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تصدير

ُتصدر اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات هذا الدليل الذي عنوانه »دليل بشأن تقدير االحتياجات من 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية« مبناسبة الذكرى املئوية إلبرام أول معاهدة دولية ملكافحة املخّدرات، 
الثاين/يناير 1912، واليت  اتفاقية األفيون الدولية اليت وقِّعت يف الهاي بتاريخ 23 كانون  وهي 
كانت حجر الزاوية يف نظام املراقبة الدولية للمخّدرات. وكان تعاطي املخّدرات عندما اعُتمدت 
اتفاقية عام 1912 آفة متفشية على نطاق واسع تعاين منها معظم مناطق العامل. وأُنشئ يف أعقاب 
ذلك نظام دويل ملراقبة املخّدرات. ويستند النظام احلايل إىل اتفاقيات مراقبة املخّدرات الدولية الثالث 
وهي: االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 1972؛ واتفاقية 
املؤّثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات 
واملؤّثرات العقلية لعام 1988. ويسعى نظام املراقبة الدولية للمخّدرات إىل منع تعاطي املخّدرات 
وجتنب الضرر الناجم عنه، مع ضمان توفري العقاقري بكميات كافية ملعاجلة اآلالم واألمراض العقلية.
الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  االحتياجات  بني  التناسب  عدم  أثارت مشكلة  ولقد   
بلدان  يف  االخنفاض  وشديد  البلدان  بعض  يف  االرتفاع  شديد  )مستوى  استهالكها  ومستويات 
الدولية  اهليئة  الثاين/يناير 2011 صدر تقرير  اهليئة لسنوات عديدة. ويف كانون  انشغال  أخرى( 
ملراقبة املخّدرات عن توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان سبل احلصول على كميات 
كافية منها لألغراض الطبية والعلمية.)1(  ويتضّمن هذا التقرير حتليال مسهبا للوضع العاملي فيما خيص 
توفري العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، كما يبني تفاوت مستويات توافر 

تلك العقاقري بني شىت مناطق العامل.
ويبلغ استهالك كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة   
إىل عدة بلدان أوروبية، 90 يف املائة من االستهالك العاملي للمسّكنات. وهناك يف بعض هذه البلدان 
استهالك مفرط ملواد معينة من بني املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، مما قد يسّبب مشاكل صحية 

إضافية أو يؤدِّي إىل تفاقم احلاالت القائمة.
مقابل ذلك، ال حيصل 80 يف املائة من سكان العامل سوى على كمية حمدودة من تلك   
األدوية أو ال حيصلون عليها إطالقا، مما يعين معاناة العديد من األفراد معاناة ال داعي هلا. ومثة العديد 
من احلاالت الطبية اليت ال ميكن معاجلتها العالج الالزم دون احلصول على املخّدرات املستعملة، 
على سبيل املثال، يف مداواة اآلالم أو املؤّثرات العقلية املستعملة لعالج األمراض العقلية والعصبية.

وتتباين فيما بني البلدان العقبات اليت تعوق توفري املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية، 
وتقع على عاتق السلطات الوطنية مسؤولية استبانة تلك العقبات واختاذ التدابري املالئمة إلزالتها. بيد 

.E.11.XI.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )1(  
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أنَّ اهليئة ترى أنَّ اخلطوة األوىل اليت يلزم اختاذها هي حتديد احتياجات البلد الفعلية من املواد اخلاضعة 
التغلب على مشكلة اخنفاض مستوى االستهالك وعلى مشكلة االستهالك  بغية  الدولية  للمراقبة 

املفرط يف الوقت نفسه.
ولقد كّررت جلنة املخّدرات أمهية حتديد االحتياجات الوطنية الفعلية يف قرارها 6/54 بشأن   
الدولية بكميات كافية لألغراض  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  واملؤّثرات  املخّدرة  العقاقري  توافر  تعزيز 
الطبية والعلمية مع منع تسريبها وإساءة استعماهلا. وشجعت اللجنة يف قرارها اهليئَة على مواصلة بذل 
جهودها، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، من أجل إعداد مبادئ توجيهية ملساعدة الدول األعضاء 

على تقدير احتياجاهتا الطبية والعلمية من املخّدرات واملؤّثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية.
تقديرًا صحيحًا  العقلية  املخّدرات واملؤّثرات  احتياجاهتا من  تقدير  القادرة على  والبلدان   
هي عمومًا البلداُن اليت يف وسعها اختاذ اخلطوات الالزمة لزيادة الكميات املتوافرة من تلك املواد. 
ومن شأن إقامة آلية لتقدير االحتياجات املشروعة تقديرًا مناسبًا وتطوير اخلربات الالزمة لذلك أن 
يؤدِّيا إىل زيادة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. ويعترب احلصول على معلومات دقيقة بشأن 

االحتياجات املشروعة من تلك املواد شرطًا أساسيا لضمان توافرها.
وتدرك اهليئة أنَّ جناح تلك اجلهود يتوّقف، إىل حّد بعيد، على حسن سري عمل نظام مراقبة   
املخّدرات. إذ إنَّ عدم فعالية نظام مراقبة املخّدرات يزيد كثريا من صعوبة تقدير البلدان ملستويات 
استهالكها الراهن، واستبانة الكميات اإلضافية الالزمة ملرافق العالج القائمة وحتديد ما يلزم من حتسينات 

يف البنية التحتية للرعاية الصحية ونظام توزيع العقاقري مبا يتيح تلبية احتياجات املرضى من األدوية.
ومما يؤسف له أنَّ العديد من البلدان ما زالت جتد صعوبة يف استبانة احتياجاهتا الفعلية من   
املخّدرات واملؤّثرات العقلية ومن مث فهي غري قادرة على إتاحة التقديرات الوافية، أو على إتاحة أيِّ 
تقديرات على اإلطالق يف بعض األحيان. وبغية دعم تلك البلدان، ُأِعّد هذا الدليل من ِقبل فريق 
عامل يضم ممثلني عن اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات، ومنظمة الصحة العاملية، ومركز السياسات 
املعنية مبداواة اآلالم والرعاية التسكينية املتعاون مع منظمة الصحة العاملية، فضال عن عدد من اخلرباء 
املستقلني. وُطلب من األجهزة التنظيمية الوطنية يف بلدان بلغت مراحل متفاوتة من التنمية تقدمي 

تعليقاهتا هبدف ضمان تطبيق الدليل على أوسع نطاق ممكن.
والقصد من الدليل هو مساعدة حكومات البلدان اليت تنخفض فيها مستويات استهالك   
بتقديرات  اهليئة  تزويد  من  تتمّكن  لكي  احتياجاهتا  على حساب  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد 
تتضّمن الكمية الصحيحة لتلك االحتياجات. وميكن للدليل أن يفيد أيضًا حكومات البلدان اليت 
ترتفع فيها مستويات استهالك بعض املواد ارتفاعا ال يتناسب مع مستوى االحتياجات. وآمل يف أن 
ترجع السلطات الوطنية املختصة إىل الدليل بكثرة، ويف أن يساعدها يف هناية املطاف على التوّصل 

إىل تقديرات الحتياجاهتا الفعلية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية.

محيد قدسي
رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات
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متهيد

الغرض من دليل تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية هو مساعدة السلطات الوطنية 
املختصة على استبانة طرائق حساب الكميات الالزمة من تلك املواد لالستعمال يف األغراض الطبية 
والعلمية، ومساعدة السلطات الوطنية يف الوقت نفسه على إعداد تقديرات االحتياجات السنوية 
من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية واليت على البلدان تزويد اهليئة هبا. وهو يشرح نظام التقديرات 
وخمتلف الطرائق اليت يشيع استخدامها يف التحديد الكّمي لالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة 
م الدليل أيضا ملحة عامة عن املسائل الرئيسية اليت  الدولية والالزمة لألغراض الطبية والعلمية. ويقدِّ

يلزم مراعاهتا يف تطبيق تلك الطرائق تطبيقًا دقيقًا.
ومثة طرائق عديدة ُوضعت حلساب االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية واملستعملة   
يف األغراض الطبية )انظر الباب ثانيا-باء واملرفق األول(. وال ينبغي توصية مجيع البلدان على الدوام 
باّتباع طريقة واحدة دون غريها ألنَّ اختيار أيِّ طريقة يتوّقف على الظروف اخلاصة بكل بلد. ولقد 

ُأعدَّ هذا الدليل ملساعدة السلطات الوطنية املختصة على القيام مبا يلي:
استبانة أنسب طريقة )أو طرائق( للحساب؛ )أ(   
زيادة دقة الطريقة )أو الطرائق( املستخدمة؛ )ب(   

حساب التقديرات اليت يلزم تزويد اهليئة هبا بشأن االحتياجات من املواد اخلاضعة  )ج(   
للمراقبة الدولية؛

تدريب املوظفني العاملني يف إدارات مراقبة العقاقري. )د(   
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أواًل –   مقدّمة

يستند نظام املراقبة الدولية للمخّدرات إىل االتفاقيات الدولية الثالث التالية: االتفاقية الوحيدة للمخّدرات   -1
لسنة 1961 بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 1972؛ واتفاقية املؤّثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤّثرات العقلية لعام 1988. وُوضعت مبوجب اتفاقية عام 
ت اتفاقية عام  1961 بصيغتها املعدلة واتفاقية عام 1971 تدابري ملراقبة املخّدرات واملؤّثرات العقلية، بينما نصَّ
1988 على تدابري ملراقبة السالئف الكيميائية املستعملة يف الصناعة غري املشروعة للمخّدرات واملؤّثرات العقلية. 
وتوافق الدول، بانضمامها إىل هذه االتفاقيات، على االلتزام بتنفيذ أحكام االتفاقيات يف إطار تشريعاهتا الوطنية. 
ويشار يف هذا الدليل إىل املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب هذه االتفاقيات الثالث بعبارة »املواد اخلاضعة للمراقبة«.

وقد ُوضعت االتفاقيات الدولية ملكافحة املخّدرات إقرارًا مبا تعود به بعض املواد من منفعة كربى على   -2
ت تلك االتفاقيات على  اإلنسان وما حيتمل أن تتسّبب له فيه أيضا من أضرار، كمتالزمة االرهتان مثال. لذا نصَّ
نظام للمراقبة من شأنه أن يضمن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية مع حظر إنتاجها واالجتار 
بتقدير  احلكومات  ُتلزم  آلية  األساسية  النظام  هذا  عناصر  ومن  استعماهلا.  وإساءة  مشروع  غري  بأسلوب  فيها 
كميات املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة لألغراض املشروعة وتقييد استعمال هذه املواد واالجتار فيها يف حدود 
تلك التقديرات. وال يعوق هذا النظام، إذا ما ُطبِّق تطبيقا صحيحا، احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وإمنا 

ميّكن من توفريها بالكميات الالزمة مع منع اإلفراط يف استخدامها.

الدولية  للمعاهدات  احلكومات  امتثال  املسؤول عن رصد  اجلهاز  املخّدرات هي  ملراقبة  الدولية  واهليئة   -3
ملراقبة املخّدرات وعن تقدمي الدعم هلا يف هذا الصدد. وتعتمد اهليئة جزئيا، من أجل رصد عمل اآلليات الدولية 
املواد اخلاضعة  بتقديرات كميات  بتزويدها  قيام احلكومات  املنشأة مبوجب االتفاقيات، على  ملراقبة املخّدرات 
للمراقبة واليت تلزمها لالستعمال يف األغراض املشروعة يف بلداهنا )تستخدم كلمة »تقديرات«)1(  عند اإلشارة إىل 

االحتياجات من كميات املخّدرات أو السالئف الكيميائية أو املؤّثرات العقلية(.

وتنّفذ منظمة الصحة العاملية عددا من األنشطة من أجل ضمان حصول املرضى على العالج الالزم، مبا   -4
م املنظمة توجيهات إىل  يف ذلك وضع مبادئ توجيهية للعالج والقائمة النموذجية باألدوية األساسية.)2( كما تقدِّ
احلكومات بشأن السياسات والتشريعات اخلاصة بتوفري األدوية املحّضرة من املواد اخلاضعة للمراقبة وباحلصول 

عليها وتوافرها بأسعار يف املتناول ومراقبتها.

ويعترب تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة تقديرًا دقيقًا خطوة أساسية لتأمني إمدادات كافية   -5
منها لألغراض الطبية والعلمية. ذلك أنَّ التقدير املنقوص لالحتياجات ميكن أن يتسّبب، من جهة، يف مشاكل 

للحصول على معلومات بشأن التقديرات، انظر الباب »ثالثا«.  )1(  

Essential Medicines Library, at http://apps.( ميكن االطالع عليها يف مكتبة األدوية األساسية التابعة ملنظمة الصحة العاملية  )2(  

.)who.int/emlib
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عديدة تتعلق باستعمال املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية يف نظام الرعاية الصحية، ومنها بشكل خاص مشكلة نقص 
هذه املواد، وإصدار وصفات طبية غري مناسبة، وحتريف الطلب عليها وعدم حتقيق فعالية التكلفة؛ أمَّا التقدير 

املفرط فيمكن أن يؤدِّي، من جهة أخرى، إىل وجود فوائض من هذه املواد، وإهدارها وتزايد خطر تسريبها.

ومن حيث املبدأ، ينبغي أن تستند عملية تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية إىل طرائق   -6
فعَّالة وإجراءات منتظمة جلمع املعلومات عن استعمال تلك املواد واحلاجة إليها. بيد أنَّ هناك عددا من العوامل 
اليت تؤدي إىل صعوبة قيام السلطات املختصة يف العديد من البلدان بوضع واستخدام تلك الطرائق واإلجراءات. 
ومن بني الصعوبات اليت يكثر مالقاهتا نقص املعرفة التكنولوجية، وقلة املوارد بوجه عام، وضعف تطّور البىن 
التحتية للرعاية الصحية وعدم وجود إطار مؤسسي يعطي األولوية لتوفري األدوية جلميع الشرائح السكانية. ونتيجة 
م تقديرات غري دقيقة تتجاوز احتياجاهتا  م أيَّ تقديرات إىل اهليئة، أو تقدِّ لذلك، فإنَّ الكثري من احلكومات ال تقدِّ

الفعلية أو تقلُّ عنها.

ألف –  نظام التقديرات 

 اإلطار القانوني للنظام

)املادتان 12   1961 عام  اتفاقية  مبوجب  املخّدرات  من  االحتياجات  لتقديرات  الراهن  النظام  أُنشئ   -7
االقتصادي  املجلس  فإنَّ  العقلية،  املؤّثرات  بشأن  مماثال  نظاما  تنشئ  عام 1971 مل  اتفاقية  أنَّ  ومع  و19(.)3( 
واالجتماعي دعا احلكومات يف قراريه 7/1981 و44/1991 إىل أن تزّود اهليئة بتقديرات الحتياجاهتا الطبية 
جلنة  طلبت  وباملثل،   .1971 عام  اتفاقية  من  والرابع  والثالث  الثاين  اجلداول  يف  املدرجة  املواد  من  والعلمية 
من  املشروعة  الحتياجاهتا  سنوية  بتقديرات  اهليئة  تزّود  أن  األعضاء  الدول  من   3/49 قرارها  يف  املخّدرات 
و1-فينيل-2-بروبانون  واإليفيدرين،  والسودوإيفيدرين،  فينيل-2-بروبانون،  ديوكسي  4،3-ميثيلني  مادة 
)السالئف الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمنّشطات األمفيتامينية( وأن تزّودها، قدر 
املستطاع، بتقديرات احتياجاهتا من واردات املستحضرات املحتوية على املواد اليت ميكن استعماهلا أو استخراجها 

بوسائل سهلة التطبيق.

وظائف التقديرات 

تلك  حساب  عملية  وتتيح  املشروعة.)4(  والعلمية  الطبية  االحتياجات  إىل  تستند  أن  للتقديرات  ينبغي   -8
التقديرات ما يلي:

حصول السلطات املختصة على معلومات دقيقة وواقعية بشأن كميات املواد اخلاضعة للمراقبة  )أ(   
والالزمة فعاًل لألغراض الطبية والعلمية؛

تأسست اهليئة اإلشرافية، وهي إحدى اهليئات السالفة للهيئة الدولية ملراقبة املخّدرات، مبوجب اتفاقية احلد من صنع املخّدرات   )3(  

وضبط توزيعها، املوقَّعة يف جنيف يف 13 متوز/يوليه 1931. وأحدثت هذه االتفاقية نظامًا إلزاميًا للتقديرات بغية حصر صنع املخّدرات 
واالجتار هبا يف األغراض الطبية والعلمية، وقد أدرج ذلك النظام الحقا يف اتفاقية عام 1961.

يف حالة تقديرات السالئف الكيميائية، قد يلزم أيضًا مراعاة احتياجات أخرى كاالحتياجات الصناعية مثاًل.  )4(  
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توفري املعلومات األساسية اليت حتتاجها السلطات لضمان توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة  )ب(   
للمراقبة يف نظام الرعاية الصحية؛ 

إطالع السلطات على املستويات الالزمة لالستعمال املشروع لكي تتمّكن من تقييد إمداداهتا من  )ج(   
املواد اخلاضعة للمراقبة واختاذ التدابري املناسبة ملنع تسريبها لالستعمال غري املشروع.

ونشرها  االقتضاء(  )عند  وإقرارها  احلكومات  من  تردها  اليت  التقديرات  بدراسة  الدولية  اهليئة  وتقوم   -9
بغية إتاحة املعلومات عن كميات املواد اخلاضعة للمراقبة واليت حيتاجها كل بلد لألغراض املشروعة. وبإمكان 
احلكومات أن تقّلص خطر تسّرب هذه املواد لالستعمال غري املشروع عن طريق السماح بصنع واسترياد وتصدير 

املواد اخلاضعة للمراقبة بكميات ال تتجاوز التقديرات اليت تنشرها اهليئة.

كما تتيح تقديرات االحتياجات املشروعة من املواد اخلاضعة للمراقبة واليت تقدِّمها احلكومات للهيئة أن   -10
حتّقق هذه األخرية التوازَن بني الطلب على هذه املواد وعرضها على الصعيد العاملي.

مسؤوليات السلطات الوطنية املختصة واهليئة الدولية ملراقبة 
املخدّرات يف ضمان فعالية النظام

السلطات الوطنية املختصة

تكون السلطات الوطنية املختصة مسؤولة عّما يلي:  -11

دقيقًا يف  تقديرًا  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  املشروعة من  الطبية  االحتياجات  لتقدير  وضع طريقة  )أ(   
بلداهنا. وترد معلومات عن هذه الطرائق يف الباب ثانيًا-باء واملرفق األول فيما يلي؛

حساب التقديرات اليت يتعني تقدميها للهيئة بشأن االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة )انظر  )ب(   
املرفق الثاين فيما يلي(؛

تبليغ كّل املعنيني باألمر )الصانعني واملوزِّعني والقائمني على صرف املواد واإلداريني ومقدِّمي  )ج(   
الرعاية الصحية( بالتزامهم القانوين بتقدمي املعلومات الالزمة إلعداد التقديرات اخلاصة باالحتياجات من املواد 

اخلاضعة للمراقبة وتدريبهم على القيام بذلك؛

تنظيم مجع البيانات ذات الصلة من اجلهات الفاعلة وسائر املصادر األخرى؛ )د(   

والصحة  بالعقاقري  اإلمدادات  تنظيم  جمال  يف  العاملة  األخرى  احلكومية  األجهزة  مع  التنسيق  )ه(   
العمومية، ومنها بصفة خاصة وزارة الصحة عندما ال تكون السلطة الوطنية املختصة تابعة لتلك الوزارة، وذلك 
لضمان توفر الشروط الالزمة إلجراء حساب دقيق لالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة )انظر الباب ثانيا-

ألف فيما يلي(.



دليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية4

اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات

عماًل باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخّدرات، تساعد اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات احلكومات على الوفاء   -12
بالتزاماهتا التعاهدية. وتضطلع اهليئة باملسؤوليات التالية:

للمراقبة  املواد اخلاضعة  مها احلكومات للمساعدة على ضمان توافر  اليت تقدِّ التقديرات  دراسة  )أ(   
بكميات كافية لتلبية االحتياجات الطبية والعلمية، مع عدم جتاوز تلك الكميات؛

إقرار التقديرات اليت تقدِّمها احلكومات بشأن االحتياجات من املخّدرات، وعند االقتضاء، طلب  )ب(   
ى قبل اإلقرار؛ معلومات إضافية بشأن االستعمال املتوخَّ

نشر تقديرات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة واليت تقدِّمها احلكومات كٌل على حدة،  )ج(   
مما يتيح تبادل هذه املعلومات املتاحة للجمهور مع مجيع احلكومات؛

فينيل-2- ديوكسي  4,3-ميثيلني  الكيميائية:  بالسالئف  اخلاصة  التقديرات  ونشر  جتميع  )د(   
بروبانون، وسودوإيفيدرين، وإيفيدرين، و1-فينيل-2-بروبانون )وحتضرياهتا، حسب االقتضاء(، كما ترد من 
االحتياجات  عن  األقل  على  أولية  فكرة  املصدرة  البلدان  يف  املختصة  السلطات  إعطاء  بغية  األعضاء،  الدول 
املشروعة للبلدان املستوردة، مما يتيح منع حماوالت التسريب. ومنذ أن صدرت هذه املعلومات ألول مرة يف آذار/
مارس 2007، تلقت اهليئة تعليقات إجيابية بشأن تقديرات االحتياجات من السالئف الكيميائية. ولقد تبّينت 

للمسؤولني احلكوميني القائمني على التحقُّق من شرعية شحنات هذه املواد الكيميائية فائدُة هذه التقديرات.

وال توجد حدود قصوى وال حصص معّينة لتقديرات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة واليت ينبغي   -13
مها إىل اهليئة؛ وإمنا يلزم فحسب أن تعكس الكمياُت املبّلغة االحتياجات املشروعة. باإلضافة  للحكومات أن تقدِّ
إىل ذلك، تشّجع اهليئة على تقدمي تقديرات مالئمة لالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة )انظر الباب ثانيًا-

ألف فيما يلي(.

د اهليئة  وعندما ال يفي بلد ما بالتزامه التعاهدي بتقدمي تقديرات بشأن املخّدرات املؤّثرات العقلية، حتدِّ  -14
تلك التقديرات لكي تتيح للبلد املعين استرياد املواد اخلاضعة للمراقبة. ويف هذه احلاالت، تطلب اهليئة من البلد أن 

د أو ينقِّح التقديرات اليت وضعتها اهليئة بالنيابة عنه، وذلك لكي تعكس احتياجات البلد املشروعة بدقة. يؤكِّ

باء –    أنشطة منظمة الصحة العاملية ذات الصلة

م منظمة الصحة العاملية توجيهات إىل احلكومات بشأن املسائل الصحية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة  تقدِّ  -15
م املنظمة توجيهات بشأن ترشيد استعمال األدوية،)5( ويشمل ذلك  بعالج أمراض واضطرابات معّينة. كما تقدِّ
األدوية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة. ومن بني الوسائل الرئيسية لتعزيز االستعمال الرشيد لألدوية )اليت 

www.who.int/medicines/areas/ التايل:  املوقع  انظر  الرشيد لألدوية،  املعلومات عن االستعمال  املزيد من  للحصول على   )5(  

.rational_use/en
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باستعمال األدوية،  السياسات اخلاصة  لتنسيق  التخصصات  إنشاء جهاز وطين متعدد  الدليل(  تنطبق على هذا 
وتشكيل  األساسية،  لألدوية  وطنية  قوائم  واستخدام  وإعداد  السريرية،  للمعاجلة  التوجيهية  املبادئ  واستعمال 
جلان معنية بالعقاقري ووسائل العالج، واستخدام أنظمة مناسبة وسارية املفعول وتأمني النفقات احلكومية الكافية 

لضمان توافر األدوية.)6(

  Ensuring Balance in National Policies on« املعنونة  الوثيقة  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وتوصي   -16
Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines« )»كفالة 

التوازن يف السياسات الوطنية املتعلقة باملواد اخلاضعة للمراقبة: إرشادات بشأن توّفر األدوية اخلاضعة للمراقبة 
للمراقبة  املواد اخلاضعة  احتياجاهتا من  لتقدير  »تضع احلكومات طريقة عملية  بأن  وسبل احلصول عليها«(،)7( 
التوجيهي  املعلومات ذات الصلة« )املبدأ  الطبية والعلمية تقديرا واقعيا، وأن تستخدم يف ذلك مجيع  لألغراض 
من  حتتاجها  اليت  للكميات  بتقديرات  املخّدرات  ملراقبة  الدولية  اهليئة  تزوِّد  أن  للحكومات  »ينبغي  وأنه   )15
املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية املشروعة )تقديرات سنوية بشأن املخّدرات وسالئف معيَّنة؛ 
م تقديرات إضافية  وتقديرات كل ثالث سنوات على األقل بشأن املؤّثرات العقلية(. وينبغي للحكومات أن تقدِّ
لة إىل اهليئة إذا ما اتَّضح أنَّ املواد اخلاضعة للمراقبة واملتوافرة لألغراض املشروعة ستكون أقل من املطلوب  أو معدَّ

بالنظر للتقدير األويل املنقوص للطلبات العادية أو املستعجلة أو االستثنائية« )املبدأ التوجيهي 16(.

ويندرج برنامج احلصول على العالجات اخلاضعة للمراقبة ضمن عمل منظمة الصحة العاملية يف جمال   -17
إمكانيات  لضعف  الرئيسية  األسباب  الربنامج  هذا  ويعاجل  رشيدا.  استعماال  واستعماهلا  األدوية  على  احلصول 
احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة. وهو يركز على القيود التنظيمية، وأداء نظام التقدير فيما يتصل باالسترياد 
الربنامج  ويدعم  املعنيني.  املوظفني  من  وغريهم  الصحية  الرعاية  موظفي  وتثقيف  البلدان،  قبل  من  والتصدير 
السلطات الوطنية مثل السلطات التنظيمية، ومديري الرعاية الصحية الوطنيني، وموظفي الرعاية الصحية وموظفي 
إنفاذ القانون، يف البلدان اليت يكون احلصول فيها على األدوية اخلاضعة للمراقبة حمدودًا. وتتضمن فئات األدوية 
الرئيسية اليت يستهدفها الربنامج املسكنات شبه األفيونية وشبائه األفيون املستخدمة يف عالج االرهتان واألدوية 

املستعملة يف التوليد.

املرجع نفسه.  )6(  

منظمة الصحة العاملية )جنيف، 2011(.  )7(  
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ثانيًا –  حساب االحتياجات من املواد 
اخلاضعة للمراقبة

ألف –  االعتبارات األساسية يف حساب التقديرات الدقيقة 
لالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة واملستعملة 

يف األغراض الطبية والعلمية

واملتاحة  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  كميات  وفاء  ضماُن  التقديرات  حلساب  الرئيسية  األغراض  بني  من   -18
البلد الطبية )والعلمية(. وحتقيقًا هلذا الغرض ينبغي أال تكون  البلد باحتياجات ذلك  لنظام الرعاية الصحية يف 
عملية حتديد كمية هذه االحتياجات عملية حسابية صرفة ومستقلة، وإمنا ينبغي أن تندرج يف إطار نظام إلدارة 

اإلمدادات باملواد اخلاضعة للمراقبة تتألف عناصره األساسية مما يلي:)8(

االختيار: حتديد املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة ملعاجلة املشكالت الصحية يف البلد؛ )أ(   

التحديد الكمي: تقدير الكمية الالزمة من كل مادة من املواد اخلاضعة للمراقبة للوفاء باالحتياجات  )ب(   
الطبية والعلمية؛

االشتراء: اختيار املورِّدين، وتقدمي الطلبيات ومتابعتها، والتحقق من املواد املستلمة كّما وكيفا، وامليزنة؛ )ج(   

اخلزن والتوزيع: االستالم، واخلزن، ومراقبة املخزونات، والنقل وحفظ السجالت للرصد واملراقبة؛ )د(   

االستعمال: إصدار وصفات باملواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا وتقّيد املرضى هبا. )ه(   

وهذه العناصر مترابطة، وتشّكل دورة تستند كل مرحلة فيها إىل املرحلة السابقة وتقود إىل املرحلة التالية.   -19
ويؤثر ضعف أيِّ مرحلة يف فعاليتها، مما يؤثر يف آخر املطاف يف توفري املواد اخلاضعة للمراقبة بكميات كافية للنظام 
الصحي؛ وواضح أنَّ عدم الدقة يف التحديد الكمي يؤدِّي إىل اخلطأ يف حساب االحتياجات الطبية. ولكن، وكما 
يرد يف املناقشة أدناه، فإنَّ مشكالت االختيار واالشتراء والتوزيع واالستعمال الرشيد ميكن أن تؤثر أيضًا يف دقة 
عملية التحديد الكمي. وهلذا األمر أمهية خاصة عندما يستند هذا احلساب إىل أمناط االستعمال السابقة )الطريقة 
القائمة على أساس االستهالك، انظر الباب ثانيًا-باء واملرفق األول فيما يلي(، وهو ما يقوم به العديد من البلدان 

اليت تبلِّغ اهليئة بتقديرات الحتياجاهتا من املواد اخلاضعة للمراقبة.)9(

ويف حالة مشاركة عدة أجهزة يف إدارة عناصر نظام إدارة اإلمدادات، فإنَّ التنسيق وتبادل املعلومات ما   -20
بني شىت األجهزة أمر أساسي لضمان إمتام الدورة دون انقطاع. وينبغي لكل جهاز أن يدرك مسؤولياته والعالقة 

 World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, Operational principles for انظر  )8(  

.www.who.int/hiv/pub/amds/who_edm_par_may99.pdf :يف املوقع التايل  )good pharmaceutical procurement )Geneva, 1999)9

انظر الفقرة 29 من الوثيقة املعنونة “Availability of Opiates for Medical Needs” )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )9(   

.www.incb.org/pdf/e/ar/1995/suppl1en.pdf :يف املوقع التايل )E.96.XI.6



دليل بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية8

القائمة بني عناصر النظام. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي تنفيذ استراتيجيات ترمي لرصد فعالية كل عنصر يف توفري 
الكميات الالزمة من املواد اخلاضعة للمراقبة.

وإىل جانب هذه االحتياجات التشغيلية، تتوقف فعالية نظام إدارة اإلمدادات أيضًا على األداء اجليد لإلطار   -21
القانوين والسياسايت مبا يضمن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا الرشيد يف األغراض الطبية. وغياب هذا اإلطار 
ميكن أن يؤثر يف سري دورة إدارة اإلمدادات ويضع عقبات أمام االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة )انظر 

املرفق الثالث فيما يلي(. ويستلزم تذليل هذه العقبات إجراء تغيريات أساسية يف اإلطار القانوين والسياسايت.

باملواد اخلاضعة  لنظام إدارة اإلمدادات  الرئيسية  ثانيًا-ألف فيما يلي مناقشة للجوانب  الباب  ويتضمن   -22
للمراقبة واليت ميكن أن تؤثر يف دقة عملية التحديد الكمي وقدرة نظام الرعاية الصحية على الوفاء باحلاجات 
جيدا  اجلوانب  هذه  فهم  وينبغي  اإلطار 1(.  انظر  واالحتياجات،  احلاجات  بني  للفرق  على شرح  )لالطِّالع 
اليت ُتحَسب  التقديرات  للتأكد من عدم تسبب أوجه الضعف يف نظام إدارة اإلمدادات يف حتريف  ومعاجلتها 

باالستناد إىل عملية التحديد الكمي.

االختيار

يتوقف اختيار املواد اخلاضعة للمراقبة واليت سيتم حساب احتياجاهتا على املشكالت الصحية املطروحة يف   -23
البلد وعلى نوع األدوية اخلاضعة للمراقبة واليت تعترب مالئمة لعالجها. وعادة ما تفضي هذه العملية إىل إدراج تلك 
املواد يف القائمة الوطنية لألدوية األساسية ويف املبادئ التوجيهية ألسلوب العالج النموذجي اليت حتدد الطرائق 
املقبولة ملعاجلة املشكالت الصحية باستخدام املواد اخلاضعة للمراقبة )القوة واجلرعة ومدة االستعمال ألدوية خمتارة 
خاضعة للمراقبة لكل مشكلة من املشكالت الصحية(. والتركيز على اشتراء املواد الرئيسية اخلاضعة للمراقبة قد 
ال يؤدِّي إىل خفض التكاليف فحسب، وإمنا ييسر أيضًا ترشيد إصدار الوصفات وصرفها. وللمبادئ التوجيهية 
ألسلوب العالج النموذجي أمهية جوهرية يف عملية حتديد الكميات )انظر الباب ثانيًا-باء فيما يلي( كما ميكنها 

أن تساعد على تعزيز االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة.

 اإلطار 1- الفرق بني احلاجات واالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة 
يف نظام التقديرات 

احلاجات من املواد اخلاضعة للمراقبة هي الكميات الالزمة لتوفري العالج الطيب للمشكالت الصحية اليت 
يتعرض هلا سكان البلد.

أمَّا االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة فهي الكميات الالزمة لتوفري العالج الطيب عن طريق البنية 
للمراقبة  اخلاضعة  املواد  استعمال  تضمن  ظروف  ظل  ويف  البلد  يف  الصحية  للرعاية  القائمة  التحتية 

استعماال رشيدا وعدم تسريبها.

وقد تكون احلاجات من املواد اخلاضعة للمراقبة أعلى بكثري من االحتياجات يف البلدان اليت يكون فيها 
نظام الرعاية الصحية ضعيفاً وحيث ال توجد إدارة فعالة لإلمداد بالعقاقري. ويف النُُّظم املثلى، تتساوى 

االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة مع احلاجات إىل تلك املواد.
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ينبغي  اليت  واجلرعات  العقاقري  حتّدد  توصيات  الثالث  الدولية  املخّدرات  مراقبة  اتفاقيات  يف  ترد  وال   -24
استخدامها يف معاجلة أمراض معينة. ومن مث فإنَّ تقديرات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة لكل 

بلد تتوقف على اختيار العقاقري واجلرعات الذي تقوم به السلطات الوطنية املختصة.

ولدى العديد من البلدان قائمة وطنية باألدوية األساسية. وينبغي للسلطات املختصة أن ترجع أواًل إىل   -25
تلك القائمة لكي حتدد املواد اخلاضعة للمراقبة واملوصى هبا. وميكن للبلدان اليت ال متتلك هذه القائمة الرجوع إىل 
قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية. ولالطالع على تعريف منظمة الصحة العاملية لألدوية 
األساسية، انظر اإلطار 2. وتصدر هذه القائمة مرة كل سنتني، وهي مرجع مفيد لتنقيح وحتديث القوائم الوطنية. 
 )http://apps.who.int/emlib التايل التابعة ملنظمة الصحة العاملية )يف املوقع  كما تتيح مكتبة األدوية األساسية 
معلومات إضافية بشأن مجيع األدوية املدرجة حاليًا يف قائمة املنظمة النموذجية لألدوية األساسية، مبا يف ذلك 
وصالت بأدلة سريرية على أنَّ األدوية ناجعة ومأمونة، وباملبادئ التوجيهية القائمة ملنظمة الصحة العاملية أو أيِّ 

مبادئ توجيهية سريرية أخرى، ومعلومات بشأن األسعار.

وفيما يلي أهمُّ االعتبارات الالزم مراعاهتا يف االختيار:  -26

ضمان استناد االختيار إىل معايري عالج مقبولة وأدلة على أنَّ األدوية ناجعة ومأمونة؛ )أ(   

التشجيع على قبول املواد املختارة اخلاضعة للمراقبة بالتشاور مع موظفي وخرباء الرعاية الصحية  )ب(   
ووضع مبادئ توجيهية بشأن املعاجلة السريرية وأسلوب العالج النموذجي؛

ترتيب املواد حسب األولوية واختيار املواد اليت ميكن شراؤها بأسلوب فّعال من حيث التكلفة )انظر  )ج(   
الفقرتني 28 و32 فيما يلي للحصول على املزيد من املعلومات بشأن أثر السعر يف عملية تقدير االحتياجات(؛

اإلطار 2- األدوية األساسية

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، فإنَّ األدوية األساسية هي »األدوية اليت تفي حباجات السكان ذات األولوية 
أدلة على  العمومية، ووجود  الالزمة ألمهيتها للصحة  باملراعاة  اختيارها  الصحية. وجيري  الرعاية  إىل 
أهنا ناجعة ومأمونة، والفعالية النسبية لتكلفتها. وينبغي أن تتاح األدوية األساسية على الدوام يف النظم 
الصحية الفعالة، بكميات كافية، ويف أشكال مناسبة من اجلرعات، وجبودة مضمونة ومعلومات كافية، 

وبأسعار ميسورة لألفراد واجملتمع ...

ويُتوخَّى من تطبيق مفهوم األدوية األساسية أن يتسم باملرونة والقدرة على التكيّف مع العديد من األوضاع 
املتباينة؛ وتتوىل كل دولة مسؤولية حتديد األدوية اليت تعتربها أساسية.«)أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )أ(    انظر »online Glossary of Globalization, Trade and Health Terms of the World Health organization«، يف 

.www.who.int/trade/glossary/en :املوقع التايل
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إدراج مواد خمتارة خاضعة للمراقبة يف القائمة الوطنية لألدوية األساسية، مما قد ييّسر اشتراء تلك  )د(   
املواد وتوفريها؛

املواظبة على استعراض وحتديث قائمة املواد املختارة اخلاضعة للمراقبة لكي تعكس التغيريات اليت  )ه(   
تطرأ على احتياجات نظام الرعاية الصحية وممارسات العالج املقبولة.

التحديد الكمّي

الطيب  لالستعمال  ستلزم  واليت  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  كميات  حساب  عملية  هو  الكمي  التحديد   -27
)للحصول على املزيد من التفاصيل بشأن خمتلف طرائق التحديد الكمي، انظر املرفق األول فيما يلي(. وينبغي 
بعد ذلك أن تدرج تقديرات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة والناجتة عن تلك العملية يف إعداد التقديرات 
الوطنية )انظر املرفق الثاين(. ويعترب التحديد الكمي الدقيق مرحلة أساسية يف نظام إدارة اإلمدادات باملواد اخلاضعة 
للمراقبة. وحيدد هذا النظام كميات املواد اخلاضعة للمراقبة واليت ينبغي شراؤها من أجل جتنب حصول نقص أو 
فائض فيها، وكذلك من أجل تيسري التخطيط واالشتراء يف الوقت املناسب، فضال عن ترشيد إصدار وصفات 

األدوية اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا.

ولقد تعّقدت عملية التحديد الكمي يف السنوات األخرية بالنظر إىل تضافر عدة عوامل هي زيادة شىت   -28
أنواع األدوية ونظم التعبئة ووحدات اجلرعات املتاحة. وكانت األدوية املتاح اختيارها ملعاجلة األمراض يف املاضي 
قليلة العدد يف الغالب، بينما يتاح اآلن العديد من األدوية لعالج مرض واحد أو أعراضه. وذلك يعين ضرورة 
احلسم يف مسألة حتديد نسبة األمراض واحلاالت اليت ستعاَلج باستعمال شىت األدوية. ومن بني النتائج املترتبة على 
ذلك احتمال تزايد الترابط بني املراحل اليت ورد بياهنا يف نظام إدارة اإلمدادات، ومثال ذلك األثر البالغ لتكلفة 
دواء ما على اختيار أدوية أخرى وحتديدها كمّيا. وينبغي أن تستند عمليات االختيار والتحديد الكمي واالشتراء 
إىل أكثر األدوية فعالية من حيث التكلفة بغية االقتصاد ما أمكن يف استعمال املوارد املالية. ويعترب ضمان توفري 

أجنع األدوية بأدىن تكلفة ممكنة للمريض عنصرًا حامسًا لتحقيق االستعمال الرشيد )انظر الفقرة 38 فيما يلي(.

وتعتمد دقة عملية التحديد الكمي بالدرجة األوىل على جودة البيانات والفعالية يف مجعها. لذا البد من   -29
إقامة األطر اإلدارية والسياساتية الكفيلة بضمان مستوى جيد يف حفظ السجالت مبرافق استعمال أو مناولة املواد 

اخلاضعة للمراقبة ووضع آلية فعَّالة جلمع البيانات ذات الصلة بغرض التحديد الكمي.

وفيما يلي أهم االعتبارات الالزم مراعاهتا يف التحديد الكمي:  -30

ضمان وجود نظام واف جلمع البيانات بشأن استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة؛ )أ(   

ضمان إدراك اجلهات الفاعلة يف جمال املواد اخلاضعة للمراقبة ومستعملي تلك املواد ملسؤولياهتم  )ب(   
يف توفري البيانات الالزمة؛

النهائية لتقدمي التقديرات إىل اهليئة  البيانات ومعاجلتها للتقيد باملواعيد  حتديد دورة لعملية مجع  )ج(   
الدولية ملراقبة املخّدرات )انظر املرفق الثاين فيما يلي(؛
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تعزيز املمارسات اجليدة يف حفظ السجالت يف مرافق استعمال ومناولة املواد اخلاضعة للمراقبة؛ )د(   

تقييم جودة البيانات بانتظام واختاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم. )ه(   

االشرتاء

تشتمل عملية اشتراء املواد اخلاضعة للمراقبة على امليزنة، واختيار املورِّدين، وتقدمي الطلبيات ومتابعتها،   -31
والتحقق من املواد املستلمة كّما وكيفا. ويؤدِّي اخللل يف أيِّ مرحلة من هذه العملية إىل عدم احلصول على 
إىل  املطاف  آخر  ويؤدِّي يف  الكمي  التحديد  يؤثر سلبيًا يف عملية  أن  مما ميكن  واإلهدار،)10(  املناسبة  العقاقري 
ر املورِّد يف إرسال الشحنات مثال إىل  حساب تقديرات ال تعكس احتياجات البلد الفعلية. فيمكن أن يؤدِّي تأخُّ
نفاد خمزون مادة ما لفترة طويلة واستعمال املرضى خالل السنة لكميات أقل من املواد اخلاضعة للمراقبة. وإذا ما 
اسُتخدم مستوى االستعمال املنخفض هذا أساسًا لتحديد احتياجات السنة التالية، فسيكون تقدير كمية املواد 
اليت يلزم شراؤها منقوصا. ويوضح هذا املثال ما تؤدي إليه املشكالت العامة لعمليات االشتراء من تقويض لعملية 

التحديد الكمي وحساب غري دقيق للتقديرات العام تلو اآلخر.

وال بد من مراعاة نظامي الضمان والتمويل الصحيني، إضافة إىل مورِّدي املواد اخلاضعة للمراقبة، مبا   -32
يف ذلك تسعرياهتم والتكاليف األخرى اليت قد يتحملها املشتري أيضا. وقد يكون هلذه العوامل تأثري كبري يف 
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا )انظر املرفق الثالث فيما يلي(. ومن ذلك مثاًل أنَّ وجود عدد 
قليل من املورِّدين ميكن أن يؤدِّي إىل احتكارهم للسوق وطلبهم أسعارًا مرتفعًة نسبيًا، مما يسبب استخدام املوارد 
املحدودة املتاحة يف شراء كميات أقل من املواد اخلاضعة للمراقبة. ومن مث فإنَّ دور الصعوبات املالية قد يتجاوز 
دور حاجات السكان الطبية يف حتديد الكميات املشتراة واملستعملة من املواد اخلاضعة للمراقبة. وأحيانا ما تتدخل 
السلطات احلكومية يف هذه احلاالت لتحديد املورِّدين الراغبني يف بيع األدوية بأسعار خمفضة من أجل التمّكن من 

تلبية حاجات السكان الطبية األساسية.

ومثة اعتبار هام آخر، باإلضافة إىل السعر، له صلة باشتراء املواد اخلاضعة للمراقبة، أال وهو نوعية تلك   -33
املواد. إذ ينبغي للسلطة الوطنية لتنظيم األدوية تسجيل األدوية اخلاضعة للمراقبة بغية ضمان مأمونيتها وفعاليتها. 
اخلاضعة  األدوية  مأمونية  لضمان  أساسيًا  عنصرًا  اجلودة  عالية  منتجات  يوفرون  الذين  املورِّدين  اختيار  ويعترب 
للمراقبة. ومن األفضل أن يكون املورِّدون قادرين على بيان اتباع املمارسات الصناعية اجليدة يف ما ينتجونه، وهي 
ممارسات تضمن تطابق املنتجات مع معايري النوعية املالئمة للغرض من استعماهلا وامتثاهلا هلذه املعايري.)11( وباملثل، 
ينبغي للحكومات أن تتأكد من أنَّ املؤسسات اليت تنتج وتوزع املستحضرات »املجهزة حسب الطلب« تتخذ 
التدابري املناسبة لضمان فعالية املنتوج ومأمونيته وجودته ومدة صالحيته. وحىت بعد التسجيل، ينبغي للسلطات 
الوطنية أن تشّجع على التبليغ مبا قد يطرح من مشكالت متصلة جبودة املواد اخلاضعة للمراقبة وأن تتخذ إجراءات 

املتابعة املناسبة، مثل وضع ترتيبات إلجراء فحوص خمتربية.

World Health Organization,”Operational principles for good pharmaceutical procurement“, document WHO/  )10(  

.http://whqlidoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_PAR.99.5.pdf :يف املوقع التايل  EDM/PAR/99.5

www.who.int/medicines/areas/ :ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن ممارسات الصنع اجليدة يف املوقع التايل  )11(  

.quality_safety/quality_assurance/production/en/index.html
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وفيما يلي أهم االعتبارات الالزم مراعاهتا يف االشتراء:  -34

ضمان معرفة اجلهات الفاعلة باألنظمة اخلاصة باشتراء املواد اخلاضعة للمراقبة )متطلبات احلصول  )أ(   
األمن  وإجراءات  الترخيص،  ومتطلبات  املختصة،  الوطنية  السلطات  تصدرها  اليت  االسترياد  شهادات  على 

والتسجيل اليت تقوم هبا اجلهات الفاعلة، وما إىل ذلك( وفهمها لتلك األنظمة؛

اخلاضعة  املواد  توفري  ضمان  أجل  من  لإلمدادات  التنافسي  للتسعري  الالزمة  اإلجراءات  وضع  )ب(   
للمراقبة بأقل تكلفة.

اخلزن والتوزيع

بعد اشتراء املواد اخلاضعة للمراقبة، يتوىل املنتجون أو املستوردون أو البائعون باجلملة )واحلكومات يف   -35
بعض األحيان(، بناًء على الطلب، خزن املواد وتوزيعها على الصيدليات واملستشفيات ومرافق الرعاية التسكينية 
وغريها. مث يقوم املوظفون الصحيون بإصدار وصفات املواد اخلاضعة للمراقبة وصرفها للمرضى. وميكن أن يؤدِّي 

اخللل يف أيِّ مرحلة من نظام التوزيع إىل نقص املواد اخلاضعة للمراقبة يف نظام الرعاية الصحية.

وينبغي وضع التدابري الالزمة ملنع تسّرب املواد اخلاضعة للمراقبة من نظام التوزيع، واستخدامها يف أغراض   -36
غري مشروعة. وينبغي لتلك التدابري أن تتم وفقًا لألحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخّدرات وأن 
ُتلِزم بتنفيذ ممارسات التوزيع اجليدة، مبا يف ذلك اخلزن املأمون للمواد اخلاضعة للمراقبة يف نقاط التوزيع ويف مرافق 
البيع بالتجزئة، والكفاءة يف نقل هذه املواد بطريقة مأمونة، وإدارة املخزونات وحفظ السجالت على مستوى جيد. 
وينبغي توعية اجلهات الفاعلة على كافة املستويات مبسؤولياهتا والتزاماهتا القانونية بشأن ضمان املناولة املأمونة للمواد 
اخلاضعة للمراقبة عن طريق وضع إجراءات تشغيل موحدة مكتوبة. وأخريًا، ال بد من تدريب املهنيني الصحيني على 
إصدار وصفات املواد اخلاضعة للمراقبة وصرفها )انظر الفقرة 41 واملرفق الثالث فيما يلي(. وعلى الرغم من ضرورة 

التدابري القانونية والتنظيمية ملنع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة من نظام التوزيع، فإنَّ تلك التدابري 

ال ينبغي أن تشكل عائقًا أمام توافر املواد لألغراض الطبية.

وفيما يلي أهم االعتبارات الالزم مراعاهتا يف اخلزن والتوزيع:  -37

ضمان معرفة اجلهات الفاعلة يف جمال خزن وتوزيع املواد اخلاضعة للمراقبة بالقوانني واألنظمة  )أ(   
ذات الصلة؛

املأمون  اخلزن  لضمان  الكافية  باملعدات  اخلارجية  واملرافق  املركزية  التوزيع  نقاط  ضمان جتهيز  )ب(   
للمواد اخلاضعة للمراقبة؛

تعزيز اإلجراءات اجليدة إلدارة املخزونات وحفظ السجالت يف نقاط التوزيع املركزية واملرافق  )ج(   
اخلارجية، إذ ينبغي االحتفاظ بكميات كافية من خمزونات املواد اخلاضعة للمراقبة لضمان عدم انقطاع اإلمدادات 
وجتنب النقص؛ وميكن ملستويات التخزين أن تشكل مصدرًا للمعلومات يف حساب االحتياجات وتبليغ اهليئة 

مبعلومات )انظر املرفقني األول والثاين فيما يلي(.



13 حساب االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الفصل الثاني 

االستعمال

املناسبة  العالجات  املرضى  »تلقِّي  يستلزم  الرشيد لألدوية  فإنَّ االستعمال  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفقًا   -38
حلاجاهتم السريرية، وذلك على شكل جرعات تفي باحتياجاهتم الشخصية، ولفترة زمنية كافية، وبأقل تكلفة هلم 
وملجتمعاهتم«.)12( والغرض من عملية التحديد الكمي هو حساب كميات املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة للوفاء 
هبذه االحتياجات. ومن بني األمثلة الشائعة على االستعمال غري املناسب لألدوية: قّلة استعمال األدوية األساسية، 
واإلفراط يف إصدار وصفات األدوية، وتفضيل أدوية باهظة التكلفة على بدائل أرخص مثنًا ولكنها على نفس 
القدر من الفعالية، وإصدار وصفات أدوية يف غري حملها واستعمال أدوية غري فّعالة. وقد يكون فشل املواد اخلاضعة 
للمراقبة يف معاجلة املشكالت الطبية نامجًا عن استعماهلا يف غري حملها. وهذا االستعمال غري املناسب لألدوية رمبا 

أدى يف آخر املطاف إىل تزايد تكاليف الرعاية الصحية.

وكما يرد يف املناقشة يف الباب ثانيًا-باء فيما يلي، فإنَّ االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة يعترب   -39
أيضًا شرطًا مسبقًا هامًا للدقة يف حساب االحتياجات من هذه املواد. فعندما يكون االستعمال السابق األساَس 
الذي ُيستند إليه يف حتديد الكميات املطلوبة )يف الطرائق القائمة على أساس االستهالك والطرائق القائمة على 
أساس اخلدمات(، تؤدي أمناط استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف غري حملها إذا مل ُتصّحح إىل حتريف االحتياجات 
الكمي إىل معايري لالستعمال  التحديد  الدائم لألخطاء احلسابية. وباملثل، عندما تستند عملية  الفعلية والتكرار 
الرشيد )يف الطريقة القائمة على أساس االعتالل( ال يعمل هبا موظفو الرعاية الصحية، فإنَّ الكميات املشتراة من 

املواد اخلاضعة للمراقبة ال تتناسب مع استعماهلا، مما يؤدِّي إىل وجود نقص أو فائض.

وتدعو منظمة الصحة العاملية إىل اتباع 12 إجراًء أساسيًا لتعزيز استعمال األدوية استعماال رشيدا.)13(   -40
وتتضمن هذه اإلجراءات إنشاء جهاز وطين متعدد التخصصات لتنسيق سياسات استعمال األدوية، واستخدام 
املبادئ التوجيهية للمعاجلة السريرية، وإدراج العالجات املختارة يف القوائم الوطنية لألدوية األساسية )انظر الفقرة 23 
أعاله(، وإدراج التدريب القائم على حل املشكالت بشأن العالج باألدوية يف املناهج اجلامعية، والتعليم الطيب املستمر 
أثناء اخلدمة، وتثقيف اجلمهور بشأن األدوية، ووضع األنظمة املناسبة وإنفاذها، وتأمني نفقات حكومية كافية لضمان 

توافر األدوية واملوظفني املتدربني. وجلميع هذه اإلجراءات األساسية أمهية أيضًا بالنسبة للمواد اخلاضعة للمراقبة. 

ويعتمد االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة اعتمادًا كبريًا على تدريب موظفي الرعاية الصحية   -41
وإذكاء وعي املرضى. وينبغي تثقيف القائمني على إصدار الوصفات )وهم فئة قد تشمل، حبسب البلد، األطباء 
واألطباء البيطريني وأطباء األسنان واملمرضني والقابالت( وتدريبهم التدريب الالزم على إصدار وصفات املواد 
للمراقبة على  املواد اخلاضعة  الصيادلة على صرف  للمرضى. وينبغي كذلك تدريب  للمراقبة وتقدميها  اخلاضعة 
حنو رشيد. وقد ُيعِرض موظفو الرعاية الصحية عن استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة ما مل يتلّقوا التدريب الالزم. 
وبالعكس، فإنَّ إصدار وصفات املواد اخلاضعة للمراقبة يف غري حملها والتساهل يف صرفها ميكن أن يؤدِّيا إىل تسريب 
هذه املواد وإساءة استعماهلا. كما يسهم تثقيف املرضى أيضًا يف حتقيق االستعمال الرشيد من خالل تصحيح األفكار 

اخلاطئة بشأن احتمال إساءة استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة واملشكالت املتصلة باستعماهلا يف أغراض غري طبية.

.www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/index.html انظر  )12(  

 P“Promoting rational use of medicines: core components“, WHO Policy Perspectives on Medicines, No. 5, انظر  )13(  

.http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.3.pdf :يف املوقع التايل September 2002
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وترد يف املرفق الثالث فيما يلي عوامل أخرى تعوق توافر املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا الرشيد يف   -42
هناية األمر.

وفيما يلي أهم االعتبارات الالزم مراعاهتا يف االستعمال:  -43

التثقيفية واإلدارية  للمراقبة عن طريق االستراتيجيات  للمواد اخلاضعة  الرشيد  تعزيز االستعمال  )أ(   
والتنظيمية ملوظفي الرعاية الصحية؛

استبانة حاالت االستعمال غري املناسب للمواد اخلاضعة للمراقبة يف نظام الرعاية الصحية وأثره يف  )ب(   
حساب االحتياجات بدقة؛

توعية عامة اجلمهور باالستعمال الرشيد لألدوية. )ج(   

باء –  اختيار طرائق التحديد الكمِّي لالحتياجات من املواد 
اخلاضعة للمراقبة وزيادة دّقته

يشيع استعمال ثالث طرائق مبختلف أشكاهلا يف حتديد كميات االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة،   -44
القائمة على  القائمة على أساس اخلدمات، والطريقة  القائمة على أساس االستهالك، والطريقة  الطريقة  وهي: 
أساس االعتالل. ويتحدد اختيار الطريقة املستعملة بتوفر البيانات الالزمة للتحديد الكمي، وتوافر املوارد الالزمة 

وبنية نظام اإلمدادات باملواد اخلاضعة للمراقبة، وذلك كما ورد شرحه يف الباب ثانيًا-ألف أعاله.

ويشرح هذا الباب الظروف املثلى الستخدام كل طريقة من أجل التوصل إىل نتائج دقيقة وأهم املشاكل   -45
اليت تطرحها كل واحدة منها. )للحصول على شرح واٍف للطرائق الثالث وأمثلة على استخدامها، راجع املرفق 
األول فيما يلي.( وقد ال تتوفر من الناحية العملية مجيع الشروط اليت تسهم يف دقة الطرائق. بيد أنَّ ذلك ال ينبغي 
أن يؤدِّي إىل استبعاد تطبيقها، إذ إنَّ حتقيق الدقة يف حتديد االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة إمنا يتم عن 
م التدرجيي. وهي ال تتوقف على تطبيق الطريقة املناسبة فحسب، وإمنا تتوقف أيضًا على العديد من  طريق التقدُّ
العوامل اليت خترج عن نطاق عملية التحديد الكمي، مثل العوامل اليت نوقشت يف الباب ثانيًا-ألف أعاله. وينبغي 

بذل اجلهود الالزمة ملعاجلة هذه العوامل إىل جانب التحسني التدرجيي لتقديرات االحتياجات.

الطريقة القائمة على أساس االستهالك مبختلف أشكاهلا 

تستند الطريقة القائمة على أساس االستهالك مبختلف أشكاهلا إىل استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف   -46
السنوات األخرية. فإذا كان هذا االستعمال ثابتًا وكافيا، ميكن حساب احتياجات املستقبل عن طريق حساب 
متوسط الكميات املستعملة يف مرافق الرعاية الصحية يف السنوات األخرية وإضافة هامش للزيادات غري املتوقعة. 
وتستند احلسابات يف هذه الطريقة مبختلف أشكاهلا إىل البيانات املحّصل عليها من املنتجني واملستوردين والبائعني 

باجلملة الذين يوزعون املواد اخلاضعة للمراقبة على املرافق الصحية اخلارجية.
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ل اتباع هذه الطريقة يف احلاالت التالية: ويفضَّ  -47

عند إمكانية مجع بيانات يعوَّل عليها بشأن استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف املاضي؛ )أ(   

عندما يبلغ الطلب على خدمات الرعاية الصحية مستوى ثابتًا نسبيًا؛ )ب(   

عندما يكون أداء نظام إدارة اإلمدادات باملواد اخلاضعة للمراقبة جيدا حبيث يليب طلبات الرعاية  )ج(   
الصحية مبا يضمن عدم انقطاع تلك اإلمدادات؛

عند االستعمال الرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة؛ )د(   

عند عدم وجود ظروف تفرض التغيري )كحاالت الرعاية الصحية الطارئة مثاًل(. )ه(   

وال بد من إدراك ما يلي عند استخدام الطريقة القائمة على االستهالك:  -48

أنَّ هذه الطريقة مبختلف أشكاهلا ال تتيح أساسًا لتعزيز االستعمال الوطين الرشيد ودقة عملية  )أ(   
وتقدمي  وصرفها  الوصفات  إصدار  يف  ُيصحح  مل  خلل  هناك  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  الكمي.  التحديد 
اخلاضعة  غري  املواد  استعمال  حلقة  يف  الدوام  على  الّدوران  إىل  تؤدي  أن  ميكن  الطريقة  هذه  فإنَّ  األدوية، 

للمراقبة يف غري حملها؛

أنَّ الكمية املحسوبة رمبا تأثرت بإمكانيات التسويق املحدودة أو بتوقعات البيع املفرطة يف التفاؤل  )ب(   
يف حالة استناد احلسابات إىل الكميات اليت تطلبها الشركات التجارية لغرض بيعها يف املستقبل، ومن مث فهي قد 

ال تعكس االحتياجات الطبية؛

أنَّ دقة هذه الطريقة ميكن أن تتراجع بسبب نفاد خمزون املواد اخلاضعة للمراقبة لفترات زمنية  )ج(   
طويلة وبسبب فقدان هذه املواد أو إهدارها؛

إدارة  سوء  بسبب  ناقصة  كانت  رمبا  أشكاهلا  مبختلف  الطريقة  هبذه  جتمع  اليت  البيانات  أنَّ  )د(   
عن  املسؤولة  الوطنية  السلطات  إىل  املبّلغة  البيانات  كفاية  عدم  أو  التسجيل  مستوى  وضعف  املخزونات، 

البيانات. مجع 

الطريقة القائمة على أساس اخلدمات

على  بناًء  اخلدمات  أساس  على  القائمة  الطريقة  يف  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  االحتياجات  ُتحسب   -49
املستويات الراهنة الستعمال كل مادة من املواد اخلاضعة للمراقبة )لكافة االستعماالت السريرية( يف عينة من 
املرافق النموذجية. مث جيري فيما بعد تعميم البيانات املجّمعة من تلك املرافق حلساب احتياجات املرافق املماثلة 
األخرى. وهذه الطريقة تستهدف اخلدمات الصحية املتاحة، وهي تراعي مستويات املعاجلة الراهنة فيها، مما قد 

يعكس أيضًا الصعوبات املالية واإلدارية يف نظام الرعاية الصحية القائم.
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ل اتباع هذه الطريقة يف احلاالت التالية: ويفضَّ  -50

عند اتباع املرافق النموذجية أمناطًا تعترب رشيدة يف إصدار وصفات املواد وصرفها وتقدميها )وبغية  )أ(   
زيادة دقة هذه الطريقة، ينبغي وضع استراتيجيات لتعزيز االستعمال الرشيد يف مجيع املرافق - انظر الباب ثانيًا - ألف 

أعاله(؛

بعملية  املشمولة  املنطقة  يف  عليه  يقاس  منطًا  النموذجية  املرافق  يف  االعتالل  منط  يكون  عندما  )ب(   
التحديد الكمي. وإذا ما وجدت تباينات واسعة بني أمناط االعتالل، فقد يكون من األنسب اتباع طرائق أخرى 

حلساب االحتياجات يف املرافق غري النموذجية؛

عند عدم وجود بيانات تفصيلية عن االعتالل أو مبادئ توجيهية بشأن أسلوب العالج النموذجي. )ج(   

وينبغي للسلطات أن تدرك ما يلي:  -51

أنَّ الطريقة القائمة على أساس اخلدمات قد ال تراعي حاجات املرضى الطبية اليت يتعّذر الوفاء هبا  )أ(   
بسبب الصعوبات الثقافية أو اجلغرافية يف نظم الرعاية الصحية القائمة؛

أنَّ اتباع أمناط استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة واليت يشوهبا خلل، من حيث إصدار الوصفات  )ب(   
وصرفها وتقدميها يف املرافق النموذجية، وبقي ذلك اخللل دون تصحيح، ميكن أن يؤدِّي إىل تكرارها بصورة دائمة 
يف نظام الرعاية الصحية برمته، ألهنا تنقل إىل االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة يف املرافق األخرى املشمولة 

بعملية التحديد الكمي؛

أنَّ املشاكل املطروحة يف نظام الرعاية الصحية مثل نفاد خمزون املواد اخلاضعة للمراقبة بشكل  )ج(   
متكرر، واتباع أمناط استعمال تلك املواد يف غري حملها وضعف املمارسات املتبعة يف حفظ السجالت، ميكن أن 

تؤدي إىل صعوبة اختيار املرافق النموذجية املناسبة )انظر املرفق األول فيما يلي(؛

أنه قد يكون من الصعب استخدام الطريقة القائمة على أساس اخلدمات يف حالة املواد اخلاضعة  )د(   
للمراقبة واليت ال يتم إصدار وصفاهتا يف مرافق الرعاية الصحية فحسب، وإمنا من طرف أفراد أيضا.

الطريقة القائمة على أساس االعتالل

ُتحسب االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة يف الطريقة القائمة على أساس االعتالل بناًء على تقييم   -52
وميكن  املعنّية.  الصحية  للمشكالت  املقبولة  العالج  معايري  إىل  واستنادًا  )االعتالل(  الصحية  املشكالت  تواتر 
احلصول على بيانات عن االعتالل من التقييمات الوبائية على املستوى اإلقليمي أو الوطين. وعند توفر بيانات 
كاملة عن اعتالل السكان بالنسبة ملشكلة صحية معّينة، ُتحسب هبذه الطريقة كمياُت املواد اخلاضعة للمراقبة 
واليت سيلزم توفريها ملعاجلة تلك املشكلة. ولكن هذا احلساب يتعلق باالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة، 
وحيتمل أن يؤدِّي إىل اإلفراط يف تقدير االحتياجات من تلك املواد، واليت تستند، حبكم تعريفها، إىل البنية التحتية 
قادرة على معاجلة  التحتية  البنية  تلك  )انظر اإلطار 1 أعاله(؛ وقد ال تكون  البلد  القائمة يف  الصحية  للرعاية 
االعتالل معاجلة كاملة يف البلد. ذلك إضافة إىل أنَّ هذه البيانات يندر توفرها وقد يصعب مجعها فيما يتصل جبميع 
ما قد يستلزم العالج بأدوية خاضعة للمراقبة من أمراض. ويف هذه احلاالت، ميكن استخدام خصائص االعتالل 

يف عّينة من املرافق الصحية يف إجراء احلساب مث توسيع نطاق االحتياجات إىل املستوى اإلقليمي أو الوطين.
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ل اتباع هذه الطريقة يف احلاالت التالية: ويفضَّ  -53

عند عدم توافر بيانات عن األمناط السابقة الستعمال املواد اخلاضعة للمراقبة أو عند عدم التعويل  )أ(   
على تلك البيانات؛

عندما تشهد اخلدمات الصحية تغريًا سريعًا أو عندما تكون تلك اخلدمات جديدة - كالبدء مثاًل  )ب(   
يف تنفيذ برنامج للعالج اإلبدايل بشبائه األفيون؛

عند توفر بيانات دقيقة وكاملة عن االعتالل؛ )ج(   

عندما يتم وضع أساليب عالج منوذجية؛ )د(   

بغرض التشجيع على مزيد من الترشيد يف إصدار الوصفات وفقًا ألساليب العالج النموذجية؛ )ه(   

بغرض التحقق من االحتياجات اليت مت حساهبا بطرائق أخرى. )و(   

وينبغي للسلطات أن تدرك ما يلي:  -54

أنَّ البنية التحتية للرعاية الصحية القائمة يف البلد قد ال تكون قادرة على معاجلة االعتالل معاجلة  )أ(   
كاملة أو على استيعاب كميات املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة ملعاجلة نسبة االعتالل حىت ولو توّفرت معلومات 
كافية لتحديد تلك النسبة. وإذا اشُتريت تلك الكميات النظرية من املواد اخلاضعة للمراقبة، فإنَّ نقص القدرات 
إساءة  أو  للمراقبة  اخلاضعة  األدوية  تسريب  احتمال  تزايد  إىل  أو  حملها  غري  استعماهلا يف  إىل  يؤدِّي  أن  ميكن 

استعماهلا؛

أنَّ عدم اتباع املبادئ التوجيهية ألسلوب العالج النموذجي )ألسباب منها عدم ترشيد إصدار  )ب(   
الوصفات( يؤدِّي إىل عدم التطابق بني االحتياجات املحسوبة من املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماالهتا؛

أنه يتعذر، عند استعمال هذه الطريقة، توّقع االحتياجات بدّقة ما عدا بالنسبة لعدد حمدود من  )ج(   
املشكالت الصحية اليت تتوفر بشأهنا بيانات كاملة عن االعتالل ومبادئ توجيهية ألسلوب العالج النموذجي. 
ومن مث، فقد يلزم اتباع طرائق أخرى باإلضافة إىل هذه الطريقة بغية تقدير الكميات الالزمة للمشكالت الصحية 

األخرى إذا اسُتعملت مادة خاضعة للمراقبة يف معاجلة عدة مشكالت صحية؛

أنَّ دقة حساب االحتياجات ستتزايد إذا كانت خصائُص االعتالل يف عّينة مرافق الرعاية الصحية  )د(   
املستخدمة يف احلساب خصائَص يقاس عليها يف املناطق املشمولة بعملية التحديد الكمي.

زيادة دقة التحديد الكمي

الطرائق املشروحة يف هذه الوثيقة صاحلة لكل الظروف والغايات. ورمبا كان اتباع هنج تستخدم فيه عدة   -55
طرائق بالتزامن أو بالتعاقب أكثر األساليب فعالية للقيام بالتحديد الكمي من الناحية العملية. وينبغي لذلك النهج 
أن يتيح أيضًا التدّرج من أبسط الطرائق حنو أكثرها تعقيدًا، ويسمح أيضًا باستيعاب ما يستجّد على أكثر الطرائق 

دقة، وذلك مبراعاة الظروف السائدة.
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وفيما خيص البلدان اليت تستخدم الطريقة القائمة على أساس االستهالك، ال بد من التحقق مّما إذا كانت   -56
الكميات املحسوبة من األدوية اخلاضعة للمراقبة تتجاوز االحتياجات الفعلية أو تقّل عنها. ومن العناصر املفيدة 
اليت ميكن إضافتها إىل هذه الطريقة مقارنة الكميات املحسوبة بالكميات اليت حيّصل عليها باستخدام الطريقة 
القائمة على أساس االعتالل، مىت توّفرت البيانات الالزمة. وعند القيام بالتحقق، ال بد من مراعاة وجهات نظر 
كّل من موظفي الرعاية الصحية الذين يستعملون األدوية اخلاضعة للمراقبة وخرباء الصحة العمومية املعنيني. وإذا 
ما اتضح من عملية التحقق أنه يتعّذر حساب االحتياجات حسابًا دقيقًا باستخدام الطريقة القائمة على أساس 
االستهالك، َوَجَب إعادة النظر يف عملية التحديد الكمي بدءًا باألدوية اخلاضعة للمراقبة واليت تكون هناك حاجة 

أشّد إحلاحًا إىل تصحيح اخللل يف استعماهلا استعمااًل دون املستوى املطلوب أو فوق ذلك املستوى.

اخلاضعة  املواد  من  املحسوبة  االحتياجات  تكون  أن  الكمي،  التحديد  عملية  تصحيح  بعد  وُيفتَرض،   -57
للمراقبة مساوية تقريبا للحاجات اليت ميكن حتديدها باستخدام الطريقة القائمة على أساس االعتالل. ولكن عددا 
كبريا من البلدان قد ال ميتلك بيانات جيدة عن الكثري من املشكالت الصحية اليت تعاَلج بأدوية خاضعة للمراقبة. 
ويف هذه احلاالت، ميكن للبلدان تطبيق الطريقة القائمة على أساس اخلدمات بغرض حتديد كمية االحتياجات من 
األدوية اخلاضعة للمراقبة واليت ُحدِّدت باعتبارها أولويات يف عملية التقييم. ويتيح استخدام هذه الطريقة احلصول 
على تقديرات وطنية لالحتياجات عن طريق تعميم استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف املرافق النموذجية للرعاية 

الصحية على املرافق املماثلة يف شىت أحناء البلد.

وبعد تزويد مرافق الرعاية الصحية باالحتياجات املحسوبة من األدوية اخلاضعة للمراقبة، يساعد الرصد   -58
املتواصل لالستعمال على زيادة الدقة يف عملية التحديد الكمي وتصحيح النقص أو الفائض. ويف الوقت نفسه، 
ال بد من تعزيز االستعمال الرشيد لألدوية اخلاضعة للمراقبة يف مجيع املرافق، فضاًل عن االحتفاظ مبلفات دقيقة 
بشأن املرضى. وهي ملفات ميكن أن تشكل يف املستقبل مصدرًا للحصول على بيانات جيدة عن تواتر املشكالت 
الصحية الالزمة للحساب بالطريقة القائمة على أساس االعتالل؛ كما ميكن استخدام امللفات باعتبارها مثااًل هامًا 

على االستعمال الناجح واملوّثق والرشيد للمواد اخلاضعة للمراقبة دون إساءة استعماهلا أو تسريبها.

أما البلدان اليت لديها بالفعل خربة يف استخدام الطريقة القائمة على أساس االعتالل حلساب االحتياجات   -59
من األدوية اخلاضعة للمراقبة بغرض معاجلة مشكالت صحية حمددة )كمادة امليثيل فيندات املستعملة يف عالج 
اضطراب نقص االنتباه، والذي يعرف أيضًا باضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط احلركي(، ال بد من املواظبة 
على حتديث البيانات واملعلومات عن موضوع االعتالل يف املبادئ التوجيهية ألسلوب العالج النموذجي. فكّلما 
توفرت بيانات جيدة بشأن مشكالت صحية أخرى، أمكن توسيع نطاق استخدام الطريقة القائمة على أساس 

االعتالل ليشمل التحديد الكمي الحتياجات األدوية اخلاضعة للمراقبة واملستعملة يف معاجلتها.

التقييم والرصد

إنَّ الغاية الرئيسية من عملية التحديد الكمي هي ضمان توفري كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة   -60
الستعماهلا يف األغراض الطبية والعلمية. ولبلوغ هذه الغاية، يلزم إجراء تقييمات منتظمة لفعالية عملية حتديد 

الكميات ودقة االحتياجات املحسوبة. والبد أيضًا من الرصد املتواصل هلذه العملية بغية ضمان فعاليتها.
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واملقصود بالتقييم هو التحليل الدوري لعملية ما بغية التأكد من مدى حتقيقها ألغراضها وأهدافها وكيفية   -61
إدخال التحسينات عليها. وفيما يلي فوائد تقييم عملية التحديد الكمي:

تقييم مدى الفعالية يف تنفيذ شىت املراحل اليت تتضمنها العملية )كجمع البيانات مثاًل(. وينبغي  )أ(   
حتديد املشكالت املطروحة يف كّل مرحلة وتقدمي احللول املناسبة؛

أن تستجيب  التعديالت  الطريقة. وينبغي هلذه  التعديالت على  إدخال  احلاجة إىل  تقييم مدى  )ب(   
للتغيريات احلاصلة يف الظروف السائدة واملعلومات املتاحة، وأن ترمي إىل زيادة دقة التحديد الكمي )انظر الباب 

ثانيًا-ألف أعاله(؛

تقييم مدى احلاجة إىل تعديل العملية بغية االستجابة للتطورات اجلديدة مثل النمو السكاين وما  )ج(   
يستجد من أدوية وبرامج ومرافق. 

 





21

ثالثاً –  إعداد التقديرات بغرض تقدميها 
إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات

مة إىل اهليئة  بعد حساب االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة، ينبغي إدراجها ضمن التقديرات املقدَّ  -62
الدولية ملراقبة املخّدرات. ويلزم تقدمي خمتلف فئات التقديرات لألصناف الثالثة من املواد اخلاضعة للمراقبة. ويرد 
بيان تلك الفئات يف االتفاقيات والقرارات املتصلة باملواد اخلاضعة للمراقبة. وترد توجيهات يف ما تبّقى من هذا 
الباب )باإلضافة إىل املرفق الثاين فيما يلي( إىل السلطات املختصة بشأن إدراج االحتياجات املحسوبة من املواد 

اخلاضعة للمراقبة يف التقديرات.

ألف –  تقديرات االحتياجات من املخدّرات

ملراقبة  الدولية  اهليئة  تزويد  األطراف  الدول  على  يتعني   ،1961 عام  التفاقية  املعدلة  الصيغة  مبوجب   -63
املخّدرات بتقديرات تتعلق بأشياء من بينها الفئات الست املشروحة فيما يلي. وترد يف هذا الباب توجيهات بشأن 

مصادر البيانات الالزمة حلساب التقديرات اليت يتعني تقدميها يف إطار كل فئة على حدة.

كميات املخدّرات املقرَّر استعماهلا ألغراض طبية وعلمية

املقصود بفئة »كميات املخّدرات املقرَّر استعماهلا ألغراض طبية وعلمية« الكمية اليت يوزعها البائعون   -64
البلدان اليت تستعمل أو تنوي استعمال املخّدرات ألغراض  البائعني بالتجزئة. وهي ختص مجيع  باجلملة على 
طبية وعلمية. وفيما خيص البلدان اليت يكاد استعماهلا للمخّدرات يقتصر على األغراض الطبية، ينبغي لتقدير 
الطرائق  باستخدام  حساهبا  مت  واليت  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  االحتياجات  بدقة  يعكس  أن  االستهالك 
أن  فعليها  أيضًا،  علمية  ألغراض  املخّدرات  تستعمل  اليت  البلدان  أمَّا  أعاله.  ثانيًا-باء  الباب  يف   املشروحة 
االستعماالت  على  األمثلة  بعض  يلي  وفيما  االستهالك.  تقديرات  يف  الغرض  هلذا  الالزمة  الكميات  تدرج 

للمخّدرات: العلمية 

حتليالت وحبوث األدلة اجلنائية )اليت عادة ما تستلزم كميات صغرية فقط من املخّدرات(؛ )أ(   

البحوث الصناعية الستنباط التركيبات الصيدالنية اجلديدة؛ )ب(   

التجارب السريرية. )ج(   

وميكن للسلطات املختصة أن حتصل على املعلومات بشأن الكميات الالزمة لألغراض العلمية مباشرًة من   -65
األشخاص أو الوكاالت املرّخص هلا باستعمال املخّدرات يف تلك األغراض.
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 خمزونات املخدّرات املقرَّر االحتفاظ هبا يف 31 كانون األول/ديسمرب 
من السنة املشمولة بالتقديرات

املقصود بفئة »خمزونات املخّدرات املقرر االحتفاظ هبا يف 31 كانون األول/ديسمرب من السنة املشمولة   -66
بالتقديرات« هو كميات املخّدرات املخزونة يف مستودعات املنتجني والبائعني باجلملة يف هناية السنة. وكقاعدة 
الفئة  ينبغي للمخزونات أن تتجاوز االحتياجات من املخّدرات املحسوبة لسنة واحدة. وختص هذه  عامة، ال 
مجيع البلدان اليت يبيع فيها املنتجون أو البائعون باجلملة املخّدرات إىل البائعني بالتجزئة )ليس على البلدان تقدمي 
تقديرات املخزونات عندما حيصل البائعون بالتجزئة فيها على املخّدرات من خارج البلد مباشرًة(. وميكن ملنتجي 
املخّدرات وبائعيها باجلملة تزويد السلطات الوطنية املختصة هبذه البيانات. وينبغي مراعاة االعتبارات التالية عند 

إعداد تقديرات املخزونات:

ينبغي أن تكون املخزونات كافية لضمان عدم حدوث أيِّ انقطاع يف اإلمدادات، كاالنقطاع  )أ(   
الناجم عن حصول تأخريات يف التسليم )انظر اإلطار 3(؛

ميكن أن تتسبب فوائض املخزونات يف تزايد احتمال التسريب. )ب(   

كميات املخدّرات املقرَّر استعماهلا يف صنع خمدّرات أخرى، واملستحضرات 
املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد اليت ال تتناوهلا اتفاقية عام 1961

ختص الفئة الثالثة مجيع البلدان اليت تستعمل املخّدرات يف صنع خمّدرات أخرى، واملستحضرات املدرجة   -67
لة واملواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية. وميكن احلصول على  يف اجلدول الثالث التفاقية عام 1961 بصيغتها املعدَّ
البيانات الالزمة من منتجي تلك املخّدرات. وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يلزم تقدمي التقديرات بشأن الكميات اليت 

لة. ستستعمل من املستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث من اتفاقية عام 1961 بصيغتها املعدَّ

اإلطار 3- املخزونات االحتياطية

ينبغي خزن كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة لضمان توافرها يف مجيع األوقات. وينبغي االحتفاظ 
مبخزونات احتياطية يف املرافق اليت تصرف املواد اخلاضعة للمراقبة )كالصيدليات واملستشفيات( وكذلك 
املواد. ومستوى املخزونات االحتياطية أحد  املرافق اخلارجية هبذه  الذين ميدّون  البائعني باجلملة  لدى 
العوامل اليت تدخل يف حساب متوسط معدل استعمال املادة اخلاضعة للمراقبة ومهلة اإلجناز املتوقعة 
)الفرتة الزمنية اليت تفصل بني تقديم الطلبية واالستالم(. والتقدير املنقوص للمُهل، وال سيّما مهل استرياد 

املواد اخلاضعة للمراقبة، ميكن أن يؤدِّي إىل نقص يف هذه املواد وعدم توافرها.

وينبغي إدراج املخزونات االحتياطية لدى البائعني بالتجزئة يف االحتياجات اإلمجالية من املواد اخلاضعة 
ذات  الفئة  اهليئة، ضمن  تبليغ  ينبغي  باملخدّرات،  يتعلق  وفيما  الطبية.  لألغراض  واملخصصة  للمراقبة 

الصلة، بكميات املخزونات االحتياطية لدى البائعني باجلملة.
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كميات املخدّرات االصطناعية املقرَّر صنعها 

البيانات  فيها املخّدرات االصطناعية. وميكن احلصول على  اليت تصنع  البلدان  الرابعة مجيع  الفئة  ختص   -68
من  الثالث  القسم  يف  االصطناعية  املخّدرات  قائمة  على  االطالع  وميكن  املخّدرات.  هذه  منتجي  من  الالزمة 
األفيون،  وإنتاج  االصطناعية،  العقاقري  وصنع  املخّدرات،  من  لالحتياجات  السنوية  )التقديرات   B االستمارة 
وزراعة خشخاش األفيون ألغراض غري إنتاج األفيون(، املتاحة على املوقع الشبكي للهيئة الدولية ملراقبة املخّدرات 

.)www.incb.org(

كميات املخدّرات الالزم إضافتها إىل املخزونات اخلاصة

ختص الفئة اخلامسة كميات املخّدرات اليت حتتفظ هبا احلكومات ألجل »األغراض احلكومية اخلاصة«   -69
)وال سّيما الحتياجات القوات املسلحة( ولتلبية االحتياجات الناشئة يف الظروف االستثنائية )مبا يف ذلك الكوارث 
هبذه  حتتفظ  اليت  البلدان  الفئة مجيع  هذه  الكربى(. وختص  الزالزل  أو  واسع  نطاق  على  املتفشية  األوبئة  مثل 
املخزونات. ويلزم تقدمي تقديرات الكميات الالزمة لالحتفاظ مبخزونات خاصة و/أو الكميات اليت ستضاف إىل 

املخزونات اخلاصة القائمة.

الكمية التقريبية لألفيون املقرَّر إنتاجها 

ختص فئة »الكمية التقريبية لألفيون املقرر إنتاجها« مجيع البلدان اليت يزرع فيها خشخاش األفيون بصورة   -70
مشروعة بغرض إنتاج األفيون.

باء –   تقديرات االحتياجات من املؤّثرات العقلية

ينبغي أن تشتمل تقديرات االحتياجات من املؤّثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية عام 1971   -71
على ما يلي:

الكميات املزمع صنعها حمليًا؛ )أ(   

الكميات املزمع استريادها؛ )ب(   

الكميات املزمع استعماهلا يف صنع مؤّثرات عقلية أخرى؛ )ج(   

الكميات املزمع استعماهلا يف صنع مواد أخرى ليست من املؤّثرات العقلية؛ )د(   

الكميات املزمع تصديرها. )ه(   
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د التقديراُت االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة واملخصصة لألغراض الطبية )اليت  وينبغي أن ُتجسِّ  -72
مت حساهبا باستخدام الطرائق املشروحة يف الباب ثانيًا-باء أعاله( ولألغراض العلمية )انظر الفقرة 64 أعاله(. 
وجيب أن تشمل التقديرات، حسب االقتضاء، الكميات اإلضافية من املؤّثرات العقلية الالزمة لصنع مواد أخرى 

وللتصدير واالحتفاظ باملخزونات.

جيم –   تقديرات االحتياجات من السالئف الكيميائية

تشمل االحتياجات السنوية املشروعة من السالئف الكيميائية كميات تلك املواد اليت قد يستوردها البلد   -73
لتوفري إمدادات كافية لألغراض التالية:

االحتياجات الطبية؛ )أ(   

االحتياجات العلمية واحتياجات البحث؛ )ب(   

االحتياجات الصناعية؛ )ج(   

احتياجات التصدير )أو إعادة التصدير( املشروع؛ )د(   

املخزونات االحتياطية. )ه(   
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املرفق األول –  طرائق التحديد الكمّي 
لالحتياجات من املواد 

اخلاضعة للمراقبة

يشيع استعمال ثالث طرائق مبختلف أشكاهلا يف حتديد الكميات املطلوبة من املواد اخلاضعة للمراقبة،   -1
القائمة على  القائمة على أساس اخلدمات؛ والطريقة  القائمة على أساس االستهالك؛ والطريقة  الطريقة  وهي: 
الرئيسية  واملعايري  الطرائق  هلذه  الرئيسية  اخلصائص  املنشور  هذا  من  ثانيا-باء  الباب  ويورد  االعتالل.  أساس 
الختيارها. وترد يف هذا املرفق توجيهات أكثر تفصياًل بشأن تطبيق الطرائق الثالث. غري أنه ميكن الرجوع مع 
ذلك، بغرض احلصول على معلومات مفّصلة عن مسائل بعينها، إىل بعض األدلة)أ( والكتب املدرسية املوثوقة 
بشأن  املنظمة  هذه  برنامج  )وخباصة  العاملية  الصحة  منظمة  مثل  منظمات  إىل  املوضوع، وكذلك  هبذا  املتعلقة 
العامة واملنظمات  املعنية مبداواة اآلالم والسياسة  الدراسات  للمراقبة( وفريق  العالجات اخلاضعة  احلصول على 

املتخصصة غري احلكومية العاملة يف هذا املجال.

ألف –  الطرائق القائمة على أساس االستهالك مبختلف أشكاهلا

تستند الطريقة القائمة على أساس االستهالك مبختلف أشكاهلا إىل الطلبات السابقة على املواد اخلاضعة   -2
بواسطة  املستقبل  يف  االحتياجات  تقدير  ميكن  ثابتًا،  املواد  هلذه  السابق  االستعمال  يكون  فعندما  للمراقبة. 
حساب متوسط الكميات املستهلكة يف السنوات األخرية وإضافة هامش للزيادات غري املتوقعة. وجيوز أيضًا 
اجتاهًا  للمراقبة  اخلاضعة  للمواد  السابق  االستعمال  أمناط  ُتظهر  عندما  الطريقة  هذه  من  آخر  شكل  تطبيق 
واضحًا حنو االرتفاع أو االخنفاض وعندما تتيح التفسريات املعروفة هلذه االجتاهات التكهن حبدوث تغيريات 

يف االستعمال مستقبال.

مجع البيانات

ينبغي اتباع اخلطوات التالية يف مجع البيانات:  -3

اخلطوة 1:  

  استبانة اجلهات الفاعلة يف نظام إدارة اإلمدادات باملواد اخلاضعة للمراقبة )كاملنتجني واملستوردين( ونظام 
الرعاية الصحية )كاملستشفيات والصيدليات( اليت تقوم مبناولة أو استعمال تلك املواد.

_______
 World Health Organization, Action Programme on Essential Drugs and Vaccines, Estimating Drug مثل:  )أ(   

.)Requirements: A Practical Manual )Geneva, 1988
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اخلطوة 2:  

خالل  واملستوردة  واملطلوبة  واملستعملة  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  كميات  على  أدىن،  كحّد    احلصول، 
السنوات الثالث السابقة. وعلى افتراض اتباع ممارسات جيدة يف حفظ السجالت، ميكن احلصول على 
بيانات موثوقة من سجالت اخلزن والتوزيع اليت حتتفظ هبا اجلهات الفاعلة ونقاط التوزيع املركزية، ومن 

سجالت خزن املواد وصرفها لدى مرافق الرعاية الصحية.

اخلطوة 3:  

  استبانة الظروف اجلديدة اليت تقتضي وجود كميات إضافية من املواد اخلاضعة للمراقبة )مثل التغريات 
احلاصلة يف املرافق والربامج واألوبئة وحجم السكان(.

طريقة احلساب

توّضح األمثلة التالية طريقة حساب احتياجات بلد ما من املورفني والديازيبام:  -4

املثال 1: حساب احتياجات البلد »س« من املورفني لعام 2011.

اخلطوة 1:  

ُيحسب متوسط البيانات )استنادا إىل اخلطوة 2 من عملية مجع البيانات املشروحة آنفًا( للسنوات    )أ( 
الثالث السابقة. وتشري السجالت املحفوظة لدى السلطات املختصة إىل أنَّ استعمال املورفني يف البلد 

»س« يف فترة السنوات الثالث 2008-2010 كان كما يلي:

استعمال املورفني )كغ( السنة
17 2008
15 2009
18 2010

وحيسب متوسط الفترة 2008-2010 كما يلي:  
)17 كغ + 15 كغ + 18 كغ( / 3 = 16,7 كغ  

تضاف نسبة 10 يف املائة إىل هذا املتوسط حتّسبًا للظروف غري املتوقعة، كما يلي: )ب(   
16,7 كغ + 1,67 كغ = 18,4 كغ  
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اخلطوة 2:  

  تضاف إىل النتيجة املحّصل عليها يف اخلطوة 1 )ب( من العملية احلسابية الكمياُت اإلضافية اليت تفرضها 
التغريات يف الظروف )استنادا إىل اخلطوة 3 من عملية مجع البيانات املشروحة آنفًا(.

عام 2011،  التسكينية يف  للرعاية  مركزا جديدا  بافتتاح  أُبِلغت  الوطنية  السلطات  أنَّ  افتراض    وعلى 
يقارب  ما  سيعاجل  اجلديد  التسكينية  الرعاية  مركز  أنَّ  يقّدر  السابقة،  الوفيات  بيانات  إىل   وباالستناد 
000 1 مريض بالسرطان يف السنة األوىل وسيستلزم 5 كغ من املورفني. لذا يلزم إضافة هذه الكمية إىل 

القيمة الناجتة عن اخلطوة 1 )ب( من العملية احلسابية كما يلي:
18,4 كغ + 5 كغ = 23,4 كغ  

وهذا هو تقدير الكمية املطلوبة من املورفني يف البلد »س« يف عام 2011.  

املثال 2: حساب كمية الديازيبام املطلوبة لعالج القلق واألرق والصرع والتشنجات النامجة عن احلمى املصاحبة 
للتوقف عن تعاطي الكحول والتشنجات العضلية، يف البلد »س« يف عام 2011.

اخلطوة 1:  

ُيحسب متوسط البيانات )استنادا إىل اخلطوة 2 لعملية مجع البيانات( للسنوات الثالث السابقة.  )أ(   

  وتشري السجالت املحفوظة لدى السلطات املختصة إىل أنَّ استعمال الديازيبام يف فترة السنوات الثالث 
2008-2010 كان كما يلي:

استعمال الديازيبام )كغ( السنة
25 2008

24,6 2009
26 2010

حيسب متوسط االستعمال يف الفترة 2008-2010 كما يلي:  
)25 كغ+ 24,6 كغ+ 26 كغ( / 3 = 25,2 كغ  

تضاف نسبة 10 يف املائة إىل هذا املتوسط حتّسبا للظروف غري املتوقعة، كما يلي: )ب(   
25,2 كغ + 2,52 كغ = 27,72 كغ  

اخلطوة 2:  
  تضاف إىل النتيجة املحّصل عليها يف اخلطوة 1 )ب( الكميات اإلضافية اليت تفرضها التغريات يف الظروف 

)استنادا إىل اخلطوة 3 من عملية مجع البيانات املشروحة آنفًا(.
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اجلديدين يف  العصبية  واألمراض  األطفال  أمراض  قسمي  بأنَّ  املختصة  السلطات  إبالغ  افتراض    وعلى 
لعالج  واحُلقن،  التحاميل  ذلك  يف  مبا  أشكاله،  مبختلف  الديازيبام  إىل  سيحتاجان  املركزي  املستشفى 
النوبات لدى الرّضع واألطفال ومرضى الصرع، وعالج التشنجات العضلية ولالستعمال قبل العمليات 
اجلراحية وبعدها. واستنادًا إىل بيانات االعتالل السابقة املستقاة من املستشفيات املماثلة ألمراض األطفال 
واألمراض العصبية، سيحتاج القسمان اجلديدان، حسب التقديرات، إىل كيلوغرامني من الديازيبام. لذا 

تضاف هذه الكمية إىل النتيجة املحّصل عليها يف اخلطوة 1 )ب( كما يلي:
27,72 كغ + 2 كغ = 29,72 كغ  

يف  »س«  البلد  يف  أعاله  املذكورة  احلاالت  ملعاجلة  الديازيبام  من  املطلوبة  الكمية  تقدير  هو     وهذا 
عام 2011.

باء –  الطريقة القائمة على أساس اخلدمات

تبدأ الطريقة القائمة على أساس اخلدمات باختاذ كميات املواد اخلاضعة للمراقبة واملستعملة حاليًا يف مرافق   -5
د، لكل نوع من  الرعاية الصحية النموذجية أساسًا وتعميمها على املرافق املماثلة يف شىت أحناء البلد. ويلزم أن ُيحدَّ
أنواع مرافق الرعاية الصحية، عدد من املرافق النموذجية اليت لديها حجم عمل يقاس عليه، وإمدادات مقبولة من 
املواد اخلاضعة للمراقبة، وأسلوب رشيد يف إصدار الوصفات واستعماهلا. وجيري يف اخلطوة األخرية من احلساب 
حتويل الكميات املعّدلة من املواد اخلاضعة للمراقبة واليت يستعملها املرفق النموذجي إىل كميات لكل 000 1 

حالة عالج،)ب( مث تستخَدم النتائج لتقدير الكميات الالزمة جلميع املرافق األخرى من النوع نفسه.

مجع البيانات

ينبغي اتباع اخلطوات التالية يف مجع البيانات:  -6

اخلطوة 1:  
استبانة فئات املرافق اليت تستعمل أو تصرف مواد خاضعة للمراقبة )مثل املستشفيات، والعيادات    )أ( 
العمومية واخلصوصية اليت يعمل هبا أطباء األمراض العامة و/أو األخصائيون، ومقدِّمي خدمات الرعاية 

التسكينية، والعيادات اخلاصة مبعاجلة االرهتان لشبائه األفيون والعيادات املتنقلة(؛

ويقع االختيار، ضمن كّل فئة، على املرفق الذي سيشكل مرفقًا منوذجيًا )أو املرافق اليت ستشكل    )ب( 
مرافق منوذجية(. وتزداد موثوقية الطريقة القائمة على أساس اخلدمات وما تتيحه من قدرة على التكهن 
للحساب.  أساسًا  واحد  منوذجي  مرفق  من  أكثر  يف  واملستعملة  للمراقبة  اخلاضعة  املادة  ُتتخذ  عندما 

_______
حالة العالج الواحدة هي كل اتصال باملريض خيضع فيه لدورة عالج منوذجية. )ب(   
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النموذجي أو املرافق  ل أن يّتصف املرفق  البيانات من عدة مرافق متشاهبة. وُيفضَّ لذا ُينصح بأن جتمع 
النموذجية بالصفات التالية:

مة للمرضى. ينبغي، بقدر اإلمكان، أن يكون منط  ،1،  منط يقاس عليه لالعتالل والرعاية املقدَّ   
مة  االعتالل لدى السكان الذين خيدمهم املرفق النموذجي ومستوى خدمات الرعاية املقدَّ
منطا يقاس عليه قدر املستطاع يف ما يتعلق خبصائص االعتالل يف املنطقة أو البلد الذي 
يتم حساب التقديرات ألجله. وعند وجود تباينات هامة يف أمناط االعتالل لدى املرضى 
املتلقني للعالج يف املرافق، كالتباين مثاًل بني املناطق الريفية واحلضرية أو بني شىت مناطق 

البلد اجلغرافية، ينبغي اختيار مرافق منوذجية خمتلفة لتوضيح تلك التباينات؛

تكون  أن  ينبغي  الوصفات.  بإصدار  يتعلق  ما  يف  الرشيدة  املمارسات  من  مقبولة  ،2،  أمناط    
ممارسات إصدار الوصفات يف املرافق النموذجية رشيدة بدرجة تتيح قبوهلا باعتبارها معيار 

عمل مناسب جلميع املرافق من النوع نفسه )انظر الباب ثانيًا - ألف من هذا الدليل(؛

باملواد  اإلمدادات  تكون  أن  ينبغي  للمراقبة.  اخلاضعة  باملواد  ومستمرة  كافية  ،3،  إمدادات    
إلصدار  جيدة  ممارسات  اتباع  من  وللتمّكن  الطلب  لتلبية  كافية  للمراقبة  اخلاضعة 
اخلاضعة  املواد  من  املخزونات  نفاد  عدم  النظرية،  الناحية  من  يعين،  وهذا  الوصفات. 

للمراقبة خالل الفترة املشمولة حبساب االحتياجات؛

،4،  بيانات كاملة ودقيقة بشأن خمزونات املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماالهتا. ينبغي للمرافق    
اخلاضعة  املواد  من  خمزوناهتا  عن  ثة  وحمدَّ ودقيقة  كاملة  ببيانات  االحتفاظ  النموذجية 
يف  جوهرية  أمهية  ذات  املعلومات  هذه  وتعترب  منها.  وُيستعمل  ُيصرف  وما  للمراقبة 

حساب االحتياجات؛

االحتفاظ  النموذجية  للمرافق  ينبغي  باملرضى.  االتصاالت  بشأن  ودقيقة  كاملة  ،5،  بيانات    
ببيانات كاملة ودقيقة وحمدثة عن جمموع عدد االتصاالت باملرضى. وتعترب هذه املعلومات 

ذات أمهية جوهرية يف حساب االحتياجات.

وقد تصعب من الناحية العملية استبانة املرافق النموذجية اليت متتثل جلميع هذه املعايري، لذا ينبغي استعمال أفضل 
البيانات من املرافق املختارة يف إجراء احلساب، مع بذل اجلهود الالزمة لسّد الثغرات يف املرافق النموذجية من 

أجل زيادة دقة هذه الطريقة.

اخلطوة 2:  
  يتم اختيار الفترة الزمنية املشمولة حبساب استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة يف مرفق رعاية ما. وعادة ما 
تستغرق هذه الفترة عامًا واحدًا، مما يتيح تغطية التباينات يف االعتالل بني موسم وآخر. وينبغي اختيار 
الفترة حبيث تكون فترة اعتالل منوذجية يف املنطقة أو البلد املعين. فعلى سبيل املثال، تتسم السنة اليت حيدث 
فيها وباء ما باستعمال يفوق االستعمال املعتاد للمادة اخلاضعة للمراقبة يف معاجلة املشكالت الصحية 

الوبائية وبنمط غري معتاد من االعتالل. لذا ينبغي عدم اختيار هذه الفترة إلجراء احلساب.
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اخلطوة 3:  
الفترة  أثناء  النموذجية  املرافق  واملستعملة يف  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  اإلمجالية  الكمية  د  حتدَّ   )أ( 

املختارة إلجراء احلساب. وميكن احلصول على البيانات من املصدرين التاليني:

اًل يف ملفات  للمراقبة مسجَّ املواد اخلاضعة  باستعمال  العالج  إذا كان  املرضى:  ،1،  ملفات    
املرضى، فيمكن استقاء الكميات املصروفة من تلك امللفات. وال ميكن التعويل على هذه 

الطريقة إال إذا كانت امللفات كاملة وحمفوظة جيدا؛

املرافق  ومستوصفات  الصيدليات  لدى  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  خمزونات  ،2،  سجالت    
النموذجية، باستخدام إحدى الطريقتني التاليتني:

حساب حاصل مجع الكميات املصروفة؛ أ-     

والكمية  املختارة  احلساب  فترة  بداية  املخزونات يف  ب-  حساب حاصل مجع كمية     
املسَتَلَمة، ُتطرح منه كمية املخزونات يف هناية فترة احلساب املختارة؛

عند االقتضاء، زيادة قيمة االستهالك اإلمجالية ملراعاة نفاد خمزونات املواد. )ب(   

  وعندما تستنفد املخزونات من مادة معينة من املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء جزء من فترة احلساب، فإنَّ 
ل )اخلطوة 3 )أ( من عملية مجع البيانات( ال ينطبق سوى على فترة توافر املخزونات  االستعمال املسجَّ
من تلك املادة. فعلى سبيل املثال، إذا كانت الفترة املشمولة حبساب االستعمال عامًا واحدًا َنَفَدت خالل 
ل ال  فترة ثالثة أشهر منه املخزونات من مادة معينة من املواد اخلاضعة للمراقبة، فإنَّ االستعمال املسجَّ
يغطي سوى فترة األشهر التسعة اليت توافرت خالهلا املادة املعنية من أجل إصدار وصفات هبا وصرفها 

للمرضى. ويف هذه احلالة، ينبغي زيادة االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة بصورة متناسبة.

اخلطوة 4:  
د ما يلي: ُيحدَّ  

عدد املرافق يف كل فئة؛ )أ(   

العديد من  النموذجي ويف مجيع املرافق من كّل فئة. يقّدم  عدد االتصاالت باملرضى يف املرفق    )ب( 
املرافق خدمات للمرضى الداخليني واخلارجيني على السواء، لذا ينبغي مراعاة هذين النوعني.

طريقة احلساب

يوضح املثال التايل طريقة حساب معدل استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة:  -7

مثال: توجد يف البلد »س« مخسة مراكز إقليمية لعالج السرطان. ويعترب املركز »ص« ممثاًل للمراكز األخرى، وقد 
مت اختياره باعتباره مرفقا منوذجيا لتحديد متوسط استهالك املورفني لكل 000 1 اتصال باملرضى. وخالل سنة 
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واحدة )وهي الفترة املختارة باعتبارها جزءا من اخلطوة 2 لعملية مجع البيانات( استعمل مركز السرطان »ص« 
100 كغ من أقراص كربيتات املورفني )مت احلصول على البيانات استنادا إىل خطوة مجع البيانات 3 )أ( اآلنفة 
الذكر وُوفِّر العالج يف إطار 000 20 من االتصاالت باملرضى )مت احلصول على البيانات استنادا إىل اخلطوة 4 

)ب( من عملية مجع البيانات((.

اخلطوة 1:  

  ُيحسب معدل استخدام كل مادة خاضعة للمراقبة، أي االستعمال لكل 000 1 اتصال باملرضى، يف 
املرفق النموذجي أو املرافق النموذجية.

جيب ربط كميات املواد اخلاضعة للمراقبة واملستعملة يف املرافق النموذجية بعدد االتصاالت باملرضى. ويتم ذلك 
بتقسيم الكمية اإلمجالية املستعملة )املحّصل عليها بواسطة اخلطوة 3 )أ( من عملية مجع البيانات( على جمموع 

االتصاالت باملرضى )باآلالف( )املحّصل عليه بواسطة اخلطوة 4 )ب( من عملية مجع البيانات(:

 املورفني املستعمل يف كل 
000 1 اتصال باملرضى

=
100 كغ

5 كغ=
20

اخلطوة 2:  

  ُيعمَّم معدل االستعمال يف املرفق النموذجي على مجيع املرافق من النوع نفسه بضرب معدل استعمال كل 
مادة من املواد اخلاضعة للمراقبة يف املرفق النموذجي )باستعمال البيانات املحّصل عليها يف اخلطوة 1 )ب( 
من عملية مجع البيانات( يف العدد املتوقع لكل 000 1 اتصال باملرضى يف مجيع املرافق من الفئة نفسها 
)باستعمال البيانات املحّصل عليها يف اخلطوة 4 )ب( من عملية مجع البيانات(. ويف هذا املثال يتوقع أن 
يبلغ جمموع االتصاالت باملرضى يف مراكز السرطان اخلمسة يف السنة الالحقة 000 90 مريض. ويف ما 

يلي طريقة حساب االحتياجات املسقطة من أقراص كربيتات املورفني جلميع املراكز:

  حاصل ضرب استعمال املورفني لكل 000 1 اتصال باملرضى يف املرفق النموذجي )5 كغ( يف العدد 
املتوقع من االتصاالت باملرضى يف مجيع مراكز عالج السرطان اإلقليمية، باآلالف )90( يساوي إمجايل 
احتياجات املورفني يف مجيع مراكز عالج السرطان اإلقليمية )450 كغ(: 5 كغ × 90 = 450 كغ.

اخلطوة 3:  

  تكرَّر اخلطوة 2 من العملية احلسابية لكل فئة من فئات املرافق النموذجية مث ُيحسب حاصل مجع تقديرات 
الكميات من املواد اخلاضعة للمراقبة واملستعملة يف كل فئة من فئات املرافق للحصول على االحتياجات 
اإلمجالية من تلك املادة. ويف البلد »س«، تستعمل أقراص كربيتات املورفني أيضًا يف املركز الوطين لعالج 
البلد. ويبني  أحناء  املوت يف مجيع  املشرفني على  املرضى  لرعاية  العاصمة ويف 10 مراكز  السرطان يف 

اجلدول ألف-1 تقديرات االحتياجات اإلمجالية السنوية من املورفني هلذا البلد.
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اجلدول ألف -1-  تقديرات االحتياجات اإلمجالية السنوية من املورفني يف البلد »س«

نوع املرفق
 جمموع عدد 
املرافق يف البلد

 العدد املتوقع 
 لالتصاالت باملرضى 

يف مجيع املرافق

متوسط استهالك 
املورفني لكل 000 1 

 اتصال باملرضى 
)يف املرفق النموذجي(

جمموع االحتياجات 
لكل نوع من املرافق

450 كغ5 كغ000 590مركز عالج السرطان اإلقليمي

175 كغ4,375 كغ000 140مركز عالج السرطان الوطين

 مركز رعاية املرضى امليؤوس 
300 كغ6 كغ000 1050من شفائهم

925 كغاملجموع

وتستعمل شبائه املورفني واملسكنات املخّدرة يف معاجلة جمموعة متنوعة من احلاالت الطبية األخرى وقد استخدمت 
األمثلة املبينة هنا )آالم السرطان( لتوضيح طريقة احلساب. وينطبق الشيء نفسه على املؤّثرات العقلية اليت هلا 

طائفة واسعة من االستعماالت لعالج األمراض البدنية والعقلية.

جيم –   الطريقة القائمة على أساس االعتالل

الصحية  املشكالت  حدوث  بتواتر  اخلاصة  البيانات  االعتالل  أساس  على  القائمة  الطريقة  تستخدم   -8
)االعتالل( واألسلوب املفترض ملعاجلة هذه املشكالت )متوسط أساليب العالج النموذجية( حلساب االحتياجات 
هبا  واملوصى  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  كمية  ضرب  حاصل  هي  الالزمة  والكمية  للمراقبة.  اخلاضعة  املواد  من 
الصحية. ويشكل جمموع  كأسلوب عالج منوذجي لكل مشكلة صحية يف عدد حاالت عالج تلك املشكلة 
االحتياجات املحسوبة لكل مشكلة صحية ُتعاَلج بتلك املادة االحتياجات اإلمجالية لكل مادة من املواد اخلاضعة 

للمراقبة.

مجع البيانات

فيما يلي اخلطوات اليت ينبغي اتباعها يف مجع البيانات:  -9

اخلطوة 1:  
توضع قائمة باملشكالت الصحية الرئيسية اليت يزمع معاجلتها مبادة معينة خاضعة للمراقبة.  

اخلطوة 2:  
  ُيحدَّد متوسط كمية املادة اخلاضعة للمراقبة الالزمة لدورة عالج منوذجية لكل مشكلة صحية. وإذا مل تتوفر 
أساليب عالج مقبولة وطنيًا للمشكالت الصحية، فينبغي وضع تلك األساليب بالتشاور مع اخلرباء، مع 
مراعاة املبادئ التوجيهية املوثوقة بشأن العالج، كاملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، أو املؤلفات الطبية 
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املوثوقة واملمارسة الطبية املقبولة يف بلد ما. وينبغي، عند اإلمكان، أن حتدِّد أساليب العالج النموذجية، لكل 
مشكلة صحية، متوسَط جرعة املادة اخلاضعة للمراقبة وعدد اجلرعات اليومية ومدة العالج.

اخلطوة 3:  
يقّدر عدد حاالت العالج لكل مشكلة صحية.  

  ميكن مجع البيانات بشأن تواتر املشكالت الصحية من سجالت االعتالل املجمعة على الصعيد املركزي 
)من طرف وزارة الصحة مثاًل بغرض دراسة األوبئة أو التخطيط(. وإذا مل تتوفر بيانات كاملة جممعة 
وتعميم  النموذجية  للمرافق  االعتالل  استخدام خصائص  ميكن  االعتالل،  بشأن  املركزي  النطاق  على 
الكمي. وإذا مل تكن  التحديد  بعملية  املشمولة  املنطقة  املرافق األخرى يف  االحتياجات املحسوبة على 
بيانات االعتالل يف املرافق النموذجية على درجة كافية من اجلودة، قد يلزم إجراء دراسة خاصة جلمع 

معلومات أمشل وأكثر تفصياًل.

طريقة احلساب

ينبغي اتباع اخلطوات التالية يف حساب كمية املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة لكل مشكلة صحية:  -10

اخلطوة 1:  
  حيسب حاصل ضرب كمية املادة اخلاضعة للمراقبة والالزمة لدورة عالج منوذجية )البيانات املحّصلة من 
اخلطوة 2 من عملية مجع البيانات( يف عدد حاالت عالج املشكلة الصحية )البيانات املحّصلة من اخلطوة 

3 من عملية مجع البيانات(؛

اخلطوة 2:  
ُتكرَّر اخلطوة 1 من العملية احلسابية لكل مشكلة صحية يشملها التحديد الكمي؛  

اخلطوة 3:  
  إذا كانت املادة اخلاضعة للمراقبة تستخدم ملعاجلة أكثر من مشكلة طبية واحدة، حيسب حاصل مجع 

خمتلف الكميات املحسوبة للتوصل إىل جمموع االحتياجات.

وتوضح األمثلة التالية طريقة احلساب:  -11
  املثال 1: يعتزم البلد »س« البدء يف تنفيذ برنامج جتريب ي لعالج االرهتان للمخّدرات لدى 250 مريضًا 
يف  امليثادون  باستعمال  الوطنيون  اخلرباء  أوصى  وقد  للمخّدرات.  االرهتان  لعالج  مركز  يف  لني  مسجَّ
العالج، وهو مادة مدرجة يف قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية.)ج( ومبا أنَّ هذا 
استخدام  السلطات  قررت  فقد  السابقة،  االستعمال  أمناط  بشأن  بيانات  هنالك  وليس  الربنامج جديد 

الطريقة القائمة على أساس االعتالل حلساب كمية امليثادون الالزمة خالل العام األول من الربنامج.
_______

.http://apps.who.int/emlib/b :ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل )ج(   
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  وبعد التشاور مع خرباء وطنيني، افترضت السلطات أنَّ متوسط اجلرعة اليومية لكل مريض سيكون 30 
ملغ من امليثادون يف اإلثين عشر شهرًا األوىل. واستنادًا إىل البيانات املذكورة أعاله، فطريقة حساب 
كمية امليثادون الالزمة لسنة واحدة من الربنامج هي ضرُب كمية امليثادون لكل دورة عالج منوذجية 
)30 ملغ × 365 يومًا = 10,950 ملغ( يف عدد حاالت العالج )250(. ويبلغ حاصل الضرب يف 

هذا املثال 500 737 2 ملغ، أو 2,8 كغ.

  املثال 2: ترغب السلطات الوطنية يف البلد »س« يف حساب االحتياجات السنوية من املورفني. وُيستعمل 
املورفني يف هذا البلد يف عالج اآلالم املعتدلة والشديدة لدى مرضى السرطان واأليدز. وال توجد يف 
البلد معايري للعالج مقبولة وطنيًا تشري إىل كمية املورفني اليت ميكن أن يستعملها مرضى السرطان واأليدز 
خالل دورة عالجهم. لذا فإنَّ السلطات الوطنية تعمل مع خرباء الرعاية التسكينية الوطنيني من أجل 

استبانة الكمية املتوسطة من مصادر موثوقة يف املؤلفات الطبية.

  ويوصي اخلرباء باستخدام بيانات الوفيات احلديثة ملرضى السرطان واأليدز )أو بيانات االعتالل عند توفرها( 
وتطبيق الصيغة التالية: حيتاج 80 يف املائة من مرضى السرطان و50 يف املائة من مرضى األيدز، يف هناية 
حياهتم، إىل كمية من املورفني يتراوح متوسطها بني 60 و75 ملغ يف اليوم ملدة 90 يومًا، ومن مث، ينبغي 
استخدام املتوسط البالغ 67,5 ملغ لكل مريض. ومبا أنَّ تقديرات االعتالل الوطنية ألعداد مرضى احلاالت 
املتقدِّمة من السرطان واأليدز ال تتوفر يف البلد »س«، فقد قررت السلطات املختصة استعمال عدد املرضى 

الذين بلغوا املراحل األخرية من املرضني يف مجيع مرافق الرعاية الصحية اليت ترعى هؤالء املرضى.

  ويوضح اجلدول ألف-2 حساب االحتياجات من املورفني ملرضى السرطان يف املراحل األخرية )يقدر أنَّ 
80 يف املائة منهم حيتاجون إىل جرعة متوسطة من املورفني تبلغ 67,5 ملغ يف اليوم ملدة 90 يومًا(.

اجلدول ألف-2- حساب احتياجات املرضى يف مراحل السرطان األخرية من املورفني يف البلد »س«

عينة املرافق

عدد مرضى 
السرطان 
يف املراحل 

األخرية

جمموع عدد 
 املرافق 
يف البلد

العدد الوطين 
التقرييب ملرضى 
السرطان يف 

املراحل األخرية 
 يف كل نوع 
من املرافق

 80 يف املائة 
من املرضى 

احملتاجني لعالج 
اآلالم

متوسط كمية 
 املورفني الالزمة 

لكل مريض خالل 
 دورة عالج 

 منوذجية 
مّدهتا 90 يوما

كمية املورفني 
اإلمجالية اليت 

يستهلكها مجيع 
مرضى السرطان 
يف املراحل األخرية

مستشفيات اإلحالة الوطنية 
ذات وحدات الرعاية 

التسكينية
075 6 ملغ )أو 000800 00011 1

4,86 كغ0,006075 كغ(

املستشفيات اإلقليمية ذات 
075 6 ملغ )أو 000 5002 50052وحدات الرعاية التسكينية

12,15 كغ0,006075 كغ(

مراكز رعاية املرضى 
املشرفني على املوت مع 

الرعاية املن زلية
075 6 ملغ )أو 400 0002 300103

14,58 كغ0,006075 كغ( 

31.59 كغ200 5املجموع
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ويوضح اجلدول ألف- 3 حساب االحتياجات من املورفني ملرضى املراحل األخرية من األيدز )يقدر أنَّ 50 يف 
املائة منهم حيتاجون إىل املورفني(

اجلدول ألف-3-  حساب االحتياجات من املورفني ملرضى املراحل األخرية من األيدز يف البلد »س«

عينة املرافق

عدد مرضى 
األيدز يف 
املراحل 
األخرية

جمموع عدد 
املرافق يف 

البلد

العدد الوطين 
التقرييب ملرضى 

األيدز يف 
املراحل األخرية 
 يف كل نوع 
من املرافق

عدد املرضى 
احملتاجني لعالج 

 اآلالم 
)50 يف املائة(

متوسط كمية 
املورفني الالزمة لكل 
مريض خالل دورة 

عالج منوذجية

كمية املورفني 
اإلمجالية اليت 

يستهلكها مجيع 
مرضى األيدز يف 
املراحل األخرية

مستشفيات اإلحالة الوطنية 
ذات وحدات الرعاية 

التسكينية
1 20011 200600

075 6 ملغ )أو 
3,65 كغ0,006075 كغ(

املستشفيات اإلقليمية ذات 
000 0002 80054وحدات الرعاية التسكينية

075 6 ملغ )أو 
12,15 كغ0,006075 كغ(

مراكز رعاية املرضى 
املشرفني على املوت مع 

الرعاية املن زلية
500105 0002 500

075 6 ملغ )أو 
15,19 كغ0,006075 كغ( 

املجموع
5 100

30.99 كغ

لذا فإنَّ طريقة حساب االحتياجات السنوية اإلمجالية من املورفني ملرضى السرطان واأليدز يف املراحل األخرية هي 
كالتايل: 31,59 كغ + 30,99 كغ = 62,58 كغ. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هذه األرقام ال تشمل االحتياجات 
من املورفني الالزم لعالج اآلالم احلادة النامجة عن أسباب أخرى كالنوبات القلبية وكسور العظام وما إىل ذلك. 

لذا يلزم إضافة هذه االحتياجات باستخدام طريقة مماثلة أو طرائق أخرى.

دال –   املسائل العامة املطروحة يف عملية التحديد الكمّي

باإلضافة إىل املسائل اخلاصة بكل طريقة من الطرائق الثالث املشروحة آنفًا، هناك بعض املسائل العامة   -12
اليت ينبغي معاجلتها يف إطار عملية التحديد الكمي:

ينبغي االحتفاظ مبخزونات احتياطية بغية ضمان توافر األدوية األساسية على الدوام وجتنب نفاد  )أ(   
خمزوناهتا )انظر أيضًا اإلطار 3 يف الباب ثالثًا - ألف أعاله(. ومستوى املخزونات االحتياطية أحد العوامل اليت 
الزمنية  الفترة  )وهي  املتوقعة  اإلجناز  ومهلة  للمراقبة  اخلاضعة  املادة  استعمال  معدل  متوسط  تدخل يف حساب 

الفاصلة بني موعد تقدمي الطلبية وموعد استالمها(. ويلزم وجود خمزونات احتياطية للسببني التاليني:
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،1،  قد تستغرق مهل اإلجناز مدة طويلة جدًا عند استرياد املواد اخلاضعة للمراقبة. وينبغي    
مراعاهتا عند القيام بتقدير االحتياجات، ألنَّ اخلطأ يف حساهبا قد يؤدِّي إىل نقص املواد 

اخلاضعة للمراقبة ونفاد خمزوناهتا؛

،2،  البدء بربنامج جديد أو إنشاء مرافق جديدة يعين احلاجة إىل كميات إضافية للمخزونات    
االحتياطية من املواد اخلاضعة للمراقبة. ويلزم إدراج هذه الكميات يف حساب جمموع 
االحتياجات من خمزونات املواد اخلاضعة للمراقبة. وينبغي االحتفاظ بكميات كافية من 
املرافق  إمدادات  انقطاع  بغية ضمان عدم  باجلملة  البائعني  لدى  االحتياطية  املخزونات 

اخلارجية؛

قد تفقد كميات من املواد اخلاضعة للمراقبة بسبب تلفها أو انتهاء مدة صالحيتها أو سرقتها. لذا  )ب(   
ينبغي تصحيح حساب االحتياجات مراعاًة لتلك الكميات املفقودة وجتنب نقص املواد ونفاد خمزوناهتا؛

يلزم املواظبة على التحقق من مدى دقة التقديرات املحسوبة )انظر اإلطار التايل(. )ج(   

التحقق من مدى دقة التقديرات 

من الضروري، لدى إعداد التقديرات بغية تقدميها إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات، التحقق مما إذا 
كانت تعكس االحتياجات الفعلية الناجتة عن عملية التحديد الكمي. وينبغي القيام بعملية التحقق هذه 
بانتظام لتصحيح التقديرات اليت تتجاوز االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة أو تقل عنها. وينبغي 
للسلطات املختصة على األخص أن تتجنب تقديم نفس التقديرات إىل اهليئة كل سنة دون التحقق منها. 
وتزداد أمهية هذا التحقق عندما يكون املصدر الوحيد للمعلومات اليت حتصل عليها السلطات الوطنية 
هو اجلهات الفاعلة )كاملنتجني واملستوردين واملصدّرين( لدى حساهبا لتقديرات املواد اخلاضعة للمراقبة. 

وتتضمن املعلومات اليت ميكن مقارنتها ببيانات اجلهات الفاعلة يف إطار عملية التحقق هذه ما يلي:

كميات املواد اخلاضعة للمراقبة والالزمة لألغراض الطبية، الناجتة عن أيِّ عملية من  )أ(   
عمليات التحديد الكمي. وال ينبغي، على وجه اخلصوص، أن تتجاوز الكميات املستوردة و/أو املصنوعة 

بغرض االستعمال احمللي االحتياجات احملسوبة؛

كميات املواد اخلاضعة للمراقبة واملستعملة يف السنوات األخرية، مع مراعاة مستجدات  )ب(   
الرعاية الصحية كاستعمال أدوية جديدة مثالً؛

التغريات  مراعاة  مع  األخرية،  السنوات  يف  أخرى  عقاقري  تصنيع  املستعملة يف  الكميات  )ج(   
احلاصلة يف ممارسات التصنيع؛

التقديرات اليت تقدِّمها البلدان ذات األوضاع املتماثلة يف اجملالني االجتماعي - االقتصادي  )د(   
والسكاني ويف ما يتعلق باالعتالل.
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ألف –   تقديرات االحتياجات من املخدّرات

تقديم التقديرات وتعديالهتا

اهليئة  إىل  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  املشروعة  السنوية  تقديرات الحتياجاهتا  بتقدمي  ملزمة  احلكومات   -1
الدولية ملراقبة املخّدرات. وتزود اهليئة مجيع احلكومات يف الربع األول من كل سنة، باالستمارة B )التقديرات 
األفيون  وزراعة خشخاش  األفيون،  وإنتاج  االصطناعية،  العقاقري  وصنع  املخّدرات،  من  لالحتياجات  السنوية 
ألغراض غري إنتاج األفيون(. وينبغي تقدمي االستمارة B إىل اهليئة قبل 30 حزيران/يونيه من السنة السابقة للسنة 
اليت تتعلق هبا التقديرات )ينبغي تقدمي تقديرات االحتياجات من املخّدرات لعام 2013 يف االستمارة B قبل 30 

حزيران/يونيه 2012، مثال(.

وقد ال تكون التقديرات السنوية اليت تقدِّمها احلكومات يف االستمارة B كافية خالل السنة اليت تنطبق   -2
عليها تلك التقديرات نتيجة لظروف غري متوقعة. وجيوز للحكومات، يف هذه الظروف، تعديل تقديراهتا السنوية 
بتزويد اهليئة بتقديرات إضافية. ومن خالل هذه العملية، ميكن للحكومات زيادة تقديراهتا األصلية أو خفضها، 

لكن عليها تربير تلك التعديالت.

دراسة التقديرات من قِبل اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات

تدرس اهليئة التقديرات السنوية لالحتياجات من املخّدرات اليت تقدِّمها احلكومات. وتقّر اهليئة التقديرات   -3
بعد دراستها واحلصول على تفسريات ُمرضية بشأهنا. وجتري دراسة التقديرات اإلضافية اليت تقدَّم خالل السنة 

يف غضون بضعة أيام من تقدميها.

نشر التقديرات

التقين بشأن املخّدرات الذي يصدر يف بداية كل  التقرير  اهليئة يف  السنوية اليت تقّرها  التقديرات  ُتنشر   -4
سنة. باإلضافة إىل ذلك، تُنشر التقديرات املعدلة شهريا يف املوقع الشبكي للهيئة )www.incb.org( وُترسل إىل 

احلكومات يف ملحق فصلي بالتقرير التقين.

وتستمر صالحية التقديرات السنوية اليت تقّرها اهليئة لغاية 31 كانون األول/ديسمرب من السنة اليت تنطبق   -5
عليها. وينبغي أن يندرج كل ما تصنعه احلكومات أو تستورده أو تستعمله من خمّدرات يف نطاق التقديرات 
اإلمجالية اليت تنشرها اهليئة. وتفيد هذه التقديرات أيضًا يف توجيه البلدان املصدِّرة بشأن حدود كميات املخّدرات 
اليت ميكن تصديرها إىل بلد ما. وميكن احلصول على املعلومات التقنية بشأن حساب تقديرات االحتياجات من 
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املخّدرات والتعليمات بشأن ملء االستمارة B من مواد التدريب عن االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة 1961، 
.www.incb.org/incb/narcotic_drug.html :يف املوقع الشبكي التايل

باء –   تقديرات االحتياجات من املؤّثرات العقلية

تقديم تقديرات االحتياجات من املؤّثرات العقلية وتعديلها

بغية مساعدة البلدان واألقاليم يف تقدمي تقديراهتا، تزوِّد اهليئة مجيع احلكومات، يف الفصل األول من كل   -6
سنة، باالستمارة B/P )تقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث 
لتقديراهتا يف أيِّ وقت  تنقيحات  العقلية لسنة 1971(. وجيوز للحكومات تقدمي  املؤّثرات  اتفاقية  والرابع من 

.B/P باستخدام االستمارة

نشر التقديرات من قِبل اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات

جتري دراسة التقديرات وطلب التفسريات بشأهنا عند االقتضاء. وتنشر اهليئة سنويا تقديرات االحتياجات   -7
من املؤّثرات العقلية جلميع البلدان يف تقريرها التقين بشأن تقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد 
املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية املؤّثرات العقلية لسنة 1971. باإلضافة إىل ذلك، ُتنَشر 
التعديالت على التقديرات يف املوقع الشبكي للهيئة شهريا وُترسل إىل احلكومات يف ملحق فصلي بالتقرير التقين.

وينبغي االستفادة من التقديرات باعتبارها مبادئ توجيهية تستهدي هبا البلدان املصدرة بشأن كميات   -8
املؤّثرات العقلية الالزمة لألغراض املشروعة يف البلدان املستوردة. وميكن احلصول على املعلومات التقنية عن إعداد 
تقديرات املؤّثرات العقلية والتعليمات بشأن ملء االستمارة B/P من الوثيقة املعنونة: مواد تدريبية: مراقبة املؤّثرات 

.)www.incb.org/incb/en/psychotropic_substances.html :العقلية )يف املوقع التايل

جيم –   تقديرات االحتياجات من السالئف الكيميائية

تقديم التقديرات وتعديلها

)اإليفيدرين،  الكيميائية  السالئف  من  لالحتياجات  تقديراهتا  تقدمي  يف  واألقاليم  البلدان  مساعدة  بغية   -9
مجيع  اهليئة  تزود  و1-فينيل-2-بروبانون(.  فينيل-2-بروبانون،  ديوكسي  و4،3-ميثيلني  والسودوإيفيدرين، 
احلكومات، يف الفصل األول من كل سنة، باالستمارة D )املعلومات السنوية عن املواد اليت يكثر استخدامها 
يف الصنع غري املشروع للمخّدرات واملؤّثرات العقلية(.)أ( وينبغي تقدمي االستمارة D إىل اهليئة قبل 30 حزيران/
يونيه من السنة السابقة للسنة اليت تتعلق هبا التقديرات )ينبغي مثاًل تقدمي تقديرات االحتياجات لعام 2013 يف 

االستمارة D قبل 30 حزيران/يونيه 2012(. وجيوز للحكومات تقدمي تنقيحات لتقديراهتا يف أيِّ وقت.

_______
باإلضافة إىل املواد األربع املذكورة أعاله، تتيح االستمارة D للحكومات تقدمي الكميات التقريبية الالزمة من مجيع  )أ(   

السالئف الكيميائية البالغ عددها 23 سليفة، املدرجة يف اجلدولني األول والثاين من اتفاقية عام 1988.
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نشر التقديرات من قِبل اهليئة الدولية ملراقبة املخدّرات

ال يلزم اهليئَة إقراُر تقديرات االحتياجات اليت تقدِّمها احلكومات. وتنشر اهليئة سنويا تقديرات االحتياجات   -10
من السالئف األربع للمنّشطات األمفيتامينية اليت تقدِّمها احلكومات يف تقريرها عن السالئف واملواد الكيميائية 
اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخّدرات واملؤّثرات العقلية. باإلضافة إىل ذلك، ُتنشر التقديرات 

.)www.incb.org/incb/precursor_estimates.html( وُتحّدث بانتظام يف املوقع الشبكي للهيئة

السالئف  كميات  بشأن  املصدرة  البلدان  يف  املختصة  السلطات  توجيه  املنشورة  االحتياجات  وتتيح   -11
الكيميائية األربع الالزمة لألغراض املشروعة يف البلدان املستوردة.

الكيميائية  السالئف  من  لالحتياجات  تقديرات  إعداد  بشأن  التقنية  التفاصيل  على  احلصول  وميكن   -12
 Issues that Governments may consider when determining annual legitimate« املعنونة  الصفحة  يف 
requirements for ephedrine and pseudoephedrine« )االعتبارات اليت ميكن للحكومات مراعاهتا عند حتديد 

www.incb.org/incb/ :احتياجاهتا السنوية املشروعة من اإليفيدرين والسودوايفيدرين( )يف املوقع الشبكي التايل
.)precursor_estimates.html

_________

ويتضّمن اجلدول التايل ملخصًا للخطوات الرئيسية يف إدارة نظام التقديرات.  -13

املراحل الرئيسية يف إدارة نظام التقديرات 

 التقديرات بشأن 
املخّدرات

 التقديرات بشأن 
املؤّثرات العقلية

 التقديرات بشأن
السالئف الكيميائية

BB/PDاالستمارة املستخدمة

 مرة كل ثالث سنوات مرة يف السنةوترية التقدمي
على األقل

مرة يف السنة

30 حزيران/يونيه من السنة موعد التقدمي النهائي
السابقة

30 حزيران/يونيه من السنة يف أيِّ وقت
السابقة

الالنعموجوب إقرار من اهليئة
لغاية التعديل، ويستحسن مع سنة واحدةالصالحية

ذلك أن تكون الصالحية ملدة 
ثالث سنوات

لغاية التعديل، ويستحسن مع 
ذلك أن تكون الصالحية ملدة 

سنة واحدة
لغاية التعديل، ويستحسن مع 
ذلك أن تكون الصالحية ملدة 

سنة واحدة

املنشورات ومصادر املعلومات 
ذات الصلة

املنشورات التقنية للهيئة 
وموقعها الشبكي

تقرير اهليئة بشأن السالئف 
وموقعها الشبكي

نعم، طيلة السنةنعم، يف أيِّ وقتنعم، طيلة السنةالتعديالت املمكنة
مراسالت رمسية من احلكوماتB/Pملحق باالستمارة Bاستمارات إدخال التعديالت

شهريًا على موقع اهليئة نشر التعديالت
الشبكي وفصليًا يف شكل 

مطبوع 

شهريًا على موقع اهليئة 
الشبكي وفصليَا يف شكل 

مطبوع 

حسب االقتضاء، يف موقع 
اهليئة الشبكي

www.incb.org/incb/precursor_estimates.html
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املرفق الثالث –  العقبات القائمة أمام توافر 
املواد اخلاضعة للمراقبة 

واستعماهلا ألغراض طبية

تتوافر املخزونات العاملية من املواد األولية لشبائه األفيون واملستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مواد   -1
خاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لتلبية الطلب العاملي.)أ( ولكن وجود إمدادات عاملية كافية ال يعين توافر 
تلك املواد مبا فيه الكفاية يف مجيع البلدان. فاحلصول على هذه األدوية حمدوٌد أو يكاد يكون معدومًا يف العديد 
من البلدان، وذلك ما يبيِّنه تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات عن توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان 

سبل احلصول على كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية.)ب(

م املحرز يف االمتثال لألغراض التعاهدية، مثة عدد  ولقد ذكرت اهليئة يف التقرير أيضًا أّنه، وبالرغم من التقدُّ  -2
قليل نسبيًا من بلدان العامل اليت متتلك نظامًا يفي بالغرض إلدارة اإلمدادات بالعقاقري وآليات للعمل تتيح موثوقية 
التقديرات القائمة على أساس احلاجات، واإلنصاف يف توفري العقاقري بأسعار يف املتناول. وما زالت األسباب وراء 
الثغرات اليت تشوب نظام إدارة اإلمدادات بالعقاقري هي قلة املوارد املالية، وضعف البىن التحتية، وتدّني درجة 
الرعاية الصحية يف سّلم األولويات، وضعف السلطة احلكومية، وتدّني مستوى التعليم والتدريب املهين، وعدم 

جتديد املعارف، وتؤّثر مجلة هذه العوامل ليس يف توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة، وإمنا يف توافر األدوية ككل.

م املحرز يف توافر األدوية عمومًا،  وترتبط الزيادة امللموسة يف املخّدرات واملؤّثرات العقلية املتوافرة بالتقدُّ  -3
وال سّيما يف البلدان ذات املوارد املحدودة املخصصة للرعاية الصحية. ولكن مثة جمموعة من العقبات اليت تنفرد 
هبا املواد اخلاضعة للمراقبة إىل جانب العقبات العامة يف النظام الصحي، وذلك بالنظر إىل احتمال إساءة استعماهلا 

وتصنيفها القانوين واملواقف السلبية إزاءها منذ عهد بعيد.

وقد أجرت اهليئة مثاًل يف عام 1995 استقصاًء للسلطات الوطنية ملكافحة املخّدرات مث أجرت استقصاء   -4
طبية، وهو  للمراقبة ألغراض  اخلاضعة  املواد  من  واحد  توافر صنف  أمام  العقبات  تناول  عام 2007  ثانيًا يف 
الرغم من فترة اإلثين عشر عاما اليت تفصل بني هذين االستقصاءين، يالحظ  املسكنات شبه األفيونية. وعلى 
تشابه ملفت للنظر يف العقبات اليت مت حتديدها. وترد فيما يلي، بالترتيب التنازيل، العقبات املذكورة من حيث 

عدد احلكومات اليت حّددهتا. والعقبات اليت ترد أواًل هي العقبات اليت رّددهتا احلكومات أكثر من غريها.

العقبات اليت حتول دون توافر واستعمال املسكنات شبه األفيونية، كما حددها استقصاء عام 1995   -5
للهيئة، هي كالتايل:

التخّوف من إدمان شبائه األفيون؛ )أ(   

_______
انظر تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات عن توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان سبل احلصول على  )أ(   
http://www.incb.org/ :يف املوقع التايل A.11.XI.7 كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية. منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

.pdf/annual-report/2010/ar/AR_2010_Arabic.pdf

املرجع نفسه. )ب(   
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عدم تدريب موظفي الرعاية الصحية تدريبا كافيا بشأن استعمال شبائه األفيون؛ )ب(   
القوانني أو األنظمة اليت تقّيد صنع شبائه األفيون وتوزيعها وإصدار وصفاهتا وصرفها؛ )ج(   

اإلحجام عن إصدار وصفات شبائه األفيون أو خزهنا بسبب التخوف من العواقب القانونية؛ )د(   
العبء املفرط الذي تفرضه املتطلبات اإلدارية فيما خيص شبائه األفيون؛ )ه(   

عدم استرياد أو صنع كمية كافية من شبائه األفيون حمليا؛ )و(   
اخلوف من التسريب؛ )ز(   
تكلفة شبائه األفيون؛ )ح(   

انعدام املوارد املتاحة للرعاية الصحية، وذلك مثل املرافق وموظفي الرعاية الصحية؛ )ط(   
انعدام سياسة عامة وطنية أو مبادئ توجيهية بشأن شبائه األفيون. )ي(   

وترد فيما يلي العقبات اليت استباهنا استقصاء اهليئة لعام 2007 أمام توافر واستعمال املسّكنات شبه األفيونية:  -6

التخّوف من إدمان شبائه األفيون؛ )أ(   
اإلحجام عن إصدار وصفات شبائه األفيون وخزهنا بسبب التخوف من العواقب القانونية؛ )ب(   

عدم تدريب موظفي الرعاية الصحية تدريبا كافيا بشأن استعمال شبائه األفيون؛ )ج(   
القوانني أو األنظمة اليت تقّيد صنع شبائه األفيون وتوزيعها وإصدار وصفاهتا وصرفها؛ )د(   

العبء اإلداري للمقتضيات التنظيمية بشأن شبائه األفيون؛ )ه(   
تكلفة شبائه األفيون؛ )و(   

الصعوبات اليت يطرحها نظام توزيع شبائه األفيون؛ )ز(   
عدم استرياد أو صنع الكميات املطلوبة من شبائه األفيون؛ )ح(   

عدم وجود سياسة عامة وطنية أو مبادئ توجيهية بشأن شبائه األفيون. )ط(   

ويقدم هذا املرفق شروحًا ألربع فئات مترابطة من العقبات وهي: املعارف واملواقف؛ والسياسة التشريعية   -7
االقتصادية وعقبات  والعقبات  للمراقبة؛  اخلاضعة  املواد  توزيع  للمراقبة؛ وصعوبات  اخلاضعة  للمواد  والتنظيمية 

االشتراء.

ويتضّمن تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات عن توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية توصيات حمددة   -8
بشأن كيفية تذليل تلك العقبات. وحيدد التقرير البلدان اليت تسجل فيها مستويات استهالك غري كافية وحيث 

يلزم اختاذ إجراءات عاجلة.

الرقابية بضمان توافر املواد اخلاضعة  النظم  أنه على احلكومات أن تأخذ يف اعتبارها ضرورة قيام  غري   -9
للمراقبة لألغراض الطبية وبوقاية السكان من إساءة استعماهلا واالرهتان هلا. فعدم توازن النظم الرقابية قد يتسبب 

إمَّا يف النقص أو اإلفراط يف إصدار وصفات تلك املواد، وكالمها استعماٌل هلا يف غري حمّلها.
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ألف –   املعارف واملواقف

إنَّ نقص املعرفة واملعلومات اخلاطئة واملواقف السلبية إزاء املواد اخلاضعة للمراقبة ومتالزمة االرهتان   -10
)»اإلدمان«( هي عقبات تعوق االستعمال الرشيد وميكن أن تتسّبب أيضًا يف وضع عقبات أمام السياسات 
اخلاضعة  املواد  خبصوص  البلد  يف  الرقايب  النظام  إدارة  عن  املسؤولني  لدى  كان  فإذا  والتوزيع.  العامة 
وإزاء  إزاءها  مواقف سلبية  أو  املواد  تلك  بشأن  معلومات خاطئة  الصحية،  الرعاية  تقدمي  أو عن  للمراقبة، 
واألرق،  والقلق  العقلية،  واألمراض  اآلالم،  مداواة  كمشكلة  الصحية،  املشكالت  معاجلة  يف  استعماهلا 
والعمليات اجلراحية، فذلك يضع عقبات أمام توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا. 
نقص  بسبب  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  استعمال  تعترض  اليت  العقبات  على  شائعة  أمثلة  التايل  الباب  ويشرح 

السلبية. واملواقف  املعرفة 

النقص يف تدريب موظفي الرعاية الصحية

ذكرت احلكومات اليت أجابت على استقصاَئْي اهليئة لعامي 1995 و2007 النقص يف تدريب موظفي   -11
النتائج  العقبات املحددة أمام توافر شبائه األفيون. وتوجه هذه  الرعاية الصحية مرارا وتكرارا باعتباره إحدى 
الصحية  الرعاية  موظفي  معرفة  قلة  مشكلة  معاجلة  إىل  ترمي  تدريبية  مبادرات  وجود  إىل  احلاجة  إىل  االنتباه 
باألسلوب احلديث املناسب ملداواة اآلالم بواسطة شبائه األفيون، ومعاجلة القلق واألرق باملؤّثرات العقلية، ومعاجلة 

احلاالت األخرى باملخّدرات واملؤّثرات العقلية.

وباإلضافة إىل التدريب على أحدث هنوج املعاجلة السريرية الراهنة يف مداواة اآلالم ومتالزمة االرهتان   -12
السلبية  الصحية  الرعاية  موظفي  مواقف  تتناول  أن  أيضًا  التثقيفية  للربامج  ميكن  األفيون،  شبائه  باستعمال 
بشأن  تنشأ عن خرافات ومعلومات خاطئة  ما  اليت كثريًا  املواقف  تلك  األفيون وحتاول تصحيح   إزاء شبائه 
)أو  التنفس  التوقف عن  والتخوف من  االرهتان  يثريها  اليت  املشاغل  مبا يف ذلك  املواد،  استعمال هذه  خماطر 

بالوفاة(. التعجيل 

و2007   1995 لعامي  اهليئة  استقصائْي  على  املجيبة  احلكومات  حددهتا  اليت  العقبات  بني  ومن   -13
أكثر من غريها القلُق بشأن متالزمة االرهتان لشبائه األفيون. فهناك ما يدل على أنَّ هذه املتالزمة ليست، 
اآلالم  تسكني  يف  استعماهلا  عند  احلدوث  شائع  أمرًا  حىت  وال  حمتوما  قدرا  هلا،  الصحيح  التعريف  حسب 
 السرطانية وحاالت أخرى. ومع ذلك فإنَّ املخاوف إزاءها ما زالت تؤثر يف القرارات اليت يتخذها املرضى 
األفيون  شبائه  جرعات  من  يكفي  ما  استعمال  عدم  إىل  تؤدي  ما  غالبا  واليت  الصحية،  الرعاية  وموظفو 

األمل. ومسّكنات 

تعزيز  على  األفيون  لشبائه  الصحيح  االستعمال  بشأن  الالزمني  واملعلومات  التدريب  توفري  ويساعد   -14
صرفها  أو  تقدميها  أو  وصفاهتا  بإصدار  اخلاصة  املمارسات  ترشيد  على  الصحية  الرعاية  موظفي  قدرة 
للحكومات  ويبّين  يعمل كما جيب  أن  اإلمدادات  إدارة  لنظام  يتيح  مما  ذلك،  رغبتهم يف  وزيادة  للمرضى 
النجاح يف استعماهلا. وترد يف تقرير  وسائر أصحاب املصلحة اآلخرين احلاجة إىل شبائه األفيون وإمكانية 
الناجحة على هذه  الدولية بعض األمثلة  للمراقبة  العقاقري اخلاضعة  توافر  املخّدرات عن  الدولية ملراقبة  اهليئة 

التثقيفية. اجلهود 
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معرفة موظفي الرعاية الصحية غري الوافية باملتطلبات التنظيمية

يبني استقصاءا اهليئة لعامي 1995 و2007 أنَّ احلكومات حّددت عائقًا هامًا أمام توافر شبائه األفيون   -15
هو خوف موظفي الرعاية الصحية من العقوبات القانونية. وبالفعل، فقد أقرت منظمة الصحة العاملية باحتمال 
إحجام موظفي الرعاية الصحية عن إصدار وصفات األدوية اليت حتتوي على شبائه األفيون أو خزهنا، خوفًا من 

فقدان رخصهم املهنية أو حىت من مالحقتهم قضائيًا.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ موظفي الرعاية الصحية قد ال ميتلكون معلومات دقيقة بشأن املتطلبات التنظيمية،   -16
مما قد يؤدِّي هبم إىل اإلفراط يف الشعور بالقلق واالرتياب من إصدار وصفات املواد اخلاضعة للمراقبة. لذا، من 
املهم تثقيف موظفي الرعاية الصحية والشرطة واملسؤولني عن التنظيم بشأن األدوية احلديثة وتوعيتهم باملبادئ 
التوجيهية للمعاجلة السريرية باإلضافة إىل السياسة العامة املتبعة، وعلى األخص عند تعديل السياسات من أجل 

حتسني البيئة التنظيمية الستعمال األدوية اخلاضعة للمراقبة يف األغراض الطبية.

 باء –  السياسة التشريعية والتنظيمية املّتبعة 
بشأن املواد اخلاضعة للمراقبة

اخلاضعة  املواد  تسريب  ملنع  األمهية  بالغ  إطارًا  املعدلة  بصيغتها  لعام 1961  املخّدرات  اتفاقية  حددت   -17
ويتيح  املعاناة(.  والتخفيف من  اآلالم  )لتسكني  الطبية  توافرها لألغراض  استعماهلا مع ضمان  للمراقبة وإساءة 
اإلطار للحكومات فرض قيود أشد صرامة من القيود اليت تفرضها االتفاقية إذا كان من الضروري محاية الصحة 
أو الرفاء العاّمني. بيد أنَّ الدول األطراف تقّر، يف ديباجة االتفاقية، بوجوب توفري إمدادات كافية من املخّدرات 

ضمانًا لتوافر هذه العقاقري لالستعمال الطيب.

وفيما يلي أمثلة على العقبات اليت كثريا ما تعترض السياسات التشريعية والتنظيمية، مما قد يعوق حصول   -18
املرضى على تلك املواد بغرض االستعمال الطيب:

املعقدة واألختام اخلاصة هبا  الوصفات  الوصفات، كاستمارات  ملتطلبات إصدار  الثقيل  العبء  )أ(   
والوثائق اإلضافية الالزمة للحصول على املواد اخلاضعة للمراقبة من الصيدلية؛

القيود املفروضة على الكمية املتاحة يف الوصفة، مثل التزويد بكمية معّينة لفترة قصرية فقط؛ )ب(   

العبء الثقيل ملتطلبات الترخيص بنقل شبائه األفيون ما بني خمتلف األطراف املرخص هلا، كفرض  )ج(   
تراخيص متعددة لنقل شبائه األفيون من املنتج إىل إحدى املستشفيات يف والية أخرى داخل البلد؛

ومتعاطي  للعالج  األفيون  شبائه  يستعملون  الذين  املرضى  بني  متّيز  ال  اليت  القانونية  التعاريف  )د(   
املخّدرات بصورة غري مشروعة.



45 املرفق الثالث     العقبات القائمة أمام توافر املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا ألغراض طبية

جيم –   العقبات القائمة أمام توزيع املواد اخلاضعة للمراقبة

كثريا ما يتألف نظام توزيع املواد اخلاضعة للمراقبة من موزعني أو بائعني باجلملة يوزعون تلك املواد،   -19
رعاية  ودور  والعيادات  واملستشفيات  الصيدليات  ذلك  مبا يف  الصحية،  الرعاية  نظام  على  بإشراف حكومي، 
الصحية  الرعاية  موظفو  يقوم  حيث  التسكينية،  الرعاية  ومراكز  املوت  على  املشرفني  رعاية  ومراكز  املسنني 

املعتمدون بإصدار وصفات األدوية وصرفها للمرضى.

وفيما يلي أمثلة على العقبات اليت كثريا ما تعترض توزيع املواد اخلاضعة للمراقبة، مما قد يعوق حصول   -20
املرضى على تلك املواد بغرض االستعمال الطيب:

عدم توزيع املنتجني واملوزعني للمواد اخلاضعة للمراقبة يف الوقت املناسب؛ )أ(   

عدم وجود ما يكفي من موظفي الرعاية الصحية والصيدليات ومرافق رعاية املرضى املرخص هلا  )ب(   
بشراء وصرف املواد اخلاضعة للمراقبة، من حيث العدد والتوزيع اجلغرايف؛

عدم وجود نظم لدى احلكومات تضمن نقاًل مأمونًا وفّعااًل للمواد اخلاضعة للمراقبة من البائعني  )ج(   
باجلملة إىل البائعني بالتجزئة؛

عدم امتثال مرافق الرعاية الصحية للمتطلبات الوطنية للمناولة واخلزن املأمونني وعدم قدرهتا على  )د(   
قبول املواد اخلاضعة للمراقبة.

دال –   العقبات االقتصادية وعقبات االشرتاء

لتكلفة املواد اخلاضعة للمراقبة واملخصصة لألغراض الطبية أمهيتها يف عملية االشتراء وكذلك يف خمتلف   -21
مراحل عملية التوزيع يف املرافق اليت تصرفها للمرضى. وقد اعتربت منظمات دولية وباحثون تكلفَة البيع بالتجزئة 

للمسكنات شبه األفيونية على اخلصوص عائقًا كبريا أمام توافر هذه املواد واستعماهلا.

وفيما يلي أمثلة على العقبات االقتصادية وعقبات االشتراء اليت تعوق استعمال املواد اخلاضعة للمراقبة   -22
ألغراض طبية:

عدم وضع احلكومة لترتيبات االشتراء الالزمة السترياد املواد اخلاضعة للمراقبة أو صنعها حمليًا؛ )أ(   

التأخر يف اختاذ القرارات احلكومية بشأن االشتراء؛ )ب(   

عدم كفاية التقديرات احلكومية الرمسية لنوع وكمية املواد الالزمة اخلاضعة للمراقبة؛ )ج(   

تعكس  مناسبة وال  للمراقبة غري  اخلاضعة  املواد  احتياجاهتا من  تقدير  احلكومة يف  كون طريقة  )د(   
االحتياجات الفعلية من تلك املواد؛

االرتفاع الشديد لتكلفة بيع املواد اخلاضعة للمراقبة بالتجزئة؛ )ه(   

عدم وجود حوافز كافية للكيانات التجارية لكي تتيح املورفني بسعر منخفض. )و(   
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االتفاقيات الدولية ملراقبة املخّدرات: االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 
1972؛ واتفاقية املؤّثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات 

واملؤّثرات العقلية لسنة 1988

االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة: الكميات اليت يلزم توفريها للعالج الطيب الالئق للمشكالت الصحية 
لدى سكان البلد

مة إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات  تقديرات االحتياجات املشروعة من السالئف الكيميائية: الكميات املقدَّ
من السالئف الكيميائية )األربع يف الوقت احلاضر( الالزمة لالحتياجات الطبية والعلمية والبحثية والصناعية، مبا 

يف ذلك املعّدة منها إلعادة التصدير واملخزونات االحتياطية

مة إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات  تقديرات االحتياجات من املؤّثرات العقلية: كميات املؤّثرات العقلية املقدَّ
باعتبارها الكميات اليت حيتاجها بلد ما لألغراض الطبية والعلمية وغريها من األغراض املشروعة 

تقديرات االحتياجات من املخّدرات: الكميات املبلَّغة للهيئة الدولية ملراقبة املخّدرات باعتبارها الكميات الالزمة 
لألغراض الطبية والعلمية

التوافر: مدى وجود املواد اخلاضعة للمراقبة يف نقاط التوزيع القائمة يف منطقة حمددة وإتاحتها للسكان الذين 
يعيشون يف تلك املنطقة عند احلاجة

اجلهات الفاعلة: أيُّ شخص يعمل، أو أيُّ هيئة تعمل، يف صنع املواد اخلاضعة للمراقبة أو االجتار فيها أو توزيعها 
بصفة مشروعة 

للرعاية  التحتية  البنية  الطيب عن طريق  العالج  لتوفري  الالزمة  الكميات  للمراقبة:  املواد اخلاضعة  احلاجات إىل 
الصحية القائمة يف البلد، يف ظل ظروف تسمح باستعمال املواد اخلاضعة للمراقبة استعماال رشيدا وبعدم تسريبها

السالئف: أيٌّ من املواد املدرجة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤّثرات 
العقلية لعام 1988

السلطة الوطنية املختصة: السلطة الوطنية اليت لديها صالحية إعداد تقديرات االحتياجات املشروعة من املواد 
اخلاضعة للمراقبة بغرض تقدميها إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات، طبقًا لألحكام ذات الصلة من املعاهدات 

الدولية ملراقبة املخّدرات

املؤّثرات العقلية: أيٌّ من املواد املدرجة يف اتفاقية املؤّثرات العقلية لسنة 1971

املبادئ التوجيهية ألسلوب العالج النموذجي: وثائق توجيهية توضع بانتظام ملساعدة موظفي الرعاية الصحية يف 
ل أن تتضمن تلك املبادئ التوجيهية طريقة العالج النموذجية  اختيار العالج املناسب حلاالت سريرية حمددة؛ ويفضَّ

لكل مشكلة صحية
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املخّدرات،  تعاطي  تكرار  تترتب على  اليت  والذهنية واجلسمانية  السلوكية  الظواهر  متالزمة االرهتان: جمموعة 
وعادة ما تشمل الرغبة الشديدة يف تناول املخّدر، وصعوبة التحكم يف تعاطيه واإلصرار عليه بالرغم من عواقبه 
البدنية  الضارة، وإعطائه األولوية على غريه من األنشطة وااللتزامات، وتزايد درجة حتّمله، وأحيانًا األعراض 

للفطام)أ(

بربوتوكول  املعدلة  بصيغتها  لسنة 1961  للمخّدرات  الوحيدة  االتفاقية  املدرجة يف  املواد  أيٌّ من   املخّدرات: 
سنة 1972

املرافق اخلارجية: أيٌّ من املرافق اليت تتلقى املواد اخلاضعة للمراقبة من نقاط التوزيع املركزية )مبا يف ذلك مرافق 
الرعاية الصحية واملستودعات اإلقليمية اليت توزع املواد اخلاضعة للمراقبة على البائعني بالتجزئة(

 1961 لسنة  للمخّدرات  الوحيدة  االتفاقية  يف  املدرجة  املخّدرات  الدليل،  هذا  يف  للمراقبة:  اخلاضعة  املواد 
بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 1972، أو املؤّثرات العقلية املدرجة يف اتفاقية املؤّثرات العقلية لسنة 1971 
العقلية  واملؤّثرات  املخّدرات  يف  املشروع  غري  االجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  املدرجة  السالئف   أو 

لعام 1988

نقطة التوزيع املركزية: أيٌّ من املرافق اليت ختزن كميات سائبة من املواد اخلاضعة للمراقبة بغرض توزيعها على 
املرافق اخلارجية )مبا يف ذلك املرافق اليت يشّغلها منتجو املواد اخلاضعة للمراقبة ومستوردوها وبائعوها باجلملة(
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