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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

  )املكسيك(غونسالو سريفريا مارتينيس : املقرِّر
    

      إضافة    
حلقتا النقاش حول املسائل املتعلقة جبدولة املواد وفقاً لالتفاقيات الدولية ملراقبة     

 وعية اخلاصة بالدورة االستثنائية للجمعية العامةاملخدِّرات، واملسائل املوض
      ٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية

ــاء جلـــست،نظـــرت اللجنـــة  -١ مـــارس / آذار١٨ها الـــسابعة والثامنـــة، املعقـــودتني يف ي أثنـ
  : من جدول األعمال، املعنون٨، يف البند ٢٠١٤

  :حلقتا النقاش"  
  تعلقة جبدولة املواد وفقاً لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات؛املسائل امل  )أ"(  
 بـشأن مـشكلة   املسائل املوضوعية اخلاصة بالدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة        )ب"(  

  ".٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام املخدِّرات العاملية
فـضيلة فتحـي    : الونا املناِظرون الت  موترأَّس حلقيت النقاش رئيس اللجنة، وقاد مناقشاهت        -٢

، وأجنـيال  )كولومبيـا  ( غومسـان  ، وخوليـان ويلتـشيس    )العـراق (، وخالـد اجلُبـوري      )مـصر (عامر  
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، وروبرتو دونـديش غلوينـسكي      )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     (ْسكراُتن  
  ).كندا(، وبيتر كيهل )املكسيك(
  ختـــرب والـــشؤون العلميـــة مبكتـــب وألقـــى كـــلٌّ مـــن رئـــيس اللجنـــة ورئـــيس قـــسم امل   -٣

  .األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية كلمة استهاللية
وتكلَّــم ممثلــو الــصني وكنــدا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية والواليــات املتحــدة األمريكيــة     -٤

  .صرواململكة املتحدة ونيجرييا وأستراليا وإسرائيل وكولومبيا وإندونيسيا وغواتيماال وأملانيا وم
ــة املتحــدة           -٥ ــارات العربي ــسعودية واإلم ــة ال ــة العربي ــن اململك ــون ع ــضاً املراقب ــم أي وتكلَّ

  .واألردن وأوروغواي والسلفادور
" Release"وتكلَّم أيضاً املراقبون عن املنظمة الدولية لفرسان اهليكـل الطيِّـبني ومنظمـة                -٦

ركـز الكنـدي لـشؤون تعـاطي مـواد          ة واملعهد عرب الـوطين لدراسـات الـسياسة العامـة وامل           ّياخلري
  ).نيابة عن جلنة املخدِّرات التابعة للمنظمات غري احلكومية بفيينا(اإلدمان 

    
    امللخَّص املقدَّم من الرئيس    

، خلَّــص الــرئيس أبــرَز ٢٠١٤مــارس / آذار١٩يف اجللــسة التاســعة للجنــة، املعقــودة يف   -٧
  . هذان امللخَّصان أدناهوُيستنسخ. النقاط اليت طُرحت يف حلقيت النقاش

    
    املسائل املتعلقة جبدولة املواد وفقاً لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات    

) وخـصوصاً املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة       (أُبدي قلق إزاء تزايـد تعـاطي مـواد اإلدمـان              -٨
رات، ولكنــها متثِّــل  للمراقبــة الدوليــة يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدِّ  ال ختــضعالــيت 

خطراً على صحة الناس وتطـرح حتـدِّيات أمـام آليـات مراقبـة املخـدِّرات علـى الـصعيد الـوطين                 
وأَبرز املتكلِّمون أنَّ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات هـي أدوات مرنـة            . واإلقليمي والدويل 

يتعـيَّن علـى الـدول األعـضاء     أنـه  وة، ملواجهة التحدِّيات اليت تطرحها املؤثِّرات النفسانية اجلديد      
  .ما توفِّره من فرص الختاذ تدابري عمليةتعظيم أن تستكشف آفاقها متاماً من أجل 

وأَبدى عدد من املتكلِّمني قلقهم بشأن تعاطي الترامادول، وهو مـادة ال ختـضع حاليـاً                  -٩
خــذة علــى الــصعيدين ادة املتَّوأُكِّــد جمــدَّداً علــى ضــرورة تعزيــز التــدابري املــض . للمراقبــة الدوليــة

  .الوطين والدويل ملكافحة تعاطيها واالتِّجار هبا عرب احلدود
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وأُبــرزت أمهيــة زيــادة الــوعي بــشأن إجــراءات اجلدولــة الــواردة يف االتفاقيــات الدوليــة   -١٠
ملراقبة املخـدِّرات وبـشأن الوظـائف التعاهديـة املـسندة للجنـة وملنظمـة الـصحة العامليـة وللهيئـة                     

  .دولية ملراقبة املخدِّراتال
 عـن إخـضاع مـواد جديـدة         اإلبـالغ عملية  األطراف  وأُبدي ترحيب باستهالل الدول       -١١

 اللـذين قدَّمتـهما     التبلـيغني للمراقبة الدولية يف إطار االتفاقيات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات، مثـل              
 مـن   ٢لى التوايل، عمالً باملـادة      مؤخَّراً اململكة املتحدة والصني بشأن امليفيدرون والكيتامني، ع       

وأُشـري إىل احتمـال فـرض تــدابري رقابيـة مؤقَّتـة طوعيــة      . ١٩٧١اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة لــسنة    
ــاً         ــة، وفق ــة يف وضــعيتهما الرقابي ــصحة العاملي ــا تنظــر منظمــة ال ــدتني، ريثم ــادتني اجلدي ــى امل عل

  . املخدِّراتلإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة
وافُر البيانــات، ورحَّبــوا بالعمــل املــضطلع بــه خبــصوص نظــام َتــوأبــرز املتكلِّمــون أمهيــة   -١٢

اإلنــذار املبكِّــر بــشأن املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، الــذي أنــشأه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   
ربــوا عــن تأييــدهم  باملخــدِّرات واجلرميــة، مــن أجــل اســتبانة املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، وأع   

 املعلومـات عـن املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة، مـن             تبـادل  يف جمـال      الدويل ملواصلة تعزيز التعاون  
 وخـصوصاً مـع  خالل اآلليات املوجودة، فيما بني الدول األعضاء ومـع هيئـات دوليـة أخـرى،            

  .اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية
 اجتماعــات جلنــة  مواعيــداملــشاركني علــى ضــرورة حتــسني التوافــق بــنيوشــدَّد بعــض   -١٣

اخلــرباء املعنيــة باالرهتــان للعقــاقري، التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، ودورات جلنــة املخــدِّرات،    
 إىل ضرورة زيادة تـواتر اجتماعـات جلنـة اخلـرباء لكـي يتـسىن للمجتمـع الـدويل اختـاذ               وأشاروا

وأشــار .  املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدةاً ملواجهــة اخلطــر الــذي متثِّلــهتــدابري مــضادة أفــضل توقيتــ
املــشاركون إىل ضــرورة ترتيــب املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة مــن حيــث األولويــة، اســتناداً إىل   
درجة انتـشار تعاطيهـا والـضرر النـاجم عنـها، وإىل ضـرورة تـوفري املعلومـات ذات الـصلة مـن                       

  .نية باالرهتان للعقاقريأجل تسهيل عملية التقييم اليت ُتجريها جلنة اخلرباء املع
ــدأ املــسؤولية العامــة واملــشتركة يف معاجلــة مــسألة املــؤثِّرات       -١٤ ــة مب وأُكِّــدت جمــدَّداً أمهي

  .النفسانية اجلديدة
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 بشأن مشكلة املخدِّرات املسائل املوضوعية اخلاصة بالدورة االستثنائية للجمعية العامة    
    ٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام العاملية
، ٢٠١٦رحَّب املتكلِّمـون بقـرار اجلمعيـة العامـة َعقْـَد دورة اسـتثنائية، يف أوائـل عـام                      -١٥

بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية من أجـل اسـتعراض التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي                   
وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة   

 تقيـيم لإلجنـازات احملقَّقـة والتحـدِّيات القائمـة يف مواجهـة       إجراءالعاملية، مبا يف ذلك    املخدِّرات  
ــة املخــدِّرات وســائر صــكوك         ــثالث ملراقب ــة ال ــات الدولي ــشكلة، ضــمن إطــار االتفاقي   تلــك امل

  .األمم املتحدة ذات الصلة
ل، اللـذين ُعـيِّن     وعاود املتكلِّمون تأكيد التزامهم بتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمـ           -١٦

  . كموعد مستهدف لتحقيق الغايات احملددة٢٠١٩فيهما عام 
ورحَّــب املتكلِّمــون بالبيــان الــوزاري املــشترك، الــذي اعُتمــد أثنــاء االســتعراض الرفيــع   -١٧

اســتند إىل إحــساس والــذي كــان نِتاجــاً لعمليــة تفــاوض مكثَّفــة  واملــستوى يف منتــصف املــدة، 
د أيــضاً أولويــات ملزيــد مــن التــدابري وســوف ُيــستخدم كنقطــة  واســع بــاالمتالك، والــذي حــدَّ

  .٢٠١٦انطالق مشتركة يف التحضري لدورة اجلمعية العامة االستثنائية يف عام 
بـاع هنـج متـوازن وشـامل وقـائم علـى االعتبـارات الـصحية، يعـاجل               وُشدِّد على أمهية اتِّ     -١٨

  .يااً حيوجانيب خفض الطلب وخفض العرض وتؤدي فيه الوقاية دور
وقــال عــدة مــتكلِّمني إنَّ دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية ُتــوفِّر مرتكــزاً لــصوغ رؤيــة    -١٩

جديدة وخطاب سياسي جديد للتصدِّي ملشكلة ال تزال ذات شأن رغـم مـا ُبـذل مـن جهـود                     
حلقـائق   على مدى عقود؛ وإنه ينبغي للدورة االستثنائية أن تأخذ يف اعتبارها ا            ةمنسَّقة وُمْخِلص 

الراهنة؛ وإنَّ القرارات األحادية اجلانـب الـيت اتُّخـذت يف اآلونـة األخـرية تتطلَّـب تفامهـاً دوليـا                     
َيلَزم أن ُتـرى وُتعـاجل كمـسألة اجتماعيـة تتطلَّـب      وإنَّ مسألة املخدِّرات بشأن كيفية التصرُّف؛  
  .حلوالً جديدة وابتكارية

اجة إىل إجـراء مناقـشات ضـمن إطـار االتفاقيـات            وعاود كثري من املتكلِّمني تأكيد احل       -٢٠
  .الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، اليت ثََبت أهنا تتيح مرونة يف معاجلة مشكلة املخدِّرات

واقُترحت جلدول أعمال الدورة االستثنائية عدة بنود معيَّنـة، منـها املـؤثِّرات النفـسانية                 -٢١
وذُكــرت مــسائل أخــرى، منــها أمهيــة . ومراقبــة الــسالئفاجلديــدة، واملنــشِّطات األمفيتامينيــة، 

تدعيم مجع البيانات، والتوعية، والعالج، واحلدِّ من الـضرر، وتـوافر األدويـة الالزمـة لتخفيـف                 
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  ىل اعتمــاد مبــادئ  إوأُشــري أيــضاً إىل التنميــة البديلــة و   . وتيــسري ُســبل احلــصول عليهــا   اآلالم 
كمــا أُشــري يف هــذا الــصدد إىل أمهيــة حماولــة  . البديلــةاألمــم املتحــدة اإلرشــادية بــشأن التنميــة  

  .ية معيَّنة، بدالً من حماولة تناول عدد ُمفرِط من املسائلرالتركيز على مسائل حمو
ودعا املتكلِّمون اللجنةَ إىل اتباع هنج عملي يف التحضري للدورة االسـتثنائية، ُيـدعِّم التنفيـذ                 -٢٢

تية املوجودة ويستفيد استفادة تامة من األدوات املتـوافرة، ويتـيح           العمليايت والشامل للوثائق السياسا   
وُدعيـت اللجنـة أيـضاً      .  ما يوجد على الصعيدين الوطين واإلقليمي من شواهد وخـربات فنيـة            تبادل

  .خاصة الحتياجات العامل النامي وألمهية بناء القدرات يف هذا الشأنإىل إيالء عناية 
ــة    -٢٣ ــدِّد علــى أمهي ــةكــون الوُش ــسيقاً بــني    عملي ــع، ممــا يتطلَّــب تن  شــفافة وشــاملة للجمي

اجلهات املعنية بالـصحة والعدالـة والـشؤون املاليـة وإنفـاذ القـانون، كمـا يتطلَّـب إشـراك مجيـع                      
  .اجلهات ذات املصلحة، مبا فيها اجملتمع املدين واألوساط العلمية والشباب والقطاع اخلاص

، سـواء   اجملتمع املدين مشاركةً فعالـة     ضمان مشاركة    برز كثري من املتكلِّمني ضرورة    أو  -٢٤
يف التحضريات للدورة االستثنائية أو أثناءها، وأُشـري إىل مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف                  

 التحضري لالسـتعراض الرفيـع املـستوى الـذي ُعقـد يف الـدورة احلاليـة                 يف ذلك عمل اللجنة، مبا    
  .وتسيري ذلك االستعراض

من املتكلِّمني على االنتفاع باخلربات التقنية املوجودة يف فيينا على أفـضل            وحثَّ كثري     -٢٥
حنــو أثنــاء العمليــة التحــضريية، علــى أن تؤخــذ بعــني االعتبــار يف تلــك العمليــة أصــوات طائفــة  

  .واسعة من وكاالت األمم املتحدة األخرى
م املتحـدة الـيت تتـوىل       وأبرز كثري مـن املـتكلِّمني أمهيـة دور اللجنـة، بـصفتها هيئـة األمـ                  -٢٦

ويف . املسؤولية الرئيسية عن مسائل مراقبة املخدِّرات، يف العمل التحضريي للـدورة االسـتثنائية    
الوقت نفسه، ذكر بعض املتكلِّمني أنَّ اجلمعية العامة هي اليت َتُبتُّ بـشأن العمليـة التحـضريية،                 

يف التحـضري للـدورة االسـتثنائية    يف حني أشار متكلِّمـون آخـرون إىل النمـوذج الـذي اسـُتخِدم             
ــام    ــدت يف ع ــيت ُعق ــدورة     ١٩٩٨ال ــُتعد لل ــة س ــهم يف أنَّ اللجن ــن ثقت ــوا ع ــتثنائية ، وأعرب االس

  .توصيات بنَّاءة
  


