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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون

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

  : تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات
   العاملية صحةالتحدِّيات اليت تواجهها جلنة املخدِّرات ومنظمة ال

  ال استعراض املواد  يف جمواألعمال اليت ستضطلعان هبا مستقبالً
        توصيات بشأن جدولتهابغية احتمال إصدار 

  يف جمال استعراض املواد   مستقبالًاع هب سُيضطلَواألعمال اليتالتحدِّيات     
      لتهابشأن جدَو إصدار توصياتبغية احتمال 

      رة من األمانةمذكِّ    
  ملخَّص  

رات فيمـا  الدوليـة ملراقبـة املخـدِّ   يـات  تفاق بـشأن أحكـام اال    معلوماتٍ ُتقدِّم هذه الوثيقةُ    
يات الــيت يواجههــا اســتعراض املــواد، واخليــارات املتاحــة  جدولــة مــواد، والتحــدِّباحتمــاليتعلــق 

. راتن التقريـر أيـضاً توصـيات لتنظـر فيهـا جلنـة املخـدِّ              ويتـضمَّ . بشأن سـبل العمـل يف املـستقبل       
رات يـة الوحيـدة للمخـدِّ     تفاق لال اًى وصف إلجراءات جدولة املـواد وفقـ        عل األولوحيتوي املرفق   

 .١٩٧١رات العقليـة لـسنة      ية املؤثِّ تفاق وال ١٩٧٢لة بربوتوكول سنة     بصيغتها املعدَّ  ١٩٦١لسنة  
يــة األمــم املتحــدة  اتفاقص ألحكــام اجلدولــة الــواردة يف  أمَّــا املرفــق الثــاين فيــشتمل علــى ملخَّــ  

    .١٩٨٨رات العقلية لسنة رات واملؤثِّجار غري املشروع يف املخدِّملكافحة االتِّ
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    مةمقدِّ  -أوالً  
ــة املخــدِّرات،     -١ ــد   أضــافت جلن ــسني، بن ــسادسة واخلم ــا ال ــاًيف دورهت  إىل جــدول اً فرعي

التحدِّيات الـيت تواجههـا جلنـة املخـدِّرات         "ت لدورهتا السابعة واخلمسني، عنوانه      األعمال املؤقَّ 
بغيـة   يف جمـال اسـتعراض املـواد         هبـا مـستقبالً    العاملية واألعمال اليت ستـضطلعان       صحةومنظمة ال 

 مــن جــدول األعمــال ١٠ البنــد يف إطــار، وذلــك " توصــيات بــشأن جدولتــهااحتمــال إصــدار
، بغية مساعدة الدول األعضاء علـى تطبيـق         "تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات    "املعنون  

  .الدولية الثالث ملراقبة املخدِّراتيات تفاقإجراءات اجلدولة القائمة املنصوص عليها يف اال
 واحتمــال بــشأن التحــدِّيات املتعلقــة باســتعراض املــواد   قــدِّم هــذه الوثيقــة معلومــاتٍ  وُت  - ٢

ــداول مبوجـــب اال   ــذفها مـــن اجلـ ــها أو حـ ــادة جدولتـ ــها أو إعـ ــة  تفاقجدولتـ ــة ملراقبـ يـــات الدوليـ
، األولتنـاول الوثيقـة يف املقـام    وت. اًمُداملخدِّرات، كما تقدِّم مقترحات بالسبل املتاحة للمضي قُـ     

يــة الوحيــدة تفاقاال يف االعتبــار صــياغة البنــد الفرعــي اجلديــد، إجــراءات اجلدولــة مبوجــب   آخــذةً
ــسنة ــة بربوتوكــول ســنة   بــصيغتها املعد١٩٦١َّ للمخــدِّرات ل ــة املــؤثِّاتفاق و١٩٧٢ل ــسنة ي ــة ل رات العقلي

يـة  اتفاق صاً لألحكـام ذات الـصلة يف       الثـاين ملخَّـ    ن املرفـق  ويتضمَّ. األول املرفق   ، واملبيَّنة يف  ١٩٧١
  .١٩٨٨ رات العقلية لسنةاألمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّ

    
يات الدولية تفاق مبوجب اال اجلديدة مراقبة املواداليت تواجههايات التحدِّ  -ثانياً  

    اتخدِّرملراقبة امل
ر هـي الفتـرة مـا بـني          خضعت فيها املواد للمراقبة الدولية بـأكرب تـواتُ         كانت الفترة اليت    -٣

. اتحيِّـــز النفـــاذ وحـــىت بدايـــة التـــسعين  ١٩٧١يـــة ســـنة اتفاق و١٩٦١يـــة ســـنة اتفاقدخـــول 
. ت جلنة املخدِّرات خالهلا للمسائل املتعلقة باجلدولة علـى حنـو منـتظم وشـبه سـنوي                تصدَّ وقد
ــة املخــدِّرات واملــؤثِّ  اًاطحــني شــهدت الــسنوات األخــرية نــش   ويف رات  أقــل فيمــا يتعلــق جبدول

يـات  تفاقرات نفسانية جديدة جدَّد االهتمام بعملية اجلدولـة مبوجـب اال     العقلية، فإنَّ ظهور مؤثِّ   
  .الدولية ملراقبة املخدِّرات

وتــستند هــذه الوثيقــة إىل العمــل الــذي اضــطُلع بــه يف مــشاورات اخلــرباء الدوليــة بــشأن   - ٤
، ووثيقتـها  ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلـول ٥ إىل ٣ت النفسانية جديدة، الـيت ُعقـدت يف فيينـا مـن      رااملؤثِّ

رات اخلتامية اليت أعدَّها قسم املخترب والشؤون العلمية التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ                
ا منـذ   فقد ناقش اخلرباء قلَّة إشعارات اجلدولة اليت شـرعت الـدول األطـراف يف تقـدميه               . واجلرمية

يــات فيمــا خيــص التــدابري الرقابيــة تفاقوقــد ناقــشوا أيــضاً اآلليــات الــيت تقتــضيها اال. ١٩٦١عــام 
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ت بالكامـل إىل    تكـون قـد اسـُتغلَّ       سواء، واليت قـد ال     تة، اإللزامي منها واالختياري على حدٍّ     املؤقَّ
يـات إىل   تفاقهـا اال  تتيُحشري إىل احلاجة إىل التعاون الدويل لزيادة استخدام األدوات الـيت            أُو. اآلن

. وأوصـى اخلـرباء بوضـع إرشـادات مبـسَّطة للـدول األطـراف بـشأن عمليـة اجلدولـة                   . أقصى حدٍّ 
  :يات التالية اليت تعترض عملية اجلدولةد اخلرباء، يف مجلة أمور، التحدِّحدَّ وقد

 رات النفــسانية اجلديــدة، ودورهتــا الــسوقية الــسريعة، االنتــشار الــسريع للمــؤثِّ   )أ(  
  ؛اً صعباًيم أمرا جيعل وضع أولويات التقيواختالف املواد املتداولة يف مناطق العامل املختلفة، ممَّ

احلصول على بيانات بشأن خماطر املواد اجلديـدة وأضـرارها وعلـى غـري ذلـك             )ب(  
  من البيانات إلجراء تقييم املخاطر؛

عار إىل اقتــراح تــدابري اإلشــ/ مــن املبــادرةاًسن توقيتــها بــدءكفــاءة العمليــة وُحــ  )ج(  
  للمراقبة؛
  حمدودية املوارد املتاحة إلجراء تقييم خماطر املواد اجلديدة؛  )د(  
تفاوت قدرات البلدان علـى تنفيـذ املراقبـة مـع موازنتـها يف الوقـت نفـسه مـع                  ) ه(  

  .طيبإتاحة الوصول للمواد الالزمة لالستخدام ال
    

    فهم اإلجراءات واستخدامها  -ألف  
 صحة علـى الـ  اًعترب أنَّها ميكن أن تشكِّل خطر    بع إجراءات مراقبة املواد اجلديدة اليت يُ      تتَّ  -٥
ية ذات الـصلة كمـا يـرد وصـفه          تفاقد املراحل منصوصاً عليه بالتفصيل يف اال      هيكالً متعدِّ عامة  ال

  . هذه الوثيقةيف ُمرفقْي
  :ا يلين اهليكل الثالثي املراحل ممَّويتكوَّ  -٦

  إلشعار للتوصية بتقييم مادة جديدة؛ا/املبادرة  )أ(  
   وإمكانية االرهتان للمادة املعنية؛الصحيةتقييم اخلرباء للمخاطر   )ب(  
  . يف إدراج املادة يف أحد اجلداولالبّت  )ج(  

    
    اإلشعارات  - ١  

يـة  اتفاق و١٩٦١يـة سـنة   اتفاقبع التعديالت املُدخلة على نطاق مراقبة املـواد مبوجـب     تتَّ  -٧
يـة  تفاقمليةً ثالثية املراحل، تبدأ بقيام الطـرف املبـادر، وهـو إمَّـا أحـد أطـراف اال       ع١٩٧١سنة  
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رة يعقــب ذلــك إرســال مــذكِّ.  العامليــة، بإشــعار األمــني العــام لألمــم املتحــدةصحةأو منظمــة الــ
 العامليــة صحةشـفوية مـن األمـني العـام إىل األطـراف للحــصول علـى تعليقـاهتم، وإىل منظمـة الـ         

 ُيقـدَّم   مثَّ. ، لتقوم املنظمة بـإجراء تقيـيم للمخـاطر        اً املبادر إىل الطلب دولةً طرف     طرفكان ال  إذا
ــة وتوصــياهتا، إىل جانــب ملخَّــ صحةتقيــيم منظمــة الــ  ص للموضــوع، للجنــة املخــدِّرات   العاملي

  .خاذ اإلجراءات الالزمةللدراسة واتِّ
) ٢٨- د (٧جلنـة املخـدِّرات    إىل قـرار    اًعملية اإلشعار، جتدر اإلشـارة أيـض      وفيما يتعلق ب    - ٨

ة ، والـــذي حيـــثُّ الـــدول األطـــراف علـــى أن تـــستكمل أيَّـــ  ١٩٧٩فربايـــر / شـــباط٢٢خ املـــؤرَّ
، مبعلومات ذات صلة دعمـاً      ١٩٧١ية سنة   اتفاق و ١٩٦١ية سنة   اتفاقإشعارات، حسبما تقتضيه    

قـدمي بيانـات بـشأن      حة، مع إيالء اهتمام خـاص لت      إلخضاع املادة قيد الدراسة حلالة املراقبة املقترَ      
واملــشكالت االجتماعيــة، القائمــة منــها أو احملتملــة،   عامــة  الصحةطبيعــة املــشكالت املتعلقــة بالــ 
  .١٩٧١ ية سنةاتفاقر إدراج املادة املعنية يف أحد جداول وحجم هذه املشكالت اليت ُتربِّ

 ١٩٦١يــة ســنة اتفاقوال ميكــن بــدء عمليــة اســتعراض نطــاق مراقبــة مــادة مــا مبوجــب    -٩
فعلــى ســبيل املثــال، يف حــني صــدرت عــن .  مبوجــب إجــراء اإلشــعار إال١٩٧١َّيــة ســنة اتفاقو

  . مل ُتقدَّم إشعارات بشأن هذه املادة إىل األمني العام)١(ة قرارات بشأن الكيتامني،اللجنة عدَّ
وكما ذُكر أعاله، فإنَّ عدد اإلشعارات وقرارات اللجنة بـشأن نطـاق املراقبـة مـا فتـئ                    -١٠
 ١٩٩٠ عـــامي ، وبـــنياً قـــرار٧٩، أصـــدرت اللجنـــة ١٩٨٩ و١٩٨٠فـــبني عـــامي : تراجـــعي
 أصــدرت عــشرة قــرارات، وبــني ٢٠٠٩ و٢٠٠٠، وبــني عــامي اً قــرار٢٠ أصــدرت ١٩٩٩و

 العامليـة هـي مـصدر       صحةوكانت منظمة ال  .  قرارين اثنني  تصدر إالَّ   مل ٢٠١٣ و ٢٠١٠عامي  
 مراقبـة الـسالئف   وفيمـا خيـصُّ  .  منـها  قليالً عضاء إالَّ ُتقدِّم الدول األ   معظم اإلشعارات، فيما مل   

، كانــت اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات هــي مــصدر  ١٩٨٨يــة ســنة اتفاقالكيميائيــة مبوجــب 
  )٢(.معظم اإلشعارات

  

                                                         
 .٥٢/٨ و٥٠/٣ و٤٩/٦القرارات  )1(  

، فإنَّ اإلشعارات  األطراف إىل عملية استعراض حتليلي دقيقشعارات املقدَّمة من الدوليف حني تؤدِّي اإل )2(  
اهليئة  العاملية أو أحد أعضاء جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقاقري التابعة هلا أو صحةاملقدَّمة من منظمة ال

 .املخدِّرات ميكن أنْ تؤدِّي إىل استعراض متهيديالدولية ملراقبة 
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    توصياتوالتقييم املخاطر   - ٢  
تقيـيم   العامليـة ب   صحة، تقـوم منظمـة الـ      ١٩٧١ية سـنة    اتفاق و ١٩٦١ية سنة   اتفاق ب عمالً  -١١

 والعلمـي جلنـة اخلـرباء املعنيـة         طـيب  وتقـوم علـى هـذا التقيـيم ال         )٣(.خماطر املـادة قيـد االسـتعراض      
وبــصفة عامــة، فــإنَّ دور املنظمــة هــو     .  العامليــةصحةباالرهتــان للعقــاقري التابعــة للمنظمــة الــ    

جنـة بـشأن     مادة وتبعات تعاطيهـا، والتقـدُّم بتوصـيات للّ         ية أليِّ طباالضطالع بتقييم اخلواص ال   
ــة مبوجــب اال    ــادة املعني ــة امل ــم ملراقب ــستوى املالئ ــا    تفاقامل ــة املخــدِّرات، إذا م ــة ملراقب ــات الدولي ي

  .اً الزماًراعُتربت املراقبة أم
 العامليــة ضــمان إمكانيــة الوصــول لألدويــة صحةومــن بــني الوظــائف الرئيــسية ملنظمــة الــ  - ١٢

ملنظمــة بدراســة خمــاطر االرهتــان ملــواد بعينــها  وعنــد قيــام ا. العاليــة اجلــودة علــى الــصعيد العــاملي 
وأضرار هذه املواد، تنظر املنظمة يف الفوائد العالجية للمادة قيد الدراسة، وذلك وفقـاً لتعـاريف                 

 علـى الـسواء مبراقبـة املـواد     ١٩٧١يـة سـنة   اتفاق و ١٩٦١يـة سـنة     اتفاقوتقـضي   . اجلدولة السليمة 
ــار ضــاآي إىل التعــاطي وإىل الــيت قــد تــؤدِّ   مــشابه ملــواد خاضــعة بالفعــل للمراقبــة  رة علــى حنــوٍث

وعند دراسة مواد هلا خصائص متعلقة بالتعاطي مشاهبة ملـواد خاضـعة            . يتنيتفاقمبوجب هاتني اال  
، ١٩٦١ يـة سـنة  اتفاق يف مـدى انطبـاق     أوالًيتني، فـإنَّ اللجنـة تنظـر        تفـاق للتنظيم مبوجب كلتـا اال    

  .١٩٧١ ية سنةاتفاق للمعايري املنصوص عليها يف اً وفقجرى التحليلأُ، طبقةًْن مل تكن ُمفإنْ
 العامليـة لتوصـيات مـن هـذا القبيـل الكـثري مـن               صحةب عمليـة إصـدار منظمـة الـ        وتتطلَّ  -١٣

وتـشمل اخلطـوات    .  كبري مـن الوقـت     املوارد، املالية والبشرية على السواء، كما حتتاج إىل قدرٍ        
  :اليت تنطوي عليها هذه العملية

  استبيان بشأن املادة قيد االستعراض، وحتليل البيانات الناجتة؛توزيع   )أ(  
  تني إلعــداد وثيقــة اســتعراض متهيــدي أو وثيقــة اســتعراض      اختيــار خــرباء مــؤقَّ    )ب(  

  ؛حتليلي دقيق
  استعراض األقران للوثائق قبيل اجتماع جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقاقري؛  )ج(  
   العاملية؛صحةبل منظمة ال هذه من ِقعقد اجتماع للجنة اخلرباء  )د(  

                                                         
 .، تضطلع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بالتقييم العلمي١٩٨٨ية سنة اتفاق اجلدولة مبوجب فيما خيصُّ )3(  
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فـرض تـدابري رقابيـة جديـدة     (حتليل جلنة اخلرباء للحاجة إىل تغـيري حالـة املـادة       ) ه(  
 هـا مـن األدبيـات ومـن البيانـات الـيت متَّ      ُعْم  ج لألدلـة الـيت متَّ     اًناداسـت ) أو تغيري مـستوى اجلدولـة     
  ستبيان؛ من الدول األعضاء باستخدام ااحلصول عليها مباشرةً

   العاملية؛صحةإصدار جلنة اخلرباء توصيةً للمدير العام ملنظمة ال  )و(  
  .إبالغ املدير العام جلنة املخدِّرات بالتوصية عرب األمني العام  )ز(  

وجلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقاقري هي فريق مكوَّن مـن خـرباء خيتـارهم املـدير العـام                    -١٤
وُيدعى للمـشاركة يف اللجنـة مراقبـون مـن وكـاالت      . عة جماالت متنوِّ العاملية منصحةملنظمة ال 

وتقوم جلنة اخلرباء باستعراض املعلومات املتاحة بشأن املواد الـيت جيـري النظـر يف    . األمم املتحدة 
وتتعلـق املـشورة    .  العامليـة  صحةإخضاعها للمراقبة الدولية وتقدِّم املشورة للمدير العام ملنظمـة الـ          

 للمعـايري  اًوفقـ عامـة   الصحةيـة والنتـائج املتعلقـة بالـ    طبمها جلنة اخلرباء بالنتائج العلمية وال اليت تقدِّ 
القيـام باسـتعراض    ) أ: (ل مسؤوليات جلنة اخلرباء فيما يلي     وتتمثَّ. ياتتفاقاملنصوص عليها يف اال   

 ؛قيـق حتليلـي د متهيدي للوقوف على ما إذا كان ينبغي إخـضاع املـادة قيـد الدراسـة السـتعراض               
 لتقيـــيم قـــدرة املـــادة قيـــد االســـتعراض علـــى التـــسبُّب حتليلـــي دقيـــقالقيـــام باســـتعراض ) ب(و
ومـــشكالت عامـــة ال صحةاالرهتـــان واحتمـــال تعاطيهـــا وتـــسبُّبها يف مـــشكالت تتعلـــق بالـــ  يف

ــدها يف العــالج ال  ــة وفوائ  عــن تقــدمي املــشورة بــشأن اجلــدول املالئــم هلــا    ي، فــضالً طــباجتماعي
حتليلـي   وُيـستهل اسـتعراض   )٤(.اًها للمراقبـة الزمـ  يـات، إذا كـان إخـضاعُ   تفاقمبوجب إحـدى اال   

 إشـعاراً  ١٩٧١يـة سـنة   اتفاق أو يف  ١٩٦١ ية سـنة  اتفاق أحد األطراف يف     ُيقدِّم) أ: ( عندما دقيق
لـص  خي) ج( الستعراض مادة مـا؛ أو       اً صرحي اً جلنة املخدِّرات طلب   ُتقدِّم )ب( جبدولة مادة ما؛ أو   

؛ حتليلــي دقيــق التمهيــدي ملــادة مــا إىل توصــية مــن جلنــة اخلــرباء بــإجراء اســتعراض   االســتعراض
 اًا أو أنَّهـا متثِّـل خطـر        مـا جيـري ُصـنعها سـر         العاملية أنَّ مادةً   صحة إىل علم منظمة ال    يصل )د( أو
 يكون هلـا اسـتخدام عالجـي معتـرف          واجملتمع، دون أنْ  عامة  ال صحةياً بشكل خاص على ال    جدِّ

  .طرف بل أيِّبه من ِق
حتليلـي  ر القيام باستعراض     العاملية البيانات حول املواد املقرَّ     صحةوجتمع أمانة منظمة ال     -١٥
ــق ــا دقي ــة االســتعراض  . هل ــوي وثيق ــدقيق وحتت ــي ال ــة اخلــرباء يف    التحليل ــا جلن ــستند إليه ــيت ت ، ال

 احلـصول   ات اليت متَّ  ية بشأن املادة قيد االستعراض، والبيان     طبص لألدبيات ال  تقييمها، على ملخَّ  
 يف الـدول األعـضاء   صحةعليها من اهليئات الدولية املعنية مبراقبة املخدِّرات، وردود وزارات الـ      

 عـن   التقريـر  الـيت تتـضمَّن    ،التحليلي الـدقيق   االستعراض   مشروع وثيقة ل  وُيرَس. على االستبيان 
                                                         

 .١٩٧١ية سنة اتفاق املستحضرات املعفاة مبوجب  اللجنة مبسؤولية ثالثة فيما خيصُّتضطلع )4(  



 

V.13-889657 

 

E/CN.7/2014/10

ات أو غـري ذلـك مـن اجلهـات          سات أو املنظم   يطلبه من احلكومات أو املؤسَّ     ْناالستبيان، إىل مَ  
ــشروع         ــي امل ــات عل ــدِّم تعليق ــات أن تق ــذه اجله ــداده، وجيــوز هل ــيت شــاركت يف إع ــة ال . املعني

 مـن الفـرق االستـشارية التـابع         نيخـبري وبالنسبة لكل مادة، جيرى استعراض أقـراٍن مـن جانـب            
ــ ــة لوثيقــة االســتعراض  صحةملنظمــة ال ــدقيق العاملي ــ لقــوَّاًمــ، مبــا يــشمل تقييالتحليلــي ال ة ة األدلَّ
ــة ــات،      . املقدَّم ــال يف البيان ــصور أو إغف ــيَّن وجــود ق ــإذا تب ــرف ــه حــسب   ىج ــده وعالج  حتدي
، شـاملةً التقريـر عـن االسـتبيان، ألعـضاء      التحليلـي الـدقيق  وُتقدَّم وثيقـة االسـتعراض     . االقتضاء

ــة باالرهتــان للعقــاقري وُتنــشر علــى املوقــع الــشبكي ملنظمــة الــ      ــة اخلــرباء املعني ــةصحةجلن .  العاملي
اهـا السـتخدامها يف االسـتعراض       ية املعلومـات الـيت تتلقَّ      العاملية على سـرِّ    صحةوحتافظ منظمة ال  

  .إذا ما طلب مقدِّم املعلومات ذلك
ــوُت  -١٦ ــة اخلــرباء تقييمــ دُِّع ــصراً جلن ــدِّم     لكــلِّاً خمت ــواد جيــري استعراضــها وتق ــادة مــن امل  م

وُترسل تقارير جلنة اخلرباء إىل جلنـة املخـدِّرات       . توصياهتامشورهتا للمدير العام بشأن تقييمها و     
  . العامليةصحةوُتتاح على املوقع الشبكي ملنظمة ال

 بالنـسبة  اًاخلرباء يف السنوات األخرية حتـدِّي وقد أثار طول العملية وقلَّة اجتماعات جلنة     -١٧
  .لتوفري املدخالت الالزمة لعملية اجلدولة اليت تضطلع هبا اللجنة

    
    الرقابيةالتدابري  يف البتُّ  - ٣  

خــذ جلنــة تتَّ ، ال١٩٦١يــة ســنة اتفاق مــن ٣مــن املــادة ‘ ٣ ‘٣  الفرعيــةمبوجــب الفقــرة  -١٨
 هلـا    العامليـة، وإن كـان حيـقُّ       صحة وفقاً لتوصيات منظمة الـ      بتعديل اجلداول إالَّ   اًاملخدِّرات قرار 

  .ر عدم إجراء التعديالت تقرِّ أنْاًأيض
ر إضـافة مـادة إىل أحـد     تقـرِّ ، ميكـن للجنـة املخـدِّرات أنْ   ١٩٧١ية سنة  اتفاق ومبوجب  -١٩

 إىل اً مـن اجلـداول، اسـتناد   اجلداول، أو نقل مادة من جدول إىل آخر، أو حذف مـادة مـن أيٍّ            
ل فُـ كْع جلنـة املخـدِّرات بـصالحيات تقديريـة واسـعة تَ     وتتمتَّ.  العاملية صحةنتائج تقييم منظمة ال   

 يف االعتبار العوامل االقتصادية أو االجتماعية أو القانونية أو اإلدارية أو غـري ذلـك     تأخذ هلا أنْ 
يـة  اتفاق مـن    ٢ مـن املـادة      ٥وتنصُّ الفقـرة    . ف جزافياً  تتصرَّ من العوامل، بيد أنَّه ال جيوز هلا أنْ       

مـة،  زِيـة والعلميـة ُملْ    طب العامليـة بـشأن املـسائل ال       صحة علـى أنَّ تقييمـات منظمـة الـ         ١٩٧١ سنة
ومـع ذلـك،    . يـة أو علميـة أخـرى      طبهتـا إىل آراء     اتـستند يف قرار    جيوز للجنة املخـدِّرات أن     وال
كن لرأي جلنة املخـدِّرات أن خيتلـف عـن رأي جلنـة اخلـرباء، إذا أُخـذت يف االعتبـار العوامـل              مي

 تعتربها جلنـة    االقتصادية أو االجتماعية أو القانونية أو اإلدارية أو غري ذلك من العوامل اليت قد             
  .املخدِّرات ذات صلة
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، ميكـن ألحـد األطـراف       ١٩٧١يـة سـنة     اتفاق و ١٩٦١يـة سـنة     اتفاق مـن    ومبوجب كلٍّ   -٢٠
يعتــرض علــى قــرارات جلنــة املخــدِّرات عــن طريــق تقــدمي طلــب للمجلــس االقتــصادي            أن

  )٥(.اًوُيعترب قرار اجمللس يف املسألة هنائي. مبراجعة القرارواالجتماعي 
 يف  ممكنـةً  وسـيطةً  خطـوةً ١٩٧١يـة سـنة     اتفاق و ١٩٦١يـة سـنة     اتفاق من   ن كلٌّ مَّوتتض  -٢١

ي مجيـع املعلومـات ذات   ل يف دراسة جلنة املخدِّرات أو األطراف، بعد تلقِّـ عملية اجلدولة، تتمثَّ  
. تـة  العامليـة مـن التقيـيم، إلمكانيـة تطبيـق تـدابري رقابيـة مؤقَّ               صحةالصلة وريثما تنتهي منظمة الـ     

فموجــب .  يوجــد حكمــان خمتلفــان يتنــاوالن مثــل هــذه التــدابري١٩٦١يــة ســنة اتفاقب ومبوجــ
" رة بدراسـة  يف ضـوء املعلومـات املتـوفِّ      "ن علـى األطـراف القيـام        احلكم االختياري، حيـث يتعـيَّ     
تة، ُيترك أمر تطبيق التدابري الرقابيـة أو عـدم تطبيقهـا لتقـدير كـل         إخضاع مادة ما للمراقبة املؤقَّ    

مبوجب احلكم اإللزامي، فيجوز للجنـة املخـدِّرات، ريثمـا يـصدر قرارهـا النـهائي                 امَّوأ. طرف
يـــة اتفاق وال تـــشتمل )٦(.تـــةم األطـــراف بإخـــضاع املـــادة للمراقبـــة املؤقَّ   زِيف املـــسألة، أن ُتلْـــ 

تـة أو عـدم تطبيقهـا        تاركةً تطبيق التـدابري الرقابيـة املؤقَّ       )٧( اختياري، على حكمٍ   إالَّ ١٩٧١ سنة
ــدير كــل طــرف ل ــة املؤقَّ   . تق ــدابري الرقابي ــق الت ــة تطبي ــة إلزاميــ غــري أنَّ إمكاني ــة اتفاق مبوجــب اًت ي

فقــد ُنظــر يف اســتخدامها يف إحــدى احلــاالت، : اً فيمــا مــضى إالَّ ملامــ مل ُتــستخدم١٩٦١ ســنة
ن  وإن كــا)٨(،١٩٨١أنَّهـا مل ُتطبَّـق يف هنايـة املطـاف، وذلـك يف حالـة البنتازوسـني يف عـام          إال

يـة  اتفاق، عرب التدابري االعتيادية، إىل اجلـدول الثالـث مـن            ١٩٨٤البنتازوسني قد أُضيف يف عام      
 وغـري   اً بـشأن جدولـة املـواد ُيعتـرب هنائيـ          خذه جلنة املخدِّرات من قرارات     وما تتَّ  )٩(.١٩٧١سنة  

  .واالجتماعي بل اجمللس االقتصاديقابل للمراجعة من ِق
    

     جبمع البياناتةاملتعلقيات التحدِّ  -اءب  
ــؤثِّ     التحــدِّ أنَّمــع  -٢٢ ــى امل ــصر عل ــة ال تقت ــة اجلدول ــيت تعتــرض عملي ــسانية يات ال رات النف

ويكــشف تقريــر مكتــب األمــم  . يات علــى هــذه التحــدِّر أمثلــةًاجلديــدة، فــإنَّ تلــك املــواد تــوفِّ 
 عـن زيـادة   )١٠("جلديـدة رات النفـسانية ا ي املـؤثِّ حتـدِّ "رات واجلرميـة املعنـون    املتحدة املعين باملخدِّ  

                                                         
 .١٩٧١ية سنة اتفاق من ٢ملادة  من ا٨، والفقرة ١٩٦١ية سنة اتفاق من ٣ من املادة ٩ و٨الفقرتان  )5(  

 .١٩٦١ية سنة اتفاق، من ‘٢‘و‘ ١ ‘٣الفقرتان  )6(  

 .١٩٧١ية سنة اتفاق من ٢ من املادة ٣الفقرة  )7(  

 .E/CN.7/668انظر الوثيقة  )8(  

 .E/CN.7/1984/13انظر الوثيقة  )9(  

 .www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf: على الرابط) باإلنكليزية(متاح  )10( 

www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf
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فقـد  . رات النفسانية اجلديـدة يف كـثري مـن أرجـاء العـامل خـالل العقـد األخـري                  متسارعة يف املؤثِّ  
 الدول األعضاء مكتب األمـم املتحـدة املعـين          ْتلَغْبرات النفسانية اجلديدة اليت أَ    ارتفع عدد املؤثِّ  

 حبلـول منتـصف      مـادةً  ٢٥١ إىل   ٢٠٠٩ يف هناية عـام       مادةً ١٦٦رات واجلرمية عنها من     باملخدِّ
ــام  ــادة٣٥٤ً إىل ، مث٢٠١٢َّعــ ــا يف ذلــــك  ( مــ ــواد ٦مبــ ــها بعــــد  مــ حبلــــول ) مل ُيتحقَّــــق منــ
ــد. ٢٠١٣أغــسطس /آب ــسية يتمثَّــ أنَّ أحــد التحــدِّ  بي ــدم وجــود مؤشِّــ  يات الرئي رات ل يف ع

 خمتلـف   ما ُيتـداول مـن هـذه املـواد يف الوقـت الـراهن وتوزيعهـا يف               يبدو بشأن واضحة على ما    
  . منهاأحناء العامل، أو األضرار النامجة عن كلٍّ

.  العامليـة إىل بيانـات لتقيـيم املخـاطر واألضـرار احملتملـة ملـادة مـا                 صحةوحتتاج منظمـة الـ      -٢٣
، حيثمـا  جرِ، أن ُتـدْ التحليلـي الـدقيق  وينبغي للمنظمة، عند إعدادها مـشروع وثيقـة االسـتعراض           

املعلومات الكيميائية، مبا يف ذلـك معلومـات   ) ب(املادة؛ ) أ: (ية، املعلومات التالاًكان ذلك ممكن  
سـهولة حتويلـها إىل مـواد خاضـعة للمراقبـة؛           ) ج(عن تركيب املادة وحتضريها وخواصـها؛       عامة  

اآلثار الضارَّة على البشر؛ ) و(املعلومات املتعلقة بالسُّمية؛ )  ه(ة؛ املعلومات الصيدالنية العامَّ  )د(
موقـف املـادة يف     ) ي(التطبيقـات العالجيـة؛     ) ط(إمكانيـة التعـاطي؛     ) ح(االرهتـان؛   إمكانية  ) ز(

؛ )كـدواء (تصاريح تسويق املـادة     ) ك( العاملية النموذجية لألدوية األساسية؛      صحةقائمة منظمة ال  
طبيعـة مـا    ) ن(ية والتعاطي واالرهتـان؛     طباالستخدامات غري ال  ) م(االستخدامات الصناعية؛   ) ل(

وحجـم هـذه املـشكالت؛      عامة   ال صحةعاطي املادة واالرهتان هلا من مشكالت متصلة بال       يتعلق بت 
ــى حنــوٍ     ) س( ــا عل ــة فيه ــادة واســتهالكها والتجــارة الدولي ــاج امل ــشروع؛ إنت ــ )ع( م ــادة ُص نع امل

التـدابري الرقابيـة   ) ف( غـري مـشروع، ومـا يتـصل بـذلك مـن معلومـات؛              واالتِّجار فيها على حنـوٍ    
غــري ذلــك مــن ) ق(التــدابري الرقابيــة الوطنيــة القائمــة والــسابقة؛  ) ص( وأثرهــا؛ الدوليــة القائمــة

  . ما تكون البيانات املطلوبة غري موجودةاًوكثري.  الصلةية والعلمية ذاتطباملعلومات ال
ب تفاوت قدرات البلدان على مجع البيانات الـيت تـشكِّل أسـاس التحليـل الـذي       ويتسبَّ  -٢٤

يات قــدرة املختــربات وتــشمل التحــدِّ. العامليــة يف إثــارة الــصعوبات صحةتــضطلع بــه منظمــة الــ
دة، األمـر  دة؛ وتعـاطي مـواد متعـدِّ   على تنفيذ االختبارات وعلى الربط بني أحـداث ومـواد حمـدَّ        

دة؛ وصــعوبة مجــع بيانــات عــن األضــرار الــذي جيعــل مــن العــسري إرجــاع اآلثــار إىل مــادة حمــدَّ 
؛ وتفـاوت قـدرات أنظمـة       )ركبات أو العنـف علـى سـبيل املثـال         ما يتعلق بقيادة امل   (االجتماعية  

ساق املـصطلحات علـى األدوات      ر عـدم اتِّـ    ويؤثِّ. احملفوظات؛ واختالف األولويات بني البلدان    
  .ن بسبب الترمجةاألساسية جلمع البيانات، ويتفاقم التباُي

ر واألضــرار وقــد ناقــشت مــشاورات اخلــرباء نــدرة املنــشورات املــستقلة بــشأن املخــاط   -٢٥
فانتـشار املـواد اجلديـدة      . احملتملة وكوهنا ال حتتـوي يف كـثري مـن األحيـان علـى بيانـات ممنهجـة                 
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. ودورهتــا الــسوقية الــسريعة ال يتيحــان الفرصــة لتكــوين بيانــات كافيــة عــن املخــاطر واألضــرار
. ت اإلكلينيكيـة  ر التدابري الرقابية القائمة على العمل البحثي وعلى مجع البيانات يف احلـاال            وتؤثِّ

ر، فـإنَّ البيانـات     رات النفسانية اجلديدة اليت ما فتئت تتطوَّ       املؤثِّ  على ذلك، وفيما خيصُّ    وعالوةً
وتنظر اخليارات اجلديدة املمكنـة للجدولـة اجلنيـسة         . اإلكلينيكية والصحية احلالية ليست كافيةً    

 أنَّ ع مــواد خاضــعة للمراقبــة، بيــد الت مــريــة يف التــشابه الكيميــائي أو تــشابه املــستقبِ أو التناظُ
  . بالضرورةاآلثار اإلكلينيكية واملخاطر ليست متشاهبةً

ــارات         -٢٦ ــى خي ــد، مــن أجــل الوقــوف عل ــد وجــدت مــشاورات اخلــرباء أنَّ مــن املفي وق
 اإلشـعار والتقيـيم، أن ُتـستعرض باختـصار          ْي  ي ملشكلة مجع البيانات وحتسني أداء عمليت      التصدِّ

  : من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلقائمة حالياً على كلٍّآلياُت الرصد ال
االحتاد األورويب هو املنطقة الوحيدة اليت يوجـد فيهـا نظـام ملراقبـة املخـدِّرات                  )أ(  

وتأيت مبادرة إخضاع مادة ما للمراقبة نتيجـة        . رات النفسانية اجلديدة ومراقبتها   يتيح رصد املؤثِّ  
 /وحـىت حزيـران  . ردة مـن خـالل النظـام األورويب لإلنـذار املبكِّـ         الرصد اإلقليمـي للمـواد اجلديـ      

 منـها حتـت تـدابري       ٩ لتقيـيم املخـاطر، وُوضـع        اً جديـد  اً نفـساني  اً مؤثِّر ١٢، خضع   ٢٠١٣ يونيه
  بل جملس االحتاد األورويب؛رقابية من ِق

ــة       )ب(   ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــول(ُتجــري املنظم ــتخبارية  ) اإلنترب ــيالت اس حتل
رات نفـسانية جديـدة، ولطـرق تنفيـذ هـذه           جاهات األنشطة اإلجرامية اليت تنطوي على مؤثِّ      التِّ

وتقوم املنظمـة بعـد   . األنشطة اإلجرامية، وشبكاهتا، وأساليب إخفائها، والدروب اليت تسلكها  
   ُتنسَّق التحقيقات؛ل املعلومات مع الدول األعضاء، ومن مثَّذلك بتباُد
رات النفـسانية   ملية للجمارك لتنسيق العمليات املتعلقـة بـاملؤثِّ       هتدف املنظمة العا    )ج(  

وتعدُّ شبكة اإلنفـاذ اجلمركـي التابعـة للمنظمـة مبثابـة وديـع عـاملي                . اجلديدة بني دوهلا األعضاء   
وبإمكـان  . مركزي للمعلومات املتعلقـة باإلنفـاذ والـيت ميكـن إلدارات اجلمـارك الوصـول إليهـا             

، وهـو نظـام آمـن للمراسـالت     )CENcomm( إىل نظـام اتـصاالت   املنظمات اخلارجية الوصـول   
  اخلاصة بالعمليات العابرة للحدود؛

ــذار املبكِّــ    )د(   ــق نظــام اإلن ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   أُطل رات ر الت
ــ/واجلرميــة يف حزيــران رات نفــسانية جديــدة علــى الــصعيد   اســتجابةً لظهــور مــؤثِّ ٢٠١٣ هيوني

رات النفـسانية اجلديـدة وحتليلـها       جاهـات املـؤثِّ   ر إىل رصد اتِّ   ف نظام اإلنذار املبكِّ   ويهد. العاملي
الـة ومدعومـة    فعَّعامـة   وتقدمي التقارير بشأهنا، ليكون ذلك األساس الذي تقوم عليـه سياسـات             
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ويقوم النظـام أيـضاً بوظيفـة وديـعٍ للمعلومـات بـشأن هـذه               . يي هلذا التحدِّ  باألدلة بغية التصدِّ  
   ُتقدِّم املساعدة التقنية للدول األعضاء؛ةرات ومنصَّثِّاملؤ

تعتـزم اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات اســتهالل فرقــة عمــل تركِّــز علــى مجــع    ) ه(  
ل هذه املعلومـات، علـى      رات النفسانية اجلديدة وتبادُ   املعلومات االستخبارية العملياتية عن املؤثِّ    

  ).ت فرقة العمل منذ ذلك احلنيوقد اسُتهلَّ. (ف التابعة هلاغرار فرقة العمل املعنية بالسالئ
    

    ُسُبل العمل يف املستقبل  -اًثالث  
املمكنــة لزيــادة كفــاءة عمليــة اجلدولــة،  الــنُُّهج يهــدف هــذا القــسم إىل الوقــوف علــى  -٢٧

  .رات النفسانية اجلديدة ملا انتهت إليه مشاورات اخلرباء الدولية بشأن املؤثِّاًاستناد
    

    تيسري إجراءات اجلدولة  - ١  
وجدت مشاورات اخلرباء أنَّ باإلمكـان بـذل جهـود لتـصنيف املـواد حـسب األولويـة                    -٢٨

 هنــجٍ يرمــي إىل اســتيعاب العــدد املتزايــد  وينبغــي أليِّ. أوالً اً ضــرراألشــدَّ املــواد حبيــث تراقَــب
يــائي جنبــاً إىل جنــب مــع  مــن املــواد اجلديــدة أن يأخــذ يف االعتبــار أوجــه التــشابه الكيميعاًســر

. ي إلساءة االسـتخدام مـن أجـل تـصنيف املـواد حـسب األولويـة لتقييمهـا            بيانات التقدير الكمِّ  
ن أخـذ كـل مـا هـو متـاح مـن البيانـات اإلكلينيكيـة والبيانـات املتعلقـة                     وقد ُشدِّد على أنَّه يتعـيَّ     

  .توصياتية يف االعتبار لدى إصدار الطبوبيانات الفوائد العامة ال صحةبال
 للتـصنيف حـسب األولويـة يف سـياق           العامليـة اسـتراتيجيةً    صحةوقد وضعت منظمـة الـ       -٢٩

وتــشمل االســتراتيجية اســتخدام مــشاورات اخلــرباء العاجلــة والنظــر يف إجــراء  . تقيــيم املخــاطر
 دون القيــام باســتعراض متهيــدي فيمــا خيــص املــواد الــيت ثبــت ضــررها  حتليلــي دقيــقاســتعراض 

 الـيت ُتقـدِّمها خمتـربات التحاليـل اجلنائيـة، واملنظمـات             ناتاللبي اًي، استناد   دام طب وليس هلا استخ  
رات وإدماهنـا ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين           الدولية واإلقليميـة، مثـل املرصـد األورويب للمخـدِّ         

  . عن املعلومات اليت ُتقدِّمها الدول األعضاءرات واجلرمية، فضالًباملخدِّ
ــراف يف اال وميكــن إلشــعارات   -٣٠ ــدول األط ــة املخــدِّرات أنْ   تفاق ال ــة إىل جلن ــات املقدَّم  ي

تشكِّل األساس الذي يقـوم عليـه تـصنيف املـواد حـسب األولويـة الستعراضـها، وهـو مـا يعـين                       
ــدء االســتعراض    ــة ب ــدقيق إمكاني ــي ال ــسبقه اســتعراض    التحليل ــور، دون حاجــة ألن ي ــى الف  عل

  .متهيدي
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 املية على قيمـة النظـام القـائم لتقيـيم املخـاطر علـى حنـوٍ                الع صحةوقد شدَّدت منظمة ال     -٣١
ــة،      ــة، واإلجــراءات العاجل ــة اجلماعي ــأثري احملتمــل للمراقب ســليم، وأعربــت عــن قلقهــا بــشأن الت

  . إىل تقييمات علمية سليمةتة، ما مل تكن مستندةًوالتدابري الرقابية املؤقَّ
 اًة مــع مــواد خاضــعة للمراقبــة تــشاهب بــويتــشابه العديــد مــن املــواد غــري اخلاضــعة للمراق   -٣٢

سم إخـضاع جمموعـات مـن املـواد للمراقبـة مبيـزة تنـاول        ويتَّ. الت أو من حيث املستقبِ  اًكيميائي
 مــن املــواد اً االســتجابة للعــدد املتزايــد ســريع عــدد كــبري مــن املــواد يف الوقــت نفــسه، ومــن مثَّ  

واد مـن أجـل التحايـل علـى التـدابري           املتداولة يف السوق، وكذا للتعديالت الـيت ُتـدخل علـى املـ            
 العامليــة أشــارت إىل أنَّ اآلثــار اإلكلينيكيــة لفــرادى املــواد      صحةبيــد أنَّ منظمــة الــ  . الرقابيــة

يات تـستلزم   تفاق العاملية على أنَّ اال    صحةوشدَّد خرباء منظمة ال   . وخماطرها ال تتشابه بالضرورة   
ر ت االجتماعية املرتبطة بكـل مـادة مـن املقـرَّ          واملشكالعامة  ال صحةتقييم املشكالت املتعلقة بال   

  .إخضاعها للمراقبة
بل مواءمـة مواعيـد عقـد اجتماعـات جلنـة اخلـرباء املعنيـة         وناقشت مشاورات اخلرباء سُ     -٣٣

 أفـضل مـع جلـسات جلنـة املخـدِّرات، مبـا يف ذلـك مبواءمـة مواعيـد                    باالرهتان للعقاقري على حنوٍ   
ب حدوث فترات تـأخري     اجلدول الزمين للجنة املخدِّرات لتجنُّ    عقد اجتماعات جلنة اخلرباء مع      

ــة ــون   . طويل ــشور املعن ــد ذُكــر يف املن ــشأن اســتعراض منظمــة الــ   "وق ــة صحةإرشــادات ب  العاملي
إلجـــراءات  أنَّ اجلــدول الــزمين   )١١("رات النفــسانية اجلديـــدة ألغــراض املراقبــة الدوليـــة   للمــؤثِّ 

ع أخــذ اجلــدول الــزمين للجنــة املخــدِّرات ومقتــضياته  ره األمانــة، مــاالســتعراض ينبغــي أن تقــرِّ
مــة دورة عمــل جلنــة ء العامليــة إىل إمكانيــة مواصحةوأشــارت منظمــة الــ. اإلجرائيــة يف االعتبــار

وباإلضافة لـذلك، ميكـن لـدورات       . اخلرباء فيما خيص االستعراض مع جلسات جلنة املخدِّرات       
  .اًدولة العاجلة، إذا كان ذلك الزميف مسائل اجلاالنعقاد املستأنفة للجنة املخدِّرات أن تنظر 

اإلجــراءات  "، املعنــون١٩٨٢لعــام ) ٧-دإ (٢قــرار جلنــة املخــدِّرات   وأُشــري إىل أنَّ   -٣٤
، "رات العقليــةرات واملــؤثِّالواجــب علــى جلنــة املخــدِّرات اتباعهــا بــشأن مــسائل جدولــة املخــدِّ

ويف . طالع اللجنـة بوظـائف اجلدولـة       الضـ  اًوضـوح كان يهدف إىل حتديـد آجـال زمنيـة أكثـر            
 العامليـة أن ُترسـل توصـياهتا وتقييماهتـا إىل األمـني العـام               صحةذلك القرار، طُلـب إىل منظمـة الـ        

قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن انعقــاد دورة اللجنــة، وطُلــب إىل األمــني العــام أن حييــل           

                                                         
 ./http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js17538en: على الرابط) باإلنكليزية(متاح  )11( 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js17538en/
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 قبـل شـهرين علـى األقـل مـن         التقييمات وغريها من املعلومات ذات الصلة إىل الدول األطراف        
  )١٢(.انعقاد الدورة

 مــن قــرارات  ٣٥خــذت   قــد ات١٩٨٤َّويتبــيَّن مــن كــون جلنــة املخــدِّرات يف عــام        -٣٥
يـة  اتفاقزوديازيبينات اخلاضعة للمراقبة يف اجلدول الرابع من           منها بشأن أنواع البن    ٣٣اجلدولة،  

لــة الــيت ميكــن للجنــة املخــدِّرات أن ة قيــٌد علــى عــدد قــرارات اجلدو، أنَّــه لــيس مثَّــ١٩٧١ ســنة
  .خذها يف الدورة الواحدةتتَّ
    

    ر البياناتتعزيز توافُ  - ٢  
ما حتتـاج إىل املراجعـة مـن أجـل تعزيـز التنـسيق علـى                تبيَّن أنَّ أساليب مجع البيانات ربَّ       -٣٦
لوبـة  مـا يتطلـب احلـصول علـى البيانـات املط          وربَّ.  من الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل         كلٍّ

وتــشمل . حتــسني إمكانيــة الوصــول إىل الــسلطات الوطنيــة الــيت لــديها املعلومــات ذات الــصلة   
االحتياجـــات األخـــرى زيـــادة توحيـــد املـــصطلحات؛ ومعاجلـــة أوجـــه التفـــاوت يف القـــدرات  
الوطنية، يف جمايل التحاليل اجلنائية وعلم الـسموم علـى سـبيل املثـال؛ وإنـشاء آليـات للحـصول                    

؛ وتقدمي اإلرشادات بشأن إنشاء أنظمة وطنية لإلنـذار         الصحيةن قطاع الرعاية    على البيانات م  
رات؛ وحتديـد نطـاق اإلفـصاح عـن املعلومـات عنـد إصـدار        ر؛ وتعريف معايري دنيـا ومؤشِّـ    املبكِّ

  .رةاإلنذارات املبكِّ
يمـا  سـيما ف   وهناك أيضاً حاجةٌ لتعزيز التعاون والتآزر بني أنظمة الرصد املختلفـة، وال             -٣٧

ومـن شـأن هـذا التعزيـز أن         . هلـا علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل         خيصُّ مجع املعلومـات وتبادُ    
يسهِّل مجع البيانات على حنو أكثر كفـاءة وأن خيفِّـف مـن العـبء الواقـع علـى كاهـل البلـدان                        

وقـد اقُتـرح توسـيُع نطـاق        . ةفيما يتعلـق باضـطرارها لتقـدمي بيانـات متـشاهبة إىل منظمـات عـدَّ               
رات النفـسانية اجلديـدة التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين        ر بشأن املؤثِّمل نظام اإلنذار املبكِّ  ع

ية ميكـن   العامليـة، مـن أجـل مجـع بيانـات صـحِّ      صحةباملخدِّرات واجلرمية، بالتعاون مع منظمة ال   
ن اسـتخدام  ومـن املمكـ  .  العامليـة صحةأن ُتسهم يف أنشطة تقييم املخاطر اليت تقوم هبا منظمة ال 

ة لتجميع املعلومات املتـوافرة وضـمان التنـسيق الفعَّـال علـى الـصعيد        ر كمنصَّ نظام اإلنذار املبكِّ  
ومــن .  التخفيــف مــن عــبء تقــدمي التقــارير الواقــع علــى كاهــل احلكومــات   العــاملي، ومــن مثَّ

عامليـة يف   الصحةرات واجلرميـة ومنظمـة الـ   املمكن أن ينظر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ         
 ذات الــصحية علــى إنــشاء آليــة مــشتركة بــني الوكــاالت لتحــسني مجــع البيانــات  اًالعمــل ســوي

                                                         
 ).٣٠-د (٤انظر أيضاً قرار جلنة املخدِّرات  )12( 
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ل مـا لـديها مـن بيانـات، مبـا يف ذلـك               أن تقوم منظمات أخرى بتبـادُ      اًومن املمكن أيض  . الصلة
  .رالنظام األورويب لإلنذار املبكِّ

 من آليات مجع البيانـات هبـدف    العاملية بصدد مراجعة ما لديهاصحةوكانت منظمة ال    -٣٨
كـن للجهـود القويـة املبذولـة جلمـع البيانـات مـن              ومي. أكثر اسـتباقية جلمـع البيانـات      وضع ُنُهج   

الدول األعضاء أن تشمل تنقيح االستبيان وزيادة مصادر احلصول على البيانـات، مبـا يف ذلـك                 
ها جهات كمكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة      البيانات اليت تتيحُ  

إرشــادات بــشأن اســتعراض منظمــة  "ويــنصُّ املنــشور املعنــون  . ملراقبــة املخــدِّرات يف تقاريرهــا 
علـى أنَّـه ينبغـي ملنظمـة     " رات النفـسانية اجلديـدة ألغـراض املراقبـة الدوليـة      العاملية للمـؤثِّ  صحةال
انية املتعاطـاة بالفعـل     رات النفـس  املية أن تسعى للحصول على البيانـات املتعلقـة بـاملؤثِّ           الع صحةال

وسـوف يواصـل   . كن تعاطيها، وكذا املواد اليت ميكن حتويلها إىل مواد من هذا القبيل     أو اليت مي  
ــذار املبكِّــ  ــدو    نظــام اإلن ــام ب ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة القي ره ر الت

  .ل املعلومات التشريعية وكمركز للمعارفة لتباُدكمنصَّ
    

    دولةاجلإجراءات التوعية ب  - ٣  
يات الــيت ُســلِّط عليهــا الــضوء يف مــشاورات اخلــرباء هــو عــدم وعــي كــان أحــد التحــدِّ  -٣٩

وميكــن للتوعيــة هبــذه . يــاتتفاقالــدول األطــراف باخليــارات اإلجرائيــة املنــصوص عليهــا يف اال 
خـــاذ خطـــوات عمليـــة لتيـــسري عمليـــة اجلدولـــة، أن تـــساعد الـــدول  إىل جانـــب اتِّاخليـــارات، 

  . أوىفاألطراف على االستفادة من اإلطار القانوين القائم على حنوٍ
ــن اخلــرباء إىل       -٤٠ ــار العديــد م ــد أش ــة إىلوق ــة للــدول    احلاج ــسيط اإلرشــادات املقدَّم  تب

موارد مالئمة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين        األطراف بشأن عملية اجلدولة، وأكَّدوا أمهية توفري        
  . العاملية ملباشرة هذا العملصحةباملخدِّرات واجلرمية ومنظمة ال

    
    زيادة املوارد والقدرات  - ٤  

ــدول           -٤١ ــوير ال ــةُ تط ــشاورات اخلــرباء أمهي ــا يف م ــدِّد عليه ــيت ُش ــسائل األخــرى ال ــن امل م
مـا ظهـرت يف الـسوق غـري املـشروع،           واد كلَّ األعضاء القدرات التقنية الالزمة لتحديد هوية املـ       

ات والنمـاذج املرجعيـة الالزمـة هلـذا         مبا يف ذلك تقنيات حتديد اهلويـة والقـدرات التقنيـة واملعـدَّ            
ل مع املواد اجلديدة الـسريعة       من أجل التعامُ   الصحيةوتشمل احتياجات قطاع الرعاية     . الغرض

ويــة املــواد باســتخدام العيِّنــات اجلــسدية،  الظهــور تلــك املتعلقــة بطرائــق التــشخيص وحتديــد ه  
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. ل املعلومــات بــشأن املخــاطر يف الوقــت املناســب، وكــذا اخليــارات الوقائيــة والعالجيــة   وتبــاُد
  .هلا حتتاج إىل املزيد من التطوير والتعزيز أنظمة حفظ البيانات وآليات تباُدكذلك، فإنَّ

ل اخلـربات بـشأن تطـوير    ق تبـادُ وميكن للـدول األعـضاء أن تنظـر يف التعـاون عـن طريـ              -٤٢
وُيمكــن للــدول األعــضاء أن تبحــث يف إمكانيــة تــصميم . الفحوصــات وتقنيــات اختبــار املــواد

نــة لتحديــد هويــة املــواد  بــرامج دراســية متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت عــن تقنيــات خمتربيــة معيَّ  
ي مـن أجـل تيـسري بنـاء         وتطوير هذه الربامج وتنفيذها، أو تعزيز التعاون الثنائي أو دون اإلقليم          

  .اًأو كال األمرين معالقدرة على استخدام مثل هذه التقنيات، 
ر وسيواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، عرب نظامـه لإلنـذار املبكِّـ               -٤٣

ل والعمليــة التعاونيــة الدوليــة، دعَمــه للمختــربات يف جمــال حتديــد هويــة املــواد مــن خــالل تبــادُ  
  .وينبغي توفري املوارد الكافية هلذا الغرض. يب والبيانات التحليليةاألسال

    
    االستنتاجات والتوصيات  -اًرابع  

الــيت ميكــن أن ُيــساء اســتخدامها أو ميكــن أن ُتحــدث  إنَّ القــدرة علــى جدولــة املــواد    -٤٤
د؛ ومـن  يِّـ  ج عنصر أساسي يف أداء النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات لوظيفته على حنـوٍ      ضررا هي 

لــذا ينبغــي .  تــصيب النظــام يف صــميمه  عقبــة تعتــرض إجــراءات اجلدولــة ميكــن أنْ  أيَّ فــإنَّمثَّ
  . تويل أولوية لتيسري اإلجراءاتجلميع اجلهات املعنية أنْ

  :خاذ اخلطوات اآلتية أن تنظر يف اتِّ تودُّ جلنة املخدِّراتلعلويف هذا الصدد،   -٤٥
على النظـر يف وظائفهـا املـستندة للمعاهـدات، مبـا يف             مواصلة تركيز اهتمامها      )أ(  

  ذلك الوظائف املتعلقة باجلدولة، يف الدورات املقبلة؛
  البحث يف خيارات تيسري استخدام إجراءات اجلدولة؛  )ب(  
هلــا مبزيــد مــن الكفــاءة البحــث يف إمكانيــة إنــشاء آليــات جلمــع البيانــات وتباُد  )ج(  

   من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛لبيانات على كلٍّولتاليف ازدواج اجلهود يف مجع ا
أن تطلب إىل األمانة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، أن تواصل              )د(  

 ذات الـصلة، وأن تـضع،       إجراء البحـوث املعمَّقـة بـالرجوع إىل سـجالت األمـم املتحـدة الرمسيـة               
إرشـادية للنـشر بـشأن عمليـات اجلدولـة مبوجـب            ر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، مـواد             بتـوافُ  اًرهن
  يات الدولية ملراقبة املخدِّرات، لترجع إليها الدول األعضاء وغريها من األطراف املعنية؛تفاقاال
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البحث يف خيارات بناء قـدرات الـدول األعـضاء لتـشارك علـى حنـو واٍف يف                    ) ه(  
ر  علــى الــسواء، وتعزيــز تــوافُ ةصححتديــد هويــة املــواد، مــن منظــوري إنفــاذ القــانون وإدارة الــ 

ويف سـبيل ذلـك، مناشـدة البلـدان املاحنـة أن تقـدِّم مـوارد                . البيانات، من كـال املنظـورين أيـضاً       
خارج امليزانية هلذا الغرض وحثّ وكاالت األمم املتحدة املعنية علـى ختـصيص املـوارد الكافيـة                 

  لكي يفي كل منها بدوره؛
ــا     )و(   ــارات حتــسني التع ــشطة    البحــث يف خي ــدوليني يف جمــال األن ــسيق ال ون والتن

 هــذه البيانــات البحثيــة الراميــة إلنتــاج البيانــات الــصيدالنية والبيانــات املتعلقــة بالــسُّمية ومجــع   
 العاملية وغريها من اهليئات اإلقليمية والوطنية بـشأن تقيـيم           صحة جلهود منظمة ال   اًونشرها دعم 
  رات النفسانية اجلديدة؛خماطر املؤثِّ
البحث يف إمكانية توضـيح اإلجـراءات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق وضـع جـدول             )ز(  

  أو حتديث هذه األحكام؛) ٧-دإ (٢زمين لعملية اجلدولة، بإعمال أحكام قرار جلنة املخدِّرات 
ل لوكـاالت األمـم املتحـدة       فُـ كْ الدول األعضاء على تعبئـة املـوارد الـيت تَ          حثّ  )ح(  

  .تنفيذ الوظائف املسندة إليها
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      األولاملرفق 
 ١٩٦١سنة ية اتفاقتغيري نطاق مراقبة املواد مبوجب إجراءات     

    ١٩٧١سنة  يةاتفاقو
    ١٩٧١ية سنة اتفاق و١٩٦١ية سنة تفاق الاًهيكلية اجلداول وفق  -أوالً  

 ،١٩٧٢  بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول سـنة       ١٩٦١ية الوحيدة للمخدِّرات لسنة     تفاقيف اال   -١
ــا واحتمــال      رات ُتوضــع املخــدِّ  ــة االرهتــان هل ــة جــداول حــسب إمكاني ومستحــضراهتا يف أربع

  ).األولانظر الشكل (تعاطيها وفوائدها العالجية 
  

  األولالشكل 
    ١٩٦١ية سنة اتفاق    

      
وحيتــوي . ة مفعوهلــا اإلدمــاين واحتمــال تعاطيهــا    بــشدَّاألولسم مــواد اجلــدول  وتتَّــ  -٢

 علـى   طـيب ثاين على العقاقري اليت ُتعترب أقل قابليـة للتعـاطي والـيت ُتـستخدم يف اجملـال ال                 اجلدول ال 
ويـضمُّ اجلـدول الثالـث املستحـضرات الـيت حتتـوي علـى           . األولنطاق أوسع من مواد اجلـدول       

 وال ُيرجَّح تعاطيها، وهذه املستحـضرات ُمعفـاة مـن    طيبما ُيقصد هبا االستخدام ال   ات وإنَّ خمدِّر
نـة ُمدرجـة يف اجلـدول       ويشمل اجلدول الرابـع مـواد معيَّ      . نة بسبب استهالكها  ري مراقبة معيَّ  تداب

  

سمة ل متَّنة يف اجلدول األوَّمواد معيَّ
ة مفعوهلا اإلدماين واحتمال بشدَّ

خَدم يف املمارسة عاطيها وال ُتستت
  .اً نادرية إالَّالطبِّ

 ) القنَّب، واهلريوين:مثل(

 الرابعاجلدول 

  
املستحضرات احملتوية على خمدِّرات 

ي  واملقصود هبا االستخدام الطبِّ
  .ُيرجَّح تعاطيها وال

مستحضرات الكوديني، : مثل(
  )وثنائي اهليدروكوديني، والربوبَيم

  
 مفعوهلا اإلدماين  يقلّاملواد اليت

  واحتمال تعاطيها عن مواد 
  .اجلدول األول

 )الكوديني ومشتقاته: مثل(

  

ة مفعوهلا سمة بشدَّاملواد املتَّ
  اإلدماين واحتمال تعاطيها، 

  أو اليت ميكن حتويلها إىل مواد 
  .من هذا القبيل

  القنَّب، واهلريوين، : مثل(
 )وامليثادون، واألفيون

ينالثااجلدول  الثالثاجلدول لاجلدول األوَّ
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ُتعتـرب  ) األول يف اجلـدول     مجيع املواد املدرجة يف اجلدول الرابع جيب أن تكـون مدرجـةً            (األول
ــ خــاص، أْي علــى حنــوٍةًضــارَّ   مــااًونــادر. ة مفعوهلــا اإلدمــاين واحتمــال تعاطيهــا سمة بــشدَّ متَّ

  .ةطبيم مواد اجلدول الرابع يف املمارسة الُتستخَد
  

  الشكل الثاين
    ١٩٧١ية سنة اتفاق    

      
، ُتـصنَّف التـدابري الرقابيـة يف أربعـة جـداول،            ١٩٧١رات العقلية لسنة    ية املؤثِّ اتفاقويف    -٣

. ة العامَّـ  صحةالـيت ُتـشكِّلها علـى الـ       بناًء علـى العالقـة بـني الفوائـد العالجيـة للمـواد واخلطـورة                
  يعـين خطـورةً    األولفإدراج املادة يف اجلدول     :  هلذين املتغريين  اً متدرِّج اًوتعتمد اجلداول مقياس  

 تـستوجب أشـدَّ التـدابري الرقابيـة          منخفـضة، ومـن مثَّ      عالجيـةً  وقيمـةً عامـة   ال صحة على الـ   كبريةً
 خطـورة منخفـضة علـى       الرابـع عكـس ذلـك، أيْ      ، بينمـا يعـين إدراج املـادة يف اجلـدول            صرامةً

  ).انظر الشكل الثاين(وقيمة عالجية كبرية عامة ال صحةال
    

    إجراءات اجلدولة  -اًثاني  
 ٢ واملـادة   ١٩٦١يـة سـنة     اتفاق مـن    ٣ على إجراءات تغيري نطاق املراقبة يف املادة         ُينصَّ  -٤

 علــى عمليــة اجلدولــة بــسَّطةًُم عامــةً ويعــرض الــشكل الثالــث نظــرةً . ١٩٧١يــة ســنة اتفاقمــن 
  ) أ(.يتنيتفاقمبوجب اال

                                                         
يتضمَّن الشكل خيار تقدمي اإلشعارات من جانب أعضاء جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقاقري واهليئة   ال ) أ(  

 .الدولية ملراقبة املخدِّرات الذي يؤدِّي إىل إجراء استعراض متهيدي

واد اليت تنطوي علىامل
ورة تعاٍط كبرية، خط

 خطرياً اًوُتشكِّل هتديد
 صحةعلى حنو خاص لل

العامة، واليت هلا قيمة 
عالجية حمدودة للغاية 

  .أو منعدمة
ثاين ديثالميد : مثل(

ك حامض الليسرجي
)LSD( وامليثيلني ،

ديوكسي ميثامفيتامني 
، ")ياإلكستاس("

  )سكالنيوامل

  الرابعاجلدول  لاجلدول األوَّ
    

 واد اليت تنطوي علىامل
خطورة تعاٍط، 

وُتشكِّل هتديداً بسيطاً 
ة، واليت  العامصحةلل

  .هلا قيمة عالجية كبرية
 ،ئاتاملهدِّ: مثل(

، واملواد ناتواملسكِّ
 مبا يف ذلك املخدِّرة،
لوباربيتال، األ
 )الديازيبامو

  
  تنطوي علىواد اليتامل

خطورة تعاٍط، 
وُتشكِّل هتديداً خطرياً 

على حنو خاص 
ة، واليت  العامصحةلل

هلا قيمة عالجية 
  .متوسطة أو كبرية

، الباربيتورات: مثل(
، موباربيتالمبا فيها األ

 )البوبرينورفنيو

 الثالثاجلدول 
  

 واد اليت تنطوي علىامل
خطورة تعاٍط، 

 خطرياً اًوُتشكِّل هتديد
و خاص على حن

 العامة، واليت صحةلل
هلا قيمة عالجية 
  .منخفضة أو متوسطة

األمفيتامينات، : مثل(
طات واملنشِّ

 )األمفيتامينية

 الثايناجلدول 
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  الشكل الثالث
    عملية اجلدولة    

        
 العامليــة،  صحةوجيــوز للجنــة املخــدِّرات أنْ تقــرِّر، اســتناداً إىل توصــيات منظمــة الــ         -٥

وختتلــف الــسلطة . داولإخــضاع املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة للمراقبــة الدوليــة أو تعــديل اجلــ
وقـد أُدرج عـدد مـن     . ١٩٧١ية سـنة    اتفاق و ١٩٦١ية سنة   اتفاقالتقديرية للجنة املخدِّرات بني     

  .يتان حيِّز النفاذتفاقاملواد يف القائمة األصلية حني دخلت اال
  

الدول 
  :األطراف

تدابري مؤقَّتة 
  أحادية

 منظمة إشعار من جانب
   العامليةصحةال

إشعار من جانب
 دولة طرف

 صحةاستجابة منظمة ال
 يم املخاطرتقي: العاملية

استجابة الدول 
  األطراف

 تتَّخذجلنة املخدِّرات
 اإلجراءات الالزمة

 األمني العام
 ُيبلِّغ

قرار جلنة 
املخدِّرات بشأن 

فرض تدابري رقابية 
  مؤقَّتة إلزامية

ية سنة اتفاقيف (
 )فقط ١٩٦١

  اهليئة الدولية 
  ملراقبة املخدِّرات

  

 األعضاء الدول غري  العامليةصحةمنظمة ال
 يةتفاقاألطراف يف اال

 

 مجيع الدول األعضاء

  :األمني العام
مذكِّرة شفوية

مذكِّرة من األمانة للجنة 
  املخدِّرات

)بالنيابة عن األمني العام(
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    اإلشعار  - ١  
مليــة  العاصحةيــة أو ملنظمــة الــتفاق أطــراف االيتني، ميكــن ألحــِدتفــاقمــن اال كــلٍّ مبوجــب  - ٦

  :وُيمكن للتعديل أن ينطوي على ما يلي. إرسال إشعار لألمني العام بشأن تعديل على اجلداول
  ؛)بإضافتها إىل أحد اجلداول(إخضاع مادة للمراقبة الدولية   )أ(  
  نقل مادة من أحد اجلداول إىل جدول آخر؛  )ب(  
وليــة عــن أحــد نــة أو رفــع املراقبــة الدإعفــاء مستحــضر مــن تــدابري رقابيــة معيَّ   )ج(  
  .العقاقري

وعلـى األمسـاء الـيت      يغة الكيميائيـة للمـادة املعنيـة        وينبغي أن يشتمل اإلشـعار علـى الـصِّ          -٧
.  مـن اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة     كـن إرسـال اإلشـعار إىل األمـني العـام بـأيِّ       ومي. ُتعرف هبا 

البيانـات بـشأن    (ات الـصلة    وينبغي أن تشتمل املعلومات املؤيِّدة لإلشعار على مجيع البيانـات ذ          
 العاملية من بدء التقيـيم العلمـي        صحة، لتمكني منظمة ال   )البحوث أو التجارب اإلكلينيكية، إخل    

  .ومساعدة جلنة املخدِّرات يف أداء وظيفتها فيما خيصُّ اجلدولة
    

  الشكل الرابع
      اإلشعار    

        
شـعار ومجيـع املعلومـات ذات الـصلة إىل األطـراف، وكـذا إىل               وُيرسل األمني العـام اإل      -٨

  ).انظر الشكل الرابع(ماً من دولة طرف  العاملية إذا كان اإلشعار مقدَّصحةمنظمة ال
يــة، لــدى إرســاله اإلشــعار، إىل تقــدمي املزيــد مــن  تفاقويــدعو األمــني العــام أطــراف اال  -٩

 يف الوقــت نفــسه عمليــة   عنيــة، ويــستهلُّ املعلومــات والتعليقــات ذات الــصلة بــشأن املــادة امل    
. ماً مـن دولـة عـضو       العامليـة وتقييمهـا للمـادة إذا كـان اإلشـعار مقـدَّ             صحةاستعراض منظمـة الـ    

ة ر مـا إذا كـان للمـادة آثـار ضـارَّ          وتنظر جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقـاقري يف اإلشـعار وتقـرِّ           

  :األمني العام
 مذكِّرة شفوية

استجابة الدول 
  األطراف

استجابة منظمة 
  العامليةصحةال
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 للجنـة    العامليـة توصـيةً    صحةلـك ُتـصدر منظمـة الـ        وبعـد ذ   ) ب(.ر إخـضاعها للمراقبـة الدوليـة      تربِّ
ج فيــه مــن َر ُتــْداملخــدِّرات بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي جدولــة املــادة واجلــدول الــذي ينبغــي أنْ 

  ) ج(.١٩٧١ية سنة اتفاق أو ١٩٦١ية سنة اتفاق
    

      تةاملراقبة املؤقَّ  - ٢  
  الشكل اخلامس

  تةالتدابري الرقابية املؤقَّ    
    

      
 ٢ واملـادة    ١٩٦١يـة سـنة     اتفاق مـن    ٣ اإلجراءات املنـصوص عليهـا يف املـادة          ملَّا كانت   -١٠
 ال يـسمح باحليلولـة    إىل حـدٍّ  طـويالً اً يف بعض احلاالت وقت قد تستغرق  ١٩٧١ية سنة   اتفاقمن  

يــشتمل علــى يتني تفــاق مــن االبــل إخــضاعها للمراقبــة، فــإنَّ كُــالًّي تعــاطي مــادة مــا قدون تفــشِّ
يها جلميـع املعلومـات ذات      ل يف قيام جلنة املخدِّرات، بعد تلقِّ      خاذ خطوة وسيطة تتمثَّ   إمكانية اتِّ 

تـة   العاملية، بدراسـة إمكانيـة تطبيـق تـدابري رقابيـة مؤقَّ         صحةالصلة وريثما ُيجرى تقييم منظمة ال     
  .يتنيتفاقوختتلف أحكام هذه التدابري فيما بني اال). انظر الشكل اخلامس(

فبموجـب احلكـم   . ، هناك حكمان يتناوالن هذه التدابري١٩٦١ية سنة  اتفاقفبموجب    -١١
" رة بدراسـة إمكانيـة    يف ضـوء املعلومـات املتـوفِّ      "ية القيـام    تفاقن على أطراف اال   االختياري، يتعيَّ 

  لتقـدير كـلِّ    وُيترك أمر تطبيق التدابري الرقابية أو عدم تطبيقها       . تةإخضاع مادة ما للمراقبة املؤقَّ    
ر قرارهـا النـهائي     ُدْصا مبوجب احلكم اإللزامي، فيجوز للجنـة املخـدِّرات، ريثمـا يَـ            وأمَّ. طرف

غـري أنَّ إمكانيـة تطبيـق التـدابري     . تـة  األطـراف بإخـضاع املـادة للمراقبـة املؤقَّ    َمزِيف املسألة، أن ُتلْ 

                                                         
 على حنوٍٍة  ضارَّآثارٍ تقرِّر ما إذا كانت املادة قد تؤدِّي إىل التعاطي وإىل  العاملية أنصحةيتعيَّن على منظمة ال ) ب( 

 ‘٣‘ ٣الفقرة ( والثاين أو إذا كانت قابلةً للتحويل إىل عقار خمدِّر ل املدرجة يف اجلدولني األوَّمماثل للمخدِّرات
 ).١٩٧١ ية سنةاتفاق من ٢ من املادة ٤، والفقرة ١٩٦١ية سنة اتفاق من ٣من املادة 

 العاملية بإدراج املادة يف اجلدول األوَّل، جيوز هلا أيضاً أنْ توصي بإدراجها يف صحةإذا أوصت منظمة ال ) ج(  
 .١٩٦١ية سنة اتفاقاجلدول الرابع من 

فرض جلنة 
 املخدِّرات لتدابري

  تة إلزاميةرقابية مؤقَّ
ية سنة اتفاقيف (

 )فحسب ١٩٦١

  :الدول األطراف
تة تدابري مؤقَّ
  أحادية
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سب املعلومـات املتاحـة،      حـ  ١٩٨١ يف عـام      واحـدة  ةً مـرَّ  م إالَّ ُتـستخدَ   مل اًتة إلزاميـ  الرقابية املؤقَّ 
  ) د(.قها جلنة املخدِّرات يف هناية املطافومل ُتطبِّ

ــ  -١٢ ــة ســنة اتفاقا وأمَّ  مــن ٣ علــى حكــم اختيــاري، يف الفقــرة  تــشتمل إالَّ ، فــال١٩٧١ي
  . طرفتة أو عدم تطبيقها لتقدير كلِّ، تاركةً تطبيق التدابري الرقابية املؤق٢َّ املادة

    
       جلنة املخدِّراتاليت تتَّخذهاراءات اإلج  - ٣  

  الشكل السادس
       جلنة املخدِّراتاليت تتَّخذهااإلجراءات     

      
تنظر جلنـة املخـدِّرات يف مـسائل اجلدولـة يف دورة انعقادهـا العاديـة حتـت بنـد جـدول                  -١٣

 "التغـيريات يف نطـاق مراقبـة املـواد        : ملخدِّراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة ا    "األعمال املعنون   
 مـة مـن أحـدِّ   ة إشـعارات أو معلومـات تكميليـة مقدَّ   رة مـن األمانـة حتتـوي علـى أيَّـ      ملذكِّ اًاستناد

مـة مـن    ة معلومـات إضـافية مقدَّ      عـن أيَّـ     العاملية لألمني العـام، فـضالً      صحةاألطراف أو منظمة ال   
  ).انظر الشكل السادس(حة الدول األعضاء بشأن التغيريات املقتَر

ــْد، ال ميكــن للجنــة املخــدِّرات أنْ ١٩٦١يــة ســنة اتفاقومبوجــب   -١٤  تغــيريات علــى لَِخ ُت
ر عـدم األخـذ بـالتغيريات        تقـرِّ   أنَّ هلـا أنْ     العاملية، إالَّ  صحة لتوصيات منظمة ال   اً طبق اجلداول إالَّ 
ــا مبوجــب . املوصــى هبــا ــة ســنة اتفاقأمَّ ــة املخــد١٩٧١ِّي ــو باملخالفــة (ر  تقــرِّرات أنْ، فللجن ول

إخـضاع مـادة مـا للمراقبـة الدوليـة أو رفـع املراقبـة الدوليـة عـن                 )  العاملية صحةلتوصية منظمة ال  
 ما يف جدول غري الـذي أوصـت بـه منظمـة       وُيمكن للجنة املخدِّرات أن تضع مادةً     . هذه املادة 

 أخـذ العوامـل     ة واسـعة فيمـا خيـصُّ      ع جلنة املخـدِّرات بـصالحيات تقديريـ       وتتمتَّ.  العاملية صحةال
أنَّــه  االقتــصادية واالجتماعيــة والقانونيــة واإلداريــة وغــري ذلــك مــن العوامــل يف االعتبــار، بيــد    

 علـى   ١٩٧١يـة سـنة     اتفاق مـن    ٢ مـن املـادة      ٥وتـنصُّ الفقـرة     . ف جزافيـاً   تتـصرَّ  جيوز هلا أنْ   ال
                                                         

 .E/1981/24-E/CN.7/668انظر الوثيقة  ) د(  

 :األمني العام
  مذكِّرة من األمانة 
للجنة املخدِّرات

  راتجلنة املخدِّ
تتَّخذ اإلجراء الالزم
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 أنَّـه ينبغـي للجنـة       ة، أيْ مَـ زِ والعلميـة ُملْ   ةطبيـ  العاملية بشأن املسائل ال    صحةتقييمات منظمة ال   أنَّ
 تـستند يف قراراهتـا إىل    العاملية، وال جيوز هلـا أنْ      صحة تقبل ما تنتهي إليه منظمة ال      املخدِّرات أنْ 

 علــى خــذ قراراهتــا بنــاًء تتَّومــع ذلــك فبوســع جلنــة املخــدِّرات أنْ . ة أو علميــة أخــرىطبيــآراء 
 العامليـة أنَّ ملـادة مـا فوائـد عالجيـة ذات شـأن،               صحةفإذا ما وجدت منظمـة الـ      . عوامل أخرى 

ــة املخــدِّرات أنْ   ــادة يف اجلــدول   فــال جيــوز للجن ــدرج هــذه امل نَّ مــن شــأن ذلــك  إ ، إذْاألول ُت
  .ة والعلميةطبير املادة لألغراض الحيدَّ من توافُ أن
    

    إجراءات التصويت يف جلنة املخدِّرات  - ٤  
 التصويت علـى إخـضاع املـادة املعنيـة للمراقبـة الدوليـة أو               جيوز للجنة املخدِّرات، قبل     -١٥

ر عـدم التـصويت وأن تلـتمس املزيـد مـن املعلومـات        تقـرِّ  للتوصـية، أنْ  اً وفق إعادة جدولة املادة  
   ه) ه(. العاملية بدالً من ذلكصحةمن منظمة ال

ة املخـدِّرات    على أنَّ قرارات جلنـ     ١٩٧١ية سنة   اتفاق من   ١٧ من املادة    ٢وتنصُّ الفقرة     - ١٦
يـة  اتفاقأمَّـا قـرارات اللجنـة بتغـيري نطـاق مراقبـة املـواد مبوجـب                 . تصدر بأغلبية عضويتها الكاملة   

ويف املمارسـة العمليـة، تؤخـذ       ) و(."أعـضائها احلاضـرين واملـصوِّتني     " فتـصدر بأغلبيـة      ١٩٦١سنة  
  ) ز(.اءاألصوات برفع األيدي، وجيوز للدول األعضاء أن تطلب التصويت بنداء األمس

 قــرار ويـنصُّ . وجيـوز للجنــة املخـدِّرات أن تُبــتَّ يف التوصـيات بأخــذ األصـوات بالربيــد      - ١٧
 العامليـة بإشـعار األمـني العـام         صحة على أنَّه حني تقوم منظمة ال      ١٩٦٥لسنة  ) ٢٠- د (١ اللجنة

لتاليـة، فإنَّـه    والتوصية جبدولة مادة ما وال ُتعقد دورة للجنة املخدِّرات على مدى األشهر الثالثة ا             
وُيطلـب مـن األمـني العـام، هلـذا      . ن على اللجنة أن تُبتَّ يف املسألة قبـل انعقـاد دورهتـا التاليـة     يتعيَّ

خــذ جنــة بــأن تتَّسماح للالغــرض، أن يــضع ترتيبــات يف هــذه الظــروف االســتثنائية مــن أجــل الــ  
. للجنة يف دورهتـا التاليـة     قرارها بتصويت أعضائها بالربيد أو عن طريق الربق، وتقدمي تقرير إىل ا           

  ) ح(. يف املسائل غري املثرية للجدلإالَّعامة  بصفة اًيكون تطبيق هذا اإلجراء ممكن وال
                                                         

 .٥٠/٢انظر مثالً قرار جلنة املخدِّرات  ) ه(  

 .الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي من النظام ٥٨املادة  ) و(  

 .٥٩املرجع نفسه، املادة  ) ز(  

 بالنسبة ١٩٦٨ بالنسبة لألسيتورفني واإليتورفني ويف عام ١٩٦٦جنح تطبيق هذا اإلجراء يف عام  ) ح(  
 يتسن الوصول ، على سبيل املثال، مل١٩٧١ففي عام . أنَّ استخدامه يزداد صعوبةً  للكودوكسيم، بيد

تيبانول، وجلأت و بالنسبة ملستحضرات النيكوديكودين والدر١٩٧٣لنتيجة بالنسبة للربوبريام، ويف عام 
 .اللجنة إىل التصويت يف دورهتا
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      تنفيذ قرارات جلنة املخدِّرات  - ٥  
  الشكل السابع

      إبالغ قرارات جلنة املخدِّرات    

      
ن على األمني العام إبالغ أعـضاء األمـم املتحـدة           تعيَّكما هو مبيَّن يف الشكل السابع، ي        -١٨

 العامليــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة  صحةيــة ومنظمــة الــ تفاقوالــدول غــري األعــضاء األطــراف يف اال 
  ) ط(.املخدِّرات بقرار جلنة املخدِّرات

يـة  قاتفاي اإلبـالغ هبـا فيمـا خيـصُّ          وتصري قرارات جلنة املخدِّرات نافذةً مـن تـاريخ تلقِّـ            -١٩
. ١٩٧١يـة سـنة   اتفاق من تـاريخ اإلبـالغ هبـا فيمـا خيـصُّ        اً يوم ١٨٠ وبعد انقضاء    ١٩٦١سنة  

 دولـة طـرف أن ُترسـل إىل األمـني العـام، يف غـضون                ، جيـوز أليِّ   ١٩٧١ية سنة   اتفاقومبوجب  
ذاكرةً فيه الظـروف    )  عدم القبول   حلقِّ اًوفق (اً مكتوب اً السالف ذكرها، إشعار    يوماً ١٨٠لة ا مدَّ

  ) ي(.االستثنائية واألسباب اليت ال جتعلها يف موقف يتيح هلا تنفيذ كل أحكام القرار
يــة  اتفاق قــرار بإضــافة مــادة إىل أحــد جــداول      عــدم القبــول علــى أيِّ   وينطبــق حــقُّ   -٢٠
 ومـع ذلـك، فـإذا خلـصت اهليئـة الدوليـة ملراقبـة               ) ك(. أو نقلها من جـدول إىل آخـر        ١٩٧١ سنة

ية ُمهدَّدة بسبب عـدم قبـول طـرف مـا ألحـد القـرارات، فـإنَّ                 تفاقداف اال املخدِّرات إىل أنَّ أه   
وُيمكـن  . ١٩٧١يـة سـنة     اتفاق مـن    ١٩بوسعها أن تطبِّـق العقوبـات املنـصوص عليهـا يف املـادة              

يـــة اتفاقل فُـــكْوال َت.  وقـــتللـــدول األطـــراف أن تـــسحب إشـــعارها بعـــدم القبـــول يف أيِّ     
  . عدم القبول حق١٩٦١َّ سنة
 إمكانيـة أن تطلـب، يف   ١٩٧١ية سـنة  اتفاق طلب مراجعة القرار ألطراف    ل حقُّ فُكْوَي  -٢١

واالقتــصادي ي اإلشــعار بــالقرار، بــأن يراجــع اجمللــس االجتمــاعي  يومــاً مــن تلقِّــ١٨٠غــضون 
                                                         

 .١٩٧١ية سنة اتفاق من ٢ من املادة ٧؛ والفقرة ١٩٦١ية سنة اتفاق من ٣ من املادة ٧الفقرة  ) ط(  

 .١٩٧١ية سنة تفاقا من ٢ من املادة ٧الفقرة  ) ي(  

 .املرجع نفسه ) ك(  

 ُيبلِّغ األمني العام

الدول غري األعضاء
اهليئة الدولية ملراقبة    العامليةصحةمنظمة ال  األعضاءمجيع الدول  يةتفاقاألطراف يف اال

  املخدِّرات
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 ١٩٦١يـة سـنة   اتفاق وتـنصُّ  ) ل(.وجيب إرسال الطلـب إىل األمـني العـام   . قراراً للجنة املخدِّرات  
. ي اإلشـعار بـالقرار   مـن تلقِّـ  اً يومـ ٩٠ضون  طرف أن يقدِّم طلباً يف غكن أليِّ على أنَّه مي   أيضاً

 العامليــة صحةوُيرســل األمــني العــام نــسخاً مــن طلــب املراجعــة إىل جلنــة املخــدِّرات ومنظمــة الــ 
. اً يومـ ٩٠لتقـدمي تعليقـاهتم يف غـضون       يـة، ويـدعو األطـراف       تفاقومجيع الدول األطراف يف اال    

 العامليـة  صحةخاذ إجراء بشأن توصـية مـن منظمـة الـ      جلنة املخدِّرات بعدم اتِّ   وال ختضع قرارات    
  .بل اجمللس االقتصادي واالجتماعيللمراجعة من ِق

ــاؤه،        -٢٢ ــه أو إلغ ــة املخــدِّرات أو تعديل ــرار جلن ــد ق ــس تأكي ــا  وجيــوز للمجل مبوجــب كلت
 صحة بتقييم منظمـة الـ     اًلزمواجمللس ليس م  . ة العامَّ صحة بأهداف محاية ال   اًيتني، مسترشد تفاقاال

 يف املراجعـة،    وريثمـا ُيبـتَّ   . العاملية ولديه صـالحيات تقديريـة واسـعة يف اختيـار أسـباب قـراره              
  . قرار جلنة املخدِّرات األصلي سارياًيظلُّ
ــة      وال توجــد إالَّ  -٢٣ ــب مراجع ــة طل ــضاء إلمكاني ــدول األع ــادرة الســتخدام ال  حــاالت ن

  ) م(. قرارات جلنة املخدِّراتألحدِّاجمللس االقتصادي واالجتماعي 
يتني، تكتمل العملية بإرسال األمـني العـام قـرار اجمللـس إىل مجيـع               تفاقومبوجب كلتا اال    -٢٤

ــدول غــري األعــضاء األطــراف يف اال      ــم املتحــدة وال ــدول األعــضاء يف األم ــاقال ــة تف يتني ومنظم
  . العاملية وجلنة املخدِّراتصحةال

                                                         
 .١٩٧١ية سنة اتفاق من ٢ من املادة ٨فقرة ال ) ل(  

على سبيل املثال، إشعار حكومة إسبانيا إىل األمني العام طالبة أن يراجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ) م(  
 ١٩٦١ية سنة اتفاقاين من  يف اجلدول الثبروبوكسيفنيوُيلغي قرار جلنة املخدِّرات بشأن إدراج الدكسترو

 ).٦-دإ (١وقد قرَّر اجمللس تأكيد القرار ). ١٩٨٠فرباير /شباط  ١٤الصادر يف ) ٦-دإ (١القرار (
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      املرفق الثاين
    ) أ(١٩٨٨سنة ية اتفاقتغيري نطاق مراقبة املواد مبوجب ات إجراء    

    املبادرة/اإلشعار  - ١  
رات يــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االتِّجــار غــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّ تفاق الاًوفقــ  -١

 بل أحد األطـراف ، ميكن املبادرة إىل طلب تغيري نطاق مراقبة املواد إمَّا من قِ         ١٩٨٨العقلية لسنة   
  : وُيمكن للتعديل أن ينطوي على ما يلي) ب(.بل اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّراتأو من ِق
 أو األولبإضــافتها إىل اجلــدول (إخــضاع مــادة غــري جمدولــة للمراقبــة الدوليــة   )أ(  

  ؛)يةتفاقإىل اجلدول الثاين من اال
   أو من اجلدول الثاين؛األولأو حذف مادة من اجلدول   )ب(  
  .قل مادة من أحد اجلدولني إىل اآلخرأو ن  )ج(  

ويقــوم .  إىل األمــني العــام مــشفوعاً باملعلومــات املؤيِّــدةاًوُترســل اجلهــة املبــادرة إشــعار  -٢
يف صـورة   (ة معلومات ذات صلة إىل األطـراف        يه اإلشعار بإرساله ومعه أيَّ    األمني العام عند تلقِّ   

، وإىل اهليئــة الدوليــة )رة مــن األمانــةمــذكِّيف صــورة (، وإىل جلنــة املخــدِّرات )رة شــفويةمــذكِّ
  ) ج(.اًة املبادرة إىل اإلشعار دولة طرفملراقبة املخدِّرات إذا كانت اجله

وتقوم األطراف بعد ذلك بإبالغ األمني العام بتعليقاهتا على اإلشعار، جنبـاً إىل جنـب        -٣
 تقييمها وجلنـة املخـدِّرات يف       مع مجيع املعلومات التكميلية اليت ميكن أن تساعد اهليئة يف إجراء          

 علــى اســتبيان يوزِّعــه األمــني العــام   ويكــون اإلبــالغ بالتعليقــات يف صــيغة ردٍّ . خــاذ قرارهــااتِّ
  .رة الشفويةكجزء من املذكِّ

  
  

  اإلشعارات اليت تبادر إىل تقدميها اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
 وإشعار بـشأن    ١٩٩١ مواد يف عام     ١٠إىل اليوم، وباستثناء إشعار بشأن جمموعة من          

خـــذهتا اللجنـــة إىل ، اســـتندت مجيـــع قـــرارات اجلدولـــة الـــيت اتَّ ١٩٩٧النورإيفيـــدرين يف عـــام 
وسـُتعرض علـى جلنـة املخـدِّرات        .  إىل تقدميها اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدِّرات        ْتادَرإشعارات بَ 

  .فينيل أسيتو أسيتونيتريل-لفااأليف دورهتا السابعة واخلمسني توصية من اهليئة جبدولة 
   

                                                         
 .يةتفاق من اال١٢ من املادة ٧ إىل ٢ترد هذه اإلجراءات بالتفصيل يف الفقرات من  ) أ(  

 .١٢ من املادة ٢الفقرة  ) ب( 

 .١٢ من املادة ٣الفقرة  ) ج(  
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    التقييم  -٢  
، تقـوم اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات بتقيـيم املـواد مـن                 ١٩٨٨يـة سـنة     اتفاقمبوجب    -٤

يـة أو حـذفها منـهما أو نقلـها مـن أحـدمها              تفاقحيث إمكانية إدراجها يف أحد جدويل تلـك اال        
ــار  و. إىل اآلخــر ــهي املــشروع للمــادة وأمهِّاماالســتخد مــدىبعــد أن تأخــذ يف االعتب ، هعــ وتنوُّت

 املـشروع أو     االسـتعمال  وسـهولة ذلـك، سـواء ألغـراض       واد بديلـة    االسـتعانة مبـ    ومدى إمكانية 
 يف الـصنع    االسـتخدام  رات، ُتحدِّد اهليئة ما إذا كانـت املـادة كـثرية          خدِّنع غري املشروع للم   الصُّ

هذا الـصنع غـري      ية، وما إذا كان حجم ونطاق     العقل راتاملؤثِّ أو   ألحد املخدِّرات غري املشروع   
 أو يف اجملـال االجتمـاعي علـى حنـوٍ     عامـة    ال صحة خطـرية يف جمـال الـ        مـشكالت  بيسبِّاملشروع  

  ) د(.خاذ إجراء دويلر اتِّيربِّ

    
     جلنة املخدِّرات اليت تتَّخذهااإلجراءات  -٣  

 رةً مـذكِّ  ملسائل، تقـدِّم األمانـةُ    خاذ قرار بشأن تلك ا     جلنة املخدِّرات من اتِّ    َنلكي تتمكَّ   -٥
رة علـى تقيـيم اهليئـة الدوليـة        وحتتـوي هـذه املـذكِّ     . إليها بشأن التغيريات يف نطـاق مراقبـة املـواد         

حـة إلضـافة املـادة يف أحـد اجلـدولني           ملراقبة املخدِّرات للمـادة املعنيـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار املرجَّ             
نع غـري املــشروع علـى الــسواء، مـع توصــيات    لــصُّ أو الثـاين علـى االســتخدام املـشروع وا   األول

 على اإلشعار واملعلومات التكميليـة الـيت أرسـلها    اًرة أيضوتشتمل املذكِّ  ه)  ه(.بشأن تدابري الرصد  
الطرف أو اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات إىل األمني العام، باإلضافة إىل معلومـات إضـافية عـن               

رة قبـة املـواد الـيت قدَّمتـها الـدول األعـضاء يف ردِّهـا علـى املـذكِّ                  حة يف نطاق مرا   التغيريات املقترَ 
  .الشفوية اليت أرسلها إليها األمني العام

، عنـد   رات يف اعتبارهـا   ويف حالة إدخال تغيريات على نطاق املراقبة، تأخذ جلنة املخـدِّ            -٦
 فيمـا خيـص   اًأن يكـون ُملزمـ  رات، الذي ينبغي خاذها للقرار، تقييم اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ  اتِّ

  ) و(. عوامل أخرى ذات صلةاملسائل العلمية، كما تويل االعتبار الواجب أليِّ
ر إدخـال  ية، جيوز للجنـة املخـدِّرات أن تقـرِّ   تفاق من اال  ١٢ من املادة    ٥ بالفقرة   وعمالً  -٧

  .تغيريات على نطاق املراقبة بأغلبية ثلثي أعضائها
    

                                                         
 .١٢ من املادة ٤لفقرة ا ) د(  

 .املرجع نفسه ) ه(  

 .١٢ من املادة ٥ و٤الفقرتان  ) و(  
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    خدِّراتتنفيذ قرارات جلنة امل  -٤  
خذت جلنة املخدِّرات قراراً بشأن نطاق مراقبة املواد، يقوم األمني العام بإبالغـه             مىت اتَّ   -٨

رات وإىل مجيـع الـدول وغريهـا مـن الكيانـات األطــراف يف      إىل اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدِّ    
  ) ز(.يةتفاق هلا االنضمام إىل تلك اال أو اليت حيق١٩٨٨ُّية سنة اتفاق
يـــة اتفاقوتـــصري القـــرارات الـــيت ُتتَّخـــذ فيمـــا خيـــص نطـــاق مراقبـــة املـــواد يف جـــدويل    -٩

ــ١٩٨٨ ســنة ــسبة لكــلِّ  تامَّ ــاذ بالن ــا١٨٠ً طــرف بعــد انقــضاء  ة النف ــالغ  يوم ــاريخ اإلب   مــن ت
  ) ح(.بالقرار
 نطـاق مراقبـة املـواد للمراجعـة         خذها جلنة املخدِّرات فيما خيصُّ    وختضع القرارات اليت تتَّ     -١٠
ــ ــاءً    م ــاعي بن ــصادي واالجتم ــس االقت ــب اجملل ــب  ن جان ــى طل ــضون   أيٍّ  عل ــراف يف غ ــن األط م

د قـرار جلنـة      يؤكِّـ  ويف هـذه احلالـة، جيـوز للمجلـس أنْ         . ي اإلشـعار بـالقرار     مـن تلقِّـ    يوماً ١٨٠
  ) ط(.املخدِّرات أو يلغيه

  

                                                         
 .١٢ من املادة ٦الفقرة  ) ز(  

 .املرجع نفسه ) ح(  

 .١٢ من املادة ٧الفقرة  ) ط(  


