الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

الدروس المستفادة من البلدان
ومنظمات المعونة اإلنسانية في تيسير

اإلمداد بالمواد
الخاضعة للمراقبة في
الوقت المناسب أثناء
حاالت الطوارئ
خالل العام املاضي ،ومع الوضع العاملي املتعلق بجائحة كوفيد ،واجهت
البلدان ومنظمات املعونة اإلنسانية حتديات كبيرة في توفير املواد اخلاضعة
للمراقبة وإيصالها إلى مواقع حاالت الطوارئ في الوقت املناسب.
واستجابة ملشاكل اإلمداد هذه في حاالت الطوارئ ،كانت منظمة الصحة العاملية قد
وضعت بالفعل في عام  1996املبادئ التوجيهية النموذجية بشأن التوفير الدولي لألدوية
اخلاضعة للمراقبة من أجل الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ (املبادئ التوجيهية
النموذجية ملنظمة الصحة العاملية).
وقد عقدت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات اجتماعا يومي  18و 19آذار/مارس ،2021
وفقا لواليتها مبوجب االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات بشأن توافر األدوية اخلاضعة
للمراقبة ،ملناقشة وحتليل مشاكل العرض وحتديد أفضل املمارسات بشأن الكيفية
التي ميكن بها للبلدان واملجتمع العاملي تيسير توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة خالل
حاالت الطوارئ باستخدام هذه املبادئ التوجيهية النموذجية .وضم االجتماع السلطات
املختصة في  22بلدا وممثلني عن منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واللجنة الدولية للصليب
األحمر ومنظمة أطباء بال حدود ،ممن لديهم اخلبرة ذات الصلة ويشاركون مشاركة
مباشرة في وضع سياسات اإلمداد هذه.
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واستنادا إلى اخلبرات املستقاة من املشاركني واملناقشات التي أجريت ،خلص االجتماع
إلى ما يلي:
1

2
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من األهمية مبكان زيادة الوعي بني احلكومات واملجتمع الدولي باحلاجة املتزايدة
إلى عالج األلم والرعاية التلطيفية ،وكذلك عالج حاالت الصحة العقلية ،في
حاالت الطوارئ التي تتطلب استخدام مواد خاضعة للمراقبة الدولية.
َّ
تشجع السلطات املختصة في كل من البلدان املصدرة واملتلقية بقوة على ممارسة
أعلى درجة من املرونة والسلطة التقديرية في تطبيقها لتدابير الرقابة على
التجارة الدولية في املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ.
َّ
تشجع احلكومات واملجتمع الدولي على تطبيق تدابير الرقابة املبسطة على
النحو املبني في املبادئ التوجيهية النموذجية ملنظمة الصحة العاملية ،مع مراعاة
املالحظات العملية التالية:
َّ
تشجع احلكومات بشدة على استعراض التشريعات الوطنية القائمة بشأن العقاقير
اخلاضعة للمراقبة وإجراء تعديالت و/أو اعتماد أحكام جديدة تتيح املرونة فيما
يتعلق باستيراد وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ ،مبا في
ذلك املنتجات الصيدالنية دون تسجيل مسبق في البلد.
ِّ
املصدرة ،رهنا مبدى خطورة حاالت
قد ترغب السلطات املختصة في البلدان
الطوارئ ،في منح إذن خاص للمنظمات اإلنسانية املوثوقة في تطبيق إجراءات
املراقبة ذات الصلة (مثل تطبيق أذون التصدير واإلبالغ عن البيانات) الحقا ،أي
بعد الشحن الفعلي.

ينبغي جلميع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية وأي
منظمات غير حكومية أخرى ،عند استخدام استمارة اإلذن النموذجية (على النحو
املدرج في املبادئ التوجيهية النموذجية ملنظمة الصحة العاملية) للتجارة الدولية في
املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض اإلنسانية الطارئة ،أن حتدد بوضوح ما يلي:
•طبيعة حالة الطوارئ (وصف موجز حلالة الطوارئ)
املستقبل واإلجراءات املتخذة لالتصال بها
•وجود السلطات في البلد
ِ
َّ
تشجع
احتراما للسيادة الوطنية وحاالت الطوارئ التي تواجهها البلدان املتلقية،
ِّ
املصدرة واملنظمات املسؤولة التي تزود مواقع
السلطات املختصة في البلدان
الطوارئ مبواد خاضعة للمراقبة ،بقوة على إبالغ السلطات املختصة (أو السلطات
املعنية) في البلدان املتلقية ،قدر اإلمكان مبا يلي:
•الغرض من الشحنة (مثل املساعدات/التبرعات اإلنسانية الطارئة)
•املعلومات ذات الصلة املتعلقة باملواد اخلاضعة للمراقبة (مثل األسماء واألنواع
والكميات)
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َّ
تشجع السلطات املختصة على ضمان أن يكون العاملون في اخلطوط األمامية
املعنية في سلسلة التوريد (موظفو اجلمارك( )1وموظفو املوانئ/املطارات/املعابر
احلدودية ،واملوظفون في مراكز التوزيع واملستودعات والصيدليات وما إلى ذلك)
َّ
ومدربني على استخدامها ،ولديهم والية تطبيق
على علم بإجراءات الطوارئ
أشكال املرونة الالزمة.
من خالل تقييم التحديات التي واجهتها السلطات املختصة خالل جائحة
كوفيد 19-والدروس املستفادة حتى اآلنَّ ،
تشجع السلطات املختصة على إنشاء أو
حتسني نظام رصد وطني بشأن تتبع استهالكها لبعض املواد األساسية اخلاضعة
للمراقبة ،وذلك من أجل وضع توقعات أفضل لالحتياجات املستقبلية وتيسير
تقدمي التقديرات/التقييمات املنقحة في الوقت املناسب إلى الهيئة.
َّ
تشجع احلكومات على بناء مخزونات
لتحسني التأهب حلاالت الطوارئ،
احتياطية ومراجعة تقديراتها/تقييماتها بشأن بعض املواد اخلاضعة للمراقبة،
وال سيما تلك الالزمة لعالج مرضى كوفيد 19-و/أو تلك املدرجة في القوائم
النموذجية لألدوية األساسية ملنظمة الصحة العاملية.
َّ
تشجع السلطات
تيسيرا لتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ،
املختصة على القيام مبا يلي:
تبسيط منوذجها اخلاص بأذون االستيراد والتصدير ،استنادا إلى النموذج (اخلاص
باالستيراد والتصدير) الذي وضعته جلنة املخدرات ،حسب االقتضاء.
مراجعة إجراءاتها الداخلية بشأن إصدار إذن االستيراد والتصدير (أي تبسيط
اإلجراءات دون خلق اختناقات إضافية)
توفير إرشادات واضحة جلميع أصحاب املصلحة بشأن املتطلبات واإلجراءات
املتعلقة بطلبات أذون االستيراد والتصدير فيما يخص املواد اخلاضعة للمراقبة.
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َّ
تشجع
للتعجيل بإصدار وتبادل أذون االستيراد والتصدير بطريقة مأمونة،
احلكومات أيضا على إصدار األذون اإللكترونية لالستيراد والتصدير عن طريق
النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير ( )I2ESوطلب املساعدة ذات الصلة من
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ،حسب االقتضاء.
فيينا ،آب/أغسطس 2021

ُ
( )1أدرج عدد من املواد اخلاضعة للمراقبة (الفنتانيل واللورازيبام وامليدازوالم واملورفني) في اجلدول األول (األدوية املستخدمة في
اإلدارة العامة للمرضى املصابني بفيروس كورونا (كوفيد )19-في املستشفى) و/أو في اجلدول ( 3األدوية التي ميكن أن يؤدي انقطاع
التزود بها إلى عواقب صحية خطيرة) في قائمة األدوية ذات األولوية للجمارك لدى منظمة اجلمارك العاملية .ومن ثمُ ،ينصح موظفو
اجلمارك باتباع املبادئ التوجيهية املبينة في مذكرة األمانة التي تتناول دور اجلمارك في تيسير وتأمني نقل األدوية واللقاحات البالغة
األهمية في حاالت معينة عبر احلدود ،املعنونة Role of Customs in facilitating and securing the cross-border movement
 ،of situationally critical medicines and vaccinesوذلك من أجل تيسير حركة هذه األدوية واللقاحات عبر احلدود ،وال سيما
إلى املناطق الشديدة التأثر بجائحة كوفيد.19-
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