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  توجيهات بشأن استعراض المنظمة
   إخضاعهامن أجل النفسانية التأثيرللمواد 

  مقترحةالمراجعة ال: للمراقبة الدولية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكـول       ١٩٦١ لسنةعهدت اتفاقية األمم المتحدة الوحيدة للمخدرات         -١

 منظمة الصحة العالمية بمسؤولية تقيـيم       إلى ١٩٧١ لسنة، واتفاقية األمم المتحدة للمؤثرات العقلية       ١٩٧٢ سنة
 المـواد   بغية وضع توصيات بخصوص مراقبة تلـك      ، وذلك   المواد لتحديد ما يؤدي منها إلى إساءة االستعمال       

  .بموجب هاتين االتفاقيتين
  
 بأنه استراتيجية يوجهها العلـم ويقـصد بهـا وضـع قاعـدة               االستعمال إساءةتقييم احتمال   ويعرف    -٢

 على نحو مناسب هي ضمان تلبية احتياجـات المرضـى           دويةوالغاية من تنظيم األ   . دويةموضوعية لتنظيم األ  
 إتاحة األدوية وتمنع في الوقـت نفـسه         تحد من الطبية مع تجنب فرض قيود ال داعي لها أو قيود غير مالئمة             

 االستعمال مـدى وجـود      إساءةويحدد تقييم احتمال    .  استعمالها، وذلك عن طريق تنفيذ األحكام القانونية       إساءة
  .االعتماد عليهو ه استعمالإساءة لىإ بما يتيح التكهن باحتمال أن يؤدي دواءالخصائص الدوائية في أي 

  
 االستعمال قاعدة علمية لترسيخ المراقبة، مما يتيح تحقيق التوازن بين إتاحة            إساءةويوفر تقييم احتمال      -٣
 اسـتعمال   إسـاءة  الهدف األوسع الذي ترمي إليه جميع تدابير مكافحة          اأم.  والوقاية من االعتماد عليها    دويةاأل
مشروعاً الحد األدنى مـع ضـمان       طبياّ   يتجاوز التدخل في استعمال األدوية استعماالً         فهو ضمان أال   دويةاأل

  .أقصى قدر ممكن من مكافحة االستعمال غير الطبي
  
 األمين العام لألمم المتحدة أحد      إلى يوجهه   إشعار استعراض لمادة ما بناء على       إجراءويمكن البدء في      -٤

وبعـد انتهـاء عمليـة      .  أو توجهه إليه منظمة الصحة العالمية نفـسها        األطراف في أي من هاتين االتفاقيتين     
 لجنة المخدرات، وهي لجنة وظيفية تابعـة للمجلـس          إلىاالستعراض تحيل منظمة الصحة العالمية توصياتها       

 المواد الموصـى بهـا      إدراجوهذه اللجنة هي المسؤولة عن البت في        . االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة   
  .واد الخاضعة ألحكام االتفاقيتينضمن الم

  
المبـادئ   استعراض المنظمة فـي      إجراء التي يلزم اتباعها عند      اتجراءوترد تفاصيل العمليات واإل     -٥

ها إخـضاع  االعتماد عليهـا مـن أجـل      إلىالتوجيهية الستعراض المنظمة للمواد النفسانية التأثير التي تؤدي         
  .١٩٨٦ة في عام التي وضعت ألول مرو، للمراقبة الدولية



   EB125/6    ١٢٥/٦ت م

2 

 إلى، وذلك باالستناد    ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٤ و ١٩٩٠وتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية في األعوام          -٦
وبناء على طلب لجنة الخبـراء      . خبرة لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية وحسب التطورات العلمية         

ولكن المجلس التنفيذي رفض ذلك االقتراح فـي        اُقترح وضع مبادئ توجيهية تكميلية لتوضيح بعض المسائل،         
 وضع مبادئ توجيهية منقحة، وبناء على ذلك تم تقديم          إلىبيد أن المجلس دعا األمانة      . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عامي  

  .االقتراح الحالي
  
، وإنما هو انعكاس ألحدث     "ال رجعة فيه  تنقيح  "أو  " تنقيح نهائي "هن  وال ينبغي اعتبار أن االقتراح الرا       -٧
والتطورات العلمية أو غيرها من التطورات التـي        .  االستعمال إساءةتطورات العلمية في مجال تقييم احتمال       ال

ومن بين هذه   .  ذلك بالفعل  إلى تنقيحات أخرى أو سوف تؤدي       إجراء إلىستحدث في المستقبل يمكن أن تؤدي       
  . التقييمجراءة إضافية إلالتطورات المتوقعة استخدام تقنيات رصد اآلثار الدوائية الضارة كوسيل

  
ونُـشرت  . ٢٠٠٧مـايو  / وقد تم إعداد هذا االقتراح ومناقشته في إطار فريق عامل اجتمع في أيـار       -٨

وساهم عدد مـن األفـراد      . المسودة على شبكة اإلنترنت للحصول على تعليقات الجمهور قبل انعقاد االجتماع          
اء التعليقات، وقد راعى الفريق العامل تلك التعليقات عنـد          والمنظمات غير الحكومية والهيئات األخرى في إبد      

  .مناقشته للمسودة
  
عنهـا  ووجهت الدعوة لدولة أو أكثر من الدول األعضاء من كل إقليم من أقاليم المنظمة إليفاد ممثل                   -٩

ريـق   عدد من أعـضاء ف     إلىكما وجهت الدعوة لحضور اجتماع الفريق العامل        . للمشاركة في الفريق العامل   
، وقد تألف الفريق العامل في النهاية )تقييم احتمال االعتماد(الخبراء االستشاريين المعني باالعتماد على األدوية 

 مدعوين  ٢وحضر االجتماع أيضاً ستة مراقبين    .  وثالثة خبراء  ١من ستة ممثلين لدول أعضاء من أربعة أقاليم       
  .وبعض األخصائيين من األمانة

  
.  على مسودة تم نشرها على شبكة اإلنترنت حيث أتيح للجمهور التعليق عليهـا             لعامواتفق الفريق ال    -١٠

 وخريطة بيانية وأخيراً فقد أعدت األمانة مذكرة تفسيرية       . وتم إبداء عدد من التعليقات التي نظرت فيها األمانة        
  ).٣ المرفق(
  

انظـر  (دئ التوجيهيـة المنقحـة       ستصبح المبا  لمجلس التنفيذي على هذا االقتراح    وفي حالة موافقة ا     -١١
  .الالحقةنافذة بشكل تام كي تستخدمها لجنة الخبراء في اجتماعها الخامس والثالثين واالجتماعات ) الملحق

  
  تنقيح المبادئ التوجيهية

  
العتماد عليها مـن    اد النفسانية التأثير التي تؤدي إلى       المبادئ التوجيهية الستعراض المنظمة للمو    إن    -١٢

المبادئ التوجيهية الستعراض المنظمة    وصيغتها المنقحة المقترحة، وعنوانها      ،ها للمراقبة الدولية  اعإخضأجل  
  . للجنة الخبراء واألمانةإرشاداتتوفر ها للمراقبة الدولية، إخضاعللمواد النفسانية التأثير من أجل 

                                                           
وتلقى كـل مـن   . أوفدت كل من أستراليا وكندا وفرنسا والهند وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية ممثلين عنها         ١

الدعوة للحضور ولكنهمـا    ) عن طريق المركز األوروبي لرصد المخدرات وإدمانها      (وروبية  جنوب أفريقيا والجماعة األ   
  .لم يحضرا

المركـز المتعـاون مـع      (جماعة البحث المعنية بمشكالت االعتماد على األدوية        : مثل المراقبون المنظمات التالية       ٢
التحاد الدولي لجمعيـات صـانعي المستحـضرات        ؛ وا )المنظمة بشأن البحث والتدريب في مجال االعتماد على األدوية        

الصيدالنية؛ والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة؛ ومكتـب البيـت                
  .األبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في الواليات المتحدة األمريكية
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تقييم احتمـال   (د على األدوية    وتضم لجنة الخبراء أعضاء فريق الخبراء االستشاريين المعني باالعتما          -١٣
وبهذا تتاح في الفريق خلفيـة      . العلوم الصيدالنية والطبية  وغيره من أفرقة الخبراء االستشاريين في       ) االعتماد

  .قوية في الطب وعلم األدوية والصيدلة
  

ام االتفاقيتين   اإلجرائية للخبراء واللجنة ولتنفيذ أحك     رشاداتويتمثل دور المبادئ التوجيهية في إتاحة اإل        -١٤
 نطاق اختصاص الخبراء في تقيـيم احتمـال         تتجاوز، وخاصة في المسائل التي      والتعليقات التي أبديت عليهما   

  . االستعمالإساءة
  

 المبادئ العلمية ومبادئ الصحة     إلىوتكفل المبادئ التوجيهية استناد االستعراض الذي تجريه المنظمة           -١٥
ويوفر التنقيح، على وجه    .  ككل اتجراءقيح الحالي على توضيح العملية واإل     ويساعد التن . العمومية ذات الصلة  

 استعمالها؛ وشفافية موقع اإلنترنت؛     إساءةتقييم المواد من حيث احتمال      لالخصوص، أفضل الممارسات الحالية     
 المنهجيـة   وسيوضح التنقيح أيضاً تفاصيل   . بقرارات لجنة الخبراء   التبليغ والنشر فيما يتعلق      اتإجراءوبشأن  

وسيتم توضيح عملية االستعراض وأدوار كل طرف فاعل        .  قراراتها إلىالتي تتبعها لجنة الخبراء في التوصل       
  .في وضع التوصياتمن أجل زيادة الكفاءة 

  
 ألنها توحي بأن    " االعتماد عليها  إلىالتي تؤدي   "ولقد تم تغيير عنوان المبادئ التوجيهية بحذف عبارة           -١٦

  . االعتماد عليهاإلىعرضة ثبت بالفعل أنها تؤدي المواد المست
  

 ديباجتي االتفاقيتين في المبادئ التوجيهية لتوضيح الغرض منهمـا ومـن تقيـيم              إلىوأضيفت إشارة     -١٧
 من  ٣أي المادة   (وهي توضح أيضاً أن أحكام االتفاقيتين فيما يتعلق بالتغييرات في نطاق مراقبة المواد              . المواد

هي التي تحكم أسلوب التوصـية بتغييـر        )  من اتفاقية المؤثرات العقلية    ٢يدة للمخدرات والمادة    االتفاقية الوح 
 ديباجتيهما،  إلى روح االتفاقيتين من خالل اإلشارة       إلىويكفل النص الجديد أيضاً استناد العملية       . جدولة المواد 

 المـواد   مـدى تـوافر   ، هو تقيـيم     ٣و ٢ويوضح أن أي تقييم للجوانب الطبية والعلمية، كما يرد في المادتين            
 التقييم بأسلوب علمي فـإن الـنهج        جراءوبالنظر إل . لألغراض الطبية ومالءمتها العتبارات الصحة العمومية     

  .المتبع سيكون نهجاً مسنداً بالبينات
  

وفـي  .  األمانة الوثائق التي ستنظر فيها لجنة الخبـراء        كيف ستعد  ٢٦ إلى ٢١وتشرح الفقرات من      -١٨
 عن  الناقدستعراض  اال اً عن ، ستعد األمانة تقرير   الناقدالستعراض  لمقام األول، وفيما يتصل بكل مادة تخضع        ال

 إسـاءة  الطبيـة والدراسـات الخاصـة ب       المراجعطريق جمع البيانات من المصادر ذات الصلة، بما في ذلك           
 إلى، وذلك بالرجوع    خاصة بالبلدان البيانات اإلضافية ال   منفصل بشأن    تقريروسيجري أيضاً إعداد    . االستعمال

 ٢٤وسيرد في الفقرة . اإلجابات الواردة عن استبيان موجه لوزراء الصحة والهيئات الدولية لمكافحة المخدرات
  . التقييم المسند بالبيناتإجراءمبدأ يتيح عرض البيانات بأسلوب يسهل على لجنة الخبراء 

  
ولقد تـم ترتيـب المواضـيع    . االستعراض الناقدلفصول تقرير  العناوين الجديدة  ٢٣وترد في الفقرة      -١٩

وثمة جوانب أخرى ال تقتصر على الجوانب الطبية والعلمية ستنظر فيها لجنة الخبراء،             . بأسلوب أكثر منطقية  
 من االتفاقيـة،    ٤الفقرة  و،  ٢من التعليق على المادة      ٤٩كالفقرة   (المؤثرات العقلية كما يشير إليه شرح اتفاقية      

وتتيح الصيغة الحالية كذلك مرونـة   ).  من االتفاقية  ٦ والفقرة   ٥الفقرة  و،  ٢ من التعليق على المادة      ١٩الفقرة  و
  .كافية لتطبيق أحدث المعلومات العلمية على الدوام

  
قبل توزيعه على جميع أعضاء لجنة الخبراء        وقوة بيناته    وسيجري خبيران استعراضاً جماعياً للتقرير      -٢٠

وهذا النوع من االستعراض الجماعي هو ممارسة تتبعها بالفعل لجنة الخبراء المعنيـة باختيـار               ). ٢٦الفقرة  (
ولكنها لم تندرج البتة ضمن عملية استعراض المنظمة للمواد بالرغم من أهميتها            . األدوية األساسية واستعمالها  
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لتحقق من دقة جميع المحتويـات      وسيعزز تطبيق االستعراض الجماعي مصداقية كل تقرير وسيؤكد ا        . الحيوية
  .الطبية والعلمية

  
 شرطاً بشأن السرية يمكن مقارنته بالشرط المتعلق بسرية المعلومات الواردة في            ٣٦وستتضمن الفقرة     -٢١

ومن شأن  .  فيما يتصل بمناقشات وقرارات لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية          االستعراض الناقد وثيقة  
.  االجتماعات لى مدار  مناقشات مفتوحة ع   إجراءعضاء لجنة الخبراء تلك إبداء آرائهم بحرية، و       ذلك أن يتيح أل   

  .وسيساعد أيضاً على تجنب الكشف عن توصيات لجنة الخبراء مسبقاً بشكل غير دقيق
  

فالصيغة الحالية للمبادئ التوجيهيـة ال تتـضمن أي         .  حالً لمشكلة لم يسبق حلها     ٤٣وتعرض الفقرة     -٢٢
وتوضح هذه الفقرة تطبيق المعـايير  .  أخرىإلى من اتفاقية تحويل مراقبة المادة بشأن كيفية البت في     اداتإرش

 آخر ضمن    جدول إلىسبق جدولتها، أو المواد التي ينظر في نقلها من جدول           نفسها على تقييم المواد التي لم ت      
إلضافية األكثر تعقيداً التي اقتُرحت عليه فـي        وقد رفض المجلس التنفيذي المبادئ التوجيهية ا      . (نفس االتفاقية 

  ). أعاله٦انظر الفقرة . مناسبتين سابقتين
  

، كما تـنص عليـه      ١٩٦١ أدوية مجدولة بموجب اتفاقية سنة       إلىومبدأ جدولة المواد القابلة للتحويل        -٢٣
 وتنظـيم   المخـدرات تحديد صـنع     بشأن   ١٩٣١ من المبادئ التوجيهية، هو مبدأ مستمد من اتفاقية          ٤٩الفقرة  

 بعملية كيميائية، وذلك باستثناء تحويـل       الدواءهو تغيير   " تحويل" أن المقصود بكلمة     نصت على توزيعها التي   
 المـؤرخ   ٧-٧ج ص ع  وقد قررت جمعية الصحة في قرارها       ). ٤، الفقرة ٢المادة  ( أمالحها   إلىأشباه القلويات   

 عندما تشكل سهولة ذلك التحويل      'قابلة للتحويل ' تعتبر مادة     يمكن أن   (...)أن المادة " ١٩٥٤مايو  /  أيار ١٤في  
والمادة الناتجة عنه خطراً على الصحة العمومية، وأنه، في حالة عدم التيقن من انطباق هذا التعريف على مادة                  

 فـي   ١٩٣١وعندما أدرجت اتفاقية سنة     ". 'غير قابلة للتحويل  ' وليست مادة    ׳قابلة للتحويل ׳ما تُعتبر تلك المادة     
ينطبـق علـى االتفاقيـة    ) ١٩٥٤ (٧-٧ج ص ع  أن قرارها  جمعية الصحة العالمية   ت، أعلن ١٩٦١اتفاقية سنة   
  ١.األخيرة أيضاً

  
.  مختلفة، نشر الوثـائق وتبليـغ التوصـيات        الموزعة على فصول   ٦٤ و ٦٢ و ٦٠وتتناول الفقرات     -٢٤

أن المبادئ التوجيهية تشجع على استخدام شـبكة        كما  . وتوضح الدورين المختلفين للجنة الخبراء والمدير العام      
 الجديدة في تعزيز    اتجراءوستسهم اإل . اإلنترنت، وسيتم التنويه بواضعي التقارير المستخدمة في عملية التقييم        

  .شفافية عملية التقييم
  

قة المراجعـة الـساب   اتجـراء  صورة بيانية شاملة إل   ٣ المرفق في   ة الوارد الخريطة البيانية عرض  وت  -٢٥
  .االستعراض الناقدلالستعراض وإجراءات 

  
  
   المطلوب من المجلس التنفيذيجراءاإل
  

للمبادئ التوجيهية الستعراض المنظمـة      اعتماد النسخة المنقحة المقترحة      إلىالمجلس التنفيذي مدعو      -٢٦
  .إخضاعها للمراقبة الدوليةمن أجل  النفسانية التأثيرللمواد 

  
  

                                                           
  ).٣(، الفقرة الفرعية ٣، الفقرة ٣ من التعليق على المادة ١٢ات، الفقرة التعليق على االتفاقية الوحيدة للمخدر    ١
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  الملحق
  

  ١حالتنقيح المقتر
  

   الستعراض المنظمة للمواد النفسانية التأثير إرشادات
  ها للمراقبة الدوليةإخضاعمن أجل 

  
  

  المحتويات
  

  الصفحة
  

  ٧    الوالية  :أوالً
  

  ٨  المبادئ األساسية  :ثانياً
  

  ٩  أحكام االتفاقيات  :ثالثاً
  

  ١٠   االستعراض الذي تقوم به المنظمةاتإجراء  :رابعاً
  

  ١٠  جمع المعلومات
  

  ١١  الستعراضاجعة السابقة لالمر
  

  ١١  االستعراض الناقد
  

  ١٢   االستعراض الناقدوثائق
  

  ١٣  نفسانية التأثير للمستحضرات المعفاة التي تحتوي مواد المبدئياالستعراض 
  

  ١٣  لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية
  

  ١٤  جلسة المعلومات
  

  ١٥  به المنظمةالخبراء المتعاونون في االستعراض الذي تقوم 
  

  ١٥  التقييم الذي تجريه لجنة الخبراء من أجل الجدولة
  

  ١٦  عملية التقييم
  

  ٢٠   للمستحضرات المعفاةتقييم لجنة الخبراء

                                                           
  التوجيهية الستعراض المنظمة للمواد النفسانية التـأثير مـن أجـل إخـضاعها للمراقبـة الدوليـة                 تنقيح للمبادئ       ١
  ).٩، الملحق ١/سجالت/ ١٠٥/٢٠٠٠م ت الوثيقة(
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  ٢٠   الجهات المعنيةإلى توصيات المنظمة إرسال  :خامساً
  

  ٢١  نشر الوثائق المتصلة باستعراض المنظمة  :سادساً
  

  ٢١  المختصرات والتعاريف   :سابعاً
  

  ٢٣   األمم المتحدة لمكافحة المخدراتمقتطفات من اتفاقات  ١المرفق 
  

  ، بصيغتها المعدلة١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
  ٢٣  )مقتطفات (١٩٧٢بموجب بروتوكول سنة 

  
  ٢٤  )مقتطفات (١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

  
   بالمخدراتاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع

  ٢٦  )مقتطفات (١٩٨٨والمؤثرات العقلية، 
  

  ٢٨  الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالمخدرات) ٨-د إ (١القرار   ٢المرفق 
  

  ٣٠  خطر سير إجراءات التقييم  ٣المرفق 
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  الوالية  :أوالً
  
تقيـيم الجوانـب    م المتحدة والتي تتـولى      التابعة لألم منظمة الصحة العالمية هي الوكالة المتخصصة         -١

 ١٩٦١ المخدرة لسنة    دوية بمقتضى االتفاقية الوحيدة لأل    العلمية والطبية والصحية العامة للمواد المنشطة نفسياً      
اتفاقيـة سـنة     (١٩٧١، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة      ١٩٧٢، المعدلة ببروتوكول سنة     )١٩٦١اتفاقية سنة   (

 ولجنـة المخـدرات     ٢ بقرارات جمعية الصحة العالمية    هذا التقييم عمالً   ثيقة إرشادات ُأعدت و  وقد   ١).١٩٧١
التوجيهية التي تستند إليهـا      المبادئ   السابقة وتضع  رشاداتاإلتعدل صيغة   هذه الوثيقة   و. التابعة لألمم المتحدة  

وطبيعة الوثـائق التـي      االستعراض، وترتيبات العمل داخل األمانة ومع الوكاالت الخارجية،          اتإجراءمبادئ  
 ١٩٦١ سـنة  من اتفاقية    ٣ مسؤوليات المنظمة بمقتضى المادة      هذه المبادئ التوجيهية  وتغطي  . إعدادهاينبغي  

 مواد للمراقبة الدوليـة أو ال،       إخضاع كان ينبغي التوصية ب    إذا فيما يتعلق بما     ١٩٧١ سنة من اتفاقية    ٢والمادة  
 قائمـة   وتـرد فـي الفـرع سـابعاً       . ١٩٧١ سنة من اتفاقية    ٣ادة  وبتقييم المستحضرات المعفاة بمقتضى الم    

  .بالمصطلحات والمختصرات المشتركة
  
 المـدير   إلى،  )١٩٨٠(٢٧-٣٣ج ص ع  وقد طلبت جمعية الصحة العالمية الثالثة والثالثون في قرارها            -٢

خدرة والمـواد النفـسانية     أن يشجع على بدء وتعزيز البرامج الوطنية والدولية الخاصة بتقييم المواد الم           "العام  
التأثير، بما فيها المواد النباتية المصدر، وتصنيفها ومراقبتها واستعمالها على نحو مناسب، وأن يـدعم هـذه                 

أن يعزز التنسيق بين برامج المنظمة الخاصة بالمواد المخـدرة          "، وكذلك   " المناسبة رشاداتالبرامج بوضع اإل  
، والبرامج األخرى ذات الصلة، وأن يعزز التعاون        دارة تتعلق بالسياسة واإل   والمواد النفسانية التأثير وتلك التي    

  ".مع المنظمات غير الحكومية المهتمة
  
٣-        المنظمـة   وضعت ٣ المجلس التنفيذي،  إرشادات على   وفي ضوء الخبرة المكتسبة عبر السنين، وبناء 

ها للمراقبة الدولية بالتشاور مع لجنة  إخضاعي  البت ف لتقييم المخدرات والمؤثرات العقلية بغية      وثيقة اإلرشادات   
 التعـديالت   سـفرت  وقـد أ   ١٩٩٠.٥ فـي عـام      نقحتهاثم   ١٩٨٦،٤المخدرات التابعة لألمم المتحدة في عام       

عن تنقيح آخـر فـي عـام         ١٩٩٩٧ و ١٩٩٤٦عامي  في   المجلس التنفيذي     فيما بعد  والمقررات التي اعتمدها  
عرضت على  ) لجنة الخبراء ( الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية       وبعد ذلك وبناء على طلب لجنة     . ٢٠٠٠

 ونظر المجلس في تلـك اإلرشـادات اإلضـافية          ٨.المجلس التنفيذي إرشادات إضافية لتوضيح بعض المسائل      
 وطلب من المنظمة ومن لجنة الخبـراء        ٢٠٠٥١٠يناير  /  وفي كانون الثاني   ٢٠٠٤٩مايو  / المقترحة في أيار  

أما وثيقة اإلرشادات الراهنة فقد ُأعدت نزوالً على ذلك الطلب الذي وجهه المجلس             . ح اإلرشادات مواصلة تنقي 
  .التنفيذي

                                                           
  .فات من هاتين االتفاقيتين لالطالع على أهم المقتط١انظر المرفق     ١
  .٢٧-٣٣ج ص عالقرار     ٢
  .١١ق٧٣م ت   القرار ٣
  ).٣(٧٧م ت   المقرر اإلجرائي ٤
  ).١٠(٨٥م ت   المقرر اإلجرائي ٥
  ).١٦(٩٣م ت   المقرر اإلجرائي ٦
  ).٥(١٠٣م ت   المقرر اإلجرائي ٧
  .١١٥/١٢م ت و١١٤/٧م تالوثيقتان     ٨
  .، المحضر الموجز للجلسة الثالثة١/سجالت/ ١١٤/٢٠٠٤م تالوثيقة     ٩
  ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة السادسة ٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م تالوثيقة     ١٠
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  المبادئ األساسية  :اًثاني
  
  : على ما يلي١٩٦١تنص ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   -٤
  

  إن الدول األطراف،"
   بصحة اإلنسانية ورفاهها،اهتماماً منها

 باستمرار لزوم استعمال المخدرات الطبي لتخفيـف اآلالم، وبوجـوب اتخـاذ             نهاوتسليماً م 
  التدابير الالزمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض،

 بكون إدمان المخدرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعياً واقتصادياً يهدد            وتسليماً منها 
  اإلنسانية،

   ومكافحتها، لواجبها في منع هذه اآلفةوإدراكاً منها
 إسـاءة  ضرورة القيام بعمل عالمي ومنسق لضمان فعالية التدابير المتخـذة ضـد              وإذ ترى 

  استعمال المخدرات،
 بأن هذا العمل العالمي يقتضي تعاوناً دولياً تحـدوه مبـادئ واحـدة ويـستهدف                وعلماً منها 

  أغراضاً مشتركة،
 المخدرات ورغبة منها في أن تكون    باختصاص األمم المتحدة في ميدان مراقبة      واعترافاً منها 

  جميع األجهزة الدولية المعنية في إطار هذه المنظمة،
في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتعلقـة          ورغبة منها   

بالمخدرات، وتقصر استعمال المخدرات على األغراض الطبية والعلمية، وتكفل قيام تعـاون            
  ..." دوليين دائمين لتحقيق هذه األهداف واألغراضومراقبة 

  
  : على ما يلي١٩٧١وتنص ديباجة اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

  
  إن الدول األطراف،"

   ورفاهها،ية بصحة اإلنساناهتماماً منها
 استعمال بعض إساءةبقلق مشاكل الصحة العامة والمشاكل االجتماعية الناشئة عن     وإذ تالحظ   
   العقلية،المؤثرات

 استعمال تلك المواد وما تؤدي إليه من اتجار غيـر      إساءة على توقي ومكافحة     وتصميماً منها 
  مشروع،
 من الالزم اتخاذ تدابير صارمة لقصر اسـتعمال تلـك المـواد علـى األغـراض       وإذ ترى 

  المشروعة،
والعلمية، وأنه  دوحة عن استعمال المؤثرات العقلية لألغراض الطبية         بأنه ال من   واعترافاً منها 

  ينبغي أال يقيد الحصول على هذه المواد لتلك األغراض بقيود ال مبرر لها،
 استعمال تلك المواد تقتـضي عمـالً        إساءة أن التدابير التي تتخذ للحيلولة دون        واعتقاداً منها 

  منسقاً وعالمي النطاق،
ؤثرات العقليـة ورغبـة      باختصاص منظمة األمم المتحدة في ميدان مراقبة الم        واعترافاً منها 

  منها في أن تمارس الهيئات الدولية المعنية نشاطها في إطار تلك المنظمة،
  ..."بضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك األغراض وتسليماً منها 

  
ات استعراضها، القائمة على اعتبارات الصحة العموميـة وعلـى أسـلوب        إجراءوسوف تستخدم المنظمة في     

 وسـنة   ١٩٦١وتمشياً مع مقتضيات اتفـاقيتي سـنة        . نات، أفضل المعلومات المتخصصة المتاحة    التسنيد بالبي 
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 سوف تعد المنظمة توصيات بشأن الجداول حسب أحكام هاتين االتفاقيتين المتعلقة بتغيير نطاق مراقبة               ١٩٧١
ي قـد تتعـرض لهـا       المواد، وستضع في اعتبارها أيضاً ديباجتي االتفاقيتين والحاجة إلى خفض المخاطر الت           

 والحاجة إلى ضمان اإلتاحة الطبية، باإلضـافة إلـى          - االستعمال   إساءة بما فيها مخاطر     -الصحة العمومية   
وهاتان االتفاقيتان صكان ملزمان قانونياً؛ ولذلك      . مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزتها الرئاسية       

  .ستنفذ بطريقة متسقة مع نصهما وروحهماات االستعراض التي ستتبعها المنظمة إجراءفإن 
  

  أحكام االتفاقيات  :اًثالث
  
المـواد   منظمة الصحة العالمية بمسؤولية استعراض وتقييم        إلى ١٩٧١سنة   و ١٩٦١ سنةتعهد اتفاقيتا     -٥

 من  إشعار بموجب هذا االستعراض    إجراءطلب  ويمكن  . للبت فيما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة بموجبهما       
نتائج  المنظمة   وترسل ١. لألمم المتحدة   األمين العام  إلى أو من منظمة الصحة العالمية       االتفاقيتينرف في   أي ط 

 المؤثرات العقلية للمراقبـة الدوليـة   إخضاع ألنها هي المسؤولة عن البت في     لجنة المخدرات    إلىاستعراضها  
   ٢.االتفاقيتينبموجب أحكام 

  
ظمة بشأن الجدولة هو تقييم لتحديد ما إذا كانت معايير محـددة فـي              وأساس التوصية التي تقدمها المن      -٦

 بأن تقبل لجنة المخدرات أو ترفض توصية المنظمة         ١٩٦١وتقضي أحكام اتفاقية سنة     . االتفاقيتين قد استوفيت  
 فقط، ال في الجدول الرابـع إذا أوصـت المنظمـة             األول ككل، بينما يجوز لها أن تضع أي مادة في الجدول         

وينبغي للجنة المخدرات من حيث المبدأ أن تقبل االسـتنتاجات الطبيـة والعلميـة              . اجها في الجدولين معاً   بإدر
والكيميائية والصيدالنية التي أعدتها المنظمة، وعندما ترفض لجنة المخدرات أي توصية فينبغي لها أن تهتدي               

، يجوز  ١٩٧١ وفي حالة اتفاقية سنة      ٣.يةفي هذا الرفض باعتبارات أخرى مثل االعتبارات اإلدارية واالجتماع        
للجنة المخدرات أن تقبل اقتراح المنظمة ولكن يجوز لها أيضاً أن تقرر وضع أي مادة ما في جدول غير الذي                    

 يصبح تقييم المنظمة قاطعاً في األمـور        ١٩٧١وفيما يتعلق بالمراقبة بموجب اتفاقية سنة       . أوصت به المنظمة  
 بوسع لجنة المخدرات أن تأخذ في االعتبار أيـضاً العوامـل القانونيـة واإلداريـة                العلمية والطبية، غير أن   

، يجوز  ١٩٧١ وسنة   ١٩٦١ وبمقتضى أحكام اتفاقيتي سنة      ٤.واالقتصادية واالجتماعية وغيرها التخاذ قرارها    
ر فـي   ألي طرف ال يتفق مع قرار لجنة المخدرات أن يطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي إعادة النظ               

  .قرارها، وبوسع هذا المجلس أن يؤكد قرار لجنة المخدرات أو يغيره أو يعكسه
  
 بأنه يجوز ألي طرف أن يعفي المستحـضرات التـي           ١٩٧١ من اتفاقية سنة     ٣وتقضي أحكام المادة      -٧

نطـوي  تحتوي واحدة أو أكثر من المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول إذا كان قد تم تركيبها على نحو ال ي                  
 استعمالها أو إذا كان هذا الخطر ضئيالً جداً وليس في اإلمكان استنقاذ المؤثر العقلي بوسائل                إساءةعلى خطر   

. جاهزة وبكمية يمكن أن يساء استعمالها، أي عندما ال يثير المستحضر مشكلة صحية عموميـة أو اجتماعيـة                 

                                                           
 لمراقبة األدويـة وتقـديم      االتفاقيتين الدوليتين  التي تنص عليها     اإلشعارات   يمثل المدير العام المنظمة لغرض تلقي          ١

 على أساس التوصيات والمشورة التي      تلكما االتفاقيتين ت العقلية للمراقبة الدولية بموجب       المؤثرا إخضاعتوصيات بشأن   
  .اإلرشاداتتقدم له على النحو المبين في هذه 

وتـرد  . ١٩٧١ سنة من اتفاقية    ٢-١٧ و ٢ والمادتين   ١٩٦١ سنة من اتفاقية    ٣   عملية الجدولة مشمولة بأحكام المادة         ٢
  . شروح االتفاقيتين التي نشرتها األمم المتحدةعملية الجدولة بالتفصيل في

  .١٨-١٦، الفقرات )١٩٦١اتفاقية سنة  (١٩٦١التعليق على االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة    ٣
، )١٩٧١اتفاقيـة سـنة     (؛ انظر أيضاً التعليق على اتفاقية المؤثرات العقلية         ٥، الفقرة   ٢، المادة   ١٩٧١اتفاقية سنة      ٤

  .٢٠الفقرة 
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المتحدة الذي يرسل بدوره القرار إلى األطـراف        ويجب على الطرف أن يوجه إشعاراً إلى األمين العامة لألمم           
وإذا توفرت لدى أي طرف أو لدى المنظمة معلومات يعتقد أنها           . األخرى وإلى المنظمة وإلى لجنة المخدرات     

تقتضي إنهاء العمل بإعفاء المستحضر، فينبغي إرسال إشعار بذلك إلى األمين العام لألمـم المتحـدة وتقـديم                  
 وتستعرض المنظمة البيانات التي تقدمها األطراف الراغبة في التمسك بهـذا            .ذا اإلشعار المعلومات الداعمة له  

 عن طريق تطبيق إرشادات محددة سبق أن اعتمـدتها لجنـة            ١٩٧١الحكم الخاص باإلعفاء طبقاً التفاقية سنة       
  ١.المخدرات

  
درات المعفـاة مـن     ، تدرج في الجدول الثالث مستحضرات المخ      ١٩٦١ سنةوبمقتضى أحكام اتفاقية      -٨

 وقيـام مستحضر في الجدول الثالث     ال إدراجبعد  ال  إعفاءات جديدة   إوال يمكن تطبيق    .  مراقبة محددة  اتإجراء
  . المواد المفردةإزاء المقترحات ذات الصلة بنفس الطريقة المتبعة  باستعراضالمنظمة

  
 ١٩٨٨درات والمؤثرات العقلية لعام     دخلت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخ          -٩
  التي موادأن ال  على   ها من ١٢وتنص المادة   . ١٩٩٠نوفمبر  /  في تشرين الثاني   النفاذحيز  ) ١٩٨٨ سنةاتفاقية  (

.  تخضع للمراقبة الدوليـة    يكثر استعمالها في صنع المخدرات أو المواد النفسانية التأثير بصورة غير مشروعة           
وليس للمنظمة أي دور    . ١٩٨٨ سنة   اتفاقيةالجدول الثاني من    وائم الجدول األول و   وقد أدرجت هذه المواد في ق     

غير أنه يمكن النظر في وضع نفس المـادة تحـت           . ١٩٨٨ سنةرسمي في جدولة هذه المواد بموجب اتفاقية        
. ه في الوقت نفـس    ١٩٨٨ سنة واتفاقية   ١٩٧١ سنة أو بموجب اتفاقية     ١٩٦١ سنةما بموجب اتفاقية    إالمراقبة  
جل الجدولة من جانب    التقييم من أ   أدناه    الخاصة بالتعامل مع هذا الوضع في الجزء الفرعي        رشاداتوترد اإل 

   .لجنة الخبراء
  

   االستعراض الذي تقوم به المنظمةاتإجراء   :اًرابع
  

 الغرض من عملية االستعراض الذي تجريه المنظمة هو تقييم المواد التي تستحق اإلخضاع للمراقبـة                -١٠
وبناء على البيانات المقدمة من األمانة، تجري لجنـة الخبـراء مراجعـات مـا قبـل االسـتعراض                   . الدولية

  . من أجل تقديم المشورة إلى المدير العام بشأن الجدولةالناقدةواالستعراضات 
  

 استعراض  إجراء بشأنها   اًإشعاروينطوي استعراض المستحضرات المعفاة التي يرسل أحد األطراف           -١١
  . تمهيدي من جانب األمانة وتقييم من جانب لجنة الخبراء

  
 االستعراض مع مراعاة توقيت لجنـة المخـدرات         اتجراءويتعين أن تحدد األمانة الجدول الزمني إل        -١٢

  .جرائيةومتطلباتها اإل
  

  جمع المعلومات
  

مكانيـة  إأثير التي تنطوي علـى      المواد النفسانية الت  ب روتينياً البيانات المتعلقة   األمانة   تجمعينبغي أن     -١٣
المراكز من   من المطبوعات ذات الصلة ومن البرامج األخرى في المنظمة، و          ، على أن تجمعها    استعمالها إساءة

                                                           
وهـذه  . عفاءرشادات اللجنة بشأن اإل    إل  وفقاً  وضعت لمستحضرات المعفاة المنظمة ل جراءات المحددة الستعراض    اإل   ١
 لجنـة المخـدرات فـي دورتهـا         اعتمدتها –لى حد بعيد على توصيات منظمة الصحة العالمية         إ المبنية   –رشادات  اإل

 ,Economic and Social-Council: قريـر اللجنـة فـي   انظر ت). ٨-د(١ في قرارها رقم ووردتاالستثنائية الثامنة، 
Official Records, 1984, Supplement No.3 )  الوثيقة(E/CN.7/1984/13.  
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المنظمـات  مـن   مكافحة المخـدرات، و   الوطنية المعنية ب  سلطات  الالمتعاونة مع المنظمة والسلطات الصحية و     
  .البحوث والمؤسسات األكاديميةمعاهد  لىإضافة إالحكومية الدولية وغير الحكومية 

  
  ة لالستعراض المراجعة السابق

  
الغرض من المراجعة السابقة لالستعراض هو تحديد ما إذا كانت المعلومات الراهنة تبرر قيام لجنـة                  -١٤

  .ناقدالخبراء باستعراض 
  

مشفوعاً بالمعلومات الداعمة من    تبدأ المراجعة السابقة لالستعراض بعد تقديم اقتراح إلى لجنة الخبراء             -١٥
أو ممثلي المنظمات األخرى المدعوين للمشاركة في       ) ٣(أو أي عضو في لجنة الخبراء،       ) ٢(األمانة،  ) ١(قبل  

  .٣٥اجتماعات لجنة الخبراء طبقاً للفقرة 
  

لمعلومات وفئات المعلومات الالزمة لتقييم المواد في المراجعات السابقة لالستعراض هي نفس فئات ا              -١٦
ويجب أن تقدم األمانة المعلومات الداعمة المطلوبة للمراجعـة الـسابقة           . الناقدةالمستخدمة في االستعراضات    

 مـا إذا    ،وعندئذ يجب أن تقرر لجنة الخبـراء      . لالستعراض على شكل موجز مقتضب للمعلومات ذات الصلة       
 الناقـد الخبراء أنه ال داعي لالسـتعراض       وإذا قررت لجنة    . االستعراض الناقد كانت هذه المعلومات تستحق     

أي أن المراجعة الـسابقة لالسـتعراض تحليـل مبـدئي،           . فينبغي أن توصي بعدم االستمرار في تقييم المادة       
  .واالستنتاجات في هذه المرحلة ينبغي أال تقطع بتغيير حالة مراقبة المادة

  
المعلومات تـسوغ الجدولـة أو تغييـر         إذا وجدت أن     ناقدوتوصي لجنة الخبراء بإجراء استعراض        -١٧

، وذلك باتباع المعايير الواردة في الفقرتين       ١٩٧١ أو اتفاقية سنة     ١٩٦١الجدولة المقرر للمادة في اتفاقية سنة       
  .٥٥ و٥٠
  

  االستعراض الناقد
  

 هو النظر في ما إذا كان ينبغي للجنة الخبراء أن تشير علـى المـدير                االستعراض الناقد الغرض من     -١٨
  .لعام بأن يوصي بجدولة المادة أو بتغيير حالة جدولتهاا
  

  : في أي من الحاالت التاليةاالستعراض الناقديبدأ   -١٩
  

 إشعاراً بشأن جدولـة     ١٩٧١ أو اتفاقية سنة     ١٩٦١عندما يقدم أحد األطراف في اتفاقية سنة          )١(
  أي مادة؛

  
  المواد؛عندما تطلب لجنة المخدرات بصورة صريحة استعراض إحدى   )٢(
  
عندما تفضي المراجعة السابقة لالستعراض بلجنة الخبـراء إلـى تقـديم توصـية بـإجراء                  )٣(

  ؛ناقداستعراض 
  
عند استرعاء انتباه المنظمة إلى مادة مصنوعة في السر وتنطوي على خطر شـديد يتهـدد                  )٤(

  .الصحة العمومية والمجتمع وليس لها أية فائدة عالجية معروفة لدى أي طرف
  
إذا أثبت أحد األطراف في وقت الحق أن لتلك المادة فائدة عالجية، وجب إخـضاع               ،  )٤(يما يخص الحالة    وف

  .هذه المادة للمراجعة السابقة لالستعراض
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  وثائق االستعراض الناقد
  

  . بيانات شاملة تستخدمها لجنة الخبراء لتقييم آحاد المواداالستعراض الناقدتقدم وثيقة   -٢٠
  

. الناقـد هي المسؤولة عن جمع وتصنيف البيانات عن المواد التي اختيـرت لالسـتعراض              واألمانة    -٢١
وتستعمل األمانة استبياناً لطلب المعلومات من وزارات الصحة في الدول األعضاء ومـن األجهـزة الدوليـة                 

  .لمراقبة المخدرات، وتوزع جدول أعمال االجتماع الالحق
  

وينبغـي أن   .  شاملة بالقدر الممكن ومتوازنة في طريقة عرضها       وينبغي أن تكون وثيقة االستعراض      -٢٢
ولبلـوغ هـذا    .  المراجع الطبية ودراسات عن إساءة االسـتعمال       هاتشمل البيانات الوافية وذات الصلة، بما في      

  .الغرض يجوز لألمانة أن تلتمس المساعدة من مستشارين وأفرقة عاملة مخصصة
  

 وتقرير منفصل عن االستبيان أن تدرج األمانـة، حـسب           راض الناقد االستعويتعين لدى إعداد وثيقة       -٢٣
  :اإلمكان، معلومات عن البنود التالية

  
 أو االسـم الـشائع      ،االسم الكيميائي أو  تعريف المادة باالسم الدولي غير المسجل الملكية،          )١(

  المستخلـصات  خدمـة "رقـم التـسجيل فـي       وسائر الخصائص المميـزة،     والتجارية،    واألسماء
  ؛(Chemical Abstracts Service)  "الكيميائية

  
  التركيبة الكيميائية، ومعلومات عامة عن طريقة تخليق المادة وتحضيرها وعن خصائصها؛  )٢(
  
  مدى سهولة تحويل المادة إلى مواد خاضعة للمراقبة؛  )٣(
  
  الوصف الدوائي العام وحرائكه الدوائية والديناميكا الدوائية؛  )٤(
  
   بما فيها التفاعالت الضارة في اإلنسان؛السمية،  )٥(
  
  قدرة المادة على توليد االعتماد عليها؛  )٦(
  
  قدرة المادة على توليد إساءة االستعمال؛  )٧(
  
  الجية ونطاق االستعمال في العالج؛التطبيقات الع  )٨(
  
  وجود المادة على القائمة النموذجية لألدوية األساسية، التي تصدرها المنظمة؛  )٩(
  
  ؛)بصفة المادة دواء(تصاريح التسويق   )١٠(
  
  االستعمال الصناعي؛  )١١(
  
االستعمال الطبي وغير الطبي للمادة من زاوية علم األوبئة، وإساءة استعمالها، واالعتمـاد               )١٢(

  عليها؛
  
  طبيعة وحجم مشكالت الصحة العمومية المرتبطة بإساءة استعمال المادة واالعتماد عليها؛  )١٣(
  
  شروعية اإلنتاج واالستهالك واالتجار الدولي؛م  )١٤(
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  اإلنتاج واالتجار غير المشروعين والمعلومات ذات الصلة؛  )١٥(
  
  الضوابط الدولية الحالية وأثرها؛  )١٦(
  
  الضوابط الوطنية الحالية والماضية؛  )١٧(
  
  .مادةالمسائل الطبية والعلمية األخرى التي تؤدي إلى تقديم توصية بشأن جدولة ال  )١٨(

  
 بطريقة تسهل على لجنة الخبراء إجراء تقيـيم مـسند           االستعراض الناقد وينبغي عرض البيانات في       -٢٤

  . ملخصاً وفرعاً يقارن البيانات مباشرة بمعايير الجدولةاالستعراض الناقدويشمل . بالبينات
  

 جميـع الحكومـات      والتقرير عـن االسـتبيان إلـى       االستعراض الناقد ويرسل كل من مسودة وثيقة        -٢٥
والمؤسسات والمنظمات أو غيرها من األطراف المعنية التي تعاونت مباشرة وإلى حد كبير على تحـضيرهما                

ولضمان تقديم جميـع المعلومـات      . وبوسع الجهات المتلقية أن تعلق على المسودة      . وطلبت الحصول عليهما  
ماع الالحق على المصادر التي تعاونت على تقديم         جدول أعمال االجت   ،المحدثة إلى لجنة الخبراء توزع األمانة     

  .المعلومات
  

 والتقرير عن االستبيان على خبيرين اثنـين مـن          االستعراض الناقد وينبغي أن تعرض مسودة وثيقة        -٢٦
فإذا كان فـي    . أفرقة الخبراء االستشارية في المنظمة إلبداء رأيهما في الوثيقتين وتقييم قوة ما فيهما من بينات              

  .وثيقتين بيانات محدودة أو سهو فيها فينبغي تحديدها ومناقشتها وتعديلها حسب االقتضاءال
  

 والتقرير عن االستبيان إلى جميع أعضاء لجنة الخبراء االستعراض الناقدويرسل كل من مسودة وثيقة   -٢٧
ي طبقـاً لقواعـد النـشر       قبل اجتماعهم بثالثين يوماً على األقل، وينبغي نشرهما في موقع المنظمة اإللكترون           

  .الصادرة عن المنظمة
  

وعندما تطلب الجهة التي تقدم المعلومات التي ستستخدم في االستعراض أن تظل هـذه المعلومـات                  -٢٨
وفي حالة كهذه تتخذ الترتيبات المناسبة للمحافظة على السرية عندما تطلـع            . سرية تحترم المنظمة هذه السرية    

  .لومات لتحضير االستعراض الناقدلجنة الخبراء على هذه المع
  

  االستعراض المبدئي للمستحضرات المعفاة التي تحتوي مواد نفسانية التأثير
  

 لتتأكد مما إذا    ١٩٧١ينبغي أن تستعرض األمانة إشعار اإلعفاء الوارد من أي طرف في اتفاقية سنة                -٢٩
المحلي فحسب، أو أنه يصدر إلى خارج       يحتوي مادة نفسانية التأثير مخصص لالستعمال       الذي  كان المستحضر   

فإذا كان المستحضر مخصصاً لالستعمال المحلي فحسب، وقدم البلد الذي منح اإلعفاء            . البلد الذي يمنح اإلعفاء   
تأكيدات في إشعاره بأنه ال توجد بقدر علمه إساءة استعمال بدرجة ملموسة، فإن األمانة تفتـرض أن اإلعفـاء         

أما إذا تلقت المنظمة بينة على إسـاءة االسـتعمال علـى الـصعيد              . نب لجنة الخبراء  يقتضي تقييماً من جا    ال
الوطني، أو معلومات تشير إلى أن المستحضر قد يسبب مشكلة صحية عموميـة واجتماعيـة لطـرف آخـر            

  .، وجب على لجنة الخبراء عندئذ تقييم اإلعفاء)أو إساءة االستعمال/ كاالتجار غير المشروع و(
  

  خبراء المعنية باالعتماد على األدويةلجنة ال
  

 حسب االقتضاء لمناقشة المسائل المناسبة التي تدخل فـي          لجنة الخبراء ، تجتمع   طبقاً لالئحة المنظمة    -٣٠
  .مرة على األقل كل سنتين لجنة الخبراء  أن تجتمع ، من حيث المبدأ،وينبغي. نطاق مسؤوليتها
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والمدير . ظمة أعضاء لجنة الخبراء وفقاً لالئحة لجان خبراء المنظمة         يختار المدير العام للمن    .العضوية  -٣١
، وهو  االعتماد على األدوية  العام هو الذي يحدد عدد الخبراء الذين يدعوهم إلى اجتماع لجنة الخبراء المعنية ب             

  .الذي يحدد موعد االجتماع ومدته، وهو الذي يعقد اجتماع اللجنة
  

ء هي استعراض المعلومات المتاحة لها عن المواد قيد النظر لوضعها تحت             مهام لجنة الخبرا   .المهام  -٣٢
وتقدم لجنة الخبـراء    . المراقبة الدولية أو في إعفائها، وإسداء المشورة للمدير العام للمنظمة بشأن هذه المراقبة            

ير المقررة فـي    المشورة بشأن االستنتاجات العلمية والطبية ومسائل الصحة العمومية، ويجب أن تراعي المعاي           
  :وفيما يلي المسؤوليات المحددة للجنة الخبراء. االتفاقيات

  
  ؛االستعراض الناقدتحديد ما إذا كانت أي مادة تستحق : المراجعة السابقة لالستعراض  )١(
  
إجراء تقييم لكل مادة مختارة من حيث قدرتها علـى تـسبيب االعتمـاد              : االستعراض الناقد   )٢(

ءة استعمالها، وتسببها في مشكالت صحية عمومية واجتماعية، ومدى فائدتها فـي            عليها، وإمكانية إسا  
  العالج الطبي وتقديم المشورة بشأن إدراجها في الجدول المناسب بموجب أي من االتفاقيتين؛

  
تقييم مدى الحاجة إلى إنهـاء العمـل بإشـعار اإلعفـاء الممنـوح              : المستحضرات المعفاة   )٣(

  .١٩٧١فاقية سنة للمستحضرات بمقتضى ات
  

  . تتبع حسب الئحة المنظمة الخاصة بأفرقة ولجان الخبراء االستشارية.اإلجراءات  -٣٣
  

وبمـوظفين مـن البـرامج       تستعين لجنة الخبراء بأمانة لها، وخصوصاً بأمين لجنة الخبراء           .األمانة  -٣٤
 وظائف األمين مسؤول تقنـي      وينفذ. المختصة في المنظمة وباستشاريين ومستشارين مؤقتين، حسب االقتضاء       

  .مختص بالموضوع المعني
  

 يجوز أن يدعى إلى حضور اجتماعات لجنة الخبـراء بـصفة مـراقبين ممثلـو                .المنظمات األخرى   -٣٥
 لمكافحـة   الهيئـة الدوليـة   منظمات األمم المتحدة مثل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة، و           

ويقرر رئـيس اللجنـة     . مية المناسبة المرتبطة بعالقات رسمية مع المنظمة      المخدرات، والمنظمات غير الحكو   
 على أعـضائها     ستقتصر  أي دورة من دورات لجنة الخبراء      ما إذا كانت  بالتشاور مع أعضاء اللجنة وأمانتها      

  .دون غيرهم
  

ومـن  . تظل توصيات ومشورة لجنة الخبراء سرية إلى حين اإلذن بنشرها طبقاً لممارسات المنظمـة               -٣٦
المقرر على جميع المشاركين أن يحترموا سرية جميع المعلومات التي تسلموها في إطار أعمال لجنة الخبراء                

  .باإلضافة إلى احترامهم سرية مداوالت اللجنة
  

  جلسة المعلومات
  

هذا يجوز لألطراف المعنية التي تعتزم تقديم البيانات أن تطلب عقد جلسة معلومات مع لجنة الخبراء ل                 -٣٧
. وينبغي تقديم هذه الطلبات إلى األمانة قبل بدء انعقاد اجتماع لجنة الخبراء بعشرين يوماً على األقل               . الغرض

ويدعى إلى المشاركة في    . وينبغي أن يحدد الطلب طبيعة ومحتويات العروض التي ستقدم في جلسة المعلومات           
  .هذه الجلسة جميع المشاركين في اجتماع لجنة الخبراء
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 - قبل أن تنعقد في اجتماعهـا        -والغرض من جلسة المعلومات هو إتاحة الفرصة أمام لجنة الخبراء             -٣٨
الحصول على العروض واالستفسار من ممثلي األطراف المعنية عن البيانات التي قدمتها عن المواد الجـاري                

  .استعراضها
  

رر األمانة حسب تقديرها هـي جـدول        وتق. وتعقد جلسة المعلومات قبل انعقاد اجتماع لجنة الخبراء         -٣٩
وترسل قرارات األمانة   . أعمال هذه الجلسة واضعة في اعتبارها طبيعة العروض المقترحة ومدى ضيق الوقت           

بشأن عقد جلسة المعلومات إلى األطراف المعنية التي طلبت جلسة المعلومات، وذلك قبل اجتماع لجنة الخبراء                
  .بعشرة أيام على األقل

  
  لمتعاونون في االستعراض الذي تقوم به المنظمةالخبراء ا

  
ينبغي للخبراء المتعاونين في االستعراض أن يقدموا سيرة حياتهم العلمية وأن يدعموها بالوثائق التي                -٤٠

تثبت مناصبهم الرفيعة المستوى وخبرتهم المهنية، وينبغي أن يمثلوا التخصصات المالئمة التي تشمل العلـوم               
وقد . لية والدوائية والطبية والبيولوجية والوبائية، باإلضافة إلى إدارة شؤون الصحة العمومية          السلوكية والصيد 

 بالبحوث الصناعية أن يتعاونوا بصفة مستشارين في أفرقة العمل المناسبة التابعـة     المعنيينيطلب إلى العلميين    
  .للمنظمة وال تجوز دعوتهم لحضور اجتماع لجنة الخبراء

  
ار الخبراء المشاركين في االستعراض الذي تقوم به المنظمة ينبغي توخي العنايـة لتفـادي               وعند اختي   -٤١

وفي هـذا الـصدد     . وتنطبق االعتبارات ذاتها على جميع من لهم صلة بعملية االستعراض         . تضارب المصالح 
يوقعوا بياناً  يجب على الخبراء المدعوين إلى المشاركة في االستعراض، وخاصة في أعمال لجنة الخبراء، أن               

  .يؤكدون فيه عدم تضارب المصالح
  

  التقييم الذي تجريه لجنة الخبراء من أجل الجدولة
  

وثيقـة  : تستند اللجنة في مداوالتها وتوصياتها أساساً إلى الوثائق التي توفرها أمانة المنظمـة وهـي                -٤٢
. ها األمانة بـشأن االسـتعراض الناقـد       الناقد، والتقرير المعد عن االستبيان، والتعليقات التي تلقت       االستعراض  

وتتاح للجنة الخبراء   . ويجوز أن تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات اإلضافية المقدمة إليها في جلسة المعلومات            
ويمكن تقييد توزيع هذه المعلومـات حـسب االقتـضاء          . جميع المعلومات التي يستند إليها االستعراض الناقد      

  . أعاله٢٨قاً لما ورد في الفقرة لاللتزام بحماية السرية طب
  

وتخضع اقتراحات تغيير المراقبة على أي مادة لنفس التقييم الذي تخـضع لـه اقتراحـات الجدولـة                    -٤٣
  . أدناه٥٩ إلى ٤٦ المذكورة في الفقرات المبدئية، وتتبع في الحالتين نفس إجراءات التقييم

  
 أي مادة بموجب أكثر مـن اتفاقيـة         معاملة ال تستصوب    وتسهيالً إلدارة نظام المراقبة الدولي بكفاءة،       -٤٤

ـ   أو   ١٩٨٨على المواد المدرجة في أي من جداول اتفاقية سنة          هذا األمر   وينطبق  . واحدة  تالمواد التي أوص
  . لمكافحة المخدرات بإدراجها في أي جدولالهيئة الدولية

  
. ؤثر في إدارة المخطط التنظيمي الـدولي      وذلك ألن تغيير حالة مراقبة المواد من اتفاقية إلى أخرى ي            -٤٥

وعند التوصية بهذا التغيير    . ويمكن النظر في هذه التغييرات في ضوء معلومات جديدة مقنعة تبرر هذا التغيير            
ينبغي للجنة أن تبرز األثر المتوقع على نطاق أو إمكانية إساءة االستعمال ومدى توافر المادة لألغراض الطبية                 

  .والعلمية
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  التقييمعملية 
  

  التوجه
  

إسـاءة االسـتعمال   " على مراقبة المواد التي تؤدي إلى ١٩٧١ واتفاقية سنة   ١٩٦١نصت اتفاقية سنة      -٤٦
وهناك مـواد   . مماثلة آلثار المخدرات الموضوعة تحت المراقبة بموجب تلكما االتفاقيتين        " وتحدث آثاراً ضارة  

 ١٩٦١مع المواد المراقبة بموجـب اتفاقيـة سـنة          " لضارةاآلثار ا "و" إساءة االستعمال "كثيرة تتشابه من حيث     
 ١٩٧١يتامينات والباربيتورات والمهدئات فهي ال تخـضع إال التفاقيـة سـنة             فأما األم . ١٩٧١واتفاقية سنة   

 ال تسري على هذه المـواد حتـى وإن          ١٩٦١بين األطراف في االتفاقيتين على أن اتفاقية سنة         بموجب تفاهم   
 وعند النظر في المواد األخرى التي تتصف بخـصائص          ١.به آثار الكوكايين والمورفين   آثارها تش بعض  كانت  

اضعة للمراقبة بموجب االتفاقيتين، ينبغي للجنة الخبراء أن تتبع الترتيب في التحليل            تشبه خصائص المواد الخ   
، ١٩٦١ اإلرشادات الموضوعة لجميع المواد، وهذا الترتيب هو النظر أوالً في انطباق اتفاقية سنة               المقرر في 

وبناء على .  على تلك المادة١٩٧١وإذا لم تكن هذه االتفاقية منطبقة فينبغي عندئذ النظر في انطباق اتفاقية سنة    
ري النظر فيها لها خصائص تؤدي إلـى إسـاءة          ذلك ستجري اللجنة تقييماً في البداية لما إذا كانت المادة الجا          

وإلى االعتماد عليها تـشبه خـصائص       ) حسب نتائج الدراسات التي ُأجريت على الحيوان واإلنسان        (استعمالها
وينبغي أال يقتصر هذا التقييم على مجرد       . ١٩٦١مخدرات موضوعة بالفعل تحت المراقبة بموجب اتفاقية سنة         

فإذا تبين أن المادة المعنية لها صفات تؤدي إلى إساءة استعمالها واالعتمـاد  . ةالنظر في خصيصة دوائية واحد    
، فينبغي التوصية بإدراج تلك المـادة  ١٩٦١عليها تشبه صفات أدوية أخرى تحت المراقبة بموجب اتفاقية سنة   

  .١٩٧١، وإال فينبغي التحليل حسب معايير اتفاقية سنة ١٩٦١ اتفاقية سنة  منفي جدول
  

ولم تنص اتفاقيـة سـنة      .  على مراقبة المواد القابلة للتحويل إلى مخدرات       ١٩٦١تنص اتفاقية سنة    و  -٤٧
 هذه الفجوة القائمة في مجال مراقبة سالئف المـواد          ١٩٨٨ولذلك سدت اتفاقية سنة     .  على هذه المراقبة   ١٩٧١

اإلنتاج غير المشروع لجميع المـواد      النفسانية التأثير ومراقبة المواد الكيميائية األخرى التي تستعمل بكثرة في           
والمكتب الدولي لمراقبة المخدرات هو المسؤول عن استعراض سالئف المخدرات وسالئف . الخاضعة للمراقبة 

وقد يطلب من لجنة الخبراء تقييم أي مادة للقطع         . المواد النفسانية التأثير تمهيداً إلمكانية وضعها تحت المراقبة       
وعندئذ ينبغي أن تحدد اللجنـة      . ١٩٦١حويل إلى مادة تحت المراقبة بموجب اتفاقية سنة         قابلة للت بما إذا كانت    

 من هذه اإلرشادات، وبعدئذ تحدد ما إذا كانت         ٥٠بالمعنى الوارد في الفقرة     " قابلة للتحويل "إذا كانت المادة     ما
  .١٩٦١قابلة للتحويل إلى مادة تحت المراقبة بموجب اتفاقية سنة 

  
  ١٩٦١تفاقية سنة ا: ١الخطوة 

  
عندما تقرر لجنة الخبراء ما إذا كانت ستوصي بتطبيق المراقبة الدولية أو بتغيير المراقبة الدولية بعد                  -٤٨

 مـا إذا  ١٩٦١ من اتفاقية سنة  )٣(٣ الفقرة   ٣االنتهاء من مناقشاتها، ينبغي لها أن تحدد أوالً من منطلق المادة            
إساءة االستعمال وآثار ضارة تشبه ما تسفر عنه المـواد المدرجـة فـي              تؤدي إلى   ) ١: (كانت المادة المعنية  

  .أو أنها قابلة للتحويل إلى مادة مدرجة بالفعل في الجدول األول أو الثاني) ٢(الجدول األول أو الثاني، 
  

وتعد المادة قابلة للتحويل إذا كانت من نوع يجعلها، من حيث سهولة اإلجراءات وتناسب الحـصائل،                  -٤٩
  ٢.هلة الصنع ومربحة في حالة تحويلها بطريقة سرية إلى مخدر تحت المراقبةس

                                                           
  .٦، التعليق رقم ١٩٦١من اتفاقية سنة ) ٣(٣، الفقرة ٣من التعليقات التي ُأبديت على المادة    ١

  .١٣قرة ، الف١٩٦١من التعليقات التي أبديت على اتفاقية سنة    ٢
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وتبادر األمانة فوراً إلى إخطار أمانة المكتب الدولي لمراقبة المخدرات بجميع تقييمات لجنة الخبـراء                 -٥٠
فسانية التأثير  وإذا أوصت لجنة الخبراء بجدولة مادة، سواء كانت ن        .  مخدرات إلىللمواد التي قد يتسنى تحويلها      

، ١٩٨٨أو قابلة للتحويل إلى مادة نفسانية التأثير مدرجة من قبل في الجدول األول أو الثاني من اتفاقية سـنة                    
فعلى األمانة أن تتخذ الخطوات الالزمة لتنسيق إجراءاتها مع أمانة المكتب الدولي لمراقبة المخدرات لتمكـين                

 قبل أن ترسل المنظمة     ١٩٨٨بحذف المادة من جدول اتفاقية سنة       هذا المكتب من استعراض إمكانية التوصية       
وإذا أوصى كل من المنظمة والمكتب الدولي لمراقبة المخدرات بذلك الستطاعت           . توصيتها إلى األمم المتحدة   

  .اللجنة المعنية بالمخدرات أن تنظر في االقتراحين في آن معاً
  

 فينبغي أن تبادر لجنة     ١٩٦١ي الجدول األول من اتفاقية سنة       وإذا كانت المادة تلبي معايير اإلدراج ف        -٥١
 مـن   ٥الخبراء إلى مواصلة النظر فيما إذا كان الدواء يفي بمتطلبات اإلدراج في الجدول الرابع عمالً بالفقرة                 

 من تلك االتفاقية ألن مواده تؤدي بصفة خاصة إلى إساءة استعماله أو إلى آثار ضارة، وفـي حالـة                    ٣المادة  
  .إليجاب ال تغلب المزايا العالجية الموضوعية التي تعوز مواد أخرى غير األدوية المدرجة في الجدول الرابعا
  

، ١٩٦١ معايير المراقبة بموجب اتفاقية سنة    ادة النفسانية التأثير ال تفي ب     وإذا رأت لجنة الخبراء أن الم       -٥٢
  .١٩٧١فإن عليها أن تقيمها وفقاً التفاقية سنة 

  
  ١٩٧١اتفاقية سنة : ٢ الخطوة

  
 فإن على لجنة الخبراء أن تقرر طبقاً ألحكام         ١٩٧١ولدى النظر في جدولة المادة بموجب اتفاقية سنة           -٥٣

  : من هذه االتفاقية ما يلي٢ من المادة ٤الفقرة 
  

  :  إحداثإذا كانت المادة قادرة على  )أ(
  

  ١؛حالة االعتماد عليها  )أ(  )١(
  

لجهاز العصبي المركزي بما يؤدي إلى حـاالت        وتنبيه أو تخميد ا     )ب(
هلوسة أو اضطرابات في وظائف الجهاز الحركي أو التفكير أو السلوك أو            

  اإلدراك الحسي أو المزاج؛
  

أو إذا كانت قادرة على أن تؤدي إلى إساءة االستعمال وإلى اآلثار الضارة               )٢(
   الثالث أو الرابع؛على غرار المواد المدرجة في الجدول األول أو الثاني أو

  
وكانت هناك أدلة كافية على أن المادة يساء أو يحتمل أن يساء استعمالها بما يثيـر مـشكلة                    )ب(

  .صحية عمومية أو مشكلة اجتماعية تبرر إخضاع المادة للمراقبة الدولية

                                                           
على أنها  " االعتماد"عرفت لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية، في دورتها الثامنة والعشرين، معنى كلمة                   ١
) الواحد أو األكثر  (متوالية من الظواهر الجسمانية والسلوكية واإلدراكية متغايرة الشدة يأخذ فيها الدواء النفساني التأثير              "

لخصائص الوصفية الضرورية هي قلق مقترن برغبة في الحصول على المخدر وأخذه، وسلوك مستمر              وا. أولوية عالية 
وقد تكون محددات االعتماد على المخدر وعواقبه المثيرة للمشاكل بيولوجية أو نفسانية أو اجتماعية،              . باحث عن المخدر  

ريف متوافق مع إرشادات التشخيص الصادرة في       وذكرت اللجنة أيضاً في رأيها أن هذا التع       ". ومتفاعلة مع بعضها عادة   
لجنة خبـراء المنظمـة، المعنيـة       . (التنقيح العاشر للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت المتعلقة بالصحة        

سلـسلة التقـارير التقنيـة       (١٩٩٣جنيف، منظمة الصحة العالمية،     . التقرير الثامن والعشرون  . باالعتماد على األدوية  
  )).٨٣٦ عن منظمة الصحة العالمية، العدد الصادرة
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من المـادة   ) ٢()أ(٤ من اإلرشادات، ال ينطبق مبدأ التشابه المذكور في الفقرة           ٥٣وعند تطبيق الفقرة      -٥٤
وما لم يتبـين أن     .  إال على الحاالت التي ال تؤدي فيها المادة إلى االعتماد عليها           ١٩٧١الثانية من اتفاقية سنة     

  .المادة تؤدي إلى االعتماد عليها، تزداد أهمية التشابه؛ وفيما عدا ذلك تصبح أهمية التشابه ثانوية
  

  :أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إجراء أي تقييم على ١٩٧١وينص التعليق على اتفاقية سنة   -٥٥
  

الذي أجرتـه منظمـة     [  ال ينبغي أن يضم فحسب النتائج الوقائعية للفحص          ... تقييم المادة  "  )١(
بل وأيضاً تقييماً للبيانات التي ربما تكون قد ظهرت في ضوء اعتبارات الصحة             ] ... الصحة العالمية   

  ؛٤١الفقرة ،١٩٧١تعليق على اتفاقية سنة ..." ناسبة العمومية التي تعتبر م
  
 حتى يتـسنى تحديـد مـا إذا         يجب القطع بمدى إساءة االستعمال واحتمال إساءة االستعمال       "  )٢(

يثير مشكلة صحية عمومية ومشكلة اجتماعية تبرران إخضاع المـادة للمراقبـة            ] ... ذلك  ... [ كان
  ؛٤٢ الفقرة ،المرجع السابق..." الدولية 

  
من جانب [ ...  درجة خطورة المشكلة الصحية العمومية والمشكلة االجتماعية] يجب تقييم  "[   )٣(

سوف تقيس قبل اتخاذ قرارهـا الخـواص        ] لجنة المخدرات   [ ولما كانت   ]. منظمة الصحة العالمية    
الصحة العالميـة   فإنها ستستفيد من آراء منظمة      ... الخطرة للمادة وستقارنها باالعتبارات غير الطبية       

 مـن   ٥الفقرة  .  خطورة المشكلة الصحية واالجتماعية وسيتعين عليها أخذها في االعتبار         درجةحول  
  ؛٤٣ الفقرة ،المرجع السابق ... " ٢المادة 

  
مجرد آثارها المفيدة المحتملة وقيمتها في       مدى جدوى المادة في المعالجة الطبية     ] ال يعني   "[   )٤(

 الطبية الخطيرة، ومدى وتواتر اللجوء إلى استخدامها بل ويعني أيضاً مراعاة            حالة دواعي االستعمال  
  ؛٤٤ الفقرة ،المرجع السابق... " وسائر اآلثار الجانبية الضارة ... شدة خصائصها الخطرة 

  
يشفع بالتقييم بتوصيات عن التدابير الرقابية، إن وجدت، التي قد يكون مـن المناسـب               "...   )٥(

سوف تسترشد منظمة الصحة العالمية بآرائها عن درجة الخطر          ... التقييم المذكور فرضها في ضوء    
المرجـع الـسابق،    ... " التي تمثلها المادة بالنسبة للصحة العمومية وعن فائدتها في العالج الطبـي             

  .٤٩ الفقرة
  

 معايير أكثر ١.روعلى أساس االعتبارات المذكورة أعاله أعدت لجنة الخبراء في اجتماعها السابع عش       -٥٦
  :تحديداً القتراح إدراج أي مادة في جدول معين لتكون تحت المراقبة، وهذه المعايير هي

  
  :لإلدراج في الجدول األول

  
جسيماً بصفة خاصة على الصحة العمومية ولها فائدة         المواد التي يشكل احتمال إساءة استعمالها خطراً      

  .عالجية محدودة جداً، إن وجدت
  
  

                                                           
 ١٩٧٠جنيف، منظمـة الـصحة العالميـة،        . التقرير السابع عشر  . لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية          ١
  ).٤٣٧سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، العدد (
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  :في الجدول الثانيلإلدراج 
  

المواد التي يشكل احتمال إساءة استعمالها خطراً كبيراً على الصحة العمومية ولهـا فائـدة عالجيـة                 
  .تتراوح بين الضئيلة والمتوسطة

  
  :لإلدراج في الجدول الثالث

  
 المواد التي يشكل احتمال إساءة استعمالها خطراً كبيراً على الصحة العمومية ولهـا فائـدة عالجيـة                

  .تتراوح بين المتوسطة والكبيرة
  

  : الجدول الرابعلإلدراج في
  

المواد التي يشكل احتمال إساءة استعمالها خطراً أقل، وإن ظل خطراً ملموساً، على الصحة العمومية               
  .ولها فائدة عالجية تتراوح بين الضئيلة والكبيرة

  
 جزئياً ينبغي إيالء اعتبار أكبر في التوصية إلـى          وفي الحاالت التي ال تنطبق فيها المعايير المذكورة أعاله إال         

  .أبعاد مخاطر المادة على الصحة العمومية من حيث احتمال إساءة االستعمال
  

وبصرف النظر عما سبق، ال ينبغي أن تصدر توصيات باإلدراج في الجدول األول إال بعـد الوفـاء تمامـاً                    
  .والمخاطر التي تهدد الصحة العموميةبالمعايير الواردة أعاله إزاء الفائدة العالجية 

  
والمعايير الواردة في الفقرة السابقة ال تتناول على وجه التحديد أبعاد المشكالت االجتماعية حتى وإن                 -٥٧

وجدير بالذكر أيضاً أن المعايير المذكورة أعاله ال تشمل         . ١٩٧١ على اتفاقية سنة     ُأبديتتناولته التعليقات التي    
التي وردت أعاله ينبغي أن تفسر علـى        " المخاطر التي تهدد الصحة العمومية    "ذلك ألن عبارة    . جميع الحاالت 

أنـه  من المادة الثانيـة     ) ب(٤ويالحظ بموجب الفقرة    . أنها المشكالت االجتماعية ومشكالت الصحة العمومية     
ية مناسبة لحل المشكلة    للمراقبة، بمعنى أن ضوابط االتفاق    " دولية"يجب أن يكون هناك استنتاج بوجود ضرورة        

 بصرف النظر عما إذا كان لديه مشكلة صحية عمومية -أو تخفيف وطأتها وأن غياب هذه الضوابط في أي بلد    
 يضعف المراقبة في البلدان األخرى التي لديها مـشكلة مـن هـذا              -واجتماعية بسبب المادة الجارية دراستها    

ذا كانت المشكلة الصحية العمومية واالجتماعية موجودة في بلد         وتصبح المراقبة الدولية مطلوبة أيضاً إ     . القبيل
  .واحد وكانت جهود المراقبة التي يبذلها هذا البلد تضعف بسبب نقص المراقبة في بلدان أخرى

  
 مشورة لجنة الخبراء تقضي بإدراج مادة سبق إدراجها في الجدول األول أو الجدول الثاني               توإذا كان   -٥٨

 لمراقبة  الهيئة الدولية ، فستتخذ أمانة المنظمة الخطوات الالزمة لتنسيق أعمالها مع أمانة           ١٩٨٨من اتفاقية سنة    
 لمراقبة المخدرات من استعراض إمكانية التوصية بحذف هذه المادة من           الهيئة الدولية المخدرات، وذلك لتمكين    

وإذا قدم كل من    . ى األمم المتحدة   قبل أن تبلغ منظمة الصحة العالمية توصيتها هي إل         ١٩٨٨جدول اتفاقية سنة    
 لمراقبة المخدرات توصيتين من هذا القبيل فيمكن عندئذ أن تنظر لجنة المخدرات فيهما              والهيئة الدولية المنظمة  

  .في آن معاً
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وتقدم لجنة الخبراء توصيتها بشأن حالة إدراج جميع األدوية أو المواد قيد االستعراض، على النحـو                  -٥٩
وإذا تعذر على لجنة الخبراء إعداد توصية بشأن المواد قيد االستعراض فينبغي لها أن              . ٦٠ الفقرة   المذكور في 

  ١.تطلب إجراء استعراض ناقد آخر تمهيداً إلحالة الموضوع إلى لجنة خبراء الحقة
  

  التقرير: ٣الخطوة 
  

مل هذا التقييم استنتاجات لجنة     وينبغي أن يش  . تعد لجنة الخبراء تقييماً موجزاً لكل مادة تم استعراضها          -٦٠
الخبراء بشأن التشابه الفارماكولوجي وتشابه إساءة االستعمال، وتشابه اآلثار الضارة للمادة المعنيـة بـالمواد               

ينبغـي تقيـيم   " القابلة للتحويـل "، وفي حالة المادة ١٩٦١ اتفاقية سنة منالمدرجة في الجدولين األول والثاني     
 بوضعها تحـت    وإذا كانت المادة الموصى   . إلى مادة خاضعة للمراقبة بوصفها مخدرة     إمكانيات تحويل المادة    
 فينبغي أن يبين التقييم أيضاً ما إذا كان من الموصى وضع هذه المادة تحت ١٩٧١  سنةالمراقبة بموجب اتفاقية

ييم المـوجز لجميـع   وينبغي أن يتضمن التق.  بوصفها مؤدية إلى االعتماد عليها أو على أساس التشابه      المراقبة
المواد قيد االستعراض وصفاً الستنتاجات لجنة الخبراء بشأن مدى أو إمكانية إساءة االستعمال، ودرجة خطورة 
المشكلة الصحية العمومية واالجتماعية، ودرجة فائدة المادة في العالج الطبي، ومشورة بشأن تدابير المراقبـة               

وتقدم لجنة الخبراء تقييمها وتوصياتها إلى المدير العام        .  الخبراء  في ضوء تقييم لجنة    -  إن وجدت  - المالئمة
وينشر تقرير لجنة الخبراء في موقع منظمة الصحة العالمية اإللكتروني وفقاً للقواعد            . لمنظمة الصحة العالمية  

  .الصادرة عن هذه المنظمة بشأن نشر تقارير لجنة الخبراء
  

  ةتقييم لجنة الخبراء للمستحضرات المعفا
  

التقيـد بأحكـام    ) ١: (ينبغي للجنة الخبراء لدى تقييمها للمستحضرات المعفاة، أن تقيم العناصر التالية            -٦١
 بخصوص إمكانية إساءة استعمال المواد النفسانية التأثير وإمكانية         ١٩٧١ من اتفاقية سنة     ٣ من المادة    ٢الفقرة  

األدلة المتوفرة للمنظمة على أن المستحضر قد ) ٢(؛ )٨-د (١استرجاعها، والتقيد كذلك بقرار لجنة المخدرات      
 أو أي بلد يتم فيه االتجـار غيـر المـشروع            هيثير مشكلة صحية عمومية ومشكلة اجتماعية ألي بلد يستورد        

  ٢. وعند انتهاء التقييم تقدم لجنة الخبراء المشورة إلى المدير العام.بالمستحضر
  

  هات المعنيةإرسال توصيات المنظمة إلى الج: خامساً
  

عقب تلقي مشورة لجنة الخبراء بشأن إدراج أي مادة في الجداول أو تعديل حالة الجدولة، يعمد المدير                   -٦٢
العام على النحو المالئم إلى إرسال توصيته بالنيابة عن المنظمة إلى األمم المتحدة، وينشر في الوقت ذاته هذه                  

  .ترونيالتوصية في موقع منظمة الصحة العالمية اإللك
  

ويعمد المدير العام إلى إرسال أية توصية بإنهاء اإلعفاء كلياً أو جزئياً إلى الطرف المانح لإلعفاء إذا                   -٦٣
كانت مشكلة إساءة االستعمال قاصرة على بلد منشأ المستحضر، أو إلى األمم المتحدة إذا كانـت المـشكالت                  

  .منتشرة
  

                                                           
 ٢٠٠٧جنيف، منظمة الصحة العالميـة،      . ير الرابع والثالثون  التقر. لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية          ١
  ).٩٤٢سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، العدد (
  .٢انظر أيضاً المرفق      ٢
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  ظمةنشر الوثائق المتصلة باستعراض المن: سادساً
  

 لمراقبة المخـدرات،    الهيئة الدولية يقدم المدير العام إلى المجلس التنفيذي للمنظمة تقريراً عن جلسات             -٦٤
لجان الخبراء االستشاريين وينشر تقريـر لجنـة        و من الئحة مجموعات     ٢٣-٤وذلك طبقاً لما ورد في الفقرة       

على موقع المنظمـة اإللكترونـي وفقـاً لقواعـد          الخبراء في سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية و        
 من الئحة مجموعات ولجان ١٥-٤أما نشر أية وثيقة أخرى تعد للجنة الخبراء فيخضع ألحكام المادة . المنظمة

الخبراء االستشاريين والتي تنص على أنه يجوز للمدير العام أن ينشر أية وثيقة معدة للجنة الخبراء أو يرخص                  
  .ه بالمؤلف حسب االقتضاءبنشرها مع التنوي

  

  المختصرات والتعاريف: سابعاً
  

  .لجنة المخدرات التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي  لجنة المخدرات

في هذه الوثيقة لجنـة الخبـراء       " لجنة الخبراء "تعني عبارة     لجنة الخبراء
التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باالعتمـاد علـى         

معية الصحة العالمية األولـى قـررت،       وكانت ج . األدوية
لجنة "إنشاء  ) ١٩٤٨في عام    (٢٥-١ج ص ع   بموجب القرار 

، "الخبراء المعنية باألدوية التي تؤدي إلى االعتماد عليهـا        
المنعقـد فـي    (والتي سميت منذ اجتماعها السادس عـشر        

  .بلجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية) ١٩٦٨ عام

 بموجـب االتفاقيـة الوحيـدة       الهيئة الدولية التـي نـشأت       لمكافحة المخدراتالهيئة الدولية 
، وقد عدلت هذه االتفاقية بموجـب       ١٩٦١للمخدرات لسنة   

 االتفاقيـة الوحيـدة      الـذي عـدل    ١٩٧٢سنة  بروتوكول  
  .١٩٦١للمخدرات لسنة 

  .أية دولة عضو في منظمة الصحة العالمية  دولة عضو

جدولين األول والثاني مـن االتفاقيـة       أية مادة مدرجة في ال      المخدر
 بصيغتها المعدلة بموجـب     ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة    

البروتوكول المعدل لالتفاقية الوحيـدة للمخـدرات لـسنة         
١٩٧٢.  

إبالغ رسمي موجه إلى األمين العام لألمم المتحدة من دولة            اإلشعار
طرف في اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات، أو من منظمـة          

صحة العالمية، أو موجه من األمين العام لألمم المتحـدة          ال
إلى دولة طرف في اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات أو إلى          

 وفي سـياق المبـادئ التوجيهيـة      . منظمة الصحة العالمية  
أي إشعار متعلق بجدولة مـادة  " اإلشعار" تعني كلمة   الحالية

يدة وإمـا    من االتفاقية الوح   ٣ما إما بمقتضى أحكام المادة      
  . من اتفاقية المؤثرات العقلية٣ و٢بمقتضى المادتين 
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دولة أصبحت طرفاً في اتفاقية دولية لمكافحة المخدرات بأن   الطرف
خلفـاً    أو أصبحت   إليها انضمتأو  وقّعت عليها أو صدقتها     

  .فيها

 أية مادة طبيعية أو اصطناعية أو أية خامة مادة طبيعية لها            مادة نفسانية التأثير
  .خصائص نفسانية التأثير

أية مادة طبيعية أو اصطناعية مدرجة في الجدول األول أو             المفعولنفسانيةمادة 
الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة          

١٩٧١.  

  أمانة منظمة الصحة العالمية  األمانة

 المعدلـة  ا بصيغته،١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة       ١٩٦١اتفاقية سنة 
  .١٩٧٢بموجب بروتوكول سنة 

  .١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   ١٩٧١اتفاقية سنة 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة االتجـار غيـر المـشروع             ١٩٨٨اتفاقية سنة 
  .١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

  .ات والجريمةمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدر  مكتب المخدرات والجريمة

الالئحة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمجموعـات          الئحة لجان خبراء منظمة الصحة العالمية
ــب    ــا بموج ــشاريين وأقرته ــراء االست ــان الخب ولج

 المعـدل   ١٠-٣٥ ج ص ع  الـصحة العالميـة      جمعية قرار
ــبو   ٨-٥٣ ج ص ع و٢٩-٤٩ ج ص عرارات ـالقــــ
  )١٠ (٤٥  ص عج وبالمقرر اإلجرائي ٢٤-٥٥ ج ص عو
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  ١المرفق 
  

   األمم المتحدة لمكافحة المخدراتاتمقتطفات من اتفاق
  

  ١)مقتطفات (١٩٧٢، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
  

  ٣المادة 
  

  تغيير نطاق المراقبة
  

نظمة الصحة العالمية معلومات ترى أنها قد تقتضي        إذا وصل إلى دولة من الدول األطراف أو إلى م           -١
  .إدخال أي تعديل على أي من الجداول، تشعر األمين العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة لإلشعار

  
ن العام هذا اإلشعار وأية معلومات يراها مالئمة، إلى الدول األطراف واللجنة، وكذلك إلى              يينهي األم   -٢

  . إن كان اإلشعار مرسالً من إحدى الدول األطرافمنظمة الصحة العالمية
  
  :في حالة تعلق اإلشعار بمادة غير مدرجة في أي الجدولين األول أو الثاني  -٣
  

تقوم الدول األطراف، في ضوء المعلومات المتوفرة، بدراسة إمكان إخضاع تلك المادة مؤقتاً               )١(
  درجة في الجدول األول؛لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات الم

  
من هذه الفقرة، أن تقرر قيام      ) ٣(يجوز للجنة، ريثما تتخذ قرارها المنصوص عليه في البند            )٢(

الدول األطراف بتطبيق جميع التدابير الرقابية المطبقة على المخدرات المدرجة فـي الجـدول األول               
  مؤقتاً على المادة المعنية؛وتطبق الدول األطراف هذه التدابير . على هذه المادة مؤقتاً

  
إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أن هذه المادة قد تؤدي إلى إساءة االستعمال وتحدث آثاراً                 )٣(

ضارة مماثلة آلثار المخدرات المدرجة في أي الجدولين األول أو الثاني أو يمكن تحويلها إلى مخدر،                
 هذه المادة إلى أي الجدولين األول أو الثاني، وفقاً          تنهي ذلك إلى اللجنة التي يجوز لها أن تقرر إضافة         

  .لتوصية منظمة الصحة العالمية
  

إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أنه ال يمكن ألحد المستحضرات أن يؤدي، بـسبب المـواد التـي                    -٤
رداد المخـدر   وال يمكن بسهولة است   ) ٣الفقرة  ( ضارة   اًيحويها، إلى إساءة االستعمال وال يمكنه أن يحدث آثار        

  .منه، فللجنة أن تضيف هذا المستحضر إلى الجدول الثالث، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية
  
إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أن أحد المخدرات المدرجة في الجدول األول قد يؤدي بوجه خاص                  -٥

 ال تقابلها فوائد عالجية ملموسة غيـر        وأن هذه القابلية  ) ٣الفقرة  (إلى إساءة االستعمال أو إحداث آثار ضارة        
موجودة في مواد أخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول الرابع، فللجنة أن تدرج هذا المخدر في الجـدول                  

  .الرابع، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية

                                                           
  .١٩٧٧نيويورك، األمم المتحدة، . ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة      ١
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ـ                  -٦ درج فـي   إذا كان اإلشعار متعلقاً بمخدر مدرج في أي الجدولين األول أو الثاني، أو بمستحـضر م
، بتعديل أي جدول من     ٥الجدول الثالث، فللجنة أن تقوم، فضالً عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة              

  :الجداول، وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، بإحدى الطريقتين التاليتين
  

  نقل مخدر ما من الجدول األول إلى الجدول الثاني أو العكس؛  )أ(
  

  .أو مستحضر ما، حسب الحالة، من أي جدولشطب مخدر ما   )ب(
  
يبلّغ األمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عمالً بهذه المادة إلى جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة،                   -٧

وينفذ هذا القرار بالنسبة إلـى      . والدول غير األعضاء األطراف في االتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة         
ي تاريخ ورود البالغ المذكور أعاله، وتتخذ الدول األطراف فوراً جميع التدابير المطلوبة في              كل دولة طرف ف   

  .هذه االتفاقية
  
تخضع قرارات اللجنة بتعديل أي جدول من الجداول إلعادة النظر من قبل المجلس، بناء على   )أ(  -٨

. خ ورود إشـعار بـالقرار     طلب تقدمه أية دولة من الدول األطراف في غضون تسعين يوماً من تاري            
ويرسل هذا الطلب إلى األمين العام مشفوعاً بجميع المعلومات ذات العالقة التي يستند إليها طلب إعادة 

  النظر؛
  

يحيل األمين العام نسخاً من هذا الطلب وجميع المعلومات ذات العالقة إلى اللجنة، ومنظمـة                 )ب(
. ها إلى تقديم مالحظاتها في غضون تـسعين يومـاً         الصحة العالمية، وجميع الدول األطراف، ويدعو     

  وتقدم جميع المالحظات المرسلة إلى المجلس للنظر فيها؛
  

ويرسـل  . يجوز للمجلس تأكيد قرار اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه، ويكون قرار المجلس نهائيـاً             )ج(
األعضاء األطراف في إشعار بقرار المجلس إلى جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، والدول غير 

  االتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة؛
  

  .يظل قرار اللجنة األصلي نافذاً حتى إعادة النظر فيه  )د(
  
ال تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب أحكام هذه المادة إلجراء إعادة النظر المنصوص عليه فـي                  -٩

  .٧المادة 
  

  ١)مقتطفات (١٩٧١سنة اتفاقية المؤثرات العقلية ل
  
  ٢المادة 
  

  نطاق مراقبة المواد
  

....  
  
  :إذا وجدت منظمة الصحة العالمية  -٤
  

  أن المادة المذكورة قد تؤدي إلى  )أ(

                                                           
  .١٩٧٧نيويورك، األمم المتحدة، . ١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة      ١
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  حالة إتكالية؛  )١(  )١(
  

وتنبيه الجهاز العصبي المركزي أو انحطاطـه بمـا يولـد هلوسـات أو                )٢(
  لسلوك أو اإلحساس أو المزاج؛ أواضطرابات في وظيفة الحركة أو في التفكير أو ا

  
إساءة استعمال أو تأثيرات ضارة شبيهة بما ينشأ عن إحدى المواد المدرجـة فـي                 )٢(

  الجدول األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؛
  

وأنه توجد أدلة كافية على أن المادة يساء استعمالها أو يحتمل أن يساء استعمالها بمـا يولّـد                    )ب(
تـوافي   . بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية، األمر الذي يبرر إخضاعها للمراقبة الدولية          مشكلة تتعلق 

منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمادة يبين على األخص مدى إساءة االستعمال أو احتمال إسـاءة                
 االستعمال، ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة والمشكلة االجتماعية، ومدى جـدوى المـادة فـي              

المعالجة الطبية، وعلى أن تشجع التقييم بتوصيات عن التدابير الرقابية، إن وجدت، التي قد يكون من                
  .المناسب فرضها في ضوء التقييم المذكور

  
للّجنة، بعد األخذ في االعتبار اإلخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية                 -٥

سائل الطبية والعلمية، ومراعاة العوامل االقتصادية واالجتماعية والقانونيـة واإلداريـة           حاسمة فيما يتعلق بالم   
 أن تضيف المادة إلى الجدول األول أو الثاني أو          –وكافة العوامل األخرى التي قد تراها ذات صلة بالموضوع          

لعالميـة أو مـن مـصادر       ويجوز للّجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من منظمة الصحة ا          . الثالث أو الرابع  
  .أخرى مناسبة

  
....  

  
  ٣المادة 

  
  أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات

  
باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه المادة، يخضع المستحضر لـنفس التـدابير الرقابيـة                   -١

المستحضر أكثر من   المفروضة على المؤثر العقلي الداخلي في تركيب هذا المستحضر، وإذا دخل في تركيب              
  .مؤثر عقلي، يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على المادة التي فرضت عليها المراقبة األشد

  
إذا احتوى مستحضر ما على مؤثر عقلي من غير المواد الواردة في الجدول األول، وركّب على نحو                   -٢

إساءة االستعمال، واستحالت إمكانية    ال ينطوي على خطر، أو ينطوي على خطر ال يعتد به من ناحية احتمال               
استرجاع المؤثر بوسائل ميسورة وبكميات تكون عرضة إلساءة االستعمال، بحيث ال يثير هـذا المستحـضر                
مشكلة من مشاكل الصحة العامة أو المشاكل االجتماعية، جاز إعفاء هذا المستحضر من بعض التدابير الرقابية          

  .٣وفقاً للفقرة المنصوص عليها في هذه االتفاقية، 
  

إذا تبين لدولة طرف أن مستحضراً ما تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة جاز لها أن تقرر إعفاءه، في                    -٣
بلدها أو في منطقة من مناطقها، من بعض أو كل التدابير الرقابية المقررة بموجب هذه االتفاقيـة، باسـتثناء                    

  :تقتضيه ما
  
  لق بالصنع؛فيما يتع) اإلجازات (٨المادة   )أ(
  
  فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة؛) السجالت (١١المادة   )ب(
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  ؛)الحظر أو القيود على التصدير أو االستيراد (١٣المادة   )ج(
  
  فيما يتعلق بالصنع؛) التفتيش (١٥المادة   )د(
  
  فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة؛) التقارير التي تقدمها الدول األطراف (١٦المادة   )ه(
  
بالقدر الالزم لقمع األفعال المخالفة للقوانين أو األنظمة المقررة         ) األحكام الجزائية  (٢٢المادة    )و(

  .وفقاً لاللتزامات المشار إليها أعاله
  

وتشعر الدولة الطرف األمين العام بأي قرار من هذا القبيل، وكذلك باسم المستحضر المعفي وتركيبه والتدابير                
وينقل األمين العام هذا اإلشعار إلى سائر الدول األطراف، ومنظمة الصحة العالميـة             . هاالرقابية التي أعفي من   

  .والهيئة
  
إذا كان لدى أية دولة طرف أو لدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن مستحضر معفي بموجـب                   -٤

بذلك وتـزوده بالمعلومـات      تبرر، في رأي أيتهما، انتهاء اإلعفاء كلياً أو جزئياً، تشعر األمين العام              ٣الفقرة  
وينقل األمين العام هذا اإلشعار، مع جميع المعلومـات التـي يـرى أنهـا ذات صـلة                  . المؤيدة لهذا اإلشعار  

. بالموضوع إلى الدول األطراف واللجنة، وينقل اإلشعار إلى منظمة الصحة العالمية، إذا ورد من دولة طرف               
 مشفوعاً بتوصـية    ٢للمستحضر يراعي األمور المبينة في الفقرة       وتوافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم       

وللّجنة، بعـد األخـذ فـي       . بخصوص التدابير الرقابية، إن وجدت، التي ينبغي وقف إعفاء المستحضر منها          
االعتبار اإلخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية حاسمة في األمـور الطبيـة                 

ية، ومراعاة العوامل االقتصادية واالجتماعية والقانونية واإلدارية وغيرهـا التـي تراهـا ذات صـلة                والعلم
ويبلّغ األمين العام كل قـرار      . بالموضوع، أن تقرر إنهاء إعفاء المستحضر من بعض أو كل التدابير الرقابية           

حدة والدول غير األعضاء فـي األمـم        تتخذه اللجنة عمالً بهذه الفقرة إلى جميع الدول األعضاء في األمم المت           
وتتخذ جميع الدول األطـراف تـدابير       . المتحدة األطراف في هذه االتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة        

 يوماً من تاريخ بـالغ األمـين        ١٨٠بإنهاء اإلعفاء من التدابير أو التدابير الرقابية المشار إليها، وذلك خالل            
  .العام

  
  لمتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدراتاتفاقية األمم ا

  ١)مقتطفات (١٩٨٨والمؤثرات العقلية، 
  

 ١٢ المادة

 المشروع غير الصنع في استخدامها يكثر التي المواد
 العقلية المؤثرات أو للمخدرات

 والجدول ولاأل الجدول في المدرجة المواد استخدام تحويل لمنع تدابير من مناسباً تراه ما األطراف تتخذ  -١
 .الغاية لهذه بينها فيما وتتعاون العقلية، والمؤثرات للمخدرات المشروع غير الصنع لغرض الثاني،

                                                           
  .١٩٨٨اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،      ١
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 في ما مادة إدراج منهما، أي رأي في تقتضي، قد معلومات الهيئة لدى أو األطراف أحد لدى توافرت إذا  -٢
 وتزويـده  بـذلك  العام األمين إشعار الهيئة لىع أو المذكور الطرف على وجب الثاني، الجدول أو األول الجدول

 حينما أيضاً المادة هذه من ٧ إلى ٢ من الفقرات في المبين اإلجراء ويطبق . اإلشعار هذا تدعم التي بالمعلومات
 أو الثاني الجدول من أو األول الجدول من ما مادة حذف تسوغ معلومات الهيئة لدى أو األطراف أحد لدى تتوافر
 . اآلخر إلى الجدولين أحد من مادة نقل

 والـى  اللجنة، لىإو األطراف إلى به، صلة ذات يعتبرها معلومات وأية اإلشعار، هذا العام األمين يحيل  -٣
 وكـل  اإلشـعار،  على تعليقاتها العام األمين إلى األطراف وترسل. اإلشعار هذا األطراف أحد يقدم حينما الهيئة

 .الشأن هذا في قرار إلى التوصل على واللجنة التقييم على الهيئة تساعد نأ يمكن التي اإلضافية المعلومات

 مكانيـة إو للمادة، المشروع االستعمال وتنوع وأهمية مقدار االعتبار في تأخذ أن بعد الهيئة، وجدت إذا  -٤
 راتمـؤث  أو لمخدرات المشروع غير الصنع أو المشروع االستعمال لغرض سواء بديلة مواد استعمال وسهولة
 : عقلية

 عقلي؛ مؤثر أو لمخدر المشروع غير الصنع في استخدامها يكثر المادة أن  )أ(

 مجـال  في خطيرة مشاكل يسبب عقلي لمؤثر أو لمخدر المشروع غير الصنع ونطاق حجم أن  )ب(
  . دولي إجراء اتخاذ يبرر مما  االجتماعيالمجال في أو العامة الصحة

 الثاني أو األول الجدولين أحد في إدراجها على يترتب أن يرجح ما بيان يتضمن ة،للماد تقييماً اللجنة إلى أرسلت
 المراقبـة  تدابير من مناسباً تراه قد بما توصيات مع المشروع، غير الصنع وفي المشروع االستعمال في أثر من
 .التقييم ذلك ضوء في

 يكون التي الهيئة، وتوصيات وتعليقات فاألطرا من المقدمة التعليقات اعتبارها في تأخذ أن بعد للجنة،  -٥
 صـلة  ذات أخـرى  عوامـل  ألي الواجـب  االعتبـار  أيضاً تولي أن وبعد العلمية، الناحية من حاسماً تقييمها

  .الثاني الجدول أو األول الجدول في ما مادة إدراج أعضائها، ثلثي بأغلبية تقرر، أن بالموضوع،

...  
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  ٢المرفق 
  

  الصادر عن لجنة األمم المتحدة ) ٨- إد (١القرار 
  ١المعنية بالمخدرات

  
Guidelines for the exemption of preparations from certain control measures under the 

provisions of Article 3 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances 

The Commission on Narcotic Drugs, 

Having taken note of documents MNH/78.1 and MNH/82.51 containing proposals by World 
Health Organization consultative groups concerning guidelines for granting exemptions under the 
provisions of Article 3 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, 

Having considered the report by the Secretary-General of 16 December 1983 entitled Review of 
establishment of guidelines for the exemption of preparations under the provisions of Article 3 of the 
1971 Convention on Psychotropic Substances (E/CN.7/1984/4), 

Recalling its resolutions 2 (S-VI) of 19 February 1980 and 5 (XXX) of 16 February 1983, 

Bearing in mind that decisions taken by it in respect of the termination of an exemption must 
consider the social and economic conditions pertaining in the country granting the exemption, 
including the level of development of its national medical services and national drug distribution 
system, 

Convinced of the need for Governments to contribute to the development of further guidelines, 
in light of the experience gained during the application of the guidelines currently in force, 

Approves the following guidelines for use by national authorities, the World Health 
Organization and the Commission on Narcotic Drugs: 

Guidelines proposed for use by national authorities 

(a) A preparation containing a psychotropic substance in association with (i) another 
psychotropic substance, (ii) a narcotic drug or (iii) a psychoactive substance not under 
international control with known abuse potential, should not be exempted; nevertheless, 
exemption of a preparation in any of the three above categories which is compounded in such a 
manner that it presents a negligible risk of abuse may be envisaged; 

(b) A preparation containing a psychotropic substance in association with a narcotic drug 
listed in Schedule I or II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, should not be 
exempted; exemption can only be authorized if the preparation has been listed in Schedule III of 
that Convention by the Commission, in accordance with the amendment procedure established 
by the provisions of Article 3, paragraph 4, of the Convention; 

(c) A preparation containing a psychotropic substance in injectable dosage form should 
not be exempted; 
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(d) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 
provisions of Article 10, paragraph 1, of the 1971 Convention on Psychotropic Substances; 

(e) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 
provisions of Article 10, paragraph 2, of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, 
unless such exemption would be in keeping with national statutory requirements; 

(f) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 
requirements of Article 12 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances; 

(g) Guidelines (d), (e), and (f) notwithstanding, in vitro diagnostic reagents, buffers and 
analytical standards containing psychotropic substances may be exempted from the provisions 
of Articles 10 and 12 of the 1971 Convention. 

Guidelines proposed for use by the World Health Organization 

(h) The World Health Organization should not routinely review Parties’ notifications of 
exemptions intended only for domestic use; however, where there is evidence that a specific 
exemption granted by a competent national authority does not comply with guidelines (a)–(e) 
above, and might constitute a danger to the public health of the country concerned, the World 
Health Organization should immediately draw the attention of the competent national authority 
to the possible public health hazard and advise the Commission on Narcotic Drugs of its action 
in this regard. If however, there is evidence that such exemption constitutes a danger to another 
country, the World Health Organization should proceed to examine the exemption as a matter of 
urgency. 
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    ٣المرفق 
  خط سير إجراءات التقييم

  

المراجعة السابقة لالستعراض

ال

نعم

االستعراض الناقد

ال

نعم

نعم

ال

استعراض منظمة الصحة العالمية للمواد النفسانية التأثير إلخضاعها للمراقبة الدولية

مشورة للمدير العام 
للمنظمة بإرسال  
توصية إلى األمم 

المتحدة

هل طلبت جلسة   
المعلومات؟

نشر وثائق االجتماع وتقارير     
االستعراض الناقد على الموقع   

اإللكتروني

األمين العام يقترح    
المراجعة السابقة   

لالستعراض  

الخبير يقترح المراجعة

المراقب يقترح 
المراجعة

تقرير 
المراجعة  
السابقة  

لالستعراض

لجنة الخبراء: هل 
المعلومات تسوغ 
االستعراض الناقد؟

وضع االستنتاج في تقرير     
لجنة الخبراء وينتهي    

الموضوع 

لجنة المخدرات  
تتولى األمر  

بالنيابة عن األمين   
العام لألمم المتحدة

االستعراض 
الناقد في لجنة    
الخبراء الالحقة 

قرار إيجابي من 
لجنة الخبراء 
السابقة

معلومات عن صنع سري لمادة 
ليس لها فائدة عالجية

طلب صريح من لجنة المخدرات 

إشعار من طرف في االتفاقية 

تعميم جدول األعمال 
واالستبيان على الدول 
األعضاء في المنظمة

تقرير عن 
االستبيان

الجزء العلمي 
من تقرير 

االستعراض الناقد

تعميم التقريرين على 
من قدموا أهم 

المعلومات   

التقرير الختامي عن   رأي خبيرين اثنينتقرير األمانةالتعليقات
االستعراض الناقد

توزيع التقرير على 
أعضاء لجنة خبراء 
االعتماد على األدوية

اجتماع لجنة الخبراء

جلسة معلومات  (قبل 
اجتماع لجنة الخبراء)

تقرير عن 
موجز التقييم

مذآرة من المدير العام 
للمنظمة إلى األمين العام  

لألمم المتحدة

تنشر المنظمة تقرير لجنة خبراء 
االعتماد على األدوية في سلسلة 

التقارير التقنية وفي الموقع 
اإللكرتروني

هل اقترحت لجنة 
الخبراء تغيير 
الجدولة؟

نشر المذآرة على الموقع 
اإللكتروني

    
=     =     =  


