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  خدِّراتجلنة امل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت) ب (١٠البند 

  :خدِّراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل
          التغيريات يف نطاق مراقبة املواد

      التغيريات يف نطاق مراقبة املواد    
      رة من األمانةمذكِّ    

  صملخَّ  
 عمـال باملعاهـدات      أن تنظـر فيهـا     خـدِّرات  جلنـة امل   مـن  ُيـراد    ن هذه الوثيقة توصـيةً    تتضمَّ  

  .خدِّراتالدولية ملراقبة امل
ــرة     ــادة  ١٣وتقــضي الفق ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري     ١٢ مــن امل  مــن اتفاقي

مـدى كفايـة    يا ببحـث    دور اللجنة   تقوم بأن   ١٩٨٨ سنةات العقلية ل  ؤثِّر وامل خدِّراتاملشروع يف امل  
 ذلـك ، فسوف ُتعرض علـى اللجنـة، إلجـراء          ومن مثَّ . ومالءمة اجلدولني األول والثاين من االتفاقية     

 ١٢ مـن املـادة   ٤، عمال بالفقرة خدِّرات، املعلومات اليت أحالتها اهليئة الدولية ملراقبة امل   االستعراض
ــة ــيم مــادة  ١٩٨٨  ســنةمــن اتفاقي ــان"اختــصارا (وأســيتونتريل فينيــل أسيت-ألفــا، بــشأن تقي    ،)"األب

، ١٩٨٨سـنة    اهليئة بإدراج تلك املادة يف اجلـدول األول مـن اتفاقيـة              ض عليها توصيةُ  عَركما ستُ 
        .لكي تنظر فيها

                                                         
  * E/CN.7/2014/1.  
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   خدِّراتالنظر يف إشعار موجَّه من اهليئة الدولية ملراقبة امل  -أوالً  
  افحة االجتار  مواد مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة ملكةبشأن جدول

    ١٩٨٨ سنةلات العقلية ؤثِّر واملخدِّراتغري املشروع يف امل
 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع              ١٢ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١

  : على ما يلي)١(ات العقليةؤثِّر واملخدِّراتيف امل
تقتـضي، يف رأي    إذا توافرت لدى أحد األطراف أو لدى اهليئة معلومات قـد                

أي منهما، إدراج مادة مـا يف اجلـدول األول أو اجلـدول الثـاين، َوَجـب علـى الطـرف                     
املذكور، أو على اهليئة، إشعار األمني العام بذلك وتزويده باملعلومات اليت تدعم هـذا              

 مـن هـذه املـادة أيـضا حينمـا          ٧ إىل   ٢  مـن  ويطبق اإلجراء املبيَّن يف الفقـرات     . اإلشعار
ــ غ حــذف مــادة مــا مــن  دى أحــد األطــراف أو لــدى اهليئــة، معلومــات تــسوِّ  تتــوافر ل

  . من أحد اجلدولني إىل اآلخر مااجلدول األول أو من اجلدول الثاين، أو نقل مادة
، أحالـت اهليئـة إىل األمـني العـام إشـعاراً بـشأن إمكانيـة                ٢٠١٣فربايـر   / شباط ٢٠ويف    -٢

  سـنة  يف اجلـدول األول التفاقيـة     ) " األبـان "تـصارا   اخ(فينيل أسيتوأسـيتونتريل    -ألفاإدراج مادة   
  .، يتضمن معلومات مفيدة تدعم ذلك اإلشعار١٩٨٨

 األمـني العـام     حـال ، أ ١٩٨٨  سـنة   من اتفاقية  ١٢من املادة    ٣ومبقتضى أحكام الفقرة      -٣
، ٢٠١٣مـارس  / آذار٨، املؤرَّخـة  NAR/CL.2/2013إىل مجيع احلكومات، يف املذكرة الشفوية   

ــا   ــات ذات صــلة   قكــل م ــن معلوم ــة م ــه اهليئ ــادة   دمت ــشأن م ــان" واســتبيانا ب ــاً "األب ــن ، طالب م
احلكومات تعليقات بشأن اإلشعار وكل املعلومات التكميلية اليت ميكن أن تـساعد اهليئـة علـى                

  .إجراء تقييمها لتلك املادة
 دولة قـد    ٤٢، كانت   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١واستجابة لتلك املذكرة، ويف       -٤

ــادة      ــة إدراج م ــة وتعليقــات ذات صــلة بإمكاني ــدَّمت معلومــات تكميلي ــان"ق  يف اجلــدول "األب
  .١٩٨٨  سنةاألول التفاقية

ــشرين الثــاين ٢٨ويف   -٥ ــوفمرب / ت ــة امل  ٢٠١٣ن   إشــعاراًخــدِّرات، أحالــت اهليئــة إىل جلن
  ).انظر املرفق (١٩٨٨  سنة يف اجلدول األول التفاقية"األبان"يوصي بإدراج مادة 

    

                                                         
  .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتملتحدة، األمم ا )1(  
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     اختاذهخدِّراتاإلجراء املطلوب من جلنة امل  - ثانيا  
 دولـة بـشأن إمكانيـة إدراج    ٤٢يف ضوء املعلومات التكميلية والتعليقـات الـواردة مـن        -٦

، ترى اهليئة أنـه يلـزم إخـضاع تلـك املـادة      ١٩٨٨  سنة  يف اجلدول األول التفاقية    "األبان"مادة  
 خفــض كميــة ، ومــن مثَّمــشروعةلــصنع عقــاقري غــري للمراقبــة الدوليــة بغيــة احلــد مــن توافرهــا  

 املـصنوعني بـصورة غـري مـشروعة مـن تلـك املـادة، ولـذلك، توصـي           يثامفيتـامني األمفيتامني وامل 
  .١٩٨٨  سنة للمراقبة يف إطار اتفاقية"األبان"اهليئة بإخضاع مادة 

سومريين يـ إ موجـودة يف شـكل       "األبـان "مـادة   نَّ   أل وعلى ضوء مـا ورد أعـاله، ونظـراً          -٧
، توصـي اهليئـة     بروبـانون -٢-فينيـل -١ العقّـار    ل إىل ، كالمهـا قابـل للتحـوّ      )تقابليني (كبنيمتما

ــادة   ــإدراج م ــان"ب ــسومرييها املتمــاكبني  " األب ــابليني(وإي ــة ) التق   ســنةيف اجلــدول األول التفاقي
١٩٨٨.  
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    املرفق
ئة  موجَّه من رئيس اهلي٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨إشعار مؤرَّخ     

 يف دورهتا السابعة خدِّرات إىل رئيس جلنة املخدِّراتالدولية ملراقبة امل
فينيل أسيتوأسيتونتريل يف اجلدول -ألفاواخلمسني بشأن إدراج مادة 

 خدِّراتاألول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل
    ١٩٨٨ سنةات العقلية لؤثِّروامل
أنَّ  بـ خـدِّرات  بـأن يبلـغ رئـيس جلنـة امل        خـدِّرات  ملراقبـة امل   ةيئـة الدوليـ   ف رئـيس اهل   يتشرَّ  -١

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري   ١٢ مــن املــادة ٥ و٤ للفقــرتني وفقــاًاهليئــة، 
فينيـل  -ألفـا ، قـد أجنـزت تقييمهـا ملـادة          ١٩٨٨ سنةات العقليـة لـ    ؤثِّر واملـ  خدِّراتاملشروع يف امل  

  .١٩٨٨  سنةتوخيا إلمكانية إدراجها يف اجلدول األول التفاقية) "األبان"(أسيتوأسيتونتريل 
طني أمفيتــامينيني، مهــا  يكثــر اســتخدامها يف صــنع منــشِّ"األبــان"وتــرى اهليئــة أنَّ مــادة   -٢

، بــصورة غــري مــشروعة، وأنَّ حجــم ونطــاق الــصنع غــري املــشروع   يثامفيتــامنياألمفيتــامني وامل
يتسببان يف مشاكل صحية واجتماعيـة خطـرية لـدى عامـة النـاس، ممـا                للمنشطات األمفيتامينية   

 مبــا يف ذلــك ،"األبــان"ولــذلك، توصــي اهليئــة بــإدراج مــادة . ُيــسوِّغ اختــاذ تــدبري دويل بــشأهنا
  .١٩٨٨  سنة، يف اجلدول األول التفاقية)التقابليان(إيسومرياها املتماكبان 

ــيم الــذي   وقــد أُعــدَّ   -٣ ــائج وتوصــيات التقي ــادة   ت نت ــة بــشأن تلــك امل ــه اهليئ انظــر (أجرت
كما ُنـشرت معلومـات عـن مـادة      . لكي تقدَّم إىل اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني       ) التذييل

 عن تنفيـذ املـادة   )د(٢٠١٢ و)ج(٢٠١١ و)ب(٢٠١٠ و)أ(٢٠٠٩ يف تقارير اهليئة لألعوام     "األبان"
  .دة من تلك املا١٣، عمال بالفقرة ١٩٨٨  سنة من اتفاقية١٢

                                                         
تقرير : ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرات واملخدِّرالسالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدمها يف صنع امل )أ(  

جتار غري  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠٠٩ات لعام خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل
  ).A.10.XI.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّراملشروع يف امل

تقرير : ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرات واملخدِّرالسالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدمها يف صنع امل )ب( 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١٠ات لعام خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل

 ).A.11.XI.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّراملشروع يف امل
تقرير :  مشروعةات العقلية بصفة غريؤثِّرات واملخدِّرالسالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدمها يف صنع امل )ج(  

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١ات لعام خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل
 ).A.12.XI.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّراملشروع يف امل

تقرير : ات العقلية بصفة غري مشروعةؤثِّرات واملخدِّرثر استخدمها يف صنع املالسالئف والكيمياويات اليت يك )د(  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١٢ات لعام خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل

 ).A.13.XI.4 رقم املبيع منشورات األمم املتحدة، (١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّراملشروع يف امل
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      التذييل
      التقييم والتوصيات    

    اخللفية  - ألف  
، إذ ســاورها القلــق ٢٠١٣فربايــر /، املعقــودة يف شــباط١٠٦قــرَّرت اهليئــة يف دورهتــا   -١

، أن تـستهل    )"األبـان "(فينيـل أسيتوأسـيتونتريل     -ألفـا بشأن تزايد عـدد احلـوادث املتعلقـة مبـادة           
، أحالـت اهليئـة إىل األمـني        ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٠ ويف   ".األبـان " جدولة ملـادة     وُتتابع عملية 

  . على ما كان لديها من معلومات ذات صلةيالعام لألمم املتحدة إشعاراً هبذا املعىن، حيتو
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار             ١٢ مـن املـادة      ٣ومبقتضى أحكام الفقـرة       -٢

، أرسل األمني العام ذلـك اإلشـعار،   ١٩٨٨نة  ات العقلية لس  ؤثِّر وامل خدِّراتغري املشروع يف امل   
 املعلومــــات ذات الــــصلة واســــتبيانا هبــــذا الــــشأن، بواســــطة املــــذكرة الــــشفوية        ناًمتــــضمِّ

NAR/CL.2/2013َّــة ، املؤر ــارس / آذار٨خـ ــراف وإىل دول  ٢٠١٣مـ ــدول األطـ ــع الـ ، إىل مجيـ
ــل    ــها أن ترســل، قب ــا من ــران١٤أخــرى، طالب ــه / حزي املعلومــات ، تعليقاهتــا وكــل  ٢٠١٣يوني

  .التكميلية اليت ميكن أن تساعد اهليئة على إجراء تقييمها
    

  التقييم  - باء  
 أن تأخـذها  جيـب  العوامـل الـيت   ١٩٨٨  سـنة  مـن اتفاقيـة  ١٢ مـن املـادة    ٤ُتبيِّن الفقرة     -٣

  :اهليئة بعني االعتبار عند تقييم إمكانية إخضاع مادة ما للمراقبة
 االعتبار مقـدار وأمهيـة وتنـوع االسـتعمال          إذا وجدت اهليئة، بعد أن تأخذ يف          

ــة وســهولة اســتعمال مــواد بديلــة ســواء لغــرض االســتعمال      املــشروع للمــادة وإمكاني
  :ات عقليةمؤثِّر أو خدِّراتاملشروع أو الصنع غري املشروع مل

   عقلي؛مؤثِّرر أو أنَّ املادة يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع ملخدِّ  )أ(    
 ب العقلـي يـسبِّ    ؤثِّر حجم ونطاق الصنع غري املشروع ملخدر أو ملـ         أنَّ  )ب(    

 اختـاذ إجـراء   يـربِّر مشاكل خطرية يف جمال الصحة العامة أو يف اجملـال االجتمـاعي، ممـا           
  دويل؛

مـا يـرجح أن يترتـب علـى إدراجهـا يف أحــد       لمـادة، يتـضمن بيـان   ل إىل اللجنـة تقييمـا   أرسـلت 
الــصنع غــري املــشروع، مــع    يف اجلــدولني األول أو الثــاين مــن أثــر يف االســتعمال املــشروع و     

  . ضوء ذلك التقييم من تدابري املراقبة يفتوصيات مبا قد تراه مناسبا
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، ١٩٨٨  سـنة   من اتفاقيـة   ١٢ من املادة    ٤ولكي تقوم اهليئة بذلك التقييم وفقا للفقرة          -٤
يف اإلشعار الذي وجهته إىل األمني العام وكذلك ما تلقتـه مـن      كانت لديها املعلومات الواردة     

وقــد جــاء يف . ، مــن تعليقــات ومعلومـات تكميليــة ١٢ مـن املــادة  ٣احلكومـات، وفقــا للفقــرة  
 "األبـان "ا تؤيـد صـراحةً إدراج مـادة          اليت ردَّت على االسـتبيان أهنـا إمَّـ         ٤٢ردود احلكومات الـ  

  .ا ال اعتراض لديها على ذلكوإمَّ
  :يف اعتبارها العوامل التاليةولدى إجراء ذلك التقييم، أخذت اهليئة   -٥

، املدرجـة   بروبانون  -٢-فينيل-١اشرة للمادة    هي سليفة مب   "األبان"أنَّ مادة     )أ(  
ــة   ــن اتفاقي ــامني    ١٩٨٨  ســنةيف اجلــدول األول م ــشروع لألمفيت ــصنع غــري امل ــستخدم يف ال  وت

ات ؤثِّر، ومها مدرجان مع أمالحهما وإيسومرياهتما يف اجلدول الثـاين التفاقيـة املـ             يثامفيتامنيملوا
  ؛١٩٧١العقلية لسنة 

 لــيس هلــا اســتعمال مــشروع معــروف، باســتثناء اســتعماهلا   "األبــان"أنَّ مــادة   )ب(  
ــاك تطبي      ــه ليــست هن ــة؛ كمــا أن ــل املختربي ــادير صــغرية يف البحــث والتطــوير والتحالي قــات مبق

 كمادة أولية، وليس هناك تعامل جتـاري مـشروع ومنـتظم            "األبان"صناعية تستخدم فيها مادة     
  وموثَّق هبذه املادة إال مبقادير صغرية ألغراض البحوث؛

منــها  ويف املقــادير املــضبوطة "األبــان"أنَّ االزديــاد احلــايل يف تــواتر ضــبطيات    )ج(  
لـة، نظـرا لتحـسُّن الـضوابط الرقابيـة املفروضـة علـى              يرتبط حباجة املتجرين إىل إجياد سـليفة بدي       

ــادة   ــانون -٢-فينيـــل-١الـــسالئف الرئيـــسية، وهـــي مـ ومحـــض فينيـــل اخلـــل، وكـــذلك  بروبـ
  .١٩٨٨  سنةاإليفيدرين والسودوإيفيدرين، اليت هي مجيعا مدرجة يف اجلدول األول التفاقية

    
    النتائج  - جيم  

  :يئة ما يلييف ضوء العوامل املذكورة أعاله، ترى اهل  -٦
أنَّ حجم ونطاق مشاكل الصحة العامة أو املـشاكل االجتماعيـة الـيت ُيـسببها                 )أ(  

 املـصنوعني بـصورة غـري مـشروعة ال يـزاالن ميـثالن مـسألتني           يثامفيتـامني تعاطي األمفيتـامني وامل   
  تستدعيان اختاذ تدابري دولية؛

-٢-فينيـــل-١دة  مناســـبة جـــدا لالســـتعمال يف صـــنع مـــا"األبـــان"أنَّ مـــادة   )ب(  
مثـل الـصنع   (" األبـان "واحلـوادث املتعلقـة مبـادة      . يثامفيتـامني ، ومـن مث األمفيتـامني وامل      بروبانون

، مع ازدياد التواتر واملقـادير املبلَّـغ عنـها منـذ         ٢٠٠٦معروفة منذ عام    ) واالجتار غري املشروعني  
.  منـاطق أخـرى    ، خصوصا يف أوروبا، وإن كـان الـضرر قـد حلـق أيـضا ببلـدان يف                 ٢٠١٢عام  
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ونظرا لـسهولة عمليـة الـصنع غـري املـشروع، ميكـن أن يـشهد نطـاق االسـتعمال غـري املـشروع                 
  مزيدا من االنتشار يف مناطق أخرى؛

ــادة       )ج(   ــشروع مل ــاك صــنع م ــيس هن ــه ل ــان"أن ــت   "األب ــة، وإن كان  كــسلعة هنائي
ميكن أن يكـون    ، كما   بروبانون-٢-فينيل-١تستعمل كوسيط يف عملية الصنع املشروع ملادة        

غـري أنَّ احلكومـات مل حتـدِّد كميـاً نطـاق      . هلا اسـتعمال يف صـنع بعـض الكيمياويـات األخـرى         
استعمال تلك الكيمياويات األخرى ومل ُتـِشر إىل مـواد بديلـة جيـري اسـتعماهلا لـذلك الغـرض                    

  نفسه؛
ة  ألغراض جتارية مـشروعة حمـصور يف مقـادير صـغري           "األبان"أنَّ التعامل مبادة      )د(  

فالبلدان القليلة اليت ذكرت وجود واردات مـن هـذه املـادة يف       . جدا ألغراض البحث والتطوير   
السنوات الثالث املاضية إمنا فعلت ذلك علـى أسـاس أنَّ املـادة غـري خاضـعة للمراقبـة، ومـن مث                      

  فإنَّ الشحنات ليست غري مشروعة، وإن مل تكن بالضرورة تستعمل لألغراض مشروعة؛
  يف إطـار اتفاقيـة     "األبان" من حكومة رأت صعوبة يف تأييد إدراج مادة          أنه ما   )ه(  

وَتوافر هذه املادة ألغراض حبثية وتطويرية حمدودة هو أمر تقرره التـدابري الرقابيـة              . ١٩٨٨ سنة
وينبغي هيكلة تلك التدابري على حنو يكفـل تـوافر          . اليت تنفذها احلكومات على الصعيد الوطين     

  ها ألغراض االستعماالت املشروعة ذات الصلة؛تلك املادة وتوزيع
 لـن تكـون هلـا آثـار سـلبية يف            ١٩٨٨  سنة اقية يف إطار اتف   "األبان"أنَّ جدولة     )و(  

  .توافر تلك املادة لألغراض املشروعة
    

    التوصيات  - دال  
  للمراقبة الدولية، من أجل احلد من توافرهـا        "األبان" املادة   عترى اهليئة أنه يلزم إخضا      -٧

 املـصنوعني بـصورة     يثامفيتـامني لصنع عقاقري غري مشروعة، ومن مث تقليل كمية األمفيتـامني وامل          
ولن يكون لتلـك الـضوابط الرقابيـة تـأثري سـليب علـى تـوافر تلـك                  . غري مشروعة من تلك املادة    

ســوقها املــشروعة والتجــارة   نَّ املــادة ألي مــن أغــراض البحــث والتطــوير املعروفــة، نظــرا أل      
 "األبــان"ويف ضــوء مــا ذكــر أعــاله، توصــي اهليئــة بإخــضاع   . ة فيهــا حمــدودتني جــدااملــشروع

  .١٩٨٨  سنةللمراقبة يف إطار اتفاقية
 يف ١٩٨٨  ســنةواالخــتالف الوحيــد بــني اجلــدول األول واجلــدول الثــاين مــن اتفاقيــة   -٨

مـن  ) أ (١٠الوقت احلاضر هو إمكانية اسـتظهار احلكومـات حبقهـا املنـصوص عليـه يف الفقـرة                  
 "األبـان "ومـن شـأن إدراج   .  من تلك االتفاقية لكي تطلب إشعارات سابقة للتصدير    ١٢املادة  
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إشــعارات ســابقة   أن ميكِّــن احلكومــات مــن طلــب    ١٩٨٨  ســنةيف اجلــدول األول التفاقيــة 
  .للتصدير، وهذا بدوره يتيح رصد صنع هذه املادة والتجارة فيها

ين متمــاكبني  موجــودة يف شــكل إيــسومَري"بـان األ"نَّ وعلـى ضــوء مــا ســبق، ونظــرا أل   -٩
فينيـل  -ألفـا ، توصي اهليئة بـإدراج      بروبانون-٢-فينيل-١، كالمها قابل للتحويل إىل      )تقابليني(

  سـنة  يف اجلدول األول التفاقيـة    ) نيالتقابلي (نيها املتماكب يوإيسومَري) "األبان"(أسيتوأسيتونتريل  
١٩٨٨.  

  


