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متهيد

 عند اعتماد االتفاقية الوحيدة للمخدرات 
ً
قبل أكثر من نصف قرن مضى، قطع املجتمع الدولي على نفسه التزاما

 ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971، بأن يضمن 
ً
لسنة 1961 بصيغتها املعدلة الحقا

توافر العقاقير التي ال غنى عنها لألغراض الطبية والعلمية، وأال يقيد ذلك التوافر دومنا داٍع.

وعلى الرغم من هذا االلتزام، ال يزال هناك اختالل كبير في توافر املواد اخلاضعة للمراقبة على الصعيد 
العاملي، ويتعارض هذا االختالل مع هدف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات املتمثل في تعزيز صحة البشرية 
 مع العديد من صكوك حقوق اإلنسان التي تنص على احلق في الصحة أو الرعاية 

ً
ورفاهها، بل يتناقض أيضا

 الرعاية امللطفة.
ً
الطبية، التي تشمل أيضا

وقد أصدرت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )الهيئة( تقارير تكميلية عن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
لألغراض الطبية في أعوام 1989 و1995 و2010 و2015 و2018. وفي عام 2022، َجمعت الهيئة معلومات من 
 على مستجدات املوقف وإلصدار 

ً
الدول األعضاء واملجتمع املدني وحللتها بغية إطالع املجتمع الدولي مجددا

توصيات بإجراءات تصحيحية. وتؤكد البيانات استمرار التفاوت بني املناطق في استهالك املسكنات األفيونية 
 في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، بينما 

ً
لعالج األلم. ويتركز أغلب االستهالك تقريبا

تكون مستويات االستهالك في مناطق أخرى غالبا غير كافية لتلبية االحتياجات الطبية للسكان. وال تعزى هذه 
االختالالت في التوازن بني املناطق إلى نقص املواد اخلام األفيونية؛ إذ تبني أن العرض أكثر من كاٍف لتلبية 
الطلب الذي أبلغت به الهيئة بواسطة احلكومات، ولكن من الواضح أن الكثير من البلدان لم تسجل االحتياجات 
الطبية الفعلية لسكانها بدقة في حجم الطلب الذي أبلغت به الهيئة، مما أدى إلى ظهور هذا التفاوت في توافر 

املواد اخلاضعة للمراقبة.

وتتأكد أوجه عدم املساواة من حتليل استهالك املسكنات األفيونية، الذي أبلغته احلكومات إلى الهيئة، مقابل 
العدد التقديري لألشخاص املحتاجني إلى الرعاية امللطفة في البلدان، على النحو الوارد في األطلس العاملي 
للرعاية امللطفة )الطبعة الثانية، 2020( الصادر عن التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة 
العاملية. وتظهر حاجة واضحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، والسيما في البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل. ومن املشاكل الرئيسية في تلك البلدان محدودية إمكانية احلصول على املسكنات األفيونية، 
 يحول إلى أدوية أخرى 

ً
من قبيل املورفني، بأسعار ميسورة. وأحد أسباب ذلك هو أن معظم املورفني املنتج عامليا

وال ُيستخدم الكثير منه في الرعاية امللطفة. فمثال في عام 2020، حولت نسبة 78 في املائة من املورفني املنتج 
عامليا إلى عقاقير أخرى، الكوديني في املقام األول، وهو بدوره يستخدم أساسا في أدوية السعال، بينما استهلكت 
 على ذلك، فإن أكثر

ً
 نسبة 11 في املائة فقط منه بشكل مباشر، وذلك في الرعاية امللطفة أساسا. وعالوة

من 82 في املائة من سكان العالم لم يتح لهم سوى أقل من 17 في املائة من األدوية القائمة على املورفني.

وبينما توضح هذه االختالالت أن السلطات ال تقدر بدقة احتياجاتها إلى العقاقير املخدرة التي تستعمل 
للرعاية امللطفة، فقد وجدت اختالالت مماثلة بالنسبة للمؤثرات العقلية التي تستعمل لعالج مختلف حاالت 
الصحة العقلية والعصبية. فعلى سبيل املثال، وفي حني يعيش 80 في املائة من مرضى الصرع في البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل، يتركز استهالك املؤثرات العقلية املستخدمة في عالج الصرع في البلدان املرتفعة 
الدخل. وباملثل فإن احلصول على امليثادون والبوبرينورفني وتوافرهما، الستخدامهما في إدارة االرتهان للمخدرات، 

ال يزاالن محدودين في بعض البلدان بالرغم من االنتشار الكبير لتعاطي املخدرات باحلقن.

ويحدد حتليل الهيئة بعض األسباب الكامنة وراء هذه االختالالت، وكثيرا ما تذكر الضوابط التنظيمية باعتبارها 
العامل الرئيسي الذي يسهم في انخفاض توافر األدوية املؤثرة على العقل. غير أنه يلزم إجراء املزيد من الدراسات 
 في عوامل أخرى، مثل 

ً
لتحديد ما إذا كانت الضوابط التنظيمية تعوق التوافر في الواقع؛ ويلزم النظر أيضا

انخفاض معدالت تشخيص حاالت الصحة العقلية، والوصمة املرتبطة باستخدام املؤثرات العقلية.
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وتواصل الهيئة تشجيع احلكومات على حساب تقديراتها على أساس الطرائق املقترحة في الدليل بشأن تقدير 
االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية الذي أعدته الهيئة ومنظمة الصحة العاملية. ويوضح الدليل 
ثالث طرائق وتنوعات لها يشيع استخدامها لتحديد االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة، وهي: الطريقة 
القائمة على حجم االستهالك والطريقة القائمة على حجم اخلدمات والطريقة القائمة على حجم االعتالل. 
ويقع االختيار على الطريقة التي ينبغي استخدامها حسب توافر البيانات الالزمة للقياس الكمي، وتوافر املوارد 
املطلوبة، وهيكل نظام توريد املواد اخلاضعة للمراقبة وتوزيعها. ويتعني على السلطات الوطنية املختصة اإلملام 

بالدليل وحتديد الطريقة األنسب حلالة كل منها.

وكذلك تشجع البلدان، مع االستفادة من دعم الشركاء على الصعيدين الثنائي والدولي حسب االقتضاء، على 
تعزيز قدرتها على جمع أفضل البيانات املمكنة، وإنشاء شبكة رقمية جلمع املعلومات من جميع اجلهات املعنية 

في سلسلة التوريد واالستهالك لوضع التقدير املناسب الحتياجاتها من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية.

وتلتزم الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات بدعم احلكومات في مواصلة جهودها لتحسني توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية. وقد أنشئ مشروع الهيئة للتعلم في عام 2016 لبناء قدرات احلكومات 
على االضطالع بتدابير املراقبة والرصد التنظيمية للتجارة املشروعة في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
والسالئف الكيميائية. وتركز األنشطة على بناء قدرات احلكومات مبا يؤهلها لتنفيذ اتفاقيات مراقبة املخدرات 
وحتقيق غايتها العليا املتمثلة في ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية مع منع 

تسريبها واالجتار بها وصنعها غير املشروع واستعمالها في أغراض غير طبية.

وبالتأكيد، يجب على البلدان، في الوقت الذي تعمل فيه على ضمان توافر املواد اخلاضعة للرقابة لألغراض 
الطبية والعلمية، أن تكفل اتخاذ تدابير كافية ملنع تسريبها إلى قنوات غير مشروعة وإلى استعماالت غير طبية. 
ويرجع السبب األساسي في تفشي اجلرعات الزائدة من املؤثرات األفيونية الذي ما زال يلحق الضرر ببعض 
البلدان إلى اإلفراط في وصف الفنتانيل وغيره من املؤثرات األفيونية القوية املفعول. فبعد الزيادة الهائلة في 
استهالك الفنتانيل خالل السنوات األربعني املاضية، سجل انخفاض عام ملحوظ في استهالكه منذ عام 2010، 

وقد يعزى هذا االنخفاض إلى تطبيق تدابير رقابية أكثر صرامة في بعض البلدان.

حرز بعض التقدم منذ عام 2016 في حتقيق الغاية املتمثلة في ضمان توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة 
ُ
وقد أ

وتيسير احلصول عليها، وهي ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة بشأن الصحة 
والرفاهية. بيد أنه من الضروري مواصلة العمل لضمان تكريس هذا الهدف في جميع السياسات واملمارسات 
الوطنية املعنية مبكافحة املخدرات. وتلتزم الهيئة بالعمل مع املجتمع الدولي ومساعدته من أجل زيادة توافر 

املواد اخلاضعة للمراقبة وتيسير احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية.

جاغجيت بافاديا
رئيسة

الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
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وافية خالصة 

أعربت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )الهيئة( لسنوات عديدة عن قلقها إزاء محدودية توافر املواد اخلاضعة 
شرت تقارير خاصة حول 

ُ
للمراقبة وإمكانية احلصول عليها لألغراض الطبية في العديد من مناطق العالم. ون

هذه املسألة في أعوام 1989 و1995 و2010 و2015 و2018. وُيمثل هذا التقرير فرصة أخرى لتزويد املجتمع 
الدولي باملعلومات التي قد تساعد في تنفيذ التوصيات العملية املتصلة على وجه التحديد بتوافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة وإمكانية احلصول عليها التي اعتمدتها الدول األعضاء في الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية 
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية، املعقودة في عام 2016. وتؤكد البيانات استمرار التفاوت بني املناطق 
، ولكن يبدو أن 

ً
في استهالك املسكنات األفيونية لعالج األلم. وبالنسبة للمؤثرات العقلية، فاحلالة أقل وضوحا

محدودية توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها، السيما في البلدان املنخفضة واملتوسطة 
 مشكلة في هذه احلالة.

ً
مثل أيضا

ُ
الدخل، ت

 في ضوء 
ً
وقد أصبحت أهمية مسألة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها أكثر وضوحا

التطور والتفاقم املستمرين ملشكلة تفشي املؤثرات األفيونية التي بدأت في أمريكا الشمالية في منتصف حقبة 
التسعينات من القرن املاضي، وفي ظل جائحة كوفيد-19 في اآلونة األخيرة.

 للوضع من حيث العوامل التي ُيرى أنها تقيد 
ً
وتعكس الردود الواردة من الدول األعضاء واملجتمع املدني تطورا

أو تعرقل توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها، وكذلك من حيث التدابير التشريعية واإلدارية 
والعملية امللموسة املتخذة في مجاالت التوصيات العملية ملعاجلة الوضع.

وتكشف البيانات املتعلقة بالتوافر العاملي للمسكنات األفيونية عن زيادة حادة في املؤثرات األفيونية املتاحة 
لالستهالك منذ عام 1978 مع انخفاض ملحوظ بعد عام 2018 يعزى في األساس إلى انخفاض االستهالك املبلغ 
عنه من املؤثرات األفيونية القوية املفعول )األوكسيكودون والفنتانيل(، السيما في أمريكا الشمالية. وفي الوقت 
نفسه، يواصل العديد من البلدان اإلبالغ عن مواجهة صعوبات في شراء األدوية املحتوية على املورفني، بالرغم 
من اإلبالغ عن توافر كميات كافية من املواد اخلام األفيونية. وتكمن املشكلة في أن معظم املورفني املتاح يستخدم 
إلنتاج الكوديني الستعماله في األساس في املستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961 
ستخدم سوى كمية قليلة من املورفني بشكل مباشر في األغراض الطبية )مثل الرعاية 

ُ
بصيغتها املعدلة، وال ت

امللطفة(. وتستأثر البلدان املرتفعة الدخل باستعمال معظم الكمية املحدودة التي تستعمل مباشرة في تسكني 
األلم، وهذا ما تؤكده بيانات منظمة الصحة العاملية حول توافر املورفني الفموي في مرافق الرعاية الصحية 

األولية العامة، التي تبني وجود فوارق شاسعة بني فئات الدخل املختلفة.

 في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، 
ً
 نسبيا

ً
وال يزال استهالك املسكنات األفيونية مرتفعا

 في االحتاد الروسي وفي بعض بلدان شرق أوروبا. بيد أن الوضع ال يزال ميثل إشكالية في 
ً
وقد شهد حتسنا

غالبية بلدان أفريقيا وبعض بلدان آسيا حيث ال تزال معظم البلدان تبلغ عن استهالك منخفض للغاية.

ويؤكد وضع رسم بياني ملستوى استهالك املسكنات األفيونية كما أبلغت به البلدان الهيئة الدولية ملراقبة 
 لألطلس العاملي للرعاية 

ً
املخدرات مقابل العدد التقديري لألشخاص الذين يحتاجون الرعاية امللطفة )وفقا

امللطفة( وجود تفاوت في معدالت استهالك هذه املواد على الصعيد العاملي: لم تسجل سوى البلدان املرتفعة 
الدخل مستويات استهالك كبيرة مقابل ارتفاع عدد املحتاجني إلى مسكنات األلم، في حني أن غالبية البلدان متثل 
كتلة مجتمعة عند مستويات االستهالك املنخفضة نتيجة الستئثار حفنة من البلدان مبستويات االستهالك املرتفعة.

، إذ لم ُيطلب من البلدان تقدمي 
ً
وال يزال حتديد مدى توافر املؤثرات العقلية على الصعيد العاملي ُيمثل حتديا

 بيانات االستهالك إال منذ عام 2011، ولم يقدم سوى نصف البلدان أو أقل أي بيانات عن استهالك هذه املؤثرات في
عام 2020. وبالرغم من هذا الوضع، ظهرت بعض االجتاهات الرئيسية التي تتمثل في التفاوت على الصعيد 
اإلقليمي في استهالك املؤثرات العقلية األشد تأثيرا. فعلى سبيل املثال، ينخفض استهالك العقاقير املضادة 
 بالقارة األمريكية وأوروبا 

ً
للصرع، مبا فيها الكلونازيبام والفينوباربيتال، في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مقارنة

. وباملثل، هناك تفاوتات شاسعة على الصعيد 
ً
على الرغم من أن هذه املواد من بني املؤثرات العقلية األكثر تداوال
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اإلقليمي في استهالك امليثيل فينيدات برغم التقارير التي تشير إلى أن مستويات انتشار اضطراب نقص االنتباه 
 بني املناطق.

ً
 كبيرا

ً
مع فرط النشاط ال تختلف اختالفا

ويتركز استهالك امليثادون والبوبرينورفني في عدد محدود من البلدان. وعلى الرغم من عدم اكتمال تقديرات 
عدد األشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن، ثمة أدلة في بعض البلدان، تشير إلى أنه بالرغم من وجود 
هذه الظاهرة )ومدى انتشارها(، فإن استهالك امليثادون والبوبرينورفني، وكذلك وجود خدمات العالج باملواد 

.
ً
 أو معدوما

ً
الناهضة ذات املفعول األفيوني، يظل محدودا

وفي بعض األحيان، يكون إيصال املواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب ألغراض الرعاية الطبية في 
حاالت الطوارئ مثار إشكال، وهو ما ُيعزى في جانب منه إلى فرض متطلبات إدارية إضافية على احلركة 
الدولية لهذه املواد. ولطاملا الحظ املجتمع الدولي احلاجة امللحة إلى حل عملي لتلك العقبة اإلدارية. وتعكس 
املبادئ التوجيهية النموذجية بشأن التوفير الدولي لألدوية اخلاضعة للمراقبة من أجل الرعاية الطبية في حاالت 
الطوارئ، التي نشرتها منظمة الصحة العاملية في عام 1996، اجلهود املتضافرة لتعجيل اإلمداد باملواد اخلاضعة 

للمراقبة في حاالت الطوارئ الطبية من خالل تدابير مراقبة مبسطة.

 استعراضا ومناقشة للدروس املستفادة من 
ً
وفي عام 2021، أجرت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات أيضا

تنفيذ تدابير املراقبة املبسطة في حاالت الطوارئ مع السلطات الوطنية املختصة واملنظمات اإلنسانية الدولية 
ووكاالت األمم املتحدة املعنية. وتتضمن الوثيقة اخلتامية لهذين االجتماعني املعنونة “الدروس املستفادة من 
البلدان ومنظمات املعونة اإلنسانية في تيسير اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب أثناء حاالت 
الطوارئ”، إجراءات هامة ميكن للحكومات اتخاذها بغية حتسني تأهبها حلاالت الطوارئ، وحتدد اإلجراءات 

التي ميكن أن تتبعها في حاالت الطوارئ.

ومنذ مطلع عام 2020، خلقت جائحة كوفيد-19 حتديات غير مسبوقة تواجهها اقتصادات جميع البلدان 
ونظم الصحة العامة بها. وأفضت عمليات اإلغالق وغلق احلدود وتدابير التباعد االجتماعي التي اعتمدتها 
معظم البلدان إلى اختبار قدرة املجتمع الدولي على ضمان احلصول على كميات كافية من األدوية اخلاضعة 
 لتعطل صنع 

ً
 نتيجة

ً
للمراقبة الدولية وإتاحتها ملن هم بحاجة إليها. وتأثرت سلسلة اإلمداد العاملية لألدوية سلبا

املواد األولية الرئيسية واملكونات الصيدالنية الفعالة في بعض البلدان املصنعة الكبرى. وطال أمد تأخيرات 
اإلمداد إثر التحديات اللوجستية الناشئة عن غلق احلدود وغيرها من سياسات التباعد االجتماعي التي اعتمدها 

عدد من البلدان.

ويشير حتليل البيانات وردود احلكومات ومنظمات املجتمع املدني على االستبيانات التي أرسلتها الهيئة 
الدولية ملراقبة املخدرات في عام 2022 إلى إحراز بعض التقدم، ولكن ال تزال هناك مجاالت هامة تستدعي 

.
ً
اتخاذ إجراءات، ليس فقط من قبل الدول األعضاء، بل من قبل املجتمع الدولي أيضا

املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة  في  احلاليون  األعضاء 

سيفيل أتاسوي سيزار توماس آرسي ريفاس  

ديفيد تي. جونسون كورنيليس دي يونخيري  

برنار لوروا  غالينا كورشاغينا   

ريتشارد بي. ماتيك لو لني     

إن. الريسا رزانادميبي  جاغجيت بافاديا    

زوكيسوا زينجيال  جالل توفيق    
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وتقدير شكر 

ساهم العديد من األفراد في إعداد هذا التقرير. وتعرب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عميق تقديرها 
ن الهيئة من حتسني 

َّ
 ومعلومات وبيانات، مما مك

ً
جلميع الذين قدموا بطرق مختلفة مدخالت واقتراحات وأفكارا

رؤيتها للحالة.

ه باإلسهامات التي قدمها األفراد واملنظمات اآلتي ذكرهم: وتود الهيئة أن تنوِّ

إرثال  بيرترام، جوليانا  الهيئة: ستيفانو  التابع ألمانة  والتقديرات في مجال املخدرات  املراقبة  من قسم 
وليامسون، ستيفان فوكوتيك، أندريا مورينو هيريرو، نبيل كتخدا، جوني توماس، جانا شريسثا، مينا بالوخ، 
رودريغو غابرييل هيرنانديز رودريغيز. املتدربات في القسم نفسه: إيزابيال نوسي، ماريون ريديرو، كاثرينا هوالند.

جيل،  تاتيانا  نغ،  سيال  فونغ  ها  رباني،  حنيفة  الهيئة:  ألمانة  التابع  العقلية  املؤثرات  مراقبة  قسم  من 
مارتن ديسارت، سيباستيان شيخي، أحمد قابيل.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية: قسم فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز التابع لفرع الوقاية 
من املخدرات والشؤون الصحية، وقسم الوقاية والعالج وإعادة التأهيل التابع لفرع الوقاية من املخدرات والشؤون 

الصحية، وقسم اإلحصاء واالستقصاء التابع لفرع األبحاث وحتليل االجتاهات.

برنامج احلصول على األدوية واملنتجات الصحية التابع ملنظمة الصحة العاملية.

التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، إلتاحة بيانات األطلس العاملي للرعاية 
امللطفة )الطبعة الثانية، 2020(.

املحتاجني  السكان  عن  البيانات  أحدث  إلتاحة  اآلالم،  وتخفيف  امللطفة  بالرعاية  املعنية  النسيت  جلنة 
للرعاية امللطفة.

وقد ساهم عدد من منظمات املجتمع املدني من خالل الرد على استبيان محدد قدمته إليها جلنة املخدرات 
التابعة للمنظمات غير احلكومية بفيينا.

، قدمت 96 سلطة وطنية مختصة معلومات قيمة من خالل الرد على الدراسة االستقصائية 
ً
 وليس آخرا

ً
وأخيرا

للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
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- مقدمة
ً
أوال

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

للمراقبة اخلاضعة  املواد   ألف-  توافر 
عليها احلصول   وسبل 

الدولية  واالتفاقيات 
املخدرات ملراقبة 

املخدرات،  ملراقبة  الدوليتني  االتفاقيتني  واضعو  أولى   -1
وهما االتفاقية الوحيدة للمخدرات )1961( واتفاقية املؤثرات 
املواد  توافر  ضمان  ملسألة  خاصة  أهمية   ،)1971( العقلية 
ديباجتي  في  وذكروا  الطبية،  لألغراض  للمراقبة  اخلاضعة 
االتفاقيتني أن العقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة ال غنى عنها 
للتخفيف من األلم واملعاناة، ويجب اتخاذ التدابير الكافية لضمان 
بصيغتها   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  )االتفاقية  توافرها 
ال غنى  العقلية  املؤثرات  وأن   ،)1972 سنة  ببروتوكول  املعدلة 
عنها وال ينبغي تقييد احلصول عليها بقيود ال مبرر لها )اتفاقية 

املؤثرات العقلية لسنة 1971(.

التي أعطيت لهذه املسألة في نص  وبالرغم من األهمية   -2
شبه  بتصديق  حتظيان  االتفاقيتني  أن  وحقيقة  االتفاقيتني 
عاملي، ال يزال ضمان احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة 
 
ً
وبتكلفة ميسورة لعالج احلاالت الصحية هدفا كافية  بكميات 
بعيد املنال في العديد من البلدان، إذ ال يزال أناٌس يعانون أو 
 إلى األدوية التي 

ً
ميوتون حتت آالم شديدة أو ال يجدون سبيال

يحتاجون إليها. وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان 
من عدم احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة، تعاني مناطق 
السلبية  واالجتماعية  الصحية  العواقب  من  العالم  من  أخرى 
للوصفات غير الرشيدة للمواد اخلاضعة للمراقبة، مما تسبب 
 في تفشي االرتهان للمؤثرات األفيونية وما يرتبط بها من وفيات

اجلرعات الزائدة.

ز االهتمام الضئيل الذي أولته احلكومات 
َّ
وفي املاضي، ترك  -3

االحتياجات  لتلبية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توافر  ملسألة 
االعتبار  بعني  النظر  دون  األفيونية،  املسكنات  على  الطبية 
 للمشاكل املرتبطة بتعذر احلصول على املؤثرات العقلية 

ً
دائما

وعدم توافرها. كما أن احلصول على امليثادون والبوبرينورفني 
وتوافرهما، الستخدامهما في عالج االرتهان للمخدرات، ال يزاالن 

 محدودين في بعض البلدان بالرغم من االنتشار الكبير لتعاطي
املخدرات باحلقن.

وإلى جانب اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1971، تزايد   -4
ذكر أهمية توفير العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض 
والبيانات  والقرارات  املقررات  من  عدد  في  والعلمية  الطبية 
واإلعالنات الصادرة عن احلكومات في مختلف املحافل احلكومية 
الدولية. وبلغ هذا األمر ذروته في عام 2015، عندما سلم املجتمع 
الدولي بخطورة املوقف في الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية 
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية التي اعتمدت فيها الدول 
األعضاء الوثيقة اخلتامية املعنونة “التزامنا املشترك بالتصدي 
ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو فعال”، التي حتتوي، 
ألول مرة في وثيقة عن مشكلة املخدرات العاملية، على قسم كامل 
العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية  عن إتاحة احلصول على 
لألغراض الطبية والعلمية مع توصيات تشغيلية محددة. وعكست 
الهيئة  صاغتها  التي  التوصيات  معظمها  في  التوصيات  تلك 
الدولية ملراقبة املخدرات )الهيئة( في ملحق تقريرها السنوي 
لعام 2015 املعنون “توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية: 
ضمان سبل احلصول على كميات كافية منها لألغراض الطبية 

والعلمية-لزوم توفرها بكميات كافية وغير مقيدة دون داع”)1(.

ومنذ عام 2016، اتخذت مجموعة من إجراءات املتابعة،   -5
السيما في سياق جلنة املخدرات، مع إيالء اهتمام مستمر لتوسيع 
الدولية  املخدرات  بسياسات  املتعلقة  االلتزامات  تنفيذ  نطاق 
بشأن حتسني توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وسبل احلصول 
عليها لألغراض الطبية والعلمية. وفي عام 2018، نشرت الهيئة 
 عن التقدم الذي أحرزه 

ً
 خاصا

ً
الدولية ملراقبة املخدرات تقريرا

املجتمع الدولي في ضمان احلصول على كميات كافية من املواد 
اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية. ويقدم 
التقرير احلالي معلومات إضافية حول آخر املستجدات بشأن 
التقدم املحرز بناًء على املعلومات املقدمة من احلكومات واملجتمع 
املدني، وأحدث املعلومات التي قدمتها احلكومات بشأن استهالك 
 عن عدد املحتاجني إلى الرعاية امللطفة 

ً
املسكنات األفيونية، فضال

)على أساس أحدث البيانات الواردة في األطلس العاملي للرعاية 
الرحيمة  امللطفة  للرعاية  العاملي  التحالف  الذي نشره  امللطفة 

ومنظمة الصحة العاملية(.
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وفي عام 2020، حثت جلنة املخدرات، في قرارها 3/63،   -6
التوعية والتثقيف والتدريب في إطار نهج شامل  على تشجيع 
لضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية واحلصول عليها 

لألغراض الطبية والعلمية.

وفي آب/أغسطس 2020، أصدرت الهيئة ومنظمة الصحة   -7
العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب 
 منها حلقيقة أن 

ً
املعني باملخدرات واجلرمية أو املكتب(، إدراكا

القيود املتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( قد 
أدت-من بني جملة أمور أخرى-إلى عرقلة سلسلة إمداد األدوية، 
 للحكومات لضمان أن عمليات شراء وتوريد األدوية 

ً
نداًء مشتركا

سواًء املصابني  املرضى،  احتياجات  تلبي  للمراقبة  اخلاضعة 
خاضعة  أدوية  إلى  املحتاجني  أولئك  أو  كوفيد-19،  بفيروس 

للمراقبة الدولية حلاالت طبية أخرى.

وأبرز ذلك النداء احلاجة إلى ضمان احلصول على األدوية   -8
اخلاضعة للمراقبة مثل املهدئات واملسكنات من أجل بروتوكوالت 
تركيب األنابيب التنفسية لعالج املصابني بفيروس كوفيد-19. وفي 
الوقت نفسه، ذكر النداء احلكومات بأن املرضى غير املصابني 
بفيروس كوفيد-19 ما زالوا بحاجة إلى أدوية خاضعة للمراقبة 
والتخدير،  والرعاية اجلراحية  امللطفة،  والرعاية  األلم  إلدارة 
والصحة العقلية واألمراض العصبية، وعالج اضطرابات تعاطي 

املخدرات.

وشجعت البلدان على طلب املساعدة والدعم التقنيني من   -9
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات من خالل مشروع التعلم التابع 
لها، ومن البرنامج العاملي املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدولي 

ملكافحة السرطان.

وفي عام 2021، أعربت جلنة املخدرات، في قرارها 1/64،   -10
عن رأيها بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على تنفيذ االلتزامات 
مشكلة  جوانب  جلميع  بالتصدي  األعضاء  للدول  املشتركة 
املخدرات العاملية ومواجهتها. والحظت اللجنة بقلق ما توجهه 
الدول األعضاء من صعوبات في ضمان استمرار احلصول على 
الطبية  وتوافرها لألغراض  الدولية  للمراقبة  املواد اخلاضعة 
لعمل  تقديرها  وأعربت عن  العالم،  أنحاء  في جميع  والعلمية 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة 
باملخدرات واجلرمية، كل في إطار واليته، في دعم الدول األعضاء 
 لضمان احلصول على تلك العقاقير وتوافرها، وكذلك في التوعية

بهذه املشكلة.

وشجعت جلنة املخدرات الدول األعضاء على مواصلة العمل   -11
على تذليل العقبات التي حتول دون احلصول على املواد اخلاضعة 

Keith Humphreys and others, “Responding to the opioid crisis in North America and beyond: recommendations of the Stanford–Lancet Commis� )2(

.sion”, The Lancet, vol. 399, No.10324 (February 2022), pp. 555–604
 Sameer Imtiaz and others, “The impact of the novel coronavirus disease (COVID�19) pandemic on drug overdose�related deaths in the United States )3(

 and Canada: a systematic review of observational studies and analysis of public health surveillance data”, Substance Abuse Treatment, Prevention, and
.Policy, vol. 16, art. No. 87 (November 2021), pp. 1–14

للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية مع منع استعمالها 
ألغراض غير طبية أو تسريبها إلى قنوات غير مشروعة، مبا في 
ذلك العقبات املتعلقة بالتشريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية 
الرعاية  اختصاصيي  وتدريب  التكاليف  وميسورية  الصحية 
الصحية والتعليم والتوعية وإعداد التقديرات والتقييم واإلبالغ 
وحتديد أسس مرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة 
والتعاون والتنسيق الدوليني، السيما بهدف ضمان حتسني سبل 
التصدي ملا قد يحدث في املستقبل من أوبئة عاملية النطاق وما 

قد يستجد من تهديدات أخرى.

والستني  اخلامسة  دورتها  في  املخدرات،  جلنة  وكرست   -12
السنوية  الذكرى   

ً
أيضا التي صادفت   ،2022 املعقودة في عام 

اخلامسة واألربعني لوضع قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية 
االلتزامات  تنفيذ  نطاق  لتوسيع   

ً
اهتماما األساسية،  لألدوية 

السياساتية الدولية املتعلقة باملخدرات بشأن حتسني توافر املواد 
اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها لألغراض الطبية 
والعلمية )nopatientleftbehind#(، على النحو املعرب عنه في 
الدعوة املشتركة إلى العمل الصادرة عن جلنة املخدرات وكيانات 
منظومة األمم املتحدة املكلفة مبوجب معاهداتها، وهي: الهيئة 
الدولية ملراقبة املخدرات، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية.

ومنذ اعتماد الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني   -13
للجمعية العامة، واصل املجتمع الدولي متابعة التوصيات العملية 
الواردة في القسم املخصص لضمان احلصول على املواد اخلاضعة 

للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية.

وكان املجتمع الدولي يواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في عدم   -14
كفاية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة في بعض البلدان، 
واإلفراط في وصفها واستهالكها في بلدان أخرى، مما أفضى 
تسببت   ،2020 عام  وفي  مسبوق.  غير  نحو  على  تفشيها  إلى 
جائحة كوفيد-19 في تفاقم تلك املشاكل وظهور أخرى جديدة. 
وأثرت جائحة كوفيد-19 التي بدأت في آذار/مارس 2020 على 
توافر بعض األدوية بسبب القيود املفروضة على التجارة والسفر 
على الصعيد العاملي. وباإلضافة إلى ذلك، رمبا أدت اجلائحة 
إلى تفاقم وباء اإلدمان واجلرعات الزائدة. ويعتقد أن العزلة 
التي سادت  اليقني  االجتماعية والبطالة واخلوف وحالة عدم 
الزائدة  اجلرعات  عدد  ارتفاع  إلى  أدت  اجلائحة  فترة  طوال 
وأضرت بنتائج حاالت األشخاص الذين يعانون من اضطراب 
تعاطي املؤثرات األفيونية)2(. ومنذ تفشي اجلائحة، وردت تقارير 
 عن 

ً
بحدوث زيادات في أسعار األدوية وتراجع توافرها، فضال

تقليد األدوية)3(. وأدت التغييرات احلاصلة في ديناميات سوق 
األدوية بسبب جائحة كوفيد-19 إلى تعطل تقدمي خدمات عالج 
املخدرات  تعاطي  إلى  التباعد االجتماعي  أدى  بينما  اإلدمان، 



- مقدمة  3
ً
أوال

في ظروف العزلة، مما قلص من فرص االستجابة في حاالت 
اجلرعات الزائدة.

وتقدم الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، في إطار جهودها   -15
املتواصلة ملساعدة احلكومات واملجتمع الدولي، هذا االستعراض 
الثاني للتقدم املحرز في تنفيذ التوصيات املتصلة باحلصول على 
العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية. 
وتكرر الهيئة الدعوة املشتركة إلى العمل التي صدرت في الدورة 
اخلامسة والستني للجنة املخدرات لضمان حتقيق أحد األهداف 
األساسية لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، وهو: إيصال 
أفضل العقاقير بتكلفة ميسورة وعلى نحو آمن ورشيد إلى املرضى 
الذين يحتاجون إليها، واحليلولة في الوقت ذاته دون تسريبها 

بغرض إساءة استخدامها.

للمراقبة اخلاضعة  املواد   باء-  توافر 
املستدامة التنمية   وخطة 

2030 لعام 

تتولى الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، في إطار واليتها،   -16
وبالتعاون مع احلكومات، مسؤولية ضمان توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية. وترتبط األنشطة املتصلة بذلك 
 باجلهود الدولية املبذولة لتحقيق خطة التنمية املستدامة

ً
 أيضا

لعام 2030 وتشد من أزرها.

وأهداف التنمية املستدامة، التي اعتمدتها الدول األعضاء   -17
2015، هي مجموعة من األهداف  املتحدة في عام  في األمم 
والغايات التي تنشد توجيه البلدان في تعبئة جهودها اإلمنائية 
من خالل معاجلة طائفة من االحتياجات االجتماعية مبا في ذلك 
التعليم والصحة واحلماية االجتماعية والتوظيف، بالتزامن مع 

التصدي لتغير املناخ وتعزيز حماية البيئة والتنمية املستدامة.

ويأتي الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة )ضمان   -18
متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار( 
في صميم االلتزامات املتصلة بتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة. 
لشراكة  عاجلة  دعوة   3 الهدف  في  الواردة  الغايات  وتشكل 
عاملية لضمان إيصال األدوية إلى املحتاجني إليها. وتشمل هذه 
الغايات حتقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا في ذلك احلصول 
وإمكانية  اجليدة،  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  على 
حصول اجلميع على األدوية األساسية املأمونة اجليدة الفعالة 
 امليسورة التكلفة )الغاية 3-8(، والقضاء على وباء اإليدز بحلول
استعمال  إساءة  الوقاية من  وتعزيز   ،)3-3 )الغاية   2030 عام 
وتناول  املخدرة  العقاقير  تعاطي  مبا في ذلك  املخدرة،  املواد 
 .)5-3 )الغاية  ذلك  وعالج  بالصحة،  يضر  نحو  على  الكحول 
 أن يتلقى جميع 

ً
ويعني حتقيق التغطية الصحية الشاملة أيضا

 األفراد واملجتمعات اخلدمات الصحية مبا فيها الرعاية امللطفة
طوال العمر.

.E/INCB/2018/1/Supp.1  )4(

ويعني توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة ويسر   -19
املجتمع.  في  وإدماجهم  اجلميع   متكني 

ً
عليها ضمنا احلصول 

بينها  وفيما  البلدان  داخل  املساواة  انعدام  من  احلد  ويساهم 
تكافؤ  املستدامة( في حتقيق  التنمية  أهداف  10 من  )الهدف 
الفرص في التجارة باألدوية واستهالكها. والتشجيع على إقامة 
التنمية  مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق 
وبناء  العدالة،  إلى  إمكانية وصول اجلميع  وإتاحة  املستدامة، 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 
يحث  املستدامة(  التنمية  أهداف  من   16 )الهدف  املستويات 
 
ً
البلدان على اعتماد تشريعات وسياسات غير متييزية تخول دورا

، يظل 
ً
 للسلطات الوطنية املختصة مبراقبة املخدرات. وأخيرا

ً
فعاال

التعاون الدولي والشراكات القوية، فيما يخص الهدف 17 من 
أهداف التنمية املستدامة، من العناصر احليوية لكفالة استمرار 

التجارة املشروعة واملساعدة بني البلدان.

 بتحقيق 
ً
وفي حني قطع املجتمع الدولي على نفسه التزاما  -20

هذه الغايات بحلول عام 2030، ال يزال توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة لألغراض الطبية مبعث قلق بالغ في أجزاء كثيرة من 
 2015 لعام  اخلاص  تقريرها  في  الهيئة  خلصت  وقد  العالم. 
املعنون “توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان سبل 
والعلمية- الطبية  منها لألغراض  كافية  كميات  احلصول على 
لزوم توفرها بكميات كافية وغير مقيدة دون داع”، وتقريرها 
سبل  ضمان  في  املحرز  “التقدم  املعنون   2018 لعام  اخلاص 
احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية 
لألغراض الطبية والعلمية”)4(، إلى أنه على الرغم من الضرورة 
ال يزال  للمراقبة،  للمواد اخلاضعة   

ً
عامليا بها  املعترف  الطبية 

ماليني البشر يعانون بسبب محدودية فرص احلصول على تلك 
األدوية، مما يجعل من هذه املسألة مشكلة صحية عاملية كبرى. 
وال يزال توافر أدوية تسكني األلم وإمكانية احلصول عليها، مبا 
العالج  في  املستخدمة  واألدوية  األفيونية  املسكنات  ذلك  في 
باملواد الناهضة األفيونية املفعول، وكذلك األدوية الالزمة لعالج 
األمراض العقلية، منخفضا في العديد من أجزاء العالم. كما 
سلطت الهيئة الضوء على أن امليثادون والبوبرينورفني ال يتوفران 
بشكٍل كاٍف أو ال يتاحان إطالقا لألشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات تعاطي املخدرات في العديد من البلدان التي تعاني 
من انتشار تعاطي املخدرات. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة 
إلى أن مفهوم احلق في الصحة لألشخاص املرتهنني للمؤثرات 
 بتوافر العالج وإمكانية احلصول 

ً
 مباشرا

ً
األفيونية يرتبط ارتباطا

عليه دون متييز.

األساسية واملعلومات  جيم- املنهجية 

البلدان  مع   
ً
دوريا تتابع  أن  للهيئة  املعتادة  املمارسات  من   -21

تنفيذ التوصيات املحددة التي قدمتها الهيئة، كما ترصد الهيئة 
تنفيذ التوصيات العامة الواردة في تقاريرها. وفي إطار متابعة 
التقرير التكميلي لعام 2018 املعنون “التقدم املحرز في ضمان 
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سبل احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة 
عام  في  الهيئة  أرسلت  والعلمية”،  الطبية  لألغراض  الدولية 
فيها  تطلب  املختصة  الوطنية  السلطات  إلى  استبيانات   2022
 معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في ملحق تقريرها السنوي
لعام 2015، وعن تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة اخلتامية 
للدورة االستثنائية للجمعية العامة املعقودة في عام 2016 بشأن 
التوصيات  إلى  بعضها  استند  التي  العاملية،  املخدرات  مشكلة 
، أجابت 

ً
الواردة في التقرير التكميلي للهيئة لعام 2018. وإجماال

 على االستبيان، وقدمت 
ً
السلطات الوطنية املختصة من 96 بلدا

 عن ذلك، 
ً
معلومات مهمة يتناولها هذا التقرير باملناقشة. وفضال

استشيرت منظمات املجتمع املدني وقدمت معلومات استخدمت 
 في إعداد هذا التقرير.

ً
أيضا

العقاقير  توافر  عن   
ً
 حتديثا

ً
أيضا التقرير  هذا  ويتضمن   -22

املخدرة اخلاضعة للمراقبة الدولية، مع التركيز على املسكنات 
 معلومات عن 

ً
األفيونية واملؤثرات العقلية. وتتلقى الهيئة سنويا

كميات العقاقير املخدرة التي تقدر السلطات الوطنية املختصة 
أنها مطلوبة لالستهالك وتبلغ عن معدل استهالكها، أو بشكل 
أدق، عن الكمية التي وزعها جتار اجلملة واملتاحة لالستهالك. 
وتقيم الهيئة هذه البيانات من حيث اجلرعات اليومية املحددة 
اجلرعة  الهيئة  وتستخدم   .)S�DDD( اإلحصائية  لألغراض 
تقنية  قياس  كوحدة  اإلحصائية  لألغراض  املحددة  اليومية 
موصوفة  جرعة  بها  وال يقصد  اإلحصائي،  التحليل  ألغراض 
موصى بها. وحتسب مستويات توافر العقاقير املخدرة، باستثناء 
تلك املدرجة في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها 
اليومية  املعبر عنها باجلرعات   ،1972 ببروتوكول سنة  املعدلة 
املحددة لألغراض اإلحصائية، بقسمة التوافر السنوي للمواد 
؛ ثم يقسم الناجت على عدد سكان 

ً
اخلاضعة للمراقبة على 365 يوما

البلد أو اإلقليم باملاليني خالل العام املعني )اجلرعات اليومية 
،)”S�DDDpm“ املحددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة 
توافر  حتليل  وعند  املحددة.  اليومية  اجلرعة  على  يقسم  ثم 

املحددة  اليومية  باجلرعات  عنه  املعبر  األفيونية  املسكنات 
في  الهيئة  تأخذ  نسمة،  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض 
وثنائي  والديكستروبروبوكسيفني،  الكوديني،  من   

ً
كال االعتبار 

والهيدرومورفون،  والهيدروكودون،  والفنتانيل،  الهيدروكوديني، 
والبيثيدين،  واألوكسيكودون،  واملورفني،  والكيتوبيميدون، 
اعتبارها  في  ال تأخذ  حني  في  والترمييبيريدين،  والتيليدين 
 الستحالة التمييز بني استعمالهما 

ً
امليثادون والبوبرينورفني نظرا

للمخدرات  االرتهان  عالج  في  واستعمالهما  األلم  تسكني  في 
املعلومات  وقورنت  الهيئة.  إلى  املقدمة  املعلومات  أساس  على 
املحددة  اليومية  باجلرعات  عنه  املعبر  باالستهالك  املتعلقة 
باملعلومات  اليوم  في  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض 
األطلس  في  الواردة  امللطفة  للرعاية  املحتاجني  بعدد  املتعلقة 
نشره  الذي   )2020 الثانية،  )الطبعة  امللطفة  للرعاية  العاملي 
الصحة  ومنظمة  الرحيمة  امللطفة  للرعاية  العاملي  التحالف 
امللطفة بالرعاية  املعنية  النسيت  جلنة  حتسبها  كما   العاملية، 

وتخفيف اآلالم.

وال تتوخى اتفاقية سنة 1971 إبالغ الهيئة عن استهالك   -23
املؤثرات العقلية. ولذلك، فإن تقدمي البيانات املتعلقة باستهالك 
 مبوجب االتفاقية. ولكن في آذار/

ً
املؤثرات العقلية ليس إلزاميا

مارس 2011، اعتمدت جلنة املخدرات القرار 6/54 الذي شجعت 
استهالك  عن  ببيانات  الهيئة  إبالغ  على  األعضاء  الدول  فيه 
حتليل  ويستند  والعلمية.  الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات 
توافر املؤثرات العقلية الوارد في هذا التقرير إلى البيانات التي 
قدمتها احلكومات منذ أن اعتمدت اللجنة القرار 6/54. وحتسب 
مستويات توافر املؤثرات العقلية املعبر عنها باجلرعات اليومية 
احلسابية  الصيغة  باستخدام  اإلحصائية  لألغراض  املحددة 
التالية: التوافر السنوي للمؤثرات العقلية حسب االستهالك املبلغ 
؛ ثم يقسم الناجت على عدد سكان 

ً
 على 365 يوما

ً
عنه مقسوما

البلد باآلالف خالل العام املعني )S�DDDpt(، ثم على اجلرعة 
اليومية املحددة.



5

الكميات توافر  ضمان  دون  التي حتول  -  العقبات 
ً
 ثانيا

للمراقبة اخلاضعة  األدوية  من  الكافية 

ملراقبة  الدولية  الهيئة  استعرضت  السنوات،  مر  على   -24
املخدرات العقبات التي حتول دون توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
وأبلغت عنها. واحتوى االستبيان املرسل إلى السلطات الوطنية 
 في 

ً
املختصة في عام 2022 على سؤال عام، سبق تكراره أيضا

الدراسات االستقصائية السابقة، حول العوامل التي اعتبرتها 
السلطات الوطنية املختصة عقبات تقيد دون داٍع من توافر املواد 
اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية. ويشير حتليل اجتاه الردود 
على مدى السنوات )1995 و2010 و2014 و2018 و2022( إلى 
استمرار تناقص اإلشارة إلى العوائق املتصلة مبتطلبات اتفاقية 
سنة 1961 واتفاقية سنة 1971، مثل اللوائح الصارمة وتدابير 
مراقبة التجارة. ففي عام 1995، أشار أكثر من 50 في املائة من 
السلطات املجيبة أن اللوائح الصارمة متثل عقبة أمام ضمان 
توافر املواد اخلاضعة للمراقبة، في حني أشار أقل من 10 في 
املائة من السلطات املجيبة إلى كونها عقبة في عام 2022. وباملثل، 
كرت تدابير مراقبة التجارة باعتبارها عقبة أمام ضمان توافر 

ُ
ذ

نسبة 2014، في  للمراقبة ألول مرة في عام   املواد اخلاضعة 
22 في املائة من الردود، ولكن هذه النسبة تراجعت إلى 14 في 
املائة فقط من الردود في عام 2022. وفي عام 2022، أشار 
عدد أكبر من السلطات املجيبة إلى نقص املوارد املالية ومشاكل 
إلى  الزيادة  تلك  تعزى  ورمبا  العقبات،  من  باعتبارها  التوريد 
جائحة كوفيد-19 التي أفضت بدرجات متفاوتة إلى صعوبات 

اجتماعية واقتصادية على نطاق عاملي )انظر الشكلني 1 و2(.

أما العقبات التي حتول دون ضمان توافر املواد اخلاضعة   -25
 أوثق بالتحيز الثقافي )املواقف 

ً
للمراقبة والتي ترتبط ارتباطا

الثقافية( وال تستند بالضرورة إلى أدلة )اخلوف من التسريب، 
واخلشية من اإلدمان، واخلوف من املالحقة( فكان لها اجتاهات 
اإلدمان  التسريب واخلشية من  ازداد اخلوف من  إذ  مختلفة، 
 بعام 2018، بينما تواصل انخفاض اخلوف 

ً
 مقارنة

ً
 طفيفة

ً
زيادة

من املالحقة واملواقف الثقافية. وظل نقص التدريب أو الوعي 
املهني عقبة رئيسية )26 في املائة من الردود(، وإن تراجعت نسبة 

 بعام 2018.
ً
اإلشارة إليه في عام 2022 مقارنة

اخلاضعة املواد  توافر  أمام  1-  العقبات   الشكل 
السلطات  ذكرتها  كما  للمراقبة 
)2022 )عام  املختصة  الوطنية 

املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.
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6  ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2022 بشأن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

املختصة  الوطنية  السلطات  ذكرتها  كما  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توافر  أمام  2-  العقبات   الشكل 
و2022( و2019  و2014  و2010   1995(

ملحوظة: أعد الشكل أعاله لتوضيح االجتاهات العامة. وتتعذر مقارنة البيانات املستمدة من استبيانات السنوات املختلفة مقارنة مباشرة بسبب االختالفات في عدد 
البلدان التي ردت على االستبيانات وفي البلدان التي شاركت في االستبيانات.

املصدر: دراسات الهيئة االستقصائية للدول األعضاء عن األعوام 1995 و2010 و2014 و2018 و2022.
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منظمات  من   ،2018 عام  في  فعلت  كما  الهيئة،  وطلبت   -26
املجتمع املدني إبداء آرائها بشأن التقدم املحرز. وتلقت الهيئة 
 .

ً
 من 65 منظمة من منظمات املجتمع املدني من 36 بلدا

ً
ردودا

وكان معظم منظمات املجتمع املدني التي قدمت ردودا من آسيا 
الوسطى  وأمريكا   ،)13( وأوروبا   ،)16( أفريقيا  تليها   ،)22(
 .)1( وأوقيانوسيا   ،)3( الشمالية  وأمريكا  واجلنوبية )10(، 
وعند سؤال هذه املنظمات، أفادت 65 في املائة منها أن لديها 
بيانات و/أو معلومات مباشرة عن نقص توافر املواد اخلاضعة 
للمراقبة للمرضى، وقدمت املعلومات ذات الصلة في هذا الصدد. 
في  أفضت،  املدني عن عدة عوامل  املجتمع  منظمات  وأبلغت 
سياق عملها، إلى تقييد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
الالزمة لألغراض الطبية أو العلمية دومنا داٍع. ومن بني العقبات 
الرئيسية املذكورة، عدم وجود أطباء مرخصني أو مدربني لوصف 
املواد اخلاضعة للمراقبة، ونقص سبل حصول املرضى في املناطق 

الريفية على األدوية وتكلفتها الباهظة )انظر الشكل 3(.

للمراقبة  اخلاضعة  املواد  توافر  أمام  3-  العقبات  الشكل 
املدني املجتمع  منظمات  ذكرتها  كما  الدولية 

املصدر: دراسات الهيئة االستقصائية ملنظمات املجتمع املدني، 2022.
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- العقبات التي حتول دون ضمان توافر الكميات الكافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة  7
ً
ثانيا

التوصيات تنفيذ 

األعضاء 1- الدول 

تتضمن الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية   -27
العامة املنعقدة في عام 2016، والتقرير التكميلي للهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات لعام 2015 بشأن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة، 
والنظم  بالتشريعات  املتصلة  العملية  التوصيات  من  مجموعة 
الرقابية الوطنية، والنظم الصحية، والقدرة على حتمل التكاليف، 
وتدريب اختصاصيي الرعاية الصحية، وحمالت التثقيف والتوعية، 
إلى جانب التوصيات املتعلقة بتقديرات وتقييمات املواد اخلاضعة 
للمراقبة. واستفسر االستبيان الذي أرسلته الهيئة الدولية ملراقبة 
 املخدرات إلى البلدان في عام 2022 عن التطورات األخيرة في

تلك املجاالت.

الرقابية والنظم  التشريعات 

 على استبيان عام 2022، 
ً
 ردودا

ً
قدم ما مجموعه 96 بلدا  -28

وأفادت 60 في املائة منها أنها استعرضت و/أو عدلت تشريعاتها 
الوطنية في السنوات اخلمس املاضية، بينما استعرضت و/أو 
عدلت 45 في املائة منها آلياتها الرقابية واإلدارية من أجل ضمان 
إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة واحلفاظ على 
مس البلدان املجيبة أن 

ُ
ضوابط مراقبة مناسبة عليها. وأعلن خ

املواد اخلاضعة  توافر  أثرت على  املعدلة  أو  اآلليات اجلديدة 
للمراقبة. وفي حني أشارت السلطات الوطنية املختصة في معظم 
البلدان إلى إجرائها لتعديالت عامة، أشارت بعض البلدان إلى 
إجرائها لتعديالت محددة على التدابير املتصلة بعالج السرطان 
والرعاية امللطفة، واستحداثها لتدابير إلكترونية لتيسير وصف 
القنب  للمراقبة وشرائها، أو إلباحة استعمال  املواد اخلاضعة 

لألغراض الطبية.

 اإلعالن عن املواد 
ً
وفي حني ال جتيز جميع البلدان تقريبا  -29

شبكة  على  ذلك  في  )مبا  اجلمهور  لعامة  للمراقبة  اخلاضعة 
 يحظر 

ً
اإلنترنت(، أشارت قلة من البلدان أنها لم تسن تشريعا

اإلعالن. وفيما يخص نشر املواد الترويجية واملعلومات واإلعالن 
عن املواد اخلاضعة للمراقبة في األوساط الطبية والصيدالنية، 
أشارت غالبية البلدان إلى النظم الرقابية املعمول بها للسماح 
بنشر املعلومات في املجالت الطبية أو غيرها من وسائل اإلعالم 

املطبوعة املوجهة لهذه األوساط.

اخلمس  السنوات  في  البلدان  من  بسيطة  نسبة  وعدلت   -30
للمراقبة  اخلاضعة  املواد  لوصف  التنظيمية  لوائحها  املاضية 
الصحية  الرعاية  اختصاصيي  من  أكبر  لقاعدة  يتسنى  بحيث 

وال يجيز  العقلية.  واملؤثرات  األفيونية  املسكنات   وصف 
 من البلدان املشاركة في االستبيان وصف املواد اخلاضعة 

ً
90 بلدا

 
ً
بلدا  68 يجيز  بينما  الطبيني،  لألخصائيني  سوى  للمراقبة 
للممارسني العامني وصف تلك املواد دون حصولهم على ترخيص 
خاص. ويجيز 10 بلدان فقط للممرضني، مبن فيهم املمرضون 
 املمارسون، وصف املواد اخلاضعة للمراقبة )انظر الشكل 4(.
في الصلة  ذات  التشريعات  تتضمن  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
واملمرضني  والصيادلة  لألطباء  قانونية  عقوبات   

ً
بلدا  44

وغيرهم من العاملني في مجال الصحة الذين يرتكبون أخطاء 
مثل  وتعتبر  األفيونية.  املؤثرات  مع  التعامل  في  مقصودة  غير 
املؤثرات  وصف  أمام  رئيسية  عقبة  القانونية  العقوبات  هذه 
 األفيونية على نحو رشيد ومناسب. وحددت البلدان التي اختارت

“مهنيني آخرين” ممارسني مثل القابالت، وأطباء األطفال، وأطباء 
الطبيني وكذلك أطباء األسنان وجراحي  واملساعدين  التخدير 
األسنان واملمارسني في املؤسسات اخلاصة الذين يحتاجون إلى 

تراخيص خاصة.

لهم  ُيسمح  الذين  الصحة  مجال  في  4-  العاملون  الشكل 
العقلية واملؤثرات  األفيونية  املسكنات  بوصف 

املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.

ملحوظة: تستند النتائج املوضحة في الشكل أعاله إلى الردود املقدمة من 
 على سؤال محدد متعدد االختيارات. وميكن للمجيبني 

ً
البلدان واألقاليم ردا

اختيار إجابة واحدة أو أكثر على السؤال.

وفي 90 في املائة من البلدان املجيبة، كانت الوصفات الطبية   -31
اخلاصة بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية تخضع لقواعد أكثر 
صرامة مقارنة باألدوية املوصوفة األخرى، وتتضمن تلك القواعد 
قصر فترة صالحية الوصفات الطبية وحظر جتديدها التلقائي. 
وأفادت ثالثة بلدان أن وصفات األدوية التي حتتوي على مواد 

خاضعة للمراقبة كانت تصدر بصيغة إلكترونية فقط.
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الطبية  الوصفات  5-  فترة صالحية  الشكل 
األفيونية للمسكنات 

املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.

ملحوظة: تستند النتائج املوضحة في الشكل أعاله إلى الردود املقدمة من 
 على سؤال محدد متعدد االختيارات. وميكن للمجيبني 

ً
البلدان واألقاليم ردا

اختيار إجابة واحدة أو أكثر على السؤال.

وفيما يخص صالحية وصفات املسكنات األفيونية، عدل  -32 
السؤال، فترة صالحية   أجاب على 

ً
بلدا  90 ، من بني 

ً
بلدا  12

الوصفات الطبية للمسكنات األفيونية خالل السنوات اخلمس 
 إضافية )انظر الشكل 5(، من

ً
 تفاصيال

ً
 املاضية. وقدم 68 بلدا

 حددت فترة صالحية الوصفات الطبية بشهر واحد، 
ً
بينها 22 بلدا

وست بلدان حددت فترة صالحية تزيد عن شهر واحد. ورد بلدان 
اثنان بأن املسكنات األفيونية ميكن وصفها لفترة تصل إلى عام واحد، 
 أن فترة الصالحية القصوى لهذه الوصفات 

ً
بينما أشار 20 بلدا

بأن فترة صالحية   
ً
بلدا  17 تقل عن أسبوع واحد. كما أجاب 

الوصفات الطبية تعتمد على عوامل عديدة مثل تصنيف املسكنات 
مريض لكل  الطبي  والتقييم  املحلية  التشريعات  في   األفيونية 

على حدة.

الصحي النظام 

لن يحل شراء املسكنات األفيونية واملؤثرات العقلية وحده   -33
مشكلة محدودية سبل احلصول عليها التي يعاني منها العديد من 
البلدان. وقد دعيت البلدان إلى حتسني نظمها الصحية لضمان أن 
املواد اخلاضعة للمراقبة توصف وتستعمل بطريقة رشيدة وفعالة. 
وفيما يخص املسكنات األفيونية على وجه اخلصوص، ال يزال 
من املهم أن يكون لدى احلكومات سياسة للرعاية امللطفة وبنية 
حتتية مالئمة لتقدميها. وكما هو احلال في استبيان عام 2018، 
املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة  استبيان  في  البلدان   سئلت 
امللطفة  للرعاية  جديدة  لسياسات  تطبيقها  عن   2022 لعام 
 للقرار ج ص ع 67-19 الذي اعتمدته جمعية الصحة 

ً
استجابة

واملعنون   2014 عام  في  السابعة والستني  دورتها  في  العاملية 
“تعزيز الرعاية امللطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة 
العمر”. وفي املجمل، أشار 53 في املائة من البلدان املجيبة على 
 استبيان عام 2018 و56 في املائة من البلدان املجيبة على استبيان
عام 2022 إلى أخذها بتدابير الرعاية امللطفة وسياساتها على 

الصعيد الداخلي.

 على سؤال حول امتالك البلدان 
ً
واحتوى االستبيان أيضا  -34

لبنية حتتية ونظم صحية مالئمة ومزودة مبوارد كافية مبا يضمن 
توافر املسكنات األفيونية من أجل تقدمي خدمات تخفيف األلم 
والرعاية امللطفة. وفي هذا الصدد، اعتبرت نسبة 15 في املائة 
 ،

ً
التحتية ونظمها الصحية مالئمة متاما البلدان أن بنيتها  من 

 اعتبرتها 
ً
و38 في املائة اعتبرتها مالئمة، و35 في املائة تقريبا

بحاجة إلى بعض التحسني، و12 في املائة اعتبرتها بحاجة إلى 
حتسني كبير.

وكذلك سئلت السلطات الوطنية املختصة، في حدود علمها،   -35
منخفضة  منزلية  ملطفة  رعاية  تنفيذ حكوماتها خلدمات  عن 
باإليجاب. املائة(  في   57( طفيفة  أغلبية  وردت   التكلفة. 
 أو 

ً
وفي العديد من البلدان، تكون هذه اخلدمات مدمجة كليا

 في نظام الرعاية الصحية الوطني و/أو متولها احلكومة
ً
 جزئيا

الرغم  على  أنه  إلى  البلدان  بعض  وأشار   .)
ً
جزئيا أو   

ً
)كليا

غير  فإنها  منزلية،  ملطفة  رعاية  خلدمات  تقدميها  من 
املريض يتحمل  أن  ويلزم  التأمني  برامج  في   مشمولة 

تكلفتها بالكامل.

 على سؤال بشأن اخلطوات التي اتخذتها البلدان لضمان 
ً
وردا  -36

توزيع املسكنات األفيونية واملؤثرات العقلية على جميع مناطقها، 
إلى ضمان  البلدان  الريفية، أشار بعض  املناطق  مبا في ذلك 
التوزيع في جميع أنحاء البلد من خالل وكالة حكومية مركزية 
مسؤولة عن التوزيع، في حني أنشأت بلدان أخرى قنوات توزيع 
محلية. وكان من بني اإلجراءات املهمة التي اتخذتها البلدان توفير 
عدد كاٍف من املستشفيات والصيدليات في مواقع استراتيجية في 
أنحاء أراضيها. وأشار بعض البلدان إلى أن نظام التوزيع بحاجة 

إلى حتسني.

التكاليف على حتمل  القدرة 

يتمثل أحد اجلوانب املهمة في ضمان توافر املواد اخلاضعة   -37
وفي  التكلفة.  ميسورة  جعلها  في  الطبية  لألغراض  للمراقبة 
املاضي، أوصت الهيئة البلدان بتحسني إمكانية احلصول على 
العقاقير األساسية بوجه عام، واملسكنات األفيونية بوجه خاص، 
برامج  واستحداث  األفيونية،  املسكنات  شراء  متويل  وضمان 
جديدة للتأمني الصحي ورد التكاليف وحتسني البرامج القائمة 

مبا يكفل احلصول على هذه األدوية.

 على السؤال املتعلق بالقدرة على 
ً
، أجاب 73 بلدا

ً
وإجماال  -38

حتمل التكاليف، مع حتديد اخلطوات التي اتخذت لتحسني إمكانية 
احلصول على العقاقير األساسية في السنوات اخلمس املاضية. 
وأشارت غالبية البلدان إلى التدابير التي اتخذتها لتحسني نظام 
التأمني الصحي وتعديل املبادئ التوجيهية والتشريعات. وأشار 
بعض البلدان أيضا إلى أن املسكنات األفيونية قد أدرجت في 
القائمة الوطنية لألدوية األساسية، واتخذت خطوات لشرائها. 
وأشارت ثمانية بلدان إلى عدم اتخاذها ألي خطوات في هذا 

الصدد في السنوات اخلمس املاضية.
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- العقبات التي حتول دون ضمان توافر الكميات الكافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة  9
ً
ثانيا

املجيبة البلدان  غالبية  أفادت  ذلك،  إلى  وباإلضافة   -39 
)75 في املائة( أن لديها موارد وميزانية كافية لشراء املسكنات 
إلى  املائة،  25 في  البالغة  املتبقية،  النسبة  وأفادت  األفيونية. 
 أنها ال متلك ميزانية وموارد كافية لشراء املسكنات األفيونية،
مع إشارة معظم تلك البلدان إلى ميزانية محدودة أو منخفضة 

وإلى نقص عام في املوارد الالزمة لتلبية الطلب املتزايد.

الصحية الرعاية  اختصاصيي  تدريب 

إن تدريب اختصاصيي الرعاية الصحية، الذي ميثل شرطا   -40
األفيونية،  األدوية شبه  على  املرضى  لضمان حصول  أساسيا 
وأشار األعضاء،  الدول  من  العديد  في  نقصا  يعاني   ال يزال 
26 في املائة من البلدان املجيبة إلى نقص التدريب كعائق أمام 
توافر هذه األدوية. وقد يكون نقص التدريب والتوعية بني أوساط 
 عن أوجه القصور التي تشوب 

ً
اختصاصيي الرعاية الصحية ناجتا

املناهج الدراسية لكليات الطب.

وأفادت غالبية كبيرة نسبتها 70 في املائة من البلدان املجيبة   -41
أن تسكني األلم والرعاية امللطفة قد أدرجا في املناهج الدراسية 
لكليات الطب وفي تدريب جميع اختصاصيي الرعاية الصحية، 
املائة من  75 في  إلزاميني في بعضها. وفي  رغم كونهما غير 
البلدان املجيبة، حصل اختصاصيو الرعاية الصحية على التثقيف 
والرعاية  األلم  تسكني  بشأن  واملعلومات  املستمرين  والتدريب 
امللطفة، مبا في ذلك ما يخص االستخدام الرشيد للمخدرات 

 وأهمية احلد من إساءة استعمالها.
ً
املوصوفة طبيا

وفيما يتعلق بتحديث املناهج الدراسية لكليات الطب وغيرها   -42
من أشكال التدريب اإللزامي والتثقيفي في مجال الرعاية الصحية 
 
ً
وحتديدا وصرفها،  للمراقبة  اخلاضعة  األدوية  وصف  بشأن 
فيما يخص ترشيد وصف العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية 
واستعمالهما، أفادت نسبة 51 في املائة من البلدان املجيبة بأنها 
لم جتر حتديثات للتدريبات أو املناهج الدراسية في السنوات 
املاضية أو أنها لم تكن على دراية بأي حتديثات من هذا القبيل. 
وأفادت نسبة 17,5 في املائة فقط من البلدان املجيبة أن لديها 
عنى بوصف األدوية اخلاضعة 

ُ
بالفعل مناهج دراسية وتدريبات ت

للمراقبة وصرفها.

وقد يؤدي االفتقار إلى التدريب واملعرفة احلديثة في الواقع   -43
إلى دفع األطباء وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية إلى 
تقليل أولوية عالج األلم ألنهم ال يثقون في تقدير املرضى ألملهم 
و/أو ألنهم يستهينون بدرجة الراحة التي ميكن حتقيقها بالعالج 
املناسب، األمر الذي يؤدي إلى إساءة تقييم احلاجة إلى استعمال 
آثارها  تقدير  في  املبالغة  وإلى  املورفني  مثل  أفيونية  مؤثرات 

اجلانبية مثل خطورة ارتهان املرضى لها.

وبالطريقة عينها، قد ميثل املمرضون والعاملون في مجال   -44
االستعمال  على  املالئم  التدريب  إلى  يفتقرون  الذين  الصحة 
دون  حتول  إضافية  عقبة  للمراقبة  اخلاضعة  للمواد  الرشيد 

حصول املرضى على عالج األلم الذي يحتاجون إليه، في حني 
الصحة  مجال  في  العاملني  من  وغيرهم  املمرضون  يستطيع 
 أن يضطلعوا بدور مهم في مساعدة املريض 

ً
 جيدا

ً
املدربون تدريبا

وأسرته على مواجهة مخاوفهم، وتعليمهم كيفية اإلدارة اآلمنة 
للمسكنات األفيونية التي يصفها اختصاصي الصحة املسؤول عن 
حالته، وكيفية إعطاء اجلرعات الصحيحة التي حتاجها املريض.

والتوعية التثقيف 

املواد  توافر  ملسألة  بالنسبة   
ً
أيضا األساسية  األمور  من   -45

املحلية  واملجتمعات  املرضى  توعية  للمراقبة ضمان  اخلاضعة 
العقلية،  الصحة  وحاالت  األلم  عالج  بأهمية  وتثقيفهم 
واخليارات ومخاطرها،  للمراقبة  اخلاضعة  املواد   وفوائد 

املتاحة للمرضى.

في  لها  روجت  التي  باألنشطة  الهيئة  بلدان  عدة  وأبلغت   -46
أراضيها في مجال التثقيف والتوعية. وقد أفادت تلك األنشطة 
عامة الناس ومنظمات املجتمع املدني ومجموعات املرضى وطالب 
األدوية.  وشركات  واألطباء  الصيدالنية  واألوساط  اجلامعات 
ويوضح الشكل 6 جميع مجموعات املبادرات التي نفذتها الدول 

األعضاء في السنوات اخلمس املاضية.

السنوات  في  والتوعية  التثقيف  6-  مبادرات  الشكل 
)2022-2017 الفترة  )خالل  املاضية  اخلمس 

املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.

 )
ً
نشاطا  41( عنها  املبلغ  األنشطة  من  عدد  أكبر  كان   -47

التثقيفية لألوساط الصيدالنية التي يشارك   بالبرامج 
ً
متصال

تليها  املستشفيات،  وصيادلة  املحلية  األحياء  صيادلة  فيها 
.)

ً
نشاطا  37( اإلعالم  بوسائل  باالستعانة  الناس   توعية عامة 

ملبادرات في مجاالت  تنفيذها  املجيبة عن  البلدان  أبلغت  كما 
ملنع  الناس  عامة  تستهدف  التي  واجلهود  احلمالت  دعم 
وتشجيع للمراقبة،  اخلاضعة  للمواد  الطبي  غير   االستهالك 
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املشاركة الفاعلة لألوساط الطبية والصيدالنية في جميع التدابير 
املتصلة بترشيد استخدام األدوية اخلاضعة للمراقبة، وتشجيع 
التحلي باملواقف األخالقية في صفوف األطباء وشركات األدوية، 
وتوفير التدريب والتثقيف املستمر الختصاصيي الرعاية الصحية 
للتشجيع على حتسني استخدام املؤثرات العقلية من حيث مبرراته 
في  امللطفة  والرعاية  األلم  بتخفيف  التثقيف  وإدراج  ورشاده، 

املناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية الطبية وغير الطبية.

والتقييمات التقديرات 

ملراقبة  الدولي  النظام  والتقييمات هي جوهر  التقديرات   -48
املخدرات الذي رسخته اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1971. 
ومع ذلك، تعاني العديد من البلدان من أجل إصدار تقديرات 
وتقييمات تعكس االحتياجات احلقيقية للمرضى في أراضيها. 
الوطنية  البلدان واحلكومات والسلطات  العديد من  وال تدرك 
املختصة عدم مالءمة مستوى استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة 
احتياجات  ال تبني  وتقييماتها  تقديراتها  أن  أو  أراضيها،  في 

السكان مبا يكفي.

 بأن سلطاتها الوطنية 
ً
وأفادت جميع البلدان املجيبة تقريبا  -49

املختصة كانت على دراية بدليل تقدير االحتياجات من املواد 
اخلاضعة للمراقبة الدولية الذي وضعته الهيئة الدولية ملراقبة 
املخدرات ومنظمة الصحة العاملية في عام 2012، واستخدمته 
 )باستثناء بلدين( 

ً
إلى حد ما على األقل، ورأت جميعها تقريبا

“مناسبة وواقعية بعض  أن تقديراتها كانت، على أقل تقدير، 
الشيء” )انظر الشكل 7(. غير أن انخفاض مستويات استهالك 

ال سيما  العالم،  مناطق  من  العديد  في  األفيونية  املسكنات 
أن  على  دليل  لهو  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  في 
احتياجات دائما  ال تعكس  األعضاء  الدول  بعض   تقديرات 

املرضى بدقة.

وعلى الرغم من أن معظم البلدان على دراية بدليل تقدير   -50
االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، وأبلغت عن 
 فقط عن استناد تقديراتها لالحتياجات 

ً
استخدامه، أبلغ 28 بلدا

 
ً
إلى الدراسات االستقصائية للمستشفيات، بينما استند 26 بلدا
بالصحة  املتصلة  االستقصائية  الدراسات  إلى  تقديراتها  في 
األساليب  في  املحتملة  التداخالت  )مع بعض  واالعتالل 
التي أشارت إلى  البلدان  8(. وبني  املستخدمة( )انظر الشكل 
استخدام “أدوات أخرى” لتقدير االحتياجات الوطنية من املواد 
اخلاضعة للمراقبة، حدد 26 بلدا منها أنها استخدمت الطريقة 
معدل  على حصر  تعتمد  التي  االستهالك  حجم  على  القائمة 
االستهالك في السنوات األخيرة لتقدير االحتياجات. ويدمج 
اإلحصائيات  مع  البيانات  هذه  أيضا  البلدان  تلك  من  كثير 
املرخصني.  واملستوردين  اجلملة  وجتار  املصنعني  من  الواردة 
وعلى الرغم من أن التقديرات القائمة على حجم االستهالك 
توفر أفضل البيانات لصانعي القرار والسلطات الوطنية املختصة 
 لتحديد األولويات واالحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة،
ولكنها في كثير من األحيان قد تستهلك موارد كثيفة، وقد جتد 
نقص  على  التغلب  إجرائها. وميكن  في  البلدان صعوبة  بعض 
الدراسات االستقصائية من خالل إجراء مشاورات دورية مع 
املجتمع املدني، مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية التي تدعم 
املجتمعات املحلية، على أن تشمل إجراء مشاورات في املناطق 

الريفية، وكذلك مع املرضى ونقابات األطباء.

Extremely appropriate and
realistic, 6

Very appropriate and
realistic, 45

Appropriate and realistic 
to some extent, 38

Not appropriate and
realistic at all, 2

0 10 20 30 40 50

Other (e.g. consumption-based method, data from
manufacturer, wholesalers, licensed importers)

Hospital surveys

Health and morbidity surveys

Consultations with civil society (doctors’
associations, non-governmental organizations)

Census

Number of responses

6

17

26

28

43

بلدكم  تقديرات  “هل  سؤال  على  7-  الردود  الشكل 
املخدرة العقاقير  من   لالحتياجات 

من لالحتياجات   وتقييماتها 
فيما  وواقعية  مناسبة  العقلية  املؤثرات 

املرضى؟” باحتياجات  يتعلق 

تستخدمها التي  8-  األدوات   الشكل 
لقياس األعضاء   الدول 

العقاقير  من  املرضى  احتياجات 
العقلية واملؤثرات  املخدرة 

ملحوظة: تستند النتائج املوضحة في الشكل أعاله إلى الردود املقدمة من 
 على سؤال محدد متعدد االختيارات. وميكن للمجيبني 

ً
البلدان واألقاليم ردا

اختيار إجابة واحدة أو أكثر على السؤال.
املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.

املصدر: دراسة الهيئة االستقصائية للدول األعضاء، 2022.

 غير مناسبة وغير واقعية
على اإلطالق، 2

مناسبة وواقعية ألقصى 
درجة، 6

اإلحصاء

الدراسات االستقصائية للمستشفيات

 املشاورات مع املجتمع املدني
)نقابات األطباء واملنظمات غير احلكومية(

أدوات أخرى )مثال الطريقة القائمة على االستهالك، 
والبيانات الواردة من املصنعني وجتار اجلملة 

واملستوردين املرخص لهم

الدراسات االستقصائية املتصلة بالصحة واالعتالل

مناسبة وواقعية بعض 
الشيء، 38

مناسبة وواقعية 
كثيرا، 45

عدد الردود



- العقبات التي حتول دون ضمان توافر الكميات الكافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة  11
ً
ثانيا

املدني املجتمع  2- منظمات 

الرقابية والنظم  التشريعات 

ردت 65 منظمة من منظمات املجتمع املدني على االستبيان،   -51
في  املتخذة  التدابير  يخص  فيما  املحرز  التقدم  عن  وأبلغت 
بلدانها لتنفيذ التوصيات املعتمدة في الوثيقة اخلتامية للدورة 
 2016 عام  في  املنعقدة  العامة  للجمعية  الثالثني  االستثنائية 
بشأن مشكلة املخدرات العاملية. وأبلغت عن تغييرات إيجابية في 
مجال التشريعات واللوائح التنظيمية ترمي إلى تبسيط العمليات 
 غير مبررة، مبا 

ً
وترشيدها بغية إلغاء اللوائح التي تفرض قيودا

يضمن إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة واحلفاظ 
على نظم مراقبة مالئمة عليها.

املجتمع  املائة من منظمات  25 في  يقرب من  ما  والحظ   -52
املدني املجيبة زيادة في التدابير التي تنفذها حكومات بلدانها 
 من اختصاصيي الرعاية الصحية 

ً
للسماح لطائفة أوسع نطاقا

بوصف  املدربون(  واملمرضون  العامون  املمارسون  فيهم  )مبن 
املسكنات األفيونية أو املؤثرات العقلية أو مزيج منهما من أجل 
زيادة توافرهما، السيما في املناطق النائية أو الريفية. وشملت 
اخلاضعة  األدوية  وصف  التوافر  لتحسني  األخرى  التدابير 
بأنه  منظمتان  وأفادت  االتصاالت.  تقنية  باستخدام  للمراقبة 
يجري وضع تشريعات أو لوائح تنظيمية جديدة، في حني أشارت 
ثالث منظمات إلى إجراء تعديالت على اللوائح التنظيمية في 

مجال الرعاية امللطفة على وجه اخلصوص.

ومن جهة أخرى، أفاد 52 في املائة من منظمات املجتمع   -53
املدني بعدم قيام بلدانها بإجراء أي تعديالت فيما يخص وصف 
 
ً
املواد اخلاضعة للمراقبة من شأنها أن تسمح لطائفة أوسع نطاقا
من اختصاصيي الرعاية الصحية بوصف املسكنات األفيونية و/
أو املؤثرات العقلية من أجل زيادة توافرهما، ال سيما في املناطق 

النائية أو الريفية.

وفي البلدان التي جتيز االستعمال القانوني للقنب لألغراض   -54
فرض  عن  املدني  املجتمع  منظمات  أبلغت  والعلمية،  الطبية 
لوائح تنظيمية بالغة التقييد ملراقبة احلصول على تلك املادة. 
وقد أفضى ذلك إلى شراء املرضى للقنب الذي يحتاجون إليه 
جرى  التي  األخرى  املشاكل  ومن  مشروعة.  غير  مصادر  من 
القنب املعرفة لدى األطباء حول استعمال   اإلبالغ عنها نقص 

لألغراض الطبية.

املدني )33 من  املجتمع  املائة من منظمات  50 في  ورأى   -55
أصل 65( أن بلدانها لم جتر أي تعديالت على التشريعات نتيجة 
جلائحة كوفيد-19 أو للتحديات السياسية األخرى التي حدثت في 
السنوات املاضية. وأفاد 30 في املائة من منظمات املجتمع املدني 
)20 من أصل 65( أن بلدانها ما فتئت تنفذ تعديالت تشريعية 
 للتوصيات الواردة في الوثيقة اخلتامية للدورة 

ً
وإدارية استجابة

االستثنائية للجمعية العامة وفي ملحق التقرير السنوي للهيئة 
لعام 2015 عن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية.

عن  بلدان  سبعة  في  املدني  املجتمع  منظمات  وأبلغت   -56
اعتماد مبادرات جديدة لتدريب أعداد كبيرة من االختصاصيني 
األلم،  لعالج  األفيونية  املسكنات  استخدام  على  الصحيني 
 استحداث برامج وطنية تركز على الرعاية امللطفة

ً
 وذكرت أيضا

أو تشملها.

التشريعات  أن  املدني  املجتمع  من  منظمات   5 وذكرت   -57
 
ً
 رئيسيا

ً
الصارمة ال تزال سببا التقييدية واإلجراءات اإلدارية 

في احلد من إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة، 
مما دفع مرافق الرعاية الصحية التي تفتقر إلى املوارد الالزمة 
إلى جتنب شراء املواد اخلاضعة للمراقبة واملعاجلة بها وتفضيل 
وصف أدوية أخرى مثل الترامادول والتابينتادول التي ال تخضع 
املدني املجتمع  منظمات  تعتبرها  والتي  الدولية   للمراقبة 

سهلة املنال.

الصحية النظم 

أفاد نحو نصف منظمات املجتمع املدني )34( املجيبة على   -58
االستبيان أنه على الرغم من أن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 
 عند النظر إليه على الصعيد الوطني في بعض 

ً
قد يبدو كافيا

البلدان، وفي املناطق الريفية، مبا في ذلك بعض البلدان املرتفعة 
 
ً
الدخل، يظل نقص التوافر مثار إشكال. وأفادت املنظمات أيضا
أن عدم توافر الكميات الكافية من تلك املواد يؤثر على فئات 
سكانية معينة مثل السكان األصليني واألطفال واألشخاص الذين 

يعيشون مشردين دون مأوى.

ونوه قرابة 50 في املائة من منظمات املجتمع املدني إلى أن   -59
 على عدد قليل من األطباء. 

ً
وصف تلك األدوية ال يزال مقتصرا

وميثل هذا املوقف، إلى جانب مشكلة إمكانية احلصول على األدوية 
في األراضي الوطنية، عقبة رئيسية في العديد من البلدان.

ومن التحديات األخرى التي أبلغ عنها املجتمع املدني قلق   -60
بعض االختصاصيني الصحيني، الذي ال يستند إلى أي أساس من 
الصحة في بعض األحيان، بشأن خطر االرتهان املرتبط بتعاطي 
املؤثرات األفيونية. كما أشير إلى أن بعض املمارسني الطبيني من 
مختلف البلدان أعربوا عن ترددهم في وصف املواد اخلاضعة 
العلمية  واألدلة  لها  املرضى  طلب  من  الرغم  على  للمراقبة 
 الداعمة املستقاة من البحوث حول االستخدام املالئم والرشيد

للمؤثرات األفيونية.

كما أن وصف القنب لألغراض الطبية كان مبعث قلق بسبب   -61
تباين اآلراء بشأنه في األوساط الطبية، مما أدى إلى عدم اتساق 
املمارسات املتبعة في الوصفات الطبية حيث أبلغ املرضى عن 

عدم رضاهم عن خيارات العالج املتاحة.
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التكاليف على حتمل  القدرة 

املدني املجتمع  منظمات  من  املائة  في   30 قرابة  أفاد   -62 
 أمام 

ً
)21 منظمة في املجموع( بأن أسعار بعض األدوية تشكل عقبة

إمكانية احلصول عليها. وأشارت منظمتان إلى انخفاض استخدام 
نظم األدوية املوصوفة وضعف االلتزام بها بسبب التكلفة والعوائق 
املالية. وأفادتا بلجوء املرضى في كثير من األحيان إلى السوق 
 ما يشترون منتجات مزيفة 

ً
غير املشروعة لشراء أدويتهم، وغالبا

تشكل خطرا كبيرا على صحتهم. وتسبب فقدان القوة الشرائية 
إثر جائحة كوفيد-19 في جلوء بعض األسر إلى خفض مشترياتها 
من األدوية أو وقفها. وباإلضافة إلى ذلك، أدت قيود امليزانية 
إلى مزيد من القيود على توافر عالج االرتهان للمخدرات وإعادة 
توافر  السجون، مبا في ذلك  بيئات  يعاني منه في  تأهيل من 
للعالج والبوبرينورفني  امليثادون  للمراقبة مثل   املواد اخلاضعة 

مبساعدة طبية.

الصحية الرعاية  اختصاصيي  تدريب 

املدني  املجتمع  منظمات  من  املائة  في   52 شارك حوالي   -63
مشاركة مباشرة في أنشطة التثقيف والتدريب املتصلة باحلصول 
 
ً
على املواد اخلاضعة للمراقبة. وأفاد 75 في املائة منها تقريبا
املجال.  هذا  في  وتوعوية  تثقيفية  مببادرات  اضطلعت  أنها 
بينما ذكرت سبع منظمات من منظمات املجتمع املدني املجيبة 
مبادرات تثقيفية وتوعوية في مجال الرعاية امللطفة على وجه 
التحديد. وأفادت معظم املنظمات أنه ال تزال هناك حاجة كبيرة 
للتدريب، ألنه في حني أن األدوية اخلاضعة للمراقبة قد تكون 
األطباء  بعض  يتردد  البلدان،  من  العديد  في   

ً
نظريا متوافرة 

لقلة فهمهم ملخاطر نتيجة  البلدان   في وصفها في بعض هذه 
وفوائد املواد.

وفيما يخص آثار نقص املعرفة بني األطباء، أفادت منظمات   -64
املجتمع املدني بأن األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة 
كانت توصف في حاالت غير مالئمة. ويرتبط نقص املعرفة لدى 
 باحتمالية االستعمال القانوني للقنب واملواد املشتقة 

ً
األطباء أيضا

منه لألغراض الطبية.

املدني املجتمع  منظمات  دور 

سئلت منظمات املجتمع املدني عما إذا كانت قد استشيرت   -65
في عملية إعداد التقديرات الوطنية الستهالك العقاقير املخدرة 
من  23( فقط  منها  املائة  في   35 ورد  العقلية.  املؤثرات   و/أو 
أصل 65( بأنها شاركت في تلك العملية. وبعض منظمات املجتمع 
املدني التي ردت على االستبيان لم تكن متخصصة في مجال ضمان 
توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، ولذا تعذر على 

السلطات الوطنية املختصة استشارتها بطريقة مشروعة.

وفي حني كانت 35 في املائة من املنظمات املجيبة على دراية   -66
بتدابير املراقبة املبسطة املطبقة على استيراد املواد اخلاضعة 
للمراقبة وتصديرها في حاالت الطوارئ، قدمت 3 منظمات من 
أصل إجمالي 65 )أو ما ميثل 5 في املائة( عقاقير مخدرة و/أو 
مؤثرات عقلية إلى البلدان التي ال تتوافر بها كميات كافية من 
، قد يعزى ذلك إلى محدودية عدد منظمات 

ً
هذه املواد. ومجددا

املجتمع املدني التي تشارك مشاركة مباشرة في مجال ضمان 
توافر املواد اخلاضعة للمراقبة على وجه اخلصوص.
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املخدرة)5( - العقاقير 
ً
ثالثا

)5( كانت أحدث البيانات املتاحة وقت كتابة هذا التقرير هي بيانات عام 2020. ومنذ ذلك الوقت، وردت بيانات عام 2021، وميكن االطالع عليها في تقرير الهيئة التقني لعام 2022 

.)E/INCB/2022/2( بشأن املخدرات

 Felicia M. Knaul and others, “The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief: findings, recommendations, and future directions”, The  )6(

.Lancet Global Health, vol. 6, special No. 1 (March 2018)

منذ نشر ملحق التقرير السنوي للهيئة لعام 2018 املعنون   -67
“التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية من 
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية”، 
دأب اخلبراء والباحثون وواضعو السياسات على حتليل ودراسة 
مسألة ضمان احلصول على كميات كافية من هذه املواد. وساعد 
التقرير الرائد الصادر عن جلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة 
وتخفيف اآلالم)6( في حتليل نقص توافر األدوية املسكنة لأللم 
وإمكانية احلصول عليها، ويصور التقرير بأساليب مبتكرة واقع 
الفجوة العاملية في احلصول على املسكنات األفيونية من خالل 
وضع مخطط بياني للبيانات املتاحة عن توافر املسكنات األفيونية 
الهيئة  الوطنية املختصة  السلطات  تبلغ عنها  التي  لالستهالك 
 
ً
مقابل الكميات التقديرية الالزمة للحاالت الصحية األكثر ارتباطا
اللجنة على أساس  باملعاناة الصحية الشديدة )مؤشر وضعته 

البيانات واإلحصاءات الصحية املتاحة(.

األفيونية املؤثرات  أزمة 

نتجت أزمة املؤثرات األفيونية في أمريكا الشمالية عن عدد   -68
من العوامل، ولكنها بدأت عندما سمحت قوانني محدودة بزيادة 
هائلة في وصف املؤثرات األفيونية، ال سيما القوية املفعول منها، 
مثل األوكسيكودون والفنتانيل، وأتاحت التوسع في استخدامها 
فيها  يعاني  التي  املزمنة  الصحية  واسعة من احلاالت  لطائفة 
الوفيات  في  هائلة  زيادة  عن  ذلك  وأسفر  األلم.  من  املرضى 
الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة، وفي عدد املدمنني للمؤثرات 
األفيونية. وعندما استحدثت احلكومات تدابير للسيطرة على 
أضحوا  الذين  األشخاص  حتول  األفيونية،  املؤثرات  وصفات 
 
ً
الذي غالبا الهيروين،  إدمان  إلى  األفيونية  للمؤثرات  مرتهنني 
 بالفنتانيل، مما جعل الوضع أكثر مأساوية من 

ً
ما يكون ممزوجا

حيث الوفيات الناجمة عن تعاطي اجلرعات الزائدة.

املؤثرات  بأزمة  املعنية  ستانفورد-النسيت  جلنة  وأكدت   -69
األفيونية في أمريكا الشمالية على احلاجة إلى إصالح النظم 

اإلدمانية اخلاضعة  املواد  توفير  اإلفراط في  لتجنب  الرقابية 
الدعم   مبواصلة 

ً
أيضا اللجنة  الربح. وأوصت  بدافع  للمراقبة 

املالي لرعاية األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي 
من  اآلمن  التخلص  أجل  من  االجتماعية  وللبرامج  املخدرات 
احلبوب األفيونية، والوقاية من تعاطي املخدرات. ونوهت اللجنة 
 إلى أنه في حني أن منع اإلفراط في وصف املواد اخلاضعة 

ً
أيضا

 توفير املورفني اجلنيس 
ً
للمراقبة أمر ضروري، فمن الالزم أيضا

للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من أجل إدارة تسكني األلم 
وتوفير الرعاية امللطفة على نحو كاٍف. وهناك دالئل تشير إلى أن 
بعض أمناط تفشي األفيون التي تظهر في أمريكا الشمالية قد 
تتكرر في مناطق أخرى من العالم، ولكن يبدو أنها ال تعزى إلى 
اإلفراط في وصف املؤثرات األفيونية أو االستخدام غير الطبي 
للمؤثرات األفيونية املوصوفة، بل إلى االجتار باملؤثرات األفيونية 

االصطناعية املصنوعة بأساليب غير مشروعة.

األفيونية  اخلام  املواد  ألف-  عرض 
عليها والطلب  األفيونية  واملؤثرات 

تستخلص األفيونيات التي يتناولها املرضى لغرض العالج   -70
اخلشخاش  وقش  )األفيون  األفيونية  اخلام  املواد  من  الطبي 
ز قش اخلشخاش(. ولذا فإن توافر القدر الكافي من املواد 

َّ
ومرك

توافر  األفيونيات شرط مسبق لضمان  األفيونية لصنع  اخلام 
الطبية  لألغراض  تستعمل  التي  األفيونيات  من  الكافي  القدر 
والعلمية. ومن بني مهام الهيئة األساسية مساعدة الدول األعضاء 
 في ضمان هذا التوافر، وهي مهمة مكرسة في ديباجة اتفاقية

سنة 1961.

 باتفاقية سنة 1961 والقرارات ذات الصلة الصادرة 
ً
وعمال  -71

عن جلنة املخدرات واملجلس االقتصادي واالجتماعي، تدرس 
اخلام  املواد  عرض  في  تؤثر  التي  التطورات  بانتظام  الهيئة 
األفيونية والطلب عليها. وتسعى الهيئة، بالتعاون مع احلكومات، 
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تكون  أن  وينبغي  والطلب.  العرض  بني  دائم  توازن  إقامة  إلى 
املخزونات العاملية من املواد اخلام األفيونية كافية لتلبية الطلب 
 من أجل ضمان توافر املواد األفيونية 

ً
العاملي ملدة عام تقريبا

التي تستعمل لألغراض الطبية والعلمية في حال تراجع اإلنتاج 
 لظروف جوية غير مواتية في البلدان 

ً
على نحو غير متوقع نتيجة
املنتجة على سبيل املثال)7(.

املواد  الستهالك  الكافي  غير  العاملي  التوزيع  يبدو  وال   -72
األفيونية  اخلام  املواد  عرض  في  نقص  عن   

ً
ناجتا األفيونية 

واملؤثرات األفيونية. بل على النقيض من ذلك، أشارت البيانات 
التي تلقتها الهيئة في العقد املاضي، على األقل، إلى أن املعروض 
كاٍف  أكثر من  العاملي  الصعيد  األفيونية على  املواد اخلام  من 
لتلبية الطلب العاملي بحسب تقديرات السلطات الوطنية املختصة. 
ولكن ذلك االستنتاج يقوم على التقديرات التي وضعتها السلطات 
تقييم  على  قادر  غير  منها  العديد  أن  يبدو  التي  احلكومية 
. وكذلك أعربت الهيئة في عدة 

ً
 سليما

ً
احتياجات سكانها تقييما

اخلام  للمواد  واملستوردين  املنتجني  لكبار  قلقها  عن  مناسبات 
األفيونية بشأن التراكم املفرط املحتمل ملخزوناتها واحلاجة إلى 
 منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة إلى قنوات غير مشروعة.
ملحوظة  تباينات  إلى  تشير  للهيئة  املتاحة  البيانات  غير أن 
كثيرة  بلدانا  ألن  املخدرة  العقاقير  توافر  في  البلدان  بني 
 
ً
تقديرا األفيونية  املسكنات  من  الطبية  احتياجاتها  ال تقدر 
 لذلك،

ً
 أو ال حتصل إال على كمية محدودة منها. ونتيجة

ً
 دقيقا

ذات  البلدان  والتقنية،  السنوية  تقاريرها  في  الهيئة،  دعت 
جهودها  في  األخرى  البلدان  مساعدة  إلى  األوفر  املوارد 
وتوافرها املواد  تلك  على  تيسر احلصول  إلى ضمان   الرامية 

لعالج األلم.

وفي نهاية عام 2020، كانت املخزونات العاملية من املواد   -73
 اخلام األفيونية الغنية باملورفني كافية لتلبية الطلب العاملي ملدة
. وكانت املخزونات العاملية من املواد اخلام األفيونية 

ً
21 شهرا

.
ً
شهرا  18 ملدة  العاملي  الطلب  لتلبية  كافية  بالتيبائني   الغنية 

وفي عام 2020، كان اإلنتاج العاملي للمواد اخلام األفيونية الغنية 
العاملي  العرض  وكان  استخدامها.  معدل  من  أكبر  باملورفني 
)املخزونات واإلنتاج( من املواد اخلام األفيونية الغنية باملورفني 
 لتلبية الطلب العاملي. وأشارت خطط الدول املنتجة 

ً
 متاما

ً
كافيا

إلى   )2021 )نهاية عام  البيانات  فيه  توفرت  الذي  الوقت  في 
الغنية باملورفني كان  العاملي للمواد اخلام األفيونية  أن اإلنتاج 
 سيزيد في عامي 2021 و2022، مثله مثل الطلب على تلك املواد.
اخلام  املواد  مخزونات  إجمالي  ينخفض  أن  املتوقع  من  وكان 
 2021 عام  في   

ً
ملحوظا  

ً
انخفاضا باملورفني  الغنية  األفيونية 

يرتفع  أن  ذلك  بعد  املتوقع  من  كان  ولكن   ،2020 بعام   
ً
مقارنة

العاملي العرض  وسيظل   .2022 عام  في   
ً
طفيفا  

ً
 ارتفاعا

)املخزونات واإلنتاج( من املواد اخلام األفيونية الغنية باملورفني 
 لتلبية الطلب العاملي بالكامل حسب املستويات املتوقعة.

ً
كافيا

)E/INCB/2014/1 )7، الفقرة 90.

)8( يقصد مبصطلح “االستهالك” كمية العقار املستهلكة مباشرة لألغراض الطبية والعلمية على الصعيد املحلي، في حني يقصد مبصطلح “االستخدام” كمية العقار املستخدمة 

في صنع عقاقير أخرى أو املستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961 أو املواد غير املشمولة باتفاقية سنة 1961.

ومخزوناته  املورفني  صنع  عن  بيانات   9 الشكل  ويعرض   -74
 .2020 إلى  من 2001  الفترة  واستخدامه)8( خالل  واستهالكه 
وقد شهد صنع املورفني على الصعيد العاملي زيادة ملموسة من 
عام 2001 حتى عام 2012 الذي بلغ فيه ذروته إذ وصل إلى 475 
، قبل أن يبدأ في االنخفاض ليصل حجم صنع املورفني في 

ً
طنا

عام 2020 إلى مستوى أقل من مثيله في عام 2001 )309 أطنان 
 على الترتيب(. ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار 

ً
و316 طنا

 أن االنخفاض احلاد في صنع املورفني في عام 2020 مقارنة
( قد يعزى في جانب منه 

ً
بعام 2019 )عندما وصل إلى 380 طنا

إلى الصعوبات التي شكلتها جائحة كوفيد-19.

واالستهالك  واملخزونات  الصنع  9-  املورفني:  الشكل 
العاملي)أ(،  الصعيد  على  واالستخدام 

2020-2001 الفترة  خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

)أ( املخزونات في 31 كانون األول/ديسمبر من كل عام.

وحتى عقد التسعينات من القرن املاضي، كان التيبائني، وهو   -75
القلويد األساسي اآلخر الذي يستخلص من خشخاش األفيون، يصنع 
من األفيون في املقام األول. ومنذ عام 1999، أصبح يستخلص 
 احلصول على التيبائني 

ً
باألساس من قش اخلشخاش. وميكن أيضا

شبه  األفيونية  املؤثرات  من  أو  األوريبافني  حتويل  طريق  عن 
االصطناعية مثل الهيدروكودون. وال يستخدم التيبائني نفسه ألغراض 
عالجية، ولكنه مادة أولية مهمة لصنع عدد من املواد األفيونية، 
السيما الكوديني وثنائي الهيدروكوديني واإليتورفني والهيدروكودون 
واألوكسيكودون واألوكسيمورفون )وكلها خاضعة للمراقبة مبوجب 
اتفاقية سنة 1961( والبوبرينورفني )اخلاضع للمراقبة مبوجب 
اتفاقية سنة 1971(. وقد تزايد صنع التيبائني على الصعيد العاملي 
 للطلب املتزايد 

ً
تزايدا حادا منذ أواخر تسعينات القرن املاضي نتيجة
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ً
ثالثا

على األوكسيكودون وغيره من العقاقير واملواد التي ميكن استخالصها 
منه، ولكنه آخذ في االنخفاض منذ عام 2016، رمبا نتيجة لتشديد 
تدابير املراقبة على املؤثرات األفيونية القوية املفعول املصنوعة من 

التيبائني، مثل األوكسيكودون )انظرالشكل 10(.

والكوديني قلويد طبيعي يوجد في نبتة خشخاش األفيون،   -76
إال أن معظم الكوديني املصنوع في الوقت احلاضر يستخلص من 
املورفني من خالل عملية شبه اصطناعية. وقد تزايدت زراعة 
صنف خشخاش األفيون الغني بالكوديني كما تزايد صنع مركز قش 
اخلشخاش الغني بالكوديني والذي يستخدم الستخالص الكوديني. 
املستحضرات  صنع  في  األول  املقام  في  ويستخدم الكوديني 
املدرجة في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961. وقد بلغت 
في  

ً
طنا  212,5 الغرض  لهذا  الكوديني  من  املستخدمة   الكمية 

عام 2020 أو ما يعادل 98,9 في املائة من استهالك)9( الكوديني 
على الصعيد العاملي، بينما استخدمت الكمية املتبقية البالغة 1 في 
 من اإلجمالي العاملي لصنع عقاقير مخدرة أخرى مثل 

ً
املائة تقريبا

ثنائي الهيدروكوديني والهيدروكودون. ويبني الشكل 11 االجتاهات 
املتعلقة بصنع الكوديني واستهالكه واستخدامه ومخزوناته على 

الصعيد العاملي خالل الفترة 2020-2001.

وقد يرتفع الطلب العاملي على املواد اخلام األفيونية الغنية   -77
 للزيادة املتوقعة 

ً
باملورفني والغنية بالتيبائني في املستقبل نظرا

من  منخفضة  مستويات  تستهلك  التي  البلدان  من  الطلب  في 
 أن يستمر الطلب العاملي 

ً
املسكنات األفيونية. ومن املتوقع أيضا

االرتفاع.  في  األفيونية  اخلام  واملواد  األفيونية  املواد  على 

)9( “االستهالك العاملي” هو مصطلح تستخدمه الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لبيان إجمالي كمية العقار املستهلكة مباشرة والكمية املستخدمة في صنع املستحضرات املدرجة في 

اجلدول الثالث من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة.

على  واملخزونات  واالستخدام  الصنع  10-  التيبائني:  الشكل 
2020-2001 الفترة  العاملي)أ(، خالل  الصعيد 

واالستهالك  واملخزونات  الصنع  11-  الكوديني:  الشكل 
العاملي)أ(،  الصعيد  على  واالستخدام 

2020-2001 الفترة  خالل 

األفيونية،  املؤثرات  من  العاملي  12-  االستهالك  الشكل 
2020-2001 الفترة  خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
)أ( املخزونات في 31 كانون األول/ديسمبر من كل عام.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
)أ( املخزونات في 31 كانون األول/ديسمبر من كل عام.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
)أ( مبا في ذلك البوبرينورفني، وهو من األفيونيات اخلاضعة للمراقبة مبوجب 

اتفاقية سنة 1971.
)ب( مبا في ذلك البنتازوسني، وهو مؤثر أفيوني اصطناعي خاضع للمراقبة 

مبوجب اتفاقية سنة 1971.
)ج( مبا في ذلك األفيونيات واملؤثرات األفيونية االصطناعية.
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األفيونيات  من  العاملي  االستهالك  معدل   12 ويعرض الشكل 
البوبرينورفني  ذلك  في  مبا  االصطناعية،  األفيونية  واملؤثرات 
للمراقبة  األفيونية اخلاضعة  املؤثرات  والبنتازوسني، وهما من 
مبوجب اتفاقية سنة 1971، خالل الفترة من 2001 إلى 2020. 
ولكي يتسنى جتميع بيانات االستهالك التي تخص املواد املتفاوتة 
املفعول، احتسبت مستويات االستهالك بباليني اجلرعات اليومية 

املحددة لألغراض اإلحصائية.

وعلى مدى السنوات العشرين املاضية، تنامى االستهالك   -78
العاملي من املؤثرات األفيونية بأكثر من الضعف. وتأرجحت حصة 
املؤثرات األفيونية  استهالك األفيونيات من مجموع استهالك 
)أدنى حصة(  2008 عام  في  املائة  51 في  من  ارتفعت   حيث 
إلى 65 في املائة في عام 2014 )أعلى حصة(. وفي عام 2020، 
بحصة  مقارنة  املائة  في   61 إلى  األفيونيات  انخفضت حصة 
عام 2019 البالغة 63 في املائة. ويشير هذا االنخفاض إلى أن 
معدل استخدام املؤثرات األفيونية االصطناعية، التي تستخدم 
في عالج األعراض ذاتها التي تستخدم األفيونيات في عالجها، 
املائة في 39 في  إلى   2019 املائة في عام  37 في   ارتفع من 

عام 2020. ويشير االجتاه العام إلى أن الطلب على األفيونيات قد 
يتزايد في املستقبل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت حصتها 
من إجمالي استهالك املؤثرات األفيونية ستزيد أم ستنقص فيما 

يتصل باستهالك املؤثرات األفيونية االصطناعية.

املسكنات  استهالك  كفاية  باء-  مدى 
واجتاهاته األفيونية 

املخدرات،  ملراقبة  الدولية  للهيئة  املتاحة  للبيانات   
ً
وفقا  -79

 من
ً
 شهد صنع)10( املورفني زيادة ملموسة خالل العشرين عاما

 في عام 2001 
ً
عام 2001 إلى عام 2020، إذ ارتفع من 315,8 طنا

 في عام 2012 الذي شهد ذروة صنع املورفني 
ً
إلى 475,3 طنا

على الصعيد العاملي. وفي عام 2020، بلغ حجم اإلنتاج العاملي 
من املورفني 308,8 أطنان بانخفاض كبير عن عام 2019 الذي 
املائة من  77,6 في  2020، حول  . وفي عام 

ً
380 طنا فيه  بلغ 

 إلى عقاقير مخدرة أخرى أو مواد غير 
ً
املورفني املصنع عامليا

مشمولة باتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة. واستخدمت النسبة 
املتبقية مباشرة في األغراض الطبية )لالستهالك املباشر ولصنع 
املستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث( وذلك للرعاية امللطفة 

في املقام األول.

وفي عام 2001، بلغ حجم املورفني املستخدم لالستهالك   -80
إجمالي  من  املائة  في   7,4 يعادل  ما  أو   

ً
طنا  23,4 املباشر 

، أي في
ً
 حجم الكميات املصنوعة من املورفني، وبعد 20 عاما

 أو ما يعادل 11,4 في املائة، وهي أكبر 
ً
عام 2020، بلغ 35,3 طنا

نسبة مستخدمة لالستهالك املباشر في السنوات األخيرة. ومع 

)10( في أستراليا وإيطاليا وتركيا والصني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج، يستخدم مركز قش اخلشخاش في العمليات الصناعية املستمرة لصنع 

. وألغراض اإلحصاء واملقارنة، حتسب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات الكمية النظرية من املورفني املستخدمة في مثل التحويالت، 
ً
عقاقير مخدرة أخرى دون فصل املورفني أوال

وتدرجها في النشرة احلالية في إحصاءات صنع املورفني واستخدامه على الصعيد العاملي.

ذلك، تواصل العديد من البلدان اإلبالغ عن مواجهة صعوبات في 
شراء املورفني على الرغم من اإلبالغ عن توافر كميات كافية من 
املواد اخلام األفيونية. وتكمن املشكلة في أن كل كمية املورفني 
 تستخدم إلنتاج الكوديني الذي يستخدم بعد ذلك 

ً
املتاحة تقريبا

في املقام األول لصنع املستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث، 
في   

ً
مباشرا  

ً
استخداما فقط  منه  ضئيلة  كمية  استخدام  مع 

األغراض الطبية )مثل الرعاية امللطفة(.

 ،2020 عام  إلى   2001 عام  من  العشرين  السنوات  وفي   -81
استخدمت  التي  املورفني  نسبة  متوسط  أن  التقارير  أفادت 
9,5 في  امللطفة ال متثل سوى  الرعاية   في 

ً
 مباشرا

ً
استخداما

املائة من إجمالي كمية املورفني املستخدمة على الصعيد العاملي، 
واستخدمت كميات أقل في صنع عقاقير مخدرة أخرى )3,9 في 
املائة(، واملستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث املحتوية على 
املورفني )2,4 في املائة(، ومواد غير مشمولة باتفاقية سنة 1961 
)1,6 في املائة(، بينما ُحول معظمه )82,7 في املائة في املتوسط( 

إلى كوديني )انظر الشكل 13(.

املورفني، استخدام  13-  متوسط   الشكل 
2020-2001 الفترة  خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

 
ً
لم تتغير حصة املورفني املستخدمة لالستهالك املباشر تغيرا  -82
 في السنوات العشرين املاضية، وال يزال التفاوت في 

ً
ملموسا

استهالك العقاقير املخدرة ألغراض الرعاية امللطفة مثار قلق، 
ال سيما فيما يخص توافر املسكنات األفيونية ميسورة التكلفة 
مثل املورفني وإمكانية احلصول عليها. وفي عام 2020، استهلكت 
تسعة بلدان، معظمها في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، 82,1 في 
املائة من كمية املورفني املستخدمة إلدارة األلم وتخفيف املعاناة، 
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إذ أبلغت تلك البلدان عن معدل استهالك يتراوح بني 1,3 طن 
 )انظر الشكل 14(.

ً
و13,1 طنا

عنها  ر  املعبَّ األفيونية  املسكنات  استهالك  أمناط  وتقدم   -83
باجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة 
)S�DDDpm( صورة ملستويات االستهالك املتباينة في البلدان 
املختلفة، ولكنها ال تقدم معلومات عن كفاية االستهالك لتلبية 

االحتياجات الطبية.

وتقدم املعلومات املستقاة من األطلس العاملي للرعاية امللطفة   -84
للرعاية  العاملي  التحالف  نشره  الذي   )2020 الثانية،  )الطبعة 
امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية ملحة عامة عن احلاجة 
العاملية للرعاية امللطفة. ويفيد األطلس العاملي أنه بالرغم من 
التحسينات املتواضعة في تطوير خدمات الرعاية امللطفة، ال تزال 
هناك تفاوتات شاسعة بني البلدان وداخلها. وتوضح البيانات 
املستقاة من جلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة وتخفيف اآلالم 
واألطلس العاملي أن من املقدر أن أكثر من 65 مليون شخص في 
 يحتاجون إلى رعاية ملطفة كل عام، وأن خدمات 

ً
العالم تقريبا

الرعاية امللطفة ال تزال غير متاحة ملعظم املحتاجني إليها، السيما 
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ومتثل منطقة غرب  في 
املحيط الهادئ وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أكثر من 64 في املائة 
من جميع البالغني الذين يحتاجون إلى الرعاية امللطفة، بينما متثل 
أوروبا والقارة األمريكية 30 في املائة، ومتثل منطقة شرق البحر 

األبيض املتوسط 4 في املائة.

ويسلط األطلس العاملي الضوء على أوجه عدم مساواة مماثلة   -85
مستمدة من الدراسة االستقصائية ملنظمة الصحة العاملية لتقييم 

قدرة البلدان على الوقاية من األمراض غير املعدية ومكافحتها. 
وتضمنت الدراسة االستقصائية لعام 2019 أسئلة حول مستوى 
سياسة الرعاية امللطفة وتطورها. وفيما يتصل بقدرة البلدان على 
تقدمي خدمات الرعاية امللطفة، وجدت الدراسة االستقصائية 
أن 48 في املائة فقط من حكومات البلدان املنخفضة الدخل قد 
مولت هذه اخلدمات في مقابل 91 في املائة من حكومات فئة 
البلدان املرتفعة الدخل. وكذلك فيما يخص توافر املورفني الفموي 
في مرافق الرعاية الصحية األولية العامة، وجدت اختالفات 

شاسعة بني فئات الدخل املختلفة )انظر الشكل 15(.

وتشير البيانات املتاحة للهيئة إلى أنه في الفترة من 2018   -86
مستوى  في  إجمالية  زيادة  مختلفة  بلدان  شهدت   2020 إلى 
لألغراض  املحددة  اليومية  باجلرعات  عنه  املبلغ  االستهالك 
اإلحصائية لكل مليون نسمة مقارنة بالعقود السابقة )مقارنة 
ببيانات الفترتني من 1998 إلى 2001 و2008 إلى 2010( )انظر 
اخلريطة 1(. وعلى وجه اخلصوص، أحرز تقدم ملحوظ فيما 
يتعلق بتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة في أمريكا الالتينية حيث 
 عدد البلدان التي تبلغ أن مستويات االستهالك 

ً
يتزايد تدريجيا

محددة  يومية  جرعة   200 من  أكثر  فئة  ضمن  تندرج  لديها 
لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة أو أكثر من 000 1 جرعة 
يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة. وقد يكون 
معدل االستهالك الفعلي للمسكنات األفيونية في أمريكا الالتينية 
ُيدرج  لم  الذي  امليثادون،   ألن 

ً
املبلغ عنه نظرا املعدل  أكبر من 

في حساب اجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل 
مليون نسمة على مستوى العالم بسبب شيوع استخدامه في العالج 
لتسكني  استخدامه  ينتشر  املفعول،  األفيونية  الناهضة  باملواد 
األلم في هذه املنطقة أكثر من غيرها من املناطق. ويستخدم 
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أبلغت  التي  األعضاء  للدول  املئوية  15-  النسبة  الشكل 
)أي  الفموي  للمورفني  العام  التوافر  عن 

من  املائة  50 في  من  أكثر  في  متوافر 
الصحية  الرعاية  مرافق  في  الصيدليات( 

2019 عام  الدخل،  فئة  العامة حسب  األولية 

إلى  بالنسبة  االستهالك  توزيع  14-  املورفني:  الشكل 
2020 عام  العالم،  سكان  من  املناطق  حصة 

املصدر: التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، 
األطلس العاملي للرعاية امللطفة، الطبعة الثانية، 2020.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

ملحوظة: تشير النسب املئوية الواردة بني قوسني إلى حصة املنطقة من سكان 
العالم )أي مجموع سكان جميع البلدان املبلغة(.

الدول األخرى )٪83,1(
٪18,1 

 أستراليا ونيوزيلندا )0,4٪(اليابان )٪2,0( 
٪4,2

٪0,5 

كندا )٪0,6( 
٪0,5 

أوروبا )٪9( 

 البلدان
املرتفعة الدخل

البلدان ذات الدخل 
املتوسط األدنى

 البلدان
املنخفضة الدخل

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

البلدان ذات الدخل 
املتوسط األعلى

٪33 
الواليات املتحدة األمريكية )٪4,9( 

٪39,2 

- العقاقير املخدرة  17
ً
ثالثا
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األفيونية  الناهضة  باملواد  العالج  في  امليثادون  من  يسير  نزر 
 ألن انتشار تعاطي الهيروين

ً
 املفعول في أمريكا الالتينية نظرا

.
ً
منخفض نسبيا

وباإلضافة إلى ذلك، ال تعكس كمية الكوديني املبلغ عنها   -87
. وهناك 

ً
 مباشرا

ً
إال الكمية التي يبلغ عن استهالكها استهالكا

بعض املستحضرات التي متزج الباراسيتامول والكوديني وتستخدم 
لعالج األلم في بعض البلدان، ولكن يبلغ عن هذه الكميات إلى 
الهيئة باعتبارها مستحضرات مدرجة في اجلدول الثالث، ومن ثم 
ال يعتد بها في حساب االستهالك لغرض عالج األلم لتعذر متييز 
الكميات املستخدمة لهذا الغرض عن املستحضرات التي تستعمل 
كمثبطات السعال. وكذلك هناك بعض املسكنات األفيونية، مثل 
الترامادول، يستخدم لعالج األلم وال يخضع للمراقبة الدولية. 
وألن استخدام تلك املسكنات شائع في بعض البلدان، فقد يعزى 
انخفاض استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية إلى حد ما 

إلى استخدام الترامادول والتابينتادول كعالج بديل لأللم.

االستهالك  في  كبيرة  زيادات  حدثت  السنني،  مر  وعلى   -88
اإلجمالي للمسكنات األفيونية في غرب أوروبا، إذ أبلغ عدد أكبر 
من البلدان عن مستويات استهالك تتراوح بني 000 5 و000 10 
جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة أو 

بني 000 10 و000 20 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية 
لكل مليون نسمة. وفي أمريكا الشمالية، واصلت الواليات املتحدة 
األمريكية اإلبالغ عن استهالك يزيد عن 000 20 جرعة يومية 
محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة، في حني انخفض 
االستهالك املبلغ عنه في كندا إلى أقل من 000 20 جرعة يومية 
الفترة  خالل  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض  محددة 
من 2018 إلى 2020. وقد يعزى االنخفاض احلاصل إلى تدابير 
املراقبة التي طبقتها كندا للتصدي النتشار املؤثرات األفيونية. 
ويبدو أن تدابير مماثلة طبقتها الواليات املتحدة قد حدت من 
استهالك املؤثرات األفيونية القوية املفعول، ولكن هذه التدابير 
لم تثمر عن انخفاض ملموس في االستهالك الكلي للمسكنات 
املسكنات  استهالك  وارتفع  املتحدة.  الواليات  داخل  األفيونية 
األفيونية في االحتاد الروسي وفي شرق أوروبا، حيث يزداد عدد 
البلدان التي تبلغ عن استهالك أكثر من 200 جرعة يومية محددة 
لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة أو 000 1 جرعة يومية 
محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة. ومع ذلك، ال يزال 
الوضع مثار إشكال في معظم مناطق أفريقيا وبعض مناطق من 
آسيا، إذ ال تزال معظم البلدان في تلك املناطق تبلغ عن استهالك 
أقل من 200 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون 
نسمة أو أقل من 100 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية 

لكل مليون نسمة



)املتوسط  األلم  إدارة  لالستهالك ألغراض  األفيونية  املؤثرات  1-  توافر  اخلريطة 
و2020-2018( و2010-2008   2000-1998 للفترات 

2000-1998 الفترة  األلم،  إدارة  األفيونية ألغراض  املؤثرات  توافر  متوسط 

2010-2008 الفترة  األلم،  إدارة  األفيونية ألغراض  املؤثرات  توافر  متوسط 

2020-2018 الفترة  األلم،  إدارة  األفيونية ألغراض  املؤثرات  توافر  متوسط 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

ملحوظة: ال تنطوي احلدود واألسماء املبينة في هذه اخلريطة والتسميات املستخدمة فيها على أي إقرار أو قبول رسمي من جانب األمم املتحدة، ولم حتدد بعد احلدود 
 خط املراقبة في جامو وكشمير الذي اتفقت عليه الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع 

ً
النهائية بني السودان وجنوب السودان. وميثل بخط منقط تقريبيا

النهائي جلامو وكشمير. وهناك نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.
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- العقاقير املخدرة  19
ً
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ويبني التحليل الطويل األمد للبيانات املتصلة بالتوافر العاملي   -89
املتاحة  األفيونية  املؤثرات  في  حادة  زيادة  األفيونية  للمسكنات 
لالستهالك، من متوسط قدره 202 جرعة يومية محددة لألغراض 
اإلحصائية خالل الفترة من 1978 إلى 1980 إلى متوسط قدره 
827 2 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية خالل الفترة 
من 2008 إلى 2010، تالها انخفاض كبير إلى 025 2 جرعة يومية 
 محددة لألغراض اإلحصائية في الفترة من 2018 إلى 2020 )انظر
انخفاض  إلى  األول  املقام  في  االنخفاض  ويعزى   .)16 الشكل 
املفعول  القوية  األفيونية  املؤثرات  من  عنه  املبلغ  االستهالك 
)األوكسيكودون والفنتانيل(، والسيما في أمريكا الشمالية )انظر 
وأوقيانوسيا  أوروبا  في  االستهالك  ظل  حني  في  الشكل 17(، 
 عند مستوى أقل. وفي بقية مناطق 

ً
)أستراليا ونيوزيلندا( مستقرا

العالم يبدو أن هناك زيادة طفيفة أضيفت إلى مستوى استهالك 
 منخفض أصال. ويبني الشكل 18 البيانات نفسها املوجودة في

 شبه لوغاريتمي لعرض االجتاهات 
ً
الشكل 17، ولكنه يستخدم مقياسا

في جميع املناطق في شكل واحد. وال تزال مناطق جنوب آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الوسطى والكاريبي وشرق وجنوب شرق آسيا هي 
املناطق التي تشهد أدنى مستويات االستهالك املبلغ عنها. وجنحت 
مناطق شرق أوروبا وغرب آسيا وأمريكا اجلنوبية وجنوب شرق أوروبا 
 
ً
، ولكن ملموسا

ً
 تدريجيا

ً
في حتسني مستويات استهالكها حتسينا

على مر السنني. وحتسب اجلرعة اليومية اإلحصائية اإلقليمية على 
أساس مجموع سكان البلدان التي أبلغت عن االستهالك والكميات 

اإلجمالية للمسكنات األفيونية املبلغ عن استهالكها.

املسكنات  الستهالك  املالئم  غير  التوزيع   
ً
أيضا ويتضح   -90

األفيونية إذا ما أخذ في االعتبار تصنيف الدخل الذي يستخدمه 
البنك الدولي في تصنيف البلدان على أساس نصيب الفرد من 
 عن النظر 

ً
الدخل القومي اإلجمالي بالدوالرات األمريكية، عوضا

 في االستهالك بحسب املجموعات اإلقليمية )في هذا الصدد،
انظر الشكلني 19 و20(.

األفيونية،  املسكنات  العاملي الستهالك  16-  االجتاه  الشكل 
،1990-1988  ،1980-1978 الفترات  ً متوسط 

معبرا و2020-2018،   2010-2008  ،2000-1998 
لألغراض املحددة  اليومية  باجلرعات   عنه 

اليوم، في  نسمة  مليون  لكل   اإلحصائية 
العالم سكان  إلجمالي 

األفيونية  املسكنات  توافر  17-  اجتاهات  الشكل 
 
ً
معبرا مختارة،  مناطق  في  لالستهالك 

لألغراض  املحددة  اليومية  باجلرعات  عنها 
اليوم،  في  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية 

املنطقة سكان  عدد  إجمالي  بحسب 

لالستهالك  األفيونية  املسكنات  توافر  18-  اجتاهات  الشكل 
)اجلرعات  املناطق(  )جميع  املنطقة  حسب 
لكل اإلحصائية  لألغراض  املحددة   اليومية 

املقياس  اليوم،  في  نسمة  مليون 
اللوغاريتمي شبه 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
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 إلى استهالك 
ً
وعند مقارنة استهالك فرادى املواد استنادا  -91

املسكنات األفيونية الرئيسية )الكوديني والفنتانيل والهيدروكودون 
والهيدرومورفون واملورفني واألوكسيكودون(، املعبر عنه باجلرعات 
اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية )انظر الشكل 21(، تتضح 
هيمنة الفنتانيل على مدى العقدين املاضيني. بيد أنه بعد أن بلغ 
االستهالك العاملي للفنتانيل ذروته في عام 2018 بواقع 959 285 
جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية، انخفض استهالكه 
إلى 074 235 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في عام 
، مع انخفاض طفيف في عام 2020 

ً
 نسبيا

ً
2019 وظل مستقرا

إلى 636 233 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية. ويتزايد 
استهالك األوكسيكودون، على الرغم من بقائه عند مستوى أقل 
من الفنتانيل. ومنذ عام 2009، حل األوكسيكودون محل املورفني 
 )بعد الفنتانيل(. 

ً
باعتباره ثاني أكثر املؤثرات األفيونية استهالكا

وعلى غرار الفنتانيل، بلغ استهالك األوكسيكودون أعلى مستوى 
له على اإلطالق في عام 2018 )726 45 جرعة يومية محددة 
يومية  جرعة   44 821 إلى  وانخفض  اإلحصائية(،  لألغراض 
محددة لألغراض اإلحصائية في عام 2019، قبل أن ينخفض مرة 
 أخرى إلى 099 42 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في
عام 2020. ومن الناحية األخرى، ظل اجتاه استهالك املورفني 
محددة  يومية  )644 25 جرعة   2004 عام  بني   

ً
نسبيا  

ً
مستقرا

يومية محددة  )957 27 جرعة  و2019  اإلحصائية(  لألغراض 
لألغراض اإلحصائية(، ولكنه ارتفع في عام 2020 إلى 824 31 جرعة 
يومية محددة لألغراض اإلحصائية، وهو أعلى مستوى الستهالكه 
منذ عام 2002. وبعد انخفاض استهالك الهيدروكودون باطراد 
منذ عام 2014، زاد استهالكه )في الواليات املتحدة دون غيرها 
( من 161 14 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في

ً
 تقريبا

األفيونية ألغراض  املؤثرات  19-  استهالك  الشكل 
املحددة  اليومية  اجلرعات  األلم،  إدارة 

نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض 
2020-2001 الفترة  اليوم، خالل  في 

والفنتانيل  الكوديني  21-  استهالك  الشكل 
واملورفني  والهيدرومورفون  والهيدروكودون 

بإجمالي  عنه   
ً
معبرا واألوكسيكودون، 

لألغراض  املحددة  اليومية  اجلرعات 
2020-2001 الفترة  اإلحصائية)أ(، خالل 

إدارة  األفيونية ألغراض  املؤثرات  20-  استهالك  الشكل 
)باستثناء  البلدان  دخل  فئة  األلم حسب 

اليومية  اجلرعات  الدخل(،  املرتفعة  البلدان 
مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض  املحددة 

2020-2001 الفترة  اليوم، خالل  في  نسمة 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة 
وتخفيف اآلالم، على النحو الوارد في األطلس العاملي للرعاية امللطفة الصادر 
عن التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، الطبعة 

الثانية )2020(.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة 
وتخفيف اآلالم، على النحو الوارد في األطلس العاملي للرعاية امللطفة الصادر 
عن التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، الطبعة 

الثانية )2020(.

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

)أ( إجمالي استهالك عقار ما هو مجموع اجلرعات اليومية املحددة لألغراض 

اإلحصائية جلميع البلدان التي أبلغت عن استهالكه.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

S-
D

D
D

High-income countries Rest of the world

0

50

100

150

200

250

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Upper-middle-income countries Low-middle-income countries
Low-income countries

S-
D

D
D

pm

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fentanyl Oxycodone Morphine

S-DDD

Year

CodeineHydrocodone Hydromorphone
الفنتانيلاألوكسيكودوناملورفني

الهيدروكودونالكودينيالهيدروموفون

ية
ائ

ص
ح

اإل
ض 

را
ألغ

ة ل
دد

ح
امل

ة 
مي

يو
 ال

ت
عا

جلر
ا

 
وم

لي
ي ا

 ف
مة

س
 ن
ون

ملي
ل 

لك

ية
ائ

ص
ح

اإل
ض 

را
ألغ

ة ل
دد

ح
امل

ة 
مي

يو
 ال

ت
عا

جلر
ا

 
وم

لي
ي ا

 ف
مة

س
 ن
ون

ملي
ل 

لك

البلدان املرتفعة الدخلبقية بلدان العالم

البلدان املنخفضة الدخل
البلدان الذات الدخل املتوسط األعلى البلدان الذات الدخل املتوسط األدنى

 اجلرعات اليومية
 املحددة لألغراض اإلحصائية
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 عام 2018 إلى 415 20 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في
محددة  يومية  366 18 جرعة  إلى  انخفض  ولكنه   ،2019 عام 
لألغراض اإلحصائية في عام 2020. وانخفض استهالك الكوديني 
إلدارة األلم من 720 5 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في 
عام 2018 إلى 591 4 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في 
عام 2019، ولكنه ارتفع إلى 665 4 جرعة يومية محددة لألغراض 
اإلحصائية في عام 2020. وانخفض استهالك الهيدرومورفون 
في اإلحصائية  لألغراض  محددة  يومية  جرعة   11 834  من 
عام 2018 إلى 713 7 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية 
ولكنه   ،2008 عام  منذ  له  مستوى  أدنى  وهو   ،2019 عام  في 
 ارتفع إلى 528 8 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية في

عام 2020.

 
ً
يبني الشكالن 22 و23 استهالك املسكنات األفيونية معبرا  -92
عنه بإجمالي اجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية 
اليوم حسب املنطقة. وتبني األرقام مرة  لكل مليون نسمة في 
أخرى هيمنة الفنتانيل في معظم مناطق العالم. ويبلغ استهالك 
األوكسيكودون أعلى معدالته في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا 
وغرب ووسط أوروبا وغرب آسيا، وإن كان يستهلك في مناطق 
. ويستهلك الهيدروكودون مبعدالت كبيرة في القارة 

ً
أخرى أيضا

 في معظم املناطق، باستثناء 
ً
األمريكية. وحصة املورفني أقل ظهورا

أفريقيا وأمريكا اجلنوبية.

وثمة طريقة أخرى لعرض حالة االستهالك وهي مقارنة   -93
مستوى استهالك املسكنات األفيونية كما أبلغت به البلدان الهيئة 
للمحتاجني  التقديري  العدد  مقابل  املخدرات  ملراقبة  الدولية 

امللطفة  بالرعاية  املعنية   للجنة النسيت 
ً
)وفقا امللطفة  للرعاية 

وتخفيف اآلالم واألطلس العاملي للرعاية امللطفة(، وتؤكد هذه 
الطريقة االختالل العاملي في استهالك هذه املواد، إذ لم تبلغ 
املرتفعة الدخل عن كفاية مستويات االستهالك  البلدان  سوى 
للعدد التقديري للمحتاجني إلى تسكني األلم. ويوضح الشكل 24 
نتيجة املقارنة: تتجمع غالبية البلدان عند مستويات استهالك 
مستويات  في  البلدان  من  قليل  عدد  ظهور  مقابل  منخفضة 
شبه  مقياس  استخدم  إذا  ومع ذلك،  املرتفعة.  االستهالك 
لوغاريتمي )انظر الشكل 25(، فمن املمكن رؤية االختالفات بني 

فئات الدخل املختلفة على نحو أوضح في مقياس مضغوط.

ويبني الشكل 26 النسبة بني عدد اجلرعات اليومية املحددة   -94
لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة في اليوم وعدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى الرعاية امللطفة. وقد جرى متثيل النسب 
الناجتة على مقياس لوغاريتمي لتجميع مجموعة واسعة من القيم 
املتفاوتة بني فئات الدخل املختلفة. والطول الرأسي للمربعات 
لكل  عنه  املبلغ  االستهالك  نسبة  بني  الفارق  الشكل ميثل  في 
نسمة.  مليون  لكل  يحتاجه  ملن  التقديري  والعدد  نسمة  مليون 
ويؤكد الشكل 26 أن أوجه الالمساواة ال ترتبط حصرا مبستويات 
االستهالك، بل األهم من ذلك أنها ترتبط مبستوى االستهالك 
بالنسبة لالحتياجات الطبية، حيث تقع البلدان املنخفضة الدخل 
في أسفل املقياس والبلدان املرتفعة الدخل في قمته. وتتضح 
 
ً
الالمساواة في إمكانية احلصول على املؤثرات األفيونية أيضا
 لفئات الدخل في مختلف 

ً
عند عرض اجتاهات االستهالك وفقا

 
ً
زيادة الدخل  املرتفعة  البلدان  في  االستهالك  ويزيد  البلدان. 

 عن بقية العالم )انظر الشكل 19(.
ً
ملحوظة

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
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والهيدروكودون  والفنتانيل  الكوديني  22-  استهالك  الشكل 
واملؤثرات  والبيثيدين  واألوكسيكودون  واملورفني 

اجلرعات  املناطق،  في جميع  األخرى  األفيونية 
اإلحصائية  لألغراض  املحددة  اليومية 
2020 عام  اليوم،  في  نسمة  مليون  لكل 

والهيدروكودون  والفنتانيل  الكوديني  23-  استهالك  الشكل 
واملؤثرات  والبيثيدين  واألوكسيكودون  واملورفني 

استهالكا،  املناطق  أقل  في  األخرى  األفيونية 
اإلحصائية  لألغراض  املحددة  اليومية  اجلرعات 

2020 عام  اليوم،  في  نسمة  مليون  لكل 
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اليومية باجلرعات  عنه   
ً
معبرا املخدرة  العقاقير  واستهالك   )2017 )عام  امللطفة  الرعاية  إلى  احلاجة  24- بني   الشكل 
)2020-2018 الفترة  )املتوسط خالل  اليوم  في  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض  املحددة 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة وتخفيف اآلالم، على النحو الوارد في األطلس العاملي للرعاية امللطفة الصادر عن التحالف 
العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، الطبعة الثانية )2020(.

اليومية باجلرعات  عنه   
ً
معبرا املخدرة  العقاقير  واستهالك   )2017 )عام  امللطفة  الرعاية  إلى  احلاجة  بني  25-  العالقة   الشكل 

)2020-2018 الفترة  )املتوسط خالل  اليوم  في  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية  لألغراض   املحددة 
لوغاريتمي( شبه  )مقياس 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة وتخفيف اآلالم، على النحو الوارد في األطلس العاملي للرعاية امللطفة الصادر عن التحالف 
العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، الطبعة الثانية )2020(.
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- العقاقير املخدرة  23
ً
ثالثا



24  ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2022 بشأن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

لألغراض  املحددة  اليومية  اجلرعات  بني  26-  النسبة  الشكل 
)املتوسط خالل  نسمة  مليون  لكل  اإلحصائية 
الذين  األشخاص  وعدد   )2020-2018 الفترة 

مليون  لكل  امللطفة  الرعاية  إلى  يحتاجون 
لوغاريتمي( )مقياس    )2017 )عام  نسمة 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلنة النسيت املعنية بالرعاية امللطفة 
وتخفيف اآلالم، على النحو الوارد في األطلس العاملي للرعاية امللطفة الصادر 
عن التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، الطبعة 

الثانية )2020(.
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املصدر: التحالف العاملي للرعاية امللطفة الرحيمة ومنظمة الصحة العاملية، األطلس العاملي للرعاية امللطفة، الطبعة الثانية )2020(.

ملحوظة: ال تنطوي احلدود واألسماء املبينة في هذه اخلريطة والتسميات املستخدمة فيها على أي إقرار أو قبول رسمي من جانب األمم املتحدة، ولم حتدد بعد احلدود 
 خط املراقبة في جامو وكشمير الذي اتفقت عليه الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع 

ً
النهائية بني السودان وجنوب السودان. وميثل بخط منقط تقريبيا

النهائي جلامو وكشمير. وهناك نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

2017 نسمة،  مليون  لكل  امللطفة  الرعاية  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  2-  عدد  اخلريطة 

وثمة طريقة أخرى للنظر في عدم كفاية تلبية االحتياجات   -95
من املواد اخلاضعة للمراقبة لتسكني األلم وهي استخدام خريطة 
للمقارنة بني البلدان واملناطق ومستويات االستهالك املعبر عنها 
باجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل مليون نسمة 
في اليوم ونطاقات عدد من يحتاج إلى الرعاية امللطفة )األطلس 
العاملي للرعاية امللطفة، الطبعة الثانية، 2020(. ويبدو أن اجلنوب 
 
ً
األفريقي يعاني من فجوة كبيرة في ظل وجود عدد كبير نسبيا
من األشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية امللطفة وانخفاض 
االستهالك املبلغ عنه. وتؤكد اخلريطتان 2 و3 أن أفريقيا وآسيا 
احتياجات  تلبية  حتسني  إلى  حتتاجان  اللتان  املنطقتان  هما 

الرعاية امللطفة.

وبوجه عام، يؤكد حتليل البيانات املختلفة أنه على الرغم   -96
املسكنات  توافر  ضمان  سبيل  في  مشجع  تقدم  إحراز  من 
األفيونية وزيادة إمكانية احلصول عليها، ال يزال هذا الهدف 
بعيد املنال بالنسبة للكثير من البلدان التي تظهر فيها بوضوح 
أوجه الالمساواة في احلصول على أدوية تسكني األلم التي تشتد 

احلاجة إليها.
البلدان املرتفعة الدخل

 عدد األشخاص
لكل مليون نسمة

البلدان املنخفضة الدخل

ية
ائ

ص
ح

اإل
ض 

را
ألغ

ة ل
دد

ح
امل

ة 
مي

يو
 ال

ت
عا

جلر
ا

ي 
تم

ري
غا

لو
س 

يا
مق

( 
وم

لي
ي ا

 ف
مة

س
 ن
ون

ملي
ل 

لك

البلدان الذات الدخل املتوسط األدنىالبلدان الذات الدخل املتوسط األعلى



2020-2018 الفترة  في  املتوسط  األلم،  عالج  األفيونية ألغراض  املؤثرات  3- توافر  اخلريطة 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

ملحوظة: ال تنطوي احلدود واألسماء املبينة في هذه اخلريطة والتسميات املستخدمة فيها على أي إقرار أو قبول رسمي من جانب األمم املتحدة، ولم حتدد بعد احلدود 
 خط املراقبة في جامو وكشمير الذي اتفقت عليه الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع 

ً
النهائية بني السودان وجنوب السودان. وميثل بخط منقط تقريبيا

النهائي جلامو وكشمير. وهناك نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.
Ç

Ç
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per million inhabitants 
per day
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 عنه
ً
 االستهالك معبرا

بجرعة يومية محددة لألغراض 
اإلحصائية لكل مليون نسمة 

في اليوم

- العقاقير املخدرة  25
ً
ثالثا





27

العقلية)11( - املؤثرات 
ً
رابعا

)11( كانت أحدث البيانات املتاحة وقت كتابة هذا التقرير هي بيانات عام 2020. ومنذ ذلك الوقت، وردت بيانات عام 2021، وميكن االطالع عليها في تقرير الهيئة التقني لعام 2022 

.)E/INCB/2022/3( بشأن املؤثرات العقلية

اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  ألف-  عرض 
1971 سنة  اتفاقية  للمراقبة مبوجب 

تشمل السوق الدولية املشروعة للمؤثرات العقلية اخلاضعة   -97
للمراقبة الدولية العديد من العقاقير املستخدمة لعالج طائفة 
متنوعة من احلاالت واالضطرابات الصحية. وبوجه عام، يشيع 
استخدام نوعني أساسيني من املواد وهما املهدئات واملنشطات. 
واملهدئات هي املجموعة األكبر التي تضم املهدئات املنومة ومضادات 
 من املؤثرات العقلية 

ً
 كبيرا

ً
الصرع ومضادات القلق والتي متثل عددا

 
ً
 وتداوال

ً
اخلاضعة للمراقبة الدولية وحتتوي على املواد األكثر صنعا

. أما املنشطات فهي أصغر الفئتني األوليتني، وتشمل 
ً
واستهالكا

املنشطات األمفيتامينية واملنشطات األخرى التي تصنع ويتاجر 
بها وتستهلك بكميات أقل وفي بلدان أقل من املهدئات.

ويخضع عدد من املهلوسات واملؤثرات على الوعي للمراقبة   -98
الدولية، ولكن مبا أنها مدرجة في اجلدول األول من اتفاقية 
 في األغراض الطبية.

ً
 سنة 1971، يعتبر استخدامها محدودا

وفي الوقت احلاضر، تستخدم هذه املواد بكميات محدودة للغاية، 
العلمية والطبية. ومن  ويقتصر استخدامها ألغراض األبحاث 
 من املهلوسات 

ً
هذا املنطلق، ال يتناول هذا التقرير بالتحليل أيا

واملؤثرات على الوعي.

وقد كانت املهدئات وال تزال تهيمن، من حيث الوزن اإلجمالي،   -99
على السوق املشروعة للمؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، 
ال سيما املهدئات من فصيلة البنزوديازيبني والباربيتورات. وكما 
يتضح من الشكل 27، شكلت املهدئات أكثر من 80 في املائة من 
العقلية اخلاضعة  املؤثرات  الكميات املصنوعة من جميع  حجم 
للمراقبة الدولية من عام 2011 إلى عام 2020 باستثناء عام 2017 
الذي انخفضت فيه إلى 77,8 في املائة. وفي الفترة عينها، شكلت 
املنشطات ما بني 10 و18 في املائة من إجمالي حجم الكميات 
املصنوعة، في حني لم تتجاوز املؤثرات العقلية األخرى نسبة 4 في 

.
ً
املائة من إجمالي حجم الكميات املصنوعة عامليا

املؤثرات  من  املصنوعة  الكميات  إجمالي  27-  نسبة  الشكل 
الدولية، حسب  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 

2020-2011 املؤثر، خالل الفترة  نوع 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

من للفترة  الصنع  بيانات  في  أعمق  نظرة  وتكشف   -100 
2011 إلى 2020 أن عشرة مؤثرات عقلية شكلت الغالبية العظمى 
من إجمالي حجم الكميات املصنوعة خالل تلك الفترة. وبالنسبة 
هيدروكسي  غاما  وحمض  الفينوباربيتال  استأثر   ،2020 لعام 
والباربيتال  وامليبروبامات  فينيدات  وامليثيل   )GHB( بوتيرات 
والبنتوباربيتال  والديازيبام  والزولبيدمي  والديكسامفيتامني 
واألوكسازيبام بنسبة 78 في املائة من إجمالي حجم الكميات 
 من املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، 

ً
املصنوعة عامليا

املؤثرات  جميع  حجم  بلغ  بينما  اإلجمالي،  الوزن  حيث  من 
 األخرى )على النحو الوارد في جميع اجلداول األربعة التفاقية
سنة 1971( 22 في املائة من حجم الكميات املصنوعة )انظر 
الشكل 28(. واستأثر الفينوباربيتال وحده بنسبة 34 في املائة من 
 إجمالي حجم الكميات املصنوعة من املؤثرات العقلية من حيث

الوزن اإلجمالي.
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من  مختارة  عقلية  مؤثرات  28-  نسبة  الشكل 
2020 عام  املصنوعة،  الكميات 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

وتستأثر حفنة من البلدان مبعظم العرض العاملي من   -101
املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية. ومنذ عام 2010، 
والواليات  والهند  والصني  وسويسرا  وإيطاليا  أملانيا  تتصدر 
املتحدة األمريكية مجال صنع املؤثرات العقلية، من حيث الوزن 
 
ً
اإلجمالي. وفي عام 2020، صنعت تلك البلدان أكثر من 831 طنا
من املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، أي ما يقارب 
املصنوعة  العقلية  املؤثرات  من   

ً
طنا  943,4 من  املائة  في   88

البلدان  29(. ومن ثم، فإن هذه  العام )انظر الشكل  في ذلك 
 املصدر الرئيسي للمؤثرات العقلية التي توفر غالبية

ً
 هي أيضا

إمدادات العالم منها. وبالنسبة لعام 2020، صدرت هذه البلدان 
 من املؤثرات العقلية، أي ما يقارب 72 في املائة من 

ً
546,1 طنا

 جرى تصديرها على مستوى العالم.
ً
762,2 طنا

املؤثرات  من  املصنوعة  الكميات  إجمالي  29-  نسبة  الشكل 
أكبر  بني  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية 
 2020-2011 الفترة  الصانعة، خالل  البلدان 

غالبية  تختلف  األولى،  الستة  الصانعة  البلدان  وبني   -102
البلد. وفي   حسب 

ً
 شاسعا

ً
العقلية املصنوعة اختالفا املؤثرات 

صدارة  في  الصني  جاءت  و2020،   2011 عامي  بني  الفترة 
قائمة املصنعني العامليني للفينوباربيتال وغيره من الباربيتورات، 
للفينوباربيتال. اآلخر  الرئيسي  ع 

ّ
املصن هي  الهند  كانت   بينما 

وفي الفترة ذاتها، تصدرت الواليات املتحدة قائمة مصنعي امليثيل 
فينيدات واألمفيتامني والديكسامفيتامني، في حني تصدرت الهند 
وإيطاليا الصنع اإلجمالي للعديد من البنزوديازيبينات. وتصدرت 
سويسرا صنع غاما هيدروكسي بوتيرات، وتصدرت أملانيا صنع 

الفنترمني والبنتوباربيتال.

الكافية  االحتياجات  باء-  حتديد 
العقلية املؤثرات  من 

على النقيض من اتفاقية سنة 1961 بصيغتها املعدلة،   -103
البلدان  للتقديرات تقدم   

ً
1971 نظاما اتفاقية سنة  ال تتضمن 

السنوية من  والعلمية  الطبية  احتياجاتها  بيانات عن  مبقتضاه 
املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية. ولم يقرر املجتمع 
الدولي أن من الضروري وجود نظام عاملي تعتمده البلدان في 
حتديد احتياجاتها السنوية من املؤثرات العقلية إال عقب دخول 

اتفاقية سنة 1971 حيز النفاذ.

وقد دعا املجلس االقتصادي واالجتماعي، في قراريه   -104
الهيئة من حني آلخر  إبالغ  إلى  البلدان  7/1981 و44/1991، 
بتقييماتها لالحتياجات العلمية والطبية السنوية من املواد املدرجة 
في اجلداول الثاني والثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971. وعلى 
غرار التقديرات املتصلة بالعقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة 
املتعلقة  املعلومات  على  بانتظام  البلدان  الهيئة  تطلع  الدولية، 

بتقييمات املؤثرات العقلية.

ومنذ اعتماد نظام التقييمات، ما فتئت الهيئة تنصح   -105
البلدان بضرورة تزويدها بتقييمات محدثة الحتياجاتها السنوية 
األقل.  على  أعوام  ثالثة  كل  العقلية  املؤثرات  من  املشروعة 
وباإلضافة إلى ذلك، تدعى البلدان إلى تقدمي تعديالت في تقييم 
احتياجها ملؤثر معني على النحو املطلوب، على سبيل املثال، إذا 
 .

ً
كانت احتياجاتها إلى مؤثر معني تتجاوز التقييم املحدد مسبقا

ومبجرد حتديد الكمية املقدرة في تقييم املؤثرات العقلية، فإن 
ل من عام إلى آخر ما لم يحدثها البلد  رحَّ

ُ
صالحيتها ال تنتهي وت

أو اإلقليم املعني.

 
ً
تقريبا واألقاليم  البلدان  جميع  تقدم  عام،  وبوجه   -106
اإلطار  غضون  في  بانتظام  الهيئة  إلى  محدثة  تقييمات 
 الزمني املقترح البالغ ثالثة أعوام أو تعدل تقييماتها احلالية.
األقل  على   

ً
وإقليما  

ً
بلدا  91 قدم  و2020،   2011 عامي  وبني 

عام، كل  التقييمات  على  تعديالت  أو  محدثة   تقييمات 
)انظر  2017 عام  في  بلدان   104 إلى  العدد  هذا  وصل   وقد 
 تقييمات 

ً
 وإقليما

ً
الشكل 30(. وقدم مائة وسبعة وتسعون بلدا

2020
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العشرة  فترة  خالل  األقل  على  واحدة  مرة  العقلية  للمؤثرات 
البلدان  من  العاملي  شبه  التقيد  يعكس  مما  املذكورة،  أعوام 
 واألقاليم بنظام التقييمات. وال يعكس هذا الرقم قيام الهيئة في
 عن جنوب السودان

ً
 عام 2011 بإجراء تقييمات للمؤثرات العقلية نيابة

بعد استقالله.

والتعديالت  للتقييمات  السنوي  30-  العدد  الشكل 
واألقاليم  البلدان  بعدد  مقارنة  املقدمة 

على   
ً
واحدا  

ً
تعديال أو   

ً
تقييما قدمت  التي 

2020-2011 الفترة  األقل، خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

ويتعني التأكيد على أن نظام التقييمات يتسم باملرونة،   -107
وال تستلزم التعديالت املدخلة على التقييمات احلالية احلصول 
على موافقة الهيئة قبل نشرها. وهذا يسمح للبلدان واألقاليم 
بسرعة االستجابة للتغيرات في احتياجاتها املحلية من املؤثرات 
البلدان  أن  يوضح  الذي   30 الشكل  ذلك في  ويتضح  العقلية. 
واألقاليم تقدم عدة مئات من التعديالت على تقييماتها كل عام.

والكمية التي يقيمها بلد ما من مؤثر عقلي معني إمنا   -108
هي في واقع األمر قيمة إجمالية تتصل بعدة احتياجات محددة. 
فعلى سبيل املثال، قد يكون البلد الذي يضع تقييما يقدر فيه 
قد   

ً
سنويا الفينوباربيتال  من  كيلوغرام   1 000 إلى  يحتاج  أنه 

لتلبية  بأكملها  الكمية  تلك  صنع  يعتزم  ألنه  الكمية  تلك  حدد 
أنه  بلد آخر  العكس من ذلك، قد يقدر  املحلي. وعلى  الطلب 
يحتاج 500 كيلوغرام من امليثيل فينيدات ألنه يعتزم استيراد تلك 
الكمية الكاملة لالستهالك املحلي ألنه غير قادر على صنع املؤثر 

 نفسه. ومن املهم التأكيد على أن نظام التقييم ال يأخذ االستهالك
في احلسبان.

املؤثرات  لبعض  املشروع  واالستخدام  التقييمات 
)2020-2011 الفترة  )خالل  العقلية 

 للمراقبة الدولية، 
ً
 خاضعا

ً
 عقليا

ً
مبا أن هناك 167 مؤثرا  -109

فليس من العملي إجراء حتليل موسع في هذا املنشور لبيانات 
من  مختارة  قلة  أن  بيد  الزمان.  من  عقد  مدار  على  صدرت 
املؤثرات العقلية، ذات االستخدامات العالجية املختلفة، تستأثر 
بحصة كبيرة من النشاط املشروع في السوق الدولية وتعكس 
بصفة عامة اجتاهات تقييمات املؤثرات العقلية. فالفينوباربيتال، 
اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  أكثر  أحد  الباربيتورات،  من  وهو 
، ويستخدم غالبا لعالج عدة أنواع 

ً
 وتداوال

ً
للرقابة الدولية صنعا

البنزوديازيبينات،  والكلونازيبام، وهو من  ونوباته.  الصرع  من 
مادة أخرى تنتشر جتارتها وتستخدم لعالج نوبات الصرع. بينما 
 من بني املنشطات 

ً
ميثل امليثيل فينيدات املنشط األكثر تداوال

العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، ويستخدم لعالج اضطراب 
بعض احلاالت،  وفي   ،)ADHD( النشاط  االنتباه/فرط  نقص 
َبخ. والزولبيدمي هو مهدئ منوم ليس من الباربيتورات  لعالج السَّ

وال من البنزوديازيبينات، ويشيع استخدامه لعالج األرق.

ويصعب حتديد ما إذا كانت الكمية املقيمة من مؤثر   -110
عقلي معني تلبي االحتياج الفعلي للبلدان في ضوء كيفية عمل 
نظام التقييمات واالفتقار إلى بيانات االستهالك لقياس الكمية 
 من مؤثر معني. وحتسب البلدان الكمية املقيمة 

ً
املستعملة فعليا

ملؤثر معني بناًء على احتياجاتها املحددة منه، مبا في ذلك حجم 
وغير  العقلية  املؤثرات  صنع  في  واستخدامه  ووارداته  صنعه 
العقلية األخرى. ومن حيث املبدأ، فالكمية اإلجمالية لالحتياجات 
من مؤثر معني، بناًء على البيانات اإلحصائية املبلغ عنها، ينبغي 

أال تتجاوز التقييم ما ُحدد في التقييم.

وفيما يتعلق باملؤثرات العقلية األربعة املختارة، ميثل   -111
إجمالي تقييمها السنوي اخلط األحمر الذي يعني نسبة 100 
في املائة في الشكل 31. وكما يتضح من الشكل، فإن إجمالي 
 حجم الصنع واالستيراد واالستخدام 

ً
االستخدام املشروع، متضمنا

في صنع مؤثرات غير عقلية وغيرها من املؤثرات العقلية، الذي 
أبلغت عنه البلدان للكلونازيبام جتاوز تقييمه العاملي في عامي 
 بالنسبة للميثيل فينيدات 

ً
2011 و2012، وكان هذا هو احلال أيضا

في عامي 2012 و2013.
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منذ عام 2014، لم يتجاوز إجمالي االستخدام املشروع   -112
العاملي لكل  التقييم  العقلية األربعة املختارة إجمالي  للمؤثرات 
منها. وفي واقع األمر، استخدمت البلدان ما ال يقل عن 84 في 
الفترة في  فينيدات  للميثيل  العاملي  التقييم  إجمالي  من   املائة 

من 2011 إلى 2020. وقد تفاوتت مستويات استعمال الكلونازيبام 
والفينوباربيتال والزولبيدمي كثيرا خالل الفترة ذاتها. وكان أعلى 
 بإجمالي تقييمه العاملي 

ً
معدل الستعمال الفينوباربيتال مقارنة

74 في املائة في عام 2019، ولكنه كان أقل من 50 في املائة في 
عامي 2013 و2017.

وفيما يتعلق بالفينوباربيتال على وجه اخلصوص، يكشف   -113
بعض  التقييمات عن  من  اسُتعمل  ما  لنسبة  اإلقليمي  التقسيم 
االجتاهات اإلضافية. وعلى الرغم من التقلب في نسبة ما اسُتعمل 
من الكمية الواردة في التقييم في جميع املناطق من عام 2011 إلى 
عام 2020 )انظر الشكل 32(، تسجل كل من أفريقيا وأوقيانوسيا 
نسبة ثابتة تبلغ نحو 40 في املائة أو أقل. وهذا االختالف بني 
املناطق فيما يخص ما اسُتعمل من الكمية الواردة في التقييم ميتد 

 إلى الكلونازيبام وامليثيل فينيدات والزولبيدمي.
ً
أيضا

ويتعذر استخالص استنتاجات بناًء على هذه البيانات.   -114
إلى   

ً
مباشرا  

ً
استنادا ال يستند  التقييمات  حساب  ألن   

ً
ونظرا

استهالك مؤثر معني، فمن الصعب معرفة ما إذا كان التقييم يعكس 
االحتياجات الفعلية لبلد معني أم ال. وعلى أي حال، ينبغي أن 
يقترب املعدل املثالي الستعمال الكمية الواردة في التقييم من 100 
في املائة قدر اإلمكان دون أن يتجاوزها. وال يشير استعمال كمية 
أقل من مجمل الكمية املقيمة ملؤثر عقلي بالضرورة إلى عدم تلبية 
االحتياجات في منطقة أو بلد معينني. ففي بعض احلاالت، قد 
يكون من الضروري ببساطة أن جتري البلدان التقييمات مبزيد من 
العناية وأن تطلع الهيئة على آخر املستجدات إذا دعت احلاجة. ومن 
 
ً
ناحية أخرى، يؤثر عدم وجود تقارير إحصائية من البلدان تأثيرا

 على دقة الكمية املستعملة من القيمة املقيمة. فعلى سبيل 
ً
سلبيا

املثال، يعزى االنخفاض احلاد في االستعمال في القارة األمريكية 
في عام 2020، كما يبينه الشكل 32، إلى أن بعض البلدان الرئيسية 

في املنطقة لم تقدم تقاريرها اإلحصائية عن ذلك العام.

العقلية املؤثرات  جيم- توافر 

العقلية واملؤثرات  االستهالك  1- بيانات 

يكمن أحد التحديات الرئيسية التي تنطوي عليها عملية   -115
حتديد مدى توافر املؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية 
في أن اتفاقية سنة 1971 ال تلزم الدول األطراف بتقدمي بيانات 
 بأن 

ً
االستهالك ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية. واعترافا

هذه الفجوة في البيانات تعرقل قدرة الهيئة واملجتمع الدولي على 
حتديد املستويات الكافية من توافر املؤثرات العقلية، اعتمدت 
جلنة املخدرات القرار 6/54 لسنة 2011 الذي حثت فيه الدول 
األعضاء على تقدمي بيانات االستهالك في تقاريرها اإلحصائية 
السنوية عن املؤثرات العقلية. ومنذ اعتماد هذا القرار، ما فتئ 
عدد متزايد من البلدان يقدم هذه البيانات، حتى وصل عددها 
 في عام 2018. ومنذ ذلك احلني، جلأ حوالي 

ً
 وإقليما

ً
إلى 99 بلدا

نصف البلدان واألقاليم إلى إدراج كافة بيانات استهالك املؤثرات 
العقلية في تقاريرها اإلحصائية السنوية.

وعلى الرغم من أن تزايد عدد البلدان واألقاليم التي   -116
تقدم بيانات االستهالك أمر مشجع، فإن االفتقار إلى البيانات، 
الصعب  من  يجعل   ،

ً
منوا األقل  البلدان  من  الواردة  ال سيما 

احلصول على صورة كاملة فيما يخص توافر املؤثرات العقلية 
لألغراض الطبية والعلمية على الصعيد العاملي. وميكن مالحظة 
ذلك عند النظر إلى البيانات املرسلة حسب املنطقة. ففي الفترة 
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املشروع االستعمال  إجمالي  31-  نسبة   الشكل 
إلى  

ً
مقارنة مختارة  عقلية   ملؤثرات 

العاملية،  تقييماتها  إجمالي 
خالل الفترة 2020-2011

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات. املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

املشروع االستعمال  إجمالي  32-  نسبة   الشكل 
بتقييمه  

ً
مقارنة  للفينوباربيتال 

اإلجمالي،  اإلقليمي 
2020-2011 الفترة  خالل 

ية
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أفريقياآسياأوروباأوقيانوسياميثيل فينيداتزولبيدمي  القارةفينوباربيتالالكلونازيبام
األمريكية



بني عامي 2011 و2020، تصدرت أوروبا بأعلى نسبة من البلدان 
واألقاليم التي تقدم بيانات االستهالك حيث قدمت 71 في املائة 
من جميع بلدانها وأقاليمها بيانات االستهالك )انظر الشكل 33(. 
وباستثناء القارة األمريكية في عام 2018، ال توجد منطقة أخرى 
قدم أكثر من نصف بلدانها وأقاليمها بيانات االستهالك ضمن 

تقريرها اإلحصائي السنوي خالل نفس الفترة.

وعلى الرغم من فجوة اإلبالغ بني املناطق، تقدم بيانات   -117
االستهالك الصورة األكثر دقة فيما يخص استخدام املؤثرات 

العقلية لألغراض الطبية والعلمية في بلد أو إقليم معني.

)2020-2011( مختارة  عقلية  مؤثرات  2- توافر 

تقدم  إحراز   2018 عام  منذ  الفترة  شهدت  في حني   -118
التقدم  كان  العقلية،  املؤثرات  توافر  قياس مستوى  في  ملموس 
املحرز في حتديد األسباب الكامنة وراء ارتفاع أو انخفاض توافر 
 املؤثرات العقلية وقياس تأثير مستويات توافرها املختلفة أقل بكثير.
 
ً
 مساعدا

ً
 ما يشار إلى الرقابة التنظيمية باعتبارها عامال

ً
وكثيرا

املزيد  إجراء  يلزم  ولكن  العقلية،  املؤثرات  توافر  انخفاض  في 
 
ً
من الدراسات لتحديد إذا ما كانت الضوابط الرقابية تعيق حقا
أي مدى(، فإلى  كانت كذلك،  )وإذا  العقلية  املؤثرات  توافر   من 
إلى جانب العوامل األخرى مثل انخفاض معدل تشخيص حاالت 
الصحة العقلية املقابلة والوصمة االجتماعية املقترنة باستخدام 

املؤثرات العقلية.

 Brauer and others, “Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study”, The Lancet Psychiatry, vol. 8, )12(

.No. 12 (December 2021), pp. 1071–1082
 Sengxeu and others, “Availability, affordability, and quality of essential antiepileptic drugs in Lao PDR”, Epilepsia Open, vol. 5, No. 4, (December  )13(

.2020), pp. 550–561

ومن خالل التركيز على التغيرات في توافر املؤثرات   -119
ذات  البلدان  في  التغيرات  تلك  ومقارنة  الزمن  مبرور  العقلية 
الدراسة  في  وآخرون،  براور  قام  املتفاوتة،  الدخل  مستويات 
التي أعدوها في عام 2021)12(، بجمع وحتليل البيانات املتصلة 
مببيعات املستحضرات الصيدالنية من املؤثرات العقلية من 65 
 )2008-2019(. وخلصت الدراسة إلى 

ً
 على مدار 12 عاما

ً
بلدا

يومية  جرعة   28,54 من  ارتفعت  العقلية  املؤثرات  مبيعات  أن 
 34,77 إلى   2008 عام  في  اليوم  في  نسمة  ألف  لكل  محددة 
 جرعة يومية محددة لكل ألف نسمة في اليوم في عام 2019،

وهو ما ميثل متوسط زيادة سنوية نسبية قدرها 4,08 في املائة. 
وفي حني كانت الزيادة السنوية املطلقة أكبر في البلدان املرتفعة 
 بالبلدان ذات الدخل املتوسط األعلى والبلدان ذات 

ً
الدخل مقارنة

الدخل املتوسط واملنخفض، كان متوسط الزيادة السنوية النسبية 
أكبر في البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى )7,88 في املائة( عنه 
في البلدان ذات الدخل املتوسط األدنى )2,90 في املائة( والبلدان 
املرتفعة الدخل )1,02 في املائة(. وفي عام 2019، سجلت أمريكا 
الشمالية أكبر حجم مبيعات للفرد، بالنسبة جلميع فئات املؤثرات 
 العقلية )167,54 جرعة يومية محددة لكل ألف نسمة في اليوم(،
بينما سجلت آسيا أقل حجم مبيعات )5,59 جرعات يومية محددة 
 شملتها الدراسة، 

ً
لكل ألف نسمة في اليوم(. ومن بني 65 بلدا

العقلية للمؤثرات  للغاية   
ً
منخفضا  

ً
استهالكا  

ً
بلدا  17  سجل 

املرتفعة  البلدان  بعض  بينها  من  وكان   ،2019 عام  في 
العقلية االضطرابات  فيها  تنتشر  التي  والبلدان   الدخل 

.
ً
 واسعا

ً
انتشارا

توافر  مستوى  قياس  على  أخرى  دراسات  وركزت   -120
الدخل. وقيم  البيئات املنخفضة  العقلية املختلفة في  املؤثرات 
سنغشو وآخرون، في الدراسة التي أعدوها في عام 2020)13(، 
مدى توافر العقاقير املضادة للصرع على املدى الطويل وتيسر 
الشعبية.  الدميقراطية  الو  جمهورية  في  وجودتها  تكاليفها 
املقاطعات  في  الباحثون  زارها  التي  املنافذ  جميع  بني  ومن 
الرئيسية الثالث، توافر لدى منفذ واحد من كل خمس منافذ 
دواء واحد على األقل من األدوية املضادة للصرع، وكان هناك 
تباين كبير بني مستوى توافر تلك األدوية في املناطق احلضرية 
وكان  املائة(.  في   10,0( الريفية  واملناطق  املائة(  في   24,9(
الفينوباربيتال )املتوافر في شكل أقراص بتركيز 100 مليغرام( 
غير  املواد  يليه  املائة(،  في   14,3(  

ً
توفرا األكثر  الدواء  هو 

 اخلاضعة للمراقبة مثل فالبروات الصوديوم في شكل أقراص
شكل  في  والفينيتوين  املائة(،  في   9,7( مليغرام   200 بتركيز 
أقراص بتركيز 100 مليغرام )9,7 في املائة(، والكاربامازيبني 
ومن  املائة(.  في   8,9( مليغرام   200 بتركيز  أقراص  في شكل 
للصرع،  املضادة  األدوية  توافر  لقلة  املحتملة  األسباب  بني 
واملواد  العقلية  املؤثرات  على  الصارمة  التنظيمية  املراقبة 
املخدرة على الصعيدين الوطني والدولي، وغياب التقييم املنتظم 
وانخفاض للصرع،  املضادة  األدوية  من  احلالية   لالحتياجات 
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املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

واألقاليم للبلدان  املئوية  33-  النسبة   الشكل 
االستهالك، بيانات  عن  تبلغ   التي 

املنطقة،  حسب 
2020-2011 الفترة  خالل 

ية
ئو
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أفريقياآسياأوروباأوقيانوسيا  القارة
األمريكية

- املؤثرات  العقلية  31
ً
رابعا



32  ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2022 بشأن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

بني  التسليم  هياكل  توزيع  في  والتفاوت  التشخيص،  معدالت 
املناطق احلضرية والريفية.

وقيم أونغارورا وآخرون، في الدراسة التي أعدوها في   -121
عام 2019)14(، أسعار التجزئة لألدوية ومدى توافرها وميسورية 
الرعاية الصحية اخلاصة في املستوطنات  تكلفتها في مرافق 
 إلى 

ً
املنخفضة الدخل في مقاطعة نيروبي في كينيا. واستنادا

 للرعاية 
ً
البيانات املتصلة بتوافر األدوية املستقاة من 45 مرفقا

الصحية اخلاصة في 14 مستوطنة منخفضة الدخل في نيروبي 
األول/ديسمبر  كانون  إلى  أيلول/سبتمبر  الفترة من  على مدار 
في   2 بني  تراوح  املرافق  في  األدوية  توافر  أن  لوحظ   ،2016
املائة و76 في املائة. ومن بني جميع األدوية، يتوافر نوعان من 
الفلوكستني  للمراقبة، وهما  االكتئاب غير اخلاضعة  مضادات 

واألميتريبتيلني، بكميات منخفضة للغاية.

أدناه،  املعروضة  االستهالك  لبيانات  بالنسبة  أما   -122
اإلحصائي  تقريرها  البلدان في  ذكرته  الذي  النحو  فهي على 
السنوي الذي قدمته إلى الهيئة والتي حولت إلى جرعات يومية 
محددة لألغراض اإلحصائية لكل ألف نسمة في اليوم. وكنقطة 
مرجعية، تشير القيمة 1 للجرعات اليومية املحددة لألغراض 
اإلحصائية لكل ألف نسمة في اليوم إلى أن نسبة 0,1 في املائة 
املعنية  املادة  من  جرعة  تلقي  من  تتمكن  معني  بلد  سكان  من 
كل يوم. وجتدر اإلشارة إلى أن قيم اجلرعات اليومية املحددة 
وال متثل  فقط  التحليلية  لألغراض  هي  العقلية  للمؤثرات 
ملريض)15(. تعطى  ملادة  الفعلية  السريرية  اجلرعة   بالضرورة 

وال تعتمد متوسطات االستهالك اإلقليمي إال على البيانات وعدد 
معينة منطقة  من  االستهالك  بيانات  عن  أبلغت  التي   البلدان 

لذلك العام.

والفينوباربيتال( )الكلونازيبام  الصرع  مضادات 

يشيع  والفينوباربيتال  الكلونازيبام  ألن   
ً
نظرا  -123

استخدامهما لعالج املصابني بالصرع أو النوبات الصرعية، ميكن 
 إجراء حتليل مشترك الستهالكهما كمضادات للصرع. ويعرض
الشكل 34 مقارنة إقليمية الجتاهات استهالك هذين املؤثرين، 
من البلدان التي قدمت بيانات االستهالك، للفترة من 2011 إلى 
2020. وتتضح على الفور بعض االجتاهات، أولها الفارق بني 
مستويي االستهالك في القارة األمريكية وفي املناطق األخرى. 
 ويعزى االنخفاض احلاد في االستهالك في القارة األمريكية في
عام 2020 إلى نقص البيانات الواردة من البرازيل التي تشهد 

 Ongarora and others, “Medicine prices, availability, and affordability in private health facilities in low�income settlements in Nairobi County, Kenya”, )14(

.Pharmacy, vol. 7, No. 2 (April 2019), p. 40
)15( ميكن االطالع على قيم اجلرعات اليومية املحددة للمؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية في اجلدول الثالث من التقرير الفني للهيئة الصادر بشأن 

املؤثرات العقلية: إحصاءات عام 2020-تقييم االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد املدرجة في اجلداول الثاني والثالث والرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية 
.)E/INCB/2021/3( 1971 لسنة

https://www.who.int/ar/news�room/fact�sheets/ :16( منظمة الصحة العاملية، مركز وسائل اإلعالم، صحائف الوقائع، ”الصرع“، 9 شباط/فبراير 2022. متاح على الرابط(

 .detail/epilepsy

استهالك  من  الفرد  نصيب  في   
ً
شديدا  

ً
ارتفاعا عام  بوجه 

الفينوباربيتال. وتأرجح االستهالك األوروبي في مطلع العقد، 
استقر  حيث  املاضية  العديدة  السنوات  في   

ً
ثابتا ظل  ولكنه 

3 جرعات يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل  عند نحو 
، تظل مستويات االستهالك في 

ً
اليوم. وأخيرا ألف نسمة في 

 باملناطق األخرى، 
ً
أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا منخفضة مقارنة

اليومية  )2( من اجلرعات  حيث جتاوزت آسيا فقط جرعتان 
في اليوم  في  نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض   املحددة 

عامي 2012 و2017.

 ملنظمة الصحة العاملية، يعاني أكثر من 50 مليون 
ً
ووفقا  -124

شخص في العالم من الصرع، ويعيش ما يقارب 80 في املائة 
منهم في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وثالثة أرباع أولئك 
العالج  البلدان املنخفضة الدخل ال يتلقون  الذين يعيشون في 
 
ً
الذي يحتاجون إليه)16(. ويرتبط ذلك باملستويات املنخفضة نسبيا
الستهالك الكلونازيبام والفينوباربيتال في أفريقيا وأوقيانوسيا 
 لعدم وجود معيار 

ً
كما هو موضح في الشكل 34. غير أنه ونظرا

مرجعي لالستهالك الكافي للكلونازيبام أو الفينوباربيتال، يتعذر 
حتديد مقدار ما ينقص هذه املناطق من حيث الكمية الالزمة 

من هذين املؤثرين لعالج مرضى الصرع.
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)الكلونازيبام  املختارة  الصرع  34-  استهالك مضادات  الشكل 
املحددة  اليومية  باجلرعات  والفينوباربيتال( 

اليوم،  في  نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض 
2020-2011 الفترة  املنطقة، خالل  حسب 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
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 تفاوتات كبيرة في استهالك 
ً
وداخل املناطق، توجد أيضا  -125

املثال،  سبيل  على  أفريقيا،  ففي  والفينوباربيتال.  الكلونازيبام 
أبلغت بوركينا فاسو عن استهالك 11,84 جرعة يومية محددة 
لألغراض اإلحصائية لكل ألف نسمة في اليوم في عام 2020، 
وهي أعلى قيمة في العالم لذلك العام، في حني أبلغت كينيا عن 
2,1 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل ألف نسمة 
في اليوم. وأبلغت أربعة بلدان أخرى في أفريقيا عن استهالك 
اإلحصائية  لألغراض  محددة  يومية  جرعة  و2   1 بني  يتراوح 
لكل ألف نسمة في اليوم، وأبلغت 9 بلدان أخرى عن استهالك 
يقل عن 1 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل ألف 
وأوقيانوسيا  وآسيا  األمريكية  القارة  وتشهد  اليوم.  في  نسمة 
نطاقات مماثلة من التفاوت. وفي أوروبا، ظهر تفاوت أقل بني 
في والفينوباربيتال  الكلونازيبام  استهالك  فيما يخص   البلدان 

عام 2020، إذ أبلغت معظم البلدان عن استهالك يزيد عن جرعتني 
لكل  اإلحصائية  لألغراض  املحددة  اليومية  اجلرعات  من   )2( 

لف نسمة في اليوم.

الصرع  عالج  إمكانية  إلى   
ً
أيضا اإلشارة  وجتدر   -126

والفينوباربيتال.  الكلونازيبام  بخالف  أخرى  مبواد  باالستعانة 
لعالج   

ً
أيضا وامليدازوالم  واللورازيبام،  الديازيبام،  ويستخدم 

الصرع واالضطرابات املرتبطة بالنوبات الصرعية، إلى جانب 
طائفة أوسع من االستخدامات، في حني ال تعتبرها بعض البلدان 
خيار العالج األول ملرض الصرع. وال يشير انخفاض مستويات 
 34 الشكل  في  موضح  هو  كما  املناطق  بعض  في  االستهالك 
بالضرورة إلى نقص في أدوية مرضى الصرع. وعلى العكس، 
ال يعني ارتفاع مستويات االستهالك بالضرورة تلبية االحتياجات 

من أدوية عالج الصرع في منطقة أو بلد معني.

فينيدات امليثيل 

العقلية  املؤثرات  من  العديد  وجود  من  الرغم  على   -127
لعالج  تستخدم  التي  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  الدولية 
فينيدات  امليثيل  فإن  النشاط،  االنتباه/فرط  نقص  اضطراب 
األمفيتامينية  املنشطات  بعض  وتستخدم   .

ً
تداوال األكثر  هو 

ولكن  النشاط،  االنتباه/فرط  نقص  اضطراب  لعالج   
ً
أيضا

املواد. لتلك  املشروعة  بالسوق  البلدان  من  حفنة   تستأثر 
امليثيل  استهالك  في  اإلقليمية  االجتاهات   35 الشكل  ويبني 
فينيدات بني البلدان التي قدمت بيانات االستهالك في الفترة 

من 2011 إلى 2020.

استهالك من  أعلى معدل  األمريكية  القارة  وسجلت   -128
امليثيل فينيدات حيث استأثرت كندا والواليات املتحدة مبعظم 
االستهالك في املنطقة. وبالنسبة لعام 2020، أبلغت كندا عن 
اإلحصائية  لألغراض  محددة  يومية  جرعات   9,26 استهالك 
لكل ألف نسمة في اليوم، بينما أبلغت الواليات املتحدة عن 7,5 

Ayano Getinet, Yohannes Kalkidan and Mebratu Abraha, “Epidemiology of attention�deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adoles� )17(

.cents in Africa: a systematic review and meta�analysis”, Annals of General Psychiatry, vol. 19 (2020)

نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض  محددة  يومية  جرعات 
 2016 أوقيانوسيا منذ عام  االستهالك في  وارتفع  اليوم.  في 
عن  نيوزيلندا  أبلغت  إذ  نيوزيلندا،  في  االستهالك  بسبب منو 
 استهالك 3,58 جرعات يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل
ألف نسمة في اليوم في عام 2020. وكانت مستويات االستهالك 
يومية  2 جرعة  نحو  بلغت  إذ   

ً
استقرارا األكثر  أوروبا هي  في 

اليوم، في  نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض   محددة 
أعلى  عديدة  سنوات  مدار  على  سجلت  آيسلندا  أن  ورغم 
مستوى في العالم من حيث نصيب الفرد من استهالك امليثيل 
فينيدات، يتراوح االستهالك بها بني 20,9 و34,2 جرعة يومية 
منذ  اليوم  في  نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض  محددة 
وتستأثر  للغاية،  منخفض  آسيا  في  واالستهالك   .2016 عام 
إسرائيل بأغلب االستهالك في املنطقة. وباملثل، فإن االستهالك 
بكل أفريقيا  جنوب  وتستأثر  للغاية،  منخفض  أفريقيا   في 

.
ً
االستهالك تقريبا

وال تتوفر بيانات دقيقة بقدر كاٍف حول عدد املصابني   -129
باضطرابي نقص االنتباه )ADD( ونقص االنتباه مع فرط النشاط 
)ADHD( من أجل حتديد مدى كفاية مستويات االستهالك في كل 
منطقة لعالج املصابني بهذا االضطراب. وقدرت دراسة أجريت في 
عام 2020 معدل انتشار اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط 
لدى األطفال واملراهقني في أفريقيا بنسبة 7,47 في املائة)17(. 
بينما قدرت دراسة أجريت في عام 2013 معدل انتشار اضطراب 
نقص االنتباه مع فرط النشاط لدى األطفال واملراهقني في أوروبا 
بنسبة 4,6 في املائة، ومعدل انتشار اإلصابة بهذا االضطراب 
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اليومية  باجلرعات  فينيدات  امليثيل  35-  استهالك  الشكل 
نسمة  ألف  لكل  اإلحصائية  لألغراض  املحددة 

اليوم، حسب املنطقة،  في 
2020-2011 الفترة  خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
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 على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 5,3 إلى 5,9 في املائة)18(.
ووجدت دراسة أجريت في عام 2018 أن معدل انتشار اضطراب 
نقص االنتباه مع فرط النشاط لدى األطفال بلغ نسبة 6,5 في 
املائة في الصني، ونسبة 6,4 في املائة في هونغ كونغ، الصني)19(، 
في  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  قدرت  حني  في 
مع  االنتباه  نقص  اضطراب  انتشار  معدل  املتحدة  الواليات 
 فرط النشاط لدى األطفال واملراهقني في الواليات املتحدة في

عام 2018 بنسبة 9,8 في املائة)20(.

ومثلما هو احلال مع احلاالت املرضية األخرى، يوجد   -130
نقص  اضطرابي  ملرضى  املتاحة  العالج  بروتوكوالت  من  عدد 
امليثيل  عدا  فيما  النشاط،  فرط  مع  االنتباه  ونقص  االنتباه 
 لتقارب معدالت انتشار اضطرابي 

ً
فينيدات. ومع ذلك، ونظرا

نقص االنتباه ونقص االنتباه مع فرط النشاط في العديد من 
املناطق والبلدان، تعكس االختالفات بني املناطق في مستويات 
العالج  بروتوكوالت  أو  العالج  في  الفجوات  إما  االستهالك 
البديل أو معوقات أخرى حتول دون حصول املرضى على امليثيل 
13 باملادة  البلدان  املثال، تذرعت بعض   فينيدات. فعلى سبيل 
فينيدات امليثيل  استيراد  لتحظر   1971 سنة  اتفاقية   من 

إلى أراضيها.

الزولبيدمي

اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  أكثر  أحد  الزولبيدمي   -131
أبلغ   ،2020 عام  وفي   .

ً
واستخداما  

ً
تداوال الدولية  للمراقبة 

استيراد  عن  املناطق  جميع  في   
ً
وإقليما  

ً
بلدا  120 من  أكثر 

املدى  على  األرق  لعالج  الزولبيدمي  ويستخدم  املؤثر.  هذا 
القصير أو مشاكل النوم األخرى عقب جتربة العالج السلوكي 
يستخدم  كما  الصيدالنية.  غير  األساليب  من  وغيره  املعرفي 
بوتيرات،  هيدروكسي  غاما  وحمض  الفلونيترازيبام  من  كٌل 
الدولية،  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  من  وكالهما 
لعالج اضطرابات النوم في بعض احلاالت، ولكن عدد البلدان 
بالزولبيدمي.  

ً
مقارنة  

ً
كثيرا أقل  فيهما  وتتاجر  تصنعهما   التي 

ويعرض الشكل 36 االجتاهات اإلقليمية في استهالك الزولبيدمي 
من الفترة  في  االستهالك  بيانات  قدمت  التي  البلدان   بني 

2011 إلى 2020.

 Hoa H. Le and others, “Economic impact of childhood/adolescent ADHD in a European setting: the Netherlands as a reference case”, European Child )18(

.and Adolescent Psychiatry, vol. 23, No. 7 (July 2014), pp. 587–598
 Anni Liu and others, “The prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among Chinese children and adolescents”, Scientific Reports, vol. 8, )19(

.art. 11169 (August 2018)
United States, Centers for Disease Control and Prevention, Data and statistics, “ADHD throughout the years”. Available at www.cdc.gov/ncbddd/ )20(

.adhd/timeline.html

 
ً
 شاسعا

ً
وتتباين مستويات استهالك الزولبيدمي تباينا  -132

إذ  عام 2015،  منذ  االستهالك  أوروبا  وتتصدر  املناطق.  بني 
تواصل تسجيل معدالت أعلى بكثير من 4 جرعات يومية محددة 
لألغراض اإلحصائية لكل ألف نسمة في اليوم. واالستهالك في 
القارة األمريكية آخذ في االنخفاض، ال سيما في عام 2015 
 .

ً
 كبيرا

ً
حيث انخفضت مستويات االستهالك في كندا انخفاضا

األمريكية  القارة  االنخفاض احلاد في االستهالك في  ويعزى 
البرازيل، وهي  الواردة من  البيانات  في عام 2020 إلى نقص 
املنطقة. وقد منا االستهالك  للعقار في  مستهلك رئيسي آخر 
في أفريقيا وآسيا منذ عام 2014 وإن لم تبلغ أي من املنطقتني 
عن أكثر من 1,15 جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية لكل 
 
ً
ألف نسمة في اليوم. وكان االستهالك في أوقيانوسيا منخفضا
 0,02 جرعة يومية محددة لألغراض 

ً
للغاية، ولم يتجاوز مطلقا

اإلحصائية لكل ألف نسمة في اليوم لسنوات عديدة. وال تبلغ 
أستراليا ونيوزيلندا عن استهالك الزولبيدمي. وارتفع االستهالك 
في عام 2020 في ضوء بيانات استهالك الزولبيدمي التي أبلغت 

بها كاليدونيا اجلديدة ألول مرة.
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2020-2011 الفترة  حسب املنطقة، خالل 

املصدر: الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

ية
ائ

ص
ح

اإل
ض 

را
ألغ

ة ل
دد

ح
امل

ة 
مي

يو
 ال

ت
عا

جلر
ا

 
وم

لي
ي ا

 ف
مة

س
 ن
ون

ملي
ل 

لك

أفريقياآسياأوروباأوقيانوسيا  القارة
األمريكية

www.cdc.gov/ncbddd/adhd/timeline.html.
www.cdc.gov/ncbddd/adhd/timeline.html.
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لعالج  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املخدرة  العقاقير  -  توافر 
ً
خامسا

األفيونية للمؤثرات  االرتهان 

يستخدم امليثادون والبوبرينورفني في إدارة األلم، ولكن   -133
 في عالج االرتهان للمؤثرات األفيونية. 

ً
يشيع استخدامهما أيضا

وعلى الرغم من أن البيانات التي قدمتها البلدان إلى الهيئة ال تشير 
بدقة إلى الغرض من استخدام امليثادون والبوبرينورفني، تشير 
البلدان في الغالب إلى برامج عالج االرتهان للمؤثرات األفيونية 

كسبب لتقدمي التقديرات إلى الهيئة.

وعلى مدى العقود األخيرة، كان هناك اجتاه تدريجي   -134
لزيادة صنع كل من امليثادون والبوبرينورفني واستهالكهما، إذ بدأت 
الصعيد  البوبرينورفني على  التدريجية في حجم صنع  الزيادة 
العاملي في أواخر تسعينات القرن املاضي عندما بدأ استخدام 
املادة بجرعات أعلى. وبعد انخفاض حاد في عام 2010، عاد صنع 
 
ً
البوبرينورفني على الصعيد العاملي إلى الزيادة ليصل إلى 17,2 طنا
في عام 2018، قبل أن ينخفض إلى 10,5 أطنان في عام 2019، 
 في عام 2020. وتستأثر أوروبا 

ً
ويرتفع من جديد إلى 13 طنا

وأمريكا الشمالية مبعظم االستهالك املبلغ عنه من البوبرينورفني.

ويستخدم امليثادون في بعض األحيان إلدارة األلم، ولكنه   -135
يستخدم في املقام األول في عالج االرتهان للمؤثرات األفيونية. 
وكما هو مبني في الشكل 38، تشير االجتاهات املتصلة باستهالك 
امليثادون وحجم صنعه ومخزوناته إلى حدوث زيادة مطردة خالل 
 من 2001 إلى 2020، وإن كان ذلك مع بعض 

ً
فترة العشرين عاما

 في عام 2020.
ً
التقلبات ليصل حجم الصنع إلى 44,1 طنا

 في عام 2020 
ً
وبلغ االستهالك العاملي للميثادون 59 طنا  -136

، والذي شهد هو 
ً
بزيادة عن عام 2019 الذي بلغ فيه 45,5 طنا

. واستأثرت 
ً
اآلخر زيادة عن عام 2018 الذي بلغ فيه 36,7 طنا

حفنة من البلدان باستهالك امليثادون، وكانت هناك اختالفات 
 
ً
كبيرة في أمناط االستهالك العاملي. وكانت أكبر البلدان استهالكا
املائة  في   43,7 يعادل  ما  أو   

ً
)25,8 طنا املتحدة  الواليات  هي 

أو ما يعادل  
ً
)13,6 طنا إسبانيا  تليها  العاملي(،   من االستهالك 

23,1 في املائة(، وجمهورية إيران اإلسالمية )4,9 أطنان أو ما 
يعادل 8,3 في املائة(، واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
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على  واملخزونات  واالستهالك  الصنع  38-  امليثادون:  الشكل 
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الشمالية )1,5 طن أو ما يعادل 3,3 في املائة(، وفرنسا وكندا )كل 
منهما 1,4 طن أو ما يعادل 2,5 في املائة( وأملانيا )1,2 طن أو ما 
يعادل 2 في املائة( وإيطاليا )1,1 طن أو ما يعادل 1,9 في املائة(.

وتشير البيانات املتاحة للهيئة إلى أن استهالك املادتني   -137
يتركز في عدد محدود من البلدان. وعلى الرغم من عدم اكتمال 
تقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز بشأن األشخاص الذين يتعاطون املخدرات 
من  كل  استهالك  مستويات  اختالف  أن  اجللي  فمن  باحلقن، 
 بوجود أشخاص 

ً
 عاما

ً
البوبرينورفني وامليثادون مرتبط ارتباطا

يتعاطون املخدرات باحلقن أو عدم وجودهم. ومع ذلك، تشهد 
باحلقن  املخدرات  تعاطي  فيها  ينتشر  التي  البلدان  بعض 
البوبرينورفني   من 

ً
أو منعدما  

ً
 محدودا

ً
 استهالكا

ً
كبيرا  

ً
انتشارا

العالج  انعدام خدمات  أو  إلى محدودية  وامليثادون، باإلضافة 
باملواد الناهضة األفيونية املفعول. ويعزى ذلك في بعض األحيان 
تقاعس  إلى  ببساطة،  أو  والثقافية،  السياسية  املقاومة  إلى 
وال تقر  باملشكلة.  اإلقرار  عن  عجزها  أو  املسؤولة  السلطات 
خدمات  وال بتقدمي  املادتني  هاتني  بفعالية  احلكومات  بعض 
االرتهان عالج  في  املفعول  األفيونية  الناهضة  باملواد   العالج 

للمؤثرات األفيونية.

 على الدراسة االستقصائية التي أجرتها الهيئة في 
ً
وردا  -138

عام 2022، ذكرت نسبة 14 في املائة من البلدان املجيبة البالغ 
الناهضة  باملواد  العالج  أنها ال تقدم خدمات  بلدا   96 عددها 
إلى  البلدان  املائة من  9 في  املفعول، وأشارت نسبة  األفيونية 

تقدميها خدمات عالجية ال تشمل امليثادون أو البوبرينورفني. 
 )33 في املائة( عن استخدام كل من البوبرينورفني 

ً
وأبلغ 32 بلدا

الذي  املفعول  األفيونية  الناهضة  باملواد  العالج  وامليثادون في 
تستخدم حني  في  لديها،  الصحية  الرعاية  مرافق   تقدمه 
البلدان امليثادون فقط، و13 في املائة  نسبة 27 في املائة من 
تستخدم البوبرينورفني فقط. وتقع غالبية البلدان التي تستخدم 
امليثادون و/أو البوبرينورفني في خدمات العالج باملواد الناهضة 

األفيونية املفعول في القارة األمريكية وأوروبا.
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الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املخدرة  العقاقير  توافر  -  ضمان 
ً
سادسا

الطوارئ حاالت  في 

أساسية  ألف-  معلومات 
املبسطة  املراقبة  تدابير  عن 

الطوارئ حاالت  في 

 
ً
دعما تتطلب  “كارثة  بأنها  الطوارئ  حالة  تعرف   -139
 )مساعدة إنسانية( لتلبية االحتياجات األساسية للسكان 

ً
دوليا

املتضررين”، وقد تكون ناجمة عن كارثة طبيعية أو حدث من 
 
ً
صنع اإلنسان، وميكن أن حتدث فجأة أو بصورة تدريجية. ووفقا
لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة 
لألمم املتحدة، يواجه 274 مليون شخص اجلوع والنزاع املسلح 
 ،2022 عام  في  كوفيد-19  وجائحة  املناخ  تغير  وآثار  والنزوح 

ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية.

الدولية،  للمراقبة  املواد اخلاضعة  ويكتسي عدد من   -140
 املورفني والديازيبام والفينوباربيتال، التي تعتبرها 

ً
ومنها مثال

تدرج ضمن  ما   
ً
وكثيرا أساسية  أدوية  العاملية  الصحة  منظمة 

حيوية  أهمية  الطوارئ،  حلاالت  الصحية  اللوازم  مجموعات 
اجلراحية  والرعاية  امللطفة  الرعاية  وتقدمي  األلم  إلدارة 
احلاالت  وبعض  العقلية  الصحة  حاالت  ومعاجلة  والتخدير 
وامليدازوالم،  الفنتانيل  مثل  أخرى،  أنواع  وتستخدم  العصبية. 
بفيروس املصابني  لعالج  البلدان  من  العديد  في   

ً
 أيضا

كوفيد-19 الذين ينقلون إلى وحدات العناية املركزة. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن الكيتامني، الذي ال يخضع للمراقبة الدولية وإن 
 
ً
أيضا وجوده  يشيع  الوطنية،  للمراقبة  يخضع  ما   

ً
غالبا كان 

 في مجموعات اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ التي ترسلها
املنظمات غير احلكومية إلى البلدان التي حتتاج إلى مساعدات 

إنسانية طارئة.

وميثل ضمان توافر هذه املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء   -141
 بالغ األهمية لتلبية االحتياجات املفاجئة 

ً
حاالت الطوارئ أمرا

واحلادة للبلدان املتلقية، السيما في بداية حاالت الطوارئ.

ووجدت وكاالت اإلغاثة اإلنسانية صعوبة في احلصول   -142
بسرعة على املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل الرعاية الطبية 

في حاالت الطوارئ، ويعزى ذلك في جانب منه إلى املتطلبات 
اإلدارية اإلضافية املرتبطة باحلركة الدولية لتلك املواد. حتى إن 
بعض هذه األدوية اخلاضعة للمراقبة قد استبعدت من مجموعات 
اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ للتقليل من احتماالت تأخير 
املساعدة اإلنسانية التي قد يسببها وجود تلك املواد ضمن اللوازم. 
وتتفاقم هذه املشكلة عند تعطل السلطات الوطنية املختصة في 

البلدان املستوردة عن العمل.

وقد الحظ املجتمع الدولي منذ زمن طويل إلى أن هناك   -143
املبادئ  العائق. ومتثل  إلى إيجاد حل عملي لهذا  حاجة ملحة 
التوفير الدولي لألدوية اخلاضعة  التوجيهية النموذجية بشأن 
للمراقبة من أجل الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ التي نشرتها 
منظمة الصحة العاملية في عام 1996، اجلهود املتضافرة من أجل 
تعجيل اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ 

من خالل تدابير مراقبة مبسطة.

اإلنسانية  األزمة   
ً
مثال ومنها  الطوارئ  حاالت  ففي   -144

أوكرانيا في 2021 وفي  أفغانستان في عام  اندلعت في   التي 
عام 2022، والزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2021، وانفجار 
بيروت في عام 2020، يجوز للسلطات الوطنية املختصة أن تسمح 
بتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة في غياب أذون االستيراد و/
 على ذلك، ميكن للبلد املصدر أن 

ً
أو التقديرات املقابلة. وعالوة

يقدم التقديرات الالزمة للمواد اخلاضعة للمراقبة في عمليات 
 من البلد املتلقي.

ً
التسليم العاجلة بدال

الهيئة  اتخذت  هذه،  الطوارئ  حلاالت   
ً
واستجابة  -145

 للمادة 21 من 
ً
خطوات فعالة لتذكير جميع البلدان بأنه، وفقا

مبسطة  مراقبة  إجراءات  بتطبيق  يسمح   ،1961 سنة  اتفاقية 
أن  املصدر  البلد  حكومة  ترى  عندما  استثنائية  حاالت  في 
املرضى. لعالج  ضروري  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  تصدير 
والبلدان  املصدرة  البلدان  بني  االتصال  الهيئة  تيسر  وكذلك 
بالقواعد  اإلنسانية  املساعدات  مقدمي  وتبلغ  املتلقية، 
باألدوية اإلمداد  تعجيل  أجل  من  املبسطة،   التنظيمية 

اخلاضعة للمراقبة.



38  ملحق التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2022 بشأن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

توافر  على  كوفيد-19  جائحة  باء-  أثر 
للمراقبة اخلاضعة  املواد 

إلى  كوفيد-19  جائحة  أدت   ،2020 عام  مطلع  منذ   -146
ظهور حتديات غير مسبوقة تواجهها اقتصادات جميع البلدان 
ونظم الصحة العامة بها. وأفضت عمليات اإلغالق الشامل وغلق 
احلدود وتدابير التباعد االجتماعي التي اعتمدتها معظم البلدان 
إلى اختبار قدرة املجتمع الدولي على ضمان احلصول على كميات 
كافية من األدوية اخلاضعة للمراقبة الدولية وإتاحتها ملن هم 

بحاجة إليها.

 
ً
نتيجة  

ً
لألدوية سلبا العاملية  اإلمداد  وتأثرت سلسلة   -147

لالضطراب احلادث في تصنيع املواد األولية الرئيسية واملكونات 
الكبرى. وطال  املصنعة  البلدان  بعض  الفعالة في  الصيدالنية 
أمد تلك االضطرابات إثر التحديات اللوجستية الناشئة عن غلق 
احلدود وغيرها من سياسات التباعد االجتماعي التي اعتمدها 

عدد من البلدان.

واجه في احلصول على 
ُ
 على التحديات التي ت

ً
وعالوة  -148

الزيادة  أدت  اجلنيسة،  واألدوية  الفعالة  الصيدالنية  املكونات 
بفيروس املصابني  املرضى  عالج  على  الطلب  في   الكبيرة 
كوفيد-19 إلى مزيد من االنخفاض في توافر بعض األدوية التي 
حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة. وعلى وجه اخلصوص، وردت 
للهيئة أنباء عن نقص في مواد مثل الفنتانيل وامليدازوالم في بعض 
 إلى حد 

ً
البلدان وساورها القلق إزاء ذلك األمر الذي كان مدفوعا

كبير بالزيادات الكبيرة في احلاجة إلى توفير أدوية لتخفيف األلم 
والتسكني للمرضى املصابني بفيروس كوفيد-19 الذين نقلوا إلى 

وحدات العناية املركزة.

وفي مواجهة انخفاض العرض وزيادة الطلب، اتخذ   -149
 من التدابير الطارئة، مبا فيها زيادة املخزونات 

ً
بعض البلدان عددا

لتوفير املزيد من االحتياطات، واللجوء إلى أدوية بديلة، وفرض 
حظر مؤقت على الصادرات )وهو ما أدى بدوره إلى حصول 
نقص في بعض األدوية في بلدان أخرى(، واستيراد أدوية حتتوي 
مسجلة.  أخرى  بلدان  في  تكون  للمراقبة  خاضعة  مواد  على 
ويعزى ارتفاع الطلب على مواد معينة في جانب منه إلى عدد 
من الطلبات التي قدمتها احلكومات لزيادة تقديراتها وتقييماتها 
وإلى زيادة عدد البلدان التي قررت التحول إلى إصدار أذون 
 من النسخ الورقية منذ آذار/

ً
 إلكترونية لالستيراد والتصدير بدال

مارس 2020.

اخلاضعة  للمواد  الدولية  احلركة  تيسير  أجل  ومن   -150
زيادة  على  األمر  يقتصر  لم  الطوارئ،  حاالت  أثناء  للمراقبة 
عدد التقديرات التكميلية للعقاقير املخدرة ومعاجلة التعديالت 
االستعجال،  العقلية على وجه  املؤثرات  تقييمات  املدخلة على 
 إلى تسهيل االتصال بني البلدان 

ً
بل عمدت أمانة الهيئة أيضا

أذون التحقق من شرعية  واملساعدة في  واملصدرة،   املستوردة 
االستيراد والتصدير.

وفي الوقت نفسه، ما فتئت الهيئة تعرب عن التزامها   -151
بدعم احلكومات في استخدام النظام الدولي ألذون االستيراد 
والتصدير، وبزيادة معرفتها باإلطار الدولي ملراقبة املخدرات من 
خالل مشروع الهيئة للتعلم. وقد تعاظمت أهمية هذه األنشطة 
خالل أزمة كوفيد-19، حيث أصبحت التجارة الالورقية والتدريب 

عبر اإلنترنت هما القاعدة.

جعت احلكومات على تبادل آخر املستجدات، من 
ُ

وش  -152
خالل منتدى النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير، بشأن 
تدابير الطوارئ املتخذة نتيجة جلائحة كوفيد-19 لكي يتسنى 
إبالغ الشركاء التجاريني في الوقت املناسب من أجل تقليل حاالت 
 على ذلك، نظمت 

ً
تعطل التجارة إلى أدنى حد ممكن. وعالوة

أمانة الهيئة عدة حلقات دراسية شبكية لتعزيز القدرة العملياتية 
للمشتركني في النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير.

البلدان  معظم  يواجهها  التي  الصعوبات  جانب  وإلى   -153
انقطاع  أصبح  وتوريدها،  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  في شراء 
العالجات واخلدمات املقدمة إلى األشخاص الذين يعانون من 
مشاكل الصحة العقلية واضطرابات تعاطي املخدرات منذ بدء 
 إلى التقييم 

ً
. واستنادا

ً
 خاصا

ً
تفشي كوفيد-19 يستدعي اهتماما

 
ً
 انقطاعا

ً
السريع ملنظمة الصحة العاملية، شهد أكثر من 40 بلدا

في اخلدمات التي تقدمها لألشخاص الذين يعانون من مشاكل 
ذلك  في  مبا  املخدرات،  تعاطي  واضطرابات  العقلية  الصحة 
خدمات الطوارئ املنقذة للحياة. وكان من أكثر اخلدمات تضررا 
خدمات العيادات اخلارجية املجتمعية، وخدمات التوعية مبشاكل 
الصحة العقلية والوقاية منها، واخلدمات املخصصة لكبار السن 
نتيجة  تلك  العالج األساسية  انقطاع خدمات  واألطفال. وكان 
 للغاية، إذ إن طول فترات 

ً
 مقلقا

ً
النتشار جائحة كوفيد-19 أمرا

 
ً
التباعد االجتماعي وما يرتبط به من عزلة اجتماعية وضعا مزيدا
من الضغوط العاطفية على األشخاص الذين يعانون من مشاكل 
الصحة العقلية واضطرابات تعاطي املخدرات، مما أدى إلى زيادة 

عدد األشخاص الذين يعانون من تلك احلاالت.

وأكدت البحوث التي أجراها مكتب األمم املتحدة املعني   -154
جلائحة  الصحية  والعواقب  اآلثار   

ً
أيضا واجلرمية  باملخدرات 

كوفيد-19 على األشخاص الذين يتعاطون املخدرات. فعلى وجه 
التحديد، تسببت القيود املفروضة على التنقل التي فرضتها معظم 
احلكومات في تعطيل كبير لسبل احلصول على خدمات العالج من 
املخدرات، واألدوات النظيفة التي تستخدم في تعاطي املخدرات، 
والعالج اإلبدالي. وبسبب نقص فرص احلصول على خدمات العالج 
واملمارسات اآلمنة ازداد خطر تفاقم اضطرابات تعاطي املخدرات، 
وكذلك املخاطر املتصلة بصحة متعاطي املخدرات وبقائهم على 
قيد احلياة. فعلى سبيل املثال، أفيد أن متعاطي الهيروين الذين 
لم يتمكنوا من احلصول على عالج مبساعدة املؤثرات األفيونية 
عانوا من أعراض انسحاب شديدة. وفي الوقت نفسه، أدى النقص 
 إلى استخدام وسائل تعاطي بديلة )مثل 

ً
في إمداد املخدرات أيضا

احلقن( من قبل بعض املتعاطني، مما أدى إلى مخاطر إضافية مثل 
انتشار األمراض املنقولة بالدم )مثل فيروس نقص املناعة البشرية/

.)C اإليدز وفيروس التهاب الكبد



املبسطة  املراقبة  تدابير  جيم-  تنفيذ 
الطوارئ حاالت  في 

 للدروس املستفادة من 
ً
 ومناقشة

ً
أجرت الهيئة استعراضا  -155

تنفيذ تدابير املراقبة املبسطة أثناء حاالت الطوارئ، وذلك مع 
السلطات املختصة واملنظمات اإلنسانية الدولية ووكاالت األمم 
 املتحدة املعنية خالل اجتماعني عقدا عبر اإلنترنت في آذار/
االجتماعني  لهذين  اخلتامية  الوثيقة  وتتضمن   .2021 مارس 
املعونة  ومنظمات  البلدان  من  املستفادة  “الدروس  املعنونة 
اإلنسانية في تيسير اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت 
املناسب أثناء حاالت الطوارئ” إجراءات هامة ميكن للحكومات 
اتخاذها بغية حتسني تأهبها حلاالت الطوارئ، وحتدد اإلجراءات 

التي ميكن أن تتبعها احلكومات أثناء حاالت الطوارئ.

على  بشدة  احلكومات  تشجع  التحديد،  وجه  وعلى   -156
املواد اخلاضعة  القائمة بشأن  الوطنية  التشريعات  استعراض 
جديدة  أحكام  اعتماد  و/أو  عليها  تعديالت  وإجراء  للمراقبة 
 أكبر من املرونة فيما يتعلق باستيراد املواد اخلاضعة 

ً
تتيح قدرا

للمراقبة وتصديرها أثناء حاالت الطوارئ، على أن حتدد بوضوح 
 توعية 

ً
الظروف التي ميكن فيها تطبيق هذه املرونة. وينبغي أيضا

جميع املعنيني من العاملني في اخلطوط األمامية املسؤولني عن 
توصيل املواد اخلاضعة للمراقبة بإجراءات الطوارئ وتدريبهم 

على استخدامها.

املواد  توافر  على  كوفيد-19  جائحة  أثر 
البرازيل في  للمراقبة  اخلاضعة 

تدابير خاصة اتخاذ  تستدعي  اخلاصة  األوقات 

شباط/  3 في  العامة  الصحية  الطوارئ  حالة  البرازيل   أعلنت 
فبراير 2020 بعد اكتشاف اإلصابة األولى بفيروس كوفيد-19. ونتج 
السيما  بالفيروس،  املصابني  املرضى  عدد  في  الالحق  االرتفاع  عن 
الطلب  في  كبيرة  زيادة  املركزة،  العناية  وحدة  إلى  املدخلني  أولئك 

وضغط على توفير األدوية اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب.

وأورد القرار RDC 483/2021 الذي صدر في آذار/مارس 2021 وظل 
 حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعض املتطلبات االستثنائية 

ً
ساريا

في  املستخدمة  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  باستيراد  املتعلقة  واملؤقتة 
عالج كوفيد-19 مثل األلفنتانيل، والديازيبام، والفنتانيل، وامليدازوالم، 
ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  والسوفنتانيل.  والرمييفنتانيل،  واملورفني، 
للمراقبة،  اخلاضعة  املواد  تلك   

ً
مباشرة تستورد  أن  للمستشفيات 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  أخرى.  بلدان  في  املسجلة  غير  املواد  فيها  مبا 
طلب من الهيئة الوطنية لإلشراف الصحي )ANVISA(، وهي السلطة 
الوطنية املختصة في البرازيل، إعطاء األولوية ملعاجلة طلبات استيراد 
تقديرات  وجود  عدم  حال  في  حتى  استيرادها  وإجازة  املواد،  هذه 

لالحتياجات منها.

العقاقير  توافر  زيادة  األخرى  املؤقتة  التشريعية  التدابير  واستهدفت 
اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول عليها أثناء اجلائحة، وكان من 
للمواد اخلاضعة  إضافية  وخروج  دخول  نقاط  فتح  التدابير  تلك  بني 
بجائحة  املتعلقة  الصحية  الطوارئ  حالة  بسبب  اخلاصة  للمراقبة 
كوفيد-19 )القرار RDC 402/2020( وإجازة تسليم األدوية اخلاضعة 

.)RDC 357/2020 للمراقبة اخلاصة إلى املنازل )القرار

 إلى جميع السلطات 
ً
وفي 29 نيسان/أبريل 2021، أرسلت الهيئة تعميما

الوطنية املختصة حلثها على تنفيذ تدابير مراقبة مبسطة فيما يخص 
السماح  للحكومات  ويجوز  البرازيل.  إلى  العاجلة  التسليم  عمليات 
عدم  حال  في  حتى  البرازيل  إلى  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  بتصدير 

وجود أذون استيراد و/أو تقديرات لالحتياجات مقابلة.

لتيسير  مبسطة  مراقبة  تدابير 
بلجيكا تشريعات  في  التصدير 

مساعدة  عن  يثمر  تشريعي طفيف  تعديل 
الطوارئ حاالت  أثناء  كبيرة 

الفيدرالية  الوكالة  بلجيكا،  في  املختصة  الوطنية  السلطات  تتمتع 
لألدوية واملنتجات الصحية )FAMHP(، بخبرة طويلة في تنفيذ تدابير 
املراقبة املبسطة على األدوية اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ.

وقد اسُتحدث تعديل تشريعي بشأن تصدير املواد اخلاضعة للمراقبة 
في قانون العقاقير املخدرة البلجيكي في أيلول/سبتمبر 2017. وكان 
حاالت  أثناء  املبسطة  املراقبة  تدابير  تنفيذ  تعزيز  التعديل  هدف 
الطوارئ، وحتسني الدعم املقدم ملركز اإلمداد األوروبي التابع ملنظمة 
أطباء بال حدود الذي يضطلع باملسؤولية عن ضمان توفير العقاقير 
واألجهزة الطبية فائقة اجلودة إلى 30 بعثة إنسانية تابعة ملنظمة أطباء 

بال حدود حول العالم.

ومثلما تنص املادة 34، الفرع 5 من املرسوم امللكي الصادر في 6 أيلول/
سبتمبر 2017 بشأن تنظيم املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، ففي حاالت 
الطوارئ، ال ُيلزم تاجر جملة يعمل لغرض إنساني باحلصول على إذن 
استيراد أجنبي أو إذن تصدير بلجيكي مسبق لتصدير املواد اخلاضعة 
للمراقبة، على النحو املعرف في املبادئ التوجيهية النموذجية ملنظمة 
الصحة العاملية بشأن التوفير الدولي لألدوية اخلاضعة للمراقبة من 
أجل الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، يجب على تاجر 
 وفي 

ً
اجلملة إبالغ الوكالة الفيدرالية لألدوية واملنتجات الصحية الحقا

 من إذن االستيراد( 
ً
أقرب وقت ممكن باستخدام منوذج اإلخطار )بدال

الوارد في املبادئ التوجيهية النموذجية.

ويسجل بعدئذ، في قاعدة بيانات الوكالة الفيدرالية لألدوية واملنتجات 

الطوارئ  “إجراء  تطبيق  يذكر  الذي  الالحق  التصدير  إذن  الصحية، 

اخلاص مبنظمة الصحة العاملية” وتاريخ الشحنة، مما ييسر اضطالع 
إلى  وترسل  التصدير  إذن  من  نسخة  وتطبع  املراقبة.  بعملية  الوكالة 
بعد  إبالغها  ويجب  أمكن(  )إن  املتلقي  البلد  في  املختصة  السلطات 
بواسطة  حنت 

ُ
التي ش للمراقبة  املواد اخلاضعة  بأسماء وكميات  ذلك 

إجراءات املراقبة املبسطة.

 
ً
ورحبت منظمة أطباء بال حدود بهذا التعديل التشريعي وارتأته مفيدا

للغاية في عمليات الطوارئ التي تنفذها، السيما في مراحل الطوارئ 
الشديدة حني تصبح السلطات املختصة في البلدان املتلقية غير متاحة 
. وأشارت منظمة أطباء بال حدود كذلك 

ً
أو متعطلة عن العمل مؤقتا

مدى  على  يتوقف  املبسطة  املراقبة  لتدابير  السلس  التنفيذ  أن  إلى 
 توافر الشفافية، أي التحديد الواضح ملا يلي: )أ( طبيعة حالة الطوارئ 
و)ب( توافر سلطات املراقبة في البلد املتلقي، ألن تلك املعلومات تدرج 
في النموذج القياسي ملنظمة الصحة العاملية، الذي ُيحال إلى الوكالة 

بعد إرسال الشحنة املستعجلة.

- ضمان توافر العقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة الدولية في حاالت الطوارئ  39
ً
سادسا
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، يشهد مثال النزاعات 
ً
 وغموضا

ً
وفي عالم يزداد تعقيدا  -157

في أوكرانيا واألوضاع اإلنسانية اخلطيرة في أفغانستان وبلدان 
 
ً
 حيويا

ً
كثيرة أخرى، حيث ال تزال املواد اخلاضعة للمراقبة عامال

لتوفير الرعاية األساسية اجليدة للسكان املتضررين، تذكر الهيئة 
جميع الدول بأن األطراف في النزاعات املسلحة ملزمة، مبوجب 
الطبية  الرعاية  توفير  بعدم عرقلة  اإلنساني،  الدولي  القانون 
لسيطرتها  اخلاضعة  األراضي  في  القاطنني  املدنيني  للسكان 
الفعلية. ويشمل ذلك حصولهم على ما يلزم من العقاقير املخدرة 

واملؤثرات العقلية.

وتدعو الهيئة احلكومات ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية إلى   -158
توجيه انتباهها إلى أي مشاكل تواجهها في تصدير و/أو تلقي املواد 
اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ. ومبساعدة املنظمات 
اإلنسانية الدولية ووكاالت األمم املتحدة األخرى، ستواصل الهيئة 
رصد تنفيذ تدابير املراقبة املبسطة أثناء حاالت الطوارئ واملساعدة 
فيها، وذلك لضمان توفير املواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت 

 ومعاناتهم.
ً
املناسب لتخفيف آالم األشخاص األكثر ضعفا

األزمات أوقات  في  التبرعات  تلقي 

األساس واملرونة حجر  التواصل 

في 4 آب/أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت في لبنان، 
مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 200 شخص وإصابة 000 6 آخرين 
كيلومترات.   8 امتداد  على  التحتية  بالبنية  جسيمة  أضرار  وإحلاق 
 عن خسائر جسيمة في األدوية، وأضرار جسيمة 

ً
وأسفر االنفجار أيضا

اللوجستي  الوضع  تعقيد  من  زاد  املرفأ، مما  مداخل  من  العديد  في 
الذي تواجهه السلطات في تلقي املساعدة الدولية.

أسبوعني،  ملدة  الوطنية  الطوارئ  حالة  الفور  على  احلكومة  وأعلنت 
خطة  السرعة  وجه  على  العامة  الصحة  وزارة  وضعت  ذلك  وعقب 
االحتياجات  وتلبية  اللوجستية  التحديات  على  للتغلب  مقابلة  طوارئ 
أجرت  الطوارئ،  خطة  في  أولى  وكخطوة  للجرحى.  امللحة  الطبية 
الفورية، ثم سعت جاهدة  الوزارة حتليال للموقف لتحديد اإلجراءات 
اخلاضعة  املواد  ذلك  في  مبا  األدوية،  من  ممكن  عدد  أكبر  لتوفير 
)ميناء  بديلة  مداخل   

ً
أيضا خصصت  نفسه،  الوقت  وفي  للمراقبة. 

بيروت(  مرفأ  في  السليمة  العاملة  واألجزاء  بيروت  ومطار  طرابلس 
لتلقي املساعدات اإلنسانية.

 ألن العديد من البلدان املصدرة التي نفذت تدابير مراقبة مبسطة 
ً
ونظرا

لبنان  في  املختصة  الوطنية  السلطات  تبلغ  لم  الطوارئ  حاالت  أثناء 
العالم  أنحاء  مختلف  من  للتبرعات  املتزامن  التدفق  بشحناتها، شكل 
في غضون فترة زمنية قصيرة حتديات إضافية للسلطات املتلقية، رغم 
وأصبح  الدولي.  املجتمع  من  والدعم  النية  حسن  إلى  القوية  إشارته 
من الصعب بشكل خاص حتقيق توازن دقيق بني تعجيل حركة املواد 
تسريبها  ومنع  العاجلة  الطبية  االحتياجات  لتلبية  للمراقبة  اخلاضعة 
األنشطة  كانت جميع  وملا  املتعارضة.  واألولويات  الفوضى  في خضم 
قانون  ألحكام  خاضعة  لبنان  في  للمراقبة  اخلاضعة  باملواد  املتعلقة 
املخدرات 98/673، واصلت دائرة املخدرات في وزارة الصحة العامة 
للمراقبة.  املواد اخلاضعة  الواردات من  أذون استيراد جلميع  إصدار 
ومع ذلك، منح إعفاء من إصدارها للتبرعات التي حتتوي على مواد 

خاضعة للمراقبة من أجل اإلسراع في توفيرها للمصابني.

ولضمان تعامل املشغلني املوثوقني فقط مع املواد اخلاضعة للمراقبة، 
لبنان،  في  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  مع  للتعامل  قانوني  شرط  وهو 
سلمت جميع التبرعات إلى اجليش اللبناني أو املنظمات غير احلكومية 
ذلك، فحصت   على 

ً
املستشفيات. وعالوة لتوزيعها على  املؤهلة فقط 

البلد.  إلى  دخولها  قبل  التبرعات  جميع  الصيدالني  التفتيش  دائرة 
وكذلك رفضت األدوية التي جتاوزت تواريخ انتهاء صالحيتها أو وجدت 
فيها مشاكل جودة أخرى ولم متتثل للمعايير الوطنية، وذلك من أجل 

احلفاظ على صحة املصابني.



41

والتوصيات - االستنتاجات 
ً
سابعا

يرى الكثيرون أن الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية   -159
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية، التي عقدت في عام 2016، 
كانت حلظة فارقة في النهج الدولي إزاء املخدرات. وكان من 
الوثيقة اخلتامية  انطوت عليها  التي  الرئيسية  االبتكارات  بني 
املعتمدة في الدورة االستثنائية هو أن تدرج وثيقة مثلها وألول 
 يتناول ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة 

ً
 خاصا

ً
مرة قسما

 لألغراض الطبية والعلمية مع منع 
ً
وسبل احلصول عليها حصريا

تسريبها إلى جانب توصيات تنفيذية ملموسة بشأن اإلجراءات 
الواجب اتخاذها ملعاجلة املشكلة.

الدول  إلى   
ً
استبيانا الهيئة  أرسلت   ،2018 عام  وفي   -160

عن  معلومات  فيه  تلتمس  املدني  املجتمع  ومنظمات  األعضاء 
وكانت   .2017 إلى   2012 من  الفترة  في  املتخذة  اإلجراءات 
إلعداد   

ً
أساسا األعضاء  الدول  ردود  من  املستقاة  املعلومات 

 2018 لعام  املخدرات  ملراقبة  الدولية  للهيئة  التكميلي  التقرير 
املعنون “التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية 
من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية”. 
 من الدول األعضاء 

ً
وبعد انقضاء أربعة أعوام، طلبت الهيئة مجددا

التي  العوامل  آراءها حول  تبدي  أن  املدني  املجتمع  ومنظمات 
تعوق احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وتوافرها لألغراض 
للتوصيات   

ً
وفقا املشكلة  ملعاجلة  املتخذة  واإلجراءات  الطبية، 

العملية الواردة في الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني 
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية.

ويشير حتليل البيانات املتاحة والردود على االستبيانات   -161
من جانب احلكومات ومنظمات املجتمع املدني إلى إحراز بعض 
التقدم في هذا الصدد، غير أن املجاالت الهامة ال تزال تستلزم 
إجراءات ليس من جانب الدول األعضاء فحسب، بل من جانب 
 إلى هذا التحليل، حتث الهيئة 

ً
. واستنادا

ً
املجتمع الدولي أيضا

احلكومات ومنظمات املجتمع املدني واملجتمع الدولي بشكل عام 
على اتخاذ مزيد من اخلطوات في املجاالت التالية.

املسكنات  توافر  حتليل  يوضح  العاملية:  االجتاهات   -162
األفيونية أنه على الرغم من الزيادة العاملية في توافر املسكنات 
األفيونية لالستهالك، وغالبا في البلدان املرتفعة الدخل، ال يزال 
التفاوت واالختالل على الصعيد العاملي جليني للعيان. وقد حدثت 
الباهظة  االصطناعية  األفيونية  املؤثرات  استخدام  في  زيادة 
الثمن، غالبا أيضا في البلدان املرتفعة الدخل، ولم تقابلها زيادة 

في االستخدام األوسع للمورفني امليسور التكلفة.

ومبقارنة معدالت استهالك املسكنات األفيونية املبلغ   -163
عنها بالعدد التقديري لألشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية 

االقتصادي  التقدم  مبستوى  املشكلة  ارتباط  يتأكد  امللطفة، 
واالجتماعي للبلدان. فالبلدان املرتفعة الدخل متتلك وفرة من 
إلى من هم  الوصول   صحية أفضل وأقدر على 

ً
املوارد ونظما

بحاجة إليها، في حني متتلك البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
ذات الدخل املتوسط األدنى أنظمة صحية بقدرات محدودة على 
وصف املسكنات األفيونية للمرضى وعالجهم بها. وأثرت جائحة 
 على قدرة العديد من البلدان على تقدمي 

ً
 جسيما

ً
كوفيد-19 تأثيرا

اخلدمات الصحية. وأودت اجلائحة بحياة العديد من العاملني في 
مجال الصحة والرعاية حول العالم. ودفع ذلك البلدان إلى إعادة 
توجيه املوارد املتاحة املحدودة ملواجهة حالة الطوارئ. وكذلك فقد 
تراجع التقدم املحرز حتى اآلن في التغطية الصحية الشاملة، 
وزادت معدالت القلق واالكتئاب، السيما بني الشباب، مما زاد 
من احلاجة إلى املؤثرات العقلية للتصدي لتلك الظروف. ويجب 
 مع البلدان ذات املوارد 

ً
على املجتمع الدولي أن يتحد تضامنا

املحدودة وأن يتخذ من جائحة كوفيد-19 فرصة ملعاجلة أوجه 
عدم املساواة والتفاوت في مستوى اخلدمات الصحية املقدمة، 
مبا في ذلك توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول 
عليها لألغراض الطبية. وتسهم الهيئة، في إطار واليتها، في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، السيما الهدف 3 من أهداف 
التنمية املستدامة. وكانت الدول األعضاء في األمم املتحدة قد 
اعتمدت أهداف التنمية املستدامة في عام 2015 لتلبية طائفة 
من االحتياجات االجتماعية، تشمل التعليم والصحة واحلماية 
االجتماعية والعمل، التي تأتي في صميم التنمية االجتماعية 
مواصلة  على  احلكومات  الهيئة  للبلدان. وحتث  واالقتصادية 
2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق   السعي 
 العقبات األساسية التي حتول دون 

ً
ألنها بذلك ستعالج أيضا

توافر األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة وإمكانية 
احلصول عليها.

التي أبلغت عنها  العوائق  العوائق والعقبات: يبدو أن   -164
االتفاقيات  ملتطلبات  االمتثال  إلى  النظر  إلى  تشير  احلكومات 
)القواعد التنظيمية وتدابير مراقبة التجارة التي تتسم بالصرامة(، 
. ومن منظور السلطات، فإن أهمية 

ً
باعتباره مشكلة، يتراجع تدريجيا

عوامل مثل اخلوف من التسريب واخلشية من اإلدمان واخلوف من 
 أو تراجعت. 

ً
املالحقة واملواقف الثقافية كعوائق ظلت كما هي نسبيا

وال يزال االفتقار إلى التدريب والوعي لدى االختصاصيني الصحيني 
فيما يتعلق بوصف املسكنات األفيونية وصرفها ميثل مشكلة كبرى. 
وهذا، إلى جانب زيادة ذكر مشاكل التوريد ومحدودية املوارد املالية، 
 باملشاكل الناجمة عن جائحة

ً
 وكالهما من املحتمل أن يكون مرتبطا

إمكانية  من  تقيد  هيكلية  مشاكل  وجود  إلى  يشير  كوفيد-19، 
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وحتتاج إلى معاجلة لكي 
يتسنى التغلب على تلك العقبات. وأكدت منظمات املجتمع املدني 
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أهمية تدريب االختصاصيني الصحيني، وأشارت إلى محدودية 
فرص حصول املرضى القاطنني في املناطق الريفية أو النائية على 
املواد اخلاضعة للمراقبة. وتوصي الهيئة بأن تواصل احلكومات 
إعطاء األولوية لتدريب االختصاصيني الصحيني على وصف املواد 
اخلاضعة للمراقبة واملعاجلة بها بطريقة رشيدة وآمنة، مع ضمان 
اتخاذ التدابير اإلدارية واملتعلقة بامليزانية ملعاجلة مشاكل شراء 
األدوية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة والقدرة على حتمل 
تكاليفها، التي يجب أن تكون في متناول جميع األشخاص الذين 
يحتاجون إليها، مبن فيهم أولئك القاطنني في املناطق الريفية.

التشريعات والنظم الرقابية: تشير الردود الواردة من   -165
احلكومات إلى املجهود الكبير املبذول الستعراض التشريعات 
والنظم الرقابية الوطنية أو تغييرها من أجل حتسني احلصول 
على املواد اخلاضعة للمراقبة مع احلفاظ على املراقبة املالئمة 
 عليها. ومع ذلك، ال يزال عدد قليل من البلدان )10 من أصل

( يجيز للممرضني، مبن فيهم املمرضون املمارسون، وصف 
ً
96 بلدا

املواد اخلاضعة للمراقبة. وكذلك تختلف فترة صالحية الوصفة 
البلد، وتكون قصيرة  الطبية للمواد اخلاضعة للمراقبة حسب 
 في بعض احلاالت، مما يصعب على املرضى شراء األدوية 

ً
نسبيا

التي يحتاجون إليها بصورة مستمرة. وأحد العوامل األخرى التي 
تقيد احلصول على هذه املواد هو فرض عقوبات قانونية على 
املؤثرات  مع  التعامل  يسيئون  الذين  الصحيني  االختصاصيني 
مواصلة  على  احلكومات  الهيئة  وحتث  قصد.  دون  األفيونية 
استعراض تشريعاتها ولوائحها التنظيمية بهدف زيادة حصول 
املرضى على املواد اخلاضعة للمراقبة مع احلفاظ على الضوابط 
الرقابية األساسية ملنع تسريبها. كما حتث الهيئة احلكومات على 
الهاتف  تطبيقات  مثل  التكنولوجية  اإلمكانات  من  االستفادة 
املحمول التي ميكن أن تساعد في ضمان وصف املواد اخلاضعة 

للمراقبة واملعاجلة بها بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة.

األفيونية  املسكنات  شراء  يحل  لن  الصحية:  النظم   -166
واملؤثرات العقلية وحده مشكلة توافر األدوية للمرضى وإمكانية 
أن  إلى  املجيبة  احلكومات  غالبية  وأشارت  عليها.  حصولهم 
بلدانها، مبا  في  نفذت  قد  امللطفة  الرعاية  وتدابير  سياسات 
في ذلك اخلدمات املنزلية واملنخفضة التكلفة. ورأى نحو نصف 
مالئمة  الصحية  التحتية  بنيتها  أن  املجيبة  الوطنية  السلطات 
لتلبية احتياجات شعوبها. ولم تبلغ سلطات كثيرة أن بلدانها تعاني 
من مشكلة تتصل بإمكانية حصول املرضى على املواد اخلاضعة 
للمراقبة في املناطق الريفية والنائية. ومع ذلك، اعتبرت منظمات 
املجتمع املدني أن احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة في 
الهيئة  وحتث  رئيسية.  مشكلة  ميثل  والنائية  الريفية  املناطق 
احلكومات، إلى جانب اجلهات املعنية األخرى، على مواصلة العمل 
من أجل حتسني نظمها الصحية في مجال التسليم اآلمن والرشيد 
لألدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة، وضمان وصول 
اخلدمات الصحية إلى جميع املرضى وعدم ترك أي مريض خلف 

الركب على صعيد العالج.

القدرة على حتمل التكاليف: إن معاجلة مسألة توافر   -167
الطبية  لألغراض  عليها  واحلصول  للمراقبة  اخلاضعة  املواد 

تستدعي بالضرورة معاجلة مسألة القدرة على حتمل تكاليفها. 
وذكرت بعض السلطات الوطنية املختصة )24 في املائة( أن االفتقار 
إلى املوارد املالية الالزمة لشراء األدوية املحتوية على مواد خاضعة 
للمراقبة كان من بني العوائق الرئيسية التي حتول دون توافر هذه 
 على سؤال محدد، أفاد 75 في املائة من السلطات 

ً
املواد. وردا

الوطنية املختصة أن لديها موارد كافية لشراء األدوية الالزمة، بينما 
أشارت نسبة 25 في املائة املتبقية إلى محدودية امليزانية ونقص 
املوارد. وتدعو الهيئة احلكومات إلى النظر في تخصيص موارد 
كافية لضمان توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة، 
وتشجع البلدان على مراجعة سياسات تسعير األدوية وإنتاجها 
اخلصوص،  وجه  وعلى  الدخل.  ومتوسطة  منخفضة  للبلدان 
تدعو الهيئة البلدان الرئيسية املنتجة للمورفني إلى زيادة الكمية 
املخصصة الستخدام الرعاية امللطفة، ومتكني البلدان املنخفضة 
 من 

ً
بدال بأسعار معقولة  املورفني  الدخل من شراء  واملتوسطة 

املؤثرات األفيونية االصطناعية الباهظة الثمن.

تدريب اختصاصيي الرعاية الصحية: ال يزال افتقار   -168
االختصاصيني الصحيني إلى التدريب والوعي فيما يخص وصف 
املواد اخلاضعة للمراقبة واملعاجلة بها بطريقة سليمة واحدة من 
املشكالت الكبرى التي يواجهها العديد من البلدان. وأفاد عدد 
كبير من البلدان أن التدريب في مجال تخفيف األلم والرعاية 
امللطفة جزء من املناهج الدراسية لكليات الطب والتمريض، ولكنه 
. وتؤكد الهيئة من جديد حاجة احلكومات 

ً
 دائما

ً
ليس إلزاميا

إلى تقدمي تدريب إلزامي في مجال إدارة األلم والرعاية امللطفة 
ضمن املناهج الدراسية لكليات الطب والتمريض، وكذلك في 
برامج التعليم املستمر في املجال الطبي، لضمان وصف املسكنات 

األفيونية واملعاجلة بها بطريقة سليمة.

جتاه  الثقافية  املواقف  تسببت  والتوعية:  التثقيف   -169
استخدام املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية في إعاقة 
من   

ً
كبيرا  

ً
عددا أن  الهيئة  وتالحظ  عليها.  املرضى  حصول 

البلدان أبلغ عن تنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية تستهدف عامة 
 اجلمهور واألوساط الصيدالنية، وتشجعها على مواصلة برامجها

في هذا املجال.

التقديرات والتقييمات: على الرغم من أن جميع البلدان   -170
 ذكرت أنها كانت على دراية بدليل تقدير االحتياجات من 

ً
تقريبا

الهيئة الدولية  املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية الذي وضعته 
يستخدم سوى  لم  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املخدرات  ملراقبة 
 الطريقة القائمة على حجم اخلدمات 

ً
ربع هذه البلدان تقريبا

والطريقة القائمة على حجم االعتالل لتقدير احتياجاتها. وتقر 
الهيئة أن هاتني الطريقتني تتطلبان الكثير من املوارد، ولكنها 
البلدان على استخدامهما حتى تتكون لديها فكرة أكثر  حتث 
دقة عن احتياجاتها من األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة 

للمراقبة الدولية.

املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل العالج باملواد الناهضة   -171
األفيونية املفعول: يتركز استهالك امليثادون والبوبرينورفني في 
عدد قليل من البلدان )معظمها في غرب أوروبا ووسطها(، في 



حني يوجد أشخاص يتعاطون املخدرات باحلقن في العديد من 
الطبية  والسلطات  احلكومات  الهيئة  وحتث  األخرى.  البلدان 
على النظر في استخدام امليثادون والبوبرينورفني لعالج االرتهان 
للمؤثرات األفيونية حيثما وجدت هذه املشكلة، في ضوء وجود 
الناهضة  باملواد  العالج  برامج  فعالية  إلى  تشير  علمية  أدلة 

األفيونية املفعول.

حاالت الطوارئ: في ضوء العديد من حاالت الطوارئ   -172
اإلنسانية املستمرة، وكذلك جائحة كوفيد-19، التي عطلت سلسلة 
إمداد األدوية اخلاضعة للمراقبة في بقاع شتى من العالم، تعمل 
الهيئة مع احلكومات لتلبية احلاجة امللحة لضمان توافر األدوية 
 ،2021 عام  وفي  الطوارئ.  حاالت  أثناء  للمراقبة  اخلاضعة 
من  املستفادة  “الدروس  معنونة  وقائع  الهيئة صحيفة  نشرت 
باملواد  املعونة اإلنسانية في تيسير اإلمداد  البلدان ومنظمات 
اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب أثناء حاالت الطوارئ”. 
وتقدم الوثيقة توصيات إلى احلكومات في شأن كيفية حتسني 
خاضعة  مواد  على  حتتوي  التي  األدوية  على  احلصول  سبل 
للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ، مبا في ذلك األوبئة والكوارث 
 املتصلة باملناخ. وتدعو الهيئة البلدان إلى استعراض التوصيات
الواردة في صحيفة الوقائع تلك والنظر في دمجها في نظمها 

التشريعية واإلدارية.

والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات على استعداد لدعم   -173
احلكومات في مواصلة جهودها الرامية لتحقيق األهداف املذكورة 
الدول  إلى  املساعدة  أمانتها،  الهيئة، من خالل  وتقدم  أعاله. 
منذ الهيئة  وتعمل  حدة،  على  حالة  كل  أساس  على   األعضاء 
عام 2016 على تنفيذ مشروع الهيئة للتعلم بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
على  احلكومات  قدرات  تعزيز  بغية  األخرى  املعنية  واجلهات 

االضطالع بتدابير املراقبة والرصد التنظيمية للتجارة املشروعة 
في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية. 
وتتمثل الغاية العليا ملشروع الهيئة للتعلم في دعم احلكومات في 
ضمان توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض 
 لتحقيق هذه الغاية ومن أجل دعم احلكومات، 

ً
الطبية. وسعيا

تعتمد الهيئة على اإلسهامات الطوعية التي تقدمها احلكومات 
ألنشطتها املتصلة ببناء القدرات.

والنجاح  بالكفاءة  يتسم  رقابي  نظام  وجود  ويتطلب   -174
ويكفل توافر األدوية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة وإمكانية 
 عن االلتزام 

ً
حصول السكان عليها مشاركة املجتمع بأسره، فضال

من احلكومة. ويقدم التحليل الوارد في هذا التقرير معلومات 
تعزز فهم املوقف العاملي، ويسلط الضوء على العوائق املختلفة 
التي حتول دون احلصول على األدوية التي حتتوي على مواد 
خاضعة للمراقبة. وتسعى التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى 
مساعدة احلكومات في استعراض التشريعات الوطنية واآلليات 
تبسيط  أجل  من  السياسات،  وتصميم  واإلدارية،  التنظيمية 

 دون داٍع.
ً
العمليات وإلغاء اللوائح التنظيمية التي تفرض قيودا

على  األعضاء  للدول  امتنانها  عن  الهيئة  وتعرب   -175
إسهاماتها وإجاباتها املستفيضة على االستبيان. وتدرك الهيئة أن 
استكمال االستبيان استدعى التشاور مع أكثر من جهة حكومية، 
وتقدر ما بذل من جهود دؤوبة. وباملثل، تقر الهيئة بإسهام منظمات 
املجتمع املدني. وتوضح املعلومات املقدمة أن احلكومات ملتزمة 
بهدف ضمان احلصول على كميات كافية من املواد اخلاضعة 
للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية. ويندرج هذا الهدف 
في صميم االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، ويجدر أن يكون 
 في صميم السياسات الوطنية ملكافحة املخدرات. وال ينبغي 

ً
أيضا

أن ُيترك أي مريض خلف الركب.

- االستنتاجات والتوصيات  43
ً
سابعا
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واالجتماعي

جلنة املخدرات
 الهيئة الدولية

ملراقبة املخدرات

املكتب)أ(/أمانة الهيئة)ب(

املفتاح:

ارتباط )إداري أو بنيوي( مباشر   

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة   

)أ( أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تقدم تقارير عن املسائل الفنية إلى الهيئة    
)ب( أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تقدم تقارير عن املسائل الفنية إلى الهيئة  



الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات هــي الهيئــة الرقابيــة املســتقلة التــي تعنــى برصــد تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة 
ملراقبــة املخــدرات. وقــد أنشــئت الهيئــة فــي عــام 1968 مبقتضــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961. 
وقــد كانــت هنــاك منظمــات ســالفة لهــا أنشــئت مبوجــب املعاهــدات الســابقة ملراقبــة املخــدرات ويرجــع تاريخهــا 

إلــى عهــد عصبــة األمم. 

املجلــس  إلــى  املخــدرات،  ا حتيلــه، عــن طريــق جلنــة   ســنويًّ
ً
تقريــرا أنشــطتها،  إلــى  اســتنادا  الهيئــة،  وتنشــر 

االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لــأمم املتحــدة. ويقــدم التقريــر دراســة اســتقصائية شــاملة عــن حالــة مراقبــة 
ــرة  ــة محايــدة، حتديــد االجتاهــات اخلطي ــة، بوصفهــا هيئ ــم. وحتــاول الهيئ املخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العال

والتنبــؤ بهــا، وتقتــرح التدابيــر التــي يلــزم اتخاذهــا بشــأنها.
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املخدرات ملراقبة  الدولية  الهيئة 
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