
 

 



 اللجنة اإلقليميـة لشرق المتوسط
 2016آب/أغسطس          الدورة الثالثة والستون

 2016و//أتتورر األتشرين  6-3القاهرة، مصر، 

 للمراقبةإتاحة األدوية الخاضعة 
 أهداف االجتماع

 الوفود مبا يلي:أعضاء يهدف االجتماع إىل إحاطة الوزراء و 
  بالوضع  شرق املتوسط مقارنة   يف إقليم للمراقبةيف استهالك األدوية اخلاضعة للغاية االخنفاض الشديد

 يف سائر األقاليم التابعة للمنظمة؛و  يالعامل
  يف جمال مكافحة دعم تقدمي الو  ذات جودة رعايةيف توفري  وأمهيتها، املواد األفيونيةاألدوية القائمة على

 ؛الت اجلراحيةية والنفسية، والتدخ  واالضطرابات العصبما السرطان، سي   ال ،األمراض غري السارية
   ني وعموم اجلمهور ني الصحي  السياسات واملهني  رامسي ة لزيادة إذكاء الوعي بني صفوف احلاجة امللح

 وف تُلِحق الض رر، سلغرض طب   استعماهلا حال، للمراقبةاألدوية اخلاضعة  لدحض اخلرافة القائلة بأن  
 ؛ماهنم هلاإد تسبب ملرضى أوبا

    زيادة إتاحة األدوية القائمة على املواد للنجاح يف لدول األعضاء اتباعه على اج املتوازن الذي يلزم ه  الن
 .ن سوء استخدامهاواحلماية م ة،التنظيمي   هار طُ الوطنية وأُ  اساهتسيا يف إطار األفيونية

 ةمعلومات أساسي   

األدوية فُ ر ص احلصول على على اإلطالق، هلم أو ال يُتاح تنخفض، سكان العامل من  %83قدَّر أن يُ 
االضطرابات النفسية، و رة، املستخدمة يف عالج املرضى املصابني بالسرطان يف مراحله املتأخ   1اخلاضعة للمراقبة

و ض حلوادث أ، أو املرضى ممن يعانون من إصابات نامجة عن التعر  اإليدز يف مراحله املتقد مة العدوى بفريوسو 
الذين  ل املرضىاألطفا الوالدة، أو يف راتتعس  املة، أو النساء أعمال عنف، أو املتعافني من العمليات اجلراحي  

 حاالت صحية  مؤملة . يعانون

العالج توفري يف  أساسيا   ة تلعب دورا  الدولي   للمراقبةة اليت حتتوي على مواد خاضعة واملستحضرات الصيدالني  
الكوديني واملورفني، وكذلك املواد األفيونية  مثلنات األفيونية، فاملسك  . ومعاناهتم هموختفيف آالم للمرضى الطب

                                                           
1
منظمة الصحة العاملية؛  جنيف؛  Improving access to medications controlled under international drug conventions [briefing note]

االطالع  مت) ،pdf2012http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_Genrl_EN_Apr.2012نيسان/أبريل 
.(2016آب/أغسطس  22يف 

 

 

 

 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_Genrl_EN_Apr2012.pdf


ة درجة على القائمة النموذجي  ، كما أهنا مُ تستخدم لعالج األمل أساسية   أدوية   د  ع  شبه االصطناعية واالصطناعية، ت ُ 
 .لألدوية األساسية الصادرة عن املنظمة

، والباربيتيورات، اتمال ُمنو  و ئات هد  البنزوديازيبينات، وامل منطمضادات القلق من  من قبيلة، قلي  الع راتُ املؤث   أما
 أن كما.املخدرات على االعتمادو  ةة والنفسي  الج االضطرابات العصبي  عفهي أدوية ال غىن عن استعماهلا يف 

ملراقبة ة مبوجب املعاهدات الدولي   للمراقبةة اخلاضعة رة واملؤثرات العقلي  د  خم املشتملة على مواد   معظم األدوية
 و دة.ج  ذات  صحي ة رعايةتوفري ، ال ميكن االستغناء عنها يف املخدرات

بسائر األقاليم  مقارنة   إىل حد كبري، 2للمراقبةاألدوية اخلاضعة استهالك ينخفض ويف إقليم شرق املتوسط، 
ة، واألدوية األخرى اليت حتتوي تُتاح األدوية القائمة على املواد األفيوني  في كثري من البلدان، ف التابعة للمنظمة.

أن املرضى الذين  ويشري ذلك إىل .أو ال تُتاح على اإلطالق ،ر حمدودبقد   ة،الدولي   للمراقبةعلى مواد خاضعة 
اإلتاحة احملدودة  جر اءج عال يظل ون دونة أو املزمنة، احلاد  أو طة والوخيمة، يعانون من آالم ترتاوح بني املتوس  

 ن املرضى يالقون آالما ومعاناة يف اإلمكان تالفيهاإله، إذ  غ  و  س  ال مُ  واقعا  هو ما يعكس و  .ةللمسكنات القوي  
  .، كاملسكنات القويةصعوبة احلصول على العالج املناسب بسبب

يات اليت تواجهها بالتحد   وأقر ت 3ة جديدة، أصدرت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهي  2011يف عام و 
ييمات املبادئ التوجيهية، ومساندهتا يف إجراء تق االستفادة منلبلدان يف ا مبعاونة" وتعه دتالدول األعضاء، 

اليت حتول دون اإلتاحة يف الوقت  العراقيلالجتياز  للتشريعات والسياسات، واملساعدة يف رسم االسرتاتيجيات
يف   املوجودةلعوائق اتوثيق  حتسني ييم يهدف إىلتق جري مؤخرا  أفضل للوضع يف اإلقليم، أُ فهم كوين ولت". احلايل

نظام ة و ( القيود التنظيمي  1لت يف : تلك العوائق متث   ييم، فإنالتق وحبسب على حنو ُمف صَّل. كثري من البلدان
، املهني ة احملدودة( املعرفة 3من أعباء إدارية ثقيلة؛ تفرضه وما  القرارات املتصلة بالسياسات( 2ة؛ املالحقة القضائي  

 اليت قتصاديةاالوانب اجل( 4 ؛ نظرة اجملتمع، واملواقف اجملتمعية و تسريبها، و على املخدرات واخلوف من االعتماد
 تها.سر تكلفويُ  األدوية وفرة تتضمن

قد  أصحاب احلاجات املشروعة، ألن املرضى موميةيف جمال الصحة الع على قلق بالغهذه النتائج  تعث  وب  
قد تعرقل الوصول إىل األدوية اخلاضعة فرضت قيودا  مبالغا  فيها،  اليت إذالوائح اء صرامة الحق هبم ضرر جر  ي ل

 نيالصحي نيمارسامل ويسود ختو ف بني اجلهات التنظيمية ويف صفوف .ةللمراقبة الستخدامها يف أغراض عالجي  
، ينبغي حتقيق التوازن بني اولذ .عام من أن تتسرب األدوية اخلاضعة للمراقبة إىل السوق السوداءواجلمهور بشكل 

، دون فرض مزيد من الرقابة لتلك األدوية من ناحية، ومتطلباهتا التنظيمي ة من ناحية أخرىاالستعمال الطب 
 .رةبَّ ال مُ ة غري اإلداري  
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على املوقع اإللكرتوين للمركز  ةلعاملية، متاحا، ومقارنة البيانات الصادرة عن إقليم شرق املتوسط مع البيانات 2011الدولية ملراقبة املخدرات لعام 
  امعة ويسكونسنيجبلصحة العاملية ملنهجية اإلحصائيات الدولية، املتعاون مع منظمة ا
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 األعضاء ما يلي:ع أن يبني  االجتماع للدول ومن املتوقَّ 

  أطراف  ، وتنطوي علىالعناصرطبيعة متعددة ب تتسمالعقبات املرتبطة بوفرة األدوية اخلاضعة للمراقبة
 أخرى من أصحاب املصلحة؛

 ؛جبودة اخلدماتأ من تقدمي ال يتجز   يعد جزءا   لتلطيف األمل املناسبة ويةاألد توفري 
  ؛التصد ي هلا على النحو الالزمتلك األدوية ينبغي العوائق اليت تعرتض سلسليت توريد وتوزيع 
  احلاجة إىل انتهاج سياسات "متوازنة" لتعظيم فرص إتاحة األدوية اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا على حنو

ضى االنتفاع  للمر ، حىت يتسىنَّ مالئمةرض رقابة دوائية من إساءة استعماهلا عب ف   مسؤول، واحلد  
 بالعالجات املناسبة.

 عة:وق  تنتائج المال

أعضاء الوفود فهم واسع حول األمهية اليت تكتسيها األدوية اخلاضعة أن يتكون لدى  يهدف االجتماع إىل
الدول األعضاء على املشاركة الفاعلة يف  كما يسعى إىل تشجيع .للمراقبة يف تقدمي الرعاية الصحية ذات اجلودة

إقليمية  اسرتاتيجيةوإعداد  ،عة بشأن زيادة إتاحة األدوية اخلاضعة للمراقبةم  ز  ال مُ صة تخص  ال مُ شاورة اإلقليمية ال مُ 
 ة.رها التنظيميطُ تعديل سياساهتا وأُ  يفبلدان اإلقليم  ملعاونة


