
  
      

  
  
  
  
  

  ٢٠٠٧إضافية لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية لعام  تدابري
  الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بشأن

  لعقاقري والسالئفمن ااسترياد وتصدير النماذج املرجعية 
  

  تحليل العقاقري الوطنية لختربات ة لتستخدمها املعدَُّم
  والسلطات الوطنية املختصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٢فرباير /شباط

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
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       مقدمة -الًأوَّ
مبادئ توجيهية بشأن استرياد وتصدير ‘ ٢٠٠٧أصدرت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف عام   - ١

ت فيها بأمهية خمتربات التحليل اجلنائي وبضرورة ضمان منح أقرَّ، ‘النماذج املرجعية من العقاقري والسالئف
  .‘النماذج املرجعية الرفيعة اجلودة‘ الالزمة ألداء عملها، مبا يف ذلك تلك املختربات األدوات

فتها يف  املرجعية، وصّنعّينات توافر الأمامدت اهليئة، يف إطار تلك املبادئ التوجيهية، العقبات وحدَّ  - ٢
الالزمة أحيانا قلة الوعي باملتطلبات اإلجرائية إلصدار إذن االسترياد؛ طول الفترة الزمنية : الفئات التالية

 األخرى اليت تعوق استرياد املواد اخلاضعة للمراقبة؛ وغياب البىن التحتية اللوائحإلصدار اإلذن؛ التشريعات أو 
 ما زالتتلك العقبات اليت تذليل وبغية . ومنه إىل اخلارجالبلد إىل املناسبة لشحن املواد اخلاضعة للمراقبة 

ينبغي أن ملموسة تدابري د املبادئ التوجيهية أيضاً  املرجعية، حتّدعّيناتال االختبار وعّيناتقائمة أمام توافر 
  .تلك العّيناتتوافر   وتيسريتعزيزاحلكومات من أجل تتخذها 

حىت اآلن احملرز  املرجعية والتقدم عّينات االختبار والعّيناتوعلى الرغم من اإلقرار بأمهية ضمان توافر   - ٣
 االختبار عّيناتأو تأخريا يف احلصول على مجيع /صعوبات وتواجه ات عديدة  خمتربما زالتيف هذا الصدد، 

 الكثري من العقبات املعروفة اليت تعترض توافر وقد الحظت احلكومات أنَّ. اليت تلزمها املرجعية عّيناتوال
طول والتكلفة، األمر احلصول على العّينات، جبعلها بالغة التعقيد والا يف عملية ر سلب تؤثّما زالت كافية عّينات

  .خمتربات حتليل العقاقريعمل وجدوى فعالية الذي ميس ب
 /احلكومات املشاركة يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة املخدرات، املعقودة يف آذاردت أكَّوقد   - ٤

 عّينات املرجعية وعّيناتضمان توافر ال" املعنون ٥٤/٣اعتمادها للقرار ب، الشواغلتلك  جمدداً، ٢٠١١مارس 
). املرفق األول" (االختبار من املواد اخلاضعة للمراقبة الستخدامها يف خمتربات اختبار العقاقري لألغراض العلمية

بالتشاور مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم ضرورة اختاذ احلكومات داً جمّدهذا القرار د ويؤكّ
من أجل تيسري توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية أخرى  اتإجراءاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

إىل إجياد   واملكتَباهليئةَ  ويدعو القراُر. مرجعيةعّينات الختبار وعّيناتكملختربات العقاقري الستخدامها 
اضعة للمراقبة  االختبار من املواد اخلعّينات املرجعية وعّيناتآليات جمدية تيّسر توفري احلّد األدىن الكايف من ال‘

        ). من منطوق القرار٣الفقرة  (‘ملختربات اختبار العقاقري
لهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة لالدراسة املشتركة   -ثانياً

 االختبار عّيناتتوافر العقبات القائمة أمام املعين باملخدرات واجلرمية بشأن 
   املرجعيةعّيناتوال

    

، إىل ٢٠١١مايو /ودة يف أيارهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف دورهتا األوىل بعد املائة، املعقأوعزت ا  - ٥
عمل مع قسم املخترب والشؤون العلمية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بغية بأن ت تهاأمان

 املرجعية من املواد اخلاضعة للمراقبة عّيناتختبار وال االعّيناتإعداد دراسة الستبانة العقبات القائمة أمام توافر 
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ونشر دراسة بإعداد املكتب وأمانة اهليئة قامت وقد . لتذليل تلك العقباتممكنة تدابري الدولية واقتراح 
 عّيناتاستقصائية استهدفت التماس مدخالت من السلطات املختصة املسؤولة عن املوافقة على شحنات 

، مبا فيها املختربات عّيناتمن املختربات اليت هي حباجة إىل تلك الوكذلك  املرجعية، عّيناتاالختبار وال
  .ملكتبذمها االلذين ينفّاملشاركة يف العملية التعاونية الدولية وبرنامج ضمان اجلودة 

ة اليت ، الدراس٢٠١١نوفمرب /واستعرضت اهليئة يف دورهتا الثانية بعد املائة، املعقودة يف تشرين الثاين - ٦
وباالستناد إىل املدخالت الواردة من السلطات الوطنية املختصة وخمتربات حتليل .  واملكتبتهاهتا أمانأعّد

 تعوق ما زالت ٢٠٠٧دة يف مبادئها التوجيهية لعام  العديد من العقبات احملّدالعقاقري، الحظت اهليئة أنَّ
كما الحظت اهليئة وجود صعوبات .  املرجعيةعّينات االختبار والعّيناتحصول خمتربات حتليل العقاقري على 

  .لهيئة واملكتبلاجمليبون على الدراسة االستقصائية املشتركة أشار إليها أخرى 
الصادرة عن توصيات الرئيسية داً الاالستنتاجات وتؤكَّد فيها جمّدهذه الوثيقة تفاصيل تلك وترد يف  - ٧

دهتا اليت حّدالتدابري اإلضافة إىل التدابري ب من عدداًفيها قترح ُي جمدية، وما زالتا أهنالدراسة بيَّنت اليت اهليئة و
املبادئ إطار يف اليت استبانتها اهليئة  لغرض معاجلة املشكالت ٢٠٠٧اهليئة يف مبادئها التوجيهية لعام 

  .التوجيهية
    

       املرجعيةعّينات االختبار والعّينات قائمة أمام توافر ما زالتالعقبات اليت  -ثالثاً
هة للسلطات الوطنية املختصة وخمتربات حتليل العقاقري اجملاالت املوضوعية ناولت االستبيانات املوّجت  - ٨

املصادر احمللية؛ إجراءات اإلذن من مصادر خمتلفة مبا يف ذلك  املرجعية عّينات االختبار والعّيناتتوافر : التالية
ملطبقة؛ أساليب الشحن واإلجراءات الرمسية املقترنة هبا؛ التوعية باالسترياد، والصالحية واألطر الزمنية ا

: ؛ وفيما خيص خمتربات حتليل العقاقري العّيناتوالتعاون بني الوكاالت؛ اآلليات املعتمدة من أجل تيسري توافر
  .ملخدرات واجلرميةملكتب األمم املتحدة املعين باذمها اللذين ينفّالعملية التعاونية الدولية وبرنامج ضمان اجلودة 

لت أغلبية املختربات اليت استجابت للدراسة االستقصائية تواجه صعوبات يف احلصول على از ما  - ٩
 املرجعية من املصادر عّيناتفر تلك الاسّيما عند عدم تووال ، اليت تلزمها املرجعية عّينات االختبار والعّينات
وموافقة السلطات الشحن : اليت ذكرهتا املختربات مبا يلياألكثر شيوعاً وتتصل الصعوبات األربع . احمللية

  . واجلمارك والتكاليفالوطنية املختصة
هت للسلطات الوطنية جِّاالستبيانات اليت ُوعلى دها اجمليبون ص املشكالت اليت حدَّوفيما يلي ملّخ  - ١٠

  : على التوايل،املختصة وخمتربات حتليل العقاقري
  

ت على الدراسة االستقصائية أن حتصل على ملختربات اليت ردَّالعظمى يف اغالبية الن على يتعّي - ١املشكلة 
عددا حمدودا من البلدان حيظر حظرا تاما استرياد مجيع بيد أنَّ ا على األقل من خارج البلد، عّيناهتبعض من 

ية يف خمتربات حتليل  مرجععّيناتختبار أو ا عّيناتالستخدامها كبعضها املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية أو 
  ؛املخدرات
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باعها من أجل احلصول على رخص تّامجيع اإلجراءات اليت يلزم كثرية خمتربات ال تعرف  - ٢املشكلة 

تلك الطلبات على حنو صحيح ال متأل  أو ،التصدير/أو تقدمي طلبات احلصول على أذون االسترياد/االسترياد و
  ؛بالوثائق الالزمةوال تشفعها 

  
 االختبار عّيناتسترياد ت على االستبيان أولوية الالعظمى من البلدان اليت ردَّغالبية ال تويل ال - ٣املشكلة 

  . املرجعية يف إجراءات التخليص اجلمركي وعمليات اإلذن باالستريادعّيناتوال
  

 االختبار عّيناتالدراسة خمتربات حتليل العقاقري املستوردة لمشلتها غالبية البلدان اليت ال تعفي  - ٤املشكلة 
ويف عدد كبري من البلدان .  املرجعية من رسوم أذون االسترياد والتصدير وال من الرسوم اجلمركيةعّيناتوال

ومن بني البلدان . كثر من مادة واحدة يف نفس الطلبأاجمليبة، تطلب املختربات احلصول على أذون استرياد 
ي إىل ؤّديالتدبري ال ذلك  بلغ معظمها بأنَّأفس االستمارة، يف نمن املواد اليت تسمح بإدراج قوائم متعددة 

املرتبط العبء املايل ، فإنه ال يعاجل ومن مثَّالتكاليف املتصلة بطلب واحد لكل مادة، مقارنة بتقليص التكاليف 
  . املرجعيةعّينات االختبار والعّيناتاحلصول على ب

  
نقضاء بعد ااإلذن بالشحن تلقي رة يف بعض احلاالت إىل صدِّيف البلدان املحاالت التأخري ي  تؤّد-٥املشكلة 
 فترة صالحية  أنَّنياالستبيانعلى وقد ذكر عدد كبري من اجمليبني . االسترياد/صالحية أذون التصديرتاريخ 

التصدير يف بلداهنم ال تتجاوز ثالثة أشهر، بينما مل يبلغ سوى عدد صغري جدا من السلطات /أذون االسترياد
  ؛تصة عن فترات للصالحية تبلغ ستة أشهر أو أكثراملخ

  
 أكرب اًعددأهنا تواجه غري املشاركة يف برنامج العملية التعاونية الدولية اجمليبة املختربات ذكرت  - ٦املشكلة 

املختربات ذكرت كما . املختربات املشاركةمبا تواجهه  مقارنة عّيناتاحلصول على اليف صعوبات البكثري من 
مما حتتاج إليه فترات أطول بكثري  حصوهلا على أذون االسترياد يستغرق شاركة يف ذلك الربنامج أنَّغري امل

  ؛ملختربات املشاركةا
  

 املرجعية يف السنوات عّينات االختبار والعّينات تكاليف احلصول على طرأت زيادة كبرية على -٧املشكلة 
عدم صنع تلك املواد، أو تأجيل إىل واد املنتجني  الطلب على بعض املتدفع حمدوديةويكثر أن . األخرية

ومثة صعوبات إضافية تتعلق بتغّير االجتاهات وتسارع ظهور مواد جديدة . اعّيناهتنتاجها، أو تضخيم أسعار إ
  ؛)منهااالصطناعية سيما املواد  وال(متغايرة كيميائيا 

  
جتاوز إىل ي إذا كان ذلك سيؤّداملواد استرياد أهنا ترفض سلطات وطنية خمتصة ة ذكرت عّد -٨املشكلة 

إجراء حوار منتظم بمن البلدان جداً ومل يبلغ سوى عدد قليل . التقديرات اليت أبلغتها للهيئة بشأن املواد املعنّية
  ؛مع خمتربات حتليل العقاقري من أجل تقدير احتياجاهتا
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على املواد اخلاضعة للمراقبة يثري صعوبات  املرجعية من عّينات االختبار والعّيناتزال شحن   ما- ٩املشكلة 
بات إجرائية للخدمات الربيدية غالبية السلطات الوطنية املختصة أية متطلّوليس لدى . توافر تلك املوادصعيد 

  ؛ املرجعية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدوليةعّينات االختبار والعّيناتفيما خيص شحن   الشحنوشركات
  

 الغالبية العظمى من السلطات الوطنية املختصة يف ردودها إىل عدم وجود آليات رمسية  أشارت- ١٠املشكلة 
 عّيناتأو غري رمسية يف بلداهنا لدعم تعاون الوكاالت الرامي إىل تيسري حصول خمتربات حتليل العقاقري على 

  ؛ املرجعيةعّيناتاالختبار وال
  

 هاة املختصة عن عدم وجود آليات لتيسري التعاون بين أبلغ ما يزيد على نصف السلطات الوطني- ١١املشكلة 
  .وبني خمتربات حتليل العقاقري

  
 أشارت غالبية السلطات الوطنية املختصة إىل عدم اختاذ بلداهنا ألية تدابري من أجل إذكاء وعي - ١٢املشكلة 

خمتربات حتليل ليت تضطلع هبا يف األعمال ا املرجعية عّينات االختبار والعّيناتأمهية بأصحاب املصلحة املعنيني 
  .العقاقري

      
      التوصيات  -رابعاً
 تأكيدها على إذكاء الوعي والتعاون ٢٠١١ من تقريرها السنوي لعام ٣١٦ و٣١٥رت اهليئة يف الفقرتني كرَّ

ملرجعية من  اعّينات االختبار والعّيناتبني الوكاالت باعتبارمها الوسيلتني الرئيسيتني لتذليل العقبات أمام توافر 
د جهودها من أجل ضمان كما طلبت اهليئة إىل مجيع احلكومات أن جتّد. املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية

نة أعاله، تدعو اهليئة وبالنظر للعقبات املبيَّ. تزويد خمتربات حتليل العقاقري باألدوات الالزمة إلجناز عملها
وترد اإلشارات إىل الفقرات ذات الصلة من املبادئ . ليةاحلكومات إىل أن تدرس أيضا تنفيذ التوصيات التا

  . بني قوسني٢٠٠٧التوجيهية لعام 
  

 املرجعية من املواد اخلاضعة عّينات االختبار والعّيناتاسترياد من يكتسي متكني املختربات  - ١التوصية 
 أن تنظر يف عّيناترياد تلك ال حتظر استما زالتوينبغي للبلدان القليلة اليت . أساسية أمهية للمراقبة الدولية

  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام من  ١٩الفقرة (ل تشريعاهتا تعدي
  

 عّيناتتصدير /األسباب الشائعة جدا لرفض استريادمن الدراسة االستقصائية ما ورد يف  من بني -٢التوصية 
االستمارات ملئها أو عدم /دة وات احملدَّ املرجعية عدم امتثال خمتربات حتليل العقاقري لإلجراءعّيناتاالختبار وال

وينبغي للسلطات الوطنية املختصة أن تتعاون مع املختربات من أجل . الالزمة أو تقدميها الوثائق املطلوبة
أن تنشئ مراكز اتصال ملساعدة ، والتصدير/إجراءات طلب احلصول على أذون االستريادبحتسني معرفتها 

  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام من ، ١٨رة الفق(خمتربات حتليل العقاقري 
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منح األولوية  أن تنظر يف توّدالسلطات الوطنية لعلّ  بغية تسريع عملية املوافقة وتقليل التكاليف، - ٣التوصية 
وملا يتصل اليت تقدمها خمتربات حتليل العقاقري، عّينات االختبار والعّينات املرجعية طلبات أذون استرياد لتجهيز 

أيضا  ولعلّ السلطات الوطنية توّد.  ذات الصلة إلغاء الرسوم املطبقة ويفإجراءات التخليص اجلمركيمن هبا 
ة مواد يف نفس االستمارة وتقليص عدد الوثائق الداعمة املطلوبة أن تتيح للمختربات إمكانية طلب استرياد عّد

  ).٢٠٠٧ املبادئ التوجيهية لعام  من٢٣ و٢٢ و٢٠ و١٩الفقرات (
  
 االختبار عّيناتتصدير / يف متديد فترة صالحية أذون استرياد أن تنظرتوّد احلكومات لعلّ - ٤توصية ال
  ).٢٠٠٧ املبادئ التوجيهية لعام  من١٩الفقرة ( عن ستة أشهر  املرجعية إىل فترة ال تقلّعّيناتوال
  

 عّيناتانية احلصول على  السلطات الوطنية، وال سيما يف البلدان اليت تكون فيها إمكلعلّ - ٥التوصية 
ا هالعملية التعاونية الدولية أو ما يشاهببرنامج أن تنظر يف املشاركة يف تود املرجعية حمدودة، العّينات  واالختبار

لديها املوارد الالزمة لذلك على تقدمي تتوافر وينبغي أيضا تشجيع البلدان اليت . من برامج ضمان اجلودة
  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام  من ١٩الفقرة (املادي هلذه املبادرات التمويل وسائر أشكال الدعم 

  
ة رسوم ، ينبغي مواصلة تشجيع احلكومات على تقليل أو إلغاء أيَّعّيناتنظرا الرتفاع تكلفة ال - ٦التوصية 

 ص اجلمركيالتخليو املرجعية، مبا يف ذلك رسوم التصدير واالسترياد عّينات االختبار أو العّيناتتفرضها على 
احلصول من تكاليف يف اختاذ تدابري من شأهنا تقليص أن تنظر كذلك  توّد احلكومات ولعلّ. ذات الصلة

أن تنظر يف اختاذ تدابري  أيضا ولعلّها توّد. مصادر جتارية على املواد اليت يصعب اقتناؤها أو الباهظة التكلفة
  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام  من ٢٣ و٢٢الفقرتان (فض التكلفة مثل طلبات املواد السائبة خل
  

 اختبار أو عّيناتيف بعض احلاالت رفض السلطات الوطنية املختصة إصدار اإلذن باسترياد لوحظ  -٧التوصية 
ي إىل جتاوز تقديرات احتياجات البلد من املادة املعنية اخلاضعة  ذلك سيؤّد بأنَّعاًنة تذّر مرجعية معّيعّينات
خمتربات حتليل العقاقري رمسيا، عند وضع تقديراهتا، أن تستشري  املختصة توّد تلك السلطات الوطنية ولعلّ. للمراقبة

 توّداحلكومات ولعلّ . املواد الالزمة يف تقديرات االحتياجات السنويةإدراج ، مما يتيح بشأن احتياجاهتا املتوقعة
  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام  من ١٨الفقرة (اهليئة بتقديرات إضافية عند االقتضاء د أن تزوِّكذلك 

  
 عّينات االختبار والعّيناتشحن بشأن  ينبغي للحكومات أن تنظر يف وضع شروط واضحة - ٨التوصية 

لشحنات بسبب غموض غري الالزم لرفض الاملرجعية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من أجل جتّنب 
 املبادئ التوجيهية لعام  من١٩الفقرة (التقديرية يف إجراءات املوافقة ة السلطممارسة و. املبادئ التوجيهية

 من خالل طلب ضمانات عّينات شروط منقَّحة منع تسريب الكما ينبغي أن يكون اهلدف من أيِّ). ٢٠٠٧
اليت ومن النماذج املمكنة يف هذا الشأن العملية ). كاستعمال اخلدمات الربيدية اخلاصة، وما إىل ذلك(نة معّي

  ).املرفق الثاين ()JHA/2001/419 (وضعت مبوجب قرار اجمللس األورويب
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 ينبغي للحكومات، بغية تعزيز فعالية التعاون ينب املؤسسات بشأن مسائل توافر عّينات االختبار - ٩التوصية 
 وإضفاء الطابع  منسِّق وطين معين باشتراء وتوزيع العّينات املرجعية،تعينيوالعّينات املرجعية، أن تنظر يف 

املؤسسي على التعاون بني الوكاالت احلكومية بوسائل منها تشكيل فريق عامل مشترك بني الوكاالت، 
وإنشاء هيئة تنسيق لتحديد مسات العقاقري اجلديدة استنادا إىل املضبوطات السابقة، وتوزيع عّينات من العقاقري 

  ).٢٠٠٧ من املبادئ التوجيهية لعام ١٨الفقرة  (املضبوطة على سائر املختربات يف مجيع أحناء البلد
 ينبغي للحكومات أن تنظر يف إنشاء آليات رمسية وغري رمسية لتيسري التعاون بني السلطات - ١٠التوصية 

  ).٢٠٠٧ املبادئ التوجيهية لعام  من١٨الفقرة (الوطنية املختصة وخمتربات حتليل العقاقري 
  

عنصرا يعد  املرجعية عّينات االختبار والعّيناتمهية ألاجلهات الوطنية املعنية ك إدرا  بالنظر إىل أنَّ- ١١التوصية 
 لألغراض العلمية، ينبغي للحكومات أن تعتمد التدابري الرامية لتعزيز الوعي عّيناتأساسيا لضمان توافر تلك ال

  ).٢٠٠٧املبادئ التوجيهية لعام  من ١٨الفقرة (املعنية يف إطار املؤسسات املسائل هبذه 
    

      ات االستنتاج -خامساً
مبا  املرجعية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية عّينات االختبار والعّيناتاملعنيني حبيازة مجيع توعية  من ال بدَّ

عمل خمتربات حتليل العقاقري وبضرورة التعاون من أجل تيسري حصوهلا سم به هذه العّينات من أمهية بالغة يف تّت
صة  بعض احلكومات لديها فعال بىن حمدودة خمّصإىل أنَّتشري  البيانات الواردة ولئن كانت. عّيناتلعلى تلك ا

بذل مزيد من ضرورة مواصلة املستبانة تشري إىل  طبيعة املشكالت التعاون بني املؤسسات، فإنَّنطاق توسيع ل
  .اجلهود يف هذا اجملال
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      املرفق األول
      ٥٤/٣القرار 

 االختبار من املواد اخلاضعة للمراقبة الستخدامها يف خمتربات عّينات املرجعية وعّيناتضمان توافر ال
      اختبار العقاقري لألغراض العلمية 

  ، جلنة املخّدراتإنَّ  
 من االتفاقية ٩ من املادة ٤ بالدور املهم املنوط باهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات وفق الفقرة إذ تقّر  

  ،١٩٧٢ بصيغتها املعّدلة بربوتوكول سنة ١٩٦١ت لسنة الوحيدة للمخّدرا
رات  اليت ُيسلَّم فيها بأنه ال غىن عن استعمال املؤث١٩٧١ِّرات العقلية لسنة  اتفاقية املؤثِّوإذ تستذكر  

  العقلية لألغراض العلمية، وبأنَّ احلصول على هذه املواد لتلك األغراض ال ينبغي أن يقّيد دون ضرورة،
، الذي أكّدت فيه على أمهية تعزيز ٢٠١٠مارس / آذار١٢خ  املؤر٥٣/٤َّ قرارها ر أيضاًوإذ تستذك  

توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض العلمية مع العمل يف الوقت نفسه على منع 
  تسريبها وإساءة استعماهلا،

ت العلمية على نطاق العامل من املواد اخلاضعة  باملتطلبات الالزمة لتلبية االحتياجاوإذ حتيط علماً  
  للمراقبة الدولية اليت جيب تلبيتها ضمن إطار تنظيمي وقانوين مينع تسريبها وإساءة استعماهلا،

 الدور اهلام الذي تؤّديه خمتربات حتليل العقاقري باعتبارها جزءا من نظم مراقبة املخّدرات، وإذ ُتدرك  
 ٢٠خ  املؤر٥٢/٧َّ وقرارها ٢٠٠٧مارس / آذار١٦خ  املؤر٥٠/٤َّقا لقرار اللجنة وأمهية نتائج املختربات وف

  ،٢٠٠٩مارس /آذار
 أنَّ موثوقية التحليالت اليت جتريها تلك املختربات والنتائج اليت تتوصل إليها هلا أثرها وإذ تدرك أيضاً  

ذلك يف املواءمة الدولية للبيانات وتبادل الكبري يف نظام العدالة وإنفاذ القوانني والرعاية الصحية الوقائية وك
 مرجعية من املواد اخلاضعة عّيناتاملعلومات عن املخّدرات وتنسيقها على نطاق العامل، وأنَّ احلصول على 

  للمراقبة ميثّل شرطاً أساسياً من شروط ضمان اجلودة لتحقيق املوثوقية املطلوبة،
ذي ينفّذه مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات  برنامج ضمان اجلودة الوإذ تشّدد على أمهية  

 املرجعية على عّيناتواجلرمية من أجل خمتربات حتليل العقاقري، والذي يوّزع يف إطاره احلد األدىن الكايف من ال
  خمتربات الدول األعضاء املشاركة، مما ميكن من رصد أدائها وحتسينه بصورة مستمرة،

تكاليف واإلجراءات اإلدارية املعقّدة، الالزمة للحصول على شهادات  من أنَّ الوإذ تشعر بالقلق  
 املرجعية من املواد اخلاضعة للمراقبة، تعيق عمل املختربات التحليلي عّيناتاالسترياد والتصدير وتوفري ال

  االعتيادي،
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ات  اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات على مواصلة جهودها من أجل ضمان توافر كميتشّجع  - ١  
كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية الستخدامها لألغراض العلمية، وتشّجع مكتب األمم املتحدة املعين 

  باملخّدرات واجلرمية على النظر يف حتديد مواصفات مناسبة لنوعيتها حسبما تتاح؛
رات ومكتب  إىل الدول األعضاء أن تقوم، بالتشاور مع اهليئة الدولية ملراقبة املخّدتطلب  - ٢  

األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، باستعراض اإلجراءات الوطنية يف أطر سياساهتا وأطرها التشريعية، 
 عّينات املرجعية وعّيناتحسب االقتضاء، ووفقاً ألحكام االتفاقيات، هبدف حتاشي عرقلة احلصول على ال

  خدامها لألغراض العلمية؛االختبار من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية الست
 اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية إىل تدعو  - ٣  

 االختبار من عّينات املرجعية وعّيناتالتعاون الوثيق على إجياد آليات جمدية تيّسر توفري احلّد األدىن الكايف من ال
ات اختبار العقاقري بوسائل من بينها تعزيز الربامج الوطنية القائمة حسب املواد اخلاضعة للمراقبة ملخترب

االقتضاء، وذلك بغية دعم عملها يف جمال التحاليل وضمان اجلودة، وتشري إىل أنَّ هذه اآلليات ميكن أن 
لدولية اليت ينهض تتضّمن تعيني جهات اتصال وطنية، ُيَحبَّذُ أن تكون املختربات املشاركة يف العملية التعاونية ا

 االختبار من املواد عّينات املرجعية وعّيناتهبا املكتب، وتنفيذ إجراءات إدارية ناجعة تنظم الوصول إىل ال
  اخلاضعة للمراقبة؛

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية مبواصلة دعم جهود الدول األعضاء توصي  - ٤  
  .ية للمختربات وتدريب اخلرباءيف العمل على تعزيز األعمال التحليل
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      املرفق الثاين
   عّينات بشأن نقل ٢٠٠١مايو / أيار٢٨املؤرخ ) JHA/2001/419(قرار اجمللس األورويب 
      املواد اخلاضعة للمراقبة

     جملس االحتاد األورويب،إنَّ  
  ،هامن) ج()٢(٣٤ و٣١ و٣٠معاهدة االحتاد األورويب، وبصفة خاصة املواد يضع يف اعتباره إذ   
  مبادرة مملكة السويد،يضع يف اعتباره وإذ   
  )١( رأي الربملان األورويب،يضع يف اعتبارهوإذ   
  :وبالنظر إىل ما يلي  
اهتمام مشترك هي موضع بصورة غري مشروعة هبا رات واالجتار مكافحة إنتاج املخدِّ نَّأ  )١(  

  .اء يف الدول األعضئيةسلطات القضاالألجهزة إنفاذ القانون و
ا بصورة غري مشروعة ستتضاعف بفضل هبرات واالجتار فعالية مكافحة إنتاج املخدِّ نَّأ  )٢(  
ألغراض  من املواد اخلاضعة للمراقبة بني سلطات الدول األعضاءمما ُيضبط  عّيناتلالتناقل املشرع إمكانية 
  .عّيناتنائي لل والتحّري ومالحقة مرتكيب األفعال اإلجرامية أو ألغراض التحليل اجلالكشف
 املخّدرات املضبوطة عّيناتتناقل  قواعد ملزمة قانونا لتنظيم ال توجد يف الوقت الراهن أيُّأنه   )٣(  

 عّيناتتلك النقل لذا ينبغي إنشاء نظام على مستوى االحتاد األورويب إلتاحة . بني سلطات الدول األعضاء
املواد اخلاضعة تناقل الدول األعضاء لعّينات  وينبغي تطبيق هذا النظام على مجيع أشكال. بصورة مشروعة

  .يةاملتلقّالعضو املرسلة والدولة العضو مبوجب اتفاق بني الدولة  النقل يتّموينبغي أن . املضبوطةللمراقبة 
  . املنقولةعّيناتعدم إساءة استعمال اليضمن  بأسلوب مأمون كونيينبغي أن أنَّ النقل   )٤(  

    
  :ر ما يليقد قرَّ

    
  ١املادة 

  عّيناتاللنقل إنشاء نظام 
  . املواد اخلاضعة للمراقبة بني الدول األعضاءعّيناتلتناقل نشأ مبوجب هذا القرار نظام ُي  - ١
مشروعا يف مجيع ") عّيناتال"إليها فيما يلي باسم املشار ( املواد اخلاضعة للمراقبة عّينات نقليعترب   - ٢

  .ارالدول األعضاء عندما يتم وفقا ألحكام هذا القر
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  ٢املادة 
  التعاريف
  :قصد باملواد اخلاضعة للمراقبة ما يليألغراض هذا القرار، ُي  
، مدرجة يف اجلدولني األول أو الثاين من اتفاقية األمم املتحدة اصطناعية مادة، طبيعية أم أّي  )أ(  

  ؛١٩٧٢لة بربوتوكول سنة االتفاقية بصيغتها املعدَّهذه ، و١٩٦١رات لسنة الوحيدة للمخدِّ
حة األول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة  مادة مدرجة يف اجلداول املنقَّأّي  )ب(  
  ؛١٩٧١رات العقلية لسنة للمؤثِّ

من اإلجراء املشترك ) ١( ٥ مادة خاضعة لتدابري املراقبة املتخذة عمال بأحكام املادة أّي  )ج(  
97/396/JHA َّالعقاقري  خبصوص تبادل املعلومات وتقييم املخاطر ومراقبة ١٩٩٧يونيه / حزيران١٦خ املؤر
  )٢(.اجلديدةاالصطناعية 

    
  ٣املادة 

  جهات االتصال الوطنية
  .تعّين كل دولة عضو جهة اتصال وطنية ألغراض تنفيذ هذا القرار  - ١
حقة، إىل األمانة ُترسل املعلومات اخلاصة جبهات االتصال الوطنية املعينة، مبا يف ذلك التعديالت الال  - ٢

  .العامة للمجلس اليت تتوىل نشرها يف اجلريدة الرمسية
،  عند االقتضاءمع اهليئات الوطنية األخرى ذات الصلةبالتعاون تكون جهات االتصال الوطنية،   - ٣

  مبوجب هذا القرار، بصرف النظر عن األحكام ذات الصلة بشأنعّيناتلنقل ااهليئات الوحيدة املخولة اإلذن ب
  .تبادل املساعدة القانونية يف الشؤون اجلنائية

    
  ٤املادة 

   وإشعار التسلّمعّيناتاتفاق بشأن نقل ال
تتفق كلّ من جهة االتصال الوطنية للدولة العضو اليت تعتزم إرسال العينة وجهة االتصال الوطنية   - ١

نقل لغرض، تستخدم اجلهتان استمارة وهلذا ا. مسبقاًنة نقل العّيعلى نة للدولة العضو املعتزم تلقيها للعّي
  . الواردة يف املرفقعّيناتال
دولة "يشار إليها فيما يلي باسم (نة على نقلها عرب إقليم دولة عضو أخرى العّينقل عندما ينطوي   - ٢

التابعة لدولة الوطنية  االتصال جهةََ يف الدولة العضو املرسلة  الوطنيةجهة االتصالُتخطر ، ")العبور العضو
نسخة مستوفاة مسبقاً ى كل دولة من دول العبور األعضاء وهلذه الغاية، تتلقّ. العبور العضو هذه بالنقل املعتزم

  .عّيناتالنقل حسب األصول من استمارة 
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  .نةلة بتسلمها للعّي العضو املرِسالدولة العضو املتلقية الدولةَُتخطر   - ٣
    

  ٥املادة 
  وسائل النقل

  .ة مأمونة بصورعّيناتالُتنقل   - ١
  :تعترب وسائل النقل التالية وسائل مأمونة  - ٢

  :يةاملرسلة أو املتلقّالعضو موظف مسؤول من الدولة بواسطة النقل   )أ(  
  ؛شركات النقل الربيدي اخلاصالنقل بواسطة   )ب(  
  قل بواسطة احلقيبة الدبلوماسية؛نال  )ج(  
  ).السريع(النقل بواسطة الربيد املسّجل   )د(  

  .٤ املشار إليها يف املادة ،املستوفاة حسب األصولالنقل تها باستمارة نة خالل عملية النقل برّمالعّيُتشفع   - ٣
النقل  باستمارة ةمشفوععّينات منقولة  متتنع سلطات الدول األعضاء املعنية عن إعاقة أو احتجاز أيِّ  -٤

يف حالة اشتباهها يف الوضع القانوين و. مل تكن لديها شكوك بشأن مشروعية النقل املستوفاة حسب األصول ما
تأخري  املنقولة دون عّينات، تتصل جهة االتصال الوطنية يف الدولة العضو اليت حتتجز العّيناتالنقل الستمارة 

 . من أجل توضيح املسألةعّيناتالنقل جبهات االتصال الوطنية يف الدول األعضاء املسؤولة عن استيفاء استمارة 

ية، ال جيوز لذلك املوظف ارتداء املرسلة أو املتلقّالعضو موظف حكومي من الدولة عّينة ينقل العندما   -٥
متماشية مل تكن تلك املهام  ذلك النقل ماذات الصلة ب مهام تشغيلية ذ أيَّكما ال جيوز له أن ينفّ. الزّي الرمسي

ُتنقل وعندما . ية العبور أو الدولة املتلقّالدولة املرسلة أو دولومتفقا عليها بني لتشريعات الوطنية املنطبقة مع ا
  .األعضاءالدول لة لدى إحدى املسّجاجلوي قتصر على استخدام شركات النقل ، فإنه ُيالعّينة جواً

    
  ٦املادة 

  كمية العينة واستعماهلا
ألغراض ا و أوإنفاذ القانونألغراض ال جيوز أن تتجاوز كمية العينة الكمية اليت تعترب ضرورية   - ١
  .عّيناتقضائية أو لغرض حتليل الال
ية، على أساس نة يف الدولة املتلقّاستعمال العّيعلى تتفق الدولة العضو املرسلة والدولة العضو املتلقية   - ٢
ستعمل لغرض الكشف والتحّري واملالحقة القضائية ملرتكيب األفعال اإلجرامية أو  ميكن أن ُتعّينات الأنَّ

  .عّيناتلغرض التحليل اجلنائي لل
    



13 

  ٧املادة 
  التقييم

ُيقّيم هذا القرار يف إطار اجمللس يف غضون فترة ال تقل عن سنتني وال تزيد على مخس سنوات بعد بدء   -١
  .نفاذه
مرسلة، يف حمفوظاهتا، بنسخة من عضو ألغراض التقييم، حتتفظ جهة االتصال الوطنية لدى كلّ دولة   - ٢

  . خالل السنوات اخلمس السابقة على األقل الصادرةعّيناتل النقمجيع استمارات 
    

  ٨املادة 
  بدء النفاذ
  .٢٠٠١يوليه / متوز١ز النفاذ يف يدخل هذا القرار حّي  

  
  .٢٠٠١مايو / أيار٢٨  يف يف بروكسلعدَّأُ

  
  عن اجمللس
  الرئيس

  بودستروم. ت
  
  .)نشر بعد يف اجلريدة الرمسيةمل ُي (٢٠٠١مايو / أيار٤م يف الرأي املقدَّ  )١(
  .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ بتاريخ OJ L 167اجلريدة الرمسية  من ١الصفحة   )٢(
 


