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  جلنة املخدِّرات
 الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠١٤ مارس/ آذار٢١- ١٣فيينا، 
    مشروع التقرير  

     )املكسيك(غونسالو سريفريا مارتينيس : راملقرِّ
     إضافة    
    تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات    

ــة،    -١ ــرت اللجنــ ــاءنظــ ــودتني يف   أثنــ ــعة، املعقــ ــسادسة والتاســ ــستيها الــ  ١٩ و١٧ جلــ
  : من جدول األعمال، الوارد َنصُّه فيما يلي١٠مارس، يف البند /آذار

  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات"  
التحديات الـيت تواجههـا جلنـة املخـدِّرات ومنظمـة الـصحة العامليـة واألعمـال                   )أ"(  

ر توصـيات بــشأن  داصـ الـيت ستـضطلعان هبـا مــستقبالً يف جمـال اسـتعراض املـواد بغيــة احتمـال إ       
  جدولتها؛
  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )ب"(  
  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات؛  )ج"(  
رات العقليــة لألغــراض  واملــؤثِّاملخــدِّرةالتعـاون الــدويل لــضمان تــوافر العقــاقري    )د"(  

  الطبية والعلمية مع منع تسريبها؛
  ."ت الدولية ملراقبة املخدِّراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدا  )هـ"(  
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  : ما يلي١٠وكان معروضاً على اللجنة للنظر يف البند   -٢
تقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     )أ(  
  ؛(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2)واجلرمية 
  ؛(E/CN.7/2014/9)مذكرة من األمانة عن التغيريات يف نطاق مراقبة املواد   )ب(  
مــذكرة مــن األمانــة عــن التحــديات الــيت تواجههــا جلنــة املخــدِّرات ومنظمــة      )ج(  

الصحة العاملية واألعمال اليت ستـضطلعان هبـا مـستقبالً يف جمـال اسـتعراض املـواد بغيـة احتمـال              
 ؛(E/CN.7/2014/10)إصدار توصيات بشأن جدولتها 

  ؛(E/INCB/2013/1) ٢٠١٣رات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ  )د( 
السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صـنع املخـدِّرات واملـؤثرات              )هـ(  

 عـن تنفيـذ املـادة       ٢٠١٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام       : العقلية بصفة غري مشروعة   
 يف املخـدِّرات واملـؤثرات العقليـة         من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجـار غـري املـشروع           ١٢

  ؛(E/INCB/2013/4) ١٩٨٨لسنة 
ــة املخــدِّرات        )و(   ــة ملراقب ــدات الدولي ــضى املعاه ــصة مبقت ــة املخت ــسلطات الوطني  ال

(ST/NAR.3/2013/1)؛  
تقرير عن مـشاورات اخلـرباء بـشأن املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة، املعقـودة يف                   )ز(  
  ؛(E/CN.7/2014/CRP.1) ٢٠١٣رب سبتم/ أيلول٥ إىل ٣فيينا من 
معلومات حمدَّثـة مقدَّمـة مـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات عـن تنفيـذ قـرار                       )ح(  

ــة املخــدِّرات   ــة، وقرارهــا    ٤٩/٦جلن ــواد اخلاضــعة للمراقب ــامني يف قائمــة امل ــشأن إدراج الكيت  ب
  ؛(E/CN.7/2014/CRP.2) بشأن التصدي للخطر الناجم عن تعاطي الكيتامني وتسريبه ٥٠/٣

مــذكرة مــن األمانــة بــشأن املــسائل األخــرى الناشــئة عــن املعاهــدات الدوليــة     )ط(  
  ؛(E/CN.7/2014/CRP.3)ملراقبة املخدِّرات 

مــذكِّرة مــن األمانــة بــشأن املــسائل األخــرى الناشــئة عــن املعاهــدات الدوليــة     )ي(  
  ؛)E/CN.7/2014/CRP.10(رات ملراقبة املخدِّ

ــا   )ك(   ــة معلوم ــدا    ورق ــا العظمــى وأيرلن ــة أعــّدهتا اململكــة املتحــدة لربيطاني ت خلفي
 ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٣الشمالية بشأن الـبالغ الـذي َوجَّهتـه إىل األمـني العـام بتـاريخ                

  .(E/CN.7/2014/CRP.11)بشأن إعادة النظر يف نطاق مراقبة امليفيدرون 
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ــة املخــدِّرات    -٣ ــة ملراقب ــة الدولي ــة مــن املخــدِّرات   وألقــى رئــيس اهليئ  ورئــيس فــرع الوقاي
والشؤون الصحية ومدير شعبة شؤون املعاهـدات يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات                  

وقدَّم ممثل قسم الوقاية والعالج وإعادة التأهيل، التابع لفـرع الوقايـة            . واجلرمية كلمة استهاللية  
  . بصرياً-من املخدِّرات والشؤون الصحية، عرضاً مسعياً

ــة      -٤ ــان كلم ــب عــن اليون ــى املراق ــدورا    (وألق ــا وأن ــة عــن االحتــاد األورويب وألباني بالنياب
وآيـــسلندا وأوكرانيــــا والبوســــنة واهلرســـك وتركيــــا واجلبــــل األســـود ومجهوريــــة مقــــدونيا    

وتكلّـم ممثلـو الـصني وتايلنـد واهلنـد وكنـدا            ). اليوغوسالفية سابقاً ومجهورية مولـدوفا وصـربيا      
تحدة األمريكية وباكستان واليابان والربازيل واململكة املتحـدة ومـصر ومجهوريـة            والواليات امل 

  .كوريا واجلزائر وهولندا وأستراليا
وتكلّم أيضا املراقبون عن النرويج وسويسرا وإكوادور ولبنـان، وكـذلك املراقـب عـن            -٥

  .املفوضية األوروبية واملراقب عن منظمة الصحة العاملية
    

    تاملداوال  - ألف  
التحديات اليت تواجهها جلنة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية واألعمال اليت   - ١  

  ستضطلعان هبا مستقبالً يف جمال استعراض املواد بغية احتمال إصدار توصيات 
    بشأن جدولتها

ُســلِّم باملرونــة الــيت تتيحهــا االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات مــن أجــل التــصدي      -٦
ت اليت يطرحها التزايد الـسريع يف عـدد املـواد الـضارة غـري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة،                    للتحديا

وأبــرز عــدد مــن املــتكلمني إمكانيــة اســتخدام تــدابري   . وال ســّيما املــؤثرات النفــسانية اجلديــدة 
، ١٩٧١سنة املــؤثِّرات العقليــة لــطوعيــة مؤقتــة ملراقبــة تلــك املــواد، حــسبما تــنص عليــه اتفاقيــة 

  . تقييمها من جانب منظمة الصحة العامليةبانتظار
وُسلِّط الضوء على الدور األساسي الـذي تـضطلع بـه منظمـة الـصحة العامليـة واللجنـة                 -٧

ــدراً      ــدول األعــضاء ق ــل ال ــدِّد علــى ضــرورة أن تتحمَّ ــواد، وُش ــة امل ــة جدول  أكــرب مــن  يف عملي
مواعيـد  مواءمـة    تواقُترِح. املواد الضارة ألغراض إخضاعها للمراقبة    عن  املسؤولية يف اإلبالغ    

حتديــد و ،اجتماعــات جلنــة املخــدِّرات وجلنــة اخلــرباء املعنيــة باالرهتــان للعقــاقري علــى حنــو وثيــق 
املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ومنظمــة مــع قيــام حتديــداً فعــاالً، النظــر يف املــواد أولويــات 

ري إىل ضـرورة أن تـسترشد عمليـة         وأُشـ . لمخاطرلتقييم  جراء  الصحة العاملية بوضع مصفوفة إل    
جدولة املواد على الصعيد الدويل مببـادئ اسـتبانة املـواد يف الوقـت املناسـب، ومجـع املعلومـات                    
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واملراقبة على حنو دقيق، وإجراء تقييمات استناداً إىل معايري حمدَّدة، واختـاذ القـرارات باالسـتناد              
عمال على مدى سـنتني إىل ثـالث سـنوات،    لألاستشرافية وضع خطة أيضاً واقُترح . إىل األدلة 

. منظمـة الـصحة العامليـة     مـن جانـب     عـادة التقيـيم     إلأو  ُتحدَّد فيها معايري إخضاع املواد للتقييم       
واقترح أحد املتكلمني وضع قائمة رصد للمؤثرات النفسانية اجلديـدة، ُتـدَرج فيهـا املـواد الـيت                  

ــة علــى إمكانيــ    ــات املراقب ــدُّل االســتخبارات وعملي ــة   ت ة النظــر فيهــا بغــرض إخــضاعها للمراقب
  . الدولية

  .وذُِكرت أيضاً احلاجة إىل إخضاع جمموعات من املواد للمراقبة الدولية  -٨
وأعربــت عــدة دول عــن التقــدير للعمــل القــيِّم املُــضطلع بــه يف إطــار برنــامج مكتــب       -٩

 اإلبــالغ واالجتاهــاتالتحليــل و: رات االصــطناعيةلرصــد العــاملي للمخــدِّاملخــدِّرات واجلرميــة ل
، مــن خــالل نظامــه اخلــاص باإلنــذار املبكــر، يف مجــع املعلومــات املتعلقــة بــاملؤثرات    )مســارت(

النفسانية اجلديدة ومراقبة هذه املواد، وحثّت سائر الدول األعضاء على تعـيني جهـات اتـصال                
عملية تقيـيم املخـاطر     لكفالة استبانة املواد وتبادل البيانات الناجع يف الوقت املناسب بغية دعم            

  .التابعة ملنظمة الصحة العامليةجلنة اخلرباء اليت تقوم هبا 
    

    التغيريات يف نطاق مراقبة املواد  - ٢  
فينيل أسيتو أسيتونيتريل وإيسومَرييها املتماكبني يف اجلدول األول - اج مادة ألفاإدر  )أ(  

 رات واملؤثرات العقليةملخدِّالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف ا
    ١٩٨٨سنة ل

إدراج  مـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات بـشأن        كانت معروضة على اللجنة توصـيةٌ       -١٠
وإيـسومَرييها املتمـاكبني يف اجلـدول األول التفاقيـة     ) األبان(فينيل أسيتو أسيتونيتريل   -مادة ألفا 

. ١٩٨٨ املخــدِّرات واملـؤثِّرات العقليــة لــسنة  األمـم املتحــدة ملكافحـة االجتــار غــري املـشروع يف   
، أحال األمني العام إىل مجيـع احلكومـات،      ١٩٨٨ من اتفاقية سنة     ٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة   

، مجيــع املعلومــات ذات الــصلة املقدَّمــة مــن  ٢٠١٣مــارس / آذار٨خــة يف مــذكرة شــفوية مؤرَّ
 تعليقات احلكومـات علـى الـبالغ ومعلومـات          ، ُتلَتمس فيها  "األبان"اهليئة واستبيانا بشأن مادة     

  .تقييم تلك املادةمواصلة تكميلية من شأهنا أن تساعد اهليئة على 
ــشرين األول٣١حــىت و  -١١ ــوبر / ت ــدَّمت   ٤٢كانــت ، ٢٠١٣أكت ــد ق ــة ق ــات  دول معلوم

 وإيسومَرييها املتماكبني يف اجلـدول      "األبان"مادة  إدراج  تكميلية وتعليقات ذات صلة بإمكانية      
  .١٩٨٨  سنةاألول التفاقية
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وأحاطت اللجنة علما بلزوم احلصول على أصوات أغلبية ثلثـي أعـضاء اللجنـة الختـاذ                  -١٢
  .١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢، حسبما تنص عليه املادة  بشأن هذه املسائلالقرارات

وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أنَّ القلــق يــساور حكومــة بلــده مــن  جــراء االجتــار مبــادة       -١٣
ــان" ــة بــصورة غــري مــشروعة علــى     " األب واســتخدامها الالحــق يف صــنع املنــشطات األمفيتاميني

ــنة          ــة س ــا يف اجلــدول األول التفاقي ــده إلدراجه ــن تأيي ــرب ع ــدويل، وأع ــي وال ــصعيدين احملل ال
١٩٨٨.  

    
نقل مادة الدرونابينول وإيسومرياهتا الفراغية من اجلدول  بشأن مشروع مقرَّر النظر يف  )ب(  

    ١٩٧١ية املؤثِّرات العقلية لسنة ىل اجلدول الثالث من اتفاقالثاين إ
أشار ممثل هولندا يف معرض تقدميه ملشروع املقرَّر إىل أنَّه يستند إىل توصـية طبيـة وعلميـة                    -١٤

صادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وذكر أنَّه ثبت أنَّ للـدرونابينول فائـدة طبيـة،          
 خطر بشأن تعاطيه، وأنَّ من املناسب نقلـه مـن اجلـدول الثـاين إىل اجلـدول الثالـث مـن                     ا من موأنَّه  

عامليـة أنَّ جلنـة اخلـرباء ذكـرت، ردا       واسـتذكر املراقـب عـن منظمـة الـصحة ال          . ١٩٧١اتفاقية سـنة    
علــى طلــب قدَّمتــه اللجنــة إىل منظمــة الــصحة العامليــة بــإجراء دراســة إضــافية ملــادة الــدرونابينول     
وإيــسومرياهتا الفراغيــة، أهنــا ليــست علــى علــم بــأي أدلــة جديــدة مــن شــأهنا أن تفــضي إىل تغــيري     

  .جوهري يف توصيتها السابقة املتعلقة جبدولتها
أبرز املتكلون الدور اهلام الذي تضطلع به اللجنة يف النظر يف التوصـيات املتعلقـة جبدولـة                 و  -١٥

املواد، وكذلك دور منظمة الصحة العاملية وجلنة اخلرباء التابعة هلا يف إجراء التقييم الطـيب والعلمـي                 
  .للمواد
 أدلـــة فقـــدت وأشـــار عـــدد مـــن املـــتكلمني إىل أنَّ النظـــر يف مـــشروع املقـــرَّر اســـتند إىل  -١٦

صالحيتها، وأنَّه ينبغي إحالة التوصـية جمـدَّدا إىل جلنـة اخلـرباء بغيـة إجـراء مزيـد مـن التقيـيم بـشأهنا                
  .١٩٧١ من اتفاقية سنة ٢ من املادة ٦ و٥عمالً بالفقرتني 

    
    مسائل أخرى  )ج(  

 مـن   ٢ املـادة     مـن  ٣ و ١اململكة املتحدة، عمالً بالفقرتني     أُطِلعت اللجنة على بالغ قدَّمته        -١٧
ميثيـل  -٤(إخـضاع امليفيـدرون   متعلقة بتوصية مقترحة شأن  األمني العام بإىل،  ١٩٧١اتفاقية سنة   
وقد أََبلَغ األمني العام مجيع الدول األعضاء بذلك من خـالل مـذكِّرة    . للمراقبة الدولية ) ميثكاثينون

، ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١١ ، وطلب إليها أن ُتفيده، حبلول     ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧شفوية مؤرَّخة   
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وقـد أعربـت حكومـة    . مبا قد تراه ذا صلة بذلك من عوامل اقتصادية واجتماعيـة وقانونيـة وإداريـة         
 مـن  ٣اململكة املتحدة عن رأي مفاده أنَّ امليفيدرون ينبغي أن ُيَجدَول بصورة مؤقَّتة، وفقاً للفقـرة           

  .١٩٧١ سنة اتفاقيةن  م٢ املادة
حكومـة الـصني إىل األمـني العـام، عمـالً           اً علـى الـبالغ الـذي قدَّمتـه          وأُطلعت اللجنة أيض    -١٨

 والـذي يتـضمن معلومـات عـن        ،  ١٩٧١ من اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة لـسنة           ٢ من املادة    ١بالفقرة  
 وقد أعربت حكومة الصني عن رأي مفـاده أنَّ مـادة            .للمراقبة الدولية غري اخلاضعة   الكيتامني  مادة  

قة من الفنسيكليدين واليت تعد مؤثرا عقليا ُيتعاطى على نطاق واسع علـى الـصعيد               الكيتامني، املشت 
وقـد أبلـغ األمـني العـام        . ١٩٧١اإلقليمي والعاملي، ينبغي أن ُتدَرج يف اجلدول األول التفاقية سنة           

طلـب  ، و٢٠١٤مـارس   / آذار ٨مؤرَّخـة   مجيع الـدول األعـضاء بـذلك مـن خـالل مـذكرة شـفوية                
، مبــا قــد تــراه ذا صــلة بــذلك مــن عوامــل اقتــصادية ٢٠١٤ مــايو/ أيــار١٦ه، حبلــول إليهــا أن ُتفيــد

  .واجتماعية وقانونية وإدارية
واسُترعي اهتمام منظمة الـصحة العامليـة إىل بالغـي اململكـة املتحـدة والـصني، وسـتجري                    -١٩

 إتاحـة هـذه   وبعـد . ١٩٧١ سـنة   مـن اتفاقيـة   ٢ من املادة    ٤املنظمة تقييمات للمخاطر وفقاً للفقرة      
اإلجــراءات الواجــب اختاذهــا، مراعيــة يف ذلــك تقييمــات ماهيَّــة التقييمــات، ميكــن للجنــة أن تقــرر 

  .منظمة الصحة العاملية اليت تعد ذات حجية فيما يتعلق باملسائل الطبية والعلمية
عن شواغل بـشأن االحتمـال الكـبري لتعـاطي امليفيـدرون، وأُشـري              بعض املتكلِّمني   وأعرب    -٢٠
وأُشـري أيـضا إىل أنَّ الكيتـامني، رغـم     . ىل أنَّه خاضع للمراقبة الوطنية بالفعل يف العديد من البلـدان        إ

أنَّ خاضع للمراقبة يف العديد من البلدان، ال يزال متاحا يف األسواق غري املـشروعة وال يـزال ميثـل                     
  .هتديدا على الصحة العامة

رباء املعنية باالرهتان للعقـاقري التابعـة ملنظمـة الـصحة           وأُعرِب عن التأييد التام لعمل جلنة اخل        -٢١
  .العاملية، وذُِكرت احلاجة إىل تزويدها مبا يكفي من موارد

    
    اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات   - ٣  

نـضمام إىل االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات وتنفيـذ             الَنوَّه كثري من املتكلمني بأمهية ا       -٢٢
ــك االتفاق ــشتركة     تل ــسؤولية امل ــدأ امل ــتمرار صــالحية مب ــات، وكــذلك باس ــن   . ي ــثري م ــرب ك وأع

من دور مهم يف رصد ودعم تنفيـذ        الدولية ملراقبة املخدِّرات    املتكلمني عن تقديرهم ملا تؤديه اهليئة       
  .تلك االتفاقيات
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يف  مـن فائـدة وغـزارة        ٢٠١٣وأُعرب أيضاً عن التقدير ملا يتسم به تقريـرا اهليئـة لعـام                -٢٣
وأُبــرزت أمهيــة الفــصل املواضــيعي مــن تقريــر اهليئــة، املتعلــق بالعواقــب االقتــصادية  . املعلومــات

. لتعــاطي املخــدِّرات، وخــصوصاً بــالنظر ملــا تواجهــه الــدول األعــضاء حاليــاً مــن ضــائقة ماليــة  
  .وأوضح اثنان من املتكلمني جوانب معّينة من تقرير اهليئة تتعلق ببلديهما

ــم أحــد    -٢٤ ــتكلمني بوتكلّ ــدعيم التعــاون       اامل ــة فأشــار إىل ضــرورة ت ــة إقليمي ســم جمموع
واحلـــوار، بوســـائل منـــها إشـــراك طائفـــة واســـعة مـــن اجلهـــات ذات املـــصلحة، وإىل ضـــرورة  

  .االستثمار يف أنشطة الوقاية من املخدِّرات، وأعرب عن تقديره للعمل الذي تقوم به اهليئة
ّتباع هنج متوازن وشامل بـشأن تنفيـذ اّتفاقيـات          وأشار عدد من املندوبني إىل ضرورة ا        -٢٥

ــوا   عــن قلقهــم إزاء التحركــات األخــرية صــوب إباحــة بعــض   أيــضاً مراقبــة املخــدِّرات، وأعرب
  .املخدِّرات غري املشروعة

 املعلومات املتعلقة باسـترياد املـواد       تبادلوأُبدي تأييد للجهود اليت تبذهلا اهليئة لتشجيع          -٢٦
كما أُبدي تأييد جلهودها الراميـة إىل تأكيـد احلاجـة         . تصديرها واالّتجار هبا  اخلاضعة للمراقبة و  

  .إىل ضمان توافر تلك املواد لالستعمال املشروع
د املتكلمــون علـى أمهيــة الــدور الـذي يؤديــه نظــام اإلشـعارات الــسابقة للتــصدير    وشـدَّ   -٢٧

الـسالئف يف النظـام الـدويل       ونظام اإلخطـار حبـوادث      ) بن أونالين (باالتصال احلاسويب املباشر    
وُسـلِّط الـضوء علـى التحـديات الـيت يطرحهـا تزايـد اسـتعمال                . )نظام بيكس  (ملراقبة السالئف 

املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، وكــذلك اســتمرار صــنع الكيمياويــات الــسليفة باســتخدام مــواد   
ا اهليئـة ملـساعدة     وأُعـرب عـن التقـدير لألنـشطة الـيت تقـوم هبـ             . ليست خاضعة للمراقبـة الدوليـة     

  .أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة الرقابية على معاجلة تلك املسائل
    

 واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية املخدِّرةالتعاون الدويل لضمان توافر العقاقري   - ٤  
    والعلمية مع منع تسريبها

ة واملـؤثرات العقليـة   عاود كثري من املتكلمني تأكيد أمهية ضمان توافر العقـاقري املخـدِّر            -٢٨
لألغراض الطبية والعلمية، وأعربـوا عـن تقـديرهم ملـا تقـوم بـه اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات                       

 األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة ومنظمـة الـصحة العامليـة مـن أعمـال يف هـذا           بومكت
 املخـدِّرة الالزمــة لعــالج   ألن تــوافر العقــاقريأسـفهم وأعــرب كــثري مـن املــتكلمني عــن  . امليـدان 

 إىلوأشـار املتكلمـون   . اآلالم، على الرغم من تلك اجلهود، يتركز يف عدد حمـدود مـن البلـدان              
ــة هــي مــواد ال غــىن عنــها لعــالج اآلالم واالضــطرابات     أنَّ  العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثرات العقلي



 

8 V.14-01728 
 

E/CN.7/2014/L.1/Add.3  

لميـــة، وفقـــاً ألحكـــام العقليـــة والعـــصبية، وأنـــه يلـــزم ضـــمان توافرهـــا لألغـــراض الطبيـــة والع 
وشـّدد املتكلمـون علـى وجـوب حتديـد ومعاجلـة العقبـات الـيت                . االتفاقيات، مـع منـع تـسريبها      

حتول دون توافر تلك املواد، بوسائل منها أنشطة بناء القدرات، ودعـوا إىل التعـاون الـدويل يف               
  .هذا اجملال

    
    املخدِّراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة   - ٥  

م املتكلمــون عرضــاً مــوجزاً للجهــود الوطنيــة الــيت تبــذُهلا بلــداهنم للحــد مــن عــرض قــدَّ  -٢٩
املخدِّرات والطلب عليها، وعاودوا تأكيد التزام حكوماهتم القـوي باملعاهـدات الدوليـة ملراقبـة               

. هـرت حـديثاً   املخدِّرات وباجلهود الراميـة إىل كـبح تعـاطي املخـدِّرات، مبـا فيهـا املـواد الـيت ظ                   
وُنـوِّه  . وُشدِّد على ضـرورة اّتبـاع هنـج متـوازن يف احلـد مـن عـرض املخـدِّرات والطلـب عليهـا            
  .بأمهية التعاون اإلقليمي والدويل، والتعاون بني القطاعات املعنية على الصعيد الوطين

ظـر يف    مراقبـة املخـدِّرات هـي مـسألة معقّـدة، وينبغـي الن             ني إىل أنَّ  وأشار أحد املـتكلم     -٣٠
اتبــاع هنــج جديــد بــشأهنا، يتمحــور حــول الــسمات االجتماعيــة والثقافيــة والتارخييــة، ويــشمل  

وذكر ذلك املـتكلم أيـضاً أنـه    .  جديدة بشأن املخدِّرات ضمن إطار األمم املتحدة   اتفاقيةوضع  
ينبغــي لــدورة اللجنــة الــسابعة واخلمــسني أن ُترســي األســاس إلحــداث تغــيري، اســتباقاً لــدورة    

  .٢٠١٦عية العامة االستثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، اليت سُتعقد يف عام اجلم
    

    اإلجراءات اليت اتَّخذهتا اللجنة  - باء  
ــة   -٣١ ــرَّرت جلن ــودة يف   املخــدِّراتق ــستها التاســعة املعق ــارس / آذار١٩، يف جل ، ٢٠١٤م

فينيـل  -اج مـادة ألفـا  إدربـأربعني صوتاً مقابل ال شيء ودون امتناع أي عـضو عـن التـصويت،          
وإيـسومَرييها املتمـاكبني يف اجلـدول األول التفاقيـة األمـم املتحـدة             ) األبـان (أسيتو أسـيتونيتريل    

لالطـالع علـى     (.١٩٨٨رات واملـؤثرات العقليـة لـسنة        ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخـدِّ      
  )./[...]٥٧، املقرَّر [...]نص املقرَّر، انظر الفصل األول، الباب 

 أصـوات ومـع امتنـاع       ةتؤيِّد اللجنة، بعشرين صوتاً مقابل تـسع       ملويف اجللسة نفسها،      -٣٢
مـادة الـدرونابينول وإيـسومرياهتا      نقـل   مـشروع مقـرَّر بـشأن        عـن التـصويت،      اثين عـشر عـضواً    

  .١٩٧١الفراغية من اجلدول الثاين إىل اجلدول الثالث من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 
  


