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ً
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األول- الفصل 

العقلية  رات 
ِّ
المؤث اتفاقية  إلى  مدخل 

1971 لسنة 
بشأن  بروتوكول  العتماد  املتحدة  األمم  مؤمتر  في   )1(1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  اعُتمدت 

 .1971 شباط/فبراير   21 إلى  الثاني/يناير  كانون   11 من  فيينا  في  انعقد  الذي  العقلية،  رات 
ِّ
املؤث

فيها.  كأطراف  دولة   40 دخول  على   
ً
يوما  90 مرور  بعد   ،1976 آب/أغسطس   16 في  نفاذها  وبدأ 

دول  جميع  وتصديق   )2(.184 فيها  األطراف  الدول  عدد  أصبح   ،2021 يناير  الثاني/  كانون  وفي 
ملراقبة  الدولي  اإلطار  تعزيز  أجل  من  منه  بد  ال  أمر  رات  املخدِّ مراقبة  اتفاقيات  على  العالم 
ضعف  مواطن  بسبب  األطراف  غير  الدول  املتجرون  يستهدف  أال  وضمان  املشروعة  رات  املخدِّ
ملراقبة  الدولية  الهيئة  حتث  ذلك،  على  وبناًء  املجدولة.  املواد  مراقبة  نطاق  في  متصورة  أو  فعلية 
هذه  من  أكثر  أو  واحد  في   

ً
أطرافا بعد  تصبح  لم  التي  الدول  جميع  باستمرار  )الهيئة(  املخدرات 

تنفيذ  لضمان  الالزمة  اخلطوات  تتخذ  وأن  إبطاء  دون  إليها  االنضمام  إلى  تبادر  أن  على  الصكوك 
الوثيقة  بهذه  األول  املرفق  في  ويرد  الوطنية.  القانونية  نظمها  ضمن   

ً
كامال  

ً
تنفيذا الصكوك  هذه 

االتفاقية. إلى  االنضمام  لصك  منوذج 

املدرجة  االصطناعية  أو  الطبيعية  املواد  إلى  يشير  قانوني  مصطلح  هو  العقلية"  رات 
ِّ
"املؤث وتعبير 

وتخضع  اجلداول.  تلك  في  مدرج  طبيعي  منتج  أيِّ  أو   1971 سنة  التفاقية  األربعة  اجلداول  في 
تخضع  التي  الضوابط  لنفس  عليها  حتتوي  التي  واملستحضرات  وجدت،  متى  املواد،  هذه  أمالح 
صور  هي  التي  العقلية  املؤثرات  عن  مختلفة  مواد  فتعتبر  اإليسوميرات،  أما  القاعدية.  املادة  لها 
ُيذكر ذلك حتديدا في أحد  اتفاقية سنة 1971 ما لم  كيميائية مغايرة لها. وهي ال تدخل في نطاق 
التوجيهية  باملبادئ  اخلاصة  الرابعة  النميطة  انظر  املعلومات،  من  مزيد  على  ولالطالع  اجلداول. 

رات. املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  املقدمة  التقارير  إلعداد 

تطبيق  إلى  احلاجة  يعكس  وهذا  جدول.  لكل  مختلف  مراقبة  نظام  على   1971 سنة  اتفاقية  وتنص 
استعمالها.  إساءة  ومخاطر  العالجية  قيمتها  مع  تتوافق  العقلية  املؤثرات  على  مختلفة  ضوابط 
درجة  وتنخفض  األول.  اجلدول  في  املدرجة  املواد  على  املفروض  هو  صرامة  املراقبة  نظام   وأشد 
صرامة تدابير املراقبة الواجب تطبيقها على املواد املدرجة في اجلداول الثالث التالية له انخفاضا 

أدناه(. )انظر  الرابع  حتى  الثاني  اجلدول  من  تدريجيا 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956 )1(

 United Nations, Treaty Series, vol. 976, No.( 1972 االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة )2(

1988 لسنة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  في  املشروع  غير  االجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية  1971؛  لسنة  العقلية  املؤثرات  واتفاقية   14152(؛ 
.)United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627(



2  النميطة األولى- | إطار املراقبة الدولية للمؤثرات العقلية وتوافرها

فإذا  منها.   2 املادة  ألحكام  وفقا  للتعديل  قابل   1971 سنة  اتفاقية  مبقتضى  املواد  مراقبة  ونطاق 
تتعلق  معلومات  العاملية  الصحة  منظمة  لدى  أو  االتفاقية  في  األطراف  الدول  إحدى  لدى  توافرت 
جداول  أحد  في  إدراجها  الضروري  من  يكون  قد  أنه  ورأت  الدولية  للمراقبة  بعد  تخضع  لم  مبادة 
شعر األمني العام لألمم املتحدة بذلك وتزوده باملعلومات الداعمة 

ُ
االتفاقية األربعة، َوَجب عليها أن ت

آخر  إلى  جدول  من  مادة  أي  نقل  على  نفسه  اإلجراء  وينطبق   .)2 املادة  من   1 )الفقرة  لإلشعار 
منها  حتذف  أو  اجلداول  إلى  مواد  تضيف  أن  رات  املخدِّ للجنة  ويجوز  اجلداول.  من  حذفها  أو 
والعلمي  الطبي  العاملية  الصحة  منظمة  رأي  تتلقى  أن  بعد  آخر  إلى  جدول  من  مواد  تنقل  أو  مواد 

املواد. تلك  بشأن 

اجلداول  في  العقلية  املؤثرات  من  مادة   32 البداية  في  درجت 
ُ
أ  ،1971 سنة  اتفاقية  اعتماد  وعند 

مادة   150 من  أكثر  ليشمل  السنني  مر  على  االتفاقية  املراقبة مبوجب  تدابير  نطاق  وتوسع  األربعة. 
املادة  ذلك  في  )مبا  واملهلوسات  األمفيتامينية،  املنشطات  من  عدد  بينها  من   ،2020 عام  بحلول 
القلق ومضادات  املنومة  واملهدئات   ،))LSD( الليسرجيك  حمض  إيثيالميد  )ثنائي   )+(-ليسرجيد 
مواد  وجود  السنني  مر  على  الهيئة  والحظت  االكتئاب.  ومضادات  واملسكنات  الباربيتورات(،  )مثل 
وتنشر  طبية(.  ألغراض  وتستهلك  جتاريا  وتتداول  تصنع  )أي  املشروعة  األسواق  في  بارزة  مختلفة 
املعنون  العقلية  املؤثرات  عن  التقني  تقريرها  في  السوق  نشاط  عن  مفصلة  معلومات  سنويا  الهيئة 

."]...[ لـعام  إحصاءات  العقلية:  "املؤثرات 

1971 لسنة  العقلية  رات 
ِّ
المؤث التفاقية  األربعة  الجداول 

األول الجدول 

العامة  الصحة  على  خاص  بوجه  بالغا  خطرا  تشكل  االستعمال  إلساءة  بشدة  قابلة  مواد 
معدومة أو  للغاية  ضئيلة  العالجية  وقيمتها 

الثاني الجدول 
العالجية  وقيمتها  العامة  الصحة  على  بالغا  خطرا  تشكل  االستعمال  إلساءة  قابلة  مواد 

متوسطة أو  قليلة 

الثالث الجدول 
العالجية  وقيمتها  العامة  الصحة  على  بالغا  خطرا  تشكل  االستعمال  إلساءة  قابلة  مواد 

عالية أو  متوسطة 

الرابع الجدول 
العالجية  وقيمتها  العامة  الصحة  على  بسيطا  خطرا  تشكل  االستعمال  إلساءة  قابلة  مواد 

عالية



رات العقلية لسنة 1971  3
ِّ
مدخل إلى اتفاقية املؤث

األربعة  اجلداول  على  حتتوي  التي  اخلضراء"،  "القائمة  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  وتتعهد 
للهيئة الشبكي  املوقع  في  منها  نسخة  أحدث  على  االطالع  وميكن  للمراقبة.  اخلاضعة   للمواد 
النميطة  في  القائمة  استخدام  عن  املعلومات  من  مزيد  على  احلصول  وميكن   .)www.incb.org(
املخدرات. ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  املقدمة  التقارير  إلعداد  التوجيهية  باملبادئ  اخلاصة  الرابعة 

فيها. املبينة  االلتزامات  تنفيذ  رصد  مبهمة  الهيئة  إلى   1971 سنة  اتفاقية  عهدت  وقد 

على  يجب  التي  املتطلبات  من  األدنى  احلد   1971 سنة  اتفاقية  في  عليها  املنصوص  التدابير  ومتثل 
إذا  صرامة،  أشد  مراقبة  تدابير  تعتمد  أن  للحكومات  ويجوز  بها.  وااللتزام  تنفيذها  احلكومات 
التجارب  أظهرت  وقد  ورفاههم.  الناس  أو ضرورية حلماية صحة  مستصوبة  التدابير  تلك  أن  رأت 
تكفي  ال  االتفاقية  في  عليها  املنصوص  الدولية  بالتجارة  اخلاصة  املراقبة  تدابير  أن  السابقة 
مما  املشروع،  غير  االجتار  قنوات  إلى  العقلية  رات 

ِّ
املؤث تسريب  منع  من  احلكومات  لتمكني  وحدها 

ها  أقرَّ العقلية  رات 
ِّ
املؤث في  الدولية  التجارة  ملراقبة  إضافية  تدابير  عدة  باتخاذ  توصي  الهيئة  جعل 

قراراته. في   
ً
الحقا واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
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الثاني- الفصل 

المراقبة لتدابير  العامة  األهداف 
حماية  نحو  ه  موجَّ  1971 سنة  اتفاقية  مبوجب  إقامته  احلكومات  من  املطلوب  املراقبة  إطار  إن 
استعمال  بأنه ال غنى عن  االتفاقية،  لهذه  بإبرامه  الدولي،  املجتمع  أقر  ورفاههم. وقد  الناس  صحة 
العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وبأنَّ احلصول على هذه املواد لتلك األغراض ال ينبغي  رات 

ِّ
املؤث

أخطار  إلى  اإلنسان  تعرض  العقلية  رات 
ِّ
املؤث استعمال  إساءة  بأن  كذلك  وأقر  دون ضرورة.  يقيد  أن 

التغلب على  وأنه ال ميكن  العادية،  للحياة  واالقتصادي  االجتماعي  النسيج  تهدد  وقد  صحية شديدة 
والدولية. الوطنية  املراقبة  تدابير  بتنسيق   

َّ
إال بها  املشروع  غير  واالجتار  رات  املخدِّ إدمان  أخطار 

وتنفيذ  للمراقبة  نظام  بتعهد  األطراف  الدول  تلزم   1971 سنة  اتفاقية  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تدابير  باتخاذ  الدول  تلزم  أنها  كما  للمراقبة.  اخلاضعة  العقلية  رات 

ِّ
باملؤث االجتار  ملكافحة  تدابير 

املتأصل  التناسب  مبدأ  ومبراعاة  املتضررين،  تأهيل  وإعادة  املخدرات  تعاطي  من  والعالج  للوقاية 
اجلنائية. العدالة  في 

إدارة  طرف  دولة  كل  تنشئ  بأن  منها   6 املادة  توصي   ،1971 سنة  اتفاقية  أحكام  تطبيق  وألغراض 
بااللتزامات  املتعلقة  املسائل  والدولي في  الوطني  الصعيدين  التنسيق على  تكون مسؤولة عن  خاصة 
 
ً
نشئ فعال

ُ
أ إداري خاص  الوظيفة ضمن مهام هيكل  إدراج هذه  االتفاقية. وميكن  احلكومية مبوجب 

رات  للمخدِّ الوحيدة  واالتفاقية   )3(1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  من   17 املادة  مبقتضى 
مع  تتفق  أخرى  وسيلة  بأيِّ  تنفيذها  ميكن  أو   ،1972 سنة  ببروتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 لسنة 

للحكومة. واإلداري  الدستوري  الهيكل 

.United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515 )3(
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رات العقلية وتصديرها واستيرادها 
ِّ
وتقضي املادة 5 من اتفاقية سنة 1971 بأن يكون صنع جميع املؤث

الطبية  األغراض  على   
ً
مقصورا التجاري  تداولها  وكذلك  وحيازتها  واستخدامها  وتخزينها  وتوزيعها 

القيود  من  صرامة  أشد  لقيود  األول  اجلدول  في  املدرجة  املواد  استعمال  ويخضع  والعلمية. 
املدرجة  املواد  استعمال  حظر  ويجب  األخرى.  الثالثة  اجلداول  في  املدرجة  املواد  على  املفروضة 
تلك  استعمال  يجوز  وال  جدا.  محدودة  طبية  وألغراض  العلمية  لألغراض  إال  األول  اجلدول  في 
اخلاضعة  العلمية  أو  الطبية  املؤسسات  في  العاملني  من  بذلك  لهم  املأذون  لألشخاص  إال  املواد 
على  احلصول  أن  بيد  احلكومة.  من  خاصة  موافقة  على  احلاصلة  أو  املباشرة  احلكومية  للرقابة 

املشروعة. والعلمية  الطبية  البحوث  إجراء  يعوق  بحيث  يقيد  أن  ينبغي  ال  املواد  هذه 
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ألحكام  المكملة  المخدرات  ولجنة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  قرارات 
1971 سنة  اتفاقية 

واالجتماعي االقتصادي  المجلس 

التي  العمليات  رقابة فعالة على  العقلية، ووضع  املؤثرات  تدابير مكافحة تسريب   .30/1996 القرار 
العقلية املؤثرات  في  الدولية  التجارة  في  الوسطاء  بها  يقوم 

اتفاقية  من  والرابع  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  تسريب  ملنع  تدابير   .38/1993 القرار 
املشروعة غير  القنوات  إلى  الدولي  االجتار  من   1971 لسنة  العقلية  املؤثرات 

اتفاقية  من  والرابع  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  العقلية  املؤثرات  تسريب  منع   .44/1991 القرار 
املشروعة غير  القنوات  إلى  الدولية  التجارة  من   1971 لسنة  العقلية  املؤثرات 

الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  العقلية  باملؤثرات  الدولي  االجتار  مراقبة  حتسني   .30/1987 القرار 
1971 لسنة  العقلية  املؤثرات  اتفاقية  من  والرابع 

اجلدولني  في  املدرجة  العقلية  املؤثرات  في  الدولية  التجارة  مراقبة  حتسني   .15/1985 القرار 
1971 لسنة  العقلية  املؤثرات  اتفاقية  من  والرابع  الثالث 

1971 لسنة  العقلية  املؤثرات  اتفاقية  تنفيذ   .7/1981 القرار 

العقلية املؤثرات  بشأن  بروتوكول  العتماد  املتحدة  األمم  مؤمتر   .)1971( )د-50(   1576 القرار 

المخدرات لجنة 

ره لالستخدام 
ُ
الكيتامني من املصادر املشروعة مع ضمان تواف القرار 10/57 )2014(. منع تسريب 

الطبي

الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  واملؤثرات  املخّدرة  العقاقير  توافر  تعزيز   .)2011(  6/54 القرار 
استعمالها وإساءة  تسريبها  منع  مع  والعلمية  الطبية  لألغراض  كافية  بكميات 

كافية  بكميات  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املشروعة  العقاقير  توافر  تعزيز   .)2010(  4/53 القرار 
وتعاطيها تسريبها  منع  على  نفسه  الوقت  في  العمل  مع  والعلمية  الطبية  لألغراض 

وتسريبه الكيتامني  استعمال  إساءة  عن  الناجم  للخطر  التصدي   .)2007(  3/50 القرار 

للمراقبة اخلاضعة  املواد  قائمة  في  الكيتامني  إدراج   .)2006(  6/49 القرار 

على  حتتوي  مبواد  الطبي  للعالج  اخلاضعني  باملسافرين  املتعلقة  األحكام   .)2003(  6/46 القرار 
الدولية للمراقبة  خاضعة  عقلية  ومؤثرات  مخدرة  عقاقير 
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الثالث الفصل 

الوطنية المراقبة  تدابير 
تشريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  األطراف  الدول  تتخذ  بأن   ،

ً
عموما  ،1971 سنة  اتفاقية  تقضي 

يلي: ما  أجل  من  وإدارية 

منها؛ كل  إقليم  داخل  االتفاقية  أحكام  إنفاذ  )أ( 

االتفاقية. أهداف  حتقيق  على  الدولية  واملنظمات  الدول  سائر  مع  التعاون  )ب( 

الوطنية. املراقبة  بتدابير  املتصلة   1971 سنة  اتفاقية  ملواد  عاما  عرضا  التالي  اجلدول  ويورد 

الوطنية المراقبة  تدابير 

التراخيص  -8 السجالتاملادة   -11 املادة 

الطبية الوصفات   -9 الدوليةاملادة  بالتجارة  متعلقة  أحكام   -12 املادة 

والنشرات  العبوات  بشأن  حتذيرات   -10 املادة 

اإلعالنية 

التفتيش  -15 املادة 

ألف- التراخيص

اتفاقية  من  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  باملواد  املتعلقة  األنشطة  القتصار   
ً
ضمانا

االتفاقية احلصول  8 من  املادة  الضرورية فقط، تشترط  والعلمية  الطبية  1971 على األغراض  سنة 
فيها  والتجارة  املواد  هذه  بصنع  للقيام  احلكومية  املراقبة  تدابير  من  يشابهها  ما  أو  تراخيص  على 
مبراقبة  احلكومات  تقوم  أن  ويجب  وتوزيعها.  التجارية(  واالستيراد  التصدير  أنشطة  ذلك  في  )مبا 
وإضافة  العمليات.  هذه  بإجراء  املرعية  األصول  حسب  لهم  املأذون  واملؤسسات  األشخاص  جميع 
فيها  يجري  التي  واألماكن  املؤسسات  إخضاع  بوجوب   8 املادة  من  )ب(   2 الفقرة  تقضي  ذلك،  إلى 
هذا  ومبقتضى  مماثلة.  تدابير  أو  تراخيص  مبقتضى   

ً
أيضا للمراقبة  التوزيع  أو  التجارة  أو  الصنع 

احلكم األخير، يجوز للحكومات أن تنظر في جعل الترخيص لهذه املنشآت مشروطا ببنائها وتركيب 
السرقة. من  احلماية  ويوفر  املراقبة  تيسير  يتيح  نحو  على  معداتها  جميع 
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الفرعية )ب( من  الفقرة  اتفاقية سنة 1971، تقضي  وفي حالة املواد املدرجة في اجلدول األول من 
والتجارة  املواد  تلك  لصنع  مسبق  إذن  أو  خاص  ترخيص  على  باحلصول  االتفاقية  تلك  من   7 املادة 
املدرجة  املواد  واستيراد  تصدير   7 املادة  من  )و(  الفرعية  الفقرة  وحتظر  وحيازتها.  وتوزيعها  فيها 
في  املختصتان  الهيئتان  أو  السلطتان  هما  كالهما  واملورد  املصدر  كان  إذا   

َّ
إال األول  اجلدول  في 

أو  األشخاص  من  كانا  أو  التوالي،  على  واملستوردة  املصدرة  املنطقة  أو  واملستورد  املصدر  البلد 
يتعلق  وفيما  املنطقة.  في  أو  البلد  في  املختصة  السلطات  من  بذلك  خاصة  لهم  املأذون  املؤسسات 
فإنها  األول،  في اجلدول  املدرجة  للمواد  االتفاقية  بها  تسمح  التي  املحدودة جدا،  االستعمال  بأوجه 
لهم  املأذون  األشخاص  على  االتفاقية،  من   7 املادة  من  )أ(  الفرعية  الفقرة  أحكام  وفق  مقصورة، 
أو علمية خاضعة على نحو مباشر  الذين يعملون في مؤسسات طبية  املرعية،  بذلك حسب األصول 

منها. خاصة  موافقة  على  حاصلة  أو  حكوماتها  ملراقبة 

اتفاقية  أن يكون أيُّ شخص يحصل على ترخيص مبقتضى  املعنية، يجب  املادة  أو  وأيا كان اجلدول 
مبقتضى  َسّن 

ُ
ت التي  الوطنية،  واللوائح  القوانني  أحكام  لتنفيذ  كافيا  تأهيال   

ً
مؤهال  1971 سنة 

إلى  تشير  أنها  على  كافيا"  تأهيال  "مؤهال  عبارة  فهم  وينبغي  وأمني.  فعال  نحو  على  االتفاقية، 
السواء. على  واألخالقية  التقنية  املؤهالت 

باء- السجالت

العقلية  رات 
ِّ
املؤث في  يتعاملون  الذين  األشخاص  من   1971 سنة  اتفاقية  من   11 املادة  تقتضي 

 يستند 
ً
دة من معامالتهم. وينبغي للسجالت أن تتيح أساسا االحتفاظ بسجالت تتضمن جوانب محدَّ

ينبغي للسجالت  إليها أعاله. كما  املشار  بالتراخيص  املتعلقة  بالشروط  التقيد  إليه في حتديد مدى 
التي   ،16 املادة  في  إليها  املشار  اإلحصائية  املعلومات  على  احلكومات  منه   حتصل 

ً
مصدرا توفر  أن 

وعلى  العقلية،  رات 
ِّ
املؤث عن  معينة  بيانات  العام  واألمني  الهيئة  من  كل  إلى  تقدم  بأن  األطراف  تلزم 

األقل. على  سنتني  ملدة  والسجالت  املعلومات  بهذه  حتتفظ  أن  احلكومات 

:11 املادة  تفرضها  التي  االلتزامات  يلي  وفيما 
املواد وجميع األشخاص اآلخرين  املواد املدرجة في اجلدول األول. يجب على صانعي هذه  )أ( 
الكميات   ’1‘ يلي:  ما  تبني  مفصلة  بسجالت  يحتفظوا  أن  وتوزيعها  فيها  بالتجارة  لهم  املأذون 
والتصرف  املواد  تلك  احتياز  عمليات  من  عملية  كل  حجم  و‘3’  املخزونة؛  الكميات  و‘2’  املصنوعة؛ 

واملتلقي؛ املورد  واسم  وتاريخها  فيها 

وموزعيها  املواد،  هذه  صانعي  على  يجب  والثالث.  الثاني  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  )ب( 
و‘2’  املصنوعة؛  الكميات   ’1‘ عن:  مفصلة  بسجالت  االحتفاظ  ومستورديها  ومصدريها  باجلملة 
واملتلقي.  املورد  واسم  وتاريخها  فيها  والتصرف  املواد  تلك  احتياز  عمليات  من  عملية  كل  حجم 
يجب  فيها  والتصرف  احتيازها  عمليات  تفاصيل  فإن  الثاني،  اجلدول  في  مدرجة  املادة  كانت  وإذا 
العلمية.  واملؤسسات  الرعاية  ومراكز  واملستشفيات  بالتجزئة  موزعيها  من  كل   

ً
أيضا يسجلها  أن 

وتلك  املوزعني  هؤالء  من  مطلوب  هو  ما  كل  فإن  الثالث،  اجلدول  في  املدرجة  للمواد  بالنسبة  أما 
الطلب؛ عند  بسرعة  إلتاحتها  والتصرف  االحتياز  بعمليات  املتعلقة  املعلومات  جتهيز  هو  املؤسسات 

االحتفاظ  عليهم  يجب  الذين  الوحيدون  األشخاص  الرابع.  اجلدول  في  املدرجة  املواد  )ج( 
أما  ومستوردوها؛  ومصدروها  صانعوها  هم  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  باملواد  خاصة  بسجالت 
للمواد  اإلجمالية  الكميات  فهي  طرف،  دولة  كل  حتدده  حسبما  تسجيلها،  يجب  التي  املعلومات 

سنة؛ كل  واملستوردة  واملصدرة  املصنوعة 
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على  يجب  والرابع(.  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  املواد  )من  املعفاة  املستحضرات  )د( 
يلي:  ما  الثالثة(  النميطة  )انظر  معفى  مصنوع  مستحضر  كل  يخص  فيما  تسجل،  أن  الصنع  جهة 
اإلجمالية  الكمية  و‘2’  املستحضر؛  ذلك  صنع  في  تستخدم  العقلية  املؤثرات  من  مادة  أي  كمية   ’1‘

األولي. وتصريفه  املستحضر  طبيعة  و‘3’  املصنوعة؛ 

جيم- التفتيش

صانعي  على  للتفتيش  نظام  إقامة   1971 سنة  اتفاقية  في  طرف  دولة  كل  من   15 املادة  تقتضي 
الطبية  املؤسسات  وعلى  والتجزئة،  باجلملة  وموزعيها  ومستورديها  ومصدريها  العقلية  رات 

ِّ
املؤث

يشمل  وأن  املراقبة  لكفاءة  الالزم  بالتواتر  التفتيش  إجراء  ويجب  املواد.  تلك  تستعمل  التي  والعلمية 
للتحقق  وسيلة  تتيح  ألنها  قصوى  أهمية  هذه  التفتيش  ولعمليات  والسجالت.  واملخزونات  األماكن 
طبق بحذافيرها. 

ُ
وت تنفيذا سليما  نفذ 

ُ
ت املقررة  املراقبة  تدابير  إذا كانت  بصورة مباشرة وشاملة مما 

في  عليها  املنصوص  بالشروط  االلتزام  من  التأكد  الوطنية  للسلطات  التفتيش  نظام  وجود  ويتيح 
في  محصورة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث باستخدام  املتعلقة  األنشطة  كانت  إذا  مما  والتحقق  التراخيص، 

مشروعة. غير  قنوات  إلى  تسريب  هناك  كان  إذا  ومما  املشروعة،  األنشطة 

الطبية دال- الوصفات 

فإن  طبي،  لغرض  يحتاجونها  الذين  لألشخاص  إال  العقلية  رات 
ِّ
املؤث صرف  عدم  ضمان  بغية 

هذه  وتنطبق  طبية.  وصفات  على  بناء  إال  املواد  هذه  صرف  جواز  عدم  قاعدة  ترسي   9 املادة 
اجلدول  في  املدرجة  املواد  أما  والرابع.  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  املواد  على  القاعدة 
)أ(  الفرعية  الفقرة  دة في  املحدَّ ملنع استعمالها في غير األغراض   

ً
أكثر شموال األول فتخضع حلظر 

يخضع  وأن  السليمة  الطبية  املمارسات  الطبية  الوصفات  إصدار  في  تتبع  أن  ويجب   .7 املادة  من 
عدم  على  النص  أن  به  املسلم  ومن  ورفاههم.  الناس  صحة  حلماية  الالزمة  لألنظمة  إصدارها 
وحيثما  البلدان؛  بعض  ظروف  مع  يتالءم  ال  قد  عام(  )كشرط  طبية  بوصفة  إال  العقاقير  صرف 
املدرجة  املواد  بصرف  التحديد  وجه  على  لهم  املأذون  لألشخاص  يجوز  معاكسة،  ظروف  وجدت 
الطبي  لالستعمال  طبية  وصفة  دون  صغيرة  كميات  منها  يصرفوا  أن  والرابع  الثالث  اجلدولني  في 

استثنائية. حاالت  في  لألفراد 

واإلعالنات العبوات  على  هاء- وضع حتذيرات 

 
ً
مأمونا  

ً
استعماال العقلية  رات 

ِّ
املؤث استعمال  ضمان  إلى   1971 سنة  اتفاقية  من   10 املادة  ترمي 

في  املستهلك  سالمة  لضمان  الالزمة  االستعمال  إرشادات  تدرج  بأن  املادة  هذه  وتقضي   .
ً
وناجعا

رات العقلية املباعة بالتجزئة أو في النشرات اإليضاحية املرفقة 
ِّ
البطاقات امللصقة على عبوات املؤث

 10 املادة  تلزم  كما  املناسبة.  والتنبيهات  التحذيرات  جميع  اإلرشادات  هذه  تتضمن  أن  ويجب  بها. 
اجلمهور. عامة  إلى  العقلية  رات 

ِّ
املؤث عن  إعالنات  توجيه  بحظر  األطراف  الدول 

الدولية التجارة  على  ضوابط  واو- فرض 

عن  تنشأ  التي  واملخاطر  األخطار  ملستوى   
ً
تبعا األربعة  اجلداول  على  املطبق  املراقبة  نطاق  يتباين 

وتصدير  استيراد  على  صرامة  األشد  املراقبة  تدابير  طبق 
ُ
وت منها.  جدول  كل  في  املدرجة  املواد 

واملورد  املصدر  يكون  عندما   
َّ
إال دوليا  فيها  بالتجارة  يسمح  ال   

ْ
إذ األول،  اجلدول  في  املدرجة  املواد 
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د  إذن محدَّ املؤسسات احلاصلني على  أو  األشخاص  أو من  املختصة،  الوطنية  السلطات  كالهما من 
املواد. تلك  في  بالتجارة  بلدانهم  في  املختصة  السلطات  من 

من  مسبقة  موافقة  على  احلصول  يجب  والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  حالة  وفي 
التصدير. أو  باالستيراد  إذن  شكل  في  جتارية  عملية  كل  على  املختصة  الوطنية  السلطات 

مراقبة  نطاق  توسيع  يطلب  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أخذ  الثمانينات،  منتصف  من  وابتداء 
 1971 سنة  اتفاقية  به  تقضي  الذي  والتصدير،  االستيراد  أذون  نظام  بواسطة  الدولية  التجارة 
الثالث اجلدولني  في  املدرجة  املواد  ليشمل  والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد   بشأن 
اجلدولني  في  املدرجة  للمواد  كبيرة  تسريب  عمليات  بحدوث  تفيد  معلومات  ورود  بعد  والرابع،)4( 

املشروع. غير  االجتار  قنوات  إلى  املشروعة  والتجارة  الصنع  قنوات  من  والرابع  الثالث 

ذلك  في  مبا  الدولية،  التجارة  على  املنطبقة  املراقبة  تدابير  عن  مفصلة  معلومات  على  وللحصول 
املفروضة  والقيود  العقلية  املؤثرات  وتصدير  استيراد  وبحظر  املستحضرات  بإعفاء  املتعلقة  التدابير 
العقلية. املؤثرات  في  الدولية  بالتجارة  اخلاصة  الثالثة  النميطة  انظر  واستيرادها،  تصديرها  على 

خ 26 أيار/مايو 1987 و44/1991  خ 28 أيار/مايو 1985 و30/1987 املؤرَّ )4( أيد املجلس االقتصادي واالجتماعي هذه التوصية في قراراته 15/1985 املؤرَّ

خ 27 متوز/يوليه 1993. خ 21 حزيران/يونيه 1991 و38/1993 املؤرَّ املؤرَّ
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الرابع الفصل 

وتيسير  العقلية  المؤثرات  توفير 
الطبية لألغراض  عليها  الحصول 

العقلية املؤثرات  توافر  ضمان  ألف- أهمية 

املؤثرات  استعمال  إساءة  ومكافحة  منع  على  تصميمها  عن   1971 سنة  اتفاقية  في  األطراف  أعربت 
املواد  هذه  استعمال  عن  غنى  ال  بأنه  نفسه  الوقت  في  اعترفت  أنها  إال  بها،  واالجتار  العقلية 

ضرورة. دون  يقيد  أن  ينبغي  ال  األغراض  لتلك  عليها  احلصول  وبأن  والعلمية  الطبية  لألغراض 

غنى  ال  التي  الهامة  األدوية  من  عدد  ملراقبة  قانونيا  إطارا   1971 سنة  اتفاقية  توفر  لذلك،  ونتيجة 
وإدارة  الطبية  احلاالت  من  واسعة  طائفة  ملعاجلة  أساسية  عقاقير  العقلية  املؤثرات  ومتثل  عنها. 
في  وللتخدير  والصرع،  واألرق  القلق  مثل  والعصبية،  النفسية  الصحية  احلاالت  سيما  وال  عالجها، 

اجلراحية. للعمليات  السابقة  اإلجراءات 

املجاالت  في  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  تؤديه  الذي  املهم  الدور  من  الرغم  وعلى 
 
ً
نظرا  

ً
يا حتدِّ يزال  ال  والوطني  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  من  كل  على  توافرها  تقييم  فإن  الطبية، 

املناسب  املستوى  لتقييم  راسخة  وسائل  أو  الوطني  الصعيد  على  شاملة  بيانات  توافر  عدم  إلى 
الطلب. تلبية  أجل  من  العقلية  املؤثرات  الستخدام 

الصرع  مرضى  من  املائة  في   80 أن  إلى  احلكومات  من  محدود  عدد  من  الواردة  البيانات  وتشير 
الصلة  العقلية ذات  املؤثرات  يتركز استهالك  بينما  الدخل،  أو متوسطة  بلدان منخفضة  يعيشون في 
بذلك  يتصل  وما  الطبية  املمارسة  في  تنوعا  ناحية،  من  يعكس،  وهذا  الدخل.  املرتفعة  البلدان  في 
كمية  دقيقة،  بيانات  وجود  عدم  أخرى  ناحية  ومن  الطبية،  الوصفات  أمناط  في  اختالفات  من 
تقرير  انظر  التفاصيل،  من  مزيد  على  ولالطالع  املواد.  هذه  استهالك  عن  سواء،  حد  على  ونوعية 
من  كافية  كميات  على  احلصول  ُسبل  ضمان  في  املحَرز  التقدم  املعنون   2018 لعام  اخلاص  الهيئة 

والعلمية. الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد 

بسبب  العالم  من  كثيرة  أنحاء  في  العقلية  املؤثرات  توافر  وتقييم  رصد  في  حتديات  الهيئة  وتواجه 
تلك  على  احلصول  أن  إلى  املتاحة  املعلومات  وتشير  انعدامها.  أو  االستهالك  بيانات  اتساق  عدم 
توزيع  يشوبان  قد  والظلم  القصور  وأن  السكان،  بعض  على  تقريبا  متعذرا  أمرا  يكون  قد  املواد 

النفسية. الصحة  اضطرابات  ملعاجلة  املخصصة  املوارد 
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العقلية في أنحاء  البيانات املتعلقة بالكميات املستهلكة من املؤثرات  وإضافة إلى ذلك، ما زال نقص 
يقل  التي  للبلدان  املناسبة  املساعدة  تقدمي  يعترض  الذي  الرئيسي  التحدي  يشكل  العالم  من  كثيرة 
من  الطبية  احتياجاتها  تقييم  على  احلكومات  حتث  الهيئة  زالت  ما  ولذلك،  املواد.  تلك  توافر  فيها 

الهيئة. إلى  البيانات  هذه  وتقدمي  منها  الوطني  استهالكها  حجم  وقياس  املواد  تلك 

الوطني االستهالك  باء- قياس 

الذي  املراقبة  لنظام  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  الستهالك  تعريف  على   1971 سنة  اتفاقية  تنص  ال 
اعتمدت  لذلك  الوطني.  االستهالك  عن  بيانات  بتقدمي  األطراف  الدول  تلزم  ال  أنها  كما  وضعته، 
تقدمي  أجل  من  واحلكومات  الهيئة  بني  التعاون  زيادة  إلى  تهدف  متعددة  قرارات  املخدرات  جلنة 

العالم. أنحاء  جميع  في  العقلية  املؤثرات  استهالك  ملستويات  أوضح  صورة 

تقريرها  في  تدرج  أن  إلى   ،2010 آذار/مارس  املؤرخ   ،4/53 قرارها  في  الهيئة،  اللجنة  دعت  وقد 
 ،6/54 قرارها  في  اللجنة،  عت  وشجَّ العقلية.  املؤثرات  استهالك  عن  معلومات   2010 لعام  السنوي 
العقلية  رات 

ِّ
املؤث استهالك  حجم  عن  بيانات  تقدمي  على  األعضاء  الدول   ،2011 مارس  آذار/  املؤرخ 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث استهالك  مستويات  حتليل  من  تتمكن  حتى  الهيئة  إلى  والعلمية  الطبية  لألغراض 

كافية. بكميات  توفيرها  على  وتعمل  دقيق  نحو  على 

عن  البيانات  جلمع  استخداما  األكثر  املنهجيات  عن  معلومات  الهيئة  جمعت  الغاية،  لهذه  وحتقيقا 
الوثيقة. بهذه  وأرفقتها  العقلية،  املؤثرات  استهالك 

السلطات  لدى  البيانات  منهجيات جلمع  لوضع  منطلق  توفير  املعلومات هو  والهدف من جتميع هذه 
الوطنية املختصة التي ال تقدم بيانات عن استهالك املؤثرات العقلية للهيئة. وقد تكون تلك املعلومات 
الوطني،  االستهالك  قياس  أجل  من  البيانات  جلمع  نظام  بالفعل  لديها  التي  للبلدان  أيضا  مفيدة 

أخرى. بلدان  في  ومستعملة  متاحة  أخرى  منهجيات  على  االطالع  في  ترغب  ولكنها 

للتحقق  املختصة  الوطنية  السلطات  بعض  التي تستخدمها  اآلليات  معلومات عن  أيضا  تتضمن  وهي 
عن  فضال  الشأن،  هذا  في  لديها  املرخصة  التشغيل  جهات  من  جتمع  التي  البيانات  صحة  من 
بها  تشكل  التي  الكيفية  وعن  البيانات  جمع  عملية  في  الشائعة  التشغيلية  املمارسات  عن  تفاصيل 

الصحية. املعلومات  نظم  مستقبل  اجلديدة  التكنولوجيات 

السنوية  اإلحصائية  تقاريرها  في  تدرج  أن  على   1971 سنة  اتفاقية  في  األطراف  الهيئة  وتشجع 
تبني  أن  اإلبالغ  لسلطة  وينبغي  العقلية.  رات 

ِّ
للمؤث استهالكها  عن  بيانات   )P االستمارة  )باستخدام 

األربعة.  االتفاقية  جداول  في  مدرج  عقلي  مؤثر  لكل  بالنسبة  املعنية  السنة  خالل  املستهلكة  الكمية 
اخلاصة  الرابعة  النميطة  انظر   ،P االستمارة  ملء  كيفية  عن  املعلومات  من  مزيد  على  ولالطالع 

املخدرات. ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  املقدمة  التقارير  إلعداد  التوجيهية  باملبادئ 
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الخامس الفصل 

الدولية  الهيئة  إلى  التقارير  تقديم 
رات المخدِّ لمراقبة 

على  تقع  مهمة  فهو  نفسه  التنفيذ  ا  أمَّ  .1971 سنة  اتفاقية  أحكام  تنفيذ  رصد  عن  مسؤولة  الهيئة 
احلكومات  تعاون  يلزمها  فعال،  نحو  على  الرصد  مبهمة  الهيئة  تنهض  ولكي  احلكومات.  عاتق 
طريق  عن  بعيد  حد  إلى  يتم  الرصد  ملهمة  الهيئة  إجناز  فإنَّ  أدق،  وبعبارة   .

ً
وثيقا  

ً
تعاونا معها 

 ،16 املادة  من  و5   4 الفقرتني  مبوجب  إليها  احلكومات  تقدمها  أن  يلزم  التي  املعلومات  استعراض 
االقتصادي  املجلس  قرارات  على  بناء  طوعية،  بصورة  احلكومات  توفرها  التي  اإلضافية  واملعلومات 

الصلة. ذات  واالجتماعي 

والتزام  العقلية.  رات 
ِّ
للمؤث الدولية  املراقبة  الزاوية في نظام  البيانات اإلحصائية حجر  ويشكل نظام 

إمنا  عليها  التعويل  وإمكانية  التقارير  تلك  وشمول  التقارير  تقدمي  في  باملواعيد  الدقيق  احلكومات 
مبختلف  املؤيدة  الهيئة  ولتوصيات  االتفاقية  ألحكام  تنفيذها  كيفية  بعيد  حد  إلى  جتسد  أمور  هي 
الهيئة  مع  تعاون كل حكومة  أهم جوانب  فإنَّ من  ثم،  ومن  واالجتماعي.  االقتصادي  املجلس  قرارات 

الواجب. النحو  على  املطلوبة  اإلحصائية  املعلومات  تقدمي  في  اإلسراع 

إضافية  مبعلومات  تزويدها  احلكومات  من  تطلب  وقد  اإلحصائية،  التقارير  من  الهيئة  وتتحقق 
الواردة  اإلحصائية  للبيانات  سنويا  ملخصا  الهيئة  وتنشر  مة.  املقدَّ البيانات  بعض  توضيح  أجل  من 
)متاحة   "]...[ لعام  إحصاءات  العقلية:  "املؤثرات  بعنوان  اإلنترنت  على  إلكترونية  صيغة  في  إليها 
البلدان.  بني  وفيما  الزمن  َمرِّ  على  مقارنات  بعقد  يسمح  شكل  في   )www.incb.org موقعها  في 
مدى  من  للتأكد  املنشور  ذلك  دراسة  إمكانية   1971 سنة  اتفاقية  في  األطراف  للدول  تتاح  وبذلك، 

االتفاقية. بها  تقضي  التي  بااللتزامات  الوفاء 

الصادرات  جميع  كانت  إذا  مما  التحقق  من  الهيئة  ن 
ِّ
ُيمك الدولية  بالتجارة  املتعلقة  البيانات  وحتليل 

قد  كانت  إذا  مما  أو  املستوردة  البلدان  في  املشروعة  وجهاتها  إلى  وصلت  قد  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من 

مشروعة. غير  قنوات  إلى  تسريبات  حدثت 

ومواعيده. تقدميها  تواتر  تبني  املطلوبة  باالستمارات  قائمة  التالي  اجلدول  ويورد 
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التقدمياالسماالستمارة التقدميتواتر  تاريخ 

P السنوياالستمارة  اإلحصائي   التقرير 

سنة  اتفاقية  في  املدرجة  املواد  عن 

1971

ا حزيران/يونيه سنويًّ  30

عام كل  من 

A/P الواردات االستمارة  عن  الفصلية  اإلحصاءات 

في  املدرجة  املواد  من  والصادرات 

اتفاقية من  الثاني   اجلدول 

1971 سنة 

ا فصلفصليًّ كل  نهاية 

B/P والعلمية االستمارة  الطبية  االحتياجات  تقدير 

في  املدرجة  املواد  من  السنوية 

من  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول 

1971 سنة  اتفاقية 

كل  األقل  على  مرة 

سنوات ثالث 

موعد  هناك  ليس 

د محدَّ نهائي 

 ملحق

B/P االستمارة 

التقديرات فرادى  االقتضاءتعديل  وقتحسب  أيِّ  في 

اخلاصة  الثانية  النميطة  في   B/Pو  A/Pو  P االستمارات  ملء  كيفية  عن  مفصلة  معلومات  وترد 
التقارير  إلعداد  التوجيهية  باملبادئ  اخلاصة  الرابعة  والنميطة  العقلية  املؤثرات  تقديرات  بنظام 

املخدرات. ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  املقدمة 
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السادس الفصل 

الهيئة  تتخذها  اليت  اإلجراءات 
في رات  المخدِّ لمراقبة   الدولية 

الدولية المراقبة  نظام  إطار 
إذا  ما  معرفة  من  احلكومات،  من  تتلقاها  التي  املعلومات  وحتليل  دراسة  خالل  من  للهيئة،  ميكن 
الهيئة  وتقوم  ممكنة.  فعالية  بأقصى  يجري  العالم  أنحاء  شتى  في   1971 سنة  اتفاقية  تطبيق  كان 
التوصية  إلى  تقييماتها  تؤدي  وقد  رات،  املخدِّ مراقبة  مجال  في  الوطنية  للجهود  مستمر  بتقييم 
على  رات  املخدِّ مراقبة  حتسني  أجل  من  معينة  تعديالت  إجراء  اقتراح  أو  معينة  إجراءات  باتخاذ 
حتسني  إلى  تهدف  التي  الوطنية  املبادرات  تيسير  إلى  الهيئة  وتسعى  الدولي.  أو  الوطني  الصعيد 
رات وتقدمي أوجه أخرى للمساعدة في االضطالع بها. وميكن للهيئة، في حاالت  فعالية مراقبة املخدِّ
واجلرمية(  املخدرات  )مكتب  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  توصي  أن  مناسبة، 

التعاهدية. اللتزاماتها  االمتثال  إلى  الرامية  جلهودها   
ً
دعما احلكومات  إلى  مساعدة  بتقدمي 

ويجب على الهيئة، وهي تؤدي مهام عملها، أن تتصرف على نحو يتسق مع واجبها في إتاحة املجال 
في  املختصة  السلطات  مع  تواصل مستمر  على  فهي  ولذلك،  وبني احلكومات.  بينها  متواصل  حلوار 
االتصال  بغية  مختلفة  لبلدان  رسمية  بزيارات  الهيئة  أعضاء  يقوم  كما   .

ً
تقريبا العالم  بلدان  جميع 

تزويد  واجلرمية،  رات  املخدِّ مكتب  مع  وبالتعاون  االقتضاء،  حسب  الهيئة،  وتتولى  حكوماتها.  مع 
املسؤولني  اإلداريني  لتدريب  برنامج  شكل  املساعدة  هذه  تتخذ  وقد  مباشرة.  مبساعدة  احلكومات 
إقليمية  دراسية  حلقات  في  أو  فيينا،  في  الهيئة  أمانة  في  ُينظم  رات  للمخدِّ الوطنية  املراقبة  عن 
أو  التدريب  هذا  مثل  تطلب  التي  البلدان  في  دراسية  حلقات  في  أو  بلدان،  عدة  في  للمسؤولني 

رات. املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  في  معينة  صعوبات  تواجه  التي 

أحكام  تطبيق  لضمان  إضافية  تدابير   ألف-  اتخاذ 
1971 سنة  اتفاقية 

شتى  وسائل  االقتضاء،  عند  تستخدم،  أن  للهيئة،   1971 سنة  اتفاقية  من   19 املادة  أحكام  جتيز 
ما،  بلد  في  تطبق  ال   1971 سنة  اتفاقية  أحكام  أنَّ  في  شك  لديها  كان  فإذا  الضغط.  أو  لإلقناع 
حكومة  من  إيضاحات  تطلب  أن  لها  جاز  االتفاقية،  أهداف  على  ا  جديًّ  

ً
خطرا يشكل  هذا  وأن 

رأت  إذا  معينة  عالجية  تدابير  اتخاذ  املعنية  باحلكومة  تهيب  أن  لها  يجوز  ثم،  ومن  املعني.  البلد 
أن  للهيئة  جاز  الفعالية،  عدمي  كان  السابقة  بالتدابير  احلالة  عالج  أنَّ  اتضح  وإذا  لذلك.  ضرورة 
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االقتصادي  واملجلس  رات  املخدِّ وجلنة  األطراف  الدول  انتباه  تلفت  أن  ميكنها  إذ  آخر،  إجراء  تتخذ 
استيراد  بوقف  األطراف  الدول  توصي  أن  أخير،  كمالذ  ميكنها،  كما  املسألة،  إلى  واالجتماعي 
.
ً
معا اإلجراءين  اتخاذ  أو  إليه  معينة  مواد  تصدير  عدم  أو  ر  املقصِّ البلد  من  معينة  عقلية  رات 

ِّ
مؤث

السنوي باء- التقرير 

كل  في  املخدرات  مراقبة  حلالة   
ً
شامال  

ً
مسحا يتضمن  أنشطتها  عن   

ً
تقريرا سنة  كل  الهيئة  تصدر 

تعمل  إذ  والهيئة،  والسالئف.  املخدرة  والعقاقير  العقلية  رات 
ِّ
املؤث التقرير  ويتناول  العالم.  أنحاء 

كمراقب محايد، حتاول حتديد االجتاهات واحلاالت اخلطيرة والتنبؤ بها، وتبني التدابير التي ميكن 
التي  اجلهود  في  ُمهمة  أداة  السنوي  التقرير  يشكل  وبذلك،  األخطار.  تلك  لتبديد  اتخاذها  يجب  أو 
والدولي.  املحلي  الصعيدين  على  فعالة  بصورة  رات  املخدِّ مراقبة  لتشجيع  الدولي  املجتمع  يبذلها 
العقلية. رات 

ِّ
باملؤث املتعلقة  املسائَل  أحُدها  يعالج  مفصلة،  تقنية  بتقارير  السنوي  التقرير  وُيستكمل 

العقلية رات 
ِّ
املؤث عن  السنوي  التقني  جيم- التقرير 

عنوان  حتت  ا  سنويًّ ونشرها  احلكومات  من  مة  املقدَّ اإلحصائية  البيانات  جميع  بتحليل  الهيئة  تقوم 
احتياجات  ولتلبية  املراقبة  ألغراض  البيانات  نشر 

ُ
وت  ."]....[ عام  إحصاءات  العقلية:  رات 

ِّ
"املؤث

ف 
َّ
تصن جداول  عدة  من  املنشور  هذا  ويتألف  املعلومات.  تلك  من  الناس  وعامة  واملنشآت  الباحثني 

دراسة  ييسر  املبلغ عنها، مما  اإلحصاءات  تعليقات على  ويتضمن   ،1971 اتفاقية سنة   جلداول 
ً
وفقا

مشروعة. بطريقة  ستهلك 
ُ
وت فيها  وُيتاجر  ع 

َ
صن

ُ
ت التي  العقلية  رات 

ِّ
املؤث عن  اإلحصائية  املعلومات 



املرفق األول  17

األول المرفق 

1971 لسنة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث اتفاقية  إلى  انضمام  منوذج صك 

في فيينا  في  برمت 
ُ
أ  1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  إن   حيث 
،1971 شباط/فبراير   21

أن  الخارجية(،  وزير  أو  الحكومة  رئيس  أو  الدولة  رئيس  ولقب  )اسم  أدناه  املوقع  أنا  علن، 
ُ
أ

أعاله،  املذكورة  االتفاقية  في  نظرت  وقد   ، الدولة(         )اسم  حكومة         
وتنفيذها. بأحكامها  بالعمل   

ً
صادقا  

ً
تعهدا وتتعهد  االتفاقية  هذه  إلى  تنضم 

في هذا  االنضمام  صك  على  عت 
َّ
وق تقدم،  ملا   

ً
وإثباتا

)التاريخ(          يوم            )املكان(                    

)التوقيع(    
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الثاني المرفق 

العقلية املؤثرات  استهالك  عن  البيانات  منهجيات جلمع  مجموعة 



قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

األمم املتحدة • فيينا، 2021

منهجيات  مجموعة 
عن البيانات   لجمع 

العقلية المؤثرات  استهالك 
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ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

وتقدير شكر 

عن  املسؤولة  املختصة  الوطنية  السلطات  من  كلٌّ  فيها  أسهم  تعاونية،  عملية  خالل  من  الوثيقة  هذه  ت  ِعدَّ
ُ
أ  -1

املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املخدرات،  ملراقبة  الدولية  الهيئة  وأمانة  العقلية،  املؤثرات  استهالك  عن  البيانات  جمع 
باملخدرات واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، واملركز األوروبي لرصد املخدرات 
في  اإلنترنت  عبر  ُعقد  الذي  اخلبراء  فريق  اجتماع  في  ساهموا  الذين  جميع  إلى  خاص  شكر  ه  وُيوجَّ واإلدمان. 

.2020 أيلول/سبتمبر   17 إلى   14 من  الفترة 

وسيجري  املخدرات،  ملراقبة  الدولية  الهيئة  ألمانة  التابع  العقلية  املؤثرات  مراقبة  قسُم  املجموعة  هذه  عدَّ 
َ
أ وقد   -2

باستمرار. حتديثها 
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قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

املحتويات

مة مقدِّ  -
ً
أوال

الطبية لألغراض  توافرها  مدى  وتقييم  العقلية  املؤثرات  استهالك   -
ً
ثانيا

البيانات جمع  منهجيات   -
ً
ثالثا

عامة مالحظات  ألف- 

املختصة الوطنية  بالسلطات  متعلقة  اعتبارات  باء- 

املنهجيات جيم- 

فقط الواردات  على  القائمة  املنهجية   -1

املباشرة غير  القياسات  أساس  على  املحسوب  االستهالك   -2

بالتجزئة البيع  منافذ  إلى  والصناع  اجلملة  جتار  من  التوزيع  حركة   -3

النهائيني املستعملني  إلى  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  التوزيع  حركة   -4

البيع  منافذ  من  التوزيع  وحركة  اإلحصائية  البيانات  عينات  أساس  على  5-  االستهالك 
النهائيني املستعملني  إلى  بالتجزئة 

االستهالك بيانات  صحة  من  التحقق   -
ً
رابعا

التحقق آليات  ألف- 

بها/املعتمدة املأذون  الواردات  مقابل  عنها  غ 
َّ
املبل الواردات   -1

عنها غ 
َّ
املبل املخزونات   -2

املحلية التجارة   -3

األخرى املواد  أو  املستحضرات  صنع  في  املستخدمة  العقلية  املؤثرات   -4

منافذ  إلى  والصناع  اجلملة  جتار  من  التوزيع  حركة  مقابل  املحسوب  5-  االستهالك 
بالتجزئة البيع 

الثالثة( )األطراف  للبيانات  اخلارجية  املصادر   -6

املؤثرات  توافر  مدى  وتقييم  االستهالك  في  االجتاهات  لتحليل  االستهالك  بيانات  -  استخدام 
ً
خامسا

الطبية لألغراض  العقلية 

االستهالك ببيانات  الهيئة  إبالغ   -
ً
سادسا

البيانات جمع  عملية  معالم  حتدد  التي  اجلديدة  التكنولوجيات   -
ً
سابعا
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قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

مة أوال- مقدِّ

أساسية معلومات 

العقلية  املؤثرات  استعمال  عن  غنى  ال  بأنه  اعُترف   )1(،1971 لسنة  العقلية  املؤثرات  اتفاقية  ديباجة  في   -1
لها.  مبرر  ال  بقيود  األغراض  لتلك  املواد  هذه  على  احلصول  د  ُيقيَّ أال  ينبغي  وأنه  والعلمية،  الطبية  لألغراض 
نحو  على  املواد  تلك  على  احلصول  تيسير  في  احلكومات  بدعم  )الهيئة(  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  وتلتزم 

والعلمية. الطبية  لألغراض  الالزمة  االحتياجات  جلميع  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  متوازن 

اخلاص  املراقبة  لنظام  تخضع  التي  العقلية  املؤثرات  الستهالك  تعريف  على   1971 سنة  اتفاقية  تنص  وال   -2
أجل  من  واحلكومات  الهيئة  بني  التعاون  زيادة  إلى  تهدف  متعددة  قرارات  املخدرات  جلنة  اعتمدت  لذلك  بها. 

العالم. أنحاء  جميع  في  العقلية  املؤثرات  استهالك  ملستويات  أوضح  صورة  تكوين 

اتفاقية  ديباجة  إلى   ،2010 آذار/مارس  في  املعقودة  واخلمسني،  الثالثة  دورتها  في  املخدرات،  جلنة  وأشارت   -3
استهالك  معلومات عن   2010 لعام  السنوي  تقريرها  في  تدرج  أن  إلى   4/53 قرارها  في  الهيئة  1971، فدعت  سنة 

العقلية. املؤثرات 

 ،6/54 قرارها  في  األعضاء،  الدول  املخدرات  جلنة  شجعت   ،2011 عام  في  أي  ذلك،  على  عام  مرور  وبعد   -4
تقاريرها  منوال  نفس  على  والعلمية  الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  ببيانات  الهيئة  إبالغ  على 

املخدرة. العقاقير  بشأن  املقدمة 

واملعنونة   ،2016 عام  في  املعقودة  العامة،  للجمعية  الثالثني  االستثنائية  للدورة  اخلتامية  الوثيقة  وتتضمن   -5
ذي  بيان  أقوى  يكون  قد  ما  فعال"،)2(  نحو  على  ومواجهتها  العاملية  املخدرات  ملشكلة  بالتصدي  املشترك  "التزامنا 
اخلاضعة  املواد  استهالك  عن  البيانات  بجمع  يتعلق  فيما  الراهن  الوقت  حتى  املتحدة  األمم  تصدره  إلزامية  داللة 

والعلمية. الطبية  األغراض  في  املستخدمة  للمراقبة 

الدولية  والهيئة  األعضاء  الدول  مببادرة   5/62 قرارها  في  املخدرات  جلنة  رحبت   ،2019 عام  في   ،
ً
وأخيرا  -6

تيسير  إلى  الرامية  املخدرات واجلرمية(  باملخدرات واجلرمية )مكتب  املعني  املتحدة  املخدرات ومكتب األمم  ملراقبة 
العقلية، مبا  املؤثرات  استهالك  عن  البيانات  تقدمي  بشأن  أساس طوعي،  على  اجليدة،  واملمارسات  اخلبرات  تبادل 

املختصة. الوطنية  السلطات  موظفي  من  للخبراء  مشاورات  عقد  خالل  من  التبادل  هذا  تيسير  ذلك  في 

بيانات  وحساب  جمع  في  صعوبات  من  كثيرة  بلدان  في  املختصة  الوطنية  السلطات  تواِجهه  ما  ضوء  وفي   -7
 ،2019 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  اعُتمد  الذي   ،11/126 مقررها  في  الهيئة،  سندت 

َ
أ العقلية،  املؤثرات  استهالك 

املنهجية  والتماس موافاتها مبعلومات عن  بيانات عن االستهالك،  التي تقدم  البلدان  التواصل مع  إلى األمانة مهمة 
توجيهية  مبادئ  وضع  إمكانية  الستكشاف  اخلبراء  من  لفريق  اجتماع  وعقد  البيانات،  جمع  عملية  في  املستخدمة 

العقلية. املؤثرات  استهالك  عن  اإلبالغ  بشأن 

إلى   14 من  الفترة  في  اإلنترنت  عبر  خبراء  لفريق   
ً
اجتماعا تعقد  أن  األمانة  قررت  الهيئة،  طلب  على  وبناًء   -8

واملساهمات،)3(  باحلضور   
ً
بلدا  20 من  املختصة  الوطنية  السلطات  مشاركة  إلى   

ً
وإضافة  .2020 أيلول/سبتمبر   17

ومنظمة  واإلدمان،  املخدرات  لرصد  األوروبي  املركز  هي:  دولية  منظمات  ألربع  ممثلون  ضيوف  كمتكلمني  شارك 
العاملية. الصحة  ومنظمة  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  األمريكية،  للبلدان  الصحة 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956 )1(

)2( قرار اجلمعية العامة دا30-/1، املرفق.

وليتوانيا،  وفنلندا، وكوستاريكا، والتفيا،  والسويد، وسويسرا، وشيلي،  وبيرو، وجامايكا، واجلبل األسود، وزمبابوي، وسنغافورة،  وبلجيكا،  وأملانيا،  األرجنتني، وإسبانيا،   )3(

واملكسيك، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية.

https://undocs.org/ar/A/RES/S-30/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-30/1
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ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

وأهدافها املجموعة  نطاق 

مؤرخ تعميم  على   
ً
ردا املختصة  الوطنية  السلطات  قدمتها  التي  للمعلومات،   

ً
موجزا الوثيقة  هذه  تتضمن   -9 

اجتماع  أثناء  دارت  التي  للمناقشات  تسجيالت  من  املعلومات مبواد مستمدة  تلك  واسُتكملت   ،2020 4 شباط/فبراير 
املتكلمون  التي قدمها  اإليضاحية  العروض  أيلول/سبتمبر 2020، مبا يشمل   17 إلى   14 الفترة من  فريق اخلبراء في 
املخدرات. ملراقبة  الدولية  والهيئة  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  الرسمية  الوثائق  من  املستخلصة  واملعلومات  الضيوف 

ال  التي  املختصة  الوطنية  للسلطات  منطلق  مبثابة  تكون  أن  الوثيقة  هذه  في  املقدمة  باملعلومات  وُيقَصد   -10
املنافع   

ً
أيضا تشمل  وهي  البيانات.  جلمع  منهجيات  تضع  لكي  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  ببيانات  الهيئة  تبلغ 

اإلبالغ. غير  أخرى  ألغراض  االستهالك  بيانات  استخدام  ومن  البيانات  جلمع  موثوقة  عملية  وجود  من  العائدة 

للتحقق من صحة  املختصة  الوطنية  السلطات  التي تستخدمها بعض   مناقشة لآلليات 
ً
أيضا الوثيقة  وتتضمن   -11

عن  معلومات  الوثيقة  م  تقدِّ  ،
ً
وأخيرا لني(. 

ِّ
)املشغ لها  التابعة  املرخصة  التشغيل  جهات  من  جَمع 

ُ
ت التي  البيانات 

معلومات  وكذلك  وجيهة،  أنها  اخلبراء  فريق  اجتماع  أثناء  ُرئي  البيانات  جمع  عملية  في  شائعة  تشغيلية  ممارسات 
أن  للحكومات  ميكن  وكيف  الصحية،  املعلومات  نظم  مستقبل  اجلديدة  التكنولوجيات  بها  ل 

ِّ
تشك التي  الكيفية  عن 

منها. تستفيد 

يجري  التوزيع  دائرة  من  جزء  كل  في  العقلية  املؤثرات  توزيع  أن  الوثيقة،  هذه  أجزاء  جميع  في  ويفترض،   -12
على  حتتوي  التي  األدوية  أو  العقلية،  املؤثرات  استعمال  إلى  يشير  االستهالك  وأن  ومنظمة،  مشروعة  سوق  في 

والعلمية. الطبية  لألغراض  العقلية،  املؤثرات 

العامة والصحة  العقلية  املؤثرات 

والرفاه.  بالصحة  البشر  جميع  ينعم  لم  ما  املستدامة  التنمية  حتقيق  إلى  سبيل  ال  بأنه  املتحدة  األمم  تسلم   -13
التزاما  األعضاء  الدول  وجميع  بأسرها  املتحدة  األمم  منظومة  تبدي  أن  ينبغي  الركب،  عن  أحد  يتخلف  ال  ولكي 
واالرتقاء  األطباء،  وخدمات  الدواء  على  احلصول  فرص  وحتسني  أفضل،  صحية  نظم  توفير  على  بالعمل  قويا 
مبعايير الصرف الصحي والنظافة العامة. وترتبط خمس غايات على األقل في إطار الهدف 3 من أهداف التنمية 
لالضطرابات  املالئم  والعالج  النفسية  الصحة  بتعزيز   

ً
مباشرا  

ً
ارتباطا والرفاه،  اجليدة  بالصحة  املتعلق  املستدامة، 

و-3د(. و-3ب  و8-3  و5-3   4-3 الغايات  )أي  بها  املتصلة 

على  القطب،  الثنائي  واالضطراب  والفصام  واالكتئاب  القلق  مثل  والسلوكية،  العقلية  االضطرابات  وتؤثر   -14
التشنجات ضمن  فيها  تكون  التي  احلاالت  أو  الصرع  مثل  حاالت  على  نفسه  الشيء  وينطبق  املجتمع.  فئات  جميع 

األعراض.

أولويات  تلبي  التي  "األدوية  بأنها  األساسية  األدوية  العاملية  الصحة  منظمة  ف  تعرِّ الصدد،  هذا  وفي   -15
 
ً
دائما متاحة  تكون  أن  ينبغي  األدوية  هذه  أن  على   

ً
أيضا تنص  وهي  الصحية".)4(  الرعاية  من  السكان  احتياجات 

الراهن، توجد خمسة مؤثرات عقلية  الوقت  كافية وجرعات مالئمة وجودة مضمونة وأسعار ميسورة. وفي  بكميات 
واللورازيبام  والديازيبام  البوبرينورفني  هي  األساسية،  لألدوية  النموذجية  العاملية  الصحة  منظمة  قائمة  في  مدرجة 

والفينوباربيتال. وامليدازوالم 

اتفاقية  ديباجة  في  بها  معترف  والعلمية  الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توفير  وأهمية   -16
للدورة  اخلتامية  الوثيقة  ذلك  في  مبا  األخيرة،  السنوات  في  سياساتية  وثائق  في  تأكيدها  وأعيد   ،1971 سنة 

.2016 عام  في  املعقودة  العاملية،  املخدرات  مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية 

لعالج  ضرورية  مواد  وهي  عليها،  احلصول  ر  وتيسُّ العقلية  املؤثرات  استهالك  بشأن  هامة  شواغل  وهناك   -17
املخدرات ملراقبة  الدولية  للهيئة  اخلاص  التقرير  في  جاء  ملا   

ً
ووفقا اخلطيرة.  الصحية  احلاالت  من   طائفة 

.www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ 4( انظر(

www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
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منها  كافية  كميات  على  احلصول  سبل  ضمان  الدولية:  للمراقبة  اخلاضعة  العقاقير  "توافر  املعنون   2015 لعام 
العقلية  االضطرابات  فإن  داع"،)5(  دون  مقيدة  وغير  كافية  بكميات  رها 

ُّ
توف لزوم   - والعلمية  الطبية  لألغراض 

غير  احلاالت  هذه  لعالج  البلدان  غالبية  في  املتاحة  املوارد  ولكن  وأسرهم،  األشخاص  من  املاليني  مئات  تصيب 
مما  العقلية،  للصحة  الصحية  ميزانياتها  من  املائة  في   2 من  أقل  البلدان  من  العظمى  الغالبية  ص  وتخصِّ كافية. 
للحصول  سبيل  دون  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  من  كثرة  في  السكان  من  املائة  في   75 من  أكثر  يترك 

العالج. هذا  على 

مثل  والعصبية،  العقلية  االضطرابات  لعالج  ستخَدم 
ُ
ت التي  العقلية،  املؤثرات  استهالك  مستويات  زالت  وما   -18

الدولية  لهيئة  اخلاص  التقرير  في  ورد  وحسبما  واملناطق.  البلدان  بني   
ً
كبيرا  

ً
تفاوتا تتفاوت  والصرع،  واألرق  القلق 

املواد  من  كافية  كميات  على  احلصول  ُسبل  ضمان  في  املحَرز  "التقدم  املعنون   2018 لعام  املخدرات  ملراقبة 
بلدان  في  بالصرع  املصابني  من  املائة  في   80 يعيش  والعلمية"،  الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة 
الدخل.)6(  املرتفعة  البلدان  في  يتركز  الصلة  ذات  العقلية  املؤثرات  استهالك  أن  إال  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة 
الطبية،  الوصفات  أمناط  في  اختالفات  من  بها  يتصل  وما  الطبية  املمارسات  في  التنوع  ناحية،  من  د،  يجسِّ وهذا 
استهالك  املتوافرة عن  والنوعية على حد سواء،  الكمية  الدقيقة،  البيانات   في 

ً
نقصا ناحية أخرى،  د، من  كما يجسِّ

املواد. هذه 

العقلية واالجتار  املؤثرات  تعاطي  1971 عن تصميمها على منع ومكافحة  اتفاقية سنة  وأعربت األطراف في   -19
د احلصول  بها، إال أنها اعترفت بأنه ال غنى عن استعمال هذه املواد لألغراض الطبية والعلمية وأنه ينبغي أال يقيَّ

لها. مبرر  ال  بقيود  األغراض  لتلك  املواد  هذه  على 

البلدان  بني  فيما   
ً
تفاوتا الهيئة،  إلى  دمت 

ُ
ق حسبما  العقلية،  باملؤثرات  املتعلقة  االستهالك  بيانات  ظِهر 

ُ
وت  -20

فرص  وقلة  كافية  بكميات  الالزمة  الطبية  األدوية  توافر  وعدم  املواد.  هذه  استهالك  مستويات  في  واملناطق 
كلها  تشكل  أمور  طبيا،  سليم  غير  نحو  على  واستعمالها  العقلية  للمؤثرات  املفرط  التوافر  وكذلك  عليها،  احلصول 

واستخدامها. مراقبتها  سبيل  تعترض  حتديات 

اتفاقيات املراقبة الدولية للمخدرات، برصد توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية  فة، مبقتضى 
َّ
والهيئة مكل  -21

الصدد،  هذا  وفي  استعمالها.  وإساءة  املواد  بتلك  االجتار  منع  نفسه  الوقت  وفي  والعلمية،  الطبية  لألغراض 
وكذلك  عليها،  احلصول  فرص  وقلة  كافية  بكميات  الالزمة  الطبية  األدوية  توافر  عدم  شأن  من  أن  الهيئة  الحظت 
املواد  هذه  مراقبة  نظم  سالمة  تهديد  طبيا،  سليم  غير  نحو  على  واستعمالها  العقلية  للمؤثرات  املفرط  التوافر 
النفسية  الصحية  املشاكل  يتعلق مبعاجلة  املواد على نحو رشيد، وال سيما فيما  تلك  القدرة على استعمال  وتقويض 

والعصبية.

اتفاقية  للمراقبة مبقتضى  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  بكميات  املتعلقة  البيانات  نقص  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة   -22
العمل  سبيل  يعترض  الذي  الرئيسي  التحدي  هو  زال  ما  العالم،  من  كثيرة  أنحاء  في  ك 

َ
سَتهل

ُ
ت التي   ،1971 سنة 

يقل  التي  للبلدان  املناسبة  املساعدة  تقدمي  وعلى  املواد  تلك  توافر  بشأن  السائدة  االجتاهات  وحتليل  تقييم  على 
املواد. تلك  توافر  فيها 

.E/INCB/2015/1/Supp.1 )5(

)E/INCB/2018/1/Supp.1 )6، الفصل الثالث.
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الطبية لألغراض  توافرها  مدى  وتقييم  العقلية  املؤثرات  ثانيا- استهالك 

بيانات  توافر  على  كبير  حد  إلى  والعلمية  الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات  توافر  مدى  تقييم  يتوقف   -23
 للعقاقير املخدرة، ال يوجد إلزام بتقدمي بيانات استهالك املؤثرات 

ً
مالئمة وموثوقة ودقيقة عن االستهالك. وخالفا

تفعل  البيانات  من  املجموعة  هذه  تقدم  التي  والبلدان   ،1971 سنة  اتفاقية  مبقتضى  الوطني  الصعيد  على  العقلية 
.6/54 املخدرات  جلنة  بقرار   

ً
عمال طوعي  أساس  على  ذلك 

من  متزايد  عدد  من  االستهالك  عن  بيانات  تتلقى  الهيئة  أخذت  املاضية،  الثماني  السنوات  مدى  وعلى   -24
عن  بيانات  الهيئة  إلى   

ً
بلدا  80 نحو  قدم   ،2019 عام  ففي  النوعية.  متفاوتة  البيانات  تلك  كانت  وإن  البلدان، 

البيانات  كمية  أن  من  الرغم  وعلى  العقلية.  املؤثرات  من  األقل  على  واحدة  ملادة  الوطن  الصعيد  على  االستهالك 
العقلية  املؤثرات  استهالك  بيانات  تقدمي  في  الكبيرة  الزيادة  فإن  العالم،  مناطق  عبر   

ً
كبيرا  

ً
تفاوتا تتفاوت  املقدمة 

ونشرت  الطبية.  لألغراض  الهامة  املواد  تلك  توافر  مدى  حتليل  في  أولية  خطوات  اتخاذ  من  الهيئة  مكنت   
ً
طوعا

احلصول  ُسبل  في ضمان  املحَرز  م  "التقدُّ املعنون   2018 لعام  اخلاص  تقريرها  في  الصلة  ذات  االستنتاجات  الهيئة 
إلى  املذكور  التقرير  ويخلص  والعلمية".  الطبية  لألغراض  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  كافية  كميات  على 
املؤثرات  توافر  ملدى  شامل  تقييم  لعمل  املفتاح  هو  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  النوعية  جيدة  بيانات  وجود  أن 

العاملي. الصعيد  على  العقلية 

أجل  من  تقنية  إرشادات  يتضمن  لدليل  ا  أوليًّ  
ً
مشروعا واجلرمية  املخدرات  مكتب  نشر   ،2018 عام  وفي   -25

 Technical Guidance: Increasing عنوان  حتت  وتوافرها  للمراقبة  اخلاضعة  األدوية  على  احلصول  إمكانية  زيادة 
عملية  استراتيجيات  عدة  عن  معلومات  الدليل  م  ويقدِّ  .Access to and Availability of Controlled Medicines
اخلاضعة  املواد  على  احلصول  فرص  قلة  عن  الناجمة  الضارة  اآلثار  على  للتغلب  تعتمدها  أن  للحكومات  ميكن 
أنها  رأى  شاملة  مواضيع  خمسة  بشأن   

ً
أيضا يستفيض  وهو  لها.  مبرر  ال  بقيود  عليها  احلصول  تقييد  أو  للمراقبة 

جودة  أهمية  والبحوث  بالبيانات  املتعلق  الشامل  املوضوع  ويبِرز  للتنفيذ.  قابلة  استراتيجيات  لوضع  األهمية  بالغة 
تتضمن  املوضوع،  بذلك  يتعلق  وفيما  األدلة.  على  القائمة  واملبادرات  السياسات  عجلة  دفع  في  والبحوث  البيانات 
نظام  مستويات  جميع  على  الدقيقة  البيانات  األولوية جلمع  إيالء  تشمل  عمل،  نقطة   14 من  مؤلفة  قائمة  الوثيقة 
املحلي  الصعيدين  على  للمراقبة  اخلاضعة  األدوية  استهالك  عن  البيانات  جمع  سبل  وحتسني  الصحية؛  الرعاية 
ليشمل  التجزئة  استهالك  من  أبعد  هو  ملا  البيانات  جمع  نطاق  وتوسيع  عليه؛  املؤسسي  الطابع  وإضفاء  والوطني 

النهائي. املستعمل  واستهالك  األدوية  صرف 

بلد على  كل  احتياجات  تالئم  البيانات على أساس منهجية موثوقة  يلزم جمع  العمل،  أجل مواصلة هذا  ومن   -26
املؤثرات  الستهالك  تعريف  على  تنص  ال   1971 سنة  اتفاقية  أن  إلى  وبالنظر  األهمية.  بالغة  مسألة  وهي  حدة، 
 
ً
استهالكا يعتبر  وما  االستهالك  تعريف  يوضح  األول  الشكل  فإن  بها،  اخلاص  املراقبة  لنظام  تخضع  التي  العقلية 
بعض  استنباط  وميكن   .1972 سنة  ببروتوكول  املعدلة  بصيغتها   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  مبقتضى 
فعلى سبيل  متطابقة.  اعتبارها  ينبغي  ال  أنه  إال  املواد؛  أنواع  من  نوع  لكل  التوزيع  دوائر  عند حتديد  التشابه  أوجه 
املخدرة  والعقاقير  العقلية  املؤثرات  وتوزيع  إدارة  ما  إقليم  أو  بلد  في  الوطني  القانوني  اإلطار  ينظم  قد  املثال، 
الثاني  الشكل  ويصور  مختلفة.  نقاط  في  مختلفة  بيانات  أن جتمع  املختصة  الوطنية  للسلطات  يتيح  مختلف  بشكل 

املحتملة. اإلبالغ  ومصادر  البيانات  جمع  ونقاط  العقلية  املؤثرات  توزيع  دائرة 

الوثيقة. وُجمعت في هذه  اسُتبينت  التي  االستهالك  بيانات  املختلفة جلمع  املنهجيات  الثالث  الفصل  ويناقش   -27
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1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  في  الوارد  للتعريف   
ً
وفقا األول االستهالك  الشكل 

املخدرة العقاقير  استهالك 

املخدرات  "استهالك"  مفهوم   ،1972 سنة  ببروتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   ،1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  اسَتحَدثت 

إلى  م  دِّ
ُ
ق متى   " ً

"مستهلكا يعتبر  "املخدر  أن  على  االتفاقية  من   1 املادة  من   2 الفقرة  وتنص  املخدرة.  بالعقاقير  يتعلق  فيما 

لذلك".  
ً
وفقا "االستهالك"  كلمة  ر  وتفسَّ العلمي؛  للبحث  أو  الطبي  لالستعمال  أو  بالتجزئة  للتوزيع  مؤسسة  أية  أو  أي شخص 

نظام   :2 )اجلزء   1961 سنة  اتفاقية  بشأن  التدريبية  موادها  في  إضافية  معلومات  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  وقدمت 

املخدرة(: العقاقير  تقديرات 

استورد جتار جتزئة )صيادلة،  إذا  ثم،  بالتجزئة. ومن  التوزيع  إلى  باجلملة  التوزيع  النقل من  بأنه  ف االستهالك  ُيعرَّ لذلك، 

املستوردة،  الكميات  جميع  عَتبر 
ُ
ت أن  فينبغي  ما،  إقليم  أو  بلد  إلى  مباشرة  املخدرة  العقاقير  ذلك(  إلى  وما  مستشفيات، 

أو  صانع  هناك  كانت  إذا  أخرى،  ناحية  ومن  اإلقليم.  أو  البلد  دخولها  سنة  خالل  مسَتهلكة  االتفاقية،  نظر  وجهة  من 

حتت  يندرج  فال  املخدرة،  العقاقير  جميع  استيراد  خالله  من  يتم  حكومية(  دائرة  أو  خاصة  مؤسسة  )سواء  جملة  تاجر 

في  واملستشفيات  )الصيدليات  بالتجزئة  البيع  مستوى  على  املوزع  املخدرة  العقاقير  من  اجلزء  ذلك  سوى  االستهالك  باب 

األول(. املقام 

يلي: كما  مختلفة،  توزيع  دوائر  ثالث  في  املخدرة  العقاقير  "استهالك"  مفهوم  توضيح  ميكن  املنطلق،  هذا  ومن 

عَتبر 	 
ُ
ت احلالة،  هذه  في  اخلارج.  من  حصريا  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  األولى:  الفئة 

كة.
َ
مستهل كميات  املستوَردة  الكميات  كل 

محليني. 	  جملة  جتار  أو  صناع  من  حصريا  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  الثانية:  الفئة 

التجزئة. جتار  على  اجلملة  جتار  أو  الصناع  يوزعها  التي  الكميات  إلى  املستهلكة  الكميات  تشير  احلالة،  هذه  في 

جملة 	  جتار  أو  صناع  من  األول  املقام  في  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  الثالثة:  الفئة 

احلالة،  هذه  في  مباشرة.  املخدرة  العقاقير  أو  العقلية  املؤثرات  التجزئة  جتار  بعض  فيها  يستوِرد  ولكن  محليني، 

التي  الكميات   
ً
زائدا التجزئة،  جتار  على  اجلملة  جتار  أو  الصناع  يوزعها  التي  الكميات  إلى  املستهلكة  الكميات  تشير 

مباشرة. التجزئة  جتار  يستوردها 
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العقلية املؤثرات  توزيع  الثاني دائرة  الشكل 
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البيانات ثالثا- منهجيات جمع 

عامة ألف- مالحظات 

تؤثر  وقد  آخر.  إلى  بلد  من  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  البيانات  جلمع  ذ 
َّ
تنف التي  املنهجيات  تختلف   -28

جمع  في  املستخدمة  األدوات  وطبيعة  عدد  على  والتكنولوجيا،  التحتية  والبنية  السياسات  مثل  مختلفة،  عناصر 
بعض  على  يسهل  وقد  العموم.  في   

ً
أيضا بل  فحسب،  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  مجال  في  ليس  البيانات، 

ال   
ً
قيودا أخرى  سلطات  تواجه  قد  حني  في  العناصر،  بعض  اجتاهات  في  تتحكم  أن  املختصة  الوطنية  السلطات 

تغييرها. ميكن 

القواعد  من  ملجموعة  وتخضع  الوطني  الصعيد  على  قائمة  هياكل  ضمن  تعمل  املختصة  الوطنية  والسلطات   -29
األعمال،  ومناخ  املوروثة،  والنظم  واملمارسات  الوطنية،  التنظيمية  األطر  ذلك  في  مبا  منظماتها،  من   

ً
نطاقا األوسع 

احلصر. ال  املثال  سبيل  على  احلكومية،  التحتية  والبنية 

البيانات  لها بجمع  تنفذها سلطة وطنية مختصة مدعومة بسياسات صريحة تسمح  التي  املنهجية  وإذا كانت   -30
من  أسهل  سيكون  األمر  أن  املؤكد  فمن  العقلية،  املؤثرات  مع  بالتعامل  لها  املرخص  والعامة  اخلاصة  اجلهات  من 
الوطنية  للسياسات  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  صرامة.  أقل  تنظيمي  بإطار  مدعومة  البيانات  جلمع  منهجية  تنفيذ 
البيانات  كمية  على حتسني  املختصة  الوطنية  السلطات  تساعد  أن  البيانات  جمع  أدوات  لتعميم  آليات  تشمل  التي 

ونوعيتها. جَمع 
ُ
ت التي 

أو  نظم  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  عن  البيانات  جمع  عن  املسؤولة  املكاتب  تصرف  حتت  تكون  وقد   -31
بعض  في  كذلك  ليس  احلال  أن  إال  وحتليلها.  بل  وتنظيمها  وتخزينها  ومعاجلتها  البيانات  جلمع  متطورة  أدوات 
 
ً
وفقا مصنفة  مللفات  إلكتروني  أو  مادي  مستودع  شكل  في  البساطة  من  درجة  على  النظام  يكون  وقد  األحيان، 

اخلاص. غرضه  يخدم  النهوج  هذه  من  نهج  وكل  ما.  نوع  من  ملخطط 

العقلية  املؤثرات  بيانات عن استهالك  التي تقدم  الوطنية املختصة مع اجلهات  السلطة  تقيمها  التي  والعالقة   -32
ناجحة  املنتظمة ممارسة  القدرات  وبناء  املتابعة  أنشطة  أن  ويبدو  البيانات.  جمع  عملية  على  يؤثر  قد  آخر  عنصر 

وحتسينهما. توقيتها  وحسن  البيانات  نوعية  على  املحافظة  في  خاص  بشكل 

ِكَرت ثالث دوائر لتوزيع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية. وترتبط تلك الدوائر مبصدر 
ُ
وفي الفصل السابق، ذ  -33

"االستهالك"،  تعريف  على  بناًء   ،
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا ترتبط  أنها  كما  بالتجزئة،  البيع  منافذ  مباشرة  يغذى  الذي  اإلمداد 

باستهالك  يتصل  فيما  البداية  في  ُوضعت  اآلليات  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  أدناه.  املعروضة  البيانات  جمع  بآليات 
العقلية. املؤثرات  عن  البيانات  جمع  لتشمل  ع  وسَّ

ُ
ت أن  ميكن  ورائها  الكامنة  املفاهيم  فإن  املخدرة،  العقاقير 

املختصة الوطنية  بالسلطات  متعلقة  باء- عتبارات 

البيانات الوطني جلمع  القانوني  اإلطار 

الذين  لني 
ِّ
املشغ مع  التعامل  في  احلركة  حرية  من  متفاوتة  بدرجات  املختصة  الوطنية  السلطات  تتمتع  قد   -34

األهمية  ومن  ظلها.  في  تعمل  التي  الوطنية  القانونية  األطر  إلى   
ً
استنادا غني( 

ِّ
املبل )املشغلني  بالتقارير  يوافونها 

تشغيلية  والتعامل مع حتديات  للمناورة  أدوات  توفر  قد  االعتبار، ألنها  التشريعية في  األسس  تؤخذ هذه  أن  مبكان 
الوالية  رَبط 

ُ
ت  يصعب االلتفاف حولها. ومن منظور تنظيمي، ميكن أن 

ً
 قيودا

ً
وإدارية معينة، ولكنها قد تفرض أيضا

أو  الوطني،  الصحي  النظام  تعزيز  عن  املسؤول  باملكتب   
ً
وثيقا  

ً
ربطا غة 

ِّ
املبل املختصة  الوطنية  السلطة  إلى  املسندة 

األسباب  املختصة عن  الوطنية  السلطة  تركيز  يحيد  أال  وينبغي  القانون.  إنفاذ  مبادئ  مع  الوالية  تلك  مواءمة  ميكن 
عملها. يحكم  الذي  القانوني  اإلطار  عن  النظر  بصرف  البيانات  جمع  عملية  وراء  الكامنة 
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اإلبالغ ودورات  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  املوارد 

وكلما  وحتليلها.  ومعاجلتها  البيانات  املخصصة جلمع  املوارد  تخطط  أن  لها  ينبغي  غة 
ِّ
املبل السلطات  أن  ال شك   -35

وقد  اجلهود.  لهذه  املوارد  من  املزيد  تخصيص  ولزم   ،
ً
تعقيدا أكثر  العملية  كانت   ،

ً
تنوعا أكثر  البيانات  مصادر  كانت 

ثبت أن االستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات مفيدة في حتسني قدرة السلطات الوطنية املختصة على 
بدائية  نظم  على  يعتمد  املكاتب  بعض  فإن  التكلفة،  ميسورة   

ً
دائما ليست  االستثمارات  هذه  أن  إلى  وبالنظر  اإلبالغ. 

لتكنولوجيا املعلومات أو حتى على عمليات يدوية جلمع البيانات والتحقق منها. وبغض النظر عن املوارد املتاحة، يبدو 
أن  السنة،  في  واحدة  مرة  االستهالك  بيانات   من جمع وجتهيز 

ً
بدال األفضل،  من  أنه  على  اآلراء  في   

ً
توافقا هناك  أن 

لتحسني  وذلك   ،
ً
مثال شهري،  حتى  أو  سنوي  ربع  أو  سنوي  نصف  أساس  على  أقصر،  دورات  في  العملية  هذه  جرى 

ُ
ت

في  أسهل  البيانات  من  كميات  د 
ِّ
تول األقصر  اإلبالغ  فترات  أن  هو  ذلك  وراء  الكامن  السبب  أن  ويبدو  العمل.  كفاءة 

للقواعد. الذين ال ميتثلون  غني 
ِّ
املبل املشغلني  الرقابة على  ن  االتساق ويحسِّ يقلل من خطر عدم  إدارتها، مما 

استهالك  عن  آنية  شبه  بيانات  إلى  حاجة  نشأت  إذا   
ً
دائما كافية  تكون  ال  قد  اإلبالغ  تواتر  في  والزيادة   -36

ومن  السياسات،  فصانعو  )كوفيد-19(.  كورونا  فيروس  مرض  جائحة  هو  ذلك  على  واضح  ومثال  العقلية.  املؤثرات 
حتى  أو   – أشهر  ثالثة  االنتظار  ميكنهم  ال  االستهالك،  بيانات  جمع  عن  املسؤولة  املختصة  الوطنية  السلطات  ثم 
 - التخاذ إجراءات تصحيحية لتدارك حاالت النقص املحتمل في األدوية. وفي هذه احلالة، يلزم اتخاذ 

ً
 واحدا

ً
شهرا

قرارات قائمة على األدلة لتحديد القدر األمثل من املوارد الالزمة لتخزين املجموعة الصحيحة من املواد. وقد تبني 
املعلوماتية.  الفجوة  هذه  لسد  آلية  يوفر  أن  واألدوية ميكن  املواد  من  األقاليم  أو  البلدان  لواردات  الكمي  القياس  أن 
مباشرة  هناك صلة  فإن  باالستهالك،  مساواتها  احلاالت،  من  كثير  في  ال ميكن،  الواردات  أن  من  الرغم  على  وحتى 
اإلقليم  أو  البلد  في  املختصة  الوطنية  السلطة  قنوات  عبر  متر  االستيراد  أذون  كانت  وملا  العنصرين.  بني  ومتناسبة 
تقديرات  وتقدمي  العقلية  املؤثرات  من  وارداته  بحجم  املتعلقة  املعلومات  وجتهيز  جمع  أن  املفترض  من  فإن  املعني، 

نسبيا. قليلني  وجهدا  وقتا  يستلزم  أمر  االستهالك  ملستويات  أسس صحيحة  إلى  مستِندة 

التي  املنهجية،  هذه  وتوَصف  السريع.  التقييم  أدوات  على  آخر  جيد  مثال  هي  االجتاهات  حتديد  ومنهجية   -37
أي  أو  للمخدرات  جديد  اجتاه  أي  ووصف  "لتحديد  أداة  بأنها  واإلدمان،  املخدرات  لرصد  األوروبي  املركز  وضعها 
ظاهرة ناشئة، وفهم العوامل الدافعة وراء هذا التغيير واستبانة اآلثار الناجمة عنه في املستقبل".)7( وتشمل املنهجية 
وحتليلها  البيانات  جمع  )ج(  1(؛  )املرحلة  وحتليلها  البيانات  جمع  )ب(  التخطيط؛  )أ(  هي:  رئيسية  خطوات  أربع 
 املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان 

ً
)املرحلة 2(: عقد اجتماعات للخبراء؛ )د( اإلبالغ، وقد استخدمها مؤخرا

أوروبا.)8( في  املخدرات  استهالك  أمناط  على  كوفيد-19  جائحة  آثار  لتقييم 

االستهالك تعريف 

املؤثرات  ف عدة سلطات وطنية مختصة استهالك  بتبسيط منهجيتها. وتعرِّ البيانات  ميكن تسريع عملية جمع   -38
واحدة  منهجية  استخدام  النهج  هذا  لها  ويتيح  املخدرة.  العقاقير  استهالك  بها  ف  تعرِّ التي  الطريقة  بنفس  العقلية 
املواد  قاعدة  توسيع  منها سوى  األمر  يتطلب  ال  بتعديالت طفيفة، حيث  كلتيهما  املواد  البيانات عن مجموعتي  جلمع 

عنها. معلومات  غون 
ِّ
املبل املشغلون  يقدم  التي 

القدرات بناء 

املبلغني  القدرات مع املشغلني  لبناء  التي تضطلع بأنشطة منتظمة  الوطنية املختصة   أن السلطات 
ً
لوحظ أيضا  -39

 يحسن فهم 
ً
لون وحسن توقيتها. والتدريب املنتظم أيضا

ِّ
تستفيد من حتسني نوعية البيانات التي يقدمها هؤالء املشغ

وااللتزامات  عنها  املبلغ  البيانات  أهمية  ومدى  الدولية،  للمراقبة  اخلاضعة  باملواد  املتعلق  القانوني  لإلطار  املشغلني 
املختصة. الوطنية  السلطات  عاتق  على  الواقعة  القانونية 

 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction )EMCDDA(, Trendspotter Manual: A Handbook for the Rapid  )7(

.Assessment of Emerging Drug-related Trends )Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018(
 EMCDDA, “EMCDDA trendspotter briefing: impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe” )8(

.)Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020(
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رات لمراقبة المخدِّ

االمتثال لضمان  املتخذة  التدابير 

امتثال  حسن  لضمان  املتخذة  اإلدارية  التدابير  أهمية  على  الضوء  املختصة  الوطنية  السلطات  بعض  سلطت   -40
إلغاء  أو  التصدير،  أو  االستيراد  أذون  حجب  التدابير  هذه  أمثلة  ومن  اإلبالغ.  اللتزامات  صني 

َّ
املرخ املشغلني 

القانوني  اإلطار  في  عليها  منصوص  اإلدارية  التدابير  هذه  بإنفاذ  الكفيلة  والوسائل  غرامات.  فرض  أو  التراخيص 
التنفيذ. سهولة  و/أو  الصرامة  في  التدابير  هذه  تتفاوت  وقد  حدوده.  املختصة ضمن  الوطنية  السلطة  تعمل  الذي 

جيم- املنهجيات

فقط الواردات  على  القائمة  1- املنهجية 

الوطنية التوزيع  السوق/دائرة  خصائص 

)والتي  مستهلكة  تعتبر  التي  العقلية  املؤثرات  وكمية  املستوردة  العقلية  املؤثرات  كمية  بني  النهج  هذا  يساوي   -41
استهالكها(. عن  يبلغ 

منافذ  فيه  وحتصل  صنعها،  أو  العقلية  املؤثرات  في  اجلملة  لتجارة  أنشطة  من  يخلو  إقليم  أو  بلد  أي  ففي   -42
املؤهلني  األشخاص  أو  املؤسسات  وسائر  واملستشفيات،  التجزئة،  وموزعي  الصيدليات،  )مثل  بالتجزئة  البيع 
الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  على  علمية(  أو  عالجية  وظائف  مبمارسة  الواجب  النحو  على  لهم  املرخص 
هذا  أن  غير  املستوردة.  للكميات  مساوية  "املستهلكة"  العقلية  املؤثرات  كميات  تكون  الواردات،  خالل  من  حصريا 
عنها  بيانات  أي  جمع 

ُ
ت وال  اجلملة  مستوى  على  املواد  فيها  ستورد 

ُ
ت التي  البلدان  بعض  في   

ً
أيضا ُيستخَدم  ر  املتغيِّ

التوزيع. دائرة  من  النهائية  املراحل  في 

تكون  أن  ويفَتَرض  الثالث(.  الشكل  )انظر  الواردات  هي  البيانات،  واحدة جلمع  نقطة  املنهجية  هذه  ستخِدم 
َ
وت  -43

بسهولة.  غة 
ِّ
املبل املختصة  الوطنية  السلطة  متناول  في  اإلقليم  أو  البلد  في  املستوردة  العقلية  املؤثرات  كميات  بيانات 

عملية  تشمل  حيث  للمعلومات  أخرى  مصادر  االستهالك،  بيانات  صحة  من  بالتحقق  املتعلق  الرابع،  الفصل  ويورد 
استيراد املؤثرات العقلية عدة جهات فاعلة، مثل سلطات اجلمارك، والصناع، وجتار اجلملة، ومنافذ البيع بالتجزئة.

الواردات يساوي  الثالث- االستهالك  الشكل 

املزايا

التي  هي  املختصة  الوطنية  السلطات  أن  في  بساطتها  وتكمن  البيانات.  جلمع  منهجية  أبسط  هي  هذه   -44
الرئيسية  املزايا  يلي  وفيما  البيانات.  جلمع  واحدة  نقطة  سوى  توجد  وال  برمتها،  البيانات  جمع  عملية  في  تتحكم 

املنهجية: لهذه 
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قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

املؤثرات  من  مادة  بكل  اخلاصة  االستيراد  أذون  ألن   
ً
نظرا بسهولة  البيانات  تتاح  البيانات.  جمع  سهولة  )أ( 

املختصة؛ الوطنية  السلطة  وتسجلها  صِدرها 
ُ
ت الكميات،  ذلك  في  مبا  املستوردة،  العقلية 

البيانات من منظمات  البيانات وحسن توقيتها. ال حتتاج السلطة الوطنية املختصة إلى جمع  مراقبة جودة  )ب( 
توقيتها؛ وحسن  البيانات  جودة  تقليل  و/أو  تأخير  حدوث  إلى  تؤدي  قد  عملية  وهي  خارجية، 

كانت  فإذا  املصنفة.  البيانات  حتليل  من   
ً
كثيرا يحسن  أن  النهج  لهذا  ميكن  الواردات.  عن  مصنفة  بيانات  )ج( 

البيانات  تصبح  أن  ميكن  ذلك،  إلى  وما  محددة،  سكانية  فئات  أو  جغرافية  مبناطق  مرتبطة  بالتجزئة  البيع  منافذ 
للمعلومات.  

ً
قيما  

ً
مصدرا املصنفة 

التحديات

التالية: التحديات  ت 
َ
استبين  -45

سَتوَرد فيها املؤثرات العقلية بواسطة 
ُ
 ال ت

ً
ال ميكن تطبيق هذه املنهجية إال على سيناريوهات محدودة جدا )أ( 

محليا؛ تصنع  ال  أو  اجلملة  جتار 

املؤثرات  عَرف نسبة 
ُ
ت أن  العقلية، سيكون من األفضل  املؤثرات  الصناع يستوردون  أو  كان جتار اجلملة  إذا  )ب( 

على  احلصول  أجل  من  التجزئة  سوق  إلى  املوجهة  الصناع(  أو  اجلملة  جتار  من  أو  الواردات  من  )سواء  العقلية 
اإلقليم؛ أو  البلد  في  لالستهالك  أدق  عامة  نظرة 

أو  البلد  إلى  فعليا  الواردة  للكميات  مساوية   
ً
دائما تكون  ال  قد  االستيراد  أذون  في  بها  املأذون  الكميات  )ج( 

االستهالك. بيانات  دقة  من  ن  سيحسِّ استيراد  إذن  كل  اعتماد  فإن  لذلك،  املستورد.  اإلقليم 

املباشرة غير  القياسات  أساس  على  املحسوب  2- االستهالك 

الوطنية التوزيع  السوق/دائرة  خصائص 

املختصة  الوطنية  السلطة  إلى  نشاطهم  عن  ما  بشكل  تقارير  بتقدمي  صني 
َّ
املرخ املشغلني  مطالبة  الشائع  من   -46

التقارير  هذه  لتقدمي  الزمني  اجلدول  على  الطرفان  يتفق  أن  وينبغي  بعملياتهم.  فيه  يقومون  الذي  البلد  في 
كان  أشمل،  التقارير  كانت  وكلما  املختصة.  الوطنية  للسلطة  والتشغيلية  القانونية  باملتطلبات  رَبط 

ُ
ت وأن  وطولها، 

.
ً
تفصيال أكثر  منها  املستخلصة  املعلومات  حتليل 

باإلبالغ.  املشمولة  الفترات  من  فترة  كل  نهاية  في  املجمعة  البيانات  باستخدام  االستهالك  حساب  وميكن   -47
االستهالك: حلساب  املستخدمة   

ً
شيوعا األكثر  احلسابية  الصيغة  يلي  وفيما 

+كاملستوردة[ +كاملصنوعة  البداية  في  االستهالك = ]كاملخزونة،     
رة[ +كاملصدَّ للمراقبة  اخلاضعة  +كغير  النهاية  في  -]كاملخزونة،     

حيث:

البداية في  العام=كاملخزونة،  بداية  في  اجلملة  وجتار  الصناع  لدى  املخزونة  الكميات 

باإلبالغ=كاملصنوعة املشمولة  السنة  في  محليا  املنتجة  أو  املصنوعة  الكميات 

باإلبالغ=كاملستوردة املشمولة  السنة  خالل  املستوردة  الكميات 

النهاية في  العام=كاملخزونة،  نهاية  في  اجلملة  وجتار  الصناع  لدى  املخزونة  الكميات 

للمراقبة اخلاضعة  غير  التي =كاملواد  و/أو  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  غير  املواد  صنع  في  املستخدمة  الكميات 

باإلبالغ املشمولة  السنة  في  منها  التخلص  جرى 

رة باإلبالغ=كاملصدَّ املشمولة  السنة  خالل  رة  املصدَّ الكميات 



28/15

االستهالك رةالكمياتاملستوَردة الكمياتاملصدَّ
 الكمياتاملخزونة 

              في النهاية
الكمياتغير 

اخلاضعة للمراقبة

الكمياتاملصنوعة  الكمياتاملخزونة
              في البداية

قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

الصيغة  عناصر  توزيع  عيد 
ُ
أ وقد  احلسابية.  الصيغة  في  واملطروحة  املجموعة  الكميات  الرابع  الشكل  ويبني   -48

 – تقوميية  سنة  عادة   - باإلبالغ  املشمولة  الفترة  مدى  على  االستهالك  تطور  لتمثيل  ال  الشكل،  هذا  في  احلسابية 
الكميات  متثل  والنهاية  البداية  نقطتي  بني  املجمعة  البيانات  أن  تفترض  أن  غة 

ِّ
املبل للسلطة  ميكن  كيف  لتوضيح  بل 

املستهلكة.

املحسوب االستهالك  الرابع- حتليل  الشكل 

في  اجلملة  وجتار  الصناع  لدى  املخزونة  العقلية  املؤثرات  كميات  الرابع  الشكل  في  األول  املقدار  وميثل   -49
تصديرها  يجري  أن   

ً
أيضا اجلائز  من  ولكن  لالستهالك،  جاهزة  املواد  هذه  تكون  أن  املفترض  ومن  السنة.  بداية 

الدولية. للمراقبة  خاضعة  غير  مواد  صنع  في  استخدامها  أو  منها  التخلص  أو 

مواد  بصنع  وقت  أي  في  تقوم  أن  العقلية  املؤثرات  بصنع  الواجب  النحو  على  لها  املرخص  للجهات  وميكن   -50
ويجب  الوطني.  اإلقليم  داخل  ذلك(  إلى  وما  ومستحضرات،  نشطة،  صيدالنية  ومكونات  )خامات،  القبيل  هذا  من 
أي  في  بالتجزئة  البيع  منافذ  على  توزيعها  املمكن  من  أن  يفترض  حيث  املعادلة،  إلى  الكميات  هذه  ضاف 

ُ
ت أن 

لالستهالك،  جاهزة  باإلبالغ  املشمولة  الفترة  خالل  املستوردة  العقلية  املؤثرات  تكون  أن  يفترض  وباملثل،  وقت. 
املعادلة. إلى  ضاف 

ُ
ت أن   

ً
أيضا يجب  أنها  يعني  مما 

 تصديرها أو التخلص 
ً
عها مشغلون مرخصون ميكن أيضا

ِّ
ومن املهم التأكيد على أن املؤثرات العقلية التي يصن  -51

ينبغي  كذلك،  األمر  كان  وإذا  استهالكها.  من   
ً
بدال الدولية  للمراقبة  تخضع  ال  مواد  صنع  في  استخدامها  أو  منها 

احلدث  لتجسد  أعاله  الواردة  احلسابية  الصيغة  من  الثاني  اجلزء  في  املبني  املقدار  في  الكميات  هذه  دَرج 
ُ
ت أن 

املقابل.

في  املستخدمة  واملواد  بالتجزئة،  البيع  منافذ  على  توزيعها  ميكن  ال  منها  ص 
َ
ل
َ
ُيتخ التي  العقلية  واملؤثرات   -52

من  كمياتها  طرح 
ُ
ت أن   

ً
أيضا ينبغي  ثم،  ومن  مستهلكة؛  اعتبارها  ال ميكن  الدولية  للمراقبة  خاضعة  غير  مواد  صنع 

بلد  داخل  ستهلك 
ُ
ت ال  إنها  حيث  ر،  تصدَّ التي  العقلية  املؤثرات  كميات  طرح 

ُ
ت أن   

ً
أيضا الضروري  ومن  احلصيلة. 

العام،  نهاية  في  اجلملة  وجتار  الصناع  لدى  املخزونة  الكميات  خصم  يتعني   ،
ً
وأخيرا إقليمها.  أو  غة 

ِّ
املبل السلطة 

منها  ُيتخلص  لم  أو  الدولية  للمراقبة  خاضعة  غير  مواد  صنع  في  ستخدم 
ُ
ت أو  ر  تصدَّ أو  ستهلك 

ُ
ت لم  ألنها  وذلك 

باإلبالغ. املشمولة  الفترة  خالل 

بيانات  باستخدام  العقلية  املؤثرات  من  غ 
ِّ
املبل اإلقليم  أو  البلد  واردات  أو  صادرات  كميات  حساب  وميكن   -53

يقدمها  التي  املعلومات  أساس  أو على  املختصة،  الوطنية  السلطة  تديره  الذي  الوطني  الترخيص  نظام  مستمدة من 
اخلامس(. الشكل  )انظر  الطريقتني  هاتني  من  مزيج  باستخدام  أو  اجلملة،  وجتار  الصناع 
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الصناع
السلطة

الوطنية اخلاصة
جتار اجلملة

اإلقليم الوطني

السلطة
الوطنية اخلاصة

منافذ البيع
بالتجزئة

دائرة التوزيع

اإلبالغ

نقطة حمتملة جلمع البيانات

الواردات

الصادرات

قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

املباشرة غير  القياسات  أساس  على  املحسوب  اخلامس- االستهالك  الشكل 

املزايا

الكميات  بجميع  االستهالك  مساواة  مثل  البساطة  بنفس  املنهجية  هذه  ليست  التعقد،  درجة  حيث  من   -54
السيناريوهات.  من  بكثير  أكبر  طائفة  على  تطبيقها  املمكن  من  أن  إال  باإلبالغ؛  مشمولة  فترة  خالل  املستوردة 
كما  الدولية،  للمراقبة  خاضعة  غير  مواد  إنتاج  في  واملستخَدمة  منها  لص 

َ
واملَتخ محليا  املصنوعة  املواد  تشمل  وهي 

والصناع.  اجلملة  جتار  يستوردها  التي  املواد  وهي  أال  التوزيع،  دائرة  في  إضافية  دخول  نقطة  االعتبار  في  تؤخذ 
يلي: ما  النهج  هذا  مزايا  ومن 

من  يصبح  احلسابية،  الصيغة  في  املتغيرات  من  متغير  من  كل  كميات  معرفة  مبجرد  النسبية.  البساطة  )أ( 
باإلبالغ؛ املشمولة  الفترة  خالل  التقديري  االستهالك  حساب  نسبيا  السهل 

ففي  املتغيرات،  بعض  عن  مصنفة  بيانات  على  احلصول  أمكن  إذا  متعددة.  متغيرات  عن  مصنفة  بيانات  )ب( 
الواردات  املصنفة عن  البيانات  املثال، قد تساعد  أو أمناطه. فعلى سبيل  الغالب ميكن حتليل اجتاهات االستهالك 
اجلملة  جتار  يوزعها  التي  بتلك  بالتجزئة  البيع  منافذ  مباشرة  تستهلكها  التي  )األدوية(  املواد  نسبة  مقارنة  في 
املواد؛ هذه  على  احلصول  تيسر  على  ثم  ومن  النهائي،  للمستهلك  بالنسبة  السعر  على  األثر  تقييم  وفي  والصناع، 

واملواد  املصلحة،  أصحاب  مختلف  يستوردها  التي  املواد  املنهجية  تشمل  مختلفة.  سيناريوهات  شمول  )ج( 
التي  األقاليم  أو  للبلدان  أنسب   

ً
خيارا يجعلها  وهذا  ذلك.  إلى  وما  محليا،  منها  التخلص  يجري  التي  أو  املصنوعة 

العقلية. للمؤثرات   
ً
تعقيدا أكثر  توريد  نظم  لديها  يكون 

التحديات

معينة  تؤخذ حتديات  أن  يلزم  مختلفة،  من مصادر  املعلومات  من  املزيد  تتطلب  املنهجية  هذه  أن  إلى  بالنظر   -55
يلي: كما  االعتبار،  في 

واضح.  زمني  جدول  باتباع  دوريا  البيانات  جمع 
ُ
ت أن  يجب  حيث  املحلية،  املنظمات  مع  التعاون  توثيق  يلزم  )أ( 

كبير؛ حد  إلى  دقيقة  غير  أو  صلة  ذات  غير  تكون  قد  اجلزئية  فاملعلومات 

 أن ُيقدم الدعم والتدريب املستمرين للمنظمات املحلية من أجل ضمان األخذ بتعاريف 
ً
من الضروري أيضا )ب( 

وعلى  البيانات.  مصادر  كافة  عبر  التعاريف  نفس  إلى  تستند  ال  قَيم  مقارنة  أو  جتميع  املمكن  غير  فمن  موحدة. 
إلى  الفعلي  دخولها  أو  اعتمادها  أو  بها  اإلذن  وقت  املستوردة  العقلية  املؤثرات  كميات  قياس  ميكن  املثال،  سبيل 

رة؛ املصدَّ الكميات  على  نفسه  الشيء  وينطبق  غة. 
ِّ
املبل السلطة  إقليم  أو  بلد 
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السلطة
الوطنية اخلاصة

جتار اجلملةالصناع

منافذ البيع
بالتجزئة

اإلقليم الوطني

دائرة التوزيع

اإلبالغ

نقطة حمتملة جلمع البيانات

قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

الصناع  لدى  املوجودة  املخزونات  الفجوة بني  أن  تفترض  املنهجية عبارة عن قياس غير مباشر. وهي  هذه  )ج( 
)الكميات  واالنخفاضات  والواردات(  )الصنع  الزيادات  جميع  أخذ  مع  نهايته،  وفي  العام  بداية  في  اجلملة  وجتار 
وبعبارة أخرى  بالتجزئة،  البيع  املوزعة على منافذ  الكميات  املمكنة في االعتبار، تساوي  املتخلص منها والصادرات( 

اإلقليم. أو  البلد  في  لالستهالك  نظريا  املتاحة  العقلية  املؤثرات  كمية  الطريقة  هذه  وحتدد  "املستهلكة". 

بالتجزئة البيع  منافذ  إلى  والصناع  اجلملة  من جتار  التوزيع  3- حركة 

الوطنية التوزيع  السوق/دائرة  خصائص 

جتار  إلى  املوجهة  الواردات  نسب  فيها  تكون  والتي  مكثفة،  محلية  جتارية  أنشطة  متارس  التي  البلدان  إن   -56
تقييم  تستسهل  قد  حسابها،  ويصعب  بها  التنبؤ  ميكن  وال  معروفة  غير  بالتجزئة  البيع  ومنافذ  اجلملة/الصناع 
بالتجزئة. البيع  منافذ  على  والصناع  اجلملة  جتار  من  املوزعة  الكميات  أساس  على  حصريا  االستهالك  مستويات 

إلى  وما  واملخزونات  واملشطوبات  واإلنتاج  والصادرات  الواردات  االعتبار  في  تؤخذ  ال  املنهجية،  هذه  وفي   -57
دائرة  من  النهائية  املراحل  في  املوزعة  بالكميات  غة 

ِّ
املبل السلطة  والصناع  اجلملة  جتار  يبلغ  ذلك،  من   

ً
وبدال ذلك. 

مقياس  بالتجزئة  البيع  منافذ  على  والصناع  اجلملة  جتار  من  املوزعة  والكميات  السادس(.  الشكل  )انظر  التوزيع 
املباشر. غير  احلساب  منهجية  عن  الناجتة  بالكميات  مقارنة  لالستهالك  أدق 

تشغيل  في  املختصة  الوطنية  السلطة  تواجهها  قد  التي  التقنية  التحديات  مالحظة   
ً
أيضا الضروري  ومن   -58

فعمليات  بالتجزئة.  البيع  ومنافذ  اجلملة/الصناع  جتار  بني  التعامالت  عن  بيانات  يجمع  اإلحصائية  للتقارير  نظام 
توفر عادة سجالت  املثال ال  بالتجزئة على سبيل  البيع  منافذ  العقلية من جتار اجلملة/الصناع على  املؤثرات  توزيع 
غة. وعادة ما تتولى املنظمات املشاركة في املعاملة جمع هذه املعلومات وجتهيزها 

ِّ
جلمع البيانات مرئية للسلطة املبل

بها. املختصة  الوطنية  السلطة  إبالغ  ثم 

اجلهات  جلميع  االستهالك  وتعريف  اإلبالغ  ودورة  اإلبالغ  عملية  بشأن  توضيحات  تقدمي  بشدة  يلزم  ولذا،   -59
أثٌر  الصدد  هذا  في  املبذولة  للجهود  وسيكون  بالتجزئة.  البيع  منافذ  على  العقلية  املؤثرات  بتوزيع  لها  املرخص 

الهيئة. بها  تبلغ  والتي  املختصة  الوطنية  السلطة  إلى  الواردة  البيانات  نوعية  على  شأن  ذو 

بالتجزئة البيع  منافذ  إلى  والصناع  اجلملة  جتار  من  التوزيع  السادس- حركة  الشكل 
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قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

املزايا

املنهجية،  هذه  تنفيذ  أجل  من  معقدة  معلومات صحية  نظم  تشغيل  إلى  املختصة  الوطنية  السلطات  ال حتتاج   -60
تدخل  التي  العقلية  املؤثرات  كميات  بدقة  الناجتة متثل  األرقام  فإن  ومع هذا،  كثيفة.  موارد   

ً
تتطلب عادة وهي نظم 

يلي: ما  النهج  هذا  مزايا  ومن  لالستهالك.  لذلك   
ً
تبعا متاحة  وتكون  املحلية،  السوق  إلى 

بالكمال  يتصف  البيانات  جلمع  نظام  يوجد  ال  أنه  على  التأكيد  املهم  من  والدقة.  التعقد  بني  التوازن  )أ( 
عنصر  البيانات  وجودة  املتاحة  املوارد  بني  توازن  إيجاد  أن  إال  األغراض.  جميع  يخدم  واحد  نهج  يوجد  وال  التام 

االعتبار؛ في  أخذه  يجدر  أساسي 

نحو  على  االستهالك  بيانات  ُجمعت  إذا  املحسوب،  االستهالك  منهجية  مع  احلال  هو  كما  بيانات مصنفة.  )ب( 
يكتشف  قد  املثال،  سبيل  فعلى  معينة.  وأمناط  اجتاهات  حتليل  املمكن  من  يصبح  التصنيف،  من  ما  نوعا  يوفر 
أعلى  بالتجزئة(  للبيع  معينة  منافذ  إلى  املرسلة  الكميات  )أي  واحدة  منطقة  في  معني  دواء  استهالك  أن  ما  بلد 

منه. أقل  أو  الوطني  املتوسط  من 

التحديات

التالية: التحديات  ت 
َ
استبين  -61

على  بالتجزئة  البيع  منافذ  مباشرة  تستوردها  التي  العقلية  املؤثرات  كميات  االعتبار  في  تؤخذ  أن  ينبغي  )أ( 
االستيراد  عمليات  بجميع  علم  على  تكون  أن  ينبغي  غة 

ِّ
املبل السلطة  إن  إذ   ،

ً
كبيرا  

ً
حتديا يشكل  ال  وهذا  حدة. 

عنها؛ غ 
ِّ
تبل وأن  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  للمواد  املشروعة 

اجلملة  جتار  مع  الوثيق  التعاون  مداومة  من  بد  ال  املحسوب،  االستهالك  منهجية  مع  احلال  هو  كما  )ب( 
التوقيت؛ حسن  إبالغ  نظام  إيجاد  لضمان  العقلية  املؤثرات  بتوزيع  لهم  املرخص  والصناع 

أصحاب  جميع  لدى  والعمليات  التعاريف  لتوحيد  آلية  املستمرة  واملتابعة  التدريب  أنشطة  اعتبار  ينبغي  )ج( 
املصلحة.

النهائيني املستعملني  إلى  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  التوزيع  4- حركة 

الوطنية التوزيع  السوق/دائرة  خصائص 

أساس  على  أي  التوزيع،  دائرة  من  النهائية  املراحل  في  واحدة  في خطوة  االستهالك  عن  بيانات  جمع  ميكن   -62
النظر  وينبغي  السابع(.  الشكل  )انظر  النهائي  املستعمل  إلى  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  م 

َّ
سل

ُ
ت التي  العقلية  املؤثرات 

االستهالك.  ملستوى   
ً
دقيقا  

ً
تقييما توفر  أن  املنهجية  لهذه  ريد 

ُ
أ إذا  البيانات  جلمع  متعددة  بنقاط  االستعانة  في 

الصحية  الرعاية  مرافق  من  كل  يوزعها  التي  العقلية  املؤثرات  احلسابات  في  درج 
ُ
ت أن  ينبغي  املثال،  سبيل  فعلى 

املستعملني  على  وغيرهم  األسنان(  وأطباء  البيطريون  األطباء  فيهم  )مبن  لهم  املرخص  واملمارسني  والصيدليات 
أن  أي  مختلفة،  زاوية  من  احلالة  نفس  الطبية  الوصفات  مستوى  على  االستهالك  بيانات  جمع  ويواِجه  النهائيني. 
العقلية  املؤثرات  د  يورِّ الذي  الطرف  من   

ً
بدال النهائي(  )املستعمل  للمعاملة  املتلقي  الطرف  عند  جمع 

ُ
ت البيانات 

التي  البيانات  جمع  نقاط  ستحدد  التي  هي  الصحية  املعلومات  نظام  تصميم  وطريقة  بالتجزئة(.  البيع  )منفذ 
املنهجية. هذه  في  ستخَدم 

ُ
ت أن  ينبغي 

يتم  أن  بشدة  املرجح  فمن  اإلقليم،  أو  البلد  في  العاملة  بالتجزئة  البيع  منافذ  ونطاق  حجم  إلى  وبالنظر   -63
املستوى  على  النظم  هذه  تعمل  ما  عادة  إذ  الصحية،  للمعلومات  أوسع  نظام  نطاق  على  االستهالك  بيانات  جمع 
أو  اجلرعات،  أو  الطبية،  الوصفات  بيانات  مثل  النهائي،  باملستعمل  املتعلقة  املعلومات  وجتمع  اإلقليمي  أو  الوطني 

ذلك. إلى  وما  صالحيتها،  وفترة  الطبية،  الوصفة  عن  املسؤول  الصحي  املركز  أو  الطبيب 

بيانات  ترتب  أن  القبيل  هذا  من  صحية  معلومات  نظم  تشغيل  على  القادرة  واألقاليم  للبلدان  وميكن   -64
أمكن  أكثر،  بيانات  لت 

ِّ
وُحل ُجمعت  وكلما  والدقة.  التفصيل  من  كبير  مبستوى  وحتللها  ببعض  وتربطها  االستهالك 

مباشرة،  استنتاجات  استخالص  دائما  السهل  من  ليس  أنه  إال  واألمناط.  واالجتاهات  املعلومات  من  املزيد  ظهور 
أن  على  التأكيد   

ً
أيضا املهم  ومن  املتاحة.  البيانات  لكمية   

ً
تبعا  

ً
طويال  

ً
وقتا تستغرق  أن  التحليل  لعملية  ميكن  إذ 
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السلطة
الوطنية اخلاصة

جتار اجلملةالصناع

اإلقليم الوطني

منافذ البيع
بالتجزئة

دائرة التوزيع

اإلبالغ

نقطة حمتملة جلمع البيانات

قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

هذه  تربط  أن  احلاسوبية،  التجهيز  وقدرات  احلديثة  التكنولوجيات  طريق  عن  ميكنها،  املختصة  الوطنية  السلطات 
استنتاجات  إلى  للتوصل  الدميغرافية،  اخلصائص  مثل  أخرى،  مصادر  من  املستمدة  بالبيانات  التفصيلية  البيانات 

األدلة. على  قائمة  وقرارات 

النهائي املستعمل  على  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  املوزعة  السابع- الكميات  الشكل 

املزايا

املؤثرات  لكميات  العامة  النظرة  واقعية  ازدادت  النهائي،  املستعمل  من  البيانات  جمع  نقطة  اقتربت  كلما   -65
يلي: ما  النهج  لهذا  اإلضافية  املزايا  ومن  للكلمة.  احلرفي  باملعنى  ما،  إقليم  أو  بلد  سكان  يستهلكها  التي  العقلية 

كبير  قدر  على  احلصول  ميكن  بالفعل،  مصنفة  املجمعة  البيانات  أن  إلى  بالنظر  تلقائيا.  مصنفة  بيانات  )أ( 
وحتليلها؛ التفاصيل  من 

بالفعل؛ السكان  يستهلكها  التي  للكميات  أدق  عامة  صورة  املستخلصة  األرقام  تقدم  الدقة.  زيادة  )ب( 

الوطنية  النظم  إطار  في  االستهالك  بيانات  جمع 
ُ
ت ما   

ً
غالبا األخرى.  بالبيانات  االستهالك  ربط  سهولة  )ج( 

الصلة. ذات  البيانات  بسائر  ربطها  املمكن  من  أن  يفترض  ولذا  الصحية،  للمعلومات  اإلقليمية  أو 

التحديات

التالية: التحديات  ت 
َ
استبين  -66

على  البيانات  يجمع  الصحية  للمعلومات  نظام  بالفعل  هناك  كان  إذا  نسبيا  التنفيذ  سهلة  املنهجية  هذه  )أ( 
املعلومات  نظام  التي يجمعها  البيانات  توسيع نطاق  إال  تلك احلالة  يلزم في  بالتجزئة، حيث ال  البيع  منافذ  مستوى 
بيانات  يجمع  أن  الصحية  املعلومات  لنظام  ريد 

ُ
أ إذا  أما  العقلية.  املؤثرات  استهالك  عن  بيانات  لتشمل  الصحية 

من  سيجعل  املفصلة  املعلومات  هذه  جلمع  الالزمة  التحتية  البنية  عظم  فإن  فقط،  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن 
ذلك؛ تنفيذ  الصعب 

الالزمة  املوارد  بكثير  تفوق  أن  وحتليلها ميكن  وتخزينها  وجتهيزها  املجمعة  البيانات  الالزمة جلمع  املوارد  )ب( 
األخرى؛ للمنهجيات 

التي  األدوية  )مثل  املعفاة  املستحضرات  تركيب  في  الداخلة  العقلية  املؤثرات  كميات  تسجيل  يكون  قد  )ج( 
توزيع  دائرة  من  املعفاة  املستحضرات  يستبعد  الصحية  املعلومات  نظام  كان  وإذا   .

ً
صعبا طبية(  وصفة  بدون  تباع 

فعليا. عليه  هو  مما  أقل  عنه  غ 
َّ
املبل االستهالك  حجم  يكون  فقد  العقلية،  املؤثرات 
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السلطة
الوطنية اخلاصة

جتار اجلملةالصناع

اإلقليم الوطني

منافذ البيع
بالتجزئة

دائرة التوزيع

اإلبالغ

نقطة حمتملة جلمع البيانات

قسم مراقبة 
رات العقلية

ِّ
المؤث

الهيئة الدولية 
رات لمراقبة المخدِّ

إلى بالتجزئة  البيع  منافذ  من  التوزيع  وحركة  اإلحصائية  البيانات  عينات  أساس  على   5-  االستهالك 
النهائيني املستعملني 

الوطنية التوزيع  السوق/دائرة  خصائص 

هذه املنهجية مماثلة للمنهجية املستندة إلى حركة التوزيع من منافذ البيع بالتجزئة إلى املستعملني النهائيني،   -67
ستمد 

ُ
ت اإلقليم،  مستوى  على  أو  الوطني  املستوى  على  الدخول  نقاط  جميع  من  البيانات  جمع  من   

ً
بدال ولكن 

البيانات  جمع  نقاط  من  املختزلة  املجموعة  هذه  من  املستقاة  القيم  ستخَدم 
ُ
وت متثيلية.  عينات  من  املالحظات 

الثامن(. الشكل  )انظر  السكان  جلميع  االستهالك  مستوى  الستقراء  متثيلية(  )نقاط 

وتبسيط  املجموعة  البيانات  كمية  لتقليل  جيدة  وسيلة  بالتجزئة  البيع  ملنافذ  متثيلية  مجموعة  واستخدام   -68
التوزيعية  للطاقة  واضح  فهم  إلى  التمثيلية  النقاط  هذه  اختيار  يستند  أن  وينبغي  املعلومات.  وحتليل  اجلمع  عملية 
في  فقط  موجودين  املختارون  املوزعون  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  اإلقليم.  أو  البلد  داخل  بالتجزئة  البيع  ملنافذ 
في  باالستهالك  املتعلقة  البيانات  ذلك  يشوه  فقد  أسهل،  املعلومات  تلك  إلى  الوصول  ألن  رمبا  الكبيرة،  املدن 

الريفية. املناطق 

اختيار  في   
ً
هاما  

ً
دورا غ 

ِّ
املبل اإلقليم  أو  للبلد  الدميغرافية  للخصائص  السليم  الفهم  يؤدي  أن   

ً
أيضا وميكن   -69

بيانات  الستقراء  املنفذة  اإلحصائية  اآللية  املعرفة  هذه  تدعم  أن  ينبغي  وباملثل،  مالءمة.  البيانات  جمع  نقاط  أكثر 
 )

ً
مثال )صيدليتان،  بالتجزئة  للبيع  منفذان  هناك  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  الوطني.  الصعيد  على  االستهالك 

غير  من  يكون  فلن  متماثلة،  واقتصادية  اجتماعية  ومالمح  سكانية  كثافة  بهما  منطقتني  في  خدمات  يقدمان 
متشابهة. فيهما  االستهالك  خصائص  أن  افتراض  املنطقي 

إلى التمثيلية  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  التوزيع  حركة  أساس  على  الثامن-  االستهالك   الشكل 
النهائيني املستعملني 

املزايا

ومعاجلتها  جمعها  يتعني  التي  البيانات  كمية  من  يحد  أن  املالحظة  نقاط  من  املحدود  العدد  شأن  من   -70
األرقام  كانت  وإذا   ،

ً
جدا  

ً
مرتفعا بالتجزئة  البيع  منافذ  عدد  يكون  عندما  خاصة  أهمية  ذو  أمر  وهذا  وتخزينها. 

هذا  مزايا  ومن  بأكمله.  اإلقليم  أو  البلد  في  االستهالك  ملستوى  سليما   
ً
متثيال تقدم  البيانات  عينة  من  املستقرأة 

يلي: ما  النهج 
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انخفاض عدد نقاط جمع البيانات. مقارنة باملنهجية املستندة إلى حركة التوزيع من منافذ البيع بالتجزئة  )أ( 
جَمع 

ُ
ت التي  البيانات  كمية  إن  اإلبالغ، حيث  النهج عملية  يبسط هذا  عينات(،  أخذ  )بدون  النهائيني  املستعملني  إلى 

اإلحصائية؛ املجموعة  من  فرعية  مجموعة  سوى  ليست  ج 
َ
وتعال

إجراًء  البيانات  جمع  عملية  من  جتعل  بالتجزئة  البيع  منافذ  كثرة  كانت  إذا  والدقة.  التكلفة  بني  املوازنة  )ب( 
البيانات. جودة  على  تأثير  لها  يكون  أن  دون  التعقيد  من  تقلل  أن  ميكن  املنهجية  هذه  فإن   ،

ً
ومكلفا  

ً
مرهقا

التحديات

التالية: التحديات  ت 
َ
استبين  -71

على  التمثيلية(  بالتجزئة  البيع  منافذ  )أي  البيانات  جمع  نقاط  اختيار  في  املستخدم  العينات  نوع  سيؤثر  )أ( 
والعينات  العشوائية،  العينات  ذلك  على  األمثلة  ومن  العينة.  من  استقراؤها  يجري  التي  االستهالك  بيانات  دقة 
الصحي(،  النظام  في  الهرمي  التسلسل  أو  التوزيع  حجم  أو  املوقع  مثل  مختارة،  متغيرات  إلى   

ً
)استنادا التقديرية 
التناوبية؛ والعينات 

استقراء  ميكن  متثيلية  استهالكية  بيانات  عينة  على  احلصول  أجل  من  سليم  إحصائي  حتليل  إجراء  يلزم  )ب( 
اإلقليم؛ أو  البلد  مستوى  على  منها  االستهالك  مستوى 

نظام  كان  وإذا   .
ً
املعفاة صعبا املستحضرات  تركيب  في  الداخلة  العقلية  املؤثرات  كميات  تسجيل  يكون  قد  )ج( 

حجم  يكون  فقد  العقلية،  املؤثرات  توزيع  دائرة  من  املعفاة  )األدوية(  املستحضرات  يستبعد  الصحية  املعلومات 
فعليا. عليه  هو  مما  أقل  عنه  غ 

َّ
املبل االستهالك 
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االستهالك بيانات  من صحة  رابعا- التحقق 

ذلك.  إلى  وما  عمل،  أو  فكرة  أو  حقيقة   – سليم  أساس  على   – إثبات  أو  تأييد  عملية  بأنه  التحقق  ُيعَرف   -72
ذاتها.  البيانات  ثم حتسني  ومن  البيانات  ونوعية مصادر  دقة  هامة في حتسني  البيانات خطوة  والتحقق من صحة 
املطاف،  نهاية  وفي  عنها،  املبلغ  البيانات  واكتمال  دقة  تعزيز  اإلبالغ  عملية  في  التحقق  عملية  إدراج  من  ويقصد 
في  أو  مختلفة  مصادر  من  عليها  ُيحَصل  التي  األرقام  ومبقارنة  العقلية.  املؤثرات  الستهالك  عنها  املبلغ  املستويات 
الكشف  ومبجرد  األرقام.  في  تناقضات  غة 

ِّ
املبل السلطة  جتد  أن  يحَتَمل  البيانات،  جمع  عملية  من  مختلفة  نقاط 

فهم  على  احلصول  أي  البيانات،  نوعية  لتحسني  وقائية  أو  تصحيحية  تدابير  اتخاذ  ميكن  التناقضات،  طبيعة  عن 
اإلقليم. أو  البلد  داخل  املستهلكة  العقلية  املؤثرات  لكميات  أفضل 

يشمل  مبا  املختصة،  الوطنية  السلطة  تصرف  حتت  املتاحة  باملوارد  التحقق  آليات  وتنوع  تعقد  مدى  د  وُيحدَّ  -73
اجلمركية  أو  الصحية  املعلومات  نظم  إلى  الوصول  على  وقدرتها  بها،  اخلاص  البيانات  معاجلة  ونظام  املوظفني، 
من  أن  يعني  أكثر  موارد  ووجود  غني. 

ِّ
املبل املشغلني  من  املستمدة  الشاملة  البيانات  ومجموعات  البلد،  نطاق  على 

حتسني  بني  التوازن  حتقيق  وينبغي  للتحقق.  إحكاما  أكثر  عملية  واستحداث  للتحقق،  أكثر  آليات  تنفيذ  املمكن 
التحقق. عملية  في  املستثمرة  واملوارد  البيانات  نوعية 

التحقق ألف- آليات 

الثغرات  حتديد  في  فائدتها  املختصة  الوطنية  السلطات  أكدت  للتحقق  مختلفة  آليات  القسم  هذا  يتضمن   -74
ال  أنه  مالحظة  املهم  من  نفسه،  الوقت  وفي  غني. 

ِّ
املبل املشغلني  من  املقدمة  االستهالك  بيانات  في  والتناقضات 

تكييفها  إلى  التحقق  آليات  حتتاج  وقد  االستهالك.  بيانات  صحة  من  للتحقق  للجميع  يصلح  واحد  نهج  يوجد 
جمعها. يجري  التي  البيانات  دقة  لزيادة  بينها  اجلمع  إلى  أو  املحلية  اللوائح  مع  لتتناسب 

بها/املعتمدة املأذون  الواردات  مقابل  عنها  غ 
َّ
املبل 1- الواردات 

االستهالك  منهجية  أو  فقط  الواردات  على  القائم  االستهالك  منهجية  وطنية مختصة  تستخدم عدة سلطات   -75
دقيق  قياس  إجراء  يصبح  احلاالت،  هذه  وفي  االستهالك.  مستويات  لقياس  الثالث(  الفصل  )انظر  املحسوب 

األهمية. بالغ  ما  إقليم  أو  بلد  يستوردها  التي  العقلية  للمؤثرات 

التي  االستيراد  أذون  )أ(  يلي:  كما  املستوردة،  الكميات  لقياس  للبيانات  مختلفة  مصادر  ثالثة  ت 
َ
اسُتبين وقد   -76

املرخصون؛  املشغلون  عنها  يبلغ  التي  الواردات  )ب(  االعتمادات؛  ذلك  في  مبا  املختصة،  الوطنية  السلطة  تصدرها 
اإلقليم. أو  البلد  في  اجلمارك  مكتب  عنها  يبلغ  التي  الواردات  )ج( 

 
ً
مثال الثالثة،  املصادر  من  البيانات  إلى  الوصول  على  قادرة  املختصة  الوطنية  السلطات  بعض  تكون  وقد   -77
يقدمون  غون 

ِّ
املبل املشغلون  وكان  بلدها،  في  اجلمركية  املعلومات  نظام  إلى  الوصول  غة 

ِّ
املبل السلطة  بإمكان  كان  إذا 

من  أي  من  معلومات  إلى  الوصول  في  صعوبة  البعض  يجد  قد  أخرى،  ناحية  ومن  تواٍن.  بال  االستهالك  بيانات 
املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  اإلحصائية  التقارير  تقدمي  املسؤولة عن  السلطة  كانت  إذا   

ً
مثال املصادر،  هذه 

البيانات  مصادر  عدد  عن  النظر  وبغض  العقلية.  املؤثرات  استيراد  أذون  إصدار  عن  املسؤولة  السلطة  عن  مختلفة 
قياس  إلى  يؤدي  أن  ينبغي  كواردات  عنها  املبلغ  الكميات  في  الفجوات  سد  فإن  التحقق،  عملية  في  املستخدمة 

االستهالك. ملستويات  أدق 

عنها غ 
َّ
املبل 2- املخزونات 

وما  والصيدليات،  واملستشفيات  التجزئة  وجتار  اجلملة  وجتار  )الصناع  لهم  املرخص  املشغلون  يبلغ  ما  عادة   -78
وفي  باإلبالغ  املشمولة  الدورة  بداية  في  املخزون  مستويات  عن  باإلبالغ،  املتعلقة  التزاماتهم  من  كجزء  ذلك(،  إلى 
اإلبالغ  فترات  بني  فجوات  هناك  تكن  لم  إذا  املخزون  مستويات  في  تباين  أي  هناك  يكون  أال  وينبغي  نهايتها. 
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معينة  سنة  من  األول/ديسمبر  كانون   31 في  املخزونة  العقلية  املؤثرات  تكون  أن  ينبغي  املثال،  سبيل  على  املتتابعة؛ 
نفسها. هي  التالية،  السنة  من  الثاني/يناير  كانون   1 وفي 

جميع  في  بهم  اخلاصة  املخزون  دفاتر  حتديث  في  صعوبة  يجدون  قد  غني 
ِّ
املبل املشغلني  بعض  أن  إال   -79

الصناع  أحد  غ 
ِّ
يبل قد  املثال،  سبيل  فعلى  رجعي.  بأثر  مخزوناتهم  صحة  من  التحقق  إلى  يحتاجون  وقد  األوقات 

كانون   31 في  املخزون  )أي  السابقة  اإلبالغ  فترة  نهاية  في  املخزونة  العقلية  املؤثرات  كميات  عن  آذار/مارس  في 
املؤثرات  كميات  ذلك  في  مبا  آب/أغسطس،  في  السنوي  نصف  تقريره  الصانع  نفس  يقدم  وقد  األول/ديسمبر(. 
تختلف  أال  واملفروض  الثاني/يناير(.  كانون   1 في  املخزون  )أي  باإلبالغ  املشمولة  الفترة  بداية  في  املخزونة  العقلية 
ذلك. غير  على  دالئل  عن  بسيطة  عملية حتقق  فيها  فت 

َ
ش

َ
ك حاالت  هناك  أن  إال  التقريرين؛  في  اجلرد  مستويات 

مراحل  في  تقريرين  وبني  أخرى  إلى  إبالغ  دورة  من  املخزون  مستويات  بني  العالقة  التاسع  الشكل  ويصور   -80
مختلفة. زمنية 

اإلبالغ دورات  بني  عنها  غ 
َّ
املبل التاسع- ملخزونات  الشكل 

الصيغة املستخدمة حلساب  نهايتها عنصر أساسي في  بداية فترة اإلبالغ وفي  وحتديد مستوى املخزون في   -81
قبل  وتوضيحها  املخزون  مستويات  في  تناقضات  أي  معاجلة  وينبغي  الثالث(.  الفصل  )انظر  االستهالك  مستويات 

دقيقة. غير  ستكون  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  الناجتة  األرقام  فإن  وإال  الصيغة،  في  إدراجها  يتسنى  أن 

املحلية 3- التجارة 

شائعة،  ممارسة  والصناع  اجلملة  جتار  بني  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  في  املحلية  التجارة   -82
ك" 

َ
سَتهل

ُ
"ت العقلية  املؤثرات  فكرة  أن  من  الرغم  وعلى  كبير.  صناعي  قطاع  لديها  يكون  التي  البلدان  في  سيما  ال 

املستصوب  من  فإن  واسع،  نطاق  على  مقبولة  فكرة  بالتجزئة  بيع  منفذ  إلى  صانع  أو  جملة  تاجر  من  توزيعها  عند 
عنها. املبلغ  البيانات  موثوقية  أجل حتسني  من  والصناع  اجلملة  بني جتار  املحلية  التجارة  حجم  من صحة  التحقق 

كمشتريات.  التجاريون  نظراؤه  عنها  غ 
ِّ
ُيبل أن  يجب  الصناع  أحد  عنها  يبلغ  التي  املبيعات  املثال،  سبيل  فعلى   -83

هذه  عن  اإلبالغ  ينبغي  كان  فهل  التناقض،  هذا  وراء  السبب  ُيبَحث  أن  الضروري  فمن  كذلك،  األمر  يكن  لم  وإذا 
أو  لدواء  الالمائية  القاعدة  محتوى  نفس  الصفقة  طرفا  يستخدم  وهل  فواقد؟  باعتبارها  أم  كصادرات  املبيعات 

معني؟ مستحضر 

لدى  كان  إذا  ما  لتحديد  قوية  بأدلة  املختصة  الوطنية  السلطات  األسئلة  هذه  على  اإلجابات  تزود  وقد   -84
تنفذ  أن  املحتمل  فمن  كاملة،  غير  أو  دقيقة  غير  البيانات  كانت  وإذا  به.  وموثوق  قوي  إبالغ  نظام  املبلغني  مشغليها 
باستخدام  مباشر(  بشكل  االستهالك  مستويات  بقياس   

ً
اتصاال أكثر  التزامات  )أي  باإلبالغ  متعلقة  أخرى  التزامات 

املعيب. النظام  نفس 
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كشف  إمكانية  هي  والصناع  اجلملة  جتار  بني  املحلية  التجارة  حجم  من  للتحقق  اإلضافية  الفوائد  وإحدى   -85
الكميات  من  أعلى  ما  ع 

ِّ
مصن عنها  يبلغ  التي  املبيعات  كانت  إذا   

ً
مثال اإلقليم،  أو  البلد  داخل  التسريب  محاوالت 

الفرق. يفسر  واضح  سبب  دون  التجاري  نظيره  عنها  يبلغ  التي 

األخرى املواد  أو  املستحضرات  في صنع  املستخدمة  العقلية  4- املؤثرات 

التي  العمليات  "جميع  إلى   ،1971 سنة  اتفاقية  من   1 املادة  في  الوارد  للتعريف   
ً
وفقا "الصنع"،  تعبير  يشير   -86

أخرى.  عقلية  مؤثرات  إلى  العقلية  املؤثرات  وحتويل  التنقية  وتشمل  عقلية،  مؤثرات  على  بها  يحصل  أن  ميكن 
طبيب." وصفة  على  بناًء  الصيدليات  بها 

ِّ
رك

ُ
ت التي  غير  مستحضرات  صنع   

ً
أيضا التعبير  هذا  ويشمل 

هيئته  كانت  مهما  مزيج  أو  محلول  كل  بأنه  االتفاقية  في  "مستحضر"  تعبير  ف  ُيعرَّ ذلك،  إلى  وإضافة   -87
في  تكون  العقلية  املؤثرات  من  أكثر  أو  مادة  "كل  أو  العقلية"،  املؤثرات  من  أكثر  أو  مادة  على  يحتوي  الطبيعية، 

جرعات". شكل 

مستحضر.  إلى  حتويلها  أو  العقلية  املؤثرات  من  مادة  أي  صنع  عمليات  في  متأصٌل  أمر  فواقد  وحدوث   -88
املستخدمة  أو  املصنوعة  بالكميات  مقارنته  عند  هامشيا  يكون  املثلى  الظروف  في  الفاقد  أن  من  الرغم  وعلى 
حساب  عند  الصنع  عملية  في  د 

َ
فق

ُ
ت التي  العقلية  املؤثرات  كميات  من  التحقق  املهم  من  فإن  املستحضرات،  في 

الفعلي. االستهالك  تتجاوز  قيم  عن  تبلغ  أن  غة 
ِّ
املبل بالسلطات  األمر  ينتهي  قد  وإال،  االستهالك؛  مستويات 

غير  من  مواد  صنع  في  املستخدمة  العقلية  املؤثرات  كميات  من  غني 
ِّ
املبل املشغلني  مع  التحقق   

ً
أيضا وينبغي   -89

ميكن  وال   .)1971 سنة  اتفاقية  من   3 املادة  في  الوارد  التعريف  )وفق  معفاة  مستحضرات  أو  العقلية  املؤثرات 
املخدرات،  ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  اإلبالغ  التزامات  ضوء  في  مستهلكة  العقلية  املؤثرات  غير  من  املواد  اعتبار 
عتبر 

ُ
ت قد  املعفاة  املستحضرات  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة  الدولية.  للمراقبة  خاضعة  ليست  املواد  تلك  أن  إلى  بالنظر 

غني 
ِّ
املبل املشغلني  لدى  واضح  فهم  وجود  فإن  ولذلك،  باالستهالك.  املتعلقة  اإلبالغ  التزامات  من   

ً
جزءا عتبر 

ُ
ت ال  أو 

األهمية  بالغ  أمر  كة 
َ
مستهل بوصفها  عنها  اإلبالغ  عليهم  يتعني  التي  واملستحضرات  املواد  مجموعة  ماهية  بشأن 

موثوقة. استهالك  بأرقام  للخروج 

بالتجزئة البيع  منافذ  إلى  والصناع  اجلملة  من جتار  التوزيع  حركة  مقابل  املحسوب  5- االستهالك 

اجلملة  جتار  من  التوزيع  حركة  على  القائمة  واملنهجية  املحسوب  االستهالك  منهجية  استخدام  يشيع   -90
وتعتمد  العقلية.  املؤثرات  استهالك  مستويات  لقياس  الثالث(  الفصل  )انظر  بالتجزئة  البيع  منافذ  إلى  والصناع 
والواردات  املخزونات  ذلك  في  مبا  غون، 

ِّ
املبل املشغلون  يجمعها  التي  البيانات  على   

ً
كبيرا  

ً
اعتمادا املنهجيتني  كلتا 

املحليني. املشغلني  على  املوزعة  و/أو  املصنوعة  والكميات  والصادرات 

املؤثرات  لكميات  مباشر  غير  تقدير  لعمل  صيغة  املحسوب  االستهالك  منهجية  ستخِدم 
َ
ت املبدأ،  حيث  ومن   -91

إلى  والصناع  اجلملة  جتار  من  التوزيع  حركة  على  القائم  النهج  ويقيس  التجزئة.  سوق  في  َضخ 
ُ
ت التي  العقلية 

العقلية.  املؤثرات  من  مادة  أي  توزيع  هو  واحد  متغير  أساس  على  االستهالك  مستويات  بالتجزئة  البيع  منافذ 
أال  واحدة،  البيانات  جمع  نقطة  فإن  االستهالك،  مستويات  حساب  في  املستخدمة  املنهجية  عن  النظر  وبغض 

والصناع. اجلملة  جتار  يقدمها  التي  التقارير  وهي 

من  التوقيت  وحسنة  وشاملة  دقيقة  بيانات  مجموعات  على  حتصل  أن  مختصة  وطنية  لسلطة  أمكن  وإذا   -92
وإذا  املنهجيتني.  كلتا  باستخدام  االستهالك  من مستويات  تتحقق  أن  تستطيع  لها، فسوف  التابعني  املبلغني  املشغلني 
التحقق  عملية  عن  تنجم  استنتاجات  أي  وأن  بالثقة  جديرة  غير  األرقام  أن  يعني  فهذا  دقيقة،  غير  البيانات  كانت 
أو  بالغرض  وافية  األرقام  تصبح  أن  املمكن  فمن  حينها،  في  البيانات  تتوافر  لم  وإذا  معيبة.  ستكون  الصحة  من 
االستهالك  منهجية  في  املستخدمة  الصيغة  فإن  كاملة،  غير  البيانات  مجموعة  كانت  إذا   ،

ً
وأخيرا دقيقة.  غير 

فقط. جزئية  استهالك  أرقام  عن  يسفر  مما  اعتبارها،  في  املتغيرات  جميع  تأخذ  ال  قد  املحسوب 
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يتطلب  ال  حيث  البيانات؛  جمع  عملية  تغيير  إلى  حاجة  وجود  عدم  في  هذه  التحقق  آلية  بساطة  وتكمن   -93
املطلوبة  املتغيرات  جميع  ليشمل  غني 

ِّ
املبل املشغلني  من  جَمع 

ُ
ت التي  البيانات  مجموعة  نطاق  توسيع  سوى  األمر 

البيانات  جمع  منهجيتي  استخدام  من  ميكنها  وضع  في  غة 
ِّ
املبل السلطة  تكون  ما   

ً
وغالبا املنهجيتني.  كال  لتطبيق 

من  التحقق  يتيح  مما  بذلك،  القيام  أجل  من  لديها  البيانات  جمع  عملية  في  طفيفة  تغييرات  إجراء  أو  كلتيهما 
العمليتني. كلتا  عن  الناجتة  االستهالك  أرقام  صحة 

الثالثة( )األطراف  للبيانات  اخلارجية  6- املصادر 

أم  خاصة  كانت  )سواء  اإلقليمية  أو  الوطنية  اإلحصائية  والوكاالت  واألكادميية،  البحثية  للمؤسسات  ميكن   -94
بيانات  من  التحقق  ألغراض  للمعلومات  موثوقة  بديلة  مصادر  تكون  أن  الدولية،  أو  الوطنية  واملنظمات  حكومية( 
من  يجعل  مما  ونطاقها،  طبيعتها  حيث  من  تتباين  أن  املنظمات  تلك  جتمعها  التي  للبيانات  وميكن  االستهالك. 
بالنسبة  العامة  بالصحة  املتعلقة  املعلومات  ألهمية   

ً
ونظرا املناسب.  البيانات  مصدر  اختيار  خاصة  بصفة  املهم 

بالفعل.  
ً
متاحا األدوية  باستهالك  املتعلقة  البيانات  من  نوع  هناك  يكون  أن  املرجح  فمن  للحكومات، 

دائرة  في  املبينة  النقاط  عن  اخلارجية  البيانات  ملصادر  املحتملة  البيانات  جمع  نقاط  تختلف  أن  وميكن   -95
العقلية  املؤثرات  كميات  بني  مباشرة  مقارنة  إجراء  فإن  ثم،  ومن  الثاني(.  الشكل  )انظر  العقلية  املؤثرات  توزيع 
التي  البيانات  في  االجتاه  تقارن  أن  ميكنها  غة 

ِّ
املبل السلطة  أن  إال  بالغرض،  يفي  لن  مستهلكة  أنها  على  املحسوبة 

األرقام  أظهرت  وإذا  للبيانات.  خارجي  مصدر  من  عليه  ُيحصل  الذي  باالجتاه  لديها  غني 
ِّ
املبل املشغلني  من  جَمع 

ُ
ت

أدناه  ش 
َ
ناق

ُ
وت البيانات.  جمع  لعملية  استعراض  ُيجرى  أن  املجدي  من  يكون  فقد  الوقت،  مبرور   

ً
مختلفا منحى 

للبيانات. خارجية  ملصادر  أمثلة  ثالثة 

بالصحة املتعلقة  اإلقليمية  أو  الوطنية  البيانات  قواعد 

املخدرات  استهالك  بيانات  على  التي حتتوي  بالصحة،  املتعلقة  الوطنية  البيانات  قواعد  تكون  أن  الشائع  من   -96
تديرها  منظمة  بواسطة  واإلدارة  التشغيلي  لإلشراف  خاضعة  البيانات،  هذه  تخزن  التي  األدوية  مراقبة  ومراكز 
املنظمات  تكون  وقد  مماثلة.  صحية  مؤسسة  أو  وكالة  أو  معهد  أو  الصحة  وزارة  من   

ً
جزءا تكون  ما  عادة  الدولة، 

)9(.
ً
أيضا صلة  ذات  الوبائيات  أو  الدوائي  العالج  أو  بالصيدليات  املتعلقة  البيانات  وإدارة  بجمع  تقوم  التي 

االستقصائية الدراسات 

إال  ذاتها،  حد  في  للبيانات   
ً
مصدرا ليست  وهي  البيانات،  جلمع  راسخة  تقنية  االستقصائية  الدراسات   -97

الدراسات  بانتظام  الهيئة  وتستخدم  اخلاصة.  األهمية  ذات  البيانات  مصادر  تستهدف   
ً
جيدا معروفة  أدوات  أنها 

أصبحت  األخيرة،  السنوات  وفي  املختصة.  الوطنية  السلطات  من  البيانات  جلمع  النشر  سهلة  كآلية  االستقصائية 
تكلفة،  وأقل  أسرع  تنفيذها  ألن   

ً
نظرا متزايد،  نحو  على  بشعبية  حتظى  اإلنترنت  عبر  االستقصائية  الدراسات 

نظيراتها  من  أسهل  العملية  انتهاء  بعد  بياناتها  معاجلة  أن  كما  املشاركني،  من  أوسع  طائفة  إلى  تصل  أن  وميكنها 
التقليدية. الورقية 

الصحية الرعاية  مرافق  في  البيانات  جامعو 

أنه،  إال  للمعلومات.   
ً
ومفصال  

ً
هاما  

ً
مصدرا الصحية  الرعاية  مرافق  في  جَمع 

ُ
ت التي  البيانات  تكون  أن  ميكن   -98

أتاحت  ذلك،  ومع  الكيانات.  من  الوافر  الكم  هذا  من  البيانات  جميع   
ً
دائما السهل  من  ليس  أعاله،  ذكر  حسبما 

بتكلفة  البيانات  جلميع  تطبيقات  لنشر  أكبر  فرصة  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اجلديدة  والتكنولوجيات  االبتكارات 
الصحية  واملنتجات  األساسية  األدوية  إدارة  قامت  املثال،  سبيل  فعلى  الصحية.  الرعاية  مرافق  مستوى  على  فعالة 
الصحية  واملنتجات  األساسية  األدوية  أسعار  لرصد  املحمولة  الهواتف  "تطبيق  بتطوير  العاملية  الصحة  مبنظمة 
املتعلقة  البيانات  وحتليل  جلمع  استخدامه  الصحية  الرعاية  مرافق  في  للمهنيني  ميِكن  تطبيق  وهو  وتوافرها"،)10( 

األدوية. تلك  توافر  ومستوى  أساسيا  دواًء   32 بأسعار 

 Pili Ferrer and others,:التالي املصدر  أوروبا في   في 
ً
بلدا الوطني في 25  الصعيد  املخدرات على  استهالك  بيانات  لقواعد  قائمة مفصلة  االطالع على  ميكن   )9(

.“Sources of European drug consumption data at country level”, International Journal of Public Health, vol. 59, No. 5 )May 2014(
.www.who.int/medicines/areas/policy/monitoring/MedMon_leaflet_Web.pdf 10( انظر(

www.who.int/medicines/areas/policy/monitoring/MedMon_leaflet_Web.pdf
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مدى  وتقييم  االستهالك  في  االجتاهات  لتحليل  االستهالك  بيانات  خامسا-  استخدام 

الطبية لألغراض  العقلية  املؤثرات  توافر 

باستهالك  املتعلقة  البيانات  وحتليل  جمع  بفوائد  املخدرات  ملراقبة  الدولية  والهيئة  املخدرات  جلنة  أقرت   -99
مختلفة،  ورسائل  قرارات  خالل  من  والهيئة،  اللجنة  دعت  وقد  الدولية.  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات 
بيانات  حتليل  فوائد  أن  إال  طوعي.  أساس  على  االستهالك  بيانات  عن  اإلبالغ  إلى  املختصة  الوطنية  السلطات 

اإلبالغ. اللتزامات  االمتثال  بكثير  تتجاوز  االستهالك 

والذكاء،  واملالءمة  إليها  الوصول  وسهولة  املوثوقية  من  أكبر  بقدر  تتسم  التي  الصحية،  املعلومات  ونظم   -100
وال  الصلة.  ذات  بالبيانات  املدعومة  األدلة  على  القائمة  السياسات  عجلة  لدفع  الالزمة  باألدوات  احلكومات  تزود 
لبناء  املبذولة  اجلهود  إلى  جديدة  إضافة  يكون  سوف  العقلية  املؤثرات  استهالك  عن  دقيقة  بيانات  توفير  أن  ريب 
أو  استعمال  في  املشهودة  االجتاهات  لتحليل  ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  راسخة.  وقائعية  أدلة  على  قائمة  سياسات 
الدميغرافية،  واملعلومات  االستهالك  بيانات  بني  االرتباط  أو  األدوية،  توزيع  أمناط  أو  معينة،  أدوية  استعمال  إساءة 

العامة. الصحة  حتسني  إلى  ترمي  التي  االستراتيجيات  يدعم  أن 

الوطني.  أو االستراتيجيات على الصعيد  السياسات  إلى قصر هذه  وعالوة على ذلك، ليس هناك ما يدعو   -101
البيانات  فوائد جمع وحتليل  تزيدا من  أن  آليتان إضافيتان ميكن  اإلقليمي  الصعيد  املعلومات على  وتبادل  فالتعاون 
متشابهة  واقتصادية  اجتماعية  بحاالت  متر  التي  املتجاورة  البلدان  أن  لوحظ  وقد  العقلية.  املؤثرات  استهالك  عن 
تستفيد من تلك املمارسات، إذ ميكنها أن تتبادل مع بعضها البعض قصص النجاح والتحديات والدروس املستفادة. 

أوسع. جغرافي  نطاق  على  تنفيذها  ميكن  عمل  نقاط  على  تتفق  أن   
ً
أيضا وميكنها 
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االستهالك ببيانات  الهيئة  سادسا- إبالغ 

املواد  صنع  عن  السنوية  اإلحصاءات  إطار  في  االستهالك  عن  لإلبالغ   P االستمارة  البلدان  تستخدم   -102
التفاصيل  من  مزيد  على  االطالع  وميكن  واستهالكها.  وجتارتها   1971 سنة  اتفاقية  مبوجب  للمراقبة  اخلاضعة 
الوطنية  للسلطات  التدريبية  املواد  في  االستهالك،  بيانات  عن  اإلبالغ  بشأن  وكذلك  عامة،  بصفة  اإلبالغ  بشأن 

املخدرات. ملراقبة  الدولية  للهيئة  الشبكي  املوقع  على  متاحة  وهي  املختصة، 

وحدة  ستخدم 
ُ
ت والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  الزمن،  مر  على  املخدرات  استهالك  تقييم  ولتبسيط   -103

مادة  ألي  اليوم  في  املفترضة  املداومة  جرعة  متوسط  تصف  التي  املحددة،  اليومية  اجلرعة  هي  للقياس  موحدة 
البالغني. لدى  الرئيسية  استعمالها  دواعي  وفق  مستخَدمة 

مصطلح  محل  حل  الذي  اإلحصائية"،  لألغراض  دة  املحدَّ اليومية  "اجلرعات  مصطلح  الهيئة  وتستخِدم   -104
ُيقصد  وال  اإلحصائي،  التحليل  ألغراض  تقنية  قياس  كوحدة  الهيئة،  منشورات  في  دة"  املحدَّ اليومية  "اجلرعات 
مؤثرات  فهناك  اجلزافية.  من  معينة  درجة  من  يخلو  ال  املصطلح  ذلك  وتعريف  بها.  موصى  موصوفة  جرعات  بها 
ميكن  ثم،  ومن  مختلفة،  طبية  ملمارسات   

ً
وفقا أو  مختلفة  لعالجات  معينة  بلدان  في  استعمالها  ميكن  معينة  عقلية 

اإلحصائية  لألغراض  دة  املحدَّ اليومية  اجلرعة  اعتبار  وينبغي  مالءمة.  أكثر  مختلفة  يومية  بجرعة  األخذ  يكون  أن 
دقة. أكثر  معلومات  توافرت  إذا  للتعديل  وقابلة  تقريبية  إليها  املشار 

الكميات  قسم 
ُ
ت اإلحصائية،  لألغراض  دة  املحدَّ اليومية  باجلرعة  العقلية  املؤثرات  توافر  مستويات  وحلساب   -105

عنه   
ً
)معبرا البلد  سكان  عدد  على  النتيجة  قَسم 

ُ
ت ثم  ؛ 

ً
يوما  365 على  معينة  سنة  في  ت 

َ
اسُتهِلك أنها  عنها  غ 

َّ
املبل

التعريف  وفق  املعنية  العقلية  املؤثرات  من  املحددة  اليومية  اجلرعة  على  ثم  املعنية(،  السنة  خالل  نسمة  باأللف 
املوقع  على  سنويا  ينشر  الذي  العقلية،  املؤثرات  بشأن  املخدرات  ملراقبة  الدولية  للهيئة  التقني  التقرير  في  الوارد 

للهيئة. الشبكي 

في  نسمة   1  000 لكل  اإلحصائية  لألغراض  املحددة  اليومية  باجلرعات  االستهالك  قيم  جميع  عن  ر  وُيعبَّ  -106
نسمة"(. ألف  "لكل  تعني   "pt" )حيث   S-DDDpt واختصارها  الواحد،  اليوم 
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البيانات عملية جمع  معالم  التي حتدد  اجلديدة  سابعا- التكنولوجيات 

تدعم  أن  ميكن  التي  احلديثة  التكنولوجيات  أو  للتقنيات   
ً
شامال  

ً
جتميعا تكون  أن  الوثيقة  بهذه  ُيقَصد  ال   -107

باعتبارها  الدولية  املنظمات  بعض  تؤيدها  التي  الرئيسية  العناصر  على  الضوء  تسلط  أن  بل  البيانات،  جمع  عملية 
الصحية. املعلومات  لنظم  الرقمي  التحول  بعملية  اإلسراع  في  مهمة 

وتوصف العقود القليلة املاضية بأنها عصر املعلومات الذي تتخلل فيه تكنولوجيات املعلومات جميع مجاالت   -108
من  وضرورية  هامة  تعتبر  املعلومات  أي  تقرير  على  قدرتهم  حتسني  على  الناس  الواقع  هذا  أجبر  وقد  املجتمع. 
املجموعة  إلى  املناسبة  املعرفة  إيصال  في  قصوى  أهمية  اجلديدة  وللتكنولوجيات  املتاحة.  املعلومات  جميع  بني 
السياسات. واملديرون وصانعو  واملشغلون  املمارسون  فيهم  أي هيئة صحية عمومية، مبن  داخل  األفراد  املناسبة من 

أنها أضحت  نواح عدة، منها   من 
ً
تقدما أكثر   

ً
أيضا املعلومات الصحية  التكنولوجيا، أصبحت نظم  تقدم  ومع   -109

عدد  وإدماج  وحتليلها،  ومعاجلتها  وتخزينها  أكثر  بيانات  جمع  باإلمكان  وأصبح  مناال،  وأيسر  وأدق  وأقوى  أسرع 
التي  اإلمكانات  إلى  وبالنظر  البيانات.  صحة  من  للتحقق  مختلفة  آليات  وتنفيذ  البيانات،  جمع  مصادر  من  أكبر 
أصبح  املختصة  الوطنية  السلطات  من   

ً
متزايدا  

ً
عددا أن  الهيئة  الحظت  اجلديدة،  الصحية  املعلومات  نظم  توفرها 

ذلك  في  مبا  العقلية،  املؤثرات  توزيع  دائرة  ضمن  النهائي  املستعمل  من  أقرب  استهالكية  بيانات  جمع  على  قادرا 
الطبية. الوصفات  حتى  أو  املمارس  أو  الصيدلية  مستوى  على 

إلى  وباإلضافة  مجدية.  معارف  إلى  ثم  معلومات  إلى  البيانات  التكنولوجي حتويل  التقدم  يدعم  أن  وينبغي   -110
البيانات  جلمع  التقليدية  الطريقة  عن  للتحول  ميكن  النهائي،  املستعمل  إلى  األقرب  االستهالك  مستويات  قياس 

اإلمكانيات. من  املزيد  يهيئ  أن  اجلديدة  التكنولوجيات  تدمج  التي  الطريقة  إلى  وحتليلها 

حجر  عليه(  ومتفق   
ً
جيدا محدد  شكل  في  املنظمة  البيانات  )أي  املهيكلة  البيانات  تعد  املثال،  سبيل  وعلى   -111

نسقه  باستخدام  اإلبالغ  مجال  في  بالتزاماته  مرخص  ل 
ِّ
مشغ كل  أوفى  وإذا  التقليدية.  املعلومات  نظم  في  الزاوية 

تدير  أن  غة 
ِّ
املبل السلطة  على   

ً
جدا الصعب  من  سيكون  عشوائيا(،  مرتبة  أرقام  )مجرد   

ً
أصال نسق  بال  أو  اخلاص، 

الناجتة. البيانات  مجموعات  إلى  يستند  للمعلومات   
ً
نظاما

جانب  إلى  واستخدامها  املهيكلة  غير  البيانات  جمع  إمكانية  أمام  املجال  تفتح  اجلديدة  التكنولوجيات  لكن   -112
توفرت  لو  يحدث  أن  ميكن  عما  مثال  السابق  املثال  ضوء  في  التساؤل  ميكن  بحيث  التقليدية،  البيانات  مصادر 
شاملة  نتيجة  وتقدمي  غني 

ِّ
املبل املشغلني  من  مشغل  بكل  اخلاص  النسق  وفهم  حتليل  على  القدرة  املعلومات  لنظام 

املعلومات  مصادر  حتليل  من  نفسه  املعلومات  نظام  متكن  لو  ماذا  ذلك،  على  وعالوة  املختصة؟  الوطنية  للسلطة 
العالجية،  التوجيهية  واملبادئ  والتعاريف  املستهلكني،  أسعار  ومؤشرات  الدميغرافية،  اخلصائص  مثل   – األخرى 
وتقدمي  ببعضها  املعلومات  تلك  كل  وربط   - االجتماعي  التواصل  أحداث وسائل  بل وحتى  الرقمية،  الوصفات  ونظم 

العامة. الصحة  على  وتأثيره  ما  إقليم  أو  ما  بلد  في  االستهالك  ملستويات  عام  عرض 

بتقنيات  الصحية  املعلومات  أنظمة  تزويد  الضروري  املتعمق، من  التبصر  من  املستوى  أجل حتقيق هذا  ومن   -113
التحتية  البنية  وحتديث  االصطناعي.  والذكاء  اآللي  التعلم  وخوارزميات  الضخمة  البيانات  حتليالت  مثل  جديدة، 
األخذ  في  النظر  فيجب  النتائج.  هذه  لتحقيق   

ً
كافيا ليس  جديدة  برمجيات  تطوير  أو  املعلومات  لتكنولوجيا 

وقابلية  اجلودة  ومعايير  وتبادلها،  املعارف  وإدارة  البيانات،  حوكمة  مجاالت  في  البلد  نطاق  على  منسقة  بسياسات 
احلصر. ال  املثال  سبيل  على  واالبتكار،  والتكنولوجيا  البيني،  التشغيل 
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