لعدم اول معظمها،م 2014هدم االحتالل بعد حرب 

 (.م2018الخالدي، ) ونقل البضائع القانون في استيراد

اآلليات المتبعة أثناء استيراد المواد الصيدالنية خالل دخولها  4.1.2
 .للقطاع

غالق المعابر من قبل االحتالل اإلسرائيلي ساهم في تقليل وتحديد ا  الحصار المستمر و 
بأن المواد األولية التي تدخل في  اتهامهم إلىباإلضافة  ،المواد الصيدالنية التي تدخل للقطاع

تم  لذلك ،االحتاللحسب ادعاء  ستخدم ألغراض عسكرية وصناعات أخرىالصناعات الدوائية ت
المصانع عن صناعة الكثير من  توقفوهذا أثر على  ،منع الكثير من المواد التي تدخل القطاع

)األغا،  هامن بأسال الدوائية الستيراد عدد  اضطرت الشركاتو المستحضرات الصيدالنية 
 (.م2018

 ،جعلت بعض الدول المجاورة تهب للمساعدةفقد القطاع الحروب المستمرة على  أما
وجود إجراءات  وهذه المساعدات تطلبت ،للشعب الفلسطينيتبرعات عينية من األدوية  وتمنح

ا على سالمة حفاظ   للقطاعوالتأكد من صالحيتها قبل دخولها  هامحددة على المعابر لتفحص
حيث  ،المواد تلكو المعبر األساسي لدخول ه (كرم أبو سالم) يعتبر معبرو  المواطن والبيئة.

 (.م2018)األغا،  تخضع للرقابة اإلسرائيلية قبل السماح لها بالدخول

خمسة مراقبين ومفتشين مفروزين  فيهيتواجد فأما من جهة الجانب الفلسطيني على المعبر 
 ،ها للقطاعمن وزارة الصحة بقطاع غزة لمراقبة جميع المواد الصيدالنية المختلفة قبل دخول

 في حالو  ،سماح لها أو منعها من الدخولللتفتيشها وفحصها بشكل مبدئي إلصدار قرار با
اإلنتاج واالنتهاء تاريخ  سالمةالمسموح بها من ضمان والمواصفات توافرت فيها الشروط 

أوراق ترخيصها  ومطابقتها للمواصفات الدولية والمحلية وللمعلومات الموجودة على للصالحية،
ولكن في حال عدم استيفائها الشروط المطلوبة أو عدم المطابقة لشروط  ،سمح لها بالدخولي
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ويتم التخلص منها وفق  ،فإنه يمنع دخولها للقطاع، وتداولها بين الناس والصالحيةالترخيص 
 (.م2018)األغا،  آليات ولوائح التخلص المعتمدة من وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة

 ،معبر رفح عبرتدخل التي  األدوية والمستحضرات الصيدالنية المختلفةمن  بعض هناك 
لتفتيش لن و ا مفتشالمعبر أيض   في يوجده ليس للتجارة ولكن لالستخدام الفردي، ورغم ذلك فإن

بحيث ال تكون األدوية التي تدخل بشكل خاص لالستخدام الشخصي لألفراد،  علىلمراقبة او 
مجموعة  يعملو والتي تحتاج إلى وصفة طبية لصرفها أو تداولها. ضمن الئحة األدوية المراقبة 

اإلدارة العامة للصيدلة في منطقة الحدود المصرية الفلسطينية  المندوبين منمن المفتشين 
. أما اردة لقطاع غزة من الجانب المصريبالتعاون مع هيئة الحدود وذلك لمتابعة األدوية الو 

ز  ل المعابر األرضية )األنفاق( فإنه بالنسبة لألدوية الواردة من خال رَّ على ما يتم التبليغ عنها  ُيح 
ويتم التواصل والتنسيق مع اإلدارة العامة للصيدلة  ،فور وصولها من قبل المباحث الطبية

إلتمام عملية  والتخلص منها على الفور ضمن اللجنة المحددة من وزارة الصحة إلتالفها
 (.م2017 )البرش، التخلص

  

 .استقبال األدوية ونقلها من معبر كرم أبو سالم (4.2) شكل

 http://samanews.ps: المصدر: سما اإلخبارية الموقع االلكتروني

 .دراسة حالة لعمليات استيراد من معبر رفح البري 4.1.3

يعتبر معبر رفح رغم محدودية األدوية التي تدخل من خالله وعادة تكون خاصة باألفراد، 
تخضع إلى مراقبة وتفتيش من قبل مفتشين تابعين إلى الرقابة والتفتيش الدوائي في  إال أنها

مة المعبر. وفي اآلونة األخيرة تم ضبط أنواع مختلفة من األدوية لم يتم نقلها وفق شروط السال
 ،منها يحتاج إلى ثالجات ولم توضع داخل الثالجات ان بعض  والخصائص الفيزيائية لها حيث إ
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تجار بها الفلسطينية ويمنع تداولها أو اإل خر منها غير مسجل ضمن وزارة الصحةوالبعض اآل
داخل القطاع. لذلك تم التحريز على هذه األدوية ومصادرتها لحين صدور قرار قانوني إلتالفها 

المكتب  الفلسطينية، )اإلدارة العامة للمعابر الجهات المختصة بمعبر رفح البري.من قبل 
( الذي يوضح عمليات ضبط األدوية والتفتيش عليها 4.3، انظر شكل )(م2018االعالمي، 

 والتحريز من قبل مفتشي الرقابة الدوائية.

 .نيتحليل المؤلف 4.1.4

ن العمليات المتبعة في آليات توريد المواد الصيدالنية الخطرة تحتاج إلى تطوير في إ
من خالل إنشاء  ،مستحضرات الطبية الواردةمنظومة اإلدارة التكنولوجية للرقابة والتوثيق لكافة ال

 تحديد ذلك إضافة إلى ،بنية تحتية إلكترونية تربط بين اإلدارة العامة للصيدلة إدارة المعابر
عملية  وذلك ألن، حتياج السوق المحلي لكل صنف من األصناف الدوائية والمسحوقات الطبيةا

مع األدوية  وأن تنسجمللسكان، تياج الفعلي مع االح تتالءمتوريد األدوية للقطاع ال بد من أن 
 وتبين تم عمليات التوريد وفق العرض والطلب في قطاع غزة.بحيث ت ،التي يتم تصنيعها محليا  

للسيطرة التامة على  المسئولينأن المعابر األرضية تحتاج إلى متابعة ومراقبة شديدة من ضمن 
على  بغية المحافظةوذلك  ،ي تمر من خاللهاالتو المواد الصيدالنية الخطرة بمختلف أنواعها 

 صحة اإلنسان وحمايته من المخاطر
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 تفتيش األدوية المستوردة عبر معبر رفح البري من قبل مفتشي الرقابة الدوائية (4.3) شكل
 (م2018)اإلدارة العامة للمعابر المكتب االعالمي،  المصدر:

د الصيدالنية من المعبر المرحلة الثانية: استقبال الموا 4.2
 .ونقلها إلى داخل قطاع غزة

الواردة من أهم المواد  (المستحضرات) تعتبر المواد الصيدالنية سواء األولية أو المصنعة
إلى مناطق محددة داخل القطاع حسب  تنقلالمعابر، فبعد السماح بمرورها من المعبر  عبر

أما  ،زارةفإنها تتجه نحو مخازن ومستودعات الو وزارة الصحة لكانت  إنف. لهاالمستوردة  الجهات
عملية نقلها وشحنها إلى أماكن خاصة بها أو هذه الشركات إذا كانت لشركات خاصة فتتابع 

 الجهة الموردة لهذه المستحضرات رفق. وتتوزيعهاالحقا    ليتم والمخازن إلى المستودعات
األساسية التي مكونات والالتراخيص وتية مثل األوراق الثبأو المواد األولية  الصيدالنية كاألدوية

 ،إلى البانفلت الملحق مع كل علبة دواء إضافة ،وسماتها صائصهاخدخلت في التصنيع وأهم 
التعامل  سبلالشاحنات من مواد ومعلومات و  ويتم تسليم هذه األوراق باإلضافة إلى ما تحويه

العالمات  كذلك يتم التأكد من وجود ة(،إلى الجهة المعنية )المستورد طارئأي معها عند حدوث 
وذلك حسب مواصفات وزارة الصحة  ،مستندات النقلو الخارجية عليها  اإلرشاديةواللوحات 
 .(م2018)غنام،  المحلية ةواللوائح واألنظمالفلسطينية 
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 .الطرق اآلمنة لعمليات نقل وشحن المواد الصيدالنية 4.2.1

ة حرجة تتطلب الحذر واالنتباه الشديدين؛ وذلك لما ائيينقل المواد الكيم عمليات تعتبر
ولقد تم االتفاق  ،المواد من أخطار وحوادث مفاجئة أثناء عملية الشحن والنقل به تلك تمتاز

متطلبات السالمة والوقاية أثناء لوضع والذي هدف إلى زيادة  ،(ADR) بشأن نقل البضائع برا  
وتصنيف وتعبئة واختبار البضائع الخطرة متضمنا   قواعد وتحديدالنقل البري الدولي  عمليات

تي تحمل هذه المواد كذلك ظروف إنشاء وتجهيز وتشغيل المركبات ال ،النفايات الخطرة
ودخل  ،م1985حيث ُعدل عليه في عام  ،م1957سبتمبر عام  30في قر أُ  والذي ،والبضائع

)المديرية العامة للدفاع  دولة 35بانضمام أكثر من  م1968يناير  29االتفاق حيز التنفيذ في 
 .(6، صم2015المدني، 

اعتمادا  على ما أقرته لجنة نقل البضائع الخطرة والنظام المنسق عالميا  لتصنيف المواد 
، التي اعتبرت نقل السلع م2010كانون األول/ ديسمبر  15( في (GHSالكيميائية ووسمها 

وآليات التعبئة تحتاج إلى تعليمات  صغيرةبيرة أو المصنعة والمواد الكيميائية المعبأة بكميات ك
تفادي األساسية الالئحة التنفيذية الخاصة لعمليات النقل  من أهم أهدافو  ،ولوائح خاصة

من  منعها أومنها  ويمكن الحد ،لألشخاص أو الممتلكات أو البيئة ا  الحوادث التي تسبب ضرر 
ووصف رتب المواد  ،لعمليات النقل العامة تدريب العاملين في مجال النقل على الشروط خالل

كما وتدعو إلى اتخاذ التدابير  وطرق الفصل، وبطاقات التعريف اإلرشاديةمات الخطرة والعال
ولبس المالبس الوقائية والمعدات الالزمة عند التعرض  ناسبة في حاالت الطوارئ، وارتداءالم

 األمم المتحدة،) الضرورةتدعت أو العمل تحت إشراف شخص مدرب إذا اس ،للمخاطر
 (.م2011

النظام العالمي  حسبرتب لتقليل األضرار فقد تم تصنيف المواد بشكل عام إلى تسع و 
 ،الغازات ،المتفجرات"وهي بالترتيب  تبعا  لطبيعة مخاطرها وخصائصها(IMDGC)  البحري

المواد  ،عضويةالوق فالمواد المؤكسدة واألكاسيد  ،لةالمواد الصلبة المشتع ،السوائل المشتعلة
األمم ) "مواد وسلع خطرة والمواد الضارة للبيئة ،المواد األكالة ،المواد المشعة ،السامة والمعدية
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لتسهيل نقل البضائع والتعامل معها خالل عملية  ، وذلك(23-21، ص م2015، المتحدة
 النقل.

واد من مختلف كدليل لكل من يتعين عليه استخدام هذه الم لقد صممت بعض المفاهيمو 
األمم ) ا لما أقرته اتفاقية بازلكذلك عملية نقل النفايات تخضع لمثل هذه التصنيفات طبق   ،الدول

 .(20-5، م2005المتحدة، 

 (GHS)ر رموز المواد الخطرة. المصد (4.4)شكل رقم 

األحكام العامة لمعايير األمان حسب الالئحة التنظيمية  4.2.2

  :النموذجية لنقل البضائع الخطرة
للحد من المخاطر الناجمة  تباعهاا الواجب واإلرشادات التدابيراإلجراءات و معايير األمان هي 

)األمم  :تداول المواد الخطرة بشكل عام والمواد الصيدالنية بشكل خاص منها أوعن نقل 
 (.41-39، صم2011 المتحدة،

 .نقل المواد الخطرةباشتراطات األمان الخاصة و ن في مجال النقل يالعامل مراعاة .1

    

 مؤكسد مواد مشتعلة قابلة لالشتعال متفجرة

   

 مواد أكالة مواد سامة مواد ملوثة



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

56 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

تم المستحضرات والمواد والبضائع إلى الناقلين الذين كل من  المبيعات مندوبوم قدي .2
 .المسئولةتحديدهم من قبل الجهات 

 ،زين المؤقتة آمنة وذات إنارة جيدةالمخازن والمستودعات ومناطق التخ أن تكون .3
 ويفضل أن تكون بعيدة عن أماكن السكن إن أمكن.

الخطرة خاصة  تدريب العاملين في هذا المجال على التعامل مع المواد الصيدالنية .4
 التدريب لهم على أهم المستجدات التي تحدث. واستدامة ،األولية منها

صة بالنقل وبطاقات التعريف للمواد المنقولة قراءة السجالت الخال تطوير قدرات العاملين .5
 وخصائصها وصحيفة بيانات األمان للمواد.

الخطرة خاصة المواد  يف من معلومات للمواد الصيدالنيةأهم ما تشمل عليه بطاقات التعر 
، ص م2015المدني، المديرية العامة للدفاع )التي تدخل في التصنيع الدوائي مثل: األولية 

43-44.) 

 لمادة الكيميائية أو المستحضرات التجارية.اسم ا 

 .وصف أو تركيب المادة الكيميائي 

 .اسم الُمصنع للمادة أو المستحضر وعنوانه 

 .درجة خطورة المادة أو المستحضر 

  أرقام وعبارات الخطورةR. 

  أرقام أو عبارات السالمةS. 

انات السالمة الجهات الموردة للمواد الصيدالنية بمختلف أشكالها صحيفة بي ترفق
الشحن ات معها خالل عمليللمواد األولية  (SDS) الكيميائية أو وثيقة بيانات سالمة المادة

واتخاذ تدابير  ،والحد من األخطار المحتملة ،والنقل لضمان سالمة المستخدمين لهذه المواد
 تزود تلك(. مILO ،1993ا لما نصت عليه مدونة الممارسة )وذلك طبق   ،السالمة المالئمة

وتقديم مجموعة من التوجيهات  ،أخطار المادة توصيفللمواد الكيميائية  المتداولينالصحيفة 
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حول كيفية تداول واستخدام وتخزين المادة ونقلها بأمان، حيث يتم إعداد هذه  واإلرشادات
عين لموز ا تزويدو الصحائف من قبل الُمصنع أو الُمورد لمنتجات المواد الصيدالنية المختلفة 

 هذه المواد.  يتداولوالزبائن وكل من 

 الخاصة بالمواد المنقولة والمتعامل معها، للبياناتتعتبر هذه الصحيفة المصدر األساسي 
التعامل معها بكافة المراحل من شحن ونقل  يءللخطر إن أس تمتاز هذه المواد بأنها مصدرو 

لذلك يجب توافرها في جميع  ،وتخزين وتداول وتصنيع حتى التخلص أو المعالجة إن وجدت
 ثة باستمرار.أماكن العمل، وتكون محد  

)األمم  (:SDSأهداف صحيفة بيانات السالمة الكيميائية ) 4.2.3
 (.43، صم2015المتحدة، 

 .تعريف ماهية المادة الكيميائية أو المستحضرات الصيدالنية ومكوناتها 

 ( ،..عدية والعوامل المؤكسدةالكيميائية )كالحامضية والقا توضيح الصفات والخواص..
 ..(.،..الضوءو  الضغط ،)مثل درجة الحرارة المهمةوالخواص الفيزيائية 

 .معرفة مخاطر المواد المختلفة وطرق تفاديها أو التعامل معها أو مواجهتها 

 .إبراز أهم المعدات الوقائية الشخصية من المواد وكيفية استخدامها 

 لمواد أو المستحضرات وطرق نقلها وتخزينها.التعرف على كيفية التعامل مع ا 

 .معرفة سبل التخلص من المواد أو طرق معالجتها 

اآلليات المتبعة للتقليل من أضرار المواد الصيدالنية الخطرة  4.2.4
 .(DOT) أثناء نقلها حسب وكالة النقل الدولية 

واللوائح  ينوالقوانعلى تشريع النظم  الوطنيةالدولية والحكومات  المؤسساتتعمل 
وذلك ضمن سياسات معينة وآليات محددة  ،حماية األرواح والممتلكات والبيئة والتعليمات بهدف

ومن أهم األمور التي تهتم بها الجهات المستوردة للمواد  ،خاطر أو تقليلها أو منعهامن الم للحد
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ات نقل المواد محاولتها إسقاط هذه اللوائح والتعليمات على عملي الصيدالنية والمستحضرات
 معرفة:الصيدالنية مثل 

 والسالمة العامة وسالمة المواد  والوطنيةمة الشاحنة الناقلة للمواصفات الدولية ءمال
 الصيدالنية من التلف.

 وفق تشريعات النقل المحلية معرفة الكمية المتواجدة بالشاحنات المراد نقلها. 

   نتاج واالنتهاء.كتاريخ اإل ،والمستحضراتاألولية صالحية المواد 

 األوراق الثبوتية لمحتويات الشاحنات من مواد ومستحضرات ومستندات النقل. توافر 

  :استالم صحائف معلومات األمان والسالمة التي تحتوي على الكثير من البيانات مثل
درجة و أرقام الهواتف في حاالت الطوارئ، و عنوانها، و صنعة(، نتجة )المُ هوية الشركة المُ 

صقات )كالرمز أو إشارات الملو الشعبة(، -من حيث التصنيف )الرتبة / الفئة الخطورة
نسبة و االسم الشائع، و االسم العلمي، و ا التركيب للمواد أو المستحضرات، أيض   ،التحذير(

( CAS-NR) رقم التعريف المحدد من قبل الجهة المنتجة إلىالمكونات باإلضافة 
 أو انسكاب أو أي حدث مفاجئ.  للتعامل مع المواد في حال حدوث تسرب

  على اإلطار الخارجي للشاحنات الناقلة. اإلرشاديةوجود العالمات 

  المواصالت ولجنة و  النقلمرور الشاحنات الناقلة من الطرق المحددة لها من قبل وزارة
 السالمة المرورية.

 .توافر معدات اإلطفاء لحاالت الطوارئ 

  النقل.عدم نقل ركاب عاميين أثناء عمليات 

 .عدم التدخين أثناء شحن المواد داخل الشاحنات أو أثناء النقل 

  حصول العاملين المرافقين في المركبة على دورات التعامل مع مخاطر المواد
 الكيميائية.

 (م2018 )زعرب، وجود تراخيص للشاحنات والسائقين بالمواد المراد نقلها. 
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 دراسة حالة لعمليات النقل داخل القطاع 4.2.5

 عانى المجتمع الفلسطيني من اآلثار الناتجة عن االعتداءات العسكرية على قطاع غزة؛
 تتطلب الشوارع والطرقتزال الكثير من  الو  ،البنية التحتيةوما تسببت به من دمار كبير في 

الكثافة السكانية  وارتفاع مستوى قطاع غزة، ةمساح محدوديةفي ظل  تأهيلو إعادة ترميم 
وأغلبها تمر من شارع  ،دة وقليلةو الطرق المحددة لنقل البضائع وسير الشاحنات محدإن الكبيرة. 

ثم  ،في المحررات ثم مفترق المطاحن (60)ثم مفترق ميراج الغربي إلى شارع  ،صالح الدين
يبعد عن و مقترح شرق قطاع غزة اليوجد شارع الكرامة  هشارع صالح الدين، مع العلم أن

 م.700م بمسافة ال تقل عن 1948األراضي المحتلة عام 

  

 شاحنات نقل األدوية عبر معبر كرم أبو سالم( 4.5) شكل رقم

 /http://m.maannews.net المصدر:  وكالة معااإلخبارية

المواد  تلفولمنع  مخاطر،الا لحدوث ية تجنب  لدولعمليات النقل طبقا  للوائح والقوانين ا تتم
والمستحضرات الصيدالنية كل حسب الخصائص الكيميائية والفيزيائية لها. يتم استقبال 

من  مخصصة لذلك الشاحنات من معبر كرم أبو سالم وشحن المواد والمستحضرات بشاحنات
معلومات صحائف األمان الثبوتية، وبيانات و  أوراقهاداخل القطاع بعد استالمها وتدقيق ومتابعة 

أنهم مؤهلين فنيا  ومهنيا  للتعامل بعمليات النقل  نالسائقين الذين يقومو أهم ما يميز و ة. والسالم
الناقلة  كذلك فإن الشاحنات .والمخاطر المتوقع حدوثها أثناء عمليات النقل ،مع المواد الخطرة

ءم مع تالا للمواصفات المحددة لتوتكون طبق   ،للقيام بمهام النقل يتم استئجارها من قبل األونروا
وبالنسبة للشاحنات التي تستخدم في عمليات  ،(م2018)نصر، الخصائص الفيزيائية للمواد 

http://m.maannews.net/


 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

60 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

تخضع لفحص خاص من ق بل وزارة النقل والمواصالت لضمان السالمة واألمان على  النقل
حيث يتم التأكد من التراخيص الالزمة لعملية النقل المتعلقة بالشاحنة ووزن الحمولة  ،الطريق

ودورات السالمة واألمان أثناء عمليات النقل للحد من المخاطر،  ،السائق، ورخصة سموح بهالم
الخالدي، ) وتوفير كافة متطلبات الوقاية من أجهزة اإلطفاء ووسائل تفريغ الشحنات الساكنة

 (.م2018

 .نيتحليل المؤلف 4.2.6

وفق المنهجية واآلليات  الصيدالنية الخطرة والمستحضرات الطبية تتم نقل المواد مرحلة إن
التنسيق والتشاور مع اإلدارة العامة للصيدلة بوذلك  ،المختصة الجهات الحكومية حددتهاالتي 

 ونقلها إلى في المعابرالمواد الصيدالنية  الستقبال ب ع ت آليات واضحةحيث ُأتفي قطاع غزة، 
المستحضر الصيدالني المستودعات بمركبات متنوعة حسب نوعية ك التخزين والتداولأماكن 

هناك مجموعة من األدوية تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة ف ،والظروف الفيزيائية المناسبة لها
ن ل والمواصالت طرق حركة الشاحنات متحدد وزارة النقكبات تحتوى على ثالجات، و بمر  تُن ق ل

فترق ميراج إلى شارع معبر كرم أبو سالم مرورا  بشارع صالح الدين الشرقي ويتم االنتقال من م
 إلى شارع صالح الدين. عند مفترق المطاحن تعود ( في المحررات و 60)

 .المرحلة الثالثة: تخزين المواد الصيدالنية 4.3

 .نبذة عن أماكن التخزين 1.3.4

داخل الشركات، و  ،مستودعاتمخازن و ظ المواد الصيدالنية من تتنوع أماكن تخزين وحف
 وعددصيدلية مرخصة،  688الصيدليات  عدد بلغحيث  ،و عامةالصيدليات سواء خاصة أو 

ا لتقرير اإلجازة والترخيص الربعي مصنعين وذلك طبق   تبلغالمصانع فقد  ، أما91المستودعات 
التابعة لإلدارة العامة للصيدلة فعددها  أما مخازن ومستودعات األدوية الحكومية. م2018لعام 
 أنهاومهما اختلفت أماكن التخزين إال  ،(12، ص م2017 ة،مخازن )اإلدارة العامة للصيدل 10

 ،ألرواح والممتلكات والبيئةللوقاية من مخاطر تلك المواد وحماية ا تحتاج إلى شروط خاصة
والمديرية العامة للدفاع المدني  ،وتتابع تلك الشروط إدارة اإلجازة والتراخيص في غزة والبلديات
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أقرته وزارة الصحة والمديرية  ما ط الفنية للمستودعات حسبولمعرفة كافة الشرو  ،الفلسطيني
 .العامة للدفاع المدني

لمناطق التخزين والصيانة الدورية لها تساهم في تجنب الخسائر في  بكفاءةإن التخطيط 
الظروف الجوية وتوفير مالئمة باالهتمام ذلك ، كالحوادث والكوارث مخاطرالمواد، والحد من 
)أبو قمر،  انات السالمة الكيميائية وغيرهاممارسات التخزين وصحائف بيتوجيهات مكتوبة ل

 .(م2018

 .شروط التخزين اآلمن للمواد الصيدالنية 4.3.2

تلعب ظروف التخزين السليمة دورا  أساسيا  لضمان جودة المواد الصيدالنية 
، خزين المناسبةوالمستحضرات، حيث يستند تاريخ انتهاء الصالحية لهذه المواد على ظروف الت

باإلنسان والبيئة. ومن أهم  ضراراإلساعد على حمايتها من يواالهتمام بالحفاظ على المواد 
 (.م2018 )الباشا، يلي: ما شروط التخزين

 .وجوب منع التدخين في المستودعات ووضع إشارات التحذير 

 رة المخصصة والتهوية المناسبة وفق درجات الحرا استعمال اإلنارة القوية في الممرات
 .لكل صنف من األصناف الموزعة داخل المخزن

 وترك مسافة بين الممرات لتسهيل حركة  ،ترتيب المواد المخزنة للتقليل من الحريق
 األفراد.

  حريق أوتوماتيكي ونظام الرشاشات. إنذارتوفير أجهزة 

  وتزداد كلما كبر حجم ،ألدنى مساحة سم 90توفير مخارج طوارئ بحيث ال يقل عن 
 .معدالت الخطر تالمستودع وزاد

 .توفير سجالت المواد الصيدالنية الواردة والصادرة إلى الجهات المعنية 

  الكهربائية.  والموجاتتوفير كاشفات الدخان والحرارة 
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 )وال يصدر  ،أن تكون التمديدات الكهربائية محمية )في مواسير عازلة أو داخل الجدار
 و حرارة مقاومة لالنفجار.المقابس واللمبات عنها شرر أ عن

  مخزن مثل: احذر الالمخزنة على  الكيميائيةوضع عالمات الخطورة الخاصة بالمواد
 .يمنع التدخين أو إشعال اللهب أو كحول، أو مواد كيميائية،أو مخزن مواد خطرة، 

 .دراسة حالة لعمليات تخزين المواد الصيدالنية في قطاع غزة 4.3.3

تستلم الخدمات الطبية العسكرية الكميات  :ية العسكريةالخدمات الطب 4.3.3.1
المطلوبة من المواد الصيدالنية بواسطة الشاحنات المحددة لعمليات النقل، بحيث تحافظ على 

ويتم تخزينها بمخازن أو  ،الظروف المالئمة للحفاظ عليها من التلف نتيجة تغير ظروف النقل
 ،الطبية العسكرية لخدماتامركزية  ا عنبعيد  زين مستودعات خاصة بها، وتتواجد أماكن التخ

مرتبطة من  المقر الرئيسيوجد صيدلية داخل تولكن  ،صيدالني مختص في المستودع ويوجد
الصيدالنية  خالل نظام محوسب مع جميع الصيدليات التابعة للخدمات بمعرفة كمية المواد

 الموجودة وتاريخ انتهاء الصالحية لها.

 )زيارة ميدانية( :المستودعاتمواصفات من أهم 

 ولكن المساحة غير مناسبة. ،توفر أماكن معينة للتخزين .1

 توفر السجالت والملفات الخاصة بالوارد والصادر. .2

 توفر طفايات الحريق. .3

 الظروف غير مالئمة للتخزين من درجات حرارة وتهوية. .4

 سم. 90وجد فواصل بين حوامل األدوية كحد أدنى تال  .5

مستودعات وأماكن التخزين لم يخضعوا لتدريب على فصل المواد عن في ال ونالعامل .6
 بعضها حسب الخصائص لها.

وجد قدرة على التعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث في أماكن التخزين تال  .7
 والمستودعات.
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 مة درجات الحرارة داخل فراغات التخزين.ءسوء التهوية وعدم مال .8

 عدم وجود مخرج طوارئ. .9

 .ة اإلطفاء واإلنذارعدم توفر أجهز  .10

وبالتالي يمكن تلف األدوية  ،يتم فصل التيار الكهربائي مجرد انتهاء الدوام اإلداري .11
 المحفوظة بالثالجات.

تمتلك وزارة  :المخزن المركزي في اإلدارة العامة للصيدلة 4.3.3.2
( وهو 12، صم2017 دلة،إلدارة العامة للصي)ا 2م1300تبلغ مساحته  امركزي   امخزن  الصحة 
، والتي يتم من خاللها التوزيع والمستلزمات الصيدالنيةالستقبال وتخزين األدوية  وُمع دمصمم 

إلى  توضع األدوية بمخزن مؤقت قبل دخولها ات التابعة للوزارة حسب االحتياج،إلى الصيدلي
د من تفتيشها والتأك، حيث يتم لجنة االستقبال وذلك بواسطةالدائم بعد استقبالها، المخزن 

أو أخذ  ،ومطابقتها للمواصفات، إما عن طريق اعتماد شهادة الجهة الموردة محتوياتها وأعدادها
وعند مطابقتها للشروط والمواصفات والصالحية  ،األزهرعينات عشوائية وفحصها في مختبرات 

 ،يتم وضعها في المخازن الدائمة لها خالل اعتماد تسجيلها في سجالت الوارد إلى المستودع
الصيدالني مثل الحبوب بعيدا  عن الشراب أو األمبوالت أو التحاميل أو  لكالشوفصلها حسب 
أو حسب الظروف الفيزيائية التي تحتاجها من درجات حرارة لضمان سالمتها  ،المراهم أو غيرها

 (.2018 أبو قمر،) وعدم تلفها

 .نيتحليل المؤلف 4.3.4

نشاء  تعمل علىوالتشريعات التي يتوفر في قطاع غزة مجموعة من القوانين  تصميم وا 
المخازن والمستودعات والوسائل المستخدمة في إجراءات الوقاية والسالمة من المخاطر بما فيها 

لكن يبقى هناك قصور في ، وعمليات العزل الحراري والكهربائي ،التهوية واإلنارة الطبيعية
بتطبيق وقلة االهتمام  ،األدوية المستحضرات الطبية داخل مستودعات الفصل بين عمليات

وذلك حسب التصاميم الهندسية التهوية واإلنارة الطبيعية أو الصناعية  متطلبات عمليات
 تتطلب التيخاصة تخزين الانقطاع التيار الكهربائي على عمليات  أثرإضافة إلى  المطلوبة،
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خازن ال يتم وفق دراسة المستودعات والم أن اختيار مواقع من المالحظدرجات حرارة منخفضة، 
فعلى  ،أو النشاطات البشرية المحيطة بالمستودعات ،المخزنةخارطة المخاطر الداخلية للمواد 

سبيل المثال تبين أن مستودع المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية يوجد في منطقة 
وبجواره  الرئيسي تواجد في المقرالمديرية العامة للدفاع المدني ت بينما مستودعات ،سكنية

وجد توال  ،مستودعات اإلمداد والتجهيز والمعدات والمحروقات والمواد الخطرة في المديرية
إن عمليات فرز المواد واألدوية ال يتم وفق متطلبات التخزين التي  .علميات تخزين واضحة

 حددتها المعايير المحلية والدولية.

 .لمواد الصيدالنية( امع المرحلة الرابعة: تداول )التعامل 4.4

نقلها  عملية التداول هي مجموعة من العمليات التي تتعلق باستيراد أو تصدير األدوية أو
تجار بها )وزارة الصحة الفلسطينية، أو األمور المرتبطة باإل ،هاأو صنعها أو بيعها أو شرائ

 (. 7، صم2012 تداول األدوية المراقبة،

 الصيدالنية مراحل إدارة القطاع الدوائي والموادمن أهم مرحلة تداول المواد الصيدالنية  إن
التصنيع النقل و  أثناء األوليةالكيميائية د مع المواالمباشر  بالتعامل تتعلق ألنها ،الخطرة

للحصول على المستحضرات الصيدالنية الجاهزة بمختلف أشكالها ثم بيعها وتوزيعها إلى 
ة خطرة وتحتاج إلى معرفة جيدة بأهم خواص هذه ولذلك تعتبر هذه المرحل ،الجهات المعنية
، والتعرف على كافة متطلبات الوقاية من لتجنب حدوث أي طارئ أو خطر المواد وصفاتها

 . مخاطرها

نتيجة التزايد المستمر على الصناعات الدوائية وانتشارها وتطورها في مختلف دول العالم، 
والمستهلك إذا لم  لعاملعلى ا تسببه من أضراروما يمكن أن  ،المخاطر ارتفاع ذلك يترتب على

عمليات التصنيع أثناء  لساعات طويلة لموادالتعامل مع ا خاللشروط التداول السليم  تباعيتم ا
تطبيق  لذا تسعى بعض المصانع المحلية كالشرق األوسط إلى ،على المستهلك، أو في المصنع

وذلك يخضع  ،((GMP ممارسة التصنيع الجيدالمعايير المعتمدة أثناء و  المقاييس والمواصفات
عن جودة وصالحية األدوية والمستحضرات  المسئولةإلى مراقبة من ق بل إدارة التفتيش والرقابة 

 (.م2018 )النونو، الصيدالنية والكيماويات المستخدمة في إعدادها
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رة العامة إضافة إلى الدور الرقابي والتفتيش للمؤسسات الحكومية كوزارة الصحة )اإلدا
دارة األمن والسالمة، للتفتيش وحماية العملاإلدارة العامة و  ،للصيدلة(  ،سلطة جودة البيئة، وا 

كالمستودعات  الصيدالنية وغيرها من المؤسسات ذات العالقة والتي تشرف على المنشآت
الالزمة والصيدليات )العامة والخاصة( والمستشفيات ومصانع األدوية. ويتم أيضا  عمل التحاليل 

حسب  لمحتوى المستحضر الصيدالني للمواد الفعالة (GLPلضمان ممارسة التحليل الجيد )
 )النونو، وحسب منظمة الصحة العالمية دوليا  ووطنيا ، دالمعتم الفارماكوبيا() دستور األدوية

 (.م2018

ألصحاب  تقدم وزارة العمل الفلسطيني مجموعة من االستشارات الفنية والعلمية والقانونية
العمل والعاملين في المؤسسات الصيدالنية المعنية في مجال السالمة والصحة المهنية، وتحديد 

إدارة وينبثق منها  ،المخاطر الفيزيائية والكيميائية والصحية في بيئة العمل أثناء تداول المواد
متعلقة بشروط مختصة بإعداد التعليمات الفنية الالزمة لمواصفات المعدات واألنظمة ال عامة

ومن أبرز هذه الخدمات فحص . (م2017)السالمة والصحة المهنية،  السالمة والصحة المهنية
والتي تهدف إلى ضمان السالمة أثناء التداول من  ،كيميائية واألجهزة وأنابيب الغازالمواد ال

في الملحق الوقائية التي تم نشرها  اإلرشاديةخالل التدريب المستمر على الرموز والعالمات 
بشأن التقريب بين القوانين (Directive 67/548/ EEC)  الرابع من ميثاق االتحاد األوروبي

 . واللوائح واألحكام اإلدارية المتعلقة بتصنيف المواد الخطرة وتعبئتها وتوسيمها

 الطرق المتبعة للتداول اآلمن للمواد الصيدالنية 4.4.1

 اآللياتحتاج إلى العديد من ياء األولية أو المصنعة دالنية سو التداول اآلمن للمواد الصي
، المؤسسة العامة للغذاء والدواء) في مراحل التداول أخذها بعين االعتبار التي يجب اإلرشاداتو 

 :(م2016

  مفتشي الجهات  ،العمال ،صحاب العملطراف اإلنتاج الثالثة )أألالتدريب المستمر
 كيميائية والفيزيائية لألدوية والمستحضرات.على معرفة خصائص المواد ال الحكومية(

 لوائح واشتراطات السالمة في مكان العمل أمام العاملين. تشريع 
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  مكن أن تزيد من مخاطر يتنظيف مكان العمل لضمان خلوه من الغبار والقاذورات التي
 المواد الصيدالنية.

 دالنية.ارتداء العاملين المالبس الوقائية المناسبة لتداول المواد الصي 

 لتجنب حدوث تفاعالت فيما بينها تحدث كوارث  ،العمل على تصنيف المواد الصيدالنية
 بالمكان.

 .توافر تنبيهات ويافطات وعالمات تشير إلى أماكن الخطر والتعرف على المواد 

 طالع أصحاب العمل ا  ف وتحديث المعلومات حسب الشركة و تواجد بطاقات التعري
 والعاملين عليها.

 مسة المواد بشكل مباشر بالحواس وعدم التعرض لها لفترة طويلة من الزمن.تجنب مال 

 تجهيزها لالستخدام أو استخدام عبوات وخزانات خاصة أثناء تخزين المواد أو نقلها، 
مناسبة ومميزة باأللوان حسب درجة الخطورة تكون  بحيث حاويات للتخلصاستخدام و 

 لها.

 لتداول.استخدام المالبس الوقائية أثناء ا 

 .التعرف على استخدام مواد اإلطفاء لكل مادة حسب صحيفة بيانات السالمة 

 .مراقبة العبوات والمستودعات للتأكد من عدم تسرب أو انسكاب المواد 

 لحد من للمنع أو  ،عدم تجميع المواد المراد تداولها في مكان واحد بشكل مكتظ
 المخاطر.

  عطائهمين على استخدامها وتدريب العامل ،أولي إسعافتوفير مواد  .بذلكدورات  وا 

 .صيانة دورية للمكان واألدوات واألجهزة المستخدمة 

  فنيين بالصيانة ألي حادث أو طارئ.هنيين و ومتوافر مختصين 

 .التخلص من المخلفات بشكل صحيح وسليم 
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دراسة حالة لعمليات التداول في قطاع غزة )الدواهيدي،  4.4.2
 .(م2018

المنطقة الصناعية في بيت حانون داخل قطاع  رق األوسط الواقع فييعتبر مصنع الش
ن األزمات والكوارث والتي يحاول غزة من أهم المصانع الموجودة فيه. واجه المصنع العديد م

المتكررة  اتاالجتياحزال بسبب االحتالل خالل  فبعض منها كان وما ،كل مرة تجاوزهافي 
ر على المصنع ونتج عنه نقص في المواد األولية التي للقطاع، وفرض الحصار عليه، مما أث

المصنع، أو نتيجة الظروف الجوية كالفيضانات  ينتجهاوقلة األدوية التي  ،تدخل في التصنيع
باإلضافة إلى االنقسام المستمر  ح االحتالل لسدود وادي بيت حانون،خالل فصل الشتاء بعد فت

حتى في اعتماد ترخيص موحد للمصنع من قبل  بين غزة والضفة مما أدى إلى عدم التوافق
 وزارة الصحة في كال االتجاهين.

 تتم آليات االستيراد للمواد األولية من خالل طلب إرسال للجانب الفلسطيني في الضفة
الستيراد بعض المواد الخام، وبعد موافقة وزارة الصحة اإلسرائيلية والفلسطينية  )الشئون المدنية(
ها للشروط والمتطلبات التي إلى داخل القطاع بشرط استيفائ وتنقل ،لية الشحنيتم التنسيق لعم

أو ميناء  ،ريونو غ تمر عمليات النقل من مطار بن ،وضعتها اللوائح والقوانين في الضفة وغزة
يستقبل مندوبو المصنع المواد من المعبر بعد فحصها إلى معبر كرم أبو سالم، ثم  اسدود

ثم يتم نقلها من المعبر خالل شاحنات خاصة  ،ن قبل مفتشي المعابروالسماح لها المرور م
أماكن التخزين الخاصة في  نهايلتخز  -الكيميائية والفيزيائية -حسب خصائص المواد المنقولة 

 بالمصنع.

المخازن التابعة  وتميزت ،(GMP)المخازن الخاصة بالمصنع مصممة على معايير 
منطقة و  ،الصالحية المنتهيةة للمواد المستهلكة التالفة و إلى مناطق )منطق بتقسيمهاللمصنع 

ا،المواد الكيميائية مكان منعو  ،للمواد القابلة لالشتعال منطقة محددة فيها ثالجات و  زل أيض 
ته ارتأمع توفر االشتراطات األخرى حسب ما  ،خاصة للمواد التي تتأثر بدرجات الحرارة العالية(

تدريب العاملين على الخصائص الكيميائية والفيزيائية ومخاطر  الجهات المختصة المعنية. يتم
لعاملين للحفاظ على لويتم عمل فحص دوري  ،المواد التي يتم التعامل معها بشكل مباشر
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يتم التزام العاملين بلبس  للمواد الكيماوية والتعامل معها، سالمتهم نتيجة التعرض المباشر
نصوص بها باللوائح واألنظمة حسب وزارة العمل للسالمة معدات الوقاية الشخصية الخاصة والم

 والصحة المهنية.

األولى  التشغيليةفي حال تصنيع بعض المستحضرات يتم إرسال عينة عشوائية من 
كل مرحلة و  ،وذلك العتمادها األزهر جامعة لإلدارة العامة للصيدلة ليتم فحصها في مختبرات

ا لمنح المنتج التراخيص الالزمة حسب مة للصيدلة أيض  إنتاج يجب اعتمادها من اإلدارة العا
 آليات التسجيل المحلية المقررة للسماح للمصنع بتوزيعها وبيعها للصيدليات والشركات المحلية.
بسبب االنقسام ُمنع توريد مستحضرات المصنع المعتمدة للضفة رغم وجود ترخيص من الضفة 

يتم حسب المواد المراد  الصالحية منتهيةيات واألدوية من النفا أيضا . بالنسبة لعمليات التخلص
ومعايير  ،(WHO)حسب لوائح  المواد الكيماوية يتم التخلص منفعادة  ،التخلص منها

GMP)).  ومن أهم اإلجراءات المتبعة وضع النفايات سواء مواد مصنعة كالمستحضرات أو
ردها وفحصها والتأكد من تلفها ويتم ج ،في مكان مخصص لها الصالحية منتهيةالمواد الخام 

ومن ثم إبالغ وزارة الصحة )اإلدارة العامة للصيدلة( لتقوم اللجنة المختصة بتحديد موعد ليتم 
أثناء يتم إتالفها بعض النفايات السائلة أما إتالفها بالمكان المناسب حسب طبيعة النفايات. 
وله  ،ود بمنطقة صناعيةألن المصنع موج ،عمليات التصنيع من خالل شبكة صرف خاصة

ن عمليات التخلص من النفايات السائلة يعارض اللوائح والتشريعات إ شبكة خاصة بذلك،
يتأثر الخزان الجوفي للمياه بشكل وبذلك مما يؤثر على تسريبها للتربة  ،والقوانين المحلية والدولية

 سلبي.
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 المرحلة الخامسة: التخلص من المواد الصيدالنية  4.5

   
 بعض النفايات الصيدالنية وطريقة تجميعها (4.6)شكل 

 https://medicalwaste.org.ly المصدر:
غير المستخدمة أو  الصالحية منتهيةمن األدوية النفايات الصيدالنية هي مجموعة 

 ،اللقاحات التي ليس هناك حاجة إليهاوالمنسكبة، أو المنتجات الصيدالنية، واألدوية واألمصال و 
أو األدوات التي استعملت في تداول المواد الصيدالنية كالقوارير أو العبوات أو الصناديق 

أو األقنعة والقفازات باإلضافة إلى بقايا األدوية التي  ،المحتوية على بقايا المواد الصيدالنية
الج األمراض الخبيثة من أمبوالت والمستخدمة في ع ،يستخدمها المرضى في المستشفيات

منظمة الصحة العالمية، عمان، ) أو بقايا عمليات التصنيعومحاليل وزجاجات وكبسوالت، 
 (.3، ص م2006

خطرة الحتوائها على مواد سامة، أو أكالة أو  بأنها صنف العديد من النفايات الصيدالنيةت
ه المواد أو إساءة استخدامها بطرق التعرض المباشر لهذن حيث إمتفجرة أو حساسة للصدمات، 

ية أو نتيجة امتصاص الجلد أو األغشية المخاط امزمن  ا أو حاد  تسمم ا غير سليمة قد تسبب 
اإلدمان مع الوقت االستنشاق لها أو ابتالعها، باإلضافة إلى األدوية المراقبة التي تسبب 

 (.م2011 )جوادة،

التخلص من كافة المخلفات  تحتاج إلىي متطلبات اإلدارة الرشيدة للقطاع الدوائ إن
في تصنيع  تستخدمعن المعامل أو التجارب أو المصانع أو البحوث التي  الناتجةالكيميائية 

نتاج المستحضرات الصيدالنية واألدوية عبر المنهجيات العلمية والعملية الحديثة وذلك ، وا 

https://medicalwaste.org.ly/
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ج نتتوالبشرية التي يمكن أن  المخاطر البيئية نحد ممنها، مع ضرورة ال بالتخلص المختصة
 (.م2015ضيفة، ) عنها

والمؤسسات الصحية والطبية المختصة على معالجة النفايات الطبية  المنظمات تعمل
مما يعرض البيئة  ،الناتجة عن المواد الصيدالنية بواسطة عمليات الحرق في األماكن المفتوحة

ة، كما ويتم إعادة بعض األدوية يوالمواطنين في المكان المحيط إلى مخاطر صحية وبيئ
للشركات المصنعة أو المستوردة، أما إن كان تم  الصالحية منتهيةوالمنتجات الصيدالنية 

يتم التعامل معها من خالل اللجان المشكلة بقرار من فتوريدها بواسطة تبرعات خارجية ودولية 
حة وسلطة جودة البيئة صوزارة البوالتي يكون أحد مكوناتها الطب الوقائي  ،وزارة الصحة
 (.م2017)السنوار، الفلسطينية 

 معايير اختيار طريقة التخلص 4.5.1

تختلف المعايير المتبعة في التخلص اآلمن من المواد والمستحضرات الصيدالنية وذلك 
 تباع ما يلي:امن خالل 

 .نوعية وطبيعة المواد الصيدالنية وخطورتها 

 هل مضرة أو غير مضرة للبيئة؟، اآلثار الناجمة عن عملية التخلص 

 .سهولة تأثير وفاعلية طريقة التخلص 

 .تكاليف طريق التخلص 

  اآلثار الصحية والبيئية لمكان الحرق أو الردم أو اآلالت المستخدمة في ذلك على الفرد
 والمجتمع.

 طرق التخلص من المواد الصيدالنية 4.5.2

 :بعد المعالجة وهييعاد استخدامها أ النية التي التتنوع طرق التخلص من المواد الصيد
  (101-71، ص م2006)منظمة الصحة العالمية، 

 .المحارق 



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

71 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

 .)الردم )الدفن 

 .)المكبات )المقالب المفتوحة 

  ف إلى شبكة الصرف الصحي.يالتصر 

 .إعادة االستخدام 

هي الطريقة األكثر شيوعا  في العالم للتخلص من النفايات  :المحارق 4.5.2.1
والمخلفات التصنيعية لألدوية، وتعمل المؤسسات البيئية المختصة على تطوير هذه  الصيدالنية

وتنقسم  .السلبية المؤثرة على البيئة واإلنسانوذلك في إطار الحد من االنبعاثات  ،الطريقة
عملية الحرق للنفايات ن إحيث  طبيعة المواد المراد التخلص منهاا  لالمحارق إلى عدة أنواع وفق

أو  ،على اإلنسان والبيئة اومباشر   ابير  ك اإما في مكان مفتوح وهذا يشكل ضرر   تتم نيةالصيدال
المحارق المستخدمة في عمليات المعالجة  وتتعدد(، م2018 )طبش، عن طريق محارق خاصة

 منها: والتخلص من النفايات الخطرة

 محارق الحقن السائلة. 

 محارق األشعة تحت الحمراء. 

 .محارق الموائع 

 ارق التأين الغازيمح. 

 المحارق الدوارة. 

نواع استخداما  حول العالم، تعتبر محارق التأين الغازي والمحارق الدوارة من أكثر هذه األ
 .ن فكرة عملها تعتمد على عملية الترميدحيث إ
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 المحارق الدوارة (4.8) شكل محارق التأين الغازي ( 4.7) شكل

 :لكترونياإل  الموقع .المصدر: بيتا العالمية

http://www.peat.com/index.html 
 لكتروني:الموقع اإل  .المصدر: فيكو العالمية

 kiln-rotary-http://feeco.com/batch 
 ،الحرارية المحارق على عملية الترميد يعتمد هذا النوع من محارق التأين الغازي:

تعتمد على استخدام الحرارة للتخلص من المواد الخطرة وتحويلها إلى جزيئات  ةعملي"وهي 
عروفة بعكس عمليات الحرق التقليدية الم ،بسيطة، بحيث ال يكون هناك تصاعد للغازات الخطرة

 (. م2013 )السيد، "التي ينتج عنها غازات ضارة

"عملية أكسدة جافة تحت حرارة عالية تختزل  بأنهاظمة الصحة العالمية وعرفتها من
النفايات العضوية والقابلة لالحتراق إلى مواد غير عضوية، ومواد غير قابلة لالحتراق وتؤدي 

 (.71م، ص 2006إلى تقليل كبير في حجم النفايات" )منظمة الصحة العالمية، 

 ،ايات التي ال يمكن إعادة تدويرها أو معالجتهاللتخلص من النف تستخدم عملياتإذ أنها 
 على اإلنسان البيئة. عالية بحيث تعطي مخلفات أقل ضررا  درجات حرارة  عبروذلك 

وتعتمد على عملية الترميد للمواد  ،استخداما  أكثر المحارق  هي المحارق الدوارة:
فران بمواد مانعة لالنصهار بحيث تبطن األ ،حول محور أفقي األفران الدوارةالخطرة أيضا  داخل 

، وتصمم بشكل مائل على المستوى األفقي ليسهل خلط المواد ،حتى ال تنصهر تلك األفران
للمعايير  طبق اوهي محارق مصممة ، م1300o-800 األفراناالحتراق داخل تتراوح درجة و 

 والفيورانات. الديوكسيناتات لى تقليل ومنع انبعاثإالدولية التي تهدف 

 

http://www.peat.com/index.html
http://feeco.com/batch-rotary-kiln
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 مخطط مبسط آللية عمل المرمد( 4.9)كلش

 المصدر:) منظمة الصحة العالمية، اإلدارة اآلمنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية(

 ةتم عملية إعداد حفر خاصة في مناطق محددة وبعيدت :الردم )الدفن( 4.5.2.2
ستيكية مقاومة ويتم وضع مواد بال ،عن المصادر الطبيعية وعن المجاري المائية والعيون واآلبار

مما سيؤثر سلبا  على  رضوذلك كي ال يتم تسريبها إلى باطن األ ،للتسريب ومحمية بالطين
تجهيز من خالل الخزان الجوفي للمياه ويلوثها، وبعد ذلك يمكن أن يتم ضمن خطة مستدامة 

 )طبش، يتم تطبيقها وفق منهجية تنموية آمنة.و  فوقها منتزهاتوعمل  المدفونة النفايات أماكن
 (.م2018

هي عبارة عن حاويات يتم : المكبات )المقالب المفتوحة( 4.5.2.3
 البالستيكية وبشكل خاصتجميع النفايات ومخلفات المواد الصيدالنية الخطرة ومستحضراتها 

مما سيؤثر على اإلنسان والبيئة بشكل  في الهواء، وتترك لفترات زمنية ،في أماكن مفتوحة منها
إضافة إلى العصارة  ،تسرب الغازات الضارة نتيجة االشتعال الذاتي للمخلفات من خالل مباشر
تلويث المياه  على ارتفاع معدالت مما يؤثر ،إلى باطن األرض من النفايات دخولهاسيتم التي 

 الجوفية والمجاري المائية وانتشار األوبئة واألمراض والحشرات والقوارض واآلفات.
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 مفتوح في جحر الديك.  ( مكب نفايات4.10شكل)

يتم في هذه الطريقة  :ف إلى شبكة الصرف الصحييالتصر  4.5.2.4
الصحي أو الصناعي  الصرفتصريف كافة المخلفات السائلة للمواد الصيدالنية إلى شبكات 

وهذه أخطر الطرق التي تساهم في انتشار التلوث وارتفاع تأثيره على المياه  ،المخصصة لذلك
وأيضا  تستخدم في  ،بة، وتتبع هذه الطريقة داخل الجامعات والمختبرات الخاصةالجوفية والتر 

المواد الكيميائية واألدوية والمستحضرات الصيدالنية والمنظفات وغيرها من المنشآت الكيميائية 
 (.م2018 )طبش، الخطرة

  
المصدر: تصريف المخلفات السائلة إلى شبكة الصرف الصحي.  (4.11)شكل

https://medicalwaste.org.ly 

 

https://medicalwaste.org.ly/
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مرة األولية يتم إعادة استخدام المواد الكيميائية  :إعادة االستخدام 4.5.2.5
بعد تحليلها ومعالجة أو  ،أخرى ألغراض البحث العلمي والتجارب المخبرية على الحيوانات

ناتها األصلية أو تمديد صالحية استخدام بعض األدوية ، أو إعادتها لمكو منها المواد التالفة
 (.م2018 )النونو،الطرق العلمية والمنهجية السليمة وذلك وفق  ،والمستحضرات الطبية

 
 ( إعادة استخدام بعض النفايات الكيميائية في األبحاث.4.12شكل)

 aste.org.lyhttps://medicalwالمصدر:

صيدالنية  دراسة حالة لعمليات التخلص من المواد 4.5.3
 .الخطرة في قطاع غزة

طريقة التخلص من النفايات الصيدالنية في الخدمات  4.5.3.1
األقسام التابعة لها تتنوع مصادر النفايات الصيدالنية في الخدمات الطبية الختالف  :الطبية

ات الصغرى والمستشفيات، وعيادات األسنان، والمختبرات وعيادات وغرف العمليمن صيدليات 
 .(م2017)السعودي، ويتم التخلص من النفايات بآليات معينة من خالل: ،الطبية

رصد كمية النفايات إذا كانت ناتجة عن عبوات المواد الصيدالنية الفارغة أو المواد  -
 منتهيةن النفايات غير األدوية إ ، حيثالصالحية منتهيةو األدوية أ ،الكيميائية الصيدالنية

حرقها بعد  ليتمثم تذهب إلى مجمع نفايات المواد الطبية  ،يتم وضعها بأكياس خاصة الصالحية
 ذلك.

https://medicalwaste.org.ly/
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داخل الصيدليات أو المخازن أو المستودعات يتم  الصالحية منتهيةأما األدوية  -
يتم إصدار تقرير و  ،رصدها من خالل نظام محوسب متصل مع جميع أقسام الخدمات الطبية

مشتركة من الطب وهي  ،ليتم التخلص منها عن طريق لجنة مختصة )لجنة اإلتالف( شهري،
ثم يتم نقلها إلى مكب  ،االوقائي وصيدلي مختص وأحد أفراد سلطة جودة البيئة أو البلديات أحيان  

ة تحت مظلة وهذه اآللية تتبعها كافة األجهز  ،(م2017 مسلم،) بمكب مفتوح النفايات وحرقها
 الخدمات الطبية.

  
 هية الصيدالنية في مكب النفايات المفتوح بجحر الديك.تإتالف النفايات الصيدالنية من (4.13)شكل

 :طريقة التخلص من النفايات الصيدالنية في المعابر 4.5.3.2
صالحيتها وعند التأكد من عدم  ،بعد استقبال األدوية الواردة من الجهات المصدرة أو المانحة

بالغ اللجنة المختصة باإلتالف  لالستخدام دكتور صيدلي  منوالُمش كَّل ة يتم رصد هذه األدوية وا 
يتم حرق هذه النفايات أيضا   ، حيثوأحد أفراد الطب الوقائي ومندوب من سلطة جودة البيئة

 بمكب مفتوح للتخلص منها.

طريقة التخلص من النفايات الصيدالنية في  4.5.3.3
 الصالحية منتهيةيتم ذلك بوضع الحقن المستعملة والعبوات الفارغة واألدوية  :يدلياتالص

كما تحرق  ،المنزلية ويتم التعامل معها. ثم يتم بعد ذلك رميها مع القمامة النفاياتبأكياس 
 النفايات المنزلية أو يتم رميها إلى مكبات النفايات المنتشرة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

 :طريقة التخلص من النفايات الصيدالنية في األونروا 4.5.3.4
الجهة المختصة تقرير اإلتالف تقدم في عمليات اإلتالف حيث  اخاص   ا  تتبع األونروا نظام

من قبل مندوب  اإلتالفعملية  وتتم مراقبة ،بحيث يتابعه المدير ،فيه سبب اإلتالف اموضح  
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)نصر،  إلضافة إلى عضو منتدب من األونرواوزارة الصحة وممثل من سلطة جودة البيئة با
 .(م2018

 
 ( إتالف األدوية في الصيدليات.4.14شكل)

 https://medicalwaste.org.lyالمصدر: المخلفات الطبية  

 .عمليات التخلصن ليتحليل المؤلف 4.5.4

د الصيدالنية الخطرة يتم في بعض األحيان أن عمليات التخلص من الموا من المالحظ
من خالل كب النفايات والمستحضرات الطبية في مكبات النفايات الموزعة في التجمعات 

وهذا يؤثر بشكل سلبي على البيئة  ،أو يتم أخذها إلى منطقة مفتوحة وحرقها ،العمرانية
عادة االستخدام يتم من قبل  اآلمنأن التخلص عية، وتبين الطبي وزارة الصحة وبشكل محدود وا 

لتأكد من أن األدوية المراد إتالفها أو التخلص منها لجدا ، كما وأن تشكيل اللجان المختصة 
 جدا . ايكون محدود  

دور التغيرات السياسية في قطاع غزة وتأثيرها على إدارة  4.6
 .(م2017، )البرش المواد الصيدالنية

ولكل  ،نظمة الحاكمة من خالل االنتخاباتمر الدول بتغيرات سياسية على صعيد األت
ومن هذه البرامج قطاعات التنمية وعلى رأسها  ،نظام حاكم برامج تسعى لتنمية الدولة بها

https://medicalwaste.org.l/
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، وتؤثر التوترات األمنية على التغيرات السياسية التي يمكن أن تساهم في القطاع الدوائي
 المختلفة في الدولة.فإن التغيرات السياسية تؤثر على القطاعات لذا ، هتطوير 

تياج وارتفاع االح ،التغيرات السياسية منذ انتفاضة األقصى الفلسطينيةمر  قطاع غزة ب
وما تلي  ،االستهدافات البشرية من قبل االحتالل االسرائيليو  ،لألدوية بسبب حجم اإلصابات

لي الشامل وفرض الحصار الدو  ،م وحتى اآلن بعد التغير في نظام الحكم2006ذلك بعد العام 
وخاصة بعد الحروب  ،قطاع غزة فيوارتفاع معدالت النقص في األدوية  ،على قطاع غزة

وشح األدوية  الثالثة التي مرت على قطاع غزة وما صاحبها من ارتفاع االحتياج لألدوية
إلى التغيرات وما صاحبها من تعاطف شعبي ودولي  هذه ساهمتو  ،والمستحضرات الطبية

والتي تضمنت األدوية والمستحضرات  ،الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة ير قوافل لفكيتس
الصيدالنية والمعدات الطبية مما يتطلب وضع برامج وآليات للتعامل معها وفق المنهجيات 

 العلمية التي تقترحها منظمة الصحة العالمية.

عنت وت ،إن العوامل السياسية واألمنية وما يالحقها من مخاطر جمة على قطاع غزة
المعاناة التي درجة وارتفاع  ،تجفيف منابع الدعم الفلسطينيالذي يقوم ب االحتالل اإلسرائيلي

 هذا تطلبيو  ،يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أثرت بشكل كبير على القطاع الدوائي
الطلب من الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال دراسة كافة الطرق والوسائل للحد من زيادة 

ودعم المنتجات المحلية وتمديد صالحيات بعض األدوية ضمن  ،على المستحضرات الصيدالنية
 الدراسات العلمية التي قامت بها اإلدارة العامة للصيادلة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام نموذج سوات 4.7
(SWOT): 

 تحليل سوات  4.7.1

الخاصة عبارة عن نموذج تحليل رباعي لدراسة وتقييم نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية 
ن أول من استخدمه وتعامل إحيث  والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية المحيطة بها. ،لمنظمةبا

 استخدم بياناتو ألبرت هامفري في الستينات والسبعينات بجامعة ستانفورد،  لم  ا  مبتكره الع  معه 
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استخدمه لبناء وتصميم استراتيجيات وخطط طويلة وقصيرة و حيث  ،شركة 500ألكثر من 
 .(Richter&Pahl,2009)اخلية والخارجية المدى تبعا للمتغيرات الد

 (.م2012)أبو نصر،  (SWOT) عناصر التحليل الرباعي 4.7.2

تي ال ،هي مجموعة من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة نقاط القوة: 4.7.2.1
تساهم في تحقيق أهدافها ورسالتها بحيث تكون المؤسسة لديها معرفة شاملة بجميع الجوانب 

 .ابيةيجالتي تنظم القدرات وتزيد من قوتها ومميزاتها اإل

 هي مجموعة من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة التينقاط الضعف:  4.7.2.2
لذلك يجب  في تدهورها وزيادة خسائرها، كبير تمنعها من تحقيق أهدافها ورسالتها وتساهم بشكل

دراسة هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة من خالل الخبرات العلمية والعملية والبحث العلمي 
 للوصول إلى التقدم والنجاح.

والتي لمنظمة الخارجية المحيطة باهي مجموعة من عناصر البيئة  الفرص: 4.7.2.3
ة لالرتقاء والتقدم والنجاح، إما أن تكون من السياسات من خاللها تستطيع المنظمة االستفاد

 الموضوعة خاصة الحكومية أو التطورات التكنولوجية.

ارج المنظمة بحيث تؤثر هي عبارة عن تهديدات تأتي من خ التهديدات: 4.7.2.4
 ار  لذلك تشكل خط ،وغالبا  ال يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها أو يصعب مواجهتها ،هاسلبا  علي

 كل حقيقي وفعال ووضع خطط للتخلص منها أو منعها.شوتحتاج إلى دراسة ب ا،حقيقي  

من ولكن  ،هاعليومما ال شك فيه أن الفرص والتهديدات عناصر ال يمكن السيطرة 
ممكن االستفادة منها وعمل تغييرات جذرية تؤدي إلى وجود واقع جديد يعمل على تطوير ال

 .المنظمة واالرتقاء بها
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 .تحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاع الصيدالني 4.7.3

 يوضح نموذج تحليل البيئة الداخلية (4.1)انظر ملحق رقم  :البيئة الداخلية 4.7.3.1

( إلى نقاط القوة في 4.1أواًل: نقاط القوة: يشير جدول رقم )
 .القطاع الصيدالني وفق تحليل البيئة الداخلية

 .قوة للقطاع الصيدالنييوضح نقاط ال (4.1)جدول 

 نقاط القوة المجال #
اإلداري )القيادة،  1

الرقابة، التقييم، 
الصالحيات، 

سياسات العمل، 
اإلجراءات، 
المتابعة 

والتوجيه، جودة 
 الخدمة، أخرى(

 .والشفافية لةءالمسا بنظام االلتزام .1
 ذوتنفي تصميم في والمرونة اإلدارية، العمليات في التخطيط منهج تخداماس .2

 .التنفيذية والبرامج االستراتيجيات
 .يساهم البناء التنظيمي لإلدارة العامة بتفويض الصالحيات للطواقم .3
، جداول األدوية المراقبة، و دليل تداول األدوية المراقبة :تتوفر أدلة مثل .4

وأدلة التسجيل الدوائي والرقابة  ،دليل الرعاية الصيدالنية في المستشفياتو 
 بين الشركات والقطاع الحكومي ولكنها بشكل محدود.الدوائية الخاصة 

 يتمتع أغلب العاملين بالوالء واالنتماء لمؤسساتهم .5
كل من يعمل بالقطاع الدوائي لديه وضوح في مراحل التعامل مع األدوية  .6

 .والمستحضرات الصيدالنية
 .تتبنى اإلدارة المقترحات التي يقدمها العاملين لتطوير األدوات واألساليب .7
 توفر آليات المساءلة والمحاسبة على النتائج.ت .8
 يتم الرقابة على تنفيذ الخطة التشغيلية ومتابعة النتائج. .9

 تتوفر معايير رقابية واضحة على كافة موارد القطاع الدوائي. .10
الموارد البشرية  2

)الوصف 
الوظيفي، 

االستقطاب، 
التعيين، 
التدريب، 

تلبي أعداد الخريجين في تخصص الصيدلة العام احتياجات السوق  .1
 .المحلي

أعداد العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة تلبي احتياجات اإلدارة في  .2
 .تخصص الصيدلة العام

 وجود هيكل تنظيمي مرن قابل للتعديل والتغيير وفق المعايير الدولية. .3
 وجد وصف وظيفي واضح لكافة الوظائف الخاصة بالقطاع الدوائي.ي .4
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 نقاط القوة المجال #
التحفيز، 

الهيكلية، إدارة 
المعرفة، 

صالح اإل
والتأهيل، التطوير 
 والخبرات، أخرى(

 للقطاع التابعة اإلدارية المسميات مهام لكافة واضح توصيف هناك يوجد .5
 الصيدالني.

 مع للصيادلة العامة لإلدارة المساندة اإلدارية التخصصات تتناسب .6
 القطاع الدوائي. في تواجدها المطلوب التخصصات

م بين الوحدات التنظيمية في اإلدارة العامة والقطاع يتواجد تناسب وتناغ .7
 الخاص.

 ن على صناعة اإلبداع في القطاع الدوائي.يوجد موظفون قادرو  .8
 يساهم النمط واألسلوب اإلداري المتبع على رفع دافعية الموظفين للعمل. .9

 .يوجد منهجية واضحة لتخطيط العمليات اإلدارية بشكل متوسط .10
 .اع الدوائي لديهم فهم واضح للمخاطركافة العاملين في القط .11
مما يسهل عمليات التغيير  ،وجود استراتيجيات وبرامج تمتاز بالمرونة .12

 عليها وفق المتغيرات الميدانية.
 .تعمل اإلدارة العامة على تشجيع االبتكار واإلبداع في القطاع الدوائي .1 االبتكار 3

وفق متغيرات سوق  تساهم اإلدارة العامة على تحديث اآلليات والوسائل .2
 .العمل في القطاع الدوائي

الموارد المالية  4
والمادية 

)الموازنات، 
التجهيزات، 

 أخرى(

 .تحقق اإلدارة العامة للصيدلة إيرادات مالية تورد لخزينة الدولة .1
تساهم الحكومة في دعم المنتج الوطني وتطوير جودته حيث يعطى أولوية  .2

 .في التسعير والتسجيل والمناقصات

موارد القطاع  5
الدوائي وتوزيعها 

)البيئة 
التكنولوجية، 

 المخزن، التوزيع
 الجغرافي(

هناك اجتهاد لعمل مخزون من االحتياطات الصيدالنية للحاالت الطارئة  .1
 .والحرجة من قبل إدارة المخازن الفرعية

يلبي التوزيع الجغرافي للصيدليات احتياجات النمو المجتمعي والتجمعات  .2
 .يةالعمران

 التوزيع الجغرافي للمستودعات يحقق األمن الدوائي للمجتمع. .3

 .يوجد أنظمة وتشريعات تساهم في تلبية احتياجات المجتمع الصيدالني .1 تشريعات وقوانين 6
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( إلى نقاط الضعف في 4.2ثانيًا: نقاط الضعف: يشير جدول رقم )
 القطاع الصيدالني وفق تحليل البيئة الداخلية.

 للقطاع الصيدالني الضعفيوضح نقاط  (4.2)جدول 

 نقاط الضعف المجال #
، القيادةاإلداري ) 1

، التقييم، الرقابة
، الصالحيات

، سياسات العمل
المتابعة ، اإلجراءات
جودة ، والتوجيه
 (أخرى، الخدمة

وجود نظام وطني من قبل نقابة الصيادلة أو الجهات الحكومية  ضعف .1
 لتحفيز العاملين.

واضح لكافة الصالحيات والمسئوليات ألطراف اإلنتاج  ال يوجد تحديد .2
أصحاب الشركات ، و العاملين في القطاع الدوائي، و الحكومة) الثالثة

 .(والمؤسسات والمنظمات الصيدالنية الخاصة
افتقار األدلة المباشرة لتقديم الخدمات المجتمعية الخاصة بالقطاع الدوائي  .3

 .للجمهور
 .فحوصات أدوية الهرموناتعدم توافر مختبرات إلجراء  .4

الموارد البشرية  2
، الوصف الوظيفي)

، االستقطاب
، التدريب، التعيين
، الهيكلية، التحفيز

، إدارة المعرفة
، اإلصالح والتأهيل
، التطوير والخبرات

 (أخرى

 في اإلدارة احتياجات تغطي للصيدلة العامة اإلدارة في العاملين أعداد .1
 األخرى. التخصصات

 احتياجات للصيدلة الدقيقة التخصصات في الخريجين عدادأ تلبي ال .2
 والصيدلة ،الدوائي والتحليل ،الدوائي التصنيع :مثل المحلي السوق

 .الدوائي والتيقظ ،السريرية
 الصيدالني المجال في للعاملين والحوافز لألجور واضح هيكل يوجد ال .3

 .(الحكومي القطاع)
 القطاع وخاصة الصيدالني المجال في لألجور واضح هيكل يوجد ال .4

 الخاص.
 .الحديثة الصيدالنية التخصصات لبعض التنظيمي الهيكل افتقار .5
 للمجال والمحاسبين ،الطبية السكرتارية مثل الحاالت لبعض االحتياج يتم .6

 الصيدالني.
 للعمل الموظفين دافعية رفع في المتبع اإلداري واألسلوب النمط يساهم .7

 الوزارية. اإلجراءات في طلةالمما بسبب وذلك محدود بشكل
 .جديدة منهجيات ابتكار إلى الحاجة .8
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 نقاط الضعف المجال #
حدودية الخبرات المهنية المحلية في التخصصات الرئيسة والمساندة م .9

 .للقطاع الصيدالني
 .ال تغني الخبرات المحلية عن استشارة الخبراء الدوليين .10
 بما القطاع الدوائي في العاملين لكافة التدريبية البرامج محدودية .11

 والمؤشرات المعايير تواكب التي العلمية المستجدات آخر مع يتالءم
 .الدوائي المجال في والتطورات

 مخرجات االبتكار ضعيفة بسبب عدم وجود تحفيز مادي. .1 االبتكار 3
الموارد المالية  4

والمادية 
)الموازنات، 

 التجهيزات، أخرى(

 ضعف الموازنة المالية. .1
 .ى اآلنوحت 2007هناك عجز دائم منذ  .2
 عدم توفر الموارد المالية لشراء المستلزمات الدوائية. .3
بحيث ال ترتقي لتلبية  ،محدودية الموازنات التطويرية والتشغيلية .4

 .االحتياجات العاجلة والضرورية للقطاع الصيدالني
موارد القطاع  5

الدوائي وتوزيعها 
)البيئة 

التكنولوجية، 
 المخزن، التوزيع

 الجغرافي(

كما وهناك حاجة لتحديث  ،ة لقوانين خاصة بالصيدلة والدواءهناك حاج .1
 .لمعايير والمؤشرات الدوليةلا نظام المزاولة وفق  

 قطاع غزة السابقة )حكومة عدم توحيد القراءات الصادرة بين الحكومتين .2
 .(ورام اهلل وحكومة

ضعف النظام اإلداري المحوسب الذي يربط بين أطراف اإلنتاج  .3
 .ركات والمستودعات الصيدالنيةوالمؤسسات والش

والبرامج وذلك وفق المتغيرات  تطبيق االستراتيجياتيؤثر االنقسام على  .1 البيئة السياسية 6
 السياسية
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( يوضح نموذج تحليل 4.2انظر ملحق رقم ): البيئة الخارجية 4.7.3.2
 البيئة الخارجية

 المتاحةالفرص ( إلى 4.3: يشير جدول رقم )الفرص المتاحةأواًل: 
 .الخارجيةفي القطاع الصيدالني وفق تحليل البيئة 

 للقطاع الصيدالني الفرص المتاحةيوضح  (4.3)جدول 

 الفرص المجال #
اإلداري )القيادة،  1

الرقابة، التقييم، 
الصالحيات، 

سياسات العمل، 
اإلجراءات، المتابعة 
والتوجيه، جودة 

 الخدمة، أخرى(

 .واألهلية الحكومية ساتالمؤس مع وتعاون شراكة جودو  .1
تتوفر مختبرات إلجراء بعض الفحوصات الدوائية مثل مختبر  .2

 .(للوزارة) ومختبر الصحة العامة ،(خاص)األزهر
 .تتوفر مختبرات إلجراء كافة الفحوصات الدوائية .3

الموارد البشرية  2
)الوصف الوظيفي، 

االستقطاب، 
التعيين، التدريب، 
التحفيز، الهيكلية، 

معرفة، إدارة ال
اإلصالح والتأهيل، 
التطوير والخبرات، 

 أخرى(

 وجود الرغبة في التطوع والعمل. .1
 .هناك وعي من قبل الطبقة التخصصية بطبيعة عمل المؤسسة .2

يعمل القطاع الخاص على تشجيع العاملين البتكار األساليب والنظم  .1 االبتكار 3
 .الجديدة

الموارد المالية  4
والمادية 

وجود تعاطف شعبي وأهلي دولي مع القضية الفلسطينية والرغبة في  .1
 تقديم المساعدات للبناء واإلعمار.
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 الفرص المجال #
)الموازنات، 

 جهيزات، أخرى(الت
موارد القطاع  5

الدوائي وتوزيعها 
)البيئة 

التكنولوجية، 
 المخزن، التوزيع

 الجغرافي(

 يلتزم الجميع بالحصول على الدواء وفق االحتياجات .1
ت المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة تستجيب المؤسسات والشركا .2

 .بتعليمات اإلدارة العامة للصيدلة
 .يوجد شركات حاصلة على األيزو .3
هناك توزيع للمخازن والمستلزمات الصيدالنية وفق االحتياجات  .4

 .الجغرافية للسكان
ية تلب فييساهم التعاطف الشعبي واألهلي الدولي مع الشعب الفلسطيني  .1 البيئة السياسية 6

 .احتياجات القطاع الدوائي في الطوارئ عبر المساعدات العينية
البيئة الثقافية  7

 واالجتماعية:
 .تنامي ثقة الجمهور في اإلدارة العامة للصيدلة .1
توجد عالقة ترابطية بين اإلدارة العامة للصيدلة ونقابة الصيادلة  .2

 .وأصحاب الشركات والمستودعات
 .ن( لإلدارة العامة للصيدلةمساندة )مانحو ت يوجد جها .3 المؤسسات الدولية 8

 .تتفهم المؤسسات الدولية وضعية القطاع الدوائي .4
تؤثر التقارير الدولية عن الحالة الدوائية في قطاع غزة على توجيه  .5

 .الدعم
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( إلى التهديدات التي 4.4ثانيًا: التهديدات: يشير جدول رقم )
 بيئة الخارجية.تواجه في القطاع الصيدالني وفق تحليل ال

 للقطاع الصيدالني التهديدات التي تواجهيوضح  (4.4)جدول 

 التهديدات المجال #
اإلداري )القيادة،  1

الرقابة، التقييم، 
الصالحيات، 

سياسات العمل، 
اإلجراءات، المتابعة 
والتوجيه، جودة 

 الخدمة، أخرى(

 عدم وجود جهات خاصة تقدم خدمات استشارية وفنية غير القطاع .1
 .الحكومي

 األداء جودة ضعف توجيهات الوزير في التغيير واإلصالح وتطوير .2
 .القطاع الدوائي في

 المعلومات لتبادل ،والعكس والضفة غزة بين تبادلية زيارات وجود عدم .3
 .الدوائية واالحتياجات

 .القطاع الدوائي ونمو تطور على والفيزيائي السياسي االنقسام يؤثر .4
 .القطاع الدوائي في المقدمة الخدمات جودة على الحصار أثر .5
 ونمو تطور على اإلسرائيلية واالنتهاكات الفلسطينية الحالة أثرت .6

 .القطاع الدوائي
 .األدوية تخزين عمليات على الكهربائية الطاقة موارد انقطاع يؤثر .7
 .الدولية للمساعدات الغربية بالضفة العامة اإلدارة احتكار .8
 إجراءات على (اهلل رام، و غزة طاعق) الحكومية المرجعيات تؤثر .9

 .المعابر على عملها لتسهيل الشركات وتسجيل ترخيص
الموارد البشرية  2

)الوصف الوظيفي، 
االستقطاب، التعيين، 
التدريب، التحفيز، 
الهيكلية، إدارة 
المعرفة، اإلصالح 
والتأهيل، التطوير 

 والخبرات، أخرى(

 محدودية التوظيف. .1
دارة العامة للصيدلة في المؤتمرات وورش اإل عدم مشاركة موظفي .2

 .العمل والتدريب الخارجي
عدم مشاركة العاملين بالقطاع الخاص في المؤتمرات وورش العمل  .3

 .والتدريب الخارجي
 .رص عمل للصيادلة في القطاع العامتوفير فعدم  .4
 .من قبل النقابة آليات التشغيل بالخارجعدم انتهاج  .5
 .القانون حسب وذلك يجينالخر  لتطوع المجال يسمح ال .6
 حال في الدوائية المتطلبات بتوفير الخاص القطاع مساهمة ضعف .7
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 التهديدات المجال #
 .للصيدلة العامة اإلدارة بها تمر التي األزمات

 .األدوية استعمال في باإلهمال المتعلقة البشرية المخاطر تقييم ضعف .8
 .بعض التخصصات تحتاج إلى خبرات وتقنيات لتحسين أداء عملها .9

محدودية تشجيع العاملين البتكار األساليب والنظم الجديدة في القطاع  .1 االبتكار 3
 .الخاص

الموارد المالية  4
والمادية )الموازنات، 

 التجهيزات، أخرى(

 الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة. .1
 اإلدارة في تطويرية وبرامج أنشطة إسناد مجال في التمويل ضعف .2

 .للصيدلة العامة
 قطاع في االحتياجات جداول وفق مالية اتموازن الحكومة توفر ال .3

 .غزة
موارد القطاع الدوائي  5

وتوزيعها )البيئة 
التكنولوجية، 

 المخزن، التوزيع
 الجغرافي(

 الغير باألسلحة المصابين احتياجات تلبية العامة اإلدارة تستطيع ال .1
 .األدوية من تقليدية

 بالقطاع الدوائي الخاصة لقوانينوا التشريعات على التعديل صعوبة .1 تشريعات وقوانين 6
 .طويلة أوقات تستغرق التي الروتينية واإلجراءات االنقسام بسبب

 .السوق متغيرات حسب وذلك مستمر بشكل اللوائح تحديث عدم .2

من الجهات المانحة لحكومة الضفة عدد  ، واعتباراالنقسام الفلسطيني .1 البيئة السياسية 10
 .صيدلةلإلدارة العامة للأنها المرجع 

 في الدواء توفر نسبة على كبير سلبي بشكل المعابر إغالق يؤثر .2
 .غزة قطاع

 التوزيع على العسكرية االعتداءات خالل ألجزاء غزة قطاع فصل يؤثر .3
 .الدوائي

 على العربية المنطقة في مستمرة ومازالت حدثت التي التغييرات تأثير .4
 .الدوائي للقطاع المقدم الدعم
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 التهديدات المجال #
ية البيئة الثقاف 13

 واالجتماعية
 عدم بسبب الحكومية الصيدالنية بالمؤسسات الجمهور ثقة ضعف .1

 .الطبية والمستلزمات االحتياجات تلبية
معظم المؤسسات الدولية تعمل وفق منهجيات معينة وليس وفق  .2 المؤسسات الدولية 

 .احتياجات الوزارة
لية عدم وجود آليات واضحة لتوفير المنح والهبات من المؤسسات الدو  .3

 .لإلدارة العامة للصيدلة
ال تلبي المنح والهبات والنفقات متطلبات القطاع الدوائي في ظل  .4

 .ارتفاع عجز الدواء
 وحتى 2007 منذ غزة على الدولية والمعونات المساعدات قطع أثر .5

 .الدوائي القطاع على اآلن
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 الخامسالفصل 

 التطويرية المقترحات 
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 تقديم 5.1

معلومات والبيانات المتعلقة يل والمناقشة والربط بين المكونات النظرية للدراسة والالتحلبعد 
في إدارة القطاع الدوائي والجهات الفاعلية في إدارة هذه القطاع سواء بشكل مباشر أو غير 

وذلك ضمن نظام  ،متطلبات العملية إلدارة القطاع الدوائيد تحليل الواقع الخاص بمباشر، وبع
ن للعديد من خلص المؤلفيكامل في كافة المراحل التي تمر بها العملية اإلدارية، إدارة مت

لتحسين وتطوير منظومة اإلدارة لمراحل القطاع الصيدالني في قطاع غزة؛ وبذلك المقترحات 
 يمكنها أن تساهم في بناء اإلستراتيجية الوطنية المستقلة للقطاع الدوائي.

ومن المالحظة المباشرة في قطاع غزة،  اع الدوائيتحليل واقع إدارة القط من خالل
، واالستبيانات، والمقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة والزيارات الميدانية التي أجريت

وصناع القرار، والمشاركين في إعداد وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية، فإن هذه الدراسة توصلت 
 إلى:

 من مع المواد الصيدالنيةقطاعية للتعامل اآل واقع استراتيجية 5.1.1

 ولكنها من ضمن  ،للقطاع الدوائي خاصة باإلدارة العامة للصيدلة استراتيجية تتوفر
 صحية وطنية تابعة لوزارة الصحة وليست مستقلة. استراتيجيةخطة 

 تألف من بعض يتم إدارة القطاع الدوائي وفق آليات وسياسات محلية تضعها لجنة ت
لعامة للصيدلة، ومن نقابة الصيدلة، ومندوب عن الموردين من اإلدارة ا صناع القرار

 من وكيل الوزارة بغزة نتيجة االنقسام. وتعتمد قراراتها ،والقطاع الخاص

  أثر االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة على عدم القدرة على تعديل
ني، ووجود وتحديث القوانين والتشريعات بسبب تعطيل المجلس التشريعي الفلسطي

وفق قرارات مختلفة، والطبيعة الروتينية في العمل الحكومي فيما  نحكومتين تعمال
 يتعلق باإلجراءات التطويرية للتشريعات والقوانين.
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 وبنسبة متوسطة القوانين والتشريعات المحلية تلبي بعض حاجات المجتمع الصيدالني ،
شكل مستمر حسب بتحتاج إلى تعديل  المنبثقة عن تلك القوانين اللوائح واألنظمةولكن 

 .وطبيعة التصنيع والمستحضرات الدوائيةمتغيرات السوق، 

 وكيفية  ،المعرفة بخصائص ومخاطر المواد الصيدالنية الخطرة المستوردة تنخفض نسبة
 التعامل معها من قبل العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة.

 .إدارة المواد الصيدالنية الخطرةواقع  5.1.2

 مرحلة االستيراد أواًل:

 بنسبة جيدة. الدوائي القطاع موارد كافة على واضحة رقابية معايير تتوفر 

 لذلك يتم اعتماد  ،وال يتم فحص األدوية الهرمونية منها ،يتم استيراد األدوية من المعبر
 شهادة تصنيع وجودة الجهة الموردة لها.

  ستيراد والشحن للمواد الصيدالنية معرفة بآليات االيرجع انخفاض مستوى من لديهم
إال  ،رفة بذلكلمعإلى عدم الحاجة ل من العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة الخطرة

 بالرقابة على المنتجات المستوردة في المعابر. للعاملين في القسم الخاص

  تدني مستوى المعرفة لدي العاملين في المعابر واإلدارة العامة للصيدلة بخصائص
ون أن المعرفة تتطلب دنهم يعتقألذلك واد الصيدالنية الخطرة المستوردة، طر المومخا

 فقط لدى العاملين في مجال التصنيع الدوائي. أن تكون

  تفصل المواد األولية الخطرة التي تدخل في التصنيع الدوائي عن المواد والمستحضرات
صنيع األدوية المحظورة على األولية التي تدخل في ت الموادالمصنعة، ويتم التعامل مع 

أنها مراقبة ومتابعة بنفس آليات المصنعة ضمن سجالت وكميات محددة وتراخيص 
 وذلك خوفا  من إساءة استخدامها.خاصة الستالمها، 

  تعتبر األدوية القادمة من األنفاق ممنوعة، وتالحق قانونيا  من قبل اإلدارة العامة
 تداولها في األسواق والصيدليات. ويمنع وشرطة المباحث الطبيةللصيدلة 



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

92 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

 .مرحلة النقل ثانًيا:

  تنقل المواد الصيدالنية خالل شاحنات معدة ومجهزة حسب الخصائص الفيزيائية
 معتمدة من وزارة النقل والمواصالت واإلدارة العامة للصيدلة.تكون و لطبيعتها، 

 لدورات الخاصة بالمواد العديد من ا لديهمشاحنات نقل المواد الصيدالنية الخطرة  سائقو
أجهزة الوقاية والسالمة المتوفرة  مع إجراءات الحماية بواسطةالخطرة والتعامل 

لحدوث أي طارئ وذلك بغية االستجابة  ،بالشاحنات والمرخصة من الدفاع المدني
 مفاجئ.

  تقل معرفة العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة بتعليمات نقل وتخزين وتداول المواد
 .وذلك لتجنب مخاطرها ،يدالنية الخطرةالص

 إبالغهم من قبل اإلدارة بتعليمات المواد  إلى في اإلدارة العامة للصيدلة يحتاج العاملون
 وكيفية نقلها وتخزينها وتداولها لتجنب مخاطرها. ،الصيدالنية الخطرة

 طرق ب في الدفاع المدني ووزارة العمل تدني معرفة مفتشي السالمة والصحة المهنية
 النقل اآلمن للمواد الصيدالنية الخطرة.

 ومفتشي السالمة والصحة المهنية  ،لدي العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة قلة الخبرة
باالستعداد والتأهب لحماية مركبات نقل المواد الصيدالنية الخطرة من المخاطر على 

 الطرق.

 فتشي السالمة والصحة المهنية وم ،العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة تدنى معرفة
 الوقاية في مرحلة نقل المواد الصيدالنية الخطرة. وسائلو قوانين وتشريعات ولوائح ب

 للعاملين في اإلدارة  ،ينخفض مستوى التجهيزات الوقائية لنقل المواد الصيدالنية الخطرة
 العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة المهنية.

 ن التي توضح آليات نقل وتخزيلمواد الصيدالنية الخطرة اة كتيبات وأدل نسبة تنخفض
خاطب العاملين في اإلدارة العامة والمتوفر منها ي وتداول والتعامل مع تلك المواد،
 جمهور بشكل عام.وليس ال ،للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة
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 مة ومفتشي السال ،العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة تدني مستوى المعرفة لدى
 والصحة المهنية بالعالمات اإلرشادية الخاصة بالمواد الصيدالنية أثناء عمليات النقل.

  آليات االتصال والتواصل مع فرق الطوارئ عند األحداث المفاجئة أثناء تدني مستوى
وهذا يخالف تشريعات الحماية من المخاطر وسرعة  ،درجة متوسطةالنقل إلى 
 االستجابة.

 .خزينمرحلة الت ثالًثا:

  تلبي المخازن المعايير المحلية لتخزين المواد الصيدالنية الخطرة بنسبة متوسطة من
 ومفتشي السالمة والصحة المهنية، ،ةالعاملين في اإلدارة العامة للصيدل وجهة نظر

 وذلك وفق مستويات الرقابة المستمرة من قبلهم.

 السالمة والصحة المهنية  ومفتشي ،في اإلدارة العامة للصيدلة تقل معرفة العاملين
 بالمعايير واالشتراطات التصميمية للمخازن من حيث اإلجراءات البيئية الطبيعية.

 أغلب مخازن ومستودعات األدوية؛ ينخفض مستوى االهتمام بتوفير مخارج الطوارئ في 
 التعامل مع الظروف والحوادث الطارئة. وذلك بغية تسهيل

 ومفتشي السالمة والصحة المهنية التعامل مع  ،صيدلةتستطيع طواقم اإلدارة العامة لل
 الحوادث داخل المخازن بنسبة أقل من المتوسطة.

 مما يتسبب في تلف  ،يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على استدامة تشغيل الثالجات
 أغلب األدوية، وذلك بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية والحصار الذي فرض على قطاع غزة.

  االحتياطات من مخزون لعمل الفرعية في اإلدارة العامة للصيدلة لمخازنا إدارةتجتهد 
 والحرجة. الطارئة للحاالتكاألدوية والمستلزمات الطبية  الصيدالنية

 مستوى متابعة صالحية وسائل اإلطفاء اليدوي واألوتوماتيكي في مستودعات  يرتفع
 ع المدني.التخزين بدرجة عالية لدي مفتشي األمن والسالمة في الدفا
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 يرتفع مستوى اهتمام مفتشي السالمة والصحة المهنية في الدفاع المدني ووزارة العمل 
متابعة وسائل اإلنذار في حاالت الحرائق وتسرب األبخرة الخطرة وذلك ل متوسطة بدرجة

 في مستودعات تخزين المواد الصيدالنية الخطرة بشكل دوري.

  من وجهة في المخازن والمستودعات الخطرة تنخفض إجراءات فصل المواد الصيدالنية
بينما ترتفع بنسبة أعلى من المتوسط من وجهة  ،مفتشي السالمة والصحة المهنية نظر
 العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة. نظر

 مفتشي السالمة والصحة المهنية في كيفية تخزين المواد الخطرة  تنخفض نسبة معرفة
 ألقل من المتوسط. بالمخازن

 العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة في كيفية تخزين المواد  تدنى نسبة تدريب وتأهيلت
 من المتوسط. ألقل الصيدالنية الخطرة

  الطارئة في مستودعات التخزين، وأثناء  لحاالتا طوارئ للتعامل معيتم وضع خطط
 .المهنية السالمة والصحةمفتشي  لمواد الصيدالنية بنسبة متوسطة من وجهة نظرنقل ا

  بلغت معرفة العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة باإلشارات والملصقات للمواد الخطرة
بالمخزن ألقل من النصف، بينما أكثر من منتصف مفتشي السالمة والصحة المهنية 

 يمتلكون تلك المعرفة.

 والتعامل. مرحلة التداول رابًعا:

 ربية من مصانع غزة، رغم حصول المستحضرات الصيدالنية للضفة الغ يصعب تصدير
وذلك من غزة ومن الضفة،  الالزمة على التراخيص والتصاريح الشرق األوسط مصنع

 بسبب االنقسام.

 ( يتبع مصنع الشرق األوسط شروط التصنيع الجيدGMP.في قطاع غزة ) 

 في أولوية يعطى حيث ،جودته وتطوير ،الوطني المنتج دعم على الحكومة تعمل 
 .والمناقصات تسجيلوال التسعير
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 اإلداري أكثر من ترخيص نتيجة االنقسام  تحصل المصانع الموجودة بغزة على
يضطر أصحاب المصانع التقدم للتصاريح ، فبين الضفة وغزة والسياسي والمؤسساتي

وذلك للسماح لهم باستيراد المواد األولية والمستحضرات الصيدالنية  من رام اهلل وغزة؛
 من الضفة.

 لعاملون لدي اإلدارة العامة للصيدلة إلى تحديث المعلومات عن المواد يحتاج ا
 الصيدالنية الخطرة في المنشآت.

  يحتاج كل من العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة المهنية
وذلك القتصار العمل ( رقمي عن المواد الصيدالنية الخطرة، codeإلى وجود كود )

 المحظورة والمواد األولية التي تدخل في تصنيعها. لرقمية على األدويةباألكواد ا

  يحتاج مفتشو السالمة والصحة المهنية في الدفاع المدني ووزارة العمل إلى توفر نظام
 الخطرة، والرقابة على المنشآت الصيدالنية.معلوماتي محوسب إلدارة المواد الصيدالنية 

 زمة من الجهات المختصة من وجهة نظر العاملين تحصل المصانع على التصاريح الال
في اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة المهنية بعد استيفائهم الشروط 

 .وموافقة كافة الجهات الحكومية ذات العالقةالالزمة لذلك، 

  يحتاج مفتشو السالمة والصحة المهنية إلى امتالك معرفة بخطورة المواد األولية التي
 .وآليات تقييم المخاطردخل في التصنيع الدوائي، ت

 ( تمديد حياة بعض المستحضرات الصيدالنيةShelf life في المؤسسات الحكومية )
وألصناف محددة، وتحت رقابة اإلدارة العامة للصيدلة نتيجة الحصار، ولقلتها وحاجة 

 المواطنين للحفاظ على حياتهم. 

 لوقاية من مخاطر الماكينات واآلالت في بيئة في المصانع لخطط ا يحتاج العاملون
العمل والتصنيع الدوائي من وجهة نظر مفتشي السالمة والصحة المهنية، واإلدارة 

 العامة للصيدلة.



 غزة بقطاع الدوائي القطاع في الخطرة المواد إدارة         أبو شرخ، املغير، األشقر   
 

96 

2022     .برلين – أملانيا-واالقتصادية والسياسية الستراتيجيةا للدراسات الديمقراطي املركز إصدارات  

 

 أثناء  على تأهيل العاملين بصورة مستدامة على إجراءات الوقاية إدارة المصانع تعمل
 .مة والصحة المهنيةمفتشي السال من العمل بنسبة كبيرة من وجهة نظر كل

 هة نظر اإلدارة العامة ينخفض مستوى الرقابة على الوقاية من المخاطر من وج
رتفع مستوى الرقابة الوقائية من وجهة نظر العاملين في السالمة والصحة وي ،للصيدلة
 .المهنية

 رتفع مستوى المعرفة بإجراءات التعامل مع حوادث المواد الخطرة من قبل العاملين فيي 
نخفض من وجهة نظر العاملين لدى اإلدارة العامة السالمة والصحة المهنية، بينما ي

 للصيدلة.

 لكافة العاملين في منشآت تصنيع وتخزين  االبتدائي والدوري الفحص الصحي يتم
ل على تصريح وتداول المستحضرات الدوائية والمواد الصيدالنية كأحد متطلبات الحصو 

 وذلك وفق اللوائح المنظمة للتصاريح. ،وزارة العملدلة و اإلدارة العامة للصي

  منشآت الخاضعة للرقابة اليتم العمل على توفير إجراءات الوقاية من الضوضاء داخل
من اإلدارة العامة للصيدلة، وذلك وفق المعايير المعتمدة عالميا  للضوضاء في بيئة 

 .العمل

 شآت الصيدالنية في حال تنخفض نسبة المعرفة بإعداد وتطبيق خطط إخالء المن
 الظروف غير االعتيادية من وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة.

  يتدنى مستوى المعرفة بتحديد أولويات التدخل عند وجود مخاطر ناجمة عن المواد
 الخطرة من وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة.

  قاية من مخاطر المواد الخطرة في المنشآت تنخفض مستويات التعامل مع إجراءات الو
 الصيدالنية من وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة.
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 .مرحلة التخلصخامًسا: 

 وخاصة المواد الصيدالنية الخطرة مثل  ،من للنفايات الطبيةتتدنى مستويات الفصل اآل
وغيرها  ،نجات المستخدمةسر واإل ،والعبوات الفارغة ،واألمبوالت ،أدوية مرضى السرطان

 ألقل درجة ممكنة.

 بحيث يعتمد ذلك على أنواعها ودرجة  ،تختلف طرق التخلص من النفايات الصيدالنية
األدوية المحظورة يتم التخلص منها بعد رصدها بسجل خاص تابع  خطورتها، فمثال  

ا إلى الشركات لدائرة التفتيش في اإلدارة العامة للصيدلة، واألنواع األخرى ممكن ترجيعه
 أو حرقها. (الديك جحر)أو المصانع للتخلص منها، أو تجميعها ورميها بمكب نفايات 

  للتخلص القانوني من النفايات الصيدالنية يتم االستعانة بلجنة خاصة حددها وزير
ورغم ذلك توجد بعض التجاوزات وعدم االلتزام  لضمان التخلص اآلمن منها، ،الصحة

 .بالقوانين المحددة

 والعيادة الطبية يتم التخلص منها بطرق  النفايات الصيدالنية المتولدة في المستشفيات
خاصة كالحرق عند درجات معينة داخل محارق تابعة لوزارة الصحة كالموجودة في 

 خانيونس.

 تطوير وتنمية القطاع الصيدالنيواقع  5.1.3

 الطبية تتبع منهجية خاصة  المؤسسات الخارجية الدولية المانحة لألدوية والمستلزمات
 واالحتياجات الخاصة بها. وليس حسب وزارة الصحة ،بها

  كميات األدوية القادمة من الدول المانحة )التبرعات( ال تسد العجز الموجود في
غالق المعابر. ،القطاع  نتيجة استمرار الهجمات اإلسرائيلية والحصار وا 

 وعمل مؤتمرات، الضفة لتبادل الخبرات،التنسيق بين وزارة الصحة بغزة و  تدني مستوى 
وورش عمل للوقوف عند أحدث المعلومات واألبحاث العلمية في مجال األدوية 

دارة القطاع الدوائي.  وتطويرها وا 
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 ومفتشي السالمة والصحة  ،تنخفض مستويات تأهيل العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة
رغم حصول عدد قليل على  ،ألدنى نسبة أو تداول المواد الخطرة ،في التعامل المهنية

 دورات كوارث المواد الخطرة من اإلدارة العليا على مستوى الدفاع المدني وسلطة البيئة.

  د إلى المعرفة بأنظمة وتعليمات الموا اإلدارة العامة للصيدلةيحتاج العاملون في
إلى  فيحتاجون السالمة والصحة المهنية ومفتش أما الكيميائية، أو السالمة العامة،

لعالج حاالت  تطوير منظومة السالمة العامة واإلجراءات الوقائية لسرعة االستجابة
 الطوارئ.

  عدم وضوح مفهوم المواد الصيدالنية الخطرة، ومدى شموليته للمواد الكيميائية األولية
 التي تدخل في التصنيع الدوائي واألدوية المحظورة واألدوية منتهية الصالحية.

 التواصل بين العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة، ومفتشي الرقابة  مستوى تدنى
تعتمد على  ،ضمن لجان تفتيشية ورقابيةوالسالمة والصحة المهنية للعمل المشترك 

 والتعليمات واإلرشادات الخاصة بالمواد الخطرة لمعرفة آليات التعامل معها. األنظمة

 ئح التنفيذية لقانون الدفاع المدني من قبل اإلدارة ينخفض مستوى متابعة المخالفات للوا
وذلك لضمان السالمة العامة، ويرجع ذلك إلى عدم تبادل بيانات  ،العامة للصيدلة

المنشآت الصيدالنية بين الجهات الحكومية ضمن سوق البيانات المفتوح عبر الدخول 
 الموحد للحاسوب الحكومي.

 رة العامة للصيدلة بالمكونات األولية لألدوية المراد ترتفع نسبة معرفة العاملين في اإلدا
 إتالفها.

  ترتفع نسبة مشاركة المؤسسات المختصة في إتالف المواد الصيدالنية الخطرة من وجهة
 نظر العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة بدرجة كبيرة.

 ات البلديات يرتفع مستوى التعامل بنقل محتويات النفايات الصيدالنية إلى مكبات نفاي
 من وجهة نظر العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة بدرجة كبيرة.
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 معرفة بالتشريعات المحلية للتخلص من األدوية منتهية الصالحية بنسبة متوسطة  توجد
 من وجهة نظر العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة.

 طرة بنسبة قليلة من خاصة بالمواد الصيدالنية الخ نفاياتأكياس  ينخفض مستوى توفير
 وجهة نظر العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة.

 قليلة من وجهة  بدرجةآليات لضبط المخلفات الخطرة في المنشأة ومنع انتشارها  تتوفر
 نظر العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة.

 متوسطة  بدرجة تتوفر معرفة بنقاط التأثير الجغرافي لمخاطر المواد الصيدالنية الخطرة
من وجهة نظر مفتشي السالمة وبنسبة قليلة من وجهة نظر العاملين لدي اإلدارة العامة 

 للصيدلة.
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 المقترحات 5.2

قطاعية للتعامل اآلمن مع المواد  ستراتيجيةمقترحات اإل 5.2.1
 .الصيدالنية

  وذلك بمشاركة  ،وطنية للقطاع الدوائي مستقلة بذاتها استراتيجيةضرورة تجهيز
، ةأصحاب المنشآت والمؤسسات الصيدالنية الخاصو ؤسسات والوكاالت الحكومية، الم

 نقابة الصيادلة والخبراء العاملين في مجال الصيدلة.

 تحديث التشريعات والقوانين واألنظمة المتعلقة بالتصنيع الدوائي والمستحضرات الدوائية، 
يتماشى مع التغيرات والرقابة على المنشآت والمؤسسات الصيدالنية بشكل مستمر 

 المحلية واألدلة واألطر الدولية المتعلقة في هذا المجال.

 .إدارة المواد الصيدالنية الخطرةمقترحات  5.2.2

 ضرورة إبالغ العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة بتعليمات المواد الصيدالنية الخطرة، 
 وكيفية نقلها وتخزينها وتداولها لتجنب مخاطرها. 

  يادة معرفة مفتشي السالمة والصحة المهنية بطرق النقل اآلمن للمواد ضرورة ز
 الصيدالنية الخطرة.

  العمل على توفير مختبرات خاصة لفحص جميع أصناف وأنواع األدوية واألشكال
 الصيدالنية التي تدخل قطاع غزة.

 طرةضرورة عمل محاكاة للحوادث الطارئة المحتملة أثناء نقل المواد الصيدالنية الخ، 
 لزيادة الخبرة باالستعداد والتأهب لحماية مركبات النقل من المخاطر على الطرق.

  هناك حاجة إلى العديد من التجهيزات الوقائية لنقل المواد الصيدالنية الخطرة للعاملين
 في اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة المهنية.
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 التي توضح آليات  ،لمواد الصيدالنية الخطرةا كتيبات وأدلة الحاجة إلى عمل العديد من
العاملين في  من بحيث تخاطب كال   ،تداول والتعامل مع تلك الموادالتخزين و النقل و ال

 والجمهور العام. اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة

  ضرورة تطوير وتحديث آليات االتصال والتواصل مع فرق المستجيب األول للحوادث
 .في إطار الحد من الخسائر البشرية والمادية ،على الطريق

  ومفتشي السالمة والصحة المهنية ضرورة تدريب العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة
 على اإلجراءات البيئية الطبيعية الخاصة بالمعايير واالشتراطات التصميمية للمخازن.

 لتسهيل التعامل مع الظروف  ،ضرورة توفير مخارج طوارئ في المخازن والمستودعات
 الطارئة.

  الحاجة إلى تدريب العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة
 المهنية على طرق وآليات التخزين الجيد للمواد الصيدالنية الخطرة.

  الحاجة إلى تدريب العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة على العالمات اإلرشادية للمواد
 لصيدالنية الخطرة.ا

 العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة إلى تحديث المعلومات عن المواد  حاجة
 الصيدالنية الخطرة في المنشآت.

  ضرورة( وجود كودcode رقمي عن المواد الصيدالنية الخطرة )اإلدارة  فيعاملين لل
 ومفتشي السالمة والصحة المهنية. ،ةالعامة للصيدل

 معلوماتي محوسب إلدارة المواد الصيدالنية الخطرة والرقابة على  ضرورة وجود نظام
 المنشآت.

  حاجة العاملين في المصانع لخطط الوقاية من مخاطر الماكينات واآلالت في بيئة
 العمل والتصنيع الدوائي.

  مع إجراءات الوقاية من ضرورة معرفة العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة بالتعامل
 .د الخطرة في المنشآت الصيدالنيةمخاطر الموا
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  العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة إلى تحديد أولويات التدخل عند وجود مخاطر حاجة
 ناجمة عن المواد الخطرة.

 خاصة المواد الصيدالنية وأدوية مرضى  ،ضرورة فصل النفايات الطبية عن بعضها
 جات المستخدمة وغيرها.سرنوالت وعبوات األدوية الفارغة واإلالسرطان واألمب

   اللجنة  ا في حضورضرورة التخلص من النفايات الطبية والصيدالنية خاصة قانوني
 المقررة من وزير الصحة.

 بالشراكة بين  ،العمل على تطوير النظام الوطني لتحفيز العاملين في القطاع الصيدالني
 نقابة الصيادلة والجهات الحكومية.

 عاملينالحكومة، والألطراف اإلنتاج الثالثة ) تمسؤولياضرورة تحديد الصالحيات وال، 
 أصحاب الشركات(.و 

  ضرورة توفير قناة تواصل لتبادل المعلومات والخبرات والمعارف بين اإلدارة العامة
 للصيدلة في الضفة وغزة.

  الحاجة إلى التنوع في التخصصات الصيدالنية حسب حاجة السوق خاصة في القطاع
 اع العام.الحكومي أو القط

 أو تنفيذ برنامج للعمل  ،ضرورة توسيع مجال التوظيف في القطاع الصيدالني الحكومي
 عن بعد للصيادلة.

 )بحاث العلمية، أو  ،ضرورة توفير موازنات تشغيلية وتطويرية )تطوير رأسي وأفقي
ومشاركة العاملين بالقطاع  ،عقد مؤتمرات محلية وخارجيةوتدريب خارجي للعاملين، و 

 دالني فيها.الصي

 .التطوير وتنمية القطاع الصيدالني مقترحات 5.2.3

 ومدى شموليته للمواد الكيميائية  ،مفهوم المواد الصيدالنية الخطرة ضرورة توضيح
 األولية التي تدخل في التصنيع الدوائي واألدوية المحظورة واألدوية منتهية الصالحية.
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 لربط بين أطراف اإلنتاج والمؤسسات لكترونية محوسبة لالعمل على تنظيم منظومة إ
 والشركات والمستودعات الصيدالنية.

 .توحيد السياسات واالستراتيجيات الوطنية والبرامج المتعلقة في إدارة القطاع الصيدالني 

  العمل على تأهيل العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي السالمة والصحة المهنية
 الخطرة. في التعامل أو تداول المواد

  ى المعرفة بأنظمة وتعليمات المواد عل اإلدارة العامة للصيدلةضرورة تدريب العاملين في
 الكيميائية أو السالمة العامة.

 تطوير منظومة السالمة العامة واإلجراءات الوقائية لسرعة االستجابة لعالج  الحاجة إلى
 .حاالت الطوارئ لمفتشي السالمة والصحة المهنية

 بين العاملين في اإلدارة العامة للصيدلة ومفتشي  ير قنوات اتصال وتواصلضرورة توف
ضمن لجان تفتيشية ورقابية تعتمد للعمل المشترك  ،الرقابة والسالمة والصحة المهنية

والتعليمات واإلرشادات الخاصة بالمواد الخطرة لمعرفة آليات التعامل  على األنظمة
 معها.

 للوائح التنفيذية لقانون الدفاع المدني من قبل اإلدارة  الحاجة إلى متابعة المخالفات
العامة للصيدلة وذلك لضمان السالمة العامة، والعمل على زيادة تبادل بيانات المنشآت 
الصيدالنية بين الجهات الحكومية ضمن سوق البيانات المفتوح عبر الدخول الموحد 

 للحاسوب الحكومي.

  بالتشريعات  اإلدارة العامة للصيدلةالعاملين في لدي ضرورة زيادة وتطوير المعرفة
 .للتخلص من األدوية منتهية الصالحية ،المحلية

 أكياس قمامة خاصة بالمواد الصيدالنية الخطرة في  الحاجة إلى توفير عدد من
 المؤسسات الطبية المختلفة.

  الخطرة في المنشأة ومنع انتشارها.الحاجة إلى توفير آليات لضبط المخلفات 
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 لدي  ،معرفة بنقاط التأثير الجغرافي لمخاطر المواد الصيدالنية الخطرةال ضرورة تطوير
 .ومفتشي السالمة والصحة المهنية العاملين لدي اإلدارة العامة للصيدلة

 النموذج المقترح 5.3

وجود إلى ضرورة  الكتاب توصلنابعد الدراسة النظرية وتحليل البيانات الواردة في فصول 
ظام إداري متكامل يتضمنها ن ،القطاع الدوائي في قطاع غزةوطنية إلدارة  تراتيجيةاسمقترح 

 :للقطاع الدوائي

 للقطاع الصيدالني. اإلستراتيجية الوطنية المقترحة 5.3.1

 إلستراتيجيةاالخطط  نه يتبعحيث إ ،اقع إدارة القطاع الدوائيوتحليل و من خالل قراءة 
الل ما ورد في أجندة السياسات الوطنية التي دعت لضرورة ومن خ ،وزارة الصحة الفلسطينيةل

وبناء الخطط والسياسات واالستراتيجيات التي من شأنها أن  ،االهتمام بتحسين جودة الخدمات
 اقتراح وجودإلى الحاجة  توصلنا إلى ،دمات المقدمة للمجتمع الفلسطينيتساهم في تطوير الخ

وتتضح معالم  ،ير اإلدارة اإلستراتيجية للقطاع الدوائيمجموعة من األهداف التي تساهم في تطو 
 في التالي:المقترحة اإلستراتيجية الوطنية 

التميز في تقديم الخدمات االستشارية والرقابية على المواد الكيميائية  :الرؤية 5.3.2
 األولية التي تدخل في التصنيع الدوائي والمستحضرات الصيدالنية واألدوية.

وذلك في الرقابة  ،ضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين :ةالرسال 5.3.3
لتحقيق السالمة والحماية  ،على صالحية المواد والمستحضرات الصيدالنية وتطوير فاعلية الدواء

 المجتمعية من المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية.

 ،افية والمهنيةتتمتع بالشف ةوابتكاريخلق بيئة إبداعية  قيم للمؤسسة: 5.3.4
وتعزيز سمعة التنافس بين الشركات والمؤسسات الصيدالنية وشركات استيراد وتوريد وتوزيع 

 المستحضرات الصيدالنية.
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 .األهداف اإلستراتيجية الوطنية المقترحة 5.3.5

  الحد من مستويات المخاطر البشرية للمستحضرات الدوائية وضبطها والتحكم الفعال
 فيها.

  ارد البشرية بما يحقق االنسجام مع المتطلبات العصرية إلدارة القطاع الدوائي تطوير المو
 في قطاع غزة بما يتالءم مع المؤشرات والمعايير العالمية.

  تطوير جودة الخدمات الرقابية واالستشارية المقدمة للمؤسسات والشركات الصيدالنية
 يزو.العاملة في قطاع غزة بما يحقق المهنية وفق مؤشرات األ

 تطوير وتحديث البيئة القانونية والتشريعية المتكاملة وفق األطر والسياسات الدولية، 
 التي تحقق الكفاءة والتعاون المشترك بين أطراف اإلنتاج الثالثة.

  تطوير االقتصاد المحلي واالعتماد الذاتي في التصنيع الدوائي بما يوازي ما يتوفر في
 األسواق العالمية.

 اءات المطلوب إعدادهااإلجر 5.3.6

 .تحديث التشريعات واألسس القانونية الوطنية 

 .تمكن الموظفين من التأهيل واالرتقاء بمستوياتهم المهنية 

  على القطاع الدوائي. مبادئ اإلدارة الرشيدةتطبيق 

 .تبسيط اإلجراءات المحلية في دعم المنتج الوطني 

  بية وقطاع غزة.توحيد المؤسسة الوطنية الدوائية في الضفة الغر 

 .دعم المشاريع االبتكارية واإلبداعية في القطاع العام والخاص 

 .الحصول على شهادات األيزو والجودة والتميز 

 .رفع جودة المنتجات الفلسطينية بما يوازي األسواق العالمية 

 .توزيع شبكة الصالحيات والمهام في القطاع العام 
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  للصيدلة.تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة 

 .تعزيز البيئة االستثمارية والشراكة الداخلية والخارجية في التنافس التجاري 

  اعتماد المختبرات الخاصة بفحص المستحضرات الصيدالنية وفق المواصفات
 والمقاييس الفلسطينية.

 .إعداد المواصفة الوطنية للمواصفات والمقاييس للمنتجات الدوائية 

 دام اآلمن لألدوية والمستحضرات الصيدالنية.التوعية المجتمعية باالستخ 

 .تطوير إجراءات الرقابة على الدواء من قبل المؤسسات ذات العالقة المباشرة 

 .تحديد المخاطر المرتبطة بالدواء واألزمات الفلسطينية 

  إعادة توزيع وانتشار مخازن ومستودعات األدوية وفق االحتياجات المجتمعية لحاالت
 لمخاطر المتوقعة.الطوارئ وشبكة ا

 .ضبط النفقات التشغيلية 

 .توفير النفقات التطويرية الرأسية واألفقية 

 .استدامة التجهيزات والموارد والممتلكات الخاصة باإلدارة العامة الصيدلة 

 وهيكلة األجور في القطاع العام والخاص. ،إنشاء النظام الوطني لتحفيز العاملين 

  المجتمعية.إعداد األدلة الوطنية للخدمات 

 الحكومة) الثالثة اإلنتاج ألطراف والمسئوليات الصالحيات لكافة واضح تحديد ،
 الصيدالنية والمنظمات والمؤسسات الشركات أصحاب، و القطاع الدوائي في العاملينو 

 (.الخاصة

 .تطوير الخبرات المحلية لتصل إلى االحترافية 

  آخر  مع يتالءم بما اع الدوائيالقط في العاملين لكافة التدريبية البرامجتطوير
 .الدوائي المجال في والتطورات والمؤشرات المعايير تواكب التي العلمية المستجدات
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 (اهلل ورام وحكومة السابقة غزة قطاع )حكومة الحكومتين بين الصادرة اتر القرا توحيد 

  جاتاالحتيا تلبية عدم بسبب ،الحكومية الصيدالنية بالمؤسسات الجمهور ثقةتحسين 
 .الطبية والمستلزمات

 للصيدلة العامة لإلدارة الدولية المؤسسات من والهبات المنح توفير تحديد آليات. 

  متطلباتو  والنفقات والهبات المنحتحديد المتطلبات الدوائية للمؤسسات الدولية لجلب 
 المستمر. الدواء عجز ارتفاع ظل في الدوائي القطاع
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مل إلدارة القطاع الدوائي في مقترح نظام معلوماتي متكا 5.4
 قطاع غزة

 فكرة النظام 5.4.1
في عمليات الربط بين المؤسسات  اتبين أن هناك ضعف  تم اجراؤه بعد التحليل الذي 

 ،حاجة إلى ذلك النظامال ع الدوائي والرقابة عليه، فقد ظهرالحكومية التي تشترك في إدارة القطا
لصيدالنية وتقليل المخاطر الناجمة عن اإلهمال أو لمعرفة طرق التعامل الجيد مع المواد ا

لألرواح البشرية أو البيئة أو  االجهل أو سوء االستعمال لتلك المواد، مما قد ينتج عنها تهديد  
حدوث أزمات وكوارث. وبسبب األحوال غير المستقرة في قطاع غزة ، كان هناك ضرورة 

دارة القطاع الدوائي فيه نشاء ،لضبط وا   ذا النظام لدعم السالمة العامة. مثل ه وا 

ل المقترح إلدارة التعريف بالنظام المعلوماتي المتكام 5.4.2
 .القطاع الدوائي

هو نظام إلكتروني محوسب متكامل يستخدم كأداة لإلدارة والسيطرة على القطاع الدوائي 
تجة محليا  المستوردة والمنالصيدالنية الخطرة بشكل خاص، باإلضافة إلى األدوية  والمواد
 التي تعبر داخل قطاع غزة. ودوليا ،

تي متكامل مبررات الحاجة إلى وجود نظام معلوما 5.4.3
 .إلدارة القطاع الدوائي

 .ارتباط عملية إدارة القطاع الدوائي بأكثر من جهة 

 .عدم شمولية وتكاملية األنظمة المتوفرة 

 .االرتباط باالتفاقات الدولية ذات العالقة 

 إدارة القطاع الدوائي. وجود نقص في 
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 أهداف النظام 5.4.4

قدرة الجهات ذات الصلة بالنظام من تنفيذ ومتابعة األمور المتعلقة بإدارة القطاع   -
والقدرة على مراقبة ومتابعة سير دخول المواد الصيدالنية  ،الدوائي بشكل منظم ومحوسب

 احل إدارتها.المختلفة والمواد الكيميائية األولية إلى داخل القطاع ومر 

القدرة على توفير مصدر معلوماتي مهم إلدارة القطاع الدوائي بمختلف مراحله لكافة   -
وتحقيق التكامل بين  ،الجهات المعنية ذات الصلة من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية

 هذه الجهات.

ة لكترونية محوسبة شاملة مرتبطة بجميع الجهات ذات الصلإتوفير قاعدة بيانات   -
معلومات عن المواد الصيدالنية توفير و  ،بمراحل إدارة القطاع الدوائي والقوانين والتشريعات

 الخطرة واألدوية والمستحضرات الصيدالنية.

والمواد الكيميائية الداخلة  ،توحيد جميع قوائم األدوية المستوردة المسموحة والمحظورة  -
جميع المراحل والمسجلة ضمن سجالت والمخاطر الناجمة عن سوء إدارتها ب ،في تصنيعها

 ووضعها ضمن قائمة وطنية متكاملة.  ،الوزارات المعنية ذات الصلة

يشمل جميع الخدمات المتعلقة بإدارة  ،لكتروني خاص لخدمة الجمهورتوفير موقع إ  -
 القطاع الدوائي في قطاع غزة والقوانين والتشريعات الخاصة.

 ع الدوائيقترح للقطاالنظام اإلداري المتكامل الم 5.4.5

والتعامل مع المواد الدوائية  القطاع الدوائينظام اإلدارة المتكامل في إدارة  إتباع
 وتمر هذه ،(6.1مراحل موضحة في شكل رقم ) مستحضرات الصيدالنية من خالل خمسوال

 ما يلي:المراحل بخطوات وآليات تتمثل في

لب المستحضرات الصيدالنية من وهذه المرحلة تمر بخطوات ط مرحلة االستيراد: -
في صحيفة  حسب ورودهب ،الجهات الموردة والتخليص الجمركي والفحص والرقابة على األدوية
وحوسبة األدوية والمواد  ،بيانات االستيراد التي يقدمها المستورد لإلدارة العامة للدواء
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بين اإلدارة العامة للمعابر والمستحضرات الصيدالنية والتصنيعية عبر البرامج الموحدة المربوطة 
 واإلدارة العامة للصيدلة ووزارة المالية.

وشحن كافة  ،ومعاينة المستحضرات الصيدالنية ،وفيها يتم استقبال :مرحلة االستقبال -
ونقلها إلى المخازن للشركات ومستودعات وزارة  ،المواد الواردة إلى قطاع غزة من المعبر

ثم يتم توزيعها على المخازن  ،ناف والمستحضرات الدوائيةالصحة أو الجهات الطالبة لألص
 وذلك حسب الخطط المحددة مسبقا .

التعامل المباشر وتداول الموارد والمستحضرات  موفي هذه المرحلة يت مرحلة التعامل: -
أو تصنيع المواد الخام في المصانع الوطنية الحاصلة على  ،مصنعةوالالصيدالنية الواردة 

التصاريح الالزمة من الجهات ذات العالقة، ثم تقوم إدارة الشركة المصنعة محليا  التراخيص و 
 ة في قطاع غزة.والصيدليات الكبيرة وتجار الجمل بعمليات توزيع األدوية على المستودعات

نشاء المخازن وفق اللوائح والتشريعات  مرحلة التخزين: - وفي هذه المرحلة يتم تصميم وا 
جراءات السالمة التي تحددها الجها ت الحكومية المختصة، وبالتالي توفير كافة متطلبات وا 

والوقاية من المخاطر المتوقع حدوثها داخل المخازن، وفرز المستحضرات والمواد واألدوية داخل 
وذلك وفق الخصائص الكيميائية والفيزيائية، وعزل المستحضرات حسب االختالف في  ؛زناالمخ

جراءات التعامل مع كافة الخصائص الفيزيائية، وم ن ثم تحديد آليات التداول داخل المخازن وا 
 ها.اإلداري وتسجيل بيانات هاتوثيقالواردة للتخزين، وكيفية المواد 

في هذه المرحلة يتم تحديد كافة متطلبات التخلص اآلمن من  مرحلة التخلص: -
للجان التخصصية، والتي يجب أن المواد واألدوية التالفة ومخلفات التصنيع الدوائي بعد تشكيل ا

يمثل بها كل من وزارة الصحة اإلدارة العامة للصيدلية، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية، وبها يتم 
اتباع إحدى طرق التخلص المتعارف عليها عالميا  ومحليا ، كالحرق، أو الدفن أو إعادة 

عادة استخدامه في  التصنيع، أو تمديد فترات االستخدام والتحويل للمركبات األولية، وا 
 الصالحية، أو تصريف المخلفات السائلة لشبكات الصرف الصحي وضمن حدود ضيقة.
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 يوضح شكل اإلدارة المتكامل في إدارة القطاع الدوائي. (5.1) شكل رقم

 آلية العمل لتنفيذ النظام 5.4.6

 :يتم ذلك من خالل

  وهم: "الحكومة، العاملين في  للنظامإشرافية )أطراف اإلنتاج الثالثة( تشكيل لجنة
 ."أصحاب الشركات والمؤسسات الصيدالنيةالقطاع الصيدالني، 

 تشكيل لجنة فنية من الجهات المرتبطة بالنظام: 

 إدارة القطاع الدوائي )تخصصات صيدالنية مختلفة( -
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 )الحاسوب الحكومي(. تكنولوجيا ونظم معلومات -

  نشاء موقع  .ظاملكتروني خاص بالنإتوفير وا 

 الفئات المستفيدة من هذا النظام. 5.4.7

  الصحةوزارة. 

 سلطة جودة البيئة. 

 .وزارة النقل والمواصالت 

 سلطة المعابر. 

 الصناعة والتجارة. 

 مديرية الدفاع المدني. 

 وزارة العمل الفلسطينية 

  الزراعةوزارة. 

 آخرون كالجمهور. 

 مخرجات النظام 5.4.8

  اد الكيماوية األولية التي تدخل في التصنيع الدوائي.أذونات االستيراد لألدوية والمو 

 .لوائح السالمة لألدوية والمواد الكيماوية التي تدخل في تصنيعها 

 قوائم األدوية المحظورة. 

 قاعدة بيانات المنشآت والمستوردين. 

 قاعدة بيانات بمخاطر األدوية. 

  تداول أو التخلص من لاتخزين أو النقل أو الستيراد أو االقاعدة بيانات بمخالفات
 المستحضرات الصيدالنية واألدوية والمواد التي تدخل في تصنيعها.
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 .الموقع اإللكتروني للنظام 

 .دليل المستخدم للنظام 

 وتقارير. إحصائيات 

 .متابعة الحالة الدوائية والمخزون الدوائي في القطاع الخاص 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -

 بيةالمراجع العرأوال: 

 . )مقابلة شخصية(م2017أغسطس 10أبو جلمبو، محمد: مدير إدارة اإلطفاء واإلنقاذ، 

 )مقابلة شخصية( .م2018يناير  7أبو دقة، عماد: مدير الدفاع المدني محافظة الوسطى، 

أبريل  18أبو قمر، زكري: مدير المستودعات والمخازن المركزية في اإلدارة العامة للصيدلة، 
 لة شخصية(. )مقابم2018

تقييم إدارة النفايات الطبية في المستشفيات الحكومية  " (.2014أبو محسن، مريم. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة)،" بمحافظات غزة

. 1. ط" مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز " م(.2012مدحت. ) النصر،أبو 
 ية للتدريب والنشر.القاهرة: المجموعة العرب

مدى فاعلية إجراءات الدفاع المدني في مكافحة الحوادث  " (.2004األحمدي، أحمد. )
 جامعة نايف للعوم األمنية، الرياض.( رسالة ماجستير غير منشورة)، " الكيميائية

)ن م  " النظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها "(.2015األمم المتحدة. )
 نيويورك وجنيف. (.ع

 .استكهولم -" م1972التقرير الختامي استكهولم عام   "(.1972األمم المتحدة. )

 ." للمواد الكيميائية وثيقة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية "(. 2012األمم المتحدة. )
 .نيويورك

طرة والتخلص اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخ "(. 2005األمم المتحدة . )
 . بازل." منها عبر الحدود

 )مقابلة شخصية( .م2018يناير  17األغا، ماهر: مدير معبر كرم أبو سالم، غزة.
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 ، غزة." م2017التقرير السنوي لعام  "(: 2017اإلدارة العامة للصيدلة. )

قابلة )م .م2017نوفمبر  15الباشا، هبة: رئيس قسم المستودعات في اإلدارة العامة للصيدلة، 
 شخصية(

 )مقابلة شخصية( .م2018مايو  23البرش، منير: مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة، 

. مؤتمر األزمات والكوارث " إدارة القطاع الدوائي في قطاع غزة "  (.2017البرش، منير. )
 .م2017فبراير  11الطبية. غزة، الجامعة اإلسالمية، 

 ، األردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر." ث العلميمناهج البح " (:2006الحمداني، موفق )

)مقابلة  .م2018مايو  24الدواهيدي، أمجد: مدير إدارة مصنع الشرق األوسط لألدوية: 
 شخصية(

 )مقابلة شخصية( .م2017أكتوبر  15 السعودي، سعيد: مدير الخدمات الطبية،

 أكتوبر 12 :مات الطبية العسكريةالخد - مدير إدارة التخطيط والتنمية البشرية :السنوار، محمد
 )مقابلة شخصية( .م2017

، " محارق آمنة للنفايات الخطرة "(. 2013السيد، عبد الوهاب. )
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=165&lang=ar&Itemid=84 15  م2018أبريل 

رسالة ماجستير )، " آلثار الضارة لألدوية في اليمنأهمية رصد ا " (.2008الشقاع، محمد. )
 كلية الطب والعلوم الصحية، عدن. ،(غير منشورة

  "، األحاديث الواردة في العسل " (:2018) .الطلول، يونس
 http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1288 
 .م2018يناير  15
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-http://www.arsco.org/article(. م2015، سبتمر 22) (:2018) الحفيظ عبد العمري
detail-738-5-0 .العلمي المجتمع منظمة من ،م2018، يوليو 1 االسترداد تاريخ 

 م12:33: العربي

 ." انجازات وتحديات الدفاع المدني في قطاع غزة " (.2017المديرية العامة للدفاع المدني. )
 غزة.

ت تخطيط األمن والسالمة على المستوى اإلقليمي، استراتيجيا "(. 2012المغير، محمد. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة)، " حالة دراسية قطاع غزة

دارة المخاطر في المنشآت الصناعية بقطاع غزة "(. 2018المغير، محمد. )  مؤشرات تقييم وا 
 .مجلد الثاني، الرياضالمجلة العربية للعوم ونشر األبحاث، العدد الثاني ال. "

 النونو، محمد: مدير دائرة التسجيل الدوائي، مسئول لجنة التخلص واإلتالف في وزارة الصحة.
 )مقابلة شخصية( .م2018مايو  24

 ." ( إلدارة المواد الخطرة4قرار رقم )" "(. 2006الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية. )
 مملكة البحرين.

 . )مقابلة شخصية(م2018مايو  27مدير التخطيط في اإلدارة العامة للصيدلة،  أيوب، شيرين:

 الدليل المرجعي للشباب العربي في مجال الحفاظ على البيئة "(.2006جامعة الدول العربية. )
 القاهرة. . "

تقويم مدى تقييد العاملين في المنشآت الصناعية مع المواد  " (.1999حسين الزهراني. )
 ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض.(رسالة ماجستير غير منشورة) ،"الخطر

)مقابلة  .م2018يناير  3زعرب، حسين: عقيد في مديرية الدفاع المدني. مدير التدريب، 
 شخصية(

استراتيجية سلطة جودة البيئة الفلسطينية  "(. 2017سلطة جودة البيئة الفلسطينية. )
 غزة. ."م 2022 -2017
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 غزة. ." قانون البيئية الفلسطيني "(. 2003جودة البيئة الفلسطينية. )سلطة 

تقييم إدارة النفايات الصيدالنية وتصميم منظومة متكاملة إلدارتها "  (.2015طبش، محمد. )
رسالة دكتوراة غير منشورة، المعهد العالي  ." في المستشفيات الحكومية في محافظات غزة

 ندرية.للصحة العامة، جامعة االسك

 )مقابلة شخصية( .م2018أبريل  20محمد: دكتوراة صحة عامة، جامعة األزهر.  طبش،

إدارة النفايات الطبية في مستشفيات والية  "(. 2013قوي، تيسير و عوض الكريم، بشير. )
 ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم.(رسالة دكتوراة غير منشورة) ، " الخرطوم

 )مقابلة شخصية( .م2018يناير  15 : مدير الرقابة الدوائية، معبر كرم أبو سالم.غنام، عماد

 )مقابلة شخصية( .م2018يناير  24كردية، أيمن، مدير دارة الرقابة والتفتيش 

 https://ultrapal.ultrasawt.com  ،" تاريخ الصيدلة في فسطين " (:2017كنعان، الرا )
 .م2018مارس  30

 2وزارة الصحة  -اإلجازة والترخيص ،قسم ترخيص المؤسسات الصيدالنية لبد، نور: رئيس 
 )مقابلة شخصية( .م2018مايو 

 .م2018أبريل  25. وزارة العمل -محفوظ، كمال: مدير اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل
 )مقابلة شخصية(

 .اهللرام  ."2015تقرير االحصاء السنوى  " .(2016مركز اإلحصاء الفلسطيني. )

 )مقابلة شخصية( .م2017أكتوبر  12رية، مسلم، يوسف. مدير صيدلية الخدمات الطبية العسك

 ." دليل المعلم تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية "(. 2003منظمة الصحة العالمية. )
 عمان.

، 4المجلد  ." ائيةياستخدام وتخزين ونقل المواد الكيم " (.2008منظمة العمل الدولية. )
 .ترجمة المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية، دمشق
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 ،" المنتجات الصيدالنية " )ب.ت(: منظمة الصحة العالمية،
products-topics/pharmaceutical-http://www.emro.who.int/ar/health 

 .م 2018فبراير  14
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 الملحق األول: االختصارات
 النجليزيالمفهوم با المفهوم بالعربي االختصار م

1 WHO منظمة الصحة العالمية. World Health Organization 

2 

DIOXIN 

رباعي كلوروديبنزو بارا  -8، 7، 3، 2ديوكسين
 .ديوكسين

حسب منظمة  *األكثر سمية في الديوكسينات
 .الصحة الدولية

 HYPERLINK  
Tetrachlorodibenzodioxin  (TCDD) 

3 
GIS نظم معلومات جغرافية. Geographic Information System 

 

4 
ERS 

 United Nations Environment .صحيفة مواجهة الطوارئ

Programme 

5 
UNEP 

 United Nations Environment .برنامج األمم المتحدة للبيئة

Programme 

6 
USEPA وكالة حماية البيئة األمريكية. United States Environmental 

Protection Agency 

7 
OSHA السالمة والصحة المهنية. Occupational Safety and Health 

Administration 

8 EPA وكالة حماية البيئة. Environmental Protection Agency 

9 DOT منظمة النقل الدولية. Department of Transport 

10 
ISOP الجمعية الدولية للرقابة على األدوية International Society of 

Pharmacovigilance 

11 
WHMIS نظام معلومات المواد الخطرة في مكان العمل. Workplace Hazardous Materials 

Information System     

12 GMP نظام التصنيع الجيد. Good Manufacturing Practices 

13 GLP نظام الفحص الجيد. :  Good Laboratory Practice 

14 GSP فضلالنظام المعمم األ. Generalized System of Preferences 

15 ADR   ااتفاق نقل البضائع بر. Agreement Dangerous Goods by Road 

16 
IMDGC  النظام العالمي البحري. International Maritime Dangerous 

Goods Code 

17 SDS صحيفة بيانات السالمة. Safety Data Sheet 

18 ILO وليةمنظمة العمل الد. :International Labour Organization 

19 CAS- NR رقم خدمة المستخلصات الكيميائية. Chemical Abstracts Service Number 

20 GHS   النظام المنسق عالميا Globally Hormonized System 

21 
SWOT قوة، ضعف، فرص، تهديدات. Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats. 



 

123 
 

 

 

 ترخيص المحلق الثاني : نماذج

 

 .( نموذج طلب رخصة2.1م )

 .( نموذج طلب تجديد رخصة2.2م )

 .( نموذج بيانات العاملين في المنشأة الصحية2.3م )

 



 

124 
 

 

 



 

125 
 



 

126 
 

 



 

 

 (SWOT) نموذج تحليل الثالثالملحق 

 .نموذج تحليل البيئة الداخلية (3.1) -م

 مالحظات ال نعم السؤال م
    ؟عاملين في اإلدارة العامة للصيادلة تغطي احتياجات اإلدارةهل أعداد ال 1

    ؟يلبي أعداد الخريجين في تخصصات الصيدلة احتياجات السوق المحلي 2

هل هناك هيكل واضح لألجور والحوافر للعاملين في المجال الصيدالني وخاصة في  3
 ؟القطاع العام

   

للعاملين في المجال الصيدالني وخاصة في هل هناك هيكل واضح لألجور والحوافر  4
 ؟القطاع الخاص

   

الجهات الحكومية لتحفيز  أوهل يتواجد نظام وطني من قبل نقابة الصيادلة  5
 .العاملين

   

تالءم مع يلبي مهامها و يباعتقادك أن الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للصيادلة  6
 ؟المعايير العالمية

   

    ؟يفي واضح لكافة الوظائف الخاصة بالقطاع الصيدالنيهل يوجد وصف وظ 7

    ؟هل هناك توصيف واضح لكل مهام المسميات اإلدارية التابعة للقطاع الصيدالني 8

الثالثة  اإلنتاجهل هناك تحديد واضح لكافة الصالحيات والمسئوليات ألطراف  9
ات والمؤسسات أصحاب الشرك، و العاملين في القطاع الصيدالني، و )الحكومة

 ؟والمنظمات الصيدالنية الخاصة(

   

    .يساهم البناء التنظيمي لإلدارة العامة بتفويض الصالحيات للطواقم 10

يتناسب التخصصات اإلدارية المساندة لإلدارة العامة للصيادلة مع التخصصات  11
 .المطلوب تواجدها في القطاع الصيدالني

   

    .مات المجتمعية الخاصة بالقطاع الدوائي للجمهورتتوفر أدلة لتقديم الخد 12

    يتواجد تناسب وتناغم بين الوحدات التنظيمية في اإلدارة العامة والقطاع الخاص. 13

    ؟هل هناك موظفين قادرين على صناعة اإلبداع في القطاع الصيدالني 14

    ؟القطاع الدوائي في واإلبداعهل تعمل اإلدارة العامة على تشجيع االبتكار  15

    ؟هل يعمل القطاع الخاص على تشجيع العاملين البتكار األساليب والنظم الجديدة 16

    ؟هل يتمتع العاملين بالوالء واالنتماء لمؤسساتهم 17

هل كل من يعمل بالقطاع الدوائي لديه وضوح في مراحل التعامل مع األدوية  18
 ؟والمستحضرات الصيدالنية

   

    .ن لتطوير األدوات واألساليبو رة المقترحات التي يقدمها العاملتتبنى اإلدا 19

    تتوفر آليات المساءلة والمحاسبة على النتائج.  20

    .يتم الرقابة على تنفيذ الخطة التشغيلية ومتابعة النتائج 21

    ؟هل تتوفر مختبرات إلجراء بعض الفحوصات الدوائية 22

    ؟مختبرات إلجراء كافة الفحوصات الدوائيةهل تتوفر  23
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 مالحظات ال نعم السؤال م
    ؟هل تعتقد أن كافة العاملين في القطاع الصيدالني لديهم فهم واضح للمخاطر 24

    تساهم الحكومة في دعم المنتج الوطني وتطوير جودته. 25

    تتوفر معايير رقابية واضحة على كافة موارد القطاع الدوائي. 26

    األسلوب اإلداري المتبع على رفع دافعية الموظفين للعمل.يساهم النمط و  27

    .يتوفر منهجية واضحة لتخطيط العمليات اإلدارية المتكاملة 28

مما يسهل عمليات التغيير عليها  ،تتمتع االستراتيجيات والبرامج المرافقة لها بالمرونة 29
 .وفق المتغيرات الميدانية

   

للصيدليات يلبي احتياجات النمو المجتمعي والتجمعات  هل التوزيع الجغرافي 30
 ؟العمرانية

   

    ؟هل اإلدارة العاملة للصيادلة تحقق إيرادات مالية 31

    ؟هل األنظمة والتشريعات تلبي احتياجات المجتمع الصيدالني 32

    ؟هل التوزيع الخاص بالطوارئ لمخزون األدوية يلبي احتياجات الطوارئ 33

    ؟هل التوزيع الجغرافي للمستودعات يحقق األمن الدوائي للمجتمع 34

والوسائل وفق متغيرات سوق العمل في  اآللياتتعمل اإلدارة العامة على تحديث  35
 .القطاع الدوائي

   

تغطى الموارد الدوائية المتوفر احتياجات القطاع الصحي على الصعيد الحكومي  36
 .ةاألهلية والخاص والمؤسسات

   

توفر الحكومة موازنات تطويرية وتشغيلية لإلدارة العامة وموازنات داعمة لعمليات  37
 .الرقابة

   

كل العاملين في المجال اري محوسب يستطيع االستفادة منه يتواجد نظام إد 38
 .الصيدالني في القطاع العام والمؤسسات والشركات والمستودعات الصيدالنية

   

بما  ،المختصة البرامج التدريبية لكافة العاملين في القطاع الدوائي تقدم الجهات 39
 .خر األبحاث والدارسات العلمية ويواكب المعايير والمؤشرات الدوليةآيتالءم مع 

   

يتوافر في  قطاع غزة مجموعة من الخبرات المهنية  المحلية في التخصصات  40
مؤسسات عن استشارة الخبراء الرئيسة والمساعدة للقطاع الصيدالني تغني ال

 .الدوليين
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 نموذج تحليل البيئة الخارجية (3.2) -م

 مالحظات ال نعم السؤال م
    ؟هل هناك زيادة وعي من قبل الطبقة التخصصية بطبيعة عمل المؤسسة 1

    ؟هل يوجد جهات مساندة مختلفة لإلدارة العامة 2

    ؟ء وفق االحتياج فقط )ليس للتكديس(هل يلتزم المجتمع بالحصول على الدوا 3

    ؟هل يمكن التعديل على التشريعات بسهولة  4

هل هناك تفهم للمؤسسات الدولية لوضعية القطاع الدوائي تحث على دعم القطاع  5
 ؟الدوائي باألدوية

   

هل توفر الحكومة الموازنات المالية لالزمة وفق جداول االحتياجات للقطاع  6
 ؟وبما يتالءم مع موارد القطاع الدوائي الدوائي

   

هل يساهم التعاطف الشعبي واألهلي الدولي مع الشعب الفلسطيني على تلبية  7
 ؟احتياجات القطاع الصيدالني  في الطوارئ

   

    ؟المعابر أثرت بشكل كبير على نسبة توفر الدواء في قطاع غزة إغالقهل  8

    مزدوجة االستخدام كما تدعى؟الصيدالنية تمنع المستحضرات  إسرائيلهل  9

هل هناك قطاع خاص يقدم الخدمات االستشارية والخدمات الفنية غير القطاع  10
 ؟الحكومي

   

    هل تتزايد ثقة الجمهور بالمؤسسات الصيدالنية والدوائية؟ 11

كات تتوفر عالقة تكاملية بين اإلدارة العامة ونقابة الصيادلة وأصحاب الشر  12
 .والمستودعات والصيدليات

   

وتطوير جودة اإلدارة العامة للقطاع  واإلصالحهل ينتهج وزير الصحة التغير  13
 ؟الدوائي

   

    ؟هل أثر االنقسام السياسي والفيزيائي على تطور ونمو القطاع الصيدالني 14

ات هل هناك زيارات تبادلية من غزة إلى الضفة والعكس لتبادل المعلوم 15
 ؟واالحتياجات الدوائية

   

هل يشارك موظفو اإلدارة العامة في المؤتمرات وورش العمل والتدريب خارج  16
 ؟قطاع غزة

   

ن بالقطاع الخاص بالمؤتمرات وورش العمل والتدريب و هل يشارك العامل
 ؟الخارجي

   

    ؟هل ُأثر الحصار على جودة الخدمات المقدمة في القطاع الدوائي 17

هل ُأثرت الحالة الفلسطينية واالنتهاكات االسرائيلي على تطور موارد القطاع  18
 ؟الصيدالني

   

    ؟هل هناك آلية واضحة لتوفير المنح والهبات من المؤسسات الدولية لكم 19

هل تلبي المنح والهبات والنفقات متطلبات القطاع الدوائي في ظل ارتفاع معدالت  20
 ؟العجز

   

   يؤثر تكدس األدوية الفائضة في البيوت على نسبة توافرها في المؤسسات  هل 21
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 مالحظات ال نعم السؤال م
 ؟الحكومية

تستجيب المؤسسات والشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة بتعليمات  22
 ؟اإلدارة العامة للصيدلة

   

    ؟يزواهل هناك شركات حاصلة على األ 23

    ؟وذلك حسب متغيرات السوق هل يتم تحديث اللوائح بشكل مستمر 24

أو تنتهج  ،هل الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للصيادلة في القطاع العام 25
 ؟آليات التشغيل بالخارج

   

    ؟هل هناك فتح مجال لتطوع الخريجين وذلك حسب القانون 26

    ؟هل اإلدارة العامة بالضفة الغربية تحتكر المساعدات الدولية  27

    ؟لمتعلقة باإلهمال في االستعمال لألدويةايتم تقييم المخاطر البشرية  هل 28

وحتى اآلن  2006هل أثرت قطع المعونات والمساعدات الدولية على غزة منذ  29
 ؟على القطاع الدوائي

   

هل تستطيع اإلدارة العامة تلبية احتياجات المصابين من األدوية باألسلحة غير  30
 ؟التقليدية

   

في المنطقة العربية ُأر على الدعم  ةمستمر  تهل التغيرات التي حدثت ومازال 31
 ؟المقدم للقطاع الدوائي

   

    ؟يؤثر انقطاع موارد الطاقة الكهربائية على عمليات التخزين لألدوية 32

هل يؤثر فصل قطاع غزة ألجزاء خالل االعتداءات العسكرية على التوزيع  33
 ؟الدوائي لكم

   

هل هناك توزيع للمخازن والمستلزمات الصيدالنية في قطاع غزة وفق االحتياجات  34
 ؟الجغرافية للسكان

   

يساهم القطاع الخاص بتوفير المتطلبات الدوائية في حال األزمات التي تمر بها  35
 ؟اإلدارة العامة

   

توجيه الدعم هل تؤثر التقارير الدولية عن الحالة الدوائية في قطاع غزة على  36
 ؟لكم

   

يؤثر على إجراءات ترخيص  (رام اهلل، و قطاع غزة)هل تعدد المرجعيات الحكومية  37
 ؟وتسجيل الشركات لتسهيل عملها على المعابر

   

 


