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ضــمن المراقبــة الدوليــة أمــر غيــر مالئــم. فاللجنــة لــم  (ketamine)وقــررت اللجنــة أن انــدراج مــادة كيتــامين   -٣
تشــكل خطــرًا عالميــًا كبيــرًا علــى الصــحة العموميــة، علــى  (ketamine) يتبــين لهــا أن إســاءة اســتعمال مــادة كيتــامين

غير مشروع. وعالوة  الرغم من اإلقرار بالقلق الذي أعربت عنه بعض البلدان بخصوص تزايد استعمالها على نحو
في الجـداول يحـد مـن إتاحـة العمليـات الجراحيـة  (ketamine)على ذلك أشارت اللجنة إلى أن اندراج مادة كيتامين 

ويشكل أزمـة فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي  )الضرورية والخاصة بالطوارئ (ألن هذه المادة تستعمل في التخدير
  التكلفة الستعماله في التخدير.البلدان التي ال يوجد لديها بديل ميسور 

  
   N-benzylpiperazineو tapentadolلمــــــــــــــواد  ةوأوصــــــــــــــت اللجنــــــــــــــة بــــــــــــــإجراء استعراضــــــــــــــات نقديــــــــــــــ  -٤
فيمـــا يتعلـــق باجتمـــاع اللجنـــة القـــادم. وخلصـــت إلـــى أنـــه ال يوجـــد مبـــرر  butane-1.4-diolو y-butyrolactoneو

فـــي هـــذا الوقـــت نظـــرًا لفائـــدتها الطبيـــة واالنخفـــاض النســـبي  dextromethorphanإلجـــراء اســـتعراض نقـــدي لمـــادة 
  لمسؤوليتها عن إساءة االستعمال.

  
بـه أيضـًا تحـديث المصـطلحات الخاصـة بتقيـيم المـواد كـي تتسـق مـع التصـنيف اإلحصـائي  الموصىومن   -٥

صــت اللجنــة بمواصــلة الــدولي لألمــراض والمشــاكل الصــحية المتعلقــة بهــا (المراجعتــان العاشــرة والحاديــة عشــرة). وأو 
تحري استعمال بيانات رصد اآلثار الدوائية الضارة من مركز أبصاال للرصـد (المركـز المتعـاون مـع المنظمـة بشـأن 
الرصـــد الـــدولي لألدويـــة). وأوصـــت كـــذلك بـــأن تســـتمر المنظمـــة فـــي تعزيـــز إتاحـــة كـــل األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة 

  النموذجية لألدوية األساسية. وائمهاقفي والمدرجة 
 
  همية بالنسبة إلى سياسات الصحة العموميةاأل
  
إلـى لجنـة  (y-hydroxybutyric acid)ك يـسـوف تحـال التوصـية بتعـديل جدولـة حمـض هيدروكسـي بيوتير   -٦

. ومـن المسـتبعد أن يـؤثر تعزيـز مراقبـة هـذه ٢٠١٣لة في آذار/ مـارس أالمخدرات التي من المتوقع أن تناقش المس
  استعمالها العالجي محدود.المادة تأثيرًا ضارًا في إتاحة األدوية، وذلك ألن 

 
حكومــة  ٤٨فــإن  (ketamine) وعلــى الــرغم مــن أن لجنــة الخبــراء لــم تقــدم توصــية بجدولــة مــادة كيتــامين  -٧

درجـت بالفعـل فـي قائمـة المـواد أُ قـد  (ketamine) بـأن مـادة كيتـامين ٢٠٠٩عـام  أبلغت مجلس لجنة المخدرات في
فـي هـذا المجـال وبـذل جهـود لضـمان  الخاضعة للمراقبة بموجب التشـريع الـوطني. ومـن الضـروري رصـد التطـورات

  لألغراض الطبية. (ketamine) توافر مادة كيتامين
  
وجعـــل المصـــطلحات المســـتعملة فيمـــا يتعلـــق بإســـاءة اســـتعمال المـــواد، ســـواء ألغـــراض التشـــخيص وتقيـــيم   -٨

، المواد، متسقة ومعرفة على النحو المالئم، ومراعاة الحساسيات ذات الصلة ببعض المصطلحات المسـتعملة حاليـاً 
  هي أمور ستساعد على تحسين فهم المسائل المطروحة وصياغة سياسات الصحة العمومية في هذا المجال.

  
اآلثار الدوائية الضارة إلـى الكشـف  ويمكن أن يفضي التعاون مع مركز أبصاال للرصد بشأن بيانات رصد  -٩

العمـــل األولـــي فـــي هـــذا  المبكـــر لعالمـــات االعتمـــاد، وخصوصـــًا االعتمـــاد علـــى األدويـــة المدرجـــة حـــديثًا. ويبـــدو أن
  .المجال مبشر

  
وأعربت لجنة الخبراء عن تقديرها لعمل المنظمة في مجال تحسين إتاحة األدويـة الخاضـعة للمراقبـة، مثـل   -١٠

يلزم أن يقوم مختلف أصحاب المصلحة، بمن فـيهم الحكومـات الوطنيـة ومنظمـة الصـحة . و (morphine) المورفين
العالمية والوكاالت الدولية األخرى والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بتجميع قواهم من أجل جعـل هـذه األدويـة 

ألدويـة عـن اسـتعماالتها متاحة لكل من يحتاجون إليها، مع القيـام فـي الوقـت نفسـه بضـمان الحيلولـة دون انحـراف ا
  وٕاساءة استعمالها.
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  اآلثار بالنسبة إلى برامج المنظمة
  
ُأرســلت مــذكرة شــفوية إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة تحيــل توصــية لجنــة الخبــراء بشــأن جدولــة حمــض   -١١

 كي تتخذ لجنة المخدرات قرارًا بشأنه. (y-hydroxybutyric acid) هيدروكسي بيوتيريك
 
، ومـع ذلـك فـإن التقييمـات المتـأخرة ٢٠١٤تنظيم االجتماع السادس والثالثين للجنة الخبراء في عـام  ويلزم  -١٢

يوضـع لهــا حــل بعــد  لــم . وتتطلـب حالــة تمويــل لجنــة الخبـراء التــي٢٠١٣والمتراكمـة تقتضــي عقــد اجتمـاع فــي عــام 
الخاص باستعراض المـواد فيمـا يتعلـق اهتمامًا عاجًال لضمان أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية النهوض بتكليفها 

 في قراراها بتوصيات الجدولة الممكنة للجنة المخدرات، على نحو غير متقطع، مثلما شجعت عليه لجنة المخدرات
ي التصدي للتحديات التي تطرحها المواد ذات التأثير النفساني الجديدة (آذار/ بشأن تعزيز التعاون الدولي ف ٥٥/١

  ).٢٠١٢مارس 
 
لهـا اسـتعراض مسـبق أو  سـُيجرىويتعين أن تعد األمانة الوثائق، حسب االقتضاء، بشأن تلـك المـواد التـي   -١٣

اســتعراض نقــدي فــي اجتمــاع لجنــة الخبــراء القــادم. وهــي تشــمل مــا يلــي: المــواد األربــع التــي ُحــددت فــي االجتمــاع 
 بائهوشـــ، (mephedrone) والميفيـــدرون ،(cannabis) والقنـــبالخـــامس والثالثـــين مـــن أجـــل االســـتعراض النقـــدي، 

 وأحــد مستحضــرات الكــاثين ؛)(عمــًال بقــرارات لجنــة المخــدرات (synthetic cannabinoids) القنبــين االصــطناعية
(cathine) يبـامز مستحضـرات فلونيترامن ، وستة (flunitrazepam) )إعفـاء مـنب طبقـًا إلخطـار مـن حكومـة ألمانيـا 

ــ (zolpidem) ديمولبيــز مــادة و  ؛)١٩٧١بعــض أحكــام اتفاقيــة المــواد ذات التــأثير النفســاني لســنة  اقتراح مــن أحــد (ب
(بطلب من المجلس الوطني األسترالي للمخـدرات، ولـيس  (levacetylmethadol) ومادة ليفاسيتيلميثادول ؛الخبراء)

بسبب حالتها تحت المراقبة الدولية وٕانما لتحديد ما إذا كان ينبغـي أم ال تقـديم توصـية بخصـوص إتاحـة هـذا الـدواء 
إتاحـة عـالج  (levacetylmethadol) سيتيلميثادوللعالج االعتماد على األفيون؛ ومن الممكن أن يحسن توافر ليفا

  االعتماد على األفيون).
  

والتســـاق المصـــطلحات المســـتعملة فيمـــا يتعلـــق بإســـاءة اســـتعمال المـــواد فـــي التصـــنيف اإلحصـــائي الـــدولي   -١٤
لألمــراض والمشــاكل الصــحية المتعلقــة بهــا والمراجعــة الحاديــة عشــرة، وألغــراض تقيــيم المــواد، يجــب وضــع تعــاريف 

أصــحاب المصــلحة مــع المنظمــة و  عمــي قبــل اجتمــاع لجنــة الخبــراء القــادم، وذلــك بالتعــاون متســقة علــى نحــو منهجــ
  الخارجيين. وسيتطلب ذلك موارد إضافية.

  
ويلــــزم التوســــع فــــي التعــــاون بشــــأن رصــــد اآلثــــار الدوائيــــة الضــــارة ليشــــمل التحلــــيالت المســــتمرة المتعلقــــة   -١٥

ف يـوفر ذلـك المعلومـات الالزمـة للمناقشـات المسـتقبلية للجنـة ، مع استعراض النتائج بصورة متواترة. وسو باالعتماد
  يحدد األدوية التي قد يساء استعمالها. وهذا العمل يتطلب موارد إضافية أيضًا. نالخبراء، ويمكن أ

  
وأوصت لجنة الخبراء بأن تواصل المنظمة عملها الخاص بتحسين إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبـة، مثـل   -١٦

مـع ذلـك، وبعـد انتهـاء أحـد و أن تواصل إعداد المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بعـالج األلـم. ، وب(morphine) المورفين
، ال يتـاح أي تمويـل إضـافي كبيـر، وقـد يـتم تعليـق العمـل. وهـذا األمـر ٢٠١٢في تشرين األول/ أكتـوبر  االنتدابات

الخاصــة بــاأللم والرعايــة الملطفــة، يتطلــب اهتمامــًا عــاجًال. وأشــارت اللجنــة أيضــًا إلــى أن الطبيعــة الشــاملة للرعايــة 
والتـــي تتعلـــق بـــأمراض واعـــتالالت مختلفـــة عديـــدة، كالســـرطان واإليـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســـل الشـــديد المقاومـــة 
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