
    
  ١٤٤/٥٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٨ ديسمبر /ولاأل  كانون ١١  بعد المائةربعون األ ة و رابعالالدورة 
  EB144/52  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٠البند 

  
  
  
  

  تقارير الهيئات االستشارية
  
  

  ١ومجموعات الدراسةلجان الخبراء 
  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  

  عّينةمضافات غذائية متقييم 
  

لجنــة الخبــراء المشــتركة بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة صــادر عــن لاالثمانون و سادس التقرير ال
  ٨٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٢١-١٢جنيف، ، مية والمعنية بالمضافات الغذائيةالصحة العال

  
  الرئيسية التوصيات

  
المتعلقــة بمعــدالت وجــود بيانــات الو والوبائيــة لجنــة الخبــراء للبيانــات التقنيــة والُســمّية  اتالتقريــر تقييمــيتضــمن  -١

البـــوليمر مركـــب أال وهـــي، (فيهـــا فـــي أنـــواع األغذيـــة ومعـــدالت التعـــّرض لهـــذه المضـــافات ثمانيـــة مضـــافات غذائيـــة 
ـــوني ـــترك للميثــــاكريالت األنيـ ـــاكريالت المركــــب و ؛ المشـ ــترك للميثـ ــدالبــــوليمر المشــ ــب و ؛ محايــ ـــترك مركــ ـــوليمر المشـ البـ

شـــراب و ؛ وتينيـــلالســـترات وتين وإ يـــلالمركـــب و نـــديجوتين؛ اإلمركـــب و روســـين؛ ثرياإلمركـــب و  ؛ساســـيللميثـــاكريالت األ
ـــبير  ــتخلص الســ ــ ــوربيتول؛ ومسـ ــك اولينا) و يالســـ ـــة بلتلـــ ـــن متعلقــ ــات مــ ـــاني مجموعـــ ــــل الُمنكِّهـــــة ثمــ ـــالغ (العوامـ ـــددها البــ عــ

 ٣العوامل الُمنكِّهة.تقييم سالمة شأن الُمنّقحة ب لإلجراءات تقييمها وفقاً التي جرى ، و )إجماالً عامًال  ٦٩
  
ــي ا  -٢ ــة وفيمــــا يلــ ــفاتها: لمضــــافات الغذائيــ ــدِّلت مواصــ ــي ُعــ ـــينالتــ ـــديجوتين؛ واإل ؛اإلريثروسـ ـــاللو نـ قرفــــة ؛ و وتينيـ
  عّدلة.خشب الصنوبري؛ والنشويات المُ غليسيرول ال ؛ وٕاستراتالدهنيةالغليسيرول حماض أ سترات؛ وإ صمغال
  
ــة الســـــتناقش و   -٣ ـــة لجنـــ ــة لهيئــ ــة الغـــــذائيالدســـــتور التابعـــ ـــيات  والمعنيـــ ـــديرات والتوصــ ـــة التقــ ــافات الغذائيــ بالمضـــ

تلــك االســتعمال المــأمون لبشــأن  بغيــة تقــديم توصــيات إلــى الســلطات الوطنيــة والتعليقــات الصــادرة عــن لجنــة الخبــراء
مــن  والتوصــية باتخــاذ تلــك التــدابير مخــاطر وتخفيــف وطأتهــاالالتــدابير المناســبة إلدارة ، وتحديــد الغذائيــةالمضــافات 

  لزوم.اللها، عند  اإلنسانالحد من تعرض  أجل
                                                           

ولجــان الخبــراء االستشــارية علــى أن يقــدم المــدير العــام إلــى المجلــس التنفيــذي تقريــرًا عــن اجتماعــات أفرقــة تــنص الئحــة    ١
  .خاذهااتّ المقّرر لجان الخبراء يحتوي على مالحظات بشأن آثار تقارير تلك اللجان، وتوصيات بخصوص إجراءات المتابعة 

 (قيد الطباعة). ١٠١٤ة، رقم التقارير التقنية الصادرة عن منظمة الصحة العالميسلسلة    ٢

  . ١٠٠٠ التقارير التقنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، رقمسلسلة    ٣
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250277/9789241210003-
eng.pdf;jsessionid=8504F104C9F5ACC48FD918422F8BB315?sequence=1,   

  ).٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٥تم االطالع في (



  52/44EB1    ٤١٤/٥٢ت  م

2 

دراســات إفراديــة مفصــلة عــن المعلومــات سلســلة المضــافات الغذائيــة مــا تصــدره مــن فــي  المنظمــةستنشــر و   -٤
ـــرى ـــات األخـ ــّمية والمعلومـ ــ ــي  الُس ــ ـــلة الت ــراء الذات الصـ ــــي إجــ ــا ف ــُتِند إليهــ ــاســ ـــة ب اتدير تقــ ـــالمةالمتعلقـ ـــات سـ  ١،المركبــ

  المضافات الغذائية ودرجة نقاوتها.مواصفات تنشر منظمة األغذية والزراعة ملخصات عن   فيما
 

  بالنسبة إلى سياسات الصحة العموميةتقرير الأهمية 
 
بالنسـبة إلــى الصـحة العموميــة وتقـّدر تلــك فـي األغذيــة واد الكيميائيــة لمـلجنـة الخبــراء أهميـة التعــرض تحـّدد ل  -٥

 وذلــك -العوامــل الُمنكِّهــة هــا ومنوهــي فــي هــذه الحالــة المضــافات الغذائيــة  – قــدر الُمســتطاع األهميــة مــن حيــث الكــم
 حديـدتوعنـد  .هـاحول علـى أسـاس التوصـل إلـى توافـق دولـي فـي اآلراء العلميـةمـن الناحيـة  هـامخاطر دير من خالل تقـ

برنـامج المواصـفات الغذائيـة الحكومـات الوطنيـة أو مـن خـالل عمـل بشـأن توصـيات واضـحة  ُتصدرة، يصح شواغل
  تها الفرعية).أجهز (هيئة الدستور الغذائي و ة المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمي

  
األغذيــة  ســالمةبشــأن توصــيات لجنــة الخبــراء فــي وضــع معــايير دوليــة مــن هيئــة الدســتور الغــذائي  فيدوتســت  -٦

تخضــع لمـواد التـي بشــأن االمعـايير إلــى أسـس علميـة وال توضـع إال تلـك وغيرهـا مـن اإلرشـادات والتوصــيات. وتسـتند 
حمايـة صـحة بغيـة  الصـارمة سـالمةمعـايير اللالُمتـاجر بهـا دوليـًا السـلع الغذائيـة  يكفـل تلبيـةمّمـا  ،لجنـة الخبـراءلتقييم 

  تجارة األغذية.مجال في الُمتبعة الممارسات ضمان عدالة المستهلك و 
  
ــاء   -٧ ــدول األعضــ ــًا الـ ــي توتراعـــي أيضــ ــورة التــ ــديها المشـ ــا سـ ــة إليهــ ــاة  الخبــــراءلجنـ ــدمراعـ  صــــبحت اممباشــــرة عنـ

  .راسخة األغذية سالمةبمتعلقة المعايير الوطنية أو اإلقليمية ال
  
الصـحة العموميـة خـذة فـي مجـال المتّ قـرارات العالميـة الفريـدًا مـن حيـث أهميتـه وأثـره علـى ُيعد عمل اللجنـة و   -٨

 راءدولـــي فـــي اآلســـعي إلـــى التوصـــل إلـــى توافـــق مثـــابرة فـــي ال، لمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن تعقيـــد و األغذيـــة ســـالمةبشـــأن 
 المركبات.تلك تقييم حول العلمية 

 
  لى برامج المنظمةتقرير عالآثار 

 
ة ربعـــعقــدت اللجنــة أقـــد و ، لجنــة الخبـــراء للمــواد الكيميائيــة الموجــودة فـــي األغذيــة نشــاطًا مســتمراً  تقيــيم يعــدّ   -٩

جنبــًا إلــى  ٩٢٠١-٨٢٠١فــي الثنائيــة عقــد أربعــة أخــرى أن تومــن الُمزمــع  ٢٠١٧،٢-٢٠١٦فــي الثنائيــة  اجتماعــات
  السادس والثمانين. هاجنب مع اجتماع

  
المواصــفات الغذائيــة المشــترك بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة برنــامج والمنظمــة شــريك فــي   -١٠

أعمـال إنجـاز فـي  بـالغ األهميـةدورًا لجنـة الخبـراء تـؤدي . و الرئيسـي هجهـاز  هيئة الدسـتور الغـذائية الذي تمثل العالمي
وضـع ة لسـليمالعلميـة الاألسـس إرسـاء اللجنـة تعمـل بصـفتها الجهـة المعنيـة بضـمان هـذه ألن ، هيئة الدستور الغـذائي

  .في األغذية ات العقاقير البيطريةمخّلفلمعايير والتوصيات الدولية بشأن ا
  

 رؤسـاء مكاتـب المنظمـة فـي البلـدان واألراضـي والمنـاطق،كـّل مـن الخبـراء تقييمـات لجنـة من أيضًا يستفيد و   -١١
 األغذية. سالمةالمسائل المتعلقة بالمشورة إلى الدول األعضاء بشأن عند إسداء المكاتب اإلقليمية و 

                                                           
ــالمةتقيــــيم مــــدى    ١ ــض المضــــافات الغذائيــــة.  ســ ــادرة عــــن سلســــلة بعــ منظمــــة الصــــحة العالميــــة، المضــــافات الغذائيــــة الصــ

 دراسات إفرادية بشأن مدى سمية المضافات الغذائية صادرة عن االجتماع السادس والثمانين (قيد اإلعداد).  .٧٧  رقم

   لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر الرابط اإللكتروني التالي:   ٢
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/ )ــــم ــ ـــ ــ ــالع  ت ـــ ــ ـــ ــياالطـ ــ ـــ ــ ـــانون االول ٥ فــ ــ ـــ ــ  /كـ

 ).٢٠١٨  ديسمبر
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  تنظيم منتجات التبغ
  

لمجموعــة الدراســة التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة والمعنيــة بتنظــيم منتجــات تاســع تقريــر االجتمــاع ال
  ٧٢٠١١ كانون األول/ ديسمبر ٧- ٥مينيسوتا، مينيابوليس، الواليات المتحدة األمريكية، ، التبغ

  
  الرئيسيةالتوصيات 

  
لمنظمـــة والمعنيـــة بتنظـــيم منتجـــات التبـــغ سلســـلة مـــن التقـــارير التـــي تشـــّكل لمجموعـــة الدراســـة التابعـــة تنشـــر   -١٢

تمشــيًا مــع هــا تنظيمفــي بعــة تّ تقــارير ُتحــدد الــُنهج المســندة بالبينــات المُ ، وهــي منتجــاتتلــك الاألســاس العلمــي لتنظــيم 
  ٢اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. اتفاقية المنظمةمن  ١٠و ٩المادتين 

  
آثــار انتشــار التــدخين و معــدالت : فــي اجتماعهــا التاســع مجموعــة الدراســةها تناقشــفيمــا يلــي المواضــيع التــي و   -١٣

تقليــل تركيــزات والنهــوج الُمّتبعــة فــي ؛ الالزمــة للحــد مــن تعــاطي التبــغ والتــدخالتلنرجيلــة علــى الصــحة تبــغ اتــدخين 
ــامة فـــي منتجــــات التبـــغ  ــدخان؛ المـــواد السـ ــديم الــ ــات العـ ــة االستعراضـ ـــة وحالـ ــــة بالعلمي لحـــد مــــن اات اســـتراتيجيالمتعلق

الـــُنظم اإللكترونيـــة إليصـــال لنيكـــوتين فـــي بشـــأن االصـــيدلة الســـريرية وعلـــم ؛ العـــالميعلـــى الصـــعيد  النيكـــوتينتعــاطي 
للمـــواد الســـامة فـــي تـــدخين  لحـــد مـــن التعـــرضات تنظـــيم ااســـتراتيجيو  ؛مـــن الســـكر محتـــوى منتجـــات التبـــغو ؛ النيكـــوتين
 ؛هــافــي منتجــات التبــغ ألغــراض تنظيمالموجــودة المــواد الســامة الُمحــّددة بشــأن ألولويــات وتحــديث قائمــة ا؛ الســجائر

المعـــارف بغيـــة المناقشـــات تحـــديث كـــان الهـــدف مـــن تلـــك . و منتجـــات التبـــغُمنكِّهـــات وعلـــم الُمســـّخنة منتجـــات التبـــغ و 
  .منتجاتتلك اللعالمي وتعزيز تنظيم على المستوى االمتعلقة بمنتجات التبغ السياسات االسترشاد بها في رسم 

  
ز فـــي المقـــام األول علـــى ويرّكـــ ،خـــالل المجلـــس التنفيـــذيمـــن الـــدول األعضـــاء باإلرشـــادات التقريـــر زّود ويـــ  -١٤
ــا ــة قدمــــه  مــ ــراف فــــي اتفاقيــ ــة التبــــغمنظمــــة المــــؤتمر األطــ ــأن مكافحــ ــابعة  اإلطاريــــة بشــ ــه الســ ــودة فــــي دورتــ ــي المعقــ فــ

ــام ــ ــ ـــات ٢٠١٦ عــ ـــ ــ ـــن طلب ــ ــ ـــى  مـ ــ ـــ ــــة الإل ــ ــــمنظمــ ــ ــ ــة االتفاقي ـــ ــ ــق أمانـ ـــ ــ ــن طريـ ــ ـــ ـــى ، ةعـ ــ ـــ ـــك عل ــ ـــ ــو الوذل ـــ ــ ــي نحـ ـــ ــ ــّين فــ ـــ ــ المبـ
ي إعداد  ٣،7FCTC/COP)14(و 7FCTC/COP)9(و 7FCTC/COP)4( تاالقرار  ا ف د به محتـوى وهي قرارات استُرِش

ــية  ــات األساســ ـــة بورقــــات المعلومــ ــذكورة أعــــالهالمتعلقـ ــاء المجــــاالت المــ ــت الــــدول األعضــ ــي طلبــ ـــا ، والتــ ـــدها فيهـ تزويـ
اء خبـراء أعضـ ١٠دعـت مجموعـة الدراسـة المكونـة مـن قـد لسياسات الوطنيـة. و رسم اوجيهها في تل تقنيةال مساعدةبال

قيــامهم إضــافة إلــى المواضــيع التــي خضــعت للبحــث  نعــأحــدث البيانــات التجريبيــة بزّودوهــا مّمــن الموضــوع معنيــين ب
مــن  ٩إلــى  ٢الفصــول مــن  وتــرد فــي .مناقشــاتمــا ُأجــِري مــن فــي  همٕاســهامالمعلومــات األساســية و ورقــات صــياغة ب

تمحـور مالالتنظيمـي مجـال التصـّفح يـدان فـي ملتوجيـه الـدول األعضـاء  يةالتقرير معلومات علميـة وتوصـيات سياسـات
ـــول  ـــة بحــ ــة المتعلقــ ـــاكل العويصـــ ــات المشــ ـــيم منتجـــ ــك. و التبـــــغتنظــ ـــالوة علـــــى ذلـــ ـــ ،عــ ــاءاالتقريـــــر زّود يــ ـــدول األعضـــ  لــ

مكافحــة مجــال لســد الفجــوات التنظيميــة فــي بالبّينــات أوثقهــا إســنادًا و كثــر الوســائل فعاليــة أتنفيــذ باإلرشــادات الالزمــة ل
ٕاضـافة إلـى ذلـك، و الدوليـة.  اتالسياسـقصـد االسترشـاد بهـا فـي رسـم منتجـات التبـغ بتنظـيم التبغ ووضع أطر منسقة ل

مــن لــدول األعضــاء االتركيــز علــى احتياجــات  فــي إطــار لعمــل اإلضــافي والبحــوث المســتقبليةمجــاالت االتقريــر د يحــدّ 
تـؤمن حصـولها علـى اسـتراتيجية ببالتـالي يـزّود الـدول األعضـاء ليم، و اقـاألبـين االختالفـات  ويراعـي؛ تنظيم المنتجات

  .باستمرار فوالهادالتقني لدعم ا
                                                           

  (قيد الطباعة). ١٠١٥سلسلة التقارير التقنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، رقم    ١
ــص    ٢ ــ ــــى نــــ ــ ـــالع علــ ــ ــــةلالطـــ ــ ــ ــة المنظم ـــ ــ ــالي:  اتفاقيـ ــ ـــ ـــي التـ ــ ـــ ـــــرابط اإللكترون ـــ ــــر ال ــ ــغ، انظــ ـــة التبــــــ ــ ــــأن مكافحـــ ــ ــــة بشــ ــ اإلطاريــ

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1 )ـــم ــ ـــياالطــــــالع  تـ ــ ـــانون األول ٥ فـ  /كـــ
 ).٢٠١٨ ديسمبر

  القرارات ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ٣
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/ )٢٠١٨ر يسمبد /كانون األول ٥ فياالطالع  تم.( 
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  :على سبيل المثال ال الحصر السياسات،الُموّجهة إلى راسمي التوصيات الرئيسية فيما يلي و   -١٥
مســتعمليها فهــم ســلوكيات تحســين مــن أجــل وجمعهــا الُمســّخنة بيانــات موثوقــة عــن منتجــات التبــغ رصــد  •

بشــأن الُمطلقــة دعـاءات اال صــحة والتحقـق مــنالتــي ُيحتمــل أن تتـربص بهــم،  والمخـاطروعـابري الســبيل 
  ؛الناجمة عنهاها واألخطار لحد من التعرض لمخاطر ا

تــدفق النيكــوتين معــدالت  التــي تحــدد الــُنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتينتصــميم ســمات  بحــثدراســة و   •
أو األضــرار  وقــف التــدخينفــي مجــال المنتجــات تلــك قــدار الفوائــد التــي قــد تعــود بهــا مهــذه الــنظم و فــي 

  ؛التي تلحقها في هذا المجال
النكهات في منتجـات النيكـوتين والتبـغ مـن أجـل الحـد مـن عمال استقيود على حظر أو فرض النظر في   •

  ؛على وقف استعمالهاتشجيع الو الستعمال منتجات التبغ المحروق الشباب معدالت استعداد 
السـجائر هـا ، بمـا فيسـرطنة فـي منتجـات التبـغمالعوامـل السـامة والالمسـببة لإلدمـان و  مـوادالكميـات تقليل   •

  المنتجات؛ونية على تلك ميضفي طابع المأتقليل كمياتها هذه ال بأن تسليم العديم الدخان، و والتبغ ال
اإلبالغ عـــن المـــواد بـــ، حســـب االقتضـــاءمطالبـــة شـــركات تصـــنيع منتجـــات التبـــغ، بحســـب المعمـــول بـــه و   •

ـــة ب ــامة ذات األولويــ ـــاع الســـ ــاليب اتّبــ ــى أســـ ــة علـــ ـــ ــغيل مبني ـــراءات التشـــ ـــا إجــ ــي تطبقهــ ـــة التـــ ـــبكة المعياريــ شــ
  ة.لمنظملمختبرات التبغ التابعة 

  
  بالنسبة إلى سياسات الصحة العموميةتقرير الأهمية 

 
مــن منتجــات التبــغ، فهــم محتويــات منتجــات مختــارة مجــال فــي إرشــادات مفيــدة  مجموعــة الدراســةتقريــر بــّين ي  -١٦

ــُنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتينومنتجــات التبــغ الُمســّخن مثــل التبــغ العــديم الــدخان والنرجيلــة  تلــك  وانبعاثــات ،وال
أو علــى ســمات تلــك  ات علــى الصــحة العموميــةهــذه المنتجــعلــى أثــر الضــوء ط ويســلّ  ،وســمات تصــميمهاالمنتجــات 
 الســنوات األخيــرة العديــد مــن األســواقب اخترقــتمنتجــات النيكــوتين والتبــغ ثمــة منتجــات غيــر تقليديــة مــن و  .المنتجــات

ــدول األعضــــاء  التــــي ــم تواجــــه فيهــــا الــ ــة ســــابقًا لــ ــدة أيــ ــديات تنظيميــــة فريــ ــاتحــ ــًا هــــذه مــــن نوعهــ ــه فيهــــا حاليــ ، وال تواجــ
ـــكالتحـــديات. و  ــالوة علـــى ذل ــد  ،عـ ـــة تحّســـن فهـــم فقـ ـــة بالمنتجـــات التقليدي ـــوم المتعلق التـــي تخّلفهـــا واآلثـــار الضـــارة العل

مـــن بـــاب  الـــدول األعضـــاءأن تقـــوم يحـــّتم بالتـــالي ّمـــا ، مهـــا بفضـــل تطـــور المعـــارفوانبعاثات هـــاومحتويات هاوخصائصـــ
ــديث بالضـــرورة،  ــئة درايتهـــا بتحـ ــغ الجديـــدة والناشـ ـــُنظم اإللكترونيـــة إليصـــال النيكـــوتينمنتجـــات التبـ ــي  وال للمســـاعدة فـ

  .منتجات التبغ والنيكوتينشأن تنظيم بصياغة استراتيجيات فعالة 
  

معنيــين بالشــؤون التنظيميــة والتقنيــة خبــراء عضــويتها المتفــّردة المكّونــة مــن بحكــم  الدراســةتتــولى مجموعــة و   -١٧
لالسترشـاد بهـا فـي  يةي توصـيات سياسـاتوتوليفهـا فـوجمعهـا واستخالصها المعقدة البحوث البيانات و تصّفح ، والعلمية

الجهــود  قتنسيُعــرى  تصياولتاوتوّثــق هــذه . العــالميالصــعيد واإلقليمــي و  القطــريالصــعيدين  علــىالسياســات رســم 
ــات التبــــغ و  ــيم منتجــ ــًا لتنظــ ــة دوليــ ــا ميظتنميــــدان  في تسارلمماا لفضأ دعتمااالمبذولــ ــدرات  ءبناعمليــــة  زيزتعوهــ القــ

  جاهزة مبنية على علوم سليمة. زّود الدول األعضاء بمواردتو ،مةظلمنا مقاليأ جميععبر الالزمة لتنظيمها 
  

  لى برامج المنظمةعتقرير الآثار 
 

المتمثلــة فــي تزويــد مــة والمعنيــة بتنظــيم منتجــات التبــغ، و التابعــة للمنظيفــي التقريــر بواليــة مجموعــة الدراســة   -١٨
بشــأن تنظــيم ُموّجهــة إلــى الــدول األعضــاء ة ومســندة بالبينــات ســليمالمــدير العــام بتوصــيات قائمــة علــى أســس علميــة 

الـــدول األعضـــاء فيـــه واجـــه تمكافحـــة التبـــغ مجـــاًال تقنيـــًا عاليـــًا لتنظـــيم منتجـــات التبـــغ  مجـــال يعـــدو  ١منتجـــات.تلـــك ال
                                                           

اللجنــة االستشــارية العلميــة الســابقة وضــع الطــابع الرســمي علــى  ٢٠٠٣فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر أضــفى المــدير العــام    ١
 تغيير وضعها من لجنة استشارية علمية إلى مجموعة دراسة.من خالل المعنية بتنظيم منتجات التبغ 
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مـداوالت مجموعـة الدراسـة وتوصـياتها الرئيسـية الُمسـتمدة مـن حصـائل الي تفضـسو معقدة في ميدان التنظيم.  تحديات
رف المتعلقـة مجموعـة المعـاإغنـاء التقريـر فـي إسـهام . أّمـا والنيكـوتين فهم الدول األعضاء لمنتجات التبغإلى تحسين 

المعنيــة  منظمــةالالتبــغ داخــل إدارة مكافحــة عمــل برنــامج ثــراء فــي إأساســيًا  دوراً ، فإنــه ســيؤدي بتنظــيم منتجــات التبــغ
 سيســهم فــي، كمــا دعم التقنــيالــمجــال تزويــد الــدول األعضــاء بفــي ، وخصوصــًا األمــراض غيــر الســاريةبالوقايــة مــن 

اإلطاريـة بشـأن مكافحـة  اتفاقيـة المنظمـةمـن  ١٠و ٩لمـادتين بشـأن تنفيـذ االمبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة مواصلة وضع 
 .التبغ

  
  االعتماد على األدوية

  
حزيــران/  ٧- ٤ جنيــف، ،األدويــةالعتمــاد علــى لجنــة الخبــراء المعنيــة باصــادر عــن لاتقريــر األربعــون ال

  ٨٢٠١١يونيو 
  

  التوصيات الرئيسية
  

ــب   -١٩ ـــة بموجــ ـــة مكلّفـ ـــة اإن المنظمـ ـــات المراقبـ ـــة لاتفاقيـ ــدرات لدوليـ ـــة لمخــ ـــيم البمهمـ ــات تقيـ ـــة بّينــ ــة المتعلقـ العلميــ
ُيجــرى . و العــالجعمالها ألغــراض صــحة واســتبالضــرارها إ التــأثير وٕاســاءة اســتعمالها و النفســانية باالعتمــاد علــى المــواد 

مـا إذا التـي تصـدر توصـيات بشـأن باالعتمـاد علـى األدويـة والمعنيـة منظمـة التابعـة للخبراء اللجنة بفضل هذا التقييم 
إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة توصـيات . وُتحـال تلـك الدوليـة التـأثير لمراقبـةالنفسـانية  ان ينبغي أن تخضع الموادك

  .فيينابألمم المتحدة المخدرات التابعة لالدول األعضاء في لجنة وتصّوت عليها 
  

المـواد مـادة القنـب و السـتعراض األدويـة الجتماع األربعـون للجنـة الخبـراء المعنيـة باالعتمـاد علـى ُكرِّس اقد و   -٢٠
ـــالم ــا. ة منستخلصــ ـــًا هـــ ـــة استعراضــ ــديًا وأجـــــرت اللجنــ ــميًا نقـــ ـــرات لرســـ ـــا مستحضــ ــى أنهــ ــا علـــ ـــر إليهـــ ـــرات ُينظــ مستحضــ

 اتفاقيــاتهــذه فــي مــا ُيعــّد مــن جــداول فــي إطــار ضــرورة أال تُــدرج وأوصــت ب، الكانابيــديول مستخلصــة تمامــًا مــن مــادة
  .الدولية للمخدراتالمراقبة 

  
ولخالصـات القنــب ؛ لقنـب والــراتنجمــادتي ااستعراضــات أوليـة ل أجـرت لجنـة الخبــراء فـي اجتماعهــا األربعـينو   -٢١

أن لــديها مــا يكفــي مــن اللجنــة بــت اعترفــمراتــه. و يزو شــبيه القنبــين الربــاعي الهيــدرات وأ -٩-منشــط دلتــا و وصــبغاته؛ 
إلــى هــا واصــلة نقلبمعليهــا وٕاضــرارها بالصــحة لكــي توصــي واالعتمــاد اســتعمال هــذه المــواد إســاءة البّينــات التــي تثبــت 
المقبـل فـي تشـرين الثـاني/ فـي اجتماعهـا وذلـك النقدي، ُيسّمى باالستعراض ، وهو ما االستعراضالمستوى التالي من 

  .٢٠١٨نوفمبر 
  

  بالنسبة إلى سياسات الصحة العموميةتقرير الأهمية 
  

ــت   -٢٢ ــراء إلــــى أن خلصــ ـــة الخبــ ـــلجنـ ــديولادة مـ ــًا تمتلــــك ال  الكانابيــ ـــانية الخواصــ ــأثيرنفسـ ــاءة  وأن تــ ــال إســ احتمــ
ــتعما ــادلها أو اسـ ــعيف أو معـــدوم االعتمـ ـــة صـــارمة نظـــرًا إلـــى  ، ولكنهـــاعليهـــا ضـ ــًا لمراقبـــة دولي ــع حاليـ ـــة تخضـ إمكاني

  .قنبتة المن نب ةمستخلصركبات مبوصفها تحضيرها 
  

                                                           
  ).طباعة(قيد ال ١٠١٣الصحة العالمية، رقم منظمة الصادرة عن التقارير التقنية سلسلة    ١
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ـــتكفل   -٢٣ ـــراء وســ ـــة الخبــ ــية لجنــ ــ ــية توصـ ــ ــرورة بالقاضـ ــ ـــاء ضـ ـــا إعفــ ــى أنهــ ــا علـــ ــ ــر إليهـ ــ ـــي ُينظـ ــــرات التــ المستحضـ
ــرات  ـــادةمستحضــ ـــن مـ ــًا مـ ــة تمامــ ـــرات  مستخلصــ ــك المستحضـ ــ ــة تل ــة إتاحــ ــة الدوليــ ــ ـــن المراقب ــديول مــ ــ ـــراض الكانبي ألغــ

التــي يتواصــل مكونــات القنــب ادة الكانابيــديول هــي مــن وٕاجــراء البحــوث، علمــًا بــأن مــ الطبــياســتعمالها فــي العــالج 
ــي إمكانيـــات  ــنتقّصـ ــد مـ ــالج ألغـــراض ها تالاســـتعما العديـ ــيالعـ ــا الطبـ ــابين تعـــّرض الحـــد مـــن ، ومنهـ ــال المصـ األطفـ

  لنوبات المرض. بالصرع
  

ن مـادة مسـتخلص تمامـًا مـتسـويق منـتج علـى وافقت مؤخرًا إدارة األغذيـة واألدويـة فـي الواليـات المتحـدة وقد   -٢٤
الُمستخلصــة مــن منتجــات مختلــف العلــى إجــراء تجــارب ســريرية علــى بأنهــا مواظبــة عــدة بلــدان فــادت أو  .الكانابيــديول

  .الطبيتلك المادة ألغراض استعمالها في العالج 
  

مــن االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات دوليــة صــارمة (الجــدوالن األول والرابــع لمراقبــة القنــب مــادة حاليــًا خضــع تو   -٢٥
القنـــب وصـــبغاته فـــي أســـماء خالصـــات تـــرد . و فيـــونمـــن شـــبائه األ، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع مـــواد أخـــرى )١٩٦١ســـنة ل
ــنةلجـــدول األول مـــن اتفاقيـــة ا ــا ، هـــذه ١٩٦١ سـ ــبيه  -٩-منشـــط دلتـــا مـــن المكـــون النشـــط الرئيســـي (يخضـــع بينمـ شـ

. وقـد شـهدت العديـد مـن ١٩٧١ سـنةبموجـب اتفاقيـة المـؤثرات العقليـة لاقبـة للمر ) وأيزومراتـه القنبين الرباعي الهيدرات
ــواد أل ــوافر هـــذه المـ ــام بتـ وأشـــارت لجنـــة الخبـــراء فـــي معـــرض . الطبـــيغـــراض العـــالج الـــدول األعضـــاء زيـــادة االهتمـ

أن لــديها مــا يكفــي مــن إلــى  مرحلــة االســتعراض النقــديإلــى المستخلصــة منــه القنــب والمــواد نقــل مواصــلة توصــيتها ب
نظـر، جـل الالتطبيقـات العالجيـة المحتملـة ألو  موميـةبالصـحة العهـا هـذه المـواد األضـرار التـي تلحقالبّينات التي تثبت 

  .الدوليةوع تلك المواد للمراقبة ضخفي تغيير مستوى عند االقتضاء، 
  

  لى برامج المنظمةالتقرير عآثار 
  

إصـــدراها لتوصـــياتها احتمـــال إســـاءة اســـتعمال المـــواد النفســـانية التـــأثير واالعتمـــاد تراعـــي لجنـــة الخبـــراء عنـــد   -٢٦
ضــمانًا  عليهــا وٕاضــرارها بالصــحة جنبــًا إلــى جنــب مــع إمكانيــة اســتعمالها علــى نحــو مشــروع ألغــراض العــالج الطبــي

ــد توصــياتها  األدويــة  ة باالعتمــاد علــىأمانــة لجنــة الخبــراء المعنيــوثّــق ت. و األدويــة األساســيةبل إتاحــة ُســهــذه لــئال تقّي
عمالها التــي تتكفــّل بمســؤولية لمنظمــة والمعنيــة باختيــار األدويــة األساســية واســتلمــع لجنــة الخبــراء التابعــة عــرى عملهــا 

ألدويـة المتعلقـة باسـتعمال االمعلومـات  تبـادلكفالـة ، وذلـك بقصـد النموذجيـة لألدويـة األساسـيةالمنظمـة قائمة تحديث 
  .فةوالرعاية الملطّ تدبير اآلالم عالجيًا ومنها ، ستعماًال مناسبًا لعالج مختلف الحاالت الصحيةمراقبة االخاضعة لل

  
المنظمــة الــدول األعضــاء ومكاتــب بالنســبة إلــى توصــيات لجنــة الخبــراء آثــار واســعة النطــاق يترّتــب علــى و   -٢٧

ورصــد النفســانية التــأثير علــى الصــحة العموميــة، لمــواد ابمخــاطر إذكــاء الــوعي شــمل ، وهــي تالقطريــةتلــك اإلقليميــة و 
 المبــادئ التوجيهيــةعلــى تطبيــق تشــجيع الو عنهــا باســتمرار، مــن خــالل جمــع البيانــات الناجمــة عــن األدويــة األضــرار 
 .وعالجها على المستوى القطرياستعمال األدوية التي يخّلفها لوقاية من االضطرابات المتعلقة با

  
  

  لس التنفيذياإلجراء المطلوب من المج
  

  .بهذا التقريرمدعو إلى اإلحاطة علمًا التنفيذي المجلس   -٢٨
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