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 تقارير عن اجتماعات
 ١لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  
  

 تقرير من المدير العام
  
 

  المعايرة البيولوجية
  

  التقرير التاسع والستون للجنة الخبراء المعنيـة بالمعايرة البيولوجية
  ٢٠١٨٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢ – تشرين األول/ أكتوبر ٢٩جنيف، 

  
المواد البيولوجية التي تســـــــــــــــتعرض لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية التطورات الطارئة في مجال  -١
ستخدم فــــــــــــــي الطب البشري، وتشمل اللقاحات ومنتجات العالج البيولوجية ومنتجات الدم ومــــــــــــــا يتصل بها مــــــــــــــن تُ 

ق األنشــطة التي تؤدي إلى اعتماد مبادئ توجيهية وتوصــيات لضــمان جودة هذه  كواشــف تشــخيص مختبرية. وتنســِّ
 لية ومواد مرجعية أخرى.المواد ومأمونيتها ونجاعتها ووضع معايير دو 

 
ســـــــــــــتخدمة في الوقاية أو العالج، واســـــــــــــتخدام المواد المرجعية الدولية لتحديد نشـــــــــــــاط المواد البيولوجية الم -٢
لضـــــــــمان إمكانية التعويل على إجراءات مراقبة الجودة أو التشـــــــــخيص يســـــــــمح بمقارنة البيانات في جميع أنحاء  أو

  ٣العالم.
  

  التوصيات الرئيسية
 

 جديداً  دولياً  مســــتحضــــراً  ١٥إلى نتائج الدراســــات المختبرية التعاونية الدولية، حددت لجنة الخبراء اســــتنادًا  -٣
وهي المعايير األساسية المعدة لالستخدام بوصفها نقاط  ٤من مستحضرات المنظمة المرجعية البيولوجية. بديالً   أو

 مرجعية تقاس مقارنًة بها المعايير الثانوية (معايير القياس اإلقليمية أو األخرى الوطنية، على سبيل المثال). 
                                                            

ــاريين على أن يقــدم المــدير    ١ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــتشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ العــام إلى المجلس التنفيــذي تقريرًا عن تنص الئحــة مجموعــات ولجــان الخبراء االســ
ــيات لجان الخبراء فيما يتعلق بإجراءات  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ اجتماعات لجان الخبراء يحوي مالحظاته عن اآلثار المترتبة على تقارير وتوصـ

   المتابعة المزمع اتخاذها.
 .٢٠١٩، ١٠١٦سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ٢
   ثة للمواد المرجعية البيولوجية الدولية للمنظمة على الرابط التالي:على القائمة المحدَّ يمكن االطالع    ٣

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/  ٢٠١٩آذار/ مارس  ١١(تم االطالع في.( 
٤   WHO Technical Report Series, No. 1016, 2019, Annex 5; for the main outcomes of the meeting and new and 

replacement standards, see https://www.who.int/biologicals/expert_committee/ECBS_ 
Executive_Summary_final_20_NOV_2018.IK.pdf?ua=1 (accessed 18 March 2019).  
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وعالوة على ذلك، أوصت لجنة الخبراء باعتماد ثالثة معايير خطية والمواد المكملة للمعيار القائم المتعلق  - ٤
 منتجات العالج البيولوجية المماثلة، وهي: ب

  التوصـــــــــــــيات المتعلقة بضـــــــــــــمان جودة اللقاحات المأشـــــــــــــوبة المضـــــــــــــادة اللتهاب الكبدB  ومأمونيتها
 ١ونجاعتها

  لقاحات فيروســـــــــــات األنفلونزا الجائحة لالمبادئ التوجيهية الموصـــــــــــى بها لالبتكار واإلنتاج المأمونين
  ٢المحتمل تسببها في جوائحالبشرية وفيروسات األنفلونزا 

  ٣اإلنتاج المأمون للقاحات شلل األطفال ومراقبة جودتهاالمتعلقة بمبادئ التوجيهية 
 

  األسئلة واألجوبة الصادرة عن المنظمة عن منتجات العالج البيولوجية المماثلة
  

واألعمال التحضـــيرية المرجعية  الخطيةإلى المدير العام بشـــأن المعايير  أســـدت لجنة الخبراء المشـــورة أيضـــاً  - ٥
 . ٢٠٢٠-٢٠١٩قيد اإلعداد وخطط تقديمها إلى لجنة الخبراء في الفترة 

 
درج في أعمال المنظمة بوصـــــــــــــــفها وأقرت لجنة الخبراء بأن معايرة العالجات الخلوية والجينية ينبغي أن تُ  - ٦

ذا أهمية كبيرة من منظور الصــــــحة العمومية العالمية. وأحاطت لجنة الخبراء علمًا بتوصــــــية المؤتمر الدولي  مجاالً 
لسلطات تنظيم األدوية ومفادها أن تضع المنظمة، بالتعاون مع الدول األعضاء، وثيقة تتضمن أحدث المستجدات 

ة ذات الخبرة. وشـــــــــــــــجعت لجنة الخبراء على وتتناول المجاالت التي يوجد حولها اتفاق بين الســـــــــــــــلطات التنظيمي
 ضـــــــــــــــي ُقدماً تخصـــــــــــــــيص الموارد الالزمة إلنشـــــــــــــــاء فريق عامل معني بمعايرة العالجات الخلوية والجينية بغية المُ 

 العمل.   بهذا
 

  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
  
المأشــوبة للجهات التنظيمية  Eتوفر التوصــيات الجديدة الصــادرة عن المنظمة بشــأن لقاحات التهاب الكبد   -٧

والصـــانعين ومبتكري اللقاحات إرشـــادات حول تصـــنيعها وتقييمها غير الســـريري واآلخر الســـريري. وســـيمّكن اعتماد 
واالختبار المســـبق لصـــالحيتها واســـتخدامها في المناطق  Eلوثيقة من إصـــدار تراخيص للقاحات التهاب الكبد ا هذه

 .Eالتي تندلع بها الفاشيات للوقاية من اإلصابة بفيروس التهاب الكبد 
 
وتحل المبادئ التوجيهية الموصــــــــى بها لالبتكار واإلنتاج المأمونين للقاحات فيروســــــــات األنفلونزا الجائحة   -٨

بها في جوائح محل المبادئ التوجيهية السابقة التي اعتمدتها لجنة الخبراء البشرية وفيروسات األنفلونزا المحتمل تسبُ 
. ويراعي التنقيح الخبرة الكبيرة المكتســـبة من التعامل مع كل من فيروســـات أنفلونزا الطيور الشـــديدة ٢٠٠٥في عام 

لكنها ذات قدرة اإلمراض وتلك المصــنفة بوصــفها ذات درجة منخفضــة من القدرة على العدوى في أصــناف الطيور 
التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع أو خفض  عالية على العدوى في البشــر. وتحدد المبادئ التوجيهية المنقحة أيضــاً 

المخاطر التي يتعرض لها العاملون المشــــــــــــاركون في ابتكار تلك اللقاحات وٕانتاجها، وخطر تســــــــــــرب الفيروس إلى 
 ى الحيوانات. البيئة، بما في ذلك خطر انتقال العدوى إل

                                                            
 .٢٠١٩، ٢، الملحق ١٠١٦سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ١
 .٢٠١٩، ٣، الملحق ١٠١٦سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ٢
 .٢٠١٩، ٤، الملحق ١٠١٦سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ٣
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وتكتســـــــي المبادئ التوجيهية الصـــــــادرة عن المنظمة بشـــــــأن اإلنتاج المأمون للقاحات شـــــــلل األطفال ومراقبة   -٩
لجنة الخبراء، أهمية اســــــتراتيجية لتنفيذ المبادرة العالمية الســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال  جودتها، التي اعتمدتها أيضــــــاً 

والشــوط األخير من اســتئصــاله. وتتناول المبادئ التوجيهية المنقحة التدابير الالزمة لالحتواء خالل إنتاج لقاح شــلل 
الت لقاح األنفلونزا الحي الموهن األطفال المعطل الُمنَتج من كل من سالالت فيروس شلل األطفال البري ومن سال

المسـتخدمة في صـناعة اللقاح الفموي المضـاد لشـلل األطفال ومراقبة جودته. وتحل الوثيقة محل المبادئ التوجيهية 
بشـــأن اإلنتاج المأمون للقاح شـــلل األطفال المعطل المصـــنوع من فيروســـات  ٢٠٠٤الصـــادرة عن المنظمة في عام 
تتناول التنفيذ لضـــــــمان  عملجودته. وقد أوصـــــــت لجنة الخبراء باالهتمام بعقد حلقات  شـــــــلل األطفال البري ومراقبة

علم الجهات التنظيمية وصــــــــانعي لقاح شــــــــلل األطفال والباحثين ومســــــــؤولي الصــــــــحة العمومية بالمبادئ التوجيهية 
د على أن هـذه الوثيقــة ينبغي أن تُقرأ بـاالقتران مع خطــالمحــدَّ  ة العمــل العــالميــة للتقليــل إلى ثـة وفهمهــا لهــا. وقـد تـَأكـَّ

أدنى حد من مخاطر فيروس شــــلل األطفال ذات الصــــلة بالمرافق عقب اســــتئصــــال نمط معين من فيروســــات شــــلل 
األطفال البرية والوقف التدريجي الســــــــــتعمال لقاح شــــــــــلل األطفال الفموي: خطة العمل العالمية الثالثة، ومع تقارير 

 .الفريق االستشاري المعني باالحتواء

وقــد أقرت الــدول األعضـــــــــــــــــاء بمــا لمعــايرة أدويــة العالج البيولوجيــة من أولويــة من أجــل زيــادة إتــاحــة هــذه   -١٠
المنتجات. وتسـهم أعمال لجنة الخبراء المتعلقة بمنتجات العالج البيولوجية بما في ذلك المنتجات العالجية الحيوية 

حة منتجات العالج البيولوجية بما في ذلك منتجات ) بشـــــــــــــــأن إتا٢٠١٤( ٢١-٦٧ج ص عالمماثلة في تنفيذ القرار 
عدت، في هذا السياق، الوثيقة التي تتضمن العالج البيولوجية المماثلة وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها. وقد أُ 

األســـــــئلة واألجوبة الصـــــــادرة عن المنظمة بشـــــــأن منتجات العالج البيولوجية المماثلة الســـــــتكمال المبادئ التوجيهية 
. ٢٠٠٩عتمدتها اللجنة في عام صــــــــــــــــادرة عن المنظمة بشــــــــــــــــأن تقييم منتجات العالج البيولوجية المماثلة التي اال

لوضــع متطلبات تنظيمية وطنية لتقييم هذه المنتجات لغرض  خدمت تلك المبادئ التوجيهية بوصــفها أســاســاً اســتُ  وقد
تزال سارية المفعول، ومن ثم، ال ٢٠٠٩ة منذ عام توجيهية الصادر ترخيصها. وقد أقرت لجنة الخبراء بأن المبادئ ال

في هذه المرحلة. ووافقت لجنة الخبراء على هذه الوثيقة الناتجة التي تتضــــــمن األســــــئلة واألجوبة،  ال تتطلب تنقيحاً 
من نشــــــــــرها  بدالً  ٢٠٠٩وأوصــــــــــت بأن تُنشــــــــــر على موقع المنظمة مقرونة بالمبادئ التوجيهية الصــــــــــادرة في عام 

 لتقرير اللجنة. لحقاً باعتبارها م

 اآلثار المترتبة بالنسبة إلى برامج المنظمة

أوصــت لجنة الخبراء بأال تتضــمن وثائق المنظمة المســتقبلية المتعلقة باللقاحات والمواد البيولوجية األخرى   -١١
وكتيباتها)، من اآلن المنشــــــــــورة في ســــــــــلســــــــــلة التقارير التقنية (بما في ذلك توصــــــــــيات المنظمة ومبادئها التوجيهية 

وبأثر فوري، توصــــية إلجراء اختبار انتفاء الضــــرر. واتُِفق على أن يدرج في التقرير الكامل للجنة الخبراء  فصــــاعداً 
ما يفيد ضرورة أن ُيَتَجاهل اآلن أمر إدراج هذا االختبار في وثائق سلسلة التقارير التقنية الصادرة عن المنظمة من 

 همة نحو التنظيم والتقارب التنظيمي المسندين بحقائق العلم على المستوى العالمي.قبل. وهذا يمثل خطوة م

ضـــــــــات ذات األولوية لطوارئ الصـــــــــحة العمومية ينبغي أن يظل وأكدت لجنة الخبراء على أن توحيد الُممرِ   -١٢
بشأن الجسم المضاد أولوية من أولويات المنظمة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ُيستخدم أول معيار دولي للمنظمة 

، في التشــــخيص وتقييم ٢٠١٨لفيروس زيكا من الســــاللة األســــيوية (البشــــري)، الذي وضــــعته لجنة الخبراء في عام 
ل إنشـــــاء هذه المادة المرجعية خطوة رئيســـــية إلى األمام في دعم التأهب لطوارئ اللقاح والترصـــــد المصـــــلي. ويشـــــكّ 

 الصحة العمومية. 
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  الصيدالنيةمواصفات المستحضرات 
  

 لجنة الخبراء الثالثة والخمسون المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدالنية
 ٢٠١٨١تشرين األول/ أكتوبر  ٢٦-٢٢جنيف، 

 
تســــدي لجنة الخبراء المعنية بمواصــــفات المســــتحضــــرات الصــــيدالنية المشــــورة إلى المدير العام في مجال   -١٣

على مشــــــاورة  عملية تســــــتهدف التوصــــــل إلى توافق في اآلراء بناءً ضــــــمان جودة األدوية. وُتعد المشــــــورة من خالل 
علنية واســـــــــــــــعة النطاق تتبع إجراءات محددة، وتشـــــــــــــــمل جميع المجاالت المتعلقة بضـــــــــــــــمان جودة األدوية، بدءًا 

 باستحداثها وانتهاًء بتوزيعها على المرضى.
 

 التوصيات الرئيسية

ًا دســــتورياً  ١٢واعتمدت لجنة الخبراء تســــعة مبادئ توجيهية   -١٤ دراســــات إفرادية  ١٠(فصــــالن عامان و نصــــّ
مواد كيميائية مرجعية دولية جديدة  ١٠وأكدت إصــــــــــدار  دســــــــــتور األدوية الدوليجديدة منقحة) لغرض إدراجها في 

  حددها أحد مراكز اإليداع.
 

 وقد اعُتِمدت المبادئ التوجيهية والمقررات اإلجرائية التالية وأوصي بها:  -١٥
 ؛إلعداد مبادئ المنظمة التوجيهية لضمان جودة األدوية إجراءات 
  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالممارســـــات الجيدة في تصـــــنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء- 

 ؛الجزء التوضيحي
  المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالممارســـــــــــــــات الجيدة في مجاالت التدفئة، بما فيها النص العام

 ؛ئيسي، والتحقق من اإلجراءات التحليلية، وتهوية النظم التي تديرها الحواسب، واختبار الصالحيةالر 
  في مجال قابلية األدوية المتعددة المصـــادر، اتفق على مجموعة من األولويات إلعداد اقتراح التخلي

موذجيــة بشـــــــــــــــــأن عن متطلبــات التكــافؤ البيولوجي لألدويــة في األحيــاء المــدرج في قوائم المنظمــة الن
األدوية األســاســية. وتأكدت حصــيلة دراســة تجريبية واعتمد بروتوكول إجراء التجارب الخاصــة بتوازن 
المواد القابلة للذوبان لغرض تصــنيف مكونات المســتحضــرات الصــيدالنية الفعالة وفقًا لنظام تصــنيف 

 ؛جيالمستحضرات الصيدالنية البيولوجية للتخلي عن متطلبات التكافؤ البيولو 

 ؛المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات استيراد المنتجات الصيدالنية 
 تنفيذ اإلجراءات التعاونيةالمتعلقة ب الوثيقة االرشادية. 

 
وعالوًة على ذلك، أوصـــــت لجنة الخبراء بمواصـــــلة طرح مخطط التقييم الخارجي لضـــــمان الجودة لتســـــتفيد   -١٦

منه مختبرات مراقبة الجودة الوطنية وتحديث مخطط إشهاد المنظمة على جودة المنتجات الصيدالنية المتداولة في 
 التجارة الدولية وٕاجراءاتها بمشاركة نشطة من الدول األعضاء. 

  
  

                                                            
١    WHO Technical Report Series, No. 1019, 2019 

(https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/expert_committee/trs_1019/en/.  
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  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
  
أدى التزايد في العولمة في مجال تجارة المســـــتحضـــــرات الصـــــيدالنية وتبادلها وٕاضـــــفاء الطابع الدولي على   -١٧

إنتاجها إلى ظهور أدوية مصــــــممة لالســــــتخدام خارج بلد صــــــنعها في معظم األحيان. وتوفر لجنة الخبراء مجموعة 
لدولية الخطية والمادية لضـــــــــــــــمان توافر الجودة في األدوية خالل دورة حياتها الكاملة من واســـــــــــــــعة من المعايير ا

ما تمتد عبر القارات.  االبتكار إلى التوزيع على المرضـــــــــى على طول ســـــــــلســـــــــلة التوريد المتزايدة التعقيد التي كثيراً 
واإلرشــــــــادات التنظيمية تيســــــــيرًا ويهدف الكثير من أعمالها إلى إحداث مزيد من التقارب في مجال ضــــــــمان الجودة 

إليجاد أوجه التآزر الفعال بين الســـــــــــــــلطات المعنية والهيئات القائمة على دســــــــــــــــاتير األدوية وداخلها، وتقليًال من 
وقد صــــممت تلك المعايير لخدمة جميع الدول األعضــــاء، خاصــــة الســــلطات ازدواجية الجهود، ومن َثمَّ التكاليف. 

مية بها، والمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، وجهود الموائمة اإلقليمية والمشـــــــتركة التنظيمية الوطنية واإلقلي
بين األقاليم، ولتؤكد مبادرات الصـــــــــحة العمومية ذات األهمية، بما في ذلك االختبار المســـــــــبق لصـــــــــالحية األدوية 

والصــــندوق العالمي لمكافحة األيدز  العالية الجودة وشــــرائها من خالل الهيئات الدولية الكبرى من قبيل اليونيســــيف
  والسل والمالريا.

ويتمثل الهدف من أعمال لجنة الخبراء في المســــاهمة بفعالية وكفاءة في تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة   -١٨
والمأمونة وغايات التغطية الصــحية الشــاملة، من أجل المســاعدة في توســيع رقعة إتاحة األدوية ذات الجودة العالية 

 والفعالة بأسعار معقولة وٕاطالة مداها.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى برامج المنظمة

توفر أعمال لجنة الخبراء القواعد والمعايير الدولية الالزمة لضـــــــــــــــمان جودة األدوية التي تبتكر من خالل   -١٩
تي يتعلق عملها باألدوية. وتؤثر عملية تشـــــــــــــاور عالمية واســـــــــــــعة النطاق ذات أهمية في مختلف وحدات األمانة ال

الحصــــــــــــيلة التي تتوصــــــــــــل إليها لجنة الخبراء والتوصــــــــــــيات التي تقدمها تأثيرًا واســــــــــــع النطاق على برامج المنظمة 
ومكاتبها، بما فيها المكاتب اإلقليمية واألخرى القطرية، عالوًة على شـــــراكاتها وأعمال لجان الخبراء األخرى. وتخدم 

الختبار المســــــــــبق لصــــــــــالحية األدوية والنظم التنظيمية على وجه الخصــــــــــوص من خالل توفير لجنة الخبراء ِفرق ا
المبادئ التوجيهية والمعايير والمواصـــــــــــفات الدولية التي تصـــــــــــدر عن المنظمة. وفي المقابل، تزّود اللجنة بتعليقات 

ية الحالية والمواصـــــفات التي يزيد بالمعنيين بتطبيق المبادئ التوجيه عملية من خالل العالقة التي تربطهما مباشـــــرةً 
مواصــفة. وتوفر اللجنة القواعد والمعايير الدولية الالزمة لتحديد جودة األدوية عالميًا،  ٧٠٠مبدًأ و ٩٠عددها على 

يجية المدير العام الرامية توتساعد المنظمة على االضطالع بدورها المعياري، وتساهم مساهمة فعالة في تنفيذ استرا
  ألهدافة المليارية الثالثية.إلى بلوغ ا

  
  االعتماد على األدوية

 
  االجتماع الحادي واألربعون للجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية

  ٢٠١٨١تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦-١٢جنيف، 
 

المتعلقـــة  إن المنظمـــة مكّلفـــة بموجـــب اتفـــاقيـــات المراقبـــة الـــدوليـــة للمخـــدرات بمهمـــة تقييم البّينـــات العلميـــة  -٢٠
باالعتماد على المواد النفســـــــــانية التأثير وٕاســـــــــاءة اســـــــــتعمالها وٕاضـــــــــرارها بالصـــــــــحة واســـــــــتعمالها ألغراض العالج. 

                                                            
 .٢٠١٩ ،١٠١٨سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم    ١
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هذا التقييم عن طريق لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية التي تصـــدر توصـــيات بشـــأن ما إذا كان   وُيجرى
 ة دولية.ينبغي أن تخضع المواد النفسانية التأثير لمراقب

 
   التوصيات الرئيسية

 
  مادة نفسانية التأثير وأصدرت التوصيات التالية: ١٦استعرضت لجنة الخبراء   -٢١
  

أوصــت لجنة الخبراء بإخضــاع تســع مواد نفســانية التأثير جديدة للمراقبة  المواد النفسانية التأثير الجديدة.
الدولية. وتشـــــــــــــــمل أربعة نظائر مماثلة من الفنتانيل ســـــــــــــــاهمت في وفيات ناجمة عن اإلفراط في تعاطي 

  األفيون حول العالم، وأربعة شبائه قنب اصطناعية، وأحد مستحضرات الكاثينون (منبه). 

براء بعدم إخضــــــــــــاع الترامادول للمراقبة الدولية في الوقت الحالي بســــــــــــبب قلة أوصــــــــــــت لجنة الخ األدوية.
المســكنات البديلة الالزمة لعالج األلم الذي يتراوح من متوســط إلى شــديد في العديد من البلدان المنخفضــة 
 الدخل وفي حاالت األزمات. وٕاضــــافًة إلى ذلك، أوصــــت اللجنة بعدم وضــــع البريغابلين في جدول األدوية

الخاضــة للمراقبة في ذلك الوقت. وينبغي أن تظل المادتان كلتاهما خاضــعتين للترصــد حتى يتســنى رصــد 
 لها على الصحة العمومية. األضرار التي تشكّ 

لها تلك المواد على الصــحة العمومية، تشــكّ التي أقرت لجنة الخبراء باألضــرار  القنب والمواد المرتبطة به.
ا في األغراض العالجية والعلمية. ونتيجة لذلك، أوصت باتباع مستوى أكثر عالوة على احتمال استخدامه

في مراقبة القنب والمواد المرتبطة به بما من شـــــأنه أن يحول دون وقوع األضـــــرار المرتبطة بالعقاقير  حذراً 
 مع ضمان توافر المستحضرات الصيدالنية المشتقة من القنب لالستخدام في األغراض الطبية. 

ُأبلغ األمين العام لألمم المتحدة بتلك التوصــيات، وســوف تخضــع لتصــويت الدول األعضــاء في لجنة  وقد  -٢٢
  لها.  المخدرات التابعة لألمم المتحدة التي تتخذ من فيينا مقراً 

 
  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية

  
لألغراض الطبية والعلمية، مع الحيلولة دون تضــــمن توصــــيات لجنة الخبراء توافر المواد النفســــانية التأثير   -٢٣

تسربها وٕالحاقها أضرار بالصحة. وتعني توصيات لجنة الخبراء بإخضاع المواد النفسانية التأثير للمراقبة الدولية أن 
  معينة على استيراد المواد الخاضعة للمراقبة وتصديرها وحيازتها واستعمالها.  تضع البلدان قيوداً 

 
لها وقد ســـــــاهمت في وقوع  تأثير جديدة من قبيل نظائر الفنتانيل ال اســـــــتعمال طبياً الوهناك مواد نفســـــــانية   -٢٤

أعداد كبيرة من الوفيات بســـبب الجرعات المفرطة. وأوصـــت لجنة الخبراء بإخضـــاع تلك المواد للرقابة الدولية لتقييد 
 ا. استعمالها والحيلولة دون وقوع األضرار التي يمكن أن تسببه

وثمــة أدويــة من قبيــل الترامــادول ال غنى عنهــا لعالج األلم في البلــدان المنخفضــــــــــــــــة الــدخــل وفي حــاالت   -٢٥
الطوارئ التي قد ال تتوافر بهـا المواد األفيونيـة التـأثير من قبيـل المورفين. واعترفت لجنـة الخبراء بالزيادة في عدد 

عض البلدان، التي ُيعتمد في بعضـــــــــــــــها على اســـــــــــــــتعمال التقارير التي تفيد معاقرة الترامادول واالعتماد عليه في ب
الترامادول المغشــــوش والمتدني النوعية. وقد اســــتهدفت توصــــيات لجنة الخبراء ضــــمان توافر الترامادول لالســــتخدام 

 المشروع، مع الحيلولة دون وقو الضرر الناجم عن إساءة استعماله. 
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ال الطبي للقنب ومكوناته. فثمة بلدان عديدة تشــــــــــرع في وقد أقرت اللجنة بالتطورات األخيرة في االســــــــــتعم  -٢٦
الوقت الحالي في وضــــع ســــياســــات تســــمح باســــتعمال المنتجات المرتبطة بالقنب لالســــتعمال لألغراض الطبية وفي 

ذ تلك الســــياســــات. وتيســــر التوصــــيات االســــتعمال الطبي الســــليم للمنتجات المرتبطة بالقنب التي ثبتت نجاعتها يتنف
إجراء مزيد من البحوث في تلك االســــــــتعماالت، مع الحيلولة دون إســــــــاءة اســــــــتعمالها من خالل تطبيق ن من وتمكّ 

مســـــتويات مالئمة من المراقبة الدولية على القنب ومكوناته. ومن المتوقع أن تســـــاهم التوصـــــيات في تحســـــين توافر 
 تفاقيات الدولية في البلدان. المستحضرات الصيدالنية القائمة على القنب بسبب زيادة الوضوح في تنفيذ اال

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى برامج المنظمة

بغية ضـــــمان إتاحة األدوية مثل المواد األفيونية التأثير لالســـــتخدام المشـــــروع لســـــد االحتياجات الضـــــرورية   -٢٧
الخبراء المعنية لها، كعالج األلم على ســـــــــــــــبيل المثال، تعكف أمانة لجنة الخبراء على العمل عن كثب مع لجنة 

باختيار األدوية األســـاســـية واســـتخدامها المســـؤولة عن تنقيح قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األســـاســـية وتحديثها. 
والهدف من ذلك التعاون هو ضمان تقاسم المعلومات المسندة بالبّينات بشأن االستعمال المالئم لألدوية الخاضـعة 

لك التدبير العالجي لأللم والرعاية الملطفة. وتعمل أمانة لجنة الخبراء عن كثب للرقابة لمختلف الحاالت، بما في ذ
عد مع برامج منظمة الصــــــحة العالمية المعنية باأليدز والعدوى بفيروســــــه والصــــــحة النفســــــية بغية معالجة البُ  أيضــــــاً 

 المتعلق بالصحة العمومية من أبعاد مشكلة المخدرات العالمية بطريقة متكاملة.

ؤدي توصــــــــيات لجنة الخبراء إلى إحداث آثار عميقة بالنســــــــبة إلى البلدان، وللمكاتب اإلقليمية والقطرية وت  -٢٨
التـابعـة للمنظمـة دور بالغ األهميـة في التوعيـة بمـا للمؤثرات العقليـة من مخـاطر على الصـــــــــــــــحـة العموميـة، ودعم 

اســــــــتمرار، وتعزيز اســــــــتخدام المبادئ البلدان في رصــــــــد األضــــــــرار المتصــــــــلة بالمخدرات من خالل جمع البيانات ب
  التوجيهية الالزمة لالستخدام المناسب لألدوية والوقاية والعالج من اضطرابات المخدرات على المستوى القطري. 
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