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االإعالن الوزاري ب�ساأن تعزيز اإجراءاتنا على ال�سعيد الوطني واالإقليمي 
ي مل�سكلة  والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا امل�سرتكة بالت�سدِّ

رات العاملية ومواجهتها املخدِّ

للجنة  وال�شتني  الث�نية  الدورة  من  الوزاري  اجلزء  يف  امل�ش�ركني  احلكوم�ت  وممثلي  الوزراء  نحن، 
اللتزام�ت  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  تقييم  بغية  فيين�،  املتحدة يف  الأمم  اجتمعن� يف  رات، قد  املخدِّ
رات الع�ملية ومواجهته�، ل  املتعهد به� على مدار العقد امل��شي ب�لعمل معً� على الت�شدي مل�شكلة املخدِّ
�شيم� يف �شوء املوعد امل�شتهدف املحدد يف الإعالن ال�شي��شي وخطة العمل ب�ش�أن التع�ون الدويل �شوب 
 ،2019 ع�م  وهو  لع�م 2009،)1(  الع�ملية  رات  املخدِّ م�شكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متك�ملة  ا�شرتاتيجية 

وتعزيز جهودن� فيم� بعد ع�م 2019؛ 

�لة،  رات الع�ملية ومواجهته� بطريقة فعَّ د جمددًا التزامن� امل�شرتك ب�لت�شدي مل�شكلة املخدِّ نوؤكِّ
التعجيل  منه�  والدويل،  الوطني  ال�شعيدين  على  ومطردة  مت�ش�فرة  اإجراءات  اتخ�ذ  يتطلب  مم� 

رات؛ بتنفيذ اللتزام�ت الق�ئمة يف جم�ل ال�شي��ش�ت اخل��شة ب�ملخدِّ

�لة،  فعَّ بطريقة  ومواجهته�  الع�ملية  رات  املخدِّ مل�شكلة  ب�لت�شدي  التزامن�  اأي�شً�ً  جمددًا  د  نوؤكِّ
حلقوق  الع�ملي  والإعالن  الدويل  والق�نون  املتحدة  الأمم  ميث�ق  ومب�دئ  مق��شد  مع  ت�مٍّ  توافق  يف 
الإن�ش�ن،)2( ويف ظل الحرتام الت�م ل�شي�دة الدول و�شالمته� الإقليمية، وملبداأ عدم التدخل يف ال�شوؤون 
الداخلية للدول، وجلميع حقوق الإن�ش�ن وحري�ته الأ�ش��شية وللكرامة املت�أ�شلة لالأفراد ك�فة وملبداأي 

الت�ش�وي يف احلقوق والحرتام املتب�دل بني الدول؛ 

رات الع�ملية ومواجهته� والرتويج ب�شورة  د جمددًا كذلك عزمن� على الت�شدي مل�شكلة املخدِّ نوؤكِّ
اإن�ش�ن حي�ة �شحية  اأن يحي� كل  �شعي� ل�شم�ن  رات  املخدِّ تع�طي  لإق�مة جمتمع�ت خ�لية من  ن�شطة 
ينعم فيه� ب�لكرامة وال�شالم والأمن والزده�ر، ونوؤكد جمددا عزمن� على مع�جلة م�ش�كل ال�شحة 

رات؛ العمومية وال�شالمة وامل�ش�كل الجتم�عية املرتتبة على تع�طي املخدِّ

رات عن اأعم�ل دورته� الث�نية واخلم�شني )E/2009/28(، الف�شل الأول، الق�شم جيم. )1(انظر تقرير جلنة املخدِّ

)2(قرار اجلمعية الع�مة 217 األف )د-3(.
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نعيد ت�أكيد التزامن� ب�حرتام وحم�ية وتعزيز جميع حقوق الإن�ش�ن وحري�ته الأ�ش��شية والكرامة 
رات؛ املت�أ�شلة لالأفراد ك�فة و�شي�دة الق�نون لدى �شوغ وتنفيذ ال�شي��ش�ت اخل��شة ب�ملخدِّ

لة بربوتوكول �شنة 1972)3(  رات ل�شنة 1961 ب�شيغته� املعدَّ د على اأنَّ التف�قية الوحيدة للمخدِّ  نوؤكِّ
يف  امل�شروع  غري  �ر  التِّ ملك�فحة  املتحدة  الأمم  واتف�قية   )4(1971 ل�شنة  العقلية  املوؤثرات  واتف�قية 
رات واملوؤثرات العقلية ل�شنة 1988)5( و�ش�ئر ال�شكوك ذات ال�شلة هي حجر الزاوية يف النظ�م  املخدِّ
رات، ونرحب ب�جلهود التي تبذله� الدول الأطراف من اأجل المتث�ل لأحك�م تلك  الدويل ملراقبة املخدِّ
�ل، ونحث جميع الدول الأع�ش�ء التي مل ت�شدق بعد على تلك  التف�قي�ت وكف�لة تنفيذه� على نحو فعَّ

ال�شكوك اأو تن�شم اإليه� على النظر يف اتخ�ذ تدابري للت�شديق عليه� والن�شم�م اإليه�؛

د على اأنَّ الإعالن ال�شي��شي وخطة العمل ب�ش�أن التع�ون الدويل �شوب ا�شرتاتيجية متك�ملة  نوؤكِّ
عن  ال�ش�در  امل�شرتك  الوزاري  والبي�ن   2009 لع�م  الع�ملية  رات  املخدِّ م�شكلة  ملواجهة  ومتوازنة 
رات يف ع�م 2014 ب�ش�أن تنفيذ الدول الأع�ش�ء  ال�شتعرا�س الرفيع امل�شتوى الذي اأجرته جلنة املخدِّ
الع�مة،  للجمعية  الثالثني  للدورة ال�شتثن�ئية  والوثيقة اخلت�مية  العمل)6(  ال�شي��شي وخطة  لالإعالن 
�ل")7( �شكوك  رات الع�ملية ومواجهته� على نحو فعَّ املعنونة "التزامن� امل�شرتك ب�لت�شدي مل�شكلة املخدِّ
م�شكلة  مواجهة  ب�ش�أن  امل��شي  العقد  مدار  على  الدويل  املجتمع  به�  د  تعهَّ التي  اللتزام�ت  ت�شد 
رات والتدابري  رات الع�ملية والت�شدي، على نحو متوازن، جلميع جوانب خف�س الطلب على املخدِّ املخدِّ
رات والتدابري ذات ال�شلة، والتع�ون الدويل، املحددة يف الإعالن  ذات ال�شلة، وخف�س عر�س املخدِّ
ال�شي��شي لع�م 2009، وكذلك امل�ش�ئل الإ�ش�فية التي عر�شت ب�لتف�شيل وحددت يف الوثيقة اخلت�مية 
ال�شكوك  تلك  ب�أنَّ  ون�شلِّم   ،2016 ع�م  يف  املعقودة  الع�مة،  للجمعية  الثالثني  ال�شتثن�ئية   للدورة 

متك�ملة ومتع��شدة؛

ة ينبغي الت�شدي له� على نحو ميتثل لأحك�م  ندرك اأنَّ هن�ك حتدي�ت م�شتمرة وجديدة ومتغريِّ
رات، التي تتيح للدول الأطراف مرونة ك�فية لر�شم وتنفيذ  التف�قي�ت الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
اأولوي�ته� واحتي�ج�ته� وتت�شق مع مبداأ امل�شوؤولية الع�مة  رات تتوافق مع  �شي��ش�ت وطنية ب�ش�أن املخدِّ

وامل�شرتكة والق�نون الدويل املنطبق؛
د جمددًا التزامن� ب�تب�ع نهج متوازن ومتك�مل و�ش�مل ومتعدد التخ�ش�ش�ت يرتكز على الأدلة  نوؤكِّ
رات الع�ملية، ا�شتن�دًا اإىل مبداأ امل�شوؤولية الع�مة وامل�شرتكة، وندرك اأهمية  العلمية اإزاء م�شكلة املخدِّ
رات   اإدم�ج املنظور اجلن�ش�ين واملنظور العمري ب�شكل من��شب يف ال�شي��ش�ت والربامج املتعلقة ب�ملخدِّ

)3(الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 976، الرقم 14152.

)4(املرجع نف�شه، املجلد 1019، الرقم 14956.

)5(املرجع نف�شه، املجلد 1582، الرقم 27627.

)6(انظر الوث�ئق الر�شمية للمجل�س القت�ش�دي والجتم�عي، 2014، امللحق رقم 8 )E/2014/28(، الف�شل الأول، 

الق�شم جيم.
)7(مرفق قرار اجلمعية الع�مة دا-1/30.
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و�شرورة اإيالء الهتم�م املن��شب لالأفراد والأُ�شر واملجتمع�ت املحلية واملجتمع ككل، مع الرتكيز بوجه 
خ��س على الن�ش�ء والأطف�ل وال�شب�ب، بغية تعزيز وحم�ية ال�شحة، مب� يف ذلك تي�شري احل�شول على 

العالج وت�أمني ال�شالمة والرف�ه للب�شرية جمع�ء؛
�شنع  جه�ز  ب�شفته�  رات  املخدِّ جلنة  به  ت�شطلع  الذي  الرئي�شي  الدور  اأي�شً�ً  جمددًا  د  نوؤكِّ
رات، ودعمن� وتقديرن�  ال�شي��ش�ت يف الأمم املتحدة املنوط به امل�شوؤولية الأوىل عن �شوؤون مراقبة املخدِّ
رات  ب�ملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  جهود  وخ�شو�شً�ً  املعنية،  املتحدة  الأمم  كي�ن�ت  جلهود 
رات  واجلرمية ب�شفته الكي�ن الرائد، داخل منظومة الأمم املتحدة، يف جم�ل الت�شدي مل�شكلة املخدِّ
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  ب�لهيئة  املنوطة  الأدوار  اأهمية  كذلك  جمددًا  د  ونوؤكِّ ومواجهته�،  الع�ملية 

ومبنظمة ال�شحة الع�ملية مبقت�شى املع�هدات؛
اأن�شطة  منع  منه�  اأمور  جملة  على  احل�لية،  ال�شي��ش�تية  الوث�ئق  اإط�ر  يف  عزمن�،  ت�أكيد  نعيد 
رات  املخدِّ ذلك  العقلية، مب� يف  رات  واملوؤثِّ رة  املخدِّ العق�قري  واإنت�ج  امل�شروعة  املح��شيل غري  زراعة 
�ر به� وتع�طيه�، واحلدُّ ب�شكل كبري من  رات النف�ش�نية اجلديدة، و�شنعه� والتِّ ال�شطن�عية واملوؤثِّ
�ر غري امل�شروع  هذه الأن�شطة والعمل على الق�ش�ء عليه�، وكذلك منع اأن�شطة ت�شريب ال�شالئف والتِّ
الأن�شطة  هذه  من  كبري  ب�شكل  واحلدُّ  رات،  ب�ملخدِّ املرتبطة  ب�جلرائم  املت�شل  الأموال  وغ�شل  به� 
والعمل على الق�ش�ء عليه�؛ و�شم�ن اإمك�نية الو�شول اإىل املواد اخل��شعة للمراقبة واإت�حته� من اأجل 
ا�شتخدامه� لالأغرا�س الطبية والعلمية، مب� يف ذلك تخفيف الأمل واملع�ن�ة، واإزالة العوائق الق�ئمة 
يف هذا ال�شدد، مب� ي�شمل احلر�س على مي�شورية التكلفة؛ وال�شطالع مبزيد من املب�درات خلف�س 
رات تت�شم ب�لفع�لية وال�شمولية وال�شتن�د اإىل الأدلة العلمية وتغطي تدابري الوق�ية  الطلب على املخدِّ
ر والعالج والرع�ية واملع�ف�ة واإع�دة الت�أهيل واإع�دة الإدم�ج يف املجتمع يف اإط�ر من عدم  والتدخل املبكِّ
التمييز، والقي�م كذلك، وفقً� للت�شريع�ت الوطنية، بتنفيذ مب�درات وتدابري ترمي اإىل التقليل اإىل اأدنى 
رات  العمومية وعلى املجتمع؛ ومع�جلة م�ش�كل املخدِّ ال�شحة  رات على  تع�طي املخدِّ حدٍّ من عواقب 
�ر  رات و�شنعه� والتِّ الجتم�عية والقت�ش�دية املتعلقة بزراعة املح��شيل غري امل�شروعة واإنت�ج املخدِّ
وم�شتدامة  و�ش�ملة  الأمد  طويلة  وبرامج  �شي��ش�ت  تنفيذ  منه�  بو�ش�ئل  م�شروعة،  غري  ب�شورة  به� 
رات؛ والعمل، مب� يتم��شى مع اأحك�م التف�قي�ت الدولية الثالث  واإمن�ئية التوجه ومتوازنة ملراقبة املخدِّ
رات والقوانني املحلية ووفقً� للنظم الد�شتورية والق�نونية والإدارية الوطنية، على ت�شجيع  ملراقبة املخدِّ

ا�شتحداث تدابري بديلة اأو اإ�ش�فية فيم� يتعلق ب�لإدانة اأو العق�ب يف احل�لت املن��شبة؛ 
نعرب عن قلقن� العميق اإزاء الثمن الب�هظ الذي يدفعه املجتمع والأفراد واأ�شرهم من جراء 
للت�شدي  حي�تهم  نذروا  ومن  ب�أرواحهم  ج�دوا  مبن  خ��س  بوجه  ون�شيد  الع�ملية،  رات  املخدِّ م�شكلة 

رات الع�ملية ومواجهته�؛ مل�شكلة املخدِّ
د اأهمية الدور الذي ي�شطلع به جميع اأ�شح�ب امل�شلحة املعنيني، ومنهم موظفو اأجهزة  نوؤكِّ  
العلمية والأك�دميية، وكذلك  الق�نون والق�ش�ء والرع�ية ال�شحية، واملجتمع املدين والأو�ش�ط  اإنف�ذ 
د  القط�ع اخل��س، يف دعم جهودن� الرامية اإىل الوف�ء ب�لتزام�تن� امل�شرتكة على جميع امل�شتوي�ت، ونوؤكِّ

على اأهمية تعزيز ال�شراك�ت ذات ال�شلة؛
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نعيد الت�أكيد على اأنَّ اجلهود الرامية اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة والت�شدي بفع�لية 
رات الع�ملية هي جهود متك�ملة يعزز بع�شه� بع�ش�. مل�شكلة املخدِّ

التقييم
م كل �شنتني من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني  اإذ ن�شع يف اعتب�رن� التق�رير التي تقدَّ
ال�شي��شي وخطة  الإعالن  تنفيذ  الأع�ش�ء يف  الدول  اأحرزته  الذي  التقدم  رات واجلرمية عن  ب�ملخدِّ
رات الع�ملي، الذي ي�شدر �شنويًّ�، والتق�رير ال�شنوية للهيئة الدولية  العمل لع�م 2009، وتقرير املخدِّ
تنفيذ  يف  اجليدة  واملم�ر�ش�ت  امل�شتف�دة  والدرو�س  التج�رب  تربز  تق�رير  وهي  رات،  املخدِّ ملراقبة 
اللتزام�ت امل�شرتكة التي تب�دلته� الدول الأع�ش�ء واجله�ت املعنية الأخرى خالل الدورات ال�شنوية 
واحل�دية  ال�شتني  الدورتني  خالل  عقدت  التي  املوا�شيعية  اجلل�ش�ت  اأثن�ء  وكذلك  رات  املخدِّ للجنة 

وال�شتني للجنة،
نقرُّ ب�لتقدم امللمو�س الذي اأحرز يف تنفيذ م� جرى التعهد به من التزام�ت على مدى العقد 
رات الع�ملية ومواجهته�، مب� ي�شمل اللتزام بتح�شني فهم اأبع�د هذه  امل��شي ب�لت�شدي مل�شكلة املخدِّ
املعلوم�ت،  تب�دل  يف  والتو�شع  ال�ش�أن،  هذا  يف  وطنية  ا�شرتاتيجي�ت  وتنفيذ  واإعداد  ور�شم  امل�شكلة، 

وتدعيم قدرات ال�شلط�ت الوطنية املخت�شة؛
رات الع�ملية، مب� يف ذلك  نالحظ مع القلق التحدي�ت امل�شتمرة وامل�شتجدة ب�ش�أن م�شكلة املخدِّ
رات  رات واأ�شواقه� اآخذة يف التو�شع والتنوع؛ واأنَّ حجم اأن�شطة تع�طي املخدِّ م� يلي: اأنَّ �شنوف املخدِّ
�ر به� وب�ل�شالئف بطريقة  واملوؤثرات العقلية وزراعته� واإنت�جه� و�شنعه� على نحو غري م�شروع، والتِّ
غري م�شروعة، قد بلغ م�شتوي�ت قي��شية، واأنَّ معدلت الطلب غري امل�شروع على ال�شالئف الكيمي�ئية 
بني  متزايدة  �شالت  وجود  املالحظ  من  واأنَّ  الزدي�د؛  يف  اآخذة  املحلية  الأ�شواق  من  وت�شريبه� 
�ر  �ر ب�لأ�شخ��س والتِّ رات والف�ش�د و�ش�ئر اأ�شك�ل اجلرمية املنظمة، مب� فيه� التِّ �ر ب�ملخدِّ التِّ
مب�  الإره�ب،  احل�لت،  بع�س  يف  وكذلك،  الأموال  وغ�شل  ال�شيربانية  واجلرائم  الن�رية  ب�لأ�شلحة 
ي�شمل غ�شل الأموال املرتبط بتمويل الإره�ب؛ واأنَّ ح�شيلة م�ش�درات الع�ئدات املت�أتية من اجلرائم 
واأنَّ  الع�ملي ل تزال منخف�شة؛  رات على ال�شعيد  �ر ب�ملخدِّ املت�شلة بغ�شل الأموال الن�تة عن التِّ
الطبية  لالأغرا�س  ا�شتخدامه�  اأجل  من  الدولية  للمراقبة  اخل��شعة  املواد  على  احل�شول  اإمك�ني�ت 
والعلمية، مب� فيه� تخفيف الأمل والرع�ية امللطفة، ل تزال حمدودة اأو منعدمة يف العديد من اأنح�ء 
تلبية  رات ل تزال ق��شرة عن  بتع�طي املخدِّ املتعلقة  ال�شحية  والرع�ية  العالج  واأنَّ خدم�ت  الع�مل؛ 
انت�ش�ر عدوى فريو�س  واأنَّ معدل  ازدادت؛  رات قد  بتع�طي املخدِّ املرتبطة  الوفي�ت  واأنَّ  الحتي�ج�ت 
نق�س املن�عة الب�شرية وفريو�س الته�ب الكبد C و�ش�ئر الأمرا�س املنقولة عن طريق الدم املرتبطة 
العواقب  واأنَّ  مرتفع�؛  يزال  ل  البلدان  بع�س  يف  ب�حلقن،  تع�طيه�  ذلك  يف  مب�  رات،  املخدِّ بتع�طي 
ال�شحية ال�شلبية واملخ�طر املرتبطة ب�ملوؤثرات النف�ش�نية اجلديدة قد بلغت م�شتوي�ت مثرية للقلق؛ 
واأنَّ املوؤثرات الأفيونية ال�شطن�عية وال�شتعم�لت غري الطبية لعق�قري الو�شف�ت الطبية متثل خم�طر 
متزايدة على �شحة الن��س و�شالمتهم وت�شكل حتدي�ت علمية وق�نونية وتنظيمية يف جم�لت خمتلفة، 
الأن�شطة  اأجل  من  والت�ش�لت  املعلوم�ت  لتكنولوجي�  الإجرامي  ال�شتغالل  واأنَّ  املواد؛  جدولة  منه� 
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رات اآخذ يف الزدي�د؛ واأنَّ نط�ق�ت التغطية اجلغرافية للبي�ن�ت املوثوقة  غري امل�شروعة املت�شلة ب�ملخدِّ
رات الع�ملية ومعدلت توافره� بح�جة اإىل التح�شني؛ واأنَّ تدابري  املتعلقة مبختلف جوانب م�شكلة املخدِّ
رات ول متتثل لاللتزام�ت الدولية  الت�شدي التي ل تتوافق مع التف�قي�ت الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
ال�ش�رية يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن متثل حتدي� لتنفيذ اللتزام�ت امل�شرتكة ا�شتن�دا اإىل مبداأ امل�شوؤولية 

الع�مة وامل�شرتكة؛ وحتقيقً� لهذه الغ�ية:

م�سار العمل يف امل�ستقبل
عن  الع�ملية  رات  املخدِّ م�شكلة  من  املت�شررين  من  اأي  تخلف  عدم  و�شم�ن  م�شتقبلن�  بحم�ية  نلتزم 
الركب من خالل تعزيز جهودن� الرامية اإىل �شد الثغرات يف الت�شدي لالت�ه�ت والتحدي�ت امل�شتمرة 
وامل�شتجدة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتك�ملة و�ش�ملة ومتعددة التخ�ش�ش�ت وق�ئمة على الأدلة 
املجتمع، ول  اأفراد  ورف�ه جميع  الع�ملية، مع جعل �شالمة و�شحة  رات  املخدِّ مل�شكلة  للت�شدي  العلمية 

�شيم� �شب�بن� واأطف�لن�، حمورًا جلهودن�؛
لالإعالن  الك�مل  التنفيذ  يف  ب�لإ�شراع  وامل�شرتكة،  الع�مة  امل�شوؤولية  مبداأ  اإىل  ا�شتن�دا  نلتزم، 
م�شكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متك�ملة  ا�شرتاتيجية  �شوب  الدويل  التع�ون  ب�ش�أن  العمل  وخطة  ال�شي��شي 
امل�شتوى  الرفيع  ال�شتعرا�س  من  املنبثق  امل�شرتك  الوزاري  والبي�ن   ،2009 لع�م  الع�ملية  رات  املخدِّ
ال�شي��شي وخطة  لالإعالن  الأع�ش�ء  الدول  تنفيذ  ب�ش�أن  ع�م 2014  رات يف  املخدِّ اأجرته جلنة  الذي 
الع�ملية  رات  املخدِّ م�شكلة  ب�ش�أن  الع�مة  للجمعية  ال�شتثن�ئية  للدورة  اخلت�مية  والوثيقة   العمل 
والأهداف  العملية  والتو�شي�ت  اللتزام�ت  جميع  حتقيق  اإىل  تهدف  التي   ،2016 ع�م  يف  املعقودة 

الطموحة املبيَّنة فيه�؛
�شيم� يف  الوطنية، ل  ال�شلط�ت  فيم� بني  والتن�شيق  التع�ون  تعزيز  العمل على  نلتزم مبوا�شلة 
قط�ع�ت ال�شحة والتعليم وال�شوؤون الجتم�عية والعدالة واإنف�ذ الق�نون، وفيم� بني الأجهزة احلكومية 
واجله�ت املعنية الأخرى، مب� ي�شمل القط�ع اخل��س، على جميع امل�شتوي�ت، مب� يف ذلك من خالل 

امل�ش�عدة التقنية؛
نلتزم بتعزيز التع�ون على كل من ال�شعيد الثن�ئي والإقليمي والدويل، وتعزيز تب�دل املعلوم�ت، 
التحدي�ت اخلطرية  اأجل مواجهة  الق�نون من  اإنف�ذ  واأجهزة  الق�ش�ئية  ال�شلط�ت  ل �شيم� فيم� بني 
رات والف�ش�د و�ش�ئر اأ�شك�ل اجلرمية املنظمة، مب�  �ر ب�ملخدِّ التي تطرحه� ال�شالت املتزايدة بني التِّ
�ر ب�لأ�شلحة الن�رية واجلرائم ال�شيربانية وغ�شل الأموال وكذلك، يف  �ر ب�لأ�شخ��س والتِّ فيه� التِّ
بع�س احل�لت، الإره�ب، مب� ي�شمل غ�شل الأموال املرتبط بتمويل الإره�ب، وكذلك ب�لعمل على نحو 
رات واقتف�ء اأثر تلك  فع�ل على التعرف على املوجودات والع�ئدات املت�أتية من اجلرائم املت�شلة ب�ملخدِّ
املوجودات والع�ئدات وتميده� وحجزه� وم�ش�درته� وكف�لة الت�شرف فيه�، مب� ي�شمل تق��شمه�، 
املتحدة  الأمم  اتف�قية  يتوافق مع  اإع�دته� مب�  القت�ش�ء،  �شنة 1988، وكذلك، ح�شب  وفقً�ً لتف�قية 

ملك�فحة الف�ش�د)8( واتف�قية الأمم املتحدة ملك�فحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛)9(

)8(الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2349، الرقم 42146.

)9(املرجع نف�شه، املجلد 2225، الرقم 39574.
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جميع  على  القدرات  وبن�ء  التقنية  امل�ش�عدة  تقدمي  اأجل  من  املوارد  ح�شد  مبوا�شلة  نلتزم 
الت�شدي  الأع�ش�ء من  الدول  تتمكن جميع  اأن  اأجل �شم�ن  الأغرا�س من  امل�شتوي�ت وغري ذلك من 

رات ومواجهته� على نحو فع�ل؛ للتحدي�ت امل�شتجدة وامل�شتمرة املتعلقة ب�ملخدِّ
نلتزم بتوفري املزيد من امل�ش�عدات التقنية واأن�شطة بن�ء القدرات للدول الأع�ش�ء، بن�ء على 
رات الع�ملية، مب� يف ذلك اأن�شطة الزراعة والإنت�ج  طلبه�، وخ�شو�شً� لأكرثه� ت�شررا من م�شكلة املخدِّ

والعبور وال�شتهالك غري امل�شروعة؛
ال�شي��ش�ت  ب�عتب�ره� جه�ز �شنع  اإط�ر وليته�  توا�شل، يف  رات حتى  املخدِّ نلتزم بدعم جلنة 
رات، القي�م، على �شبيل  الرئي�شي يف الأمم املتحدة املنوط به امل�شوؤولية الأوىل عن �شوؤون مراقبة املخدِّ
املث�ل ل احل�شر، بت�شجيع املن�ق�ش�ت الوا�شعة النط�ق وال�شف�فة وال�ش�ملة للجميع داخل اللجنة، مع 
اإنف�ذ  اأجهزة  موظفي  مثل  املعنيني،  امل�شلحة  اأ�شح�ب  جميع  اإ�شراك  على  القت�ش�ء،  ح�شب  العمل 
الق�نون والق�ش�ء والرع�ية ال�شحية، واملجتمع املدين، والأو�ش�ط الأك�دميية، وكي�ن�ت الأمم املتحدة 
جميع  على  ومواجهته�  الع�ملية  رات  املخدِّ مل�شكلة  للت�شدي  الفع�لة  ال�شرتاتيجي�ت  ب�ش�أن  املعنية، 

امل�شتوي�ت، مب� يف ذلك من خالل تب�دل املعلوم�ت واأف�شل املم�ر�ش�ت والدرو�س امل�شتف�دة؛
ملراقبة  الدولية  والهيئة  الع�ملية  ال�شحة  ومنظمة  رات  املخدِّ جلنة  بني  التع�ون  بتعزيز  نلتزم 
رات، يف اإط�ر الولية امل�شندة لكل منه� مبقت�شى املع�هدات، وكذلك مكتب الأمم املتحدة املعني  املخدِّ
رات واجلرمية، من اأجل موا�شلة العمل على تي�شري اتخ�ذ قرارات م�شتنرية ب�ش�أن جدولة املواد  ب�ملخدِّ
اجلديدة  النف�ش�نية  واملوؤثرات  ال�شطن�عية  رات  املخدِّ فيه�  مب�  و�شررا،  وانت�ش�را  ا�شتع�ش�ء  الأكرث 
وال�شالئف واملواد الكيمي�ئية واملذيب�ت، مع �شم�ن توافره� من اأجل ا�شتخدامه� لالأغرا�س الطبية 
رات ب�ش�أن تنفيذ التف�قي�ت  والعلمية؛ ونلتزم بتعزيز احلوار مع اللجنة والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

رات وكذلك مع املنظم�ت الدولية ذات ال�شلة؛ الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
نلتزم، فيم� يتعلق بعملي�ت املت�بعة التي تقوده� اللجنة ب�ش�أن تنفيذ جميع اللتزام�ت املتعهد 
رات الع�ملية ومواجهته�، ب�شم�ن اأن تتم تلك العملي�ت يف  به�، منذ ع�م 2009، ب�لت�شدي مل�شكلة املخدِّ

اإط�ر م�ش�ر واحد، مم� ي�شتتبع م� يلي:
)اأ( تكري�س بند دائم مفرد يف جدول اأعم�ل كل دورة ع�دية من دورات اللجنة لتنفيذ جميع 

اللتزام�ت؛ 
والق�بلة  املوثوقة  البي�ن�ت  جمع  عملي�ت  يف  اللتزام�ت  جميع  ت�شيد  على  احلر�س  )ب(  

للمق�رنة، التي �شتتم من خالل تعزيز وتب�شيط ال�شتبي�ن اخل��س ب�لتقرير ال�شنوي؛
رات واجلرمية اأن يعمل  )ج(   الطلب من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني ب�ملخدِّ
كل  يعد  مفرد  تقرير  اإىل  حتويله  مع  املن��شب،  النحو  على  احل�يل  الإثن��شنوي  التقرير  تكييف  على 
�شنتني، يف حدود املوارد املت�حة، على اأ�ش��س الردود املقدمة من الدول الأع�ش�ء على ال�شتبي�ن املعزز 
ال�شعيد  على  اللتزام�ت  جميع  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  ب�ش�أن  ال�شنوي  ب�لتقرير  اخل��س  واملب�شط 
دورته�  يف  فيه  تنظر  لكي  اللجنة  اإىل  التق�رير  هذه  اأول  م  يقدَّ اأن  على  والدويل،  والإقليمي  الوطني 

اخل�م�شة وال�شتني يف ع�م 2022؛
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النوعية  اجليدة  البي�ن�ت  وتب�دل  وحتليل  جمع  عملي�ت  وحت�شني  تعزيز  على  ب�لعمل  نلتزم 
اإط�ر  يف  وم�شتدام،  وفع�ل  ه�دف  ب�شكل  القدرات  بن�ء  خالل  من  �شيم�  ول  للمق�رنة،  والق�بلة 
مكتب  وكذلك  الع�ملية  ال�شحة  ومنظمة  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  مع  الوثيق  التع�ون  من 
جلنة  بني  التع�ون  ي�شمل  مب�  املعنيني،  ال�شرك�ء  و�ش�ئر  واجلرمية  رات  ب�ملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم 
اأجل  من  البي�ن�ت  جمع  جم�ل  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز  بهدف  الإح�ش�ئية،  واللجنة  رات  املخدِّ
وفقً� املن��شبة  البي�ن�ت  عن  لالإبالغ  واملوا�شيعي  الجغرافي  النط�ق  وتو�شيع  الرد  معدلت   حت�شني 

جلميع اللتزام�ت؛

مع  الوثيق  ب�لتع�ون  يوا�شل،  اأن  واجلرمية  رات  ب�ملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  نطلب 
الدول الأع�ش�ء وعلى نحو �ش�مل للجميع، عقد م�ش�ورات على م�شتوى اخلرباء من اأجل تعزيز وتب�شيط 
امل�شتخدمة  الأخرى  الأدوات  ا�شتعرا�س  اإمك�نية  ال�شنوي وبحث  ب�لتقرير  ال�شتبي�ن احل�يل اخل��س 
رات، وفقً� مل� يراه �شروري� لتبي�ن وتقييم التقدم  ح�ليً� يف جمع وحتليل البي�ن�ت املتعلقة مبراقبة املخدِّ
والبي�ن  لع�م 2009  العمل  وخطة  ال�شي��شي  الإعالن  يف  الواردة  اللتزام�ت  جميع  تنفيذ  يف  املحرز 
الوزاري امل�شرتك لع�م 2014 والوثيقة اخلت�مية للدورة ال�شتثن�ئية الثالثني للجمعية الع�مة، وتقدمي 
الث�لثة وال�شتني،  ن ومب�شط خ��س ب�لتقرير ال�شنوي لكي تنظر فيه اللجنة يف دورته�  ا�شتبي�ن حم�شَّ

رهن� بتوافر موارد من خ�رج امليزانية؛

الدعم  تعزيز  يوا�شل  اأن  واجلرمية  رات  ب�ملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  اأي�شً�  نطلب 
رات ابتغ�ء امل�ش�عدة على تنفيذ جميع اللتزام�ت واإجراء املت�بع�ت  م للجنة املخدِّ التقني والفني املقدَّ

الالزمة، رهن� بتوافر موارد من خ�رج امليزانية؛

التقنية  امل�ش�عدة  تعزيز  واجلرمية  رات  ب�ملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  كذلك  نطلب 
وبن�ء القدرات من اأجل تنفيذ جميع اللتزام�ت، ب�لت�ش�ور مع الدول الأع�ش�ء الط�لبة وب�لتع�ون مع 
�ش�ئر كي�ن�ت الأمم املتحدة املعنية واجله�ت املعنية، ودعوة اجله�ت امل�نحة الق�ئمة وامل�شتجدة اإىل 

توفري موارد من خ�رج امليزانية لهذا الغر�س؛

الإقليمية  واملنظم�ت  الدولية  امل�لية  واملوؤ�ش�ش�ت  ال�شلة  ذات  املتحدة  الأمم  كي�ن�ت  ع  ن�شجِّ
والدولية املعنية على تقدمي املزيد من الإ�شه�م�ت، كل �شمن نط�ق وليته، يف اأعم�ل اللجنة وجهود 
رات الع�ملية ومواجهته�، بن�ء على طلبه�، وتوطيد  الدول الأع�ش�ء الرامية اإىل الت�شدي مل�شكلة املخدِّ
التع�ون الدويل والتع�ون فيم� بني الوك�لت، ون�شجعه� على اإت�حة املعلوم�ت ذات ال�شلة للجنة، بغية 
ت�شهيل عمله� وتعزيز الت�ش�ق �شمن منظومة الأمم املتحدة على جميع امل�شتوي�ت فيم� يتعلق مب�شكلة 

رات الع�ملية؛  املخدِّ

يف  رات،  املخدِّ جلنة  اإط�ر  يف  ن�شتعر�س  اأن  على  العزم  نعقد  الوزاري،  الإعالن  لهذا  ومت�بعة 
رات،  ع�م 2029، التقدم الذي اأحرزن�ه يف تنفيذ جميع التزام�تن� ال�شي��ش�تية الدولية املتعلقة ب�ملخدِّ

رات يف ع�م 2024. مع اإجراء ا�شتعرا�س يف منت�شف املدة يف اإط�ر جلنة املخدِّ
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الوثيقة اخلتامية ال�سادرة عن الدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية 
رات العاملية  العامة، واملعنونة "التزامنا امل�سرتك بالت�سدي مل�سكلة املخدِّ

 

ومواجهتها على نحو فعال")1(

نحن، روؤ�ضاء الدول واحلكومات ووزراء وممثلي الدول الأع�ضاء، جمتمعني يف مقر الأمم املتحدة 
من 19 اإىل 21 ني�ضان/اأبريل 2016 حل�ضور دورة اجلمعية العامة ال�ضتثنائية الثالثني، املعقودة وفًقا 
م املحرز يف تنفيذ  خ 20 كانون الأول/دي�ض��مرب 2012، ل�ض��تعرا�ض التقدُّ لقرار اجلمعية 193/67 املوؤرَّ
الإع��الن ال�ضيا�ض��ي وخطة العمل ب�ض��اأن التعاون الدويل �ضوب ا�ض��راتيجية متكامل��ة ومتوازنة ملواجهة 
��ق من اإجنازات وما ُووجه من حتديات   مبا يف ذلك اإجراء تقييم ملا حتقَّ

رات العاملية،)2( م�ض��كلة املخ��دِّ
رات و�ضائر  رات العاملية، �ضمن اإطار التفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ يف الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

�ضكوك الأمم املتحدة ذات ال�ضلة؛

رات، واهتمامنا  دًا التزامنا بغايات واأهداف التفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ د جمدَّ نوؤكِّ
رات واملوؤثرات العقلية، خ�ضو�ضًاً لدى الأطفال  ب�ضحة الب�ض��رية ورفاهها، ومبا ين�ض��اأ عن تعاطي املخدِّ
رات، من م�ض��اكل �ضحية واجتماعية مت���ض الأف��راد وعامة  وال�ض��باب، وع��ن اجلرائ��م املت�ضل��ة باملخ��دِّ
النا���ض و�ض��المتهم، ونع��اود تاأكي��د عزمنا عل��ى الوقاية من تعاطي تل��ك املواد والعالج من��ه وعلى منع 

ومكافحة زراعتها واإنتاجها و�ضنعها والّتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة؛

م ملمو�ض يف بع�ض املجالت، ل تزال  رات العاملية، رغم ما حتقق من تقدُّ ندرك اأنَّ م�ضكلة املخدِّ
تط��رح حتدي��ات اأم��ام �ضحة الب�ض��رية جمعاء و�ض��المتها ورفاهها، ونعق��د العزم عل��ى تدعيم جهودنا 

الوطنية والدولية وزيادة تعزيز التعاون الدويل من اأجل مواجهة هذه التحديات؛

رات العاملية والرويج الن�ض��ط ملجتمع خال من  دًا عزمنا على جمابهة م�ض��كلة املخ��دِّ نوؤك��د جمدَّ
ن جميع النا���ض من العي���ض يف �ضح��ة وكرامة  رات م��ن اأج��ل امل�ض��اعدة على �ضم��ان متكُّ تعاط��ي املخ��دِّ
دًا عزمن��ا عل��ى معاجل��ة امل�ض��اكل الجتماعي��ة، وتل��ك املرتبطة  و�ض��الم واأم��ن وازده��ار، ونوؤك��د جم��دَّ

رات؛ بال�ضحة العمومية وال�ضالمة، املرتبة على تعاطي املخدِّ

)1( مرفق قرار اجلمعية العامة داإ-1/30 الذي اعتمدته يف 19 ني�ضان/اأبريل 2016.

)2( انظر الوثائق الر�ض��مية للمجل���ض القت�ضادي والجتماعي، 2009، امللحق رقم 8 )E/2009/28(، الف�ضل الأول، 

الفرع جيم.
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نالح��ظ بقل��ق اأنَّ توافر العقاقري اخلا�ضعة للمراقبة الدولية لتلبي��ة الأغرا�ض الطبية والعلمية، 
د على  مبا فيه��ا تخفي��ف الأمل واملعان��اة، ل ي��زال متدنيا اأو معدوم��ا يف العديد من بلدان العامل، ون�ض��دِّ
احلاج��ة اإىل تعزي��ز اجله��ود الوطني��ة والتع��اون ال��دويل على جمي��ع امل�ض��تويات من اأج��ل معاجلة تلك 
ر احل�ضول عليها لالأغرا�ض الطبية والعلمية،  احلالة، بالرويج لتدابري تكفل َتواُفر تلك العقاقري وَتي�ضُّ
�ضمن اإطار النظم القانونية الوطنية، مع العمل يف الوقت نف�ض��ه على منع ت�ض��ريبها وتعاطيها والّتار 

رات؛ بها، بغية حتقيق غايات واأهداف التفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

رات العاملي��ة تظ��ل م�ض��وؤولية عام��ة وم�ض��ركة ينبغ��ي تناوله��ا يف اإطار  ن��درك اأنَّ م�ض��كلة املخ��دِّ
د التخ�ض�ضات  ز، وتتطلب اتباع نهج متكامل ومتعدِّ ال ومعزَّ د الأطراف من خالل تعاون دويل فعَّ متعدِّ

ومتعا�ضد ومتوازن و�ضامل وم�ضتند اإىل اأدلة علمية؛

رات  دًا التزامن��ا الرا�ض��خ ب�ضم��ان معاجل��ة جميع جوانب خف���ض الطلب عل��ى املخدِّ ��د جم��دَّ نوؤكِّ
رات والتدابري ذات ال�ضلة، والتع��اون الدويل، على نحو  والتداب��ري ذات ال�ضل��ة، وخف���ض عر�ض املخ��دِّ
يتواف��ق متام��ًا م��ع مقا�ض��د ومب��ادئ ميث��اق الأمم املتح��دة والقانون ال��دويل والإع��الن العاملي حلقوق 
 مع الحرام التام ل�ضيادة الدول و�ضالمة اأرا�ضيها وملبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية 

الإن�ضان،)3(
للدول وجلميع حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية والكرامة املتاأ�ضلة لالأفراد كافة وملبداأي الت�ضاوي يف 

احلقوق والحرام املتبادل بني الدول؛

ل��ة بربوتوكول �ض��نة  رات ل�ض��نة 1961 ب�ضيغته��ا املعدَّ ��د عل��ى اأنَّ التفاقي��ة الوحي��دة للمخ��دِّ نوؤكِّ
 واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الّتار غري امل�ضروع 

 واتفاقية املوؤثرات العقلية ل�ضنة 1971)5(

)4(1972
 و�ض��ائر ال�ضك��وك الدولية ذات ال�ضلة، ت�ض��كل حجر 

رات واملوؤث��رات العقلية ل�ض��نة 1988،)6( يف املخ��دِّ
رات؛ الزاوية يف النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

دًا التزامن��ا بالتنفي��ذ الفعال لالأحكام ال��واردة يف الإعالن ال�ضيا�ض��ي وخطة العمل،  ��د جم��دَّ نوؤكِّ
وا�ضع��ني يف اعتبارن��ا الغايات والأهداف الواردة فيهما، وكذلك التزامن��ا بالت�ضدي للتحديات العامة 
دة يف البيان الوزاري امل�ض��رك املعتمد اإبان ال�ض��تعرا�ض الرفيع امل�ض��توى  وتناول اأولويات العمل املحدَّ



الذي اأُجري يف اآذار/مار�ض 2014؛)7(

)3( القرار 217-األف )د - 3(.

.United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )4(

)5( املرجع نف�ضه، املجلد 1019، الرقم 14956.

)6( املرجع نف�ضه، املجلد 1582، الرقم 27627.

رات يف عام 2014  )7( البي��ان ال��وزاري امل�ض��رك، املنبثق من ال�ض��تعرا�ض الرفيع امل�ض��توى الذي اأجرته جلنة املخ��دِّ

ب�ض��اأن تنفيذ الدول الأع�ضاء لالإعالن ال�ضيا�ض��ي وخطة العمل ب�ض��اأن التعاون الدويل �ضوب ا�ض��راتيجية متكاملة ومتوازنة 
رات العاملي��ة )انظ��ر الوثائ��ق الر�ض��مية للمجل���ض القت�ض��ادي والجتماع��ي، 2014، امللحق رق��م 8  ملواجه��ة م�ض��كلة املخ��دِّ

)E/2014/28(، الف�ضل الأول، الفرع جيم(.
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 ونالحظ تكاملية وتعا�ضدية اجلهود الرامية اإىل 

ب بخطة التنمية امل�ضتدامة لعام 2030،)8( نرحِّ
ال؛ رات العاملية على نحو فعَّ حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة واإىل الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

رات  ن��درك �ض��رورة الركي��ز، يف اإط��ار نه��ج �ض��امل ومتكامل ومت��وازن للت�ض��دي مل�ض��كلة املخدِّ
العاملي��ة ومواجهته��ا، تركيزًا منا�ض��بًاًً على الأفراد والأُ�ض��ر واملجتمعات املحلي��ة واملجتمع ككل من اأجل 

تعزيز �ضحة و�ضالمة ورفاه الب�ضر جميعًا؛

لب ال�ضيا�ضات  ندرك اأهمية اإدماج املنظور اجلن�ضاين واملنظور العمري على النحو املنا�ضب يف �ضُ
رات؛ والربامج املتعلقة باملخدِّ

ة ينبغي الت�ضدي لها على نحو ميتثل لأحكام  ندرك اأنَّ هناك حتديات م�ضتمرة وجديدة ومتغريِّ
رات، التي تتيح للدول الأطراف مرون��ة كافية ل�ضوغ وتنفيذ  التفاقي��ات الدولي��ة الثالث ملراقبة املخ��دِّ
رات تتوافق مع اأولوياتها واحتياجاتها وتت�ض��ق مع مبداأ امل�ض��وؤولية العامة  �ضيا�ض��ات وطنية ب�ض��اأن املخدِّ

وامل�ضركة والقانون الدويل املنطبق؛

رات العاملي��ة  نع��اود تاأكي��د احلاج��ة اإىل تعبئ��ة م��وارد كافي��ة م��ن اأج��ل الت�ض��دي مل�ض��كلة املخ��دِّ
م��ة اإىل البلدان النامي��ة، عند الطل��ب، من اأجل تنفيذ  ومواجهته��ا، وندع��و اإىل تعزي��ز امل�ض��اعدة املقدَّ

الإعالن ال�ضيا�ضي وخطة العمل والتو�ضيات العملية الواردة يف هذه الوثيقة تنفيذًا فعاًل؛

دة اجلوانب، ونعاود التاأكيد على ا�ض��تمرار  ن��درك اأنَّ دول العب��ور ل ت��زال تواجه حتديات متع��دِّ
احلاج��ة اإىل التعاون والدعم، بو�ض��ائل منها تقدمي امل�ض��اعدة التقنية لأغرا���ض منها تعزيز قدرة تلك 
رات العاملية ومكافحتها ب�ضورة فعالة، مبا يتوافق مع اأحكام اتفاقية  الدول على الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

�ضنة 1988؛

رات ب�ضفتها هيئة تقرير ال�ضيا�ض��ات  نعاود تاأكيد الدور الرئي�ض��ي الذي ت�ضطلع به جلنة املخدِّ
رات، ودعمنا وتقديرنا جلهود  يف الأمم املتحدة التي تتوىل امل�ض��وؤولية الأوىل عن �ض��وؤون مراقبة املخدِّ
رات واجلرمي��ة ب�ضفته الهيئة  الأمم املتح��دة، وخ�ضو�ض��ًاً جه��ود مكت��ب الأمم املتحدة املعن��ي باملخدِّ
رات العاملية  الت��ي تت��وىل زمام القيادة داخ��ل منظومة الأمم املتحدة يف جمال الت�ضدي مل�ض��كلة املخدِّ
رات ومبنظمة ال�ضحة  ومواجهته��ا، ونع��اود كذلك تاأكيد ال��دور املنوط بالهيئ��ة الدولية ملراقبة املخ��دِّ

العاملية مبقت�ضى املعاهدات؛

رات العاملي��ة ومكافحته��ا يتطلب تعاونا وتن�ض��يقا  ن��درك اأنَّ النج��اح يف الت�ض��دي مل�ض��كلة املخ��دِّ
وثيق��ني فيم��ا بني ال�ض��لطات املحلية على جميع امل�ض��تويات، وخ�ضو�ض��ًاً يف قطاع��ات ال�ضحة والتعليم 

والق�ضاء واإنفاذ القانون، مع مراعاة جمال اخت�ضا�ض كل منها مبقت�ضى الت�ضريعات الوطنية؛

��ب مب��ا يب��ذل م��ن جه��ود متوا�ضل��ة لتعزي��ز الت�ض��اق داخ��ل منظوم��ة الأمم املتح��دة عل��ى  نرحِّ
جميع امل�ضتويات؛

)8( القرار 1/70.
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ا  ن��درك اأنَّ املجتمع املدين، وكذلك الأو�ض��اط العلمية واملوؤ�ض�ض��ات الأكادميي��ة، يوؤديان دورًا مهمًّ
رات العاملية ومواجهتها، ون�ض��ري اإىل �ضرورة متكني الفئات املتاأثرة وممثلي  يف الت�ضدي مل�ض��كلة املخدِّ
كيانات املجتمع املدين، ح�ض��بما يكون ذلك منا�ض��بًاًً، من اأداء دور م�ض��اِرك يف �ضوغ وتنفيذ ال�ضيا�ضات 
رات وتق��دمي اأدلة علمية ذات �ضلة تدعم تقييمها، ح�ض��ب القت�ضاء،  والربام��ج املتعلق��ة مبراقبة املخدِّ

ونقرُّ باأهمية التعاون مع القطاع اخلا�ض يف هذا ال�ضدد؛

نع��رب ع��ن قلقنا العميق اإزاء الثم��ن الباهظ الذي يتكبده املجتمع والأفراد واأُ�ض��رهم من جراء 
رات العاملية، ونعرب عن اإجاللنا اخلا�ض لأولئك الذين �ضحوا باأرواحهم يف هذا ال�ضبيل،  م�ضكلة املخدِّ
وخ�ضو�ضًاً موظفي اأجهزة اإنفاذ القانون والق�ضاء، وكذلك ملوظفي هيئات الرعاية ال�ضحية ومنظمات 

املجتمع املدين واملتطوعني فيها الذين ينذرون حياتهم ملكافحة هذه الظاهرة والت�ضدي لها؛

رات واجلرمية  دًا �ض��رورة توطي��د التع��اون بني مكت��ب الأمم املتح��دة املعني باملخ��دِّ ��د جم��دَّ نوؤكِّ
و�ض��ائر كيان��ات الأمم املتحدة، �ضمن نطاق الوليات امل�ض��ندة اإىل كل منه��ا، فيما تبذله من جهود من 
رات مبا يتواف��ق مع اللتزامات  اأج��ل دع��م ال��دول الأع�ضاء يف تنفي��ذ املعاهدات الدولية ملراقب��ة املخدِّ
ال�ض��ارية ب�ض��اأن حقوق الإن�ض��ان، وم��ن اأجل تعزي��ز حماية واحرام احلقوق الإن�ض��انية جلمي��ع الأفراد 

رات؛ وكرامتهم يف �ضياق الربامج وال�ضراتيجيات وال�ضيا�ضات املتعلقة باملخدِّ

رات العاملية، ول �ضيما  دًا �ضرورة معاجلة الأ�ض��باب والعواقب الرئي�ض��ية مل�ضكلة املخدِّ د جمدَّ نوؤكِّ
يف القط��اع ال�ضح��ي والجتماع��ي والقت�ض��ادي والق�ضائ��ي ويف جم��ال حقوق الإن�ض��ان والأم��ن العام 
واإنفاذ القانون، وفقًاً ملبداأ امل�ض��وؤولية العامة وامل�ض��ركة، ونقرُّ بفائدة التدخالت ال�ضيا�ض��اتية ال�ض��املة 

واملتوازنة يف جمالت منها ت�ضجيع �ضبل العي�ض امل�ضتدامة واملجدية؛

دة الأهداف القائم��ة على جمع البيان��ات وحتليلها، مبا فيها  دًا اأنَّ التدخ��الت املحدَّ ��د جم��دَّ نوؤكِّ
الة ب�ضف��ة خا�ضة يف تلبي��ة الحتياجات  البيان��ات املرتبط��ة بالعم��ر ون��وع اجلن���ض، ميك��ن اأن تك��ون فعَّ

رات؛ دة للفئات واملجتمعات املحلية املت�ضررة من املخدِّ املحدَّ

نع��اود تاأكي��د التزامن��ا بالق�ضاء بحلول عام 2030 على وباءي الأيدز وال�ض��ل، ومبكافحة التهاب 
رات مبن  الكبد الفريو�ض��ي و�ض��ائر الأمرا�ض املعدية، مبا ي�ض��مل مكافحتها بني �ضفوف متعاطي املخدِّ

رات باحلقن. فيهم متعاطو املخدِّ

تو�سيات عملية ب�ساأن خف�ض الطلب والتدابري ذات ال�سلة، مبا فيها تدابري 
الوقاية والعالج، وكذلك �سائر امل�سائل املتعلقة بال�سحة

1 - نع��اود تاأكي��د التزامنا بتعزيز �ضحة ورف��اه وازدهار جميع الأفراد والأُ�ض��ر واملجتمعات املحلية 
واملجتم��ع ككل، وبتي�ض��ري اتب��اع اأ�ض��اليب حي��اة �ضحي��ة، من خالل مب��ادرات فعالة و�ض��املة وم�ض��تندة 
رات ُتتَّخذ على جميع امل�ض��تويات وت�ض��مل، مب��ا يتوافق مع  اإىل اأدل��ة علمي��ة خلف���ض الطل��ب على املخ��دِّ
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ر  رات، تدابري للوقاي��ة والتدخل املبكِّ الت�ض��ريعات الوطني��ة والتفاقي��ات الدولية الث��الث ملراقبة املخ��دِّ
والعالج والرعاية واملعافاة واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع، وكذلك مبادرات وتدابري ترمي 
رات من اإ�ضرار ب�ضحة النا���ض ومن عواقب اجتماعية، ونو�ضي  اإىل تقلي��ل ما يرت��ب على تعاطي املخدِّ

باتخاذ التدابري التالية:

رات الوقاية من تعاطي املخدِّ
الة وعملية للوقاية الأولية حتمي النا�ض، وخ�ضو�ضًاً الأطفال وال�ضباب،  )اأ( اتخاذ تدابري فعَّ
رات وبتعزيز  رات بتزويده��م مبعلومات دقيق��ة عن خماطر تعاط��ي املخ��دِّ م��ن الب��دء يف تن��اول املخ��دِّ
ة م�ض��اِندة وبيئات اجتماعية  امله��ارات والفر���ض لختيار اأ�ض��اليب حياة �ضحي��ة، وبتوفري خدمات والديَّ

�ضحية، وب�ضمان امل�ضاواة يف اإمكانية احل�ضول على التعليم والتدريب املهني؛
الة وعملي��ة اأي�ضًاً للوقاية من الإ�ضابة التدرُّجية با�ضطرابات �ض��ديدة  )ب(  اتخ��اذ تداب��ري فعَّ
هة توجيهًا منا�ض��بًاًً ل�ضالح الأ�ض��خا�ض  رات، بالقي��ام بتدخالت مبك��رة موجَّ نا�ض��ئة ع��ن تعاط��ي املخدِّ

املعر�ضني لتلك الإ�ضابة؛
)ج(    زي��ادة تواف��ر تداب��ري واأدوات الوقاي��ة امل�ض��تندة اإىل اأدلة علمية، التي ت�ض��تهدف الفئات 
العمرية ذات ال�ضلة والفئات املعر�ضة للخطر يف بيئات متعددة، وحت�ضني نوعية تلك التدابري والأدوات 
وتو�ض��يع نطاقه��ا لت�ض��ل اإىل فئ��ات �ض��تى، منها ال�ض��باب داخ��ل املدار���ض وخارجها، من خ��الل برامج 
رات وحمالت للتوعية العامة، ت�ض��مل ا�ض��تخدام الإنرنت وو�ض��ائط التوا�ضل  للوقاي��ة م��ن تعاطي املخدِّ
الجتماعي و�ضائر من�ضات الت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر، وو�ضع وتنفيذ مناهج وقائية وبرامج للتدخل 
املبك��ر ل�ض��تخدامها يف النظ��ام التعليم��ي بجميع م�ض��توياته، وكذل��ك يف التدريب املهن��ي، مبا يف ذلك 
يف اأماك��ن العم��ل، وتعزيز ق��درة املعلمني و�ض��ائر الخت�ضا�ضيني املعنيني على تقدمي خدمات امل�ض��ورة 

والوقاية والرعاية اأو التو�ضية بها؛
)د(    تعزي��ز رف��اه املجتم��ع ككل بو�ضع ا�ض��راتيجيات وقائية فعالة م�ض��تندة اإىل اأدلة علمية، 
��م خ�ضي�ضًا لتلبية تلك الحتياجات،  ��ز على احتياجات الأفراد والأُ�ض��ر واملجتمعات املحلية وُت�ضمَّ تركِّ

رات، وعلى اأ�ضا�ض غري متييزي؛ �ضمن اإطار �ضيا�ضات وطنية �ضاملة ومتوازنة ب�ضاأن املخدِّ
)ه(   اإ�ض��راك مق��رري ال�ضيا�ض��ات والربملاني��ني واملربني واملجتم��ع املدين والأو�ض��اط العلمية 
واملوؤ�ض�ض��ات الأكادميي��ة والفئ��ات امل�ض��تهدفة والأف��راد الذي��ن هم يف ط��ور التعافي م��ن ال�ضطرابات 
النا�ضئة عن تعاطي مواد الإدمان ونظرائهم واأ�ضرهم و�ضائر الأ�ضخا�ض املرتبطني بهم بعالقة اتكالية 
وكذل��ك القط��اع اخلا���ض، عند القت�ض��اء، يف �ضوغ برامج وقائي��ة تهدف اإىل توعية النا���ض بالأخطار 
رات، واإ�ض��راك اأ�ض��خا�ض اآخرين، منه��م الآباء والأمه��ات ومقدمو  واملخاط��ر املرتبط��ة بتعاط��ي املخدِّ
خدم��ات الرعاي��ة واملعلمون وجماعات النظ��راء والخت�ضا�ضيون ال�ضحيون والأو�ض��اط الدينية وقادة 
املجتمع��ات املحلي��ة والأخ�ضائيون الجتماعي��ون والرابط��ات الريا�ضية والخت�ضا�ضي��ون الإعالميون 

وال�ضناعات الرويحية، ح�ضب القت�ضاء، يف تنفيذ تلك الربامج؛
)و( النظ��ر يف تعزي��ز التع��اون ب��ني ال�ض��لطات املعني��ة بال�ضح��ة العمومي��ة والتعلي��م واإنفاذ 

القانون لدى �ضوغ املبادرات الوقائية؛
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)ز( تطوير املرافق الرويحية وحت�ض��ينها، وتي�ض��ري و�ضول الأطفال وال�ض��باب اإىل الأن�ض��طة 
الريا�ضية والثقافية العتيادية، ت�ض��جيعًا لأمناط واأ�ض��اليب حياة �ضحية، بو�ضائل منها اإنعا�ض الأماكن 
العامة وحت�ضينها، والرويج لتبادل التجارب واملمار�ضات اجليدة يف هذا امليدان من اأجل زيادة تعزيز 

فعالية التدخالت الوقائية؛
)ح(       ت�ض��جيع وحت�ض��ني اجلم��ع املنهج��ي للمعلومات والأدلة، وكذلك تب��ادل البيانات املوثوقة 
رات وانت�ض��ارها الوبائي، مبا  والقابل��ة للمقارن��ة، على ال�ضعيدي��ن الوطني والدويل، ع��ن تعاطي املخدِّ
فيها البيانات املتعلقة بالعوامل الجتماعية والقت�ضادية وغريها من عوامل اخلطر، والعمل من خالل 
رات وجمعي��ة ال�ضحة العاملية على الرويج ل�ض��تخدام املعايري املعرف بها دوليا، ح�ض��ب  جلن��ة املخ��دِّ
رات، وتبادل املمار�ض��ات الف�ضلى، بغية �ضوغ  القت�ض��اء، مث��ل املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّ
رات، بالتعاون مع مكت��ب الأمم املتحدة املعني  ا�ض��راتيجيات وبرام��ج فعال��ة للوقاية من تعاطي املخ��دِّ

رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر كيانات الأمم املتحدة ذات ال�ضلة؛ باملخدِّ

رات واإعادة تاأهيل امل�سابني بها ومعافاتهم  عالج اال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ
واإعادة اإدماجهم يف املجتمع؛ والوقاية والعالج والرعاية فيما يت�سل باالإ�سابة بفريو�ض 

نق�ض املناعة الب�سرية/متالزمة نق�ض املناعة املكت�سب )االإيدز( والتهاب الكبد 
الفريو�سي و�سائر االأمرا�ض املعدية املنقولة بوا�سطة الدم

د العوامل، يت�ض��م  د متعدِّ رات هو ا�ضطراب �ضحي معقَّ )ط(     الع��راف ب��اأنَّ الرته��ان للمخ��دِّ
بطاب��ع مزم��ن وانتكا�ض��ي وله اأ�ض��باب وعواق��ب اجتماعية، وميكن الوقاي��ة منه وعالجه بو�ض��ائل منها 
رات امل�ض��تند اإىل اأدلة علمية، وبرامج الرعاية الالحق��ة واإعادة التاأهيل، مبا  الع��الج الفع��ال من املخدِّ
يف ذل��ك الربام��ج املنفذة يف اإط��ار املجتمعات املحلية، وتدعيم القدرات عل��ى تقدمي الرعاية الالحقة 
لالأف��راد امل�ضاب��ني با�ضطرابات نا�ض��ئة عن تعاطي م��واد الإدمان واإعادة تاأهليه��م ومعافاتهم واإعادة 
اإدماجهم يف املجتمع بو�ض��ائل ت�ض��مل، ح�ض��ب القت�ضاء، امل�ض��اعدة على اإعادة الندماج فعليا يف �ض��وق 

العمل وخدمات دعم اأخرى؛
رات يف   )ي(        ت�ضجيع امل�ضاركة الطوعية لالأفراد امل�ضابني با�ضطرابات نا�ضئة عن تعاطي املخدِّ
برام��ج الع��الج مبوافقته��م الواعي��ة، حيثم��ا كان هذا يتوافق م��ع الت�ض��ريعات الوطنية، و�ض��وغ وتنفيذ 
برام��ج وحمالت توعية ي�ض��ارك فيها، حيثما كان منا�ض��بًاً، متعاطو خم��درات خا�ضعون لربنامج تعاف 
م، وكذلك ت�ض��جيع متعاطي  طويل الأمد، منعا للتهمي���ض الجتماعي وترويجا للمواقف املناه�ضة للَو�ضْ
رات عل��ى طلب الع��الج والرعاية، واتخ��اذ تدابري لت�ض��هيل احل�ضول على العالج وتو�ض��يع نطاق  املخ��دِّ

القدرات يف هذا املجال؛
)ك(     ت�ض��جيع وتوطيد التعاون الإقليمي والدويل على �ضوغ وتنفيذ املبادرات اخلا�ضة بالعالج، 
وعل��ى تعزيز اأن�ض��طة امل�ض��اعدة التقنية وبناء الق��درات، و�ضمان اإمكانية الو�ض��ول دون متييز اإىل طائفة 
وا�ض��عة م��ن التدخ��الت، مب��ا فيها الع��الج النف�ض��اين - الجتماع��ي والعالج ال�ض��لوكي والع��الج املدعوم 
بالأدوية، ح�ضب القت�ضاء ومبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، وكذلك اإىل برامج اإعادة التاأهيل واإعادة 
الإدم��اج يف املجتم��ع ودع��م التعافي، مبا ي�ض��مل تي�ض��ري احل�ضول عل��ى تلك اخلدمات يف ال�ض��جون وبعد 

ال�ضجن، مع اإيالء اهتمام خا�ض ملا للن�ضاء والأطفال وال�ضباب من احتياجات خا�ضة يف هذا ال�ضاأن؛
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)ل(   القي��ام، ح�ض��ب القت�ض��اء، بتطوير وتدعيم قدرة ال�ض��لطات املعني��ة بال�ضحة والرعاية 
الجتماعية واإنفاذ القانون و�ضائر �ضلطات العدالة اجلنائية على التعاون، �ضمن اإطار الوليات امل�ضندة 
رات وال�ضطرابات  اإليه��ا، يف �ض��بيل تنفي��ذ تدابري �ض��املة ومتكاملة ومتوازن��ة للت�ضدي لتعاطي املخ��دِّ

النا�ضئة عنه على جميع م�ضتويات احلكومة؛
رات، مبا يتوافق مع الت�ض��ريعات  )م(    الروي��ج لت�ضم��ني ال�ضيا�ض��ات الوطنية املتعلق��ة باملخدِّ
رات،  الوطني��ة وح�ض��ب القت�ض��اء، عنا�ض��َر تتعلق بالوقاي��ة والعالج من تن��اول جرعة زائدة م��ن املخدِّ
وخ�ضو�ضًاً جرعة زائدة من �ضبائه الأفيون، مبا يف ذلك تناول مواد مناه�ضة لتاأثري م�ضتقِبالت �ضبائه 

رات؛ الأفيون، مثل النالوك�ضون، من اأجل احلد من الوفيات املرتبطة باملخدِّ
رات، وزي��ادة امل�ض��اعدة التقني��ة  )ن(      تعزي��ز التع��اون م��ع ال��دول الأ�ض��د تاأث��را بعب��ور املخ��دِّ
م��ة اإليها، يف جمال �ضوغ وتنفيذ �ضيا�ض��ات �ض��املة ومتكاملة للت�ضدي، عن��د القت�ضاء، ملا يرتب  املقدَّ
رات يف تلك الدول، وذلك بو�ض��ائل منها  رات من ازدياد تعاطي املخدِّ على الّتار غري امل�ض��روع باملخدِّ
تدعيم الربامج الوطنية الهادفة اإىل الوقاية والتدخل املبكر والعالج والرعاية واإعادة التاأهيل واإعادة 

الإدماج يف املجتمع؛
)���ض(   دع��وة ال�ض��لطات الوطني��ة ذات ال�ضل��ة اإىل النظ��ر، مبا يتوافق م��ع ت�ض��ريعاتها الوطنية 
رات، ويف اإط��ار التدابري والربام��ج الوطنية التي ت�ض��تهدف  والتفاق��ات الدولي��ة الث��الث ملراقب��ة املخ��دِّ
الوقاي��ة والع��الج والرعاي��ة واملعاف��اة واإع��ادة التاأهيل واإع��ادة الإدم��اج الجتماعي، ويف �ض��ياق اجلهود 
رات، يف اتخاذ تداب��ري فعالة ترمي اإىل  ال�ض��املة واملتوازن��ة املبذول��ة م��ن اأجل خف�ض الطلب على املخ��دِّ
رات من اآثار �ضارة ب�ضحة النا�ض ومن عواقب اجتماعية، وت�ضمل،  التقليل مما يرتب على تعاطي املخدِّ
ح�ضب القت�ضاء برامج العالج با�ضتخدام الأدوية، وبرامج توفري معدات احلقن، وكذلك العالج امل�ضاد 
للفريو�ض��ات القهقرية وتدخالت اأخرى ذات �ضلة للوقاية من العدوى بفريو���ض نق�ض املناعة الب�ض��رية 
رات،  وبالتهاب الكبد الفريو�ضي وغريهما من الأمرا�ض املنقولة بوا�ضطة الدم واملرتبطة بتعاطي املخدِّ
والنظ��ر اأي�ض��ًاً يف كفالة الو�ضول اإىل تلك التدخالت، مبا يف ذلك يف اإطار خدمات العالج والتوعية ويف 
ال�ض��جون و�ض��ائر بيئات الحتجاز، والرويج يف هذا ال�ضدد، ح�ضب القت�ضاء، ل�ضتخدام الدليل الفني 
رات باحلقن من فريو���ض نق�ض املناعة  املوجه اإىل البلدان لتحديد اأهداف لوقاية جميع متعاطي املخدِّ
الب�ضرية وتوفري العالج والرعاية لهم، ال�ضادر عن منظمة ال�ضحة العاملية ومكتب الأمم املتحدة املعني 
رات واجلرمية وبرنامج الأمم املتحدة امل�ضرك املعني بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية/متالزمة  باملخدِّ

نق�ض املناعة املكت�ضب )الإيدز(؛
رات،  )ع(       تروي��ج وتنفي��ذ املعاي��ري اخلا�ض��ة بعالج ال�ضطرابات النا�ض��ئة عن تعاط��ي املخدِّ
رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملية، و�ضائر املعايري  التي و�ضعها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
الدولية ذات ال�ضلة، ح�ضب القت�ضاء، ومبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية والتفاقيات الدولية ملراقبة 
رات، وتزوي��د الخت�ضا�ضي��ني ال�ضحي��ني بالإر�ض��اد وامل�ض��اعدة والتدري��ب عل��ى ا�ض��تخدام تلك  املخ��دِّ
املعايري ا�ضتخداما منا�ضبًاً، والنظر يف ا�ضتحداث معايري للخدمات املقدمة على ال�ضعيد املحلي ونظم 

لعتمادها �ضمانًا لنوعية التدابري املتخذة وا�ضتنادها اإىل اأدلة علمية؛
)ف(      العم��ل، ح�ض��ب القت�ض��اء، عل��ى تكثي��ف امل�ض��اركة املجدي��ة ملنظم��ات املجتم��ع امل��دين 
رات،  والكيان��ات املنخرط��ة يف تق��دمي اخلدمات العالجي��ة ال�ضحي��ة والجتماعية ذات ال�ضل��ة باملخدِّ
وعل��ى دع��م تلك املنظم��ات والكيانات وتوفري التدريب لها، مبا يتوافق مع الت�ض��ريعات الوطنية و�ضمن 
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رات، وت�ض��جيع جه��ود املجتمع امل��دين والقطاع  اإط��ار �ضيا�ض��ات وطني��ة متكامل��ة ومن�ض��قة ب�ض��اأن املخدِّ
اخلا�ض الرامية اإىل اإن�ض��اء �ض��بكات لدعم خدمات الوقاية والعالج والرعاية واملعافاة واإعادة التاأهيل 

واإعادة الإدماج يف املجتمع على نحو متوازن و�ضامل للجميع؛
رات رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  )�ض(  ت�ضجيع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
عل��ى توطي��د التع��اون مع منظمة ال�ضحة العاملية و�ض��ائر كيانات الأمم املتح��دة املخت�ضة، �ضمن اإطار 
ولية كل منها وكجزء من نهج �ضامل ومتكامل ومتوازن لتدعيم تدابري الرعاية ال�ضحية والجتماعية، 
رات العاملية، بو�ض��ائل منها الوقاي��ة الفعالة والتدخ��ل املبكر والعالج  يف �ض��بيل الت�ض��دي مل�ض��كلة املخدِّ
والرعاي��ة واملعاف��اة واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع، بالتعاون مع املجتمع املدين والأو�ض��اط 
رات على النحو املنا�ض��ب مبا ي�ض��تجد يف  العلمية، ح�ض��بما يكون ذلك منا�ض��بًاًً، وعلى اإبالغ جلنة املخدِّ

هذا ال�ضاأن.

ر احل�سول  تو�سيات عملية ب�ساأن �سمان توافر املواد اخلا�سعة للمراقبة وتي�سُّ
عليها لالأغرا�ض الطبية والعلمية ح�سريا، مع منع ت�سريبها

2 - نع��اود تاأكي��د التزامنا القوي بتح�ض��ني اإمكانية احل�ضول على املواد اخلا�ضع��ة للمراقبة لتلبية 
الأغرا�ض الطبية والعلمية من خالل الت�ضدي على النحو املنا�ضب للعوائق املوجودة يف هذا ال�ضاأن، مبا 
فيها العوائق املت�ضلة بالت�ضريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية ال�ضحية ومي�ضورية التكلفة وتدريب 
اخت�ضا�ضيي الرعاية ال�ضحية والربية والتوعية واإعداد التقديرات والتقييم والإبالغ وحتديد اأ�ض���ض 
مرجعية لقيا���ض ا�ض��تهالك املواد اخلا�ضعة للمراقبة والتعاون والتن�ضيق الدوليني، مع العمل يف الوقت 

نف�ضه على منع ت�ضريب تلك املواد وتعاطيها والّتار بها، ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

)اأ( النظر، �ضمن اإطار النظم القانونية الوطنية، يف مراجعة الت�ضريعات الداخلية والآليات 
التنظيمي��ة والإداري��ة املحلية، وكذلك الإجراءات ذات ال�ضلة، مبا ي�ض��مل قن��وات التوزيع املحلية، بغية 
تب�ض��يط وتر�ض��يد تل��ك العملي��ات واإزالة اللوائ��ح التنظيمي��ة املفرطة التقيي��د والعوائ��ق القائمة حيثما 
��ر احل�ض��ول على امل��واد اخلا�ضع��ة للمراقبة لتلبي��ة الأغرا�ض الطبي��ة والعلمية،  وج��دت، �ضمان��ًا لتي�ضُّ
رات وما  مب��ا فيه��ا تخفيف الأمل واملعاناة، ح�ض��بما تق�ضي ب��ه التفاقيات الدولية الثالث ملراقب��ة املخدِّ
د يف الت�ض��ريعات الوطنية، مع منع ت�ض��ريب تلك املواد وتعاطيها والّتار بها، وت�ض��جيع تبادل  هو حمدَّ
املعلومات والدرو���ض امل�ض��تفادة واملمار�ضات الف�ضلى يف جمال �ضوغ وتنفيذ التدابري التنظيمية واملالية 

والربوية والإدارية و�ضائر التدابري ذات ال�ضلة؛

واآلي��ات  الوطني��ة  املراقب��ة  نظ��م  �ض��المة عم��ل  بتدعي��م  القت�ض��اء،  القي��ام، ح�ض��ب  )ب(  
رات ومكت��ب الأمم املتحدة املعني  وبرام��ج التقيي��م املحلي��ة، بالتعاون م��ع الهيئة الدولية ملراقب��ة املخدِّ
رات واجلرمي��ة ومنظمة ال�ضح��ة العاملية و�ض��ائر وكالت منظومة الأمم املتح��دة ذات ال�ضلة،  باملخ��دِّ
��ر  م��ن اأج��ل ا�ض��تبانة وحتلي��ل واإزال��ة العوام��ل الت��ي تعي��ق تواف��ر امل��واد اخلا�ضع��ة للمراقب��ة وتي�ضُّ
احل�ض��ول عليه��ا لتلبي��ة الأغرا���ض الطبي��ة والعلمي��ة، �ضم��ن نط��اق اآلي��ات رقابي��ة منا�ض��بة، ح�ض��بما 
رات، مع مراعاة الإر�ض��ادات الواردة يف املن�ض��ور  تق�ض��ي ب��ه التفاقيات الدولي��ة الثالث ملراقبة املخ��دِّ
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 “Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for املعن��ون
”Availability and Accessibility of Controlled Medicines )�ضمان التوازن يف ال�ضيا�ضات الوطنية 

��ر احل�ضول  املتعلق��ة باملواد اخلا�ضعة للمراقبة: اإر�ض��ادات ب�ض��اأن تواف��ر الأدوية اخلا�ضعة للمراقبة وتي�ضُّ
عليها(، والنظر لهذا الغر�ض يف تقدمي م�ضاعدات تقنية ومالية اإىل البلدان النامية، عند الطلب؛

)ج(   العم��ل، مب��ا يتوافق مع الت�ض��ريعات الوطنية، على ت�ض��ريع عملية اإ�ضدار اأذون ا�ض��ترياد 
وت�ضدي��ر امل��واد اخلا�ضعة للمراقبة لتلبية الأغرا�ض الطبية والعلمية با�ض��تخدام الإر�ض��ادات املذكورة 

رات؛ اأعاله، والنظام الدويل لأذون ال�ضترياد والت�ضدير لدى الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

)د(       القي��ام، عل��ى ال�ضعيدي��ن الوطني والدويل، مبعاجلة امل�ض��ائل املتعلقة مبي�ض��ورية اأثمان 
امل��واد اخلا�ضع��ة للمراقب��ة وامل��راد ا�ض��تخدامها يف الأغرا���ض الطبي��ة والعلمي��ة، م��ع �ضم��ان جودتها 
وماأمونيتها وفعاليتها، مبا فيها امل�ضائل املتعلقة مبحدودية املوارد املالية وامل�ضاكل املرتبطة بالعثور على 
م�ضادر للح�ضول على هذه املواد، وذلك بالتعاون مع القطاع اخلا�ض ح�ض��ب القت�ضاء، بو�ض��ائل منها 
تو�ض��يع نطاق �ض��بكات التوزيع على ال�ضعيد الوطني لت�ض��مل املناطق الريفية، عند القت�ضاء، ومعاجلة 
�ضل��ة ذلك باللوائ��ح التنظيمية احلكومية وب�ض��وؤون الراخي�ض وال�ضرائب، وال�ض��ماح لالخت�ضا�ضيني 
املدرب��ني واملوؤهل��ني على النحو املنا�ض��ب بو�ض��ف الأدوية اخلا�ضع��ة للمراقبة و�ضرفها واإدارة �ض��وؤونها 
بناء على ما لديهم من تراخي�ض مهنية عامة، وكذلك ال�ض��ماح، عند القت�ضاء، ب�ضنع م�ض��تح�ضرات 

�ضيدلنية جني�ضة ذات مفعول بيولوجي معادل وتكلفة ناجعة؛

)ه(      اتخاذ تدابري، تتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، لتوفري خدمات بناء القدرات والتدريب، 
بال�ض��تعانة، �ضمن جملة اأمور، بدعم كيانات الأمم املتحدة ذات ال�ضلة، مثل منظمة ال�ضحة العاملية 
رات واجلرمية، ل�ضالح ال�ضلطات الوطنية املخت�ضة واخت�ضا�ضيي  ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
الرعاية ال�ضحية، مبن فيهم ال�ضيادلة، يف جمال تي�ضري احل�ضول بالقدر الكافي على املواد اخلا�ضعة 
للمراقبة وا�ضتخدامها يف الأغرا�ض الطبية والعلمية، مبا فيها تخفيف الأمل واملعاناة، والنظر يف �ضوغ 
مبادئ توجيهية اإكلينيكية مفيدة ب�ض��اأن ال�ض��تخدام الر�ضيد للمواد اخلا�ضعة للمراقبة ويف تنفيذ تلك 
املبادئ التوجيهية على نطاق وا�ضع، وتنظيم حمالت توعية منا�ضبة تتوىل تن�ضيقها ال�ضلطات ال�ضحية 

الوطنية املخت�ضة، بالتعاون مع �ضائر اجلهات املعنية؛

)و( تطوي��ر نظ��م وطني��ة لإدارة توري��د املواد اخلا�ضعة للمراقبة، ت�ض��مل اختي��ار هذه املواد 
وحتدي��د كمياته��ا وا�ض��راءها وتخزينه��ا وتوزيعه��ا وا�ض��تخدامها، م��ن اأج��ل تدعي��م قدرة ال�ض��لطات 
الوطني��ة املخت�ض��ة على و�ضع تقديرات وتقييمات �ض��ليمة لالحتياجات من امل��واد اخلا�ضعة للمراقبة، 
م��ع اإي��الء عناية خا�ضة لالأدوية الأ�ضا�ض��ية، ح�ض��بما حتددها الت�ض��ريعات الوطنية، م��ع اإيالء العتبار 

 

الواجب للمن�ض��ور املعنون "دليل ب�ض��اأن تقدي��ر الحتياجات من املواد اخلا�ضع��ة للمراقبة الدولية"،)9(
رات بتقديرات  وتعزي��ز الآلي��ات املحلي��ة جلمع البيان��ات من اأجل تزوي��د الهيئة الدولي��ة ملراقبة املخ��دِّ

حلجم ا�ضتهالك العقاقري امل�ضتخدمة يف الأغرا�ض الطبية والعلمية؛

رات ومنظمة ال�ضحة العاملية )فيينا، 2012(. )9( الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
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)ز( موا�ضل��ة التحدي��ث املنتظ��م لقوائ��م منظم��ة ال�ضح��ة العاملي��ة النموذجي��ة لالأدوي��ة 
الأ�ضا�ض��ية، وتعزي��ز التعاون بني الدول الأع�ض��اء والهيئات التعاهدية فيما يخ�ض امل�ض��وؤوليات املتعلقة 
��قة تاأخذ يف العتبار  رات قرارات جدولة م�ض��تنرية ومن�ضَّ باجلدولة، مما يف�ضي اإىل اتخاذ جلنة املخدِّ
عل��ى النح��و الواجب جميع اجلوانب ذات ال�ضلة �ضمانًا لتحقيق اأهداف التفاقيات، ومراجعة القوائم 

الوطنية للمواد اخلا�ضعة للمراقبة والقوائم الوطنية لالأدوية الأ�ضا�ضية، ح�ضب القت�ضاء.

تو�سيات عملية ب�ساأن خف�ض العر�ض والتدابري ذات ال�سلة؛ واإنفاذ القانون 
رات؛ ومكافحة غ�سل  اإنفاذا فعاال؛ وتدابري الت�سدي للجرائم املت�سلة باملخدِّ

االأموال وتعزيز التعاون الق�سائي
3 - نع��اود تاأكي��د التزامن��ا ب�ضون �ض��المة الأف��راد واملجتمعات املحلي��ة واملجتمع��ات ككل و�ضمان 
رات واملوؤثرات العقلية واإنتاجها  اأمنها من خالل تكثيف جهودنا الرامية اإىل منع ومكافحة زراعة املخدِّ
و�ضنعه��ا والّت��ار بها ب�ضورة غري م�ض��روعة، وكذلك منع ومكافحة اجلرائ��م واأفعال العنف املرتبطة 
رات،  رات، بو�ض��ائل منه��ا تعزيز فعالي��ة تدابري من��ع اجلرمية واإنف��اذ القانون اخلا�ض��ة باملخدِّ باملخ��دِّ
رات باأ�ضكال اجلرمية املنظمة الأخرى، مبا فيها غ�ضل  وكذلك من خالل الت�ضدي ل�ضالت جرائم املخدِّ
الأموال والف�ض��اد و�ض��ائر الأن�ضطة الإجرامية، مع و�ضع اأ�ضبابها وعواقبها الجتماعية والقت�ضادية يف 

العتبار، ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

رات منع اجلرائم املت�سلة باملخدِّ
)اأ(  تدعي��م ما يتخ��ذ عل��ى ال�ضعي��د ال��دويل والإقليم��ي والوطن��ي واملحل��ي واملجتمع��ي من 
رات ولتعزيز  تداب��ري متع��ددة اجلوانب ملنع اجلرائم واأفعال العنف والإيذاء والف�ض��اد املرتبط��ة باملخدِّ
التطور الجتماعي و�ض��مول اجلميع، واإدماج تلك التدابري يف جممل جهود اإنفاذ القانون وال�ضيا�ض��ات 
والربامج ال�ضاملة، والرويج لثقافة قائمة على المتثال للقانون، ح�ضبما ذكر يف اإعالن الدوحة ب�ضاأن 
اإدم��اج من��ع اجلرمي��ة والعدال��ة اجلنائية يف ج��دول اأعم��ال الأمم املتحدة الأو�ض��ع من اأج��ل الت�ضدي 
 للتحديات الجتماعية والقت�ضادية وتعزيز �ضيادة القانون على ال�ضعيدين الوطني والدويل وم�ضاركة 



اجلمهور؛)10(

)ب(   الرويج جلهود خف�ض العر�ض ال�ضاملة التي تت�ضمن تدابري وقائية تعالج، �ضمن جملة 
ل  اأم��ور، العوام��ل املتعلق��ة بالعدالة اجلنائية واجلوان��ب الجتماعية - القت�ضادية التي ميكن اأن ت�ض��هِّ

رات وتدفع اإليها ومتكن لها وتف�ضي اإىل اإدامتها؛ اجلرمية املنظمة واجلرائم املت�ضلة باملخدِّ

)ج(    ت�ض��جيع جم��ع البيان��ات واإج��راء البحوث وتب��ادل املعلومات، وكذلك تبادل املمار�ض��ات 
رات وبتداب��ري وممار�ض��ات خف�ض عر�ض  الف�ضل��ى املتعلق��ة مبن��ع ومكافح��ة اجلرائ��م املت�ضلة باملخ��دِّ

رات، من اأجل تعزيز فعالية تدابري العدالة اجلنائية، �ضمن اإطار القانون املنطبق؛ املخدِّ

)10( القرار 174/70، املرفق.
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رات واملوؤثرات العقلية مكافحة االّتار غري امل�سروع باملخدِّ
)د( زي��ادة التع��اون على جميع امل�ض��تويات، وتعزي��ز التدابري الرامية اإىل من��ع الزراعة غري 
رات واملوؤثرات  امل�ض��روعة خل�ضخا���ض الأفيون و�ضجرية الكوكا ونبتة القنب التي ت�ضتخدم يف اإنتاج املخدِّ
العقلية واإىل تقلي�ض تلك الزراعة بدرجة كبرية وقابلة للقيا�ض اأو الق�ضاء عليها، بو�ضائل منها الإبادة، 

�ضمن اإطار ا�ضراتيجيات وتدابري املراقبة امل�ضتدامة للمحا�ضيل؛
رات، وتب��ادل التج��ارب  )ه(      ر�ض��د التاه��ات القائم��ة ودروب الّت��ار احلالي��ة باملخ��دِّ
واملمار�ضات الف�ضلى والدرو�ض امل�ضتفادة، من اأجل منع ومكافحة اإ�ضاءة ا�ضتخدام التجارة الدولية يف 
رات، والتنويه بالتجارب الناجحة التي حتققت من خالل املبادرات  اأن�ضطة غري م�ضروعة مت�ضلة باملخدِّ
رات واجلرمية، مبا فيها املب��ادرات الرامية  العملي��ة الت��ي اأطلقه��ا مكتب الأمم املتح��دة املعني باملخ��دِّ
رات واإىل منع ومكافحة ت�ض��ريب ال�ضالئف  اإىل الت�ضدي ل�ض��تغالل حاويات ال�ض��حن يف الّتار باملخدِّ
ل�ض��تخدامها ب�ضورة غري م�ض��روعة، وكذلك اإىل منع ومكافحة التدفقات املالية غري امل�ضروعة املتاأتية 

رات واجلرائم املت�ضلة به، وكذلك �ضائر اأن�ضطة امل�ضاعدة التقنية؛ من الّتار باملخدِّ
رات  )و( ت�ض��جيع وتدعي��م تبادل املعلومات، وكذل��ك املعلومات ال�ض��تخبارية املتعلقة باملخدِّ
عن��د القت�ض��اء، ب��ني اأجه��زة اإنفاذ القان��ون ومراقبة احلدود، عرب قن��وات منها البواب��ات الإلكرونية 
رات  املتعددة الأطراف ومراكز املعلومات وال�ضبكات الإقليمية التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
واجلرمية، وت�ضجيع التحريات امل�ضركة وتن�ضيق العمليات، مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، وتنفيذ 
برام��ج تدريبية على جميع امل�ض��تويات من اأجل ك�ض��ف وتعطيل وتفكيك اجلماع��ات الإجرامية املنظمة 
رات واملوؤثرات العقلية  العامل��ة ع��رب احلدود الوطني��ة وال�ضالعة يف اأيِّ اأن�ض��طة ذات �ضلة باإنتاج املخ��دِّ

والّتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة وت�ضريب �ضالئفها وما يت�ضل بذلك من اأن�ضطة غ�ضل الأموال؛
قة لإدارة احلدود، وكذلك قدرات اأجهزة مراقبة احلدود  )ز( تدعيم ال�ضراتيجيات املن�ضَّ
واإنف��اذ القان��ون والنيابة العامة، بو�ض��ائل منها تقدمي امل�ض��اعدة التقنية عند الطلب، مبا ي�ض��مل توفري 
املع��دات والتكنولوجي��ا م��ع ما يل��زم م��ن تدريب ودع��م �ضياين، عن��د القت�ض��اء، من اأجل من��ع ور�ضد 
رات، مثل الّتار  رات والّتار بال�ض��الئف و�ض��ائر اجلرائم املت�ضلة باملخ��دِّ ومكافح��ة الّت��ار باملخدِّ

بالأ�ضلحة النارية، وكذلك التدفقات املالية غري امل�ضروعة وتهريب النقود وغ�ضل الأموال؛
)ح(      تعزي��ز ق��درات اأجه��زة اإنف��اذ القان��ون والعدال��ة اجلنائي��ة يف جم��ال عل��م ال�ض��تدلل 
رات، مبا ي�ض��مل الرتق��اء بنوعية خمت��ربات حتليل  اجلنائ��ي �ضم��ن �ض��ياق التحري��ات املتعلقة باملخ��دِّ
رات وتعزي��ز قدرته��ا عل��ى جم��ع الأدلة اجلنائي��ة وحفظها وعر�ضه��ا من اأجل مالحق��ة مرتكبي  املخ��دِّ
رات مالحق��ة فعالة من خ��الل النظر، �ضم��ن جملة اأم��ور، يف توفري معدات  اجلرائ��م املت�ضل��ة باملخ��دِّ
نات مرجعية وخمتربات لال�ضتدلل اجلنائي  مة وعيِّ ك�ضف واأجهزة م�ضح ت�ضويري وعدد اختبار متقدِّ

ودورات تدريبية، ح�ضب الطلب؛
)ط(  توطيد التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والدويل يف امل�ضائل اجلنائية، ح�ضب القت�ضاء، 
مب��ا في��ه التعاون الق�ضائ��ي يف جملة جمالت، منها ت�ض��ليم املطلوبني وتبادل امل�ض��اعدة القانونية ونقل 
رات و�ض��ائر ال�ضك��وك القانونية  الإج��راءات، مب��ا يتواف��ق مع اأحكام التفاقي��ات الدولية ملراقبة املخدِّ
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الدولية والت�ض��ريعات الوطنية، وال�ضعي اجلاهد اإىل توفري موارد منا�ضبة لل�ضلطات الوطنية املخت�ضة، 
بو�ضائل منها تقدمي م�ضاعدة تقنية حمددة الهدف اإىل البلدان التي تطلبها؛

)ي(   تعظي��م فعالي��ة تداب��ري اإنف��اذ القان��ون املتخ��ذة �ض��د اجلماع��ات الإجرامي��ة املنظم��ة 
املنا�ض��ب،  بالق��در  رات، بو�ض��ائل منه��ا الركي��ز  ال�ضالع��ني يف اجلرائ��م املت�ضل��ة باملخ��دِّ والأف��راد 
 �ضم��ن ولياتن��ا الق�ضائي��ة، عل��ى اجله��ات امل�ض��وؤولة ع��ن الأن�ض��طة غ��ري امل�ض��روعة الأو�ض��ع نطاق��ا 

اأو الأ�ضد خطرا؛

الت�سدي لل�سالت ب�سائر اأ�سكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها غ�سل االأموال والف�ساد 
واالأن�سطة االإجرامية االأخرى

رات  )ك(     مواجه��ة التحدي��ات اخلطرية التي تطرحه��ا ال�ضالت املتزايدة بني الّتار باملخدِّ
والف�ض��اد و�ض��ائر اأ�ض��كال اجلرمية املنظمة، مبا فيها الّتار بالأ�ض��خا�ض والّتار بالأ�ض��لحة النارية 
واجلرائم ال�ض��يربانية وغ�ض��ل الأموال، وكذلك جرائم الإرهاب يف بع�ض احلالت، مبا يف ذلك غ�ض��ل 
الأم��وال املرتب��ط بتمويل الإرهاب، وذلك باتباع نهج متكامل متعدد اجلوانب، مثال من خالل ت�ض��جيع 
ودعم جمع البيانات املوثوقة واإجراء البحوث، وكذلك تبادل املعلومات ال�ض��تخبارية والتحليالت عند 

القت�ضاء، �ضمانًا لفعالية تقرير ال�ضيا�ضات وحتديد التدخالت؛
)ل(       ت�ضجيع ا�ضتخدام اآليات التعاون املوجودة على ال�ضعيد دون الإقليمي والإقليمي والدويل 
رات، حيثما ارتكبت، مبا فيها اجلرائم التي ت�ض��مل  يف مكافحة جميع اأ�ض��كال اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
يف بع�ض احلالت جرائم عنف مرتبطة بع�ضابات، وذلك بو�ضائل منها تعزيز التعاون الدويل من اأجل 
النج��اح يف مكافح��ة وتفكيك اجلماعات الإجرامي��ة املنظمة، مبا فيها اجلماع��ات العاملة على �ضعيد 

عرب وطني؛
)م(      تدعيم التدابري الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك، عند القت�ضاء، القواعد واللوائح 
التنظيمي��ة الرامي��ة اإىل تعزي��ز التع��اون العمليات��ي م��ن اأج��ل من��ع ال�ض��بكات الإجرامي��ة املنظمة عرب 
رات من الّتار بالأ�ضلحة النارية واأجزائها  الوطنية ال�ضالعة يف اأن�ض��طة غري م�ض��روعة مت�ضلة باملخدِّ

ومكوناتها والذخرية واملتفجرات و�ضائر املعدات ذات ال�ضلة واحتيازها؛
)ن(       النظر يف الت�ضديق على ال�ضكوك القانونية الدولية ذات ال�ضلة، مبا فيها اتفاقية الأمم 
املتح��دة ملكافح��ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها)11( واتفاقية الأمم املتحدة 
 والتفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب، اأو الن�ضمام اإليها، 

ملكافحة الف�ضاد)12(
ودعوة الدول الأطراف اإىل اتخاذ تدابري لتنفيذ تلك ال�ضكوك القانونية الدولية بفعالية اأكرب؛

)���ض(  موا�ضل���ة تعزي��ز التعاون الدويل بتنفيذ اأحكام مكافحة غ�ض��ل الأم��وال الواردة يف جميع 
ال�ضكوك الدولية واملتعددة الأطراف ذات ال�ضلة، مثل اتفاقية �ضنة 1988 واتفاقية اجلرمية املنظمة 

.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )11(

)12( املرجع نف�ضه، املجلد 2349، الرقم 42146.
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واتفاقي��ة مكافح��ة الف�ض��اد؛ وكذل��ك يف التو�ضي��ات املتعلقة بغ�ض��ل الأم��وال ال�ضادرة ع��ن فرقة العمل 
 مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية؛

املعنية بالإجراءات املالية،)13(
)ع( تدعيم ال�ض��بكات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية القائمة وذات ال�ضلة وا�ض��تغاللها، 
ح�ضب القت�ضاء، يف تبادل املعلومات العملياتية من اأجل منع ومكافحة غ�ضل الأموال والتدفقات املالية 

غري امل�ضروعة ومتويل الإرهاب؛
)ف(  العمل، ح�ضب القت�ضاء، على تطوير وتدعيم اآليات التن�ضيق املحلي وتبادل املعلومات يف 
رات وت�ضريب  الوقت املنا�ضب وعلى نحو فعال بني ال�ضلطات امل�ضاركة يف ك�ضف ومكافحة الّتار باملخدِّ
ال�ض��الئف وم��ا يت�ض��ل بذل��ك من غ�ض��ل لالأم��وال، واإدماج التحري��ات املالية ب�ض��ورة اأوف��ى يف عمليات 
العرا�ض، بغية ك�ضف الأفراد وال�ضركات ال�ضالعة يف تلك الأن�ضطة، والعمل، مبا يتوافق مع الت�ضريعات 
الوطنية، على ت�ض��جيع التعاون مع كيانات القطاع اخلا�ض، مبا فيها املوؤ�ض�ض��ات املالية واأنواع معينة من 
املن�ضاآت واملهن غري املالية ومقدمو خدمات حتويل النقود اأو نقل الأ�ضياء العالية القيمة، من اأجل ك�ضف 

رات وتعطيله؛ املعامالت امل�ضبوهة بغية اإجراء املزيد من التحريات عن منوذج اأعمال الّتار باملخدِّ
 )�ض(      تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية والدولية على منع ومكافحة 
رات واجلرائ��م املت�ضلة  غ�ض��ل الأم��وال والتدفق��ات املالية غري امل�ض��روعة النا�ض��ئة عن الّت��ار باملخدِّ
به، بو�ض��ائل ت�ض��مل، ح�ض��ب القت�ضاء، ك�ض��ف تلك الأن�ض��طة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، بغية 
الت�ضدي على نحو فعال للمالذات الآمنة وا�ضتبانة وتخفيف خماطر غ�ضل الأموال املرتبطة با�ضتخدام 
التكنولوجيات اجلديدة، وكذلك طرائق واأ�ض��اليب غ�ض��ل الأموال امل�ض��تجدة، بال�ض��تعانة باأدوات منها 

رات واجلرمية؛ اأدوات امل�ضاعدة التقنية املوجودة لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
)ق(   اإن�ض��اء وتدعي��م اآلي��ات ثنائي��ة ودون اإقليمي��ة ودولي��ة لتب��ادل املعلوم��ات ب��ني ال�ض��لطات 
املخت�ضة وتعزيز تعاونها على التعرف فعليًّا ويف الوقت املنا�ضب على املوجودات والعائدات املتاأتية من 
رات واقتفاء اأثر تل��ك املوجودات والعائدات وتميدها وحجزها وم�ضادرتها  اجلرائ��م املت�ضلة باملخدِّ
والت�ض��رف فيه��ا، مبا ي�ض��مل تقا�ض��مها، وفقًاً لتفاقية �ض��نة 1988، وكذل��ك اإعادتها يف �ض��ياق ق�ضايا 
، اأو يف �ضياق  رات يف اإطار اتفاقية مكافحة الف�ضاد، ح�ضبما يكون ذلك منا�ضبًاًً الف�ضاد املرتبطة باملخدِّ
رات وت�ضلع فيها جماع��ات اإجرامية منظمة عابرة  الق�ضاي��ا الت��ي تنطوي على جرائم مرتبط��ة باملخدِّ
للحدود، مبا يتفق مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ح�ضب القت�ضاء؛ 
وت�ض��جيع التب��ادل الآينِّ للمعلوم��ات العملياتي��ة ب��ني اأجه��زة اإنف��اذ القان��ون والنياب��ة العام��ة ووحدات 

ال�ضتخبارات املالية ذات ال�ضلة؛
)ر(    الروي��ج لتداب��ري فعال��ة ق��ادرة عل��ى الت�ضدي لل�ض��الت القائمة بني اجلرائ��م املت�ضلة 
رات والف�ض��اد، وكذلك اإعاقة �ض��ري العدالة، بو�ضائل منها ترهيب موظفي اأجهزة العدالة، �ضمن  باملخدِّ

رات؛ اإطار ا�ضراتيجيات وطنية ملكافحة الف�ضاد ومراقبة املخدِّ

 Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the )13(

Financing of Terrorism and Proliferation (Paris, 2015) )فرق��ة العم��ل املعني��ة بالإج��راءات املالي��ة، املعايري الدولية 
ب�ضاأن مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب والنت�ضار )باري�ض، 2015((.
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رات  )���ض(  حت�ض��ني تواف��ر ونوعي��ة املعلوم��ات الإح�ضائي��ة والتحلي��الت املتعلقة ب�����زراعة املخ����دِّ
واإنتاجه��ا و�ضنعه��ا والّتار بها ب�ضورة غري م�ض��روعة وغ�ض��ل الأموال والتدفقات املالية غري امل�ض��روعة، 
لأغرا���ض منه��ا ت�ض��يد تلك املعلوم��ات والتحليالت على النحو املنا�ض��ب يف تقارير مكت��ب الأمم املتحدة 
رات، بغية حت�ض��ني قيا���ض وتقييم الآثار املرتبة  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ املعني باملخدِّ

على تلك اجلرائم وزيادة تعزيز تدابري الت�ضدي التي تتخذها اأجهزة العدالة اجلنائية يف هذا ال�ضاأن.

رات وحقوق  تو�سيات عملية ب�ساأن امل�سائل ال�ساملة لعدة جماالت: املخدِّ
االإن�سان، وال�سباب واالأطفال والن�ساء واملجتمعات املحلية

4 - نع��اود تاأكي��د التزامن��ا باح��رام وحماي��ة وتعزيز جمي��ع حقوق الإن�ض��ان واحلريات الأ�ضا�ض��ية 
رات،  والكرام��ة املتاأ�ضل��ة لالأفراد كافة و�ض��يادة القانون ل��دى �ضوغ وتنفيذ ال�ضيا�ض��ات اخلا�ضة باملخدِّ

ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

رات وحقوق االإن�سان، وال�سباب والن�ساء واالأطفال واأفراد املجتمع امل�ست�سعفون  املخدِّ
واملجتمعات املحلية

)اأ( تعزي��ز مع��ارف مقرري ال�ضيا�ض��ات، وكذل��ك قدرات ال�ض��لطات الوطنية املعنية ح�ض��ب 
رات العاملية، �ضمانًا لأن تكون ال�ضيا�ضات الوطنية  القت�ضاء، فيما يتعلق مبختلف جوانب م�ضكلة املخدِّ
رات، املندرج��ة �ضم��ن اإط��ار نه��ج �ض��امل ومتكام��ل ومت��وازن، مراعية جلمي��ع حقوق  اخلا�ض��ة باملخ��دِّ
الإن�ض��ان وحرياته الأ�ضا�ض��ية مراعاة تامة وت�ضون �ضحة و�ضالمة ورفاه الأفراد والأ�ضر واأفراد املجتمع 
امل�ض��ت�ضعفني واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل، والقيام لهذه الغاية بت�ض��جيع التعاون مع مكتب الأمم 
رات ومنظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ املتحدة املعني باملخدِّ
كيانات الأمم املتحدة املعنية وفيما بينها، �ضمن اإطار الوليات امل�ض��ندة اإليها، مبا فيها الوليات ذات 
ال�ضلة بامل�ض��ائل املذك��ورة اأعاله، ومع املنظمات الإقليمية والدولي��ة املعنية، وكذلك مع املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�ض عند القت�ضاء؛

)ب(  �ضم��ان اإمكاني��ة الو�ض��ول، عل��ى اأ�ضا���ض دون متيي��زي، اإىل خدم��ات ال�ضح��ة والرعاي��ة 
ر  واخلدمات الجتماعية يف �ضياق برامج الوقاية والرعاية الأولية والعالج، مبا فيها اخلدمات التي ُتوفَّ
لالأ�ضخا�ض الذين هم يف ال�ضجون اأو قيد الحتجاز ال�ضابق للمحاكمة، والتي يتعني اأن تكون على م�ضتوى 
��ر ح�ضول الن�ضاء، مبن فيهن املحتجزات، على  م�ض��او للخدمات املتاحة يف املجتمع املحلي، و�ضمان تي�ضُّ

خدمات وم�ضورة �ضحية كافية، مبا فيها اخلدمات الالزمة اأثناء احلمل على وجه اخل�ضو�ض؛

)ج(   ت�ض��جيع الإ�ض��راف الفعال من جانب ال�ضلطات املحلية املخت�ضة على مرافق العالج من 
رات واإع��ادة تاأهي��ل املرتهنني لها، �ضمان��ًا لكفاية نوعية اخلدمات املقدم��ة يف هذا املجال وبغية  املخ��دِّ
من��ع اأيِّ اأفع��ال حمتمل��ة تنط��وي على معامل��ة اأو عقوبة قا�ض��ية اأو ل اإن�ض��انية اأو مهين��ة، مبا يتوافق مع 

الت�ضريعات الوطنية والقانون الدويل املنطبق؛
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)د( موا�ضل��ة ا�ض��تبانة ومعاجل��ة عوام��ل احلماي��ة وعوامل اخلط��ر، وكذلك الظ��روف التي 
رات، مبا يف ذلك  ل ت��زال تع��ل الن�ض��اء والفتيات عر�ضة لال�ض��تغالل وللم�ض��اركة يف الّت��ار باملخ��دِّ

رات؛ كمهربات، بغية منع تورطهن يف اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
)ه(    تعزيز التن�ض��يق الفعال بني قطاعات الق�ضاء والتعليم واإنفاذ القوانني ودوائر اخلدمات 
الجتماعي��ة، وفق��ًاً للت�ض��ريعات الوطني��ة، م��ن اأج��ل كفال��ة النظر عل��ى النح��و املنا�ض��ب يف الحتياجات 
رات، مبا  ر ولالأطف��ال املتاأثرين بجرائم مرتبط��ة باملخدِّ رات م��ن الُق�ضَّ اخلا�ض��ة ملرتكب��ي جرائ��م املخدِّ
فيها الحتياجات على �ضعيد ال�ضحة العقلية والبدنية، يف �ضياقات منها اإجراءات العدالة اجلنائية عند 
رات وبخدمات الدعم ذات ال�ضلة؛ القت�ضاء، بو�ضائل منها تزويد املحتاجني بخدمات العالج من املخدِّ

)و(  تنفي��ذ تداب��ري عملي��ة مالئم��ة لل�ض��ن وم�ضمم��ة بحي��ث تلب��ي الحتياج��ات اخلا�ض��ة 
لالأطف��ال وال�ض��باب و�ض��ائر اأفراد املجتمع امل�ض��ت�ضعفني، يف القط��اع الت�ض��ريعي والإداري والجتماعي 
والقت�ض��ادي والثقاف��ي والتعليمي، وت�ض��مل تدابري توفر لهم فر�ضا حلياة �ضحية وم�ض��تكفية، من اأجل 
رات واملوؤثرات العقلية والت�ضدي لنخراطهم وا�ض��تخدامهم وا�ض��تغاللهم يف  وقايتهم من تعاطي املخدِّ
رات واملوؤثرات العقلية و�ضنعها والّتار بها ب�ضورة غري  زراعة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة واإنتاج املخدِّ
رات، مبا فيها جرائم املدن واأفعال العنف واجلرائم  م�ضروعة ويف �ضائر اأ�ضكال اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
 ومبا 

املرتبطة بال�ض��باب والع�ضابات، مبا يفي بالتزامات الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل)14(


يراعي مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�ض التوجيهية(؛)15(
)ز( اإدم��اج املنظ��ور اجلن�ض��اين يف جمي��ع مراحل �ض��وغ وتنفيذ ور�ض��د وتقييم ال�ضيا�ض��ات 
رات، و�ضمان اإ�ضراك املراأة يف ذلك، وا�ضتحداث وتعميم تدابري مراعية لنوع  والربامج املتعلقة باملخدِّ
اجلن�ض ومالئمة لل�ضن تاأخذ بعني العتبار ما للن�ضاء والفتيات من احتياجات خا�ضة وما يواجهنه من 
رات العاملية، والقيام، كدول اأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على  ظروف خا�ضة فيما يتعلق مب�ض��كلة املخدِّ

 بتنفيذ اأحكام تلك التفاقية؛

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة،)16(
رات عماًل باأحكام  )ح( النظ��ر، على اأ�ضا���ض طوعي، لدى تق��دمي املعلومات اإىل جلنة املخ��دِّ
رات وق��رارات اللجنة ذات ال�ضلة، يف اإدراج معلومات تتعلق،  التفاقي��ات الدولي��ة الثالث ملراقبة املخدِّ
�ضم��ن جمل��ة اأم��ور، بتعزيز حقوق الإن�ض��ان و�ضحة و�ض��المة ورفاه جمي��ع الأفراد واملجتمع��ات املحلية 
واملجتم��ع ككل يف �ض��ياق تنفي��ذ اأح��كام تلك التفاقي��ات على ال�ضعي��د املحلي، مبا يف ذل��ك التطورات 

الأخرية واملمار�ضات الف�ضلى والتحديات القائمة؛
)ط(   �ضم��ان اأن تك��ون التداب��ري املتخذة ملنع الزراعة غري امل�ض��روعة للنبات��ات املحتوية على 
رات واملوؤثرات العقلية ولإبادة تلك النباتات مراعية حلقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية وتاأخذ يف العتبار  املخدِّ
على النحو الواجب ا�ض��تخداماتها امل�ض��روعة التقليدية حيثما كانت هناك �ض��واهد تاريخية على ذلك 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )14(

)15( القرار 112/45، املرفق.

.United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378 )16(
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رات، وتراعي  ال�ض��تخدام، وحماي��ة البيئ��ة، وفق��ًا لأح��كام التفاقي��ات الدولي��ة الثالث ملراقب��ة املخ��دِّ
اأي�ضًاً، ح�ضب القت�ضاء ومبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، اأحكام اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن حقوق 



ال�ضعوب الأ�ضلية؛)17(

ال�سيا�سات والردود املتنا�سبة والفعالة، وكذلك ال�سماناًت والتدابري االحرتازية 
القانونية ذات ال�سلة باإجراءات العدالة اجلنائية وقطاع العدالة

)ي( ت�ض��جيع ا�ض��تحداث تدابري بديلة اأو اإ�ضافية ب�ض��اأن الإدانة اأو العقاب يف احلالت ذات 
رات، واعتم��اد تلك التدابري  الطاب��ع املنا�ض��ب، وفق��ًا لأحكام التفاقي��ات الدولية الث��الث ملراقبة املخدِّ
وتنفيذه��ا م��ع اإي��الء العتبار الواج��ب للنظم الد�ض��تورية والقانوني��ة والإدارية الوطني��ة، ومع مراعاة 
معاي��ري الأمم املتح��دة وقواعده��ا ذات ال�ضل��ة، ح�ض��ب القت�ض��اء، مث��ل قواع��د الأمم املتح��دة الدنيا 



النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو(؛)18(
)ك( النظر يف تبادل املعلومات والدرو���ض امل�ض��تفادة والتجارب واملمار�ض��ات الف�ضلى ب�ضاأن 
رات، مبا ي�ض��مل،  �ضوغ �ضيا�ض��ات العدالة اجلنائية الوطنية وتنفيذها ونتائجها، من خالل جلنة املخدِّ
ح�ض��ب القت�ض��اء، املمار�ض��ات املحلي��ة ب�ض��اأن العقوبة املتنا�ض��بة، يف �ض��ياق تنفيذ التفاقي��ات الدولية 

رات، مبا فيها املادة 3 من اتفاقية �ضنة 1988؛ الثالث ملراقبة املخدِّ
)ل( الرويج ل�ضيا�ض��ات وممار�ض��ات ومبادئ توجيهية وطنية ب�ض��اأن العقوب��ات، قائمة على 
رات، تكون فيها �ض��دة العقوبة متنا�ض��بة مع ج�ض��امة  تنا�ض��ب العقوبة يف حالة اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
دة لها، مب��ا فيها الظ��روف املبيَّنة يف  فة للعقوب��ة والعوامل امل�ض��دِّ اجل��رم وتراع��ى فيه��ا العوام��ل املخفِّ
امل��ادة 3 م��ن اتفاقية �ض��نة 1988 و�ض��ائر اأحكام القان��ون الدويل املنطبقة ذات ال�ضل��ة، مبا يتوافق مع 

الت�ضريعات الوطنية؛
رات،  تي�ض��ري ح�ضول ال�ضجناء على العالج من ال�ضطرابات النا�ضئة عن تعاطي املخدِّ )م( 
وتعزيز الرقابة الفعالة على مرافق احلب���ض وت�ض��جيع تقييمها ذاتيا، مع مراعاة معايري الأمم املتحدة 
وقواعده��ا املتعلقة مبنع اجلرمية والعدال��ة اجلنائية، مبا فيها قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا 
 والقيام، عن��د القت�ضاء، بتنفي��ذ تدابري تهدف اإىل 

ملعامل��ة ال�ض��جناء )قواعد نيل�ض��ون ماندي��ال(،)19(
معاجل��ة ظاهرت��ي الكتظ��اظ والعن��ف يف ال�ض��جون والق�ض��اء عليهم��ا، وتوف��ري خدمات لبن��اء قدرات 

ال�ضلطات الوطنية املعنية؛
رات  )ن(     الت�ضجيع على مراعاة الحتياجات اخلا�ضة لل�ضجينات من مرتكبات جرائم املخدِّ
دة، مبا يتواف��ق مع قواع��د الأمم املتح��دة ملعاملة  وم��ا ميك��ن اأن يك��ون لديه��نَّ م��ن اأوجه �ضع��ف متع��دِّ



ال�ضجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(؛)20(

)17( القرار 295/61، املرفق.

)18( القرار 110/45، املرفق.

)19( القرار 175/70، املرفق.

)20( القرار 229/65، املرفق.
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)�ض(    تعزيز وتنفيذ التدابري الفعالة التي تتخذها اأجهزة العدالة اجلنائية من اأجل الت�ضدي 
رات ومقا�ض��اة مرتكبيها، والتي تكف��ل ال�ضمانًات القانوني��ة و�ضمانًات اتباع  للجرائ��م املت�ضل��ة باملخدِّ
الأ�ض��ول املرعي��ة فيم��ا يتعل��ق باإج��راءات العدال��ة اجلنائي��ة، وت�ض��مل تداب��ري عملي��ة لالمتث��ال حلظر 
العتقال والحتجاز التع�ض��فيني والتعذيب و�ض��ائر اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو 
املهينة، وللق�ضاء على الإفالت من العقاب، مبا يتوافق مع اأحكام القانون الدويل املنطبقة ذات ال�ضلة 
ر  ومع مراعاة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، و�ضمان تي�ضُّ

احل�ضول يف الوقت املنا�ضب على امل�ضاعدة القانونية والتمتع باحلق يف حماكمة من�ضفة.

تو�سيات عملية ب�ساأن امل�سائل ال�ساملة لعدة جماالت من اأجل الت�سدي 
ة واالتاهات والظروف  رات العاملية ومواجهتها: احلقائق املتغريِّ مل�سكلة املخدِّ
القائمة، والتحديات واالأخطار امل�ستجدة وامل�ستمرة، مبا يف ذلك تلك املرتبطة 

باملوؤثرات النف�سانية اجلديدة، وفقاًً لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 
رات و�سائر ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة املخدِّ

5 - نع��اود تاأكي��د التزامن��ا بتعزي��ز جهودن��ا الرامي��ة اإىل الت�ض��دي للتحدي��ات والأخطار امل�ض��تجدة 
رات العاملية واإىل مواجهة هذه التحديات والأخطار،  وامل�ض��تمرة املرتبطة بجميع جوانب م�ض��كلة املخدِّ
ونالح��ظ احلاج��ة اإىل الت�ضدي بفعالية للحقائ��ق املتغرية والتاهات والظ��روف القائمة، من خالل 
رات، تراع��ي ما لها من تبعات عرب  الأخذ ب�ضيا�ض��ات وبرامج �ض��املة ومتكامل��ة ومتوازنة ملراقبة املخدِّ
رات و�ض��ائر ال�ضك��وك الدولية  احل��دود، وتك��ون متوافقة م��ع التفاقيات الدولي��ة الثالث ملراقبة املخدِّ
ذات ال�ضلة، والتزامنا بتعزيز تعاوننا على ال�ضعيد الدويل والإقليمي ودون الإقليمي، ونو�ضي مبا يلي:

الت�سدي للموؤثرات النف�سانية اجلديدة واملن�سطات االأمفيتامينية، مبا فيها 
امليثامفيتامني، وت�سريب ال�سالئف وال�سالئف االأولية وا�ستعمال امل�ستح�سرات 

ال�سيدالنية املحتوية على خمدرات وموؤثرات عقلية يف اأغرا�ض غري طبية واإ�ساءة 
ا�ستعمالها

نعلن عزمنا على تدعيم الإجراءات الوطنية والدولية الرامية اإىل مواجهة التحديات امل�ضتجدة 
التي تطرحها املوؤثرات النف�ض��انية اجلديدة، مبا يف ذلك عواقبها ال�ضحية ال�ض��لبية، واخلطر املتزايد 
د على اأهمية تعزيز تبادل املعلومات  املتمثل يف املن�ضطات الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، ون�ضدِّ
و�ضبكات الإنذار املبكر وا�ضتحداث مناذج ت�ضريعية ووقائية وعالجية وطنية منا�ضبة ودعم ا�ضتعرا�ض 
وجدولة اأكرث املواد انت�ض��ارًا و�ضمودًا و�ضررًا بال�ض��تناد اإىل اأدلة علمية، ون�ضري اإىل اأهمية منع ت�ضريب 
رات اأو موؤثرات عقلية اأو �ضالئف، مع  واإ�ض��اءة ا�ض��تعمال امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلنية املحتوية على خمدِّ

�ضمان توافرها لالأغرا�ض امل�ضروعة، ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

ت�ض��جيع �ض��وغ وتنفي��ذ تداب��ري وبرامج �ض��املة منا�ض��بة تتفق م��ع الت�ض��ريعات الوطنية،  )اأ( 
ح�ضبما هو مبنيَّ يف الفقرة 1 من هذه الوثيقة، ومواءمة تلك التدابري تبعا للمخاطر والتحديات املتاأتية 
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ع��ن تعاط��ي املوؤث��رات النف�ض��انية اجلديدة واملن�ض��طات الأمفيتاميني��ة، مبا فيه��ا امليثامفيتامني، وعن 
رات واملوؤثرات العقلية يف اأغرا�ض غري طبية  ا�ض��تعمال امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلنية املحتوية على املخدِّ
واإ�ض��اءة ا�ضتعمالها، والعمل بن�ض��اط على تبادل املعلومات عن املمار�ضات الف�ضلى والدرو�ض امل�ضتفادة 

فيما يتعلق بالتجارب الوطنية املتعلقة بال�ضحة؛

)ب(  تعزي��ز ق��درة اأجهزة اإنفاذ القانون على ك�ض��ف وا�ض��تبانة املوؤثرات النف�ض��انية اجلديدة 
واملن�ضطات الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات عرب احلدود ملنع 
رات ومكتب  تعاطيه��ا وت�ض��ريبها، بو�ض��ائل منها ا�ض��تخدام ما يوجد لدى الهيئ��ة الدولية ملراقبة املخ��دِّ

رات واجلرمية من اأدوات وم�ضاريع؛ الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

)ج(   اإقام��ة وتدعي��م ال�ض��راكات وتب��ادل املعلوم��ات مع ال�ضناع��ات، وخ�ضو�ض��ًاً ال�ضناعات 
الكيميائي��ة وال�ضيدلني��ة، و�ض��ائر كيان��ات القطاع اخلا���ض ذات ال�ضلة، وت�ض��جيع ا�ض��تخدام املبادئ 
التوجيهية ب�ضاأن �ضوغ مدونة طوعية تخ�ض املمار�ضات يف ال�ضناعة الكيميائية، التي اأ�ضدرتها الهيئة 
رات ومذكرة التفاهم النموذجية بني احلكومات و�ض��ركائها من القطاع اخلا�ض  الدولي��ة ملراقبة املخدِّ
التي اأعدتها الهيئة، ح�ض��ب القت�ضاء، مع مراعاة ما ميكن اأن توؤديه هذه ال�ضناعات من دور مهم يف 

رات العاملية ومواجهتها؛ الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

املوؤثرات النف�سانية اجلديدة
)د(    موا�ضل��ة ا�ض��تبانة ور�ض��د التاهات ال�ض��ائدة يف تركيب املوؤثرات النف�ض��انية اجلديدة 
واإنتاجها وانت�ضارها وتوزيعها، وكذلك اأمناط تعاطيها وعواقبها ال�ضلبية، وتقييم خماطرها على �ضحة 
و�ض��المة الأف��راد واملجتمع ككل وا�ض��تعمالتها املحتمل��ة يف الأغرا�ض الطبية والعلمية، وال�ض��تناد اإىل 
ذلك التقييم يف ا�ض��تحداث وتدعيم تدابري وممار�ض��ات ت�ض��ريعية وتنظيمية واإدارية وعملياتية حملية 
ووطنية للت�ضدي لهذه امل�ض��ائل، تتخذها وتتبعها ال�ض��لطات املحلية والوطنية املعنية بالت�ض��ريع واإنفاذ 

القانون والق�ضاء والرعاية الجتماعية والرفاه الجتماعي والتعليم وال�ضحة؛

)ه(   اللت��زام بتنفي��ذ تدابري رقابية اأو تنظيمية منا�ض��بة التوقيت وم�ض��تندة اإىل اأدلة علمية، 
�ضم��ن اإط��ار النظ��م الت�ض��ريعية والإداري��ة الوطني��ة ملعاجل��ة واإدارة التح��دي ال��ذي تطرح��ه املوؤثرات 
النف�ض��انية اجلدي��دة، والنظ��ر يف ا�ض��تخدام تدابري موؤقتة ريثما ُي�ض��تكمل ا�ض��تعرا�ض تل��ك املواد، مثل 
اتخ��اذ تداب��ري مراقب��ة موؤقتة اأو اإ�ضدار اإعالن��ات خا�ضة بال�ضحة العمومية، وكذل��ك تبادل املعلومات 

والتجارب ب�ضاأن تلك التدابري؛

)و(     تب��ادل املعلوم��ات ذات ال�ضل��ة، ح�ض��ب القت�ضاء، مع منظم����ة ال�ضح��ة العاملية ومكتب 
رات و�ضائر املنظمات الدولية  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
والإقليمي��ة املعني��ة وتدعي��م قدراته��ا م��ن اأجل اإعط��اء الأولوية ل�ض��تعرا�ض اأك��رث املوؤثرات النف�ض��انية 

رات قرارات م�ضتنرية ب�ضاأن جدولتها؛ اجلديدة انت�ضارًا و�ضمودًا و�ضررًا، وت�ضهيل اتخاذ جلنة املخدِّ
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)ز( امل�ضاركة بن�ضاط يف �ضبكات الإنذار املبكر، وت�ضجيع ا�ضتخدام قوائم املراقبة وال�ضوابط 
رات ومكتب الأمم  الطوعي��ة ذات ال�ضل��ة وتب��ادل املعلوم��ات م��ن خ��الل الهيئ��ة الدولية ملراقب��ة املخ��دِّ
رات واجلرمي��ة ومنظمة ال�ضحة العاملي��ة، �ضمن نطاق الولية امل�ض��ندة اإىل كل  املتح��دة املعن��ي باملخ��دِّ
منهما، وتعزيز التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدويل يف جمال ا�ضتبانة املوؤثرات النف�ضانية 
اجلدي��دة واحل��وادث املتعلق��ة بتلك امل��واد والإبالغ عنها، والقي��ام لهذه الغاية بتدعيم ا�ض��تخدام نظم 
الإب��الغ وتب��ادل املعلومات املن�ض��اأة على ال�ضعي��د الوطني والإقليمي والدويل، مثل نظ��ام الإنذار املبكر 
رات ال�ضطناعية: التحليل والإبالغ  ب�ضاأن املوؤثرات النف�ضانية اجلديدة وبرنامج الر�ضد العاملي للمخدِّ
رات واجلرمية، وم�ض��روع »اآيون«  والتاه��ات )�ض��مارت( التابعني ملكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات، حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛ التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

)ح( النهو���ض بق��درة املخت��ربات الوطني��ة وفعاليته��ا، وتعزي��ز التع��اون فيم��ا بينه��ا عل��ى 
ال�ضعيدين الوطني والإقليمي، ح�ضب القت�ضاء، من اأجل ك�ضف املوؤثرات النف�ضانية اجلديدة وحتديد 
رات واجلرمية من  هويتها، بو�ض��ائل منها ا�ض��تخدام ما يوجد ل��دى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ��دِّ

معايري مرجعية وما يقوم به من اأن�ضطة م�ضاَعدة؛

)ط(      تعزي��ز تب��ادل املعلوم��ات عل��ى ال�ضعي��د املحل��ي والت�ض��جيع عل��ى تب��ادل املعلومات على 
ال�ضعيدين الإقليمي والدويل عما يتخذ من تدابري وقائية وعالجية فعالة وتدابري ت�ضريعية ذات �ضلة، 
دعمًا ل�ضتحداث تدابري فعالة ت�ضتند اإىل اأدلة علمية ملواجهة ما تطرحه املوؤثرات النف�ضانية اجلديدة 

من حتديات م�ضتجدة فيما يخ�ض عواقبها الجتماعية وال�ضحية ال�ضلبية؛

املن�سطات االأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني
)ي(       دعم ما هو جار حاليًا من البحوث وعمليات جمع البيانات وحتليلها علميًا فيما يخ�ض 
املن�ض��طات الأمفيتاميني��ة من خالل برنامج "�ض��مارت" العاملي وما ا�ض��تحدثته الهيئ��ة الدولية ملراقبة 
رات من اأدوات ذات �ضلة مثل م�ض��روع "بريزم"، وتوطيد التعاون على جميع امل�ض��تويات يف جمال  املخدِّ

الت�ضدي للمن�ضطات الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني؛

��قة ذات �ضلة على جميع  )ك(      ت�ض��جيع ا�ض��تخدام ما يوجد من برامج واآليات وعمليات من�ضَّ
امل�ض��تويات، ح�ض��ب القت�ضاء، وموا�ضلة تطوير املمار�ض��ات الف�ضلى والدرو���ض امل�ض��تفادة وتبادلها بني 
الخت�ضا�ضيني املمار�ضني ب�ضاأن اتباع نهج متوازن ومتكامل اإزاء تزايد اأخطار املن�ضطات الأمفيتامينية؛

ال�سالئف وال�سالئف االأولية
رات  )ل( تدعيم الر�ضد الوطني والإقليمي والدويل للكيمياويات امل�ض��تخدمة يف �ضنع املخدِّ
واملوؤثرات النف�ضانية اجلديدة ب�ضورة غري م�ضروعة، بغية تعزيز فعالية منع ت�ضريب تلك الكيمياويات 
والّت��ار به��ا، م��ع �ضم��ان ع��دم الإ�ض��رار بالتج��ارة امل�ض��روعة بتل��ك الكيمياوي��ات وبا�ض��تخداماتها 
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امل�ض��روعة، وذلك بو�ض��ائل منها ا�ضتخدام نظم الإبالغ الوطنية ودون الإقليمية والدولية واأدوات الهيئة 
رات، مثل م�ضروع »بريزم« ونظام الإخطار بحوادث ال�ضالئف ونظام الإ�ضعارات  الدولية ملراقبة املخدِّ

ال�ضابقة للت�ضدير بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر )بن اأونالين(؛
)م(   اتخاذ تدابري منا�ضبة من اأجل الت�ضدي لت�ضريب ال�ضالئف اخلا�ضعة للمراقبة الدولية 
و�ضنعه��ا والّت��ار به��ا ب�ضورة غري م�ض��روعة وكذلك اإ�ض��اءة ا�ض��تعمالها، ومن اأجل الت�ضدي لإ�ض��اءة 
رات ب�ضورة غري م�ضروعة،  ا�ض��تعمال ال�ض��الئف الأولية وال�ضالئف التعوي�ضية اأو البديلة يف �ضنع املخدِّ
وتعزي��ز اجله��ود الطوعي��ة، مبا فيها جه��ود واإع��داد املدونات الطوعي��ة لقواعد ال�ض��لوك، بالتعاون مع 
الكيان��ات ال�ضناعي��ة والتجاري��ة ذات ال�ضلة على ال�ضعي��د الوطني والإقليمي والدويل، بو�ض��ائل منها 

رات ذات ال�ضلة؛ ا�ضتخدام اأدوات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

ا�ستعمال امل�ستح�سرات ال�سيدالنية يف اأغرا�ض غري طبية واإ�ساءة ا�ستعمالها
)ن(   تعزي��ز تبادل املعلومات عن اإ�ض��اءة ا�ض��تعمال امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلني��ة املحتوية على 
خم��درات وموؤث��رات عقلي��ة، وحت�ض��ني نوعي��ة وات�ض��اق البيان��ات املبل��غ عنه��ا، مب��ا يف ذل��ك من خالل 

رات واجلرمية؛ ال�ضتبيان اخلا�ض بالتقارير ال�ضنوية الذي اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
)���ض( اإعداد وتنفي��ذ تداب��ري م�ضادة وا�ض��راتيجيات م�ض��اِندة يف جمالت ال�ضح��ة العمومية 
الفعالتني ل�ض��تعمال  واملكافح��ة  املواجه��ة  اأج��ل  م��ن  الجتماعية-القت�ضادي��ة  وال�ض��وؤون  والتعلي��م 
رات واملوؤث��رات العقلية يف اأغرا�ض غري طبية واإ�ض��اءة  امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلني��ة املحتوي��ة على املخدِّ
ا�ضتعمالها، مع �ضمان توافرها لالأغرا�ض امل�ضروعة، وتعزيز التعاون الوطني ودون الإقليمي والإقليمي 
والدويل على منع ت�ضريبها والّتار بها وتعاطيها، بو�ضائل منها ا�ضتخدام امل�ضاريع والأدوات املوجودة 
رات واجلرمي��ة والهيئ��ة الدولي��ة  ل��دى منظم��ة ال�ضحة العاملية ومكت��ب الأمم املتح��دة املعن��ي باملخ��دِّ

رات؛ ملراقبة املخدِّ

رات ا�ستخدام االإنرتنت يف �سياق االأن�سطة املت�سلة باملخدِّ
)ع(    دع��م البح��وث وعمليات جمع البيانات وحتليل الأدلة وتبادل املعلومات، وتدعيم تدابري 
الت�ضدي التي تتخذها اأجهزة اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية و�ض��ن القوانني، وكذلك توطيد التعاون 
رات التي ت�ض��تخدم  الدويل يف هذا املجال، من اأجل منع ومكافحة الأن�ض��طة الإجرامية املت�ضلة باملخدِّ

فيها الإنرنت، مبا يتوافق مع اأحكام القانون املنطبقة ذات ال�ضلة؛
)ف(  تزوي��د ال��دول الأع�ض��اء، بن��اء عل��ى طلبه��ا، باملزيد م��ن امل�ض��اعدة التقنية واأن�ض��طة بناء 
القدرات على جميع امل�ضتويات، بغية منع ومكافحة ا�ضتخدام التكنولوجيات، مبا فيها الإنرنت، من جانب 
رات؛ رات والتنظيمات الإجرامية عرب الوطنية يف ت�ضهيل اأن�ضطتها املت�ضلة باملخدِّ �ضبكات الّتار باملخدِّ

)�ض( تعزي��ز ق��درة ال�ض��لطات الوطني��ة، وخ�ضو�ض��ًاً ال�ض��لطات املعني��ة باإنف��اذ القانون، على 
رات وغ�ضل  حفظ وحتليل الأدلة الإلكرونية املتعلقة بالأن�ض��طة غري امل�ض��روعة، مبا فيها الّتار باملخدِّ

رات غري امل�ضروعة عرب الإنرنت؛ الأموال، وعلى ر�ضد عمليات بيع املخدِّ
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)ق(   ت�ضجيع ا�ضتخدام املبادئ التوجيهية للحكومات ب�ضاأن منع بيع املواد اخلا�ضعة للمراقبة 
 ح�ضب القت�ضاء؛

الدولية غري امل�ضروع عرب الإنرنت،)21(

)ر(    دع��م التداب��ري املتعلق��ة با�ض��تخدام الإنرن��ت يف اأغرا���ض الوقاي��ة، مب��ا يف ذلك توفري 
امل�ضورة واملعلومات املنا�ضبة، والقيام، مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، ب�ضوغ وتنفيذ ا�ضراتيجيات 
وبرام��ج وتداب��ري وقائي��ة ته��دف، �ضمن جمل��ة اأم��ور، اإىل حماية الأطفال وال�ض��باب م��ن تعاطي املواد 
اخلا�ضع��ة للمراقب��ة واملوؤثرات النف�ض��انية اجلديدة وم��ن التورط يف بيع تلك املواد اأو �ض��رائها ب�ضورة 
غ��ري م�ض��روعة ع��رب الإنرن��ت، وتروي��ج تل��ك ال�ض��راتيجيات والربام��ج والتداب��ري بو�ض��ائل منه��ا 
 و�ض��ائط التوا�ضل الجتماعي و�ض��ائر ال�ض��بكات الجتماعية، وتعزيز التعاون على جميع امل�ض��تويات يف 

هذا ال�ضاأن؛

ة واالتاهات والظروف القائمة، والتحديات واالأخطار  احلقائق املتغريِّ
 امل�ستجدة وامل�ستمرة

)�ض(    الرويج، ح�ضب القت�ضاء، ل�ضتخدام وحتليل البيانات املوثوقة واملو�ضوعية ذات ال�ضلة، 
الت��ي تتول��د من عملي��ات الر�ضد والتقييم الوطنية والإقليمية، من اأجل حت�ض��ني تنفيذ ال�ض��راتيجيات 
وال�ضيا�ض��ات والربامج الوطنية ال�ض��املة واملتكاملة واملتوازنة، وفقًا لأحكام التفاقيات الدولية الثالث 
رات و�ض��ائر ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة، وت�ضجيع تبادل املمار�ضات الف�ضلى والدرو�ض  ملراقبة املخدِّ
رات و�ض��ائر املنظمات الإقليمية والدولي��ة ذات ال�ضلة، �ضمن  امل�ض��تفادة عرب قنوات منه��ا جلنة املخدِّ

اإطار الوليات امل�ضندة اإليها، لأغرا�ض منها حت�ضني فهم اآثارها املحلية وعرب الوطنية؛

)ت(   تكثي��ف اجله��ود املبذول��ة يف �ض��ياق برام��ج التنمية الطويل��ة الأمد وامل�ض��تدامة من اأجل 
رات، مبا فيه��ا البطالة  الت�ض��دي لأ�ض��د العوام��ل الجتماعية-القت�ضادي��ة �ضغط��ا فيما يتعل��ق باملخدِّ
والتهمي���ض الجتماع��ي، الت��ي ميك��ن اأن ت�ض��تغلها لحق��ا التنظيم��ات الإجرامية ال�ضالع��ة يف اجلرائم 

رات؛ املت�ضلة باملخدِّ

رات على النظر، ح�ض��ب القت�ضاء، يف مراجعة املب��ادئ التوجيهية  )ث(  ت�ض��جيع جلن��ة املخ��دِّ
القائم��ة بالتع��اون م��ع كيان��ات الأمم املتح��دة ذات ال�ضلة، �ضمن نط��اق ولية كل منه��ا، و�ضوغ مبادئ 
رات العاملية حيثما اقت�ض��ت احلاجة ذلك، بغية  توجيهي��ة جديدة ب�ض��اأن خمتلف جوانب م�ض��كلة املخ��دِّ

تعزيز قدرة ال�ضلطات الوطنية املعنية وتوطيد التعاون الدويل والتعاون بني الوكالت؛

)خ(    تعزي��ز تب��ادل املعلوم��ات من اأجل حت�ض��ني اإدراك مدى الآثار ال�ض��لبية لالّتار بكميات 
رات، والتي ت�ض��مل اآثارا �ضحي��ة واجتماعية واقت�ضادية واآثارا تتعلق بال�ض��المة، من  �ضغ��رية من املخدِّ

اأجل ا�ضتحداث تدابري فعالة ملكافحة الّتار ال�ضغري النطاق، عند القت�ضاء؛

.A.09.XI.6 21( من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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الدولي��ة  والهيئ��ة  واجلرمي��ة  رات  باملخ��دِّ املعن��ي  املتح��دة  الأمم  مكت��ب  منا�ض��دة  )ذ(   
رات ومنظم��ة ال�ضح��ة العاملي��ة و�ض��ائر كيان��ات الأمم املتح��دة الت��ي لديه��ا خ��ربات  ملراقب��ة املخ��دِّ
تقني��ة وعملياتي��ة ذات �ضل��ة اأن توا�ض��ل، عن��د الطل��ب ويف اإطار ولياتها، اإ�ض��داء امل�ض��ورة وامل�ض��اعدة 
التفاقي��ات  لأح��كام  امتث��اًل  رات  باملخ��دِّ املتعلق��ة  �ضيا�ض��اتها  ث  وحت��دِّ تراج��ع  الت��ي  اإىل ال��دول 
رات، م��ع مراع��اة اأولوي��ات تل��ك ال��دول واحتياجاته��ا الوطني��ة، بو�ض��ائل منه��ا  الدولي��ة ملراقب��ة املخدِّ
 تعزي��ز تبادل املعلوم��ات واملمار�ض��ات الف�ضل��ى ب�ض��اأن ما تعتم��ده ال��دول م��ن �ضيا�ض��ات م�ض��تندة اإىل 

اأدلة علمية.

تو�سيات عملية ب�ساأن توطيد التعاون الدويل القائم على مبداأ امل�سوؤولية 
العامة وامل�سرتكة

6 - نع��اود تاأكي��د التزامن��ا بدع��م ما نبذله م��ن جهود عل��ى جميع الأ�ضع��دة، بال�ض��تناد اإىل مبداأ 
رات العاملية ومواجهته��ا ب�ضورة فعالة  امل�ض��وؤولية العام��ة وامل�ض��ركة، من اأجل الت�ضدي مل�ض��كلة املخ��دِّ

وتعزيز التعاون الدويل، ونو�ضي لهذه الغاية باتخاذ التدابري التالية:

�ضة والهادفة والفعالة وامل�ض��تدامة بحيث ت�ضمل، عند  )اأ( تدعيم امل�ض��اعدة التقنية املتخ�ضِّ
القت�ض��اء، تق��دمي م�ض��اعدة مالية كافية وتوف��ري خدمات التدريب وبن��اء القدرات واملع��دات والدراية 
رات  التكنولوجية للبلدان الطالبة، مبا فيها بلدان العبور، من خالل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
واجلرمية وبالتعاون معه، وكذلك مع منظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر كيانات الأمم املتحدة واملنظمات 
الدولية والإقليمية ذات ال�ضلة، �ضمن اإطار الوليات امل�ضندة اإليها، من اأجل م�ضاعدة الدول الأع�ضاء 
رات العاملي��ة املتعلقة بال�ضحة وال�ض��وؤون الجتماعية - القت�ضادية  عل��ى معاجلة جوانب م�ض��كلة املخدِّ

وحقوق الإن�ضان والعدالة واإنفاذ القانون ب�ضورة فعالة؛

)ب(     تعزي��ز التعاون بني بلدان ال�ض��مال واجلن��وب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
بني الدول الأع�ضاء، بالتعاون مع اأو�ضاط التنمية الدولية و�ضائر اجلهات الرئي�ضية ذات امل�ضلحة، من 

رات العاملية ومواجهتها ب�ضورة فعالة؛ اأجل الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

رات، وكذل��ك هيئاتها الفرعية عن��د القت�ضاء،  )ج(      القي��ام، ع��رب قن��وات منه��ا جلنة املخ��دِّ
بتدعي��م التب��ادل املنتظ��م للمعلوم��ات واملمار�ض��ات اجليدة والدرو���ض امل�ض��تفادة ب��ني الخت�ضا�ضيني 
الوطني��ني م��ن خمتلف امليادين وعلى جميع امل�ض��تويات من اأجل التنفي��ذ الفعلي لنهج متكامل ومتوازن 
رات العاملي��ة وجوانبه��ا املختلفة، والنظ��ر يف تدابري اإ�ضافية من اأجل زيادة ت�ض��هيل  اإزاء م�ض��كلة املخ��دِّ

اإجراء مناق�ضات جمدية بني اأولئك الخت�ضا�ضيني؛

رات على الإ�ض��هام، �ضمن نطاق الوليات امل�ض��ندة اإليها، يف متابعة  )د(       ت�ض��جيع جلنة املخدِّ
دعم ال�ض��تعرا�ض املوا�ضيعي للتقدم املحرز ب�ض��اأن اأهداف التنمية امل�ض��تدامة، على ال�ضعيد العاملي، 
م��ع مراع��اة تكاملي��ة تلك الأه��داف واأوجه الراب��ط بينها، واإتاحة تل��ك املعلومات للمنتدى ال�ضيا�ض��ي 
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الرفيع امل�ضتوى املعني بالتنمية امل�ضتدامة من خالل الإطار املوؤ�ض�ضي املنا�ضب، مع مراعاة اأحكام قرار 
اجلمعية العامة 1/70 املوؤرخ 25 اأيلول/�ضبتمرب 2015؛

رات واجلرمية على امل�ضي  رات ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ )ه(   ت�ض��جيع جلنة املخدِّ
يف زيادة تعاونهما مع �ضائر كيانات الأمم املتحدة ذات ال�ضلة واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية، �ضمن نطاق 
الوليات امل�ضندة اإليهما، عند م�ضاعدتهما الدول الأع�ضاء على �ضوغ وتنفيذ ا�ضراتيجيات و�ضيا�ضات 

رات. وبرامج وطنية �ضاملة ومتكاملة ومتوازنة ب�ضاأن املخدِّ

تو�سيات عملية ب�ساأن التنمية البديلة؛ والتعاون االإقليمي واالأقاليمي 
رات؛  والدويل  ب�ساأن �سيا�سة متوازنة وذات توجه اإمنائي يف مراقبة املخدِّ

ومعاجلة امل�سائل االجتماعية - االقت�سادية

رات،  7 - نع��اود تاأكي��د التزامن��ا مبعاجلة امل�ض��ائل الجتماعي��ة - القت�ضادية ذات ال�ضل��ة باملخدِّ
رات واإنتاجه��ا والّتار بها ب�ضورة  رة وب�ضنع املخدِّ واملتعلق��ة بالزراعة غري امل�ض��روعة للنبات��ات املخدِّ
غ��ري م�ض��روعة، من خالل تنفيذ �ضيا�ض��ات وبرام��ج طويلة الأمد و�ض��املة وم�ض��تدامة واإمنائية التوجه 
رات، ت�ضمل برامج تنمية بديلة وتنمية بديلة وقائية عند القت�ضاء، تندرج �ضمن  ومتوازنة ملراقبة املخدِّ

اإطار ا�ضراتيجيات م�ضتدامة ملراقبة املحا�ضيل، ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

امل�سائل االجتماعية - االقت�سادية والتنمية البديلة

رات و�ضنعها  )اأ( ا�ض��تهداف الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل امل�ض��تخدمة يف اإنتاج املخدِّ
ب�ضورة غري م�ضروعة، ومعاجلة العوامل ذات ال�ضلة، بتنفيذ ا�ضراتيجيات �ضاملة تهدف اإىل تخفيف 
حدة الفقر وتدعيم �ض��يادة القانون و�ضمان وجود موؤ�ض�ض��ات وخدمات عمومية واأطر موؤ�ض�ضية خا�ضعة 
للم�ض��اءلة وفعالة و�ض��املة للجميع، ح�ض��ب القت�ضاء، والرويج لتنمية م�ض��تدامة ترمي اإىل تعزيز رفاه 

الفئات ال�ضكانية املتاأثرة وامل�ضت�ضعفة بتوفري بدائل م�ضروعة؛

)ب(   ت�ض��جيع الروي��ج لنم��و اقت�ض��ادي �ض��امل للجمي��ع، ودع��م املب��ادرات الت��ي ت�ض��هم يف 
الق�ض��اء عل��ى الفق��ر ويف ا�ض��تدامة التنمي��ة الجتماعي��ة والقت�ضادي��ة، وا�ض��تحداث تداب��ري للتنمي��ة 
الريفي��ة، وحت�ض��ني البن��ى التحتي��ة و�ض��مول اجلمي��ع باخلدم��ات واحلماي��ة الجتماعي��ة، والت�ض��دي 
رات واملوؤثرات العقلي��ة واإنتاجها ب�ضورة  ملا يرت��ب عل��ى زراعة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة و�ضنع املخ��دِّ
غ��ري م�ض��روعة م��ن عواقب �ض��ارة بالبيئة، مع اإ�ض��راك املجتمع��ات املحلية يف ذل��ك، والنظر يف اتخاذ 
تدابري طوعية للرويج للمنتجات املتاأتية من التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية، ح�ضب 
القت�ض��اء، لك��ي يتي�ض��ر له��ا الو�ضول اإىل الأ�ض��واق، مب��ا يتوافق مع قواع��د التجارة املتع��ددة الأطراف 
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 املعم��ول به��ا وم��ع اأح��كام القان��ون الوطن��ي وال��دويل، �ضم��ن اإط��ار ا�ض��راتيجيات �ض��املة ومتوازن��ة
رات؛ ملراقبة املخدِّ

)ج( الإع��راب ع��ن القلق م��ن اأن الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل و�ضنع ه��ذه املحا�ضيل 
وتوزيعه��ا والّت��ار به��ا ب�ض��ورة غ��ري م�ض��روعة اأم��ور ل ت��زال متث��ل حتدي��ات ج�ض��يمة يف الت�ضدي 
رات العاملية ومواجهتها، والإقرار باحلاجة اإىل تعزيز ا�ض��راتيجيات م�ضتدامة ملراقبة  مل�ض��كلة املخدِّ
املحا�ضي��ل، ميك��ن اأن تت�ضم��ن من ب��ني جملة اأمور تداب��ري للتنمية البديل��ة واإب��ادة املحا�ضيل واإنفاذ 
القان��ون، م��ن اأج��ل من��ع زراع��ة املحا�ضي��ل ب�ض��ورة غ��ري م�ض��روعة وخف�ضه��ا بدرجة كب��رية وقابلة 
للقيا���ض، وكذل��ك الإق��رار باحلاج��ة اإىل تكثي��ف اجله��ود امل�ض��ركة املبذولة عل��ى ال�ضعي��د الوطني 
والإقليم��ي وال��دويل ب�ض��ورة اأ�ض��مل، وفقًا ملبداأ امل�ض��وؤولية العامة وامل�ض��ركة، بو�ض��ائل منه��ا اعتماد 
الأدوات والتداب��ري الوقائية املنا�ض��بة، وتعزيز وحت�ض��ني تن�ض��يق امل�ض��اعدة املالي��ة والتقنية والربامج 

العملية املنحى، من اأجل الت�ضدي لهذه التحديات؛

)د(  النظر يف و�ضع وتنفيذ برامج �ض��املة وم�ض��تدامة للتنمية البديلة، ت�ض��مل برامج للتنمية 
البديل��ة الوقائي��ة عن��د القت�ض��اء، لدعم ا�ض��راتيجيات م�ض��تدامة ملراقب��ة املحا�ضيل ته��دف اإىل منع 
رات وتقلي�ضها  زراعة املحا�ضيل ب�ضورة غري م�ض��روعة و�ض��ائر الأن�ضطة غري امل�ضروعة املت�ضلة باملخدِّ
تقلي�ض��ًا �ض��ديدًا وعل��ى نح��و م�ض��تدمي وقابل للقيا���ض، مع �ضم��ان متكني املجتمع��ات املحلي��ة املتاأثرة، 
مبا فيه��ا املزارع��ون وتعاونياته��م، من خالل تلك الربام��ج وامتالكهم لها وتَولِّيهم م�ض��وؤوليتها، وذلك 
مبراع��اة ما ل��دى املجتمعات املحلية املتاأثرة بالزراعة غري امل�ض��روعة اأو املعر�ضة خلطرها من مواطن 
رات واجلرمية ومنظمة  �ضع��ف واحتياج��ات خا�ض��ة، بالتعاون مع مكت��ب الأمم املتح��دة املعني باملخ��دِّ
الأمم املتح��دة لالأغذي��ة والزراع��ة ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة وبرنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي و�ض��ائر 
املنظم��ات الدولي��ة ذات ال�ضل��ة، وم��ع و�ضع ال�ضيا�ض��ات وخط��ط العمل الإمنائي��ة الوطني��ة والإقليمية 
يف العتبار، بغية الإ�ض��هام يف بناء جمتمعات م�ض��املة و�ض��املة للجميع وعادلة، مبا يتوافق مع اأهداف 

التنمية امل�ضتدامة وميتثل لأحكام القانون الدويل والوطني املنطبقة ذات ال�ضلة؛

)ه( توطيد التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدويل لدعم برامج �ض��املة وم�ض��تدامة للتنمية 
البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند القت�ضاء، باعتبارها جزءًا اأ�ضا�ضيًّا من اأيِّ ا�ضراتيجيات 
ناجحة يف جمايل الوقاية ومراقبة املحا�ضيل، بغية تعزيز الناجت الإيجابي لتلك الربامج، خ�ضو�ضًاً يف 
رات واملوؤثرات العقلية  املناطق املتاأثرة بالزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل امل�ض��تخدمة يف اإنتاج املخدِّ



واملعر�ضة خلطر تلك الزراعة، مع مراعاة مبادئ الأمم املتحدة الإر�ضادية ب�ضاأن التنمية البديلة؛)22(

)و(  توطي��د التع��اون الإقليمي وال��دويل على دعم برامج التنمية البديلة امل�ض��تدامة، مبا فيها 
التنمي��ة البديل��ة الوقائية عند القت�ض��اء، يف تعاون وثيق مع جميع اجله��ات املعنية ذات امل�ضلحة على 
ال�ضعي��د املحل��ي والوطن��ي والدويل، وتطوي��ر املمار�ض��ات الف�ضلى وتبادله��ا بغية تنفيذ مب��ادئ الأمم 
املتحدة الإر�ض��ادية ب�ض��اأن التنمية البديلة، مع مراعاة جميع الدرو���ض امل�ض��تفادة واملمار�ضات الف�ضلى 

)22( القرار 196/68، املرفق.
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الت��ي ا�ض��تخل�ضتها ب�ضف��ة خا�ض��ة البل��دان ذات التجربة الوافرة يف جم��ال التنمية البديل��ة، ومراعاة 
ما اأ�ضفر عنه املوؤمتر الدويل الثاين املعني بالتنمية البديلة، املعقود يف تايلند يف الفرة من 19 اإىل 24 

ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2015؛
)ز(   ت�ض��جيع البح��وث الت��ي تريه��ا الدول، بو�ض��ائل منها التع��اون مع مكت��ب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية و�ض��ائر كيان��ات الأمم املتحدة واملنظمات الدولية والإقليمية واملوؤ�ض�ض��ات  املعن��ي باملخدِّ
الأكادميي��ة ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين، من اأج��ل فهم العوام��ل التي ت�ض��هم يف زراع��ة املحا�ضيل غري 
امل�ض��روعة فهم��ًا اأف�ض��ل، يراع��ي اخل�ضو�ضيات املحلي��ة والإقليمية، وم��ن اأجل حت�ض��ني عمليات تقييم 
اأث��ر برام��ج التنمية البديل��ة، مبا فيها التنمية البديل��ة الوقائية عند القت�ضاء، بغي��ة زيادة فعالية تلك 
الربامج، بو�ض��ائل منها ا�ض��تخدام موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية ذات ال�ضلة واملعايري املتعلقة بال�ضتدامة 

البيئية وغريها من املقايي�ض مبا يتوافق مع اأهداف التنمية امل�ضتدامة؛

التعاون التقني واملايل من اأجل �سيا�سات �ساملة ومتوازنة وذات توجه اإمنائي يف جمال 
رات وبدائل اقت�سادية جمدية املخدِّ

)ح(     النظر يف تر�ض��يخ منظور اإمنائي �ضمن اإطار �ضيا�ض��ات وبرامج وطنية �ض��املة ومتكاملة 
رات  رات، لك��ي يت�ض��نى الت�ض��دي لالأ�ض��باب والعواق��ب املرتبطة بزراع��ة املخدِّ ومتوازن��ة ب�ض��اأن املخ��دِّ
و�ضنعه��ا واإنتاجه��ا والّت��ار به��ا ب�ضورة غري م�ض��روعة، وذلك بو�ض��ائل منها معاجل��ة عوامل اخلطر 
التي توؤثر على الأفراد واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل، والتي ميكن اأن ت�ض��مل عدم توافر اخلدمات 
رات وال�ض��تبعاد والتهمي�ض  وعدم تلبية الحتياجات من البنى التحتية وحوادث العنف املرتبطة باملخدِّ

والتفكك الجتماعي، من اأجل الإ�ضهام يف الرويج ملجتمعات م�ضاملة و�ضاملة للجميع؛

)ط( ح��ث املوؤ�ض�ض��ات املالي��ة الدولي��ة ذات ال�ضل��ة وكيان��ات الأمم املتح��دة واملنظم��ات غري 
مه من دعم، بطرائق منها  احلكومية والقطاع اخلا�ض، ح�ض��ب القت�ضاء، على النظر يف زيادة ما تقدِّ
التموي��ل الطوي��ل الأم��د واملرن، لتنفي��ذ برامج �ض��املة ومتوازنة وذات توجه اإمنائ��ي يف جمال مكافحة 
رات واإيج��اد بدائ��ل اقت�ضادي��ة جمدي��ة، وخ�ضو�ض��ًاً برامج تنمية بديلة، ت�ض��مل عن��د القت�ضاء  املخ��دِّ
برام��ج تنمي��ة بديل��ة وقائية، ت�ض��تند اإىل الحتياج��ات والأولوي��ات الوطنية امل�ض��تبانة، ل�ضالح املناطق 
رات اأو املعر�ضة له��ا، بغية منعها  والفئ��ات ال�ض��كانية املتاأث��رة بالزراعة غري امل�ض��روعة ملحا�ضي��ل املخدِّ
واحل��د منه��ا والق�ضاء عليها، وت�ض��جيع الدول على اأن تظل، اإىل اأق�ضى مدى ممكن، �ض��ديدة اللتزام 

بتمويل تلك الربامج؛

)ي(  ت�ض��جيع ا�ض��تحداث بدائل اقت�ضادي��ة جمدية، خ�ضو�ضًاً ل�ضال��ح املجتمعات املحلية 
رات وغريها من الأن�ضطة غري امل�ضروعة املت�ضلة  املتاأثرة من الزراعة غري امل�ضروعة ملحا�ضيل املخدِّ
�ض��ة لها يف املناطق احل�ضرية والريفية، بو�ض��ائل منها و�ضع برامج تنمية بديلة  رات اأو املعرَّ باملخ��دِّ
�ض��املة، والنظر لهذه الغاية يف تدخالت ذات توجه اإمنائي، مع �ضمان انتفاع الرجال والن�ض��اء بها 
عل��ى قدم امل�ض��اواة، بو�ض��ائل منها توفري فر�ض عمل وحت�ض��ني البنى التحتي��ة واخلدمات العمومية 
الأ�ضا�ض��ية ومتك��ني املزارعني واملجتمعات املحلية من ا�ض��تخدام الأرا�ض��ي وامتالكها قانونيا، مما 
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رات اأو تقلي�ض  �ضي�ض��اعد اأي�ض��ًاً على منع الزراعة غري امل�ض��روعة و�ض��ائر الأن�ض��طة املتعلقة باملخ��دِّ
حجمها اأو الق�ضاء عليها؛

)ك(    النظ��ر يف ا�ض��تحداث مب��ادرات تنمي��ة ح�ضري��ة م�ض��تدامة ل�ضال��ح الفئ��ات املت�ضررة 
رات، من اأجل تعزيز م�ضاركة النا�ض يف منع اجلرمية، وتعزيز  بالأن�ضطة غري امل�ضروعة املتعلقة باملخدِّ

تالحم املجتمع املحلي وحمايته و�ضالمته، وت�ضجيع البتكار وريادة امل�ضاريع وتوفري فر�ض العمل؛

)ل(  الروي��ج ل�ض��راكات ومب��ادرات تعاوني��ة ابتكارية م��ع القطاع اخلا���ض واملجتمع املدين 
واملوؤ�ض�ض��ات املالية الدولية من اأجل تهيئة ظروف اأكرث موؤاتاة لال�ض��تثمار الإنتاجي الهادف اإىل توفري 
رات واإنتاجها و�ضنعها والّتار بها  فر�ض عمل يف املناطق واملجتمعات املحلية املتاأثرة من زراعة املخدِّ
�ضة لها، بغية  رات، اأو املعرَّ ب�ضورة غري م�ض��روعة ومن �ض��ائر الأن�ض��طة غري امل�ض��روعة املت�ضلة باملخدِّ
منع تلك الأن�ض��طة اأو تقلي�ض حجمها اأو الق�ضاء عليها، ومن اأجل تبادل املمار�ض��ات الف�ضلى والدرو�ض 

امل�ضتفادة واخلربات واملهارات يف هذا ال�ضاأن.

8 - نعرب عن تقديرنا ملا ات�ضمت به عملية التح�ضري للدورة ال�ضتثنائية، التي تولت قيادتها جلنة 
رات بدعم واإر�ض��اد وم�ض��اركة من رئي���ض اجلمعية العامة، من �ض��مول للجميع و�ض��فافية وانفتاح،  املخدِّ

وجلميع امل�ضاهمات يف هذه العملية التح�ضريية.

9 - نعل��ن عزمن��ا عل��ى اتخاذ اخلط��وات ال�ضرورية لتنفي��ذ التو�ضيات العملية املذك��ورة اأعاله، يف 
ت�ض��ارك وثي��ق مع منظمات الأمم املتحدة و�ض��ائر املنظمات احلكومية الدولي��ة واملجتمع املدين، وعلى 
رات، ب�ضفته��ا هيئ��ة الأمم املتح��دة الت��ي تت��وىل امل�ض��وؤولية الرئي�ض��ية ع��ن تقرير  اإط��الع جلن��ة املخ��دِّ
م املحرز يف  رات، يف الوقت املنا�ض��ب على املعلومات املتعلقة بالتقدُّ ال�ضيا�ض��ات يف �ض��وؤون مراقبة املخدِّ

تنفيذ هذه التو�ضيات.
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رات الرفيع  البيان الوزاري امل�سرتك املنبثق عن ا�ستعرا�ض جلنة املخدِّ
امل�ستوى، يف عام 2014، لتنفيذ الدول الأع�ساء الإعالن ال�سيا�سي وخطة 
ومتوازنة  متكاملة  ا�سرتاتيجية  �سوب  الدويل  التعاون  ب�ساأن  العمل 

رات العاملية ملواجهة م�سكلة املخدِّ
ل��ي احلكوم��ات، امل�س��اركني يف اجل��زء الرفي��ع امل�س��توى م��ن دورة جلن��ة  نح��ن، ال��وزراء وممثِّ
رات ال�س��ابعة واخلم�س��ني، املعق��ود يف فيين��ا يوم��ي 13 و 14 اآذار/مار���س 2014، املجتمع��ني  املخ��دِّ
م الذي اأحرزته الدول الأع�س��اء يف تنفيذ الإعالن  م��ن اأج��ل اإجراء ا�س��تعرا�س منت�سف املدة للتق��دُّ
ال�سيا�س��ي وخطة العمل ب�س��اأن التعاون الدويل �سوب ا�س��راتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�س��كلة 
رات الثانية  )1( اللذين اعُتمدا اأثناء اجلزء الرفيع امل�س��توى م��ن دورة جلنة املخدِّ

،رات العاملي��ة املخ��دِّ
خ 18 كانون  واخلم�سني يف عام 2009،  واللذين اعتمدتهما اجلمعية العامة يف قرارها 64 -182 املوؤرَّ

الأول/دي�سمرب 2009،

رات العاملية تظلُّ م�س��وؤوليًة عامًة وم�س��ركًة ينبغي تناولها يف  1-  ن��درك متام��ًاً اأنَّ م�س��كلة املخدِّ
د  ب��اع نهج متكام��ل ومتعدِّ ��ال ومتزاي��د وتتطلَّب اتِّ د الأط��راف م��ن خالل تع��اون دويل فعَّ اإط��ار متع��دِّ
رات والطلب عليها؛  �سات ومتعا�سد ومتوازن و�سامل جتاه ا�سراتيجيات خف�س عر�س املخدِّ التخ�سُّ
رات وعر�سها  دًا التزامنا الرا�سخ ب�سمان معاجلة جميع جوانب خف�س الطلب على املخدِّ د جمدَّ ونوؤكِّ
والتع��اون ال��دويل يف ه��ذا ال�سدد عل��ى نحو يتوافق متامًاً م��ع مقا�سد ومبادئ ميث��اق الأمم املتحدة 
 وب�سفة خا�سة على نحو يحرم متامًاً �س��يادَة 

والقانون الدويل والإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان،) 2(
ل يف ال�س��وؤون الداخلية لل��دول، وجميَع حقوق الإن�س��ان  ال��دول و�س��المَة اأرا�سيه��ا ومبداأ ع��دم التدخُّ
ل��ة لالأف��راد كاف��ًة، ومب��داأْي الت�س��اوي يف احلق��وق والحرام  يات��ه الأ�سا�س��ية، والكرام��ة املتاأ�سِّ وحرِّ

املتباَدل بني الدول؛

لة بربوتوكول �س��نة  رات ل�س��نة 1961 ب�سيغتها املعدَّ ��د عل��ى اأنَّ التفاقي��ة الوحيدة للمخدِّ 2-  نوؤكِّ
ار غري  )4(  واتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافح��ة الجتِّ

 1971 رات العقلي��ة ل�س��نة�� 1972)3( واتفاقي��ة املوؤثِّ

ل  )5( و�س��ائر ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة ت�سكِّ
  1988 رات العقلية ل�س��نة رات واملوؤثِّ امل�س��روع يف املخدِّ

)1( انظر الوثيقة E/2009/28-E/CN.7/2009/128، الف�سل الأول، الباب جيم.

)2( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د- 3(.

)3( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلَّد 976، الرقم 14152.

)4( املرجع نف�سه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.

)5( املرجع نف�سه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.
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ب باجله��ود الت��ي بذلتها ال��دول الأطراف  رات، ونرحِّ حج��ر الزاوي��ة للنظ��ام ال��دويل ملراقب��ة املخ��دِّ
��ال، ونحثُّ جميَع ال��دول الأع�ضاء  لالمتث��ال لأح��كام ه��ذه التفاقيات و�ضم��ان تنفيذها على وجه فعَّ
الت��ي مل تنظ��ر بع��ُد يف اتِّخاذ التدابري الالزمة للت�ضديق على تلك ال�ضك��وك اأو الن�ضمام اإليها على 

القيام بذلك؛

دًا التزامنا بتحقيق الأهداف والغايات وتنفيذ البنود الواردة يف الإعالن ال�ضيا�ضي  د جمدَّ 3- نوؤكِّ
رات   وخطة العمل ب�ض��اأن التعاون الدويل �ضوب ا�ض��راتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�ض��كلة املخدِّ

)1(
العاملية؛ )))))

دًا على الإعالن ال�ضيا�ض��ي ال��ذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورتها ال�ض��تثنائية  ��ُد جمدَّ 4- نوؤكِّ
رات،)7( وخط��ة  الع�ض��رين،)6( والإع��الن اخلا���ض باملب��ادئ التوجيهي��ة خلف���ض الطل��ب عل��ى املخ��دِّ
رة غري امل�ض��روعة وب�ض��اأن التنمية البديلة،)8(  العمل ب�ض��اأن التعاون الدويل على اإبادة املحا�ضيل املخدِّ
رات،)9( والبيان  وخط��ة العمل لتنفيذ الإعالن اخلا�ض باملب��ادئ التوجيهية خلف�ض الطلب على املخدِّ
ال��وزاري امل�ض��رك والتداب��ري الإ�ضافي��ة لأجل تنفيذ خط��ط العمل املنبثق��ة عن الدورة ال�ض��تثنائية 
الع�ض��رين للجمعية العامة، الذي اعُتمد خالل اجلزء الوزاري من الدورة ال�ضاد�ض��ة والأربعني للجنة 

رات،)10( ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ضاأن التنمية البديلة؛)11( املخدِّ

5- اأجرين��ا ا�ض��تعرا�ضًاً رفي��ع امل�ض��توى يف منت�ض��ف امل��دة)12( لتنفيذ ال��دول الأع�ض��اء لالإعالن 
يات الت��ي واجهت تنفيذهم��ا وجتديد  م املح��رز والتحدِّ ال�ضيا�ض��ي وخط��ة العم��ل بغي��ة حتدي��د التق��دُّ

الة؛ رات العاملية معاجلة فعَّ اللتزام جتاه معاجلة م�ضكلة املخدِّ

��ه بع��د انق�ض��اء 15 عام��ًا عل��ى اللتزام��ات الت��ي اتُّخ��ذت يف دورة اجلمعي��ة العام��ة  6-  نق��رُّ باأنَّ
رات العاملي��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن اجلهود  �ض��ة ملواجه��ة م�ض��كلة املخ��دِّ ال�ض��تثنائية الع�ض��رين املخ�ضَّ
ت تبذلها الدول واملنظم��ات الدولية ذات ال�ضلة واملجتم��ع املدين، وما اأُحرز  املتزاي��دة الت��ي م��ا انفكَّ
رات متثِّل خطرًا ج�ض��يمًا على �ضحة و�ض��المة ورفاه  م يف هذا ال�ضدد، ل تزال م�ض��كلة املخدِّ من تقدُّ

الب�ضرية جمعاء، وخ�ضو�ضًاً ال�ضباب، الذين هم ُذخرنا النفي�ض؛

�ض ركائز التنمية امل�ضتدامة وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي  رات العاملية تقوِّ 7- نقرُّ اأي�ضًاًً باأنَّ م�ضكلة املخدِّ
د الأمن الوطني  �ضات الدميقراطية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية اإىل الق�ضاء على الفقر، وتهدِّ واملوؤ�ضَّ

)6( مرفق قرار اجلمعية العامة دا-2/20.

)7( مرفق قرار اجلمعية العامة دا-3/20.

)8( قرار اجلمعية العامة دا-4/20 هاء.

)9( مرفق قرار اجلمعية العامة 132/54.

)10( الوثيقة  A/58/124 الباب الثاين-األف.

)11(مرفق قرار اجلمعية العامة 196/68.

رات 12/56. ده الإعالن ال�ضيا�ضي لعام 2009 واأعاد تاأكيده قرار جلنة املخدِّ )12(  وفقًاًً ملا حدَّ
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رات وتعاطيه��ا ميثِّالن خطرًا كبريًاً على �سح��ة وكرامة واآمال  ار باملخدِّ و�س��يادة القان��ون وب��اأنَّ الجتِّ
ماليني النا�س واأُ�سرهم، ويف�سيان اإىل خ�سائر يف الأرواح الب�سرية؛

رات العاملية وال�س��عي احلثي��ث اإىل الرويج ملجتمع  دًا على جمابهة م�س��كلة املخ��دِّ ��ُد جُم��دَّ 8- نوؤكِّ
ى للنا�س كافًة العي�س يف �سحة وكرامة و�سالم، وباأمن وازدهار؛ رات لكي يت�سنَّ خاٍل من تعاطي املخدِّ

��ده املجتمع والأف��راد واأُ�س��رهم يف  9- نع��رب ع��ن قلقن��ا العمي��ق م��ن الثم��ن الباه��ظ ال��ذي يتكبَّ
ة اإكبار خا�سة ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون والأجهزة  ه حتيَّ رات العاملية، ونوجِّ مواجهة م�سكلة املخدِّ
وا باأرواحهم يف هذا امليدان، وملوظفي الرعاية ال�سحية واملجتمع املدين الذين  الق�سائية الذين �سحُّ

نذروا اأنف�سهم ملعاجلة هذه الظاهرة؛

رات العاملية ما زالت قائمًة وباأنَّ  يات التي تفر�سها م�س��كلة املخدِّ 10- نقرُّ باأنَّ العديد من التحدِّ
د على احلاج��ة اإىل اأْن ُتوؤَخذ هذه  ي��ات جدي��دة اأخ��رى قد ظهرت يف بع���س اأنحاء العامل، ون�س��دِّ حتدِّ

اهات اجلديدة بعني العتبار لدى تنفيذ الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل؛ الجتِّ

رات  11- نحيط علمًا باملناق�سات التي جترى يف بع�س املناطق ب�ساأن كيفية معاجلة م�سكلة املخدِّ
د على اأهمية اإجراء الدول الأع�ساء مناق�س��ًة  العاملية على �سوء الأو�ساع وال�سيا�س��ات الراهنة، ونوؤكِّ
مها اأ�سح��اب امل�سلحة  ��ة علمي��ة ترثيه��ا مدخ��الٌت يقدِّ افًة و�س��املًة وم�س��تندًة اإىل اأدلَّ عري�س��ًة و�س��فَّ
��بل الكفيلة  دة الأطراف، ب�س��اأن اأجنع ال�سُّ الآخرون ذوو ال�سلة، ح�س��ب القت�ساء، يف منتديات متعدِّ
رات  رات العاملية على نحو يتَّ�س��ق والتفاقي��ات الدولية الث��الث ملراقبة املخدِّ مبواجه��ة م�س��كلة املخ��دِّ
وغريه��ا م��ن ال�سك��وك الدولي��ة ذات ال�سلة، وذل��ك من اأجل امل�س��ي يف تنفي��ذ اللتزامات وحتقيق 

الأهداف املذكورة يف الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل؛

12-  نحي��ط علم��ًا اأي�سًاًً بالعملية اجلارية لإعداد خط��ة الأمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015 
وا�سع��ني ن�س��ب اأعيننا اجلوانب ذات ال�سلة يف الإعالن ال�سيا�س��ي وخط��ة العمل اإىل جانب اجلهود 

التي تبذلها الدول الأع�ساء يف تنفيذ غايات الإعالن واخلطة واأهدافهما؛

رات، باعتبارها هيئ��ة و�سع  دًا ال��دور الرئي�س��ي ال��ذي ت�سطل��ع ب��ه جلن��ة املخ��دِّ ��د جم��دَّ 13- نوؤكِّ
رات؛ ونعاود  ��ل امل�س��وؤولية الأوىل ع��ن �س��وؤون مراقبة املخ��دِّ ال�سيا�س��ات يف الأمم املتح��دة الت��ي تتحمَّ
التاأكيد اأي�سًاًً على دعمنا وتقديرنا جلهود الأمم املتحدة، وب�سفة خا�سة جهود مكتب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية ب�سفته الهيئة الرئي�س��ية يف منظومة الأمم املتحدة التي تتوىل مواجهة  املعني باملخدِّ
د كذل��ك التاأكيد على الأدوار التي اأ�س��ندتها املعاهدات اإىل كلٍّ من  رات العاملية، وجندِّ م�س��كلة املخ��دِّ

رات ومنظمة ال�سحة العاملية؛ الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

رات ومنظمة  14- ندع��و اإىل موا�سل��ة التعاون ب��ني الدول الأع�ساء والهيئة الدولي��ة ملراقبة املخدِّ
رات العقلية اخلا�سعة للمراقبة الدولية، مبا  رات واملوؤثِّ ال�سحة العاملية، من اأجل �سمان تواُفر املخدِّ
يات كافي��ة لالأغرا�س الطبية والعلمية، مع احلر�س يف الوقت نف�س��ه على  فيه��ا امل��واد الأفيونية، بكمِّ
رات؛ ومن اأجل  من��ع ت�س��ريبها اإىل القنوات غري امل�س��روعة، عم��اًل بالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ��دِّ

تقدمي تو�سيات ب�ساأن جدولة املواد؛
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يه هيئات املجتمع املدين، وخ�سو�سًاً املنظمات غري احلكومية،  ب بالدور املهم الذي توؤدِّ 15- نرحِّ
رات العاملية، ونالحظ مع التقدير اإ�س��هامها املهم يف عملية ال�س��تعرا�س،  يف مواجه��ة م�س��كلة املخدِّ
رة وهيئات املجتم��ع املدين م��ن ال�سطالع، عند  ل��ي الفئات املت�س��رِّ ��ه ينبغ��ي متكني ممثِّ ونالح��ظ اأنَّ

رات وعر�سها؛ القت�ساء، بدور م�سارك يف �سوغ وتنفيذ �سيا�سات خف�س الطلب على املخدِّ

 ب��اأن تعق��د يف اأوائل ع��ام 2016 

��ب اأي�س��ًاًً بالق��رار ال��ذي اتَّخذت��ه اجلمعي��ة العام��ة)13( 16- نرحِّ
رات العاملي��ة، يف اأعقاب ال�س��تعرا�س احلايل الرفيع امل�س��توى  دورة ا�س��تثنائيًة ب�س��اأن م�س��كلة املخ��دِّ
م ال��ذي اأحرزت��ه ال��دول الأع�س��اء يف تنفي��ذ الإع��الن ال�سيا�س��ي وخط��ة العم��ل، ونتطلَّ��ع اإىل  للتق��دُّ
رات، ب�سفته��ا جه��از الأمم املتح��دة املكلَّ��ف بامل�س��وؤولية  مها جلن��ة املخ��دِّ القراح��ات الت��ي �س��تقدُّ
رات، وه��ي القراح��ات املنبثقة عن دورتيها ال�س��ابعة واخلم�س��ني   الأوىل ع��ن �س��وؤون مراقب��ة املخ��دِّ

والثامنة واخلم�سني؛

الإجنازات العامة
17- نالحظ، ا�ستنادًاً اإىل املعلومات املتاحة واملعلومات التي اأبلغتها الدول الأع�ساء، اأنَّ العر�س 
رات العقلية اخلا�سعة للمراقبة الدولية بقيا ثابتني اإىل  رة واملوؤثِّ والطلب العامليني على العقاقري املخدِّ
اهات العر�س والطلب ما بني املناطق  حدٍّ بعيد خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية، يف حني تباينت اجتِّ
)14( وُن�سلِّم ب�سرورة و�سع �سيا�سات وتدابري مالئمة ترمي اإىل زيادة 

،رات والبلدان وتبعًا لأنواع املخدِّ
الة؛ رات العاملية معاجلًة فعَّ فعالية ا�ستخدام املوارد املحدودة، وذلك من اأجل معاجلة م�سكلة املخدِّ

مًا ملمو�س��ًا  ة دول اأع�س��اء، من خمتل��ف مناطق الع��امل، اأحرزت تقدُّ 18- نالح��ظ اأي�س��ًاًً اأنَّ ع��دَّ
وقاب��اًل للقيا���س يف تنفيذ الإعالن ال�سيا�س��ي وخطة العمل، بالتعاون مع اأ�سح��اب امل�سلحة املعنيني، 

مبا ي�سمل املجتمع املدين والعلمي؛

رات العاملية،  مًا ملمو�س��ًا يف مواجهة م�س��كلة املخ��دِّ 19- ُن�س��لِّم ب��اأنَّ ال��دول الأع�ساء اأحرزت تقدُّ
فيما يخ�سُّ حت�س��ني فهم امل�س��كلة؛ واإعداد وتنفيذ ا�سراتيجيات وطنية ملعاجلة هذه امل�سكلة يف عدد 
ة؛  متزاي��د م��ن البل��دان؛ واإط��الق مبادرات من اأج��ل بناء القدرًات لدى ال�س��لطات الوطني��ة املخت�سَّ
�س��ات امل�س��وؤولة عن اإنفاذ  وا�س��تعرا�س وحتديث الأُطر القانونية؛ واإيجاد القدرًات وتعزيزها يف املوؤ�سَّ

�سات ال�سحية؛ وحت�سني اآليَّات التعاون الدويل؛ القانون واملوؤ�سَّ

 )15( 
،رات يف دورتها ال�ساد�س��ة واخلم�س��ني 20- نحيط علمًا بالقرارات التي اعتمدتها جلنة املخدِّ

رات واجلرمية    ال�سادر عن مكتب الأمم املتح��دة املعني باملخدِّ

)16(
رات العاملي 2013  وتقري��ر املخ��دِّ

)13( قرار اجلمعية العامة 193/67.

.)A.13.XI.6 رات العاملي 2013 )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع )14( انظر تقرير املخدِّ

)15( انظر الوثيقة E/2009/28-E/CN.7/2009/12، الف�سل الأول، الباب جيم.

.A.13.XI.6 16( من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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 وننا�س��د ال��دول الأع�ساء اأن 

رات،)17( والتقري��ر ال�س��نوي ال�س��ادر عن الهيئ��ة الدولية ملراقبة املخ��دِّ
�س  ي للتهديد الذي يتعرَّ ز التعاون والتن�س��يق على امل�س��تويني ال��دويل والإقليمي من اأجل الت�س��دِّ تع��زِّ
ار بها ب�سورة غري م�س��روعة، ومنها ب�سفة  رات والجتِّ ل��ه املجتم��ع ال��دويل والناجم عن اإنتاج املخ��دِّ
رات العاملية، واأن  رات من فئة الأفي��ون، بالإ�سافة اإىل اجلوانب الأخرى مل�س��كلة املخ��دِّ خا�س��ة املخ��دِّ
)18( و�س��ائر املبادرات والآليَّات الإقليمية 

توا�سل اتِّخاذ تدابري متَّ�س��قة يف اإطار مبادرة ميثاق باري���س
والدولي��ة ذات ال�سل��ة، مث��ل مب��ادرة "قل��ب اآ�س��يا"، م��ن اأج��ل توطي��د التعاون ع��رب احل��دود وتباُدل 
مه مكت��ب الأمم املتحدة  رات يف ظ��لِّ الدعم ال��ذي يقدِّ ��ار ، باملخ��دِّ املعلوم��ات به��دف مكافح��ة الجتِّ

رات واجلرمية؛ املعني باملخدِّ

ار غري امل�س��روع  ��ب باجله��ود اجلاري��ة م��ن اأج��ل تعزي��ز التع��اون عل��ى مكافح��ة الجتِّ 21 -  نرحِّ
رات، ومعاجلة العر�س والطلب وت�سريب ال�سالئف الكيميائية، التي تبذلها املنظمات الإقليمية  باملخدِّ
واملبادرات عرب الإقليمية مثل اأع�ساء كومنولث الدول امل�س��تقلة واملبادرة الثالثية ومنظمة �س��نغهاي 
للتعاون ومنظمة التعاون القت�سادي ومنظمة معاهدة الأمن اجلماعي واملجموعة الأوروبية الآ�سيوية 
املعنية مبكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب وغري ذلك من املنظمات واملبادرات الإقليمية ودون 
رات للف��رة 2011-2016 التابع��ة  الإقليمي��ة ذات ال�سل��ة، مب��ا ي�س��مل ا�س��راتيجية مكافح��ة املخ��دِّ
رات التابعة ملنظمة الدول  ملنظم��ة �س��نغهاي للتعاون، وجلنة البلدان الأمريكية ملكافحة تعاط��ي املخدِّ
رات  رات على ال�سعيد الدويل ومكافحة املخدِّ ار باملخدِّ الأمريكي��ة، واملواثيق الأوروبية ملكافحة الجتِّ
رات يف رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا  ال�سطناعية وخطة عمل كبار امل�سوؤولني املعنيني مب�سائل املخدِّ
ار به��ا وا�س��تخدامها على نحو غ��ري م�س��روع )2009-2015( التي  رات والجتِّ ملكافح��ة اإنت��اج املخ��دِّ
رات بحلول عام 2015، وجمل���س اأمريكا  تهدف اإىل جعل منطقة جنوب �س��رق اآ�س��يا خالية من املخدِّ
رات العاملية التابع لحتاد اأمم اأمريكا اجلنوبية، بالإ�سافة اإىل تعزيز  اجلنوبية املعني مب�سكلة املخدِّ
رًا ب��ني الدول الأع�ساء يف اجلماعة الكاريبي��ة واجلمهورية الدومينيكية  ال�س��راكات ال��ذي جرى موؤخَّ
والوليات املتحدة الأمريكية يف اإطار مبادرة اأمن حو�س البحر الكاريبي التي ترمي، يف جملة اأمور، 
)19( الذي اعتمده الجتماع 

،رات اإىل حدٍّ كبري، واإعالن اأكرا ار غري امل�سروع باملخدِّ اإىل تقلي�س الجتِّ
رات، يف اأفريقيا، املعقود يف  الثاين والع�س��رون لروؤ�س��اء الأجهزة الوطنية املعنية باإنفاذ قوانني املخدِّ
اأك��را، م��ن 25 اإىل 29 حزيران/يونيه 2012، واملوؤمتر الدويل الثالث��ني املعني باإنفاذ قوانني مراقبة 

رات، املعقود يف مو�سكو يف الفرة من 5 اإىل 7 حزيران/يونيه 2013؛ املخدِّ

يات العامة واأولويات العمل التحدِّ
يات  م ال��ذي اأحرزته ال��دول الأع�ساء، اأنَّ بع���س التحدِّ ه بالتقدُّ ��ا نن��وِّ 22- نالح��ظ بقل��ق، واإن كنَّ
رات العاملية قد تعيق جهودنا امل�سركة لتحقيق الأهداف والغايات  ة مل�سكلة املخدِّ ة وامل�ستجدَّ امل�ستمرَّ

. E/INCB/2012/1 )17(

.S/2003/641 18( انظر مرفق الوثيقة(

رات، مرفق القرار 2/56. )19( جلنة املخدِّ
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املن�سو�س عليها يف الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل؛ وندعو جميع الدول الأع�ساء واأ�سحاب امل�سلحة 
املعنيني اإىل موا�سلة تعزيز تنفيذهما الفعلي؛

رات العاملية فيما  ة واجلديدة التي تواجه م�س��كلة املخدِّ يات امل�س��تمرَّ د اأنَّ كالًّ من التحدِّ 23- نوؤكِّ
رات وعر�سها، ومبكافحة غ�س��ل الأموال وتعزي��ز التعاون الق�سائي  يتعل��ق بخف�س الطل��ب على املخدِّ
تظلُّ م�س��وؤوليًة عامًة وم�س��ركًة، وينبغي ال�س��تمرار يف جمابهتها بطريقة �ساملة ومتكاملة ومتوازنة، 
رات ومبا يتَّ�س��ق متامًاً م��ع اللتزامات  م��ع اللت��زام التام بالتفاقي��ات الدولية الث��الث ملراقبة املخدِّ
رات اأو  الدولية املنطبقة ب�ساأن حقوق الإن�سان، �سواء ما يتعلق منها بجوانب خف�س الطلب على املخدِّ
خف���س العر�س منها، ونحثُّ ال��دول الأع�ساء وجميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني على موا�سلة توحيد 
جهوده��م م��ن اأج��ل حتقيق الأهداف والغاي��ات املن�سو�س عليها يف الإعالن ال�سيا�س��ي وخطة العمل 
ل  يات مع الحرام الكامل ل�س��يادة الدول و�س��المة اأرا�سيها ومبداأ عدم التدخُّ ي لهذه التحدِّ بالت�سدِّ
لة  يات الأ�سا�س��ية والكرامة املتاأ�سِّ يف ال�س��وؤون الداخلية للدول، وكذلك جميع حقوق الإن�س��ان، واحلرِّ

لالأفراد كافًة؛

��ار  اه��ات اجلدي��دة لالجتِّ ��ار ولالجتِّ ي لتحوي��ل ط��رق الجتِّ ��د اأي�س��ًاًً �س��رورة الت�س��دِّ 24- نوؤكِّ
رات، مبا يف ذلك التجارة الإلكرونية وخدمات ال�سراء الربيدية على �سبكة الإنرنت؛ باملخدِّ

ة و�سائل منها تعزيز ال�سراكات  رات، بعدَّ باع نهج متكامل يف �سيا�سات املخدِّ 25- نالحظ اأهمية اتِّ
�سات،  بني قطاعات ال�سحة العامة والعدل واإنفاذ القانون، وتي�سري التعاون والتِّ�سال فيما بني املوؤ�سَّ

ح�سب القت�ساء؛

ل اإىل فهم اأف�سل للدوافع الجتماعية والقت�سادية التي تقف وراء  26- نعرب عن �سرورة التو�سُّ
رات العاملية؛ م�سكلة املخدِّ

دة يف بع�س املناطق؛ ي امل�ستجدَّ املتمثِّل يف تعاطي عقاقري متعدِّ 27- نالحظ التحدِّ

رًا  يًا خط��ريًا ومتطوِّ ل حتدِّ ��طات الأمفيتاميني��ة ل تزال ت�س��كِّ 28- نع��رب ع��ن قلقنا م��ن اأنَّ املن�سِّ
رات؛ يواجه اجلهود الدولية الرامية اإىل مكافحة املخدِّ

ع ال��دول الأع�س��اء عل��ى التع��اون، ح�س��ب القت�س��اء، مع اأ�سح��اب امل�سلح��ة املعنيني  29- ن�س��جِّ
ا على القيود املالية  ر التدابري املتَّخذة على ال�سعيدين الوطن��ي واملحلي، ردًّ �س��عيًا اإىل �سم��ان األَّ توؤثِّ
والقت�سادي��ة، تاأث��ريًا مفرط��ًا عل��ى تنفيذ �سيا�س��ات �س��املة ومتوازن��ة يف جمال خف���س الطلب على 
رات وعر�سه��ا، مبا يف ذل��ك توفري اخلدمات ال�سحي��ة املالئمة ذات ال�سلة وفقًاًً للت�س��ريعات  املخ��دِّ

الوطنية، وكذلك بذل جهود كافية من اأجل خف�س الطلب؛

30- ن��ربز احلاج��ة اإىل موا�سل��ة تق��دمي امل�س��اعدة التقنية اإىل ال��دول الأع�ساء م��ن اأجل تعزيز 
رات العاملية، بن��اًء على طلبه��ا، وو�سع ا�س��راتيجيات وتدابري  قدرًاته��ا عل��ى مواجهة م�س��كلة املخ��دِّ
رات وامل�س��ي يف تعزي��ز القائ��م منه��ا؛ وت�س��جيع ا�س��تهالل مب��ادرات لبن��اء  وطني��ة ملكافح��ة املخ��دِّ
الق��درًات تك��ون اأك��رث تركيزًا على الأهداف، وت�س��تند اإىل الأدلَّة العلمية، ل�سالح ال�س��لطات الوطنية 
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�س��ات اإنفاذ القانون م��ع مراعاة اللتزامات  ��ة؛ وا�س��تعرا�س وحتدي��ث الأُطر القانونية وموؤ�سَّ املخت�سَّ
الدولي��ة املنطبق��ة ب�س��اأن حقوق الإن�س��ان؛  وحت�س��ني اآلي��ات التعاون ال��دويل القائم��ة؛ وتعزيز تطوير 
نظ��م واإح�س��اءات الر�س��د الوطنية من اأج��ل جمع البيانات وحتليلها على نحو �س��ليم يكفل ا�س��تبانة 

رات؛ �سية واآثار تدابري مكافحة املخدِّ اهات احلالية والقدرًات املوؤ�سَّ الجتِّ

  )20(
،مة عرب الوطنية 31- ندعو الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

اتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافح��ة  وال��دول الأط��راف يف  )21( ح�س��ب القت�س��اء، 
،ويف بروتوكولته��ا

)22( اإىل ال�س��تفادة على نحو اأك��رث فعالية من اأحكام التعاون ال��دويل ذات ال�سلة الواردة يف 
الف�س��اد

رات العاملية؛ ي لبع�س جوانب م�سكلة املخدِّ تلك ال�سكوك، من اأجل الت�سدِّ

د على احلاجة اإىل ال�س��تمرار يف حت�س��ني  ��ب بالتداب��ري الت��ي اتُّخذت حتى الآن، ون�س��دِّ 32- نرحِّ
ذ الولي��ات املنوطة به بفعالي��ة وكفاءة،  رات واجلرمي��ة وو�سعه املايل لك��ي ينفِّ حوكم��ة مكت��ب املخ��دِّ

وبا�ستخدام املوارد املالئمة؛

يات واأولوي��ات العمل املقبل التالية يف تنفيذ الإعالن ال�سيا�س��ي  33- َن�س��َتبني الإجن��ازات والتحدِّ
وخطة العمل:

األف-  خف�ض الطلب والتدابري ذات ال�سلة
الإجنازات

رات هو م�س��كلة �سحي��ة، واأنَّ الكثري من الدول الأع�ساء اعتمدت  1- نق��رُّ باأنَّ اإدمان املخدِّ
رات ت�س��مل  رات ذات عنا�سر للحدِّ من الطلب على املخدِّ ا�س��راتيجيات وطنية ملكافحة املخدِّ
��ر، والع��الج، والرعاي��ة، واإع��ادة التاأهي��ل، والنقاهة،  ��ل املبكِّ تداب��ري الوقاي��ة الأولي��ة، والتدخُّ
واإع��ادة الإدم��اج يف املجتم��ع، ف�ساًل عن التدابري الرامية اإىل التقلي��ل اإىل اأدنى حدٍّ من الآثار 
رات على ال�سح��ة العام��ة واملجتم��ع واإىل الوقاية من تل��ك الآثار  الت��ي يخلفه��ا تعاط��ي املخ��دِّ
وذل��ك يف اإط��ار تدابري ت�سدٍّ متوازنة اإىل جانب احلدِّ من العر�س، وفقًاًً للت�س��ريعات الوطنية 
رات واإجراء بحوث ب�س��اأنها،  رات، ور�سد حالة املخدِّ والتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
ع الدول الأع�ساء التي مل تنظر بعُد يف و�سع تلك ال�س��راتيجيات واعتمادها وتنفيذها  ون�س��جِّ
ال، على اأن تبادر اإىل ذلك وفقًاًً لل�سيا�سات والت�سريعات الوطنية، ف�ساًل عن تقييمها  ب�سكل فعَّ

وا�ستعرا�سها وتعزيزها يف الوقت املنا�سب، ح�سب القت�ساء؛
2- نالح��ظ اأنَّ بع���س ال��دول الأع�س��اء تعم��ل، يف اإط��ار ا�س��راتيجياتها الوطني��ة ملكافح��ة 
رات، عل��ى تو�س��يع نط��اق خدم��ات الوقاية والع��الج والت�س��خي�س والرعاي��ة والدعم ذات  املخ��دِّ

)20( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلَّد 2225، الرقم 39574.

)21( املرجع نف�سه، املجلَّدات 2237 و 2241 و 2326، الرقم 39574.

)22( املرجع نف�سه، املجلَّد 2349، الرقم 42146.
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ال�سلة بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية/الأيدز و�سائر الأمرا�س املنقولة عن طريق الدم بحيث 
الت املبيَّنة  رات باحلقن، ونالحظ اأي�سًاًً اأنَّ الدول التي قامت بتنفيذ التدخُّ ت�سمل متعاطي املخدِّ
رات واجلرمية وبرنامج  يف الدلي��ل التقن��ي ال�س��ادر ع��ن منظمة ال�سحة العاملي��ة ومكتب املخ��دِّ
)23( عل��ى نح��و يتوافق م��ع املبادئ الأ�سا�س��ية 

،الأمم املتح��دة امل�س��رك ب�س��اأن الأي��دز وفريو�س��ه
لنظمه��ا القانوني��ة الداخلي��ة وت�س��ريعاتها الوطني��ة، ق��د خف�ست، عل��ى نحو لف��ت للنظر، عدَد 
ح��الت الإ�سابة بفريو���س نق�س املناعة الب�س��رية، واأنَّ بع�س البلدان يو�س��ك عل��ى الق�ساء على 

رات باحلقن؛ انتقال فريو�س نق�س املناعة الب�سرية ذي ال�سلة بتعاطي املخدِّ
��ذت، �سمن اأُطره��ا القانوني��ة ووفقًاًً  3- نالح��ظ اأي�س��ًاًً اأنَّ خمتل��ف ال��دول الأع�س��اء قد نفَّ
رات والقوان��ني الدولية الأخ��رى ذات ال�سلة، برامج  لالتفاقي��ات الدولي��ة الث��الث ملراقبة املخدِّ
رت  رات م��ن جانب املجرمني، ل �س��يما الأطفال، ووفَّ �س��املة ب�س��اأن احلدِّ م��ن الطلب على املخدِّ
اأي�سًاًً، يف اإطار ا�سراتيجياتها الوطنية، جمموعة وا�سعة من بدائل الإدانة والعقوبة يف احلالت 
رات، اأو يف احل��الت الت��ي يكون فيه��ا متعاطي  املنا�س��بة القليل��ة اخلط��ورة ذات ال�سل��ة باملخ��دِّ
رات ق��د ارتكب جرمية على النحو املذكور يف الأحكام ذات ال�سلة من التفاقيات الدولية  املخ��دِّ

رات؛ ملراقبة املخدِّ
رات، الت��ي و�سعها مكتب  4- نحي��ط علم��ًا باملعايري الدولية ب�س��اأن الوقاية م��ن تعاطي املخدِّ
ع على  رات واجلرمية بالتعاون الوثي��ق مع الدول الأع�ساء، ون�س��جِّ الأمم املتح��دة املعن��ي باملخ��دِّ

ال؛ موا�سلة تطوير املعايري الدولية ا�ستنادًاً اإىل الأدلَّة العلمية، وعلى تنفيذها الفعَّ
ة دول اأع�س��اء لو�س��ع مبادرات م�س��ركة ب��ني هيئات  ��ب باجله��ود الت��ي تبذله��ا ع��دَّ 5- نرحِّ

رات؛ لت تعاطي املخدِّ التعليم العام واإنفاذ القانون بغية معاجلة ارتفاع معدَّ

يات واأولويات العمل التحدِّ
رة  يات الرئي�س��ية يف معاجلة الطلب غري امل�س��روع على العقاقري املخدِّ 6- نرى اأنَّ من التحدِّ
رات  ��رات العقلي��ة �س��رورَة زيادة الركيز، وفق��ًاًً لالتفاقيات الدولية الث��الث ملراقبة املخدِّ واملوؤثِّ
واملب��ادئ اجلوهري��ة للنُُّظ��م القانوني��ة الداخلي��ة والت�س��ريعات الوطني��ة املعم��ول به��ا يف الدول 
دة التي تواجه  ي��ات املحدَّ رات، مع مراعاة التحدِّ الأع�س��اء، على الآث��ار ال�سحية املتعلقة باملخدِّ
�سني للمخاطر والن�س��اء، مبن فيهن  الفئ��ات امل�س��ت�سعفة، كالأطف��ال واملراهقني وال�س��باب املعرَّ
احلوامل، والأ�س��خا�س ذوي احلالت املر�سية ال�سحية والنف�س��انية املختلطة والأقليات العرقية  
الة  ��ا؛ و�س��رورَة امل�سي يف تعزي��ز وتوطيد ا�س��راتيجيات وطنية فعَّ �س��ني اجتماعيًّ والأف��راد املهمَّ
رات ت�س��تند اإىل اأدلَّة علمية وت�س��مل عنا�سر ترمي اإىل تقلي�س الطلب على  ب�س��اأن مراقبة املخدِّ
��ر والع��الَج والرعايَة واإع��ادَة التاأهيل  َل املبكِّ ��ن الوقاي��َة الأولي��ة والتدخُّ رات بحي��ث تت�سمَّ املخ��دِّ

رات واجلرمية وبرنامج الأمم املتحدة امل�سرك  )23( الدليل التقني ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية ومكتب املخدِّ

رات باحلقن يف �ستَّى اأنحاء  ه اإىل البلدان من اأجل اأن ت�سع اأهدافًا ب�ساأن متكني متعاطي املخدِّ ب�ساأن الأيدز وفريو�سه، املوجَّ
حة . )جنيف، منظمة  العامل من ال�س��تفادة من خدمات الوقاية والعالج والرعاية املتعلقة بهذا املر�س؛ ن�س��خة 2012 املنقَّ

ال�سحة العاملية، 2012(.
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والنقاه��َة واإع��ادَة الإدم��اج يف املجتمع، عالوة عل��ى تدابري تهدف اإىل التقليل ق��در الإمكان من 
رات؛ بة على تعاطي املخدِّ العواقب ال�سحية العامة والعواقب الجتماعية املرتِّ

ذ، حيثما كان ذلك منا�س��بًاًً، نظامًا وا�س��ع  7 -  نربز �سرورة اأن ت�سوغ الدول الأع�ساء وتنفِّ
ر، ي�ستند اإىل الأدلَّة العلمية، من قبيل املعايري الدولية ب�ساأن  ل املبكِّ النطاق للوقاية الأولية والتدخُّ

رات وتدابري اأخرى ت�سمل الأن�سطة التثقيفية واحلمالت التفاعلية؛ الوقاية من تعاطي املخدِّ
دًا احلاجة اإىل ال�ستمرار يف تعزيز نظم ال�سحة العامة، ل �سيما يف جمالت  د جُمدَّ 8- نوؤكِّ
الوقاية والعالج واإعادة التاأهيل يف اإطار نهج للحدِّ من الطلب يكون �ساماًلً ومتوازنًاً وي�ستند اإىل 

الأدلَّة العلمية؛
رات، اإىل و�سع اأو موا�سلة  9- نربز احلاجة، يف اإطار ا�سراتيجية وطنية �ساملة ملراقبة املخدِّ
اهات احلالية يف الطلب غري  تعزيز اآليات ر�سد وطنية تقوم بجمع وحتليل البيانات ب�ساأن الجتِّ
رات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالثغرات التي قد ت�سوب توفري ما يلزم من  امل�سروع على املخدِّ
خدم��ات ال�سحة العامة واخلدمات التثقيفية والجتماعية، ونهيب مبكتب الأمم املتحدة املعني 
رات واجلرمية و�س��ائر كيان��ات الأمم املتحدة واملنظمات الدولي��ة ذات ال�سلة اأن تدعم،  باملخ��دِّ

عند الطلب، هذه اجلهود بالتعاون مع الدول الأع�ساء؛
10- ندع��و ال��دول الأع�ساء اإىل امل�س��ي يف اتِّخاذ التدابري الالزمة ل�سم��ان انتفاع اجلميع من 
رات، مع مراعاة الحتياجات اخلا�سة للن�ساء  التدابري ال�ساملة يف جمال خف�س الطلب على املخدِّ
رات، كي ي�ستفيدوا على قدم امل�ساواة  والأطفال والظروف التي يواجهونها فيما يتعلق مب�ساكل املخدِّ

ودومنا متييز من تلك التدابري، ون�سجع على موا�سلة التعاون الدويل يف  هذا املجال؛
دًا التزامن��ا باحل��دِّ من انتقال فريو���س نق�س املناعة الب�س��رية بني متعاطي  ��د جُم��دَّ 11- نوؤكِّ
رات باحلق��ن بن�س��بة 50 يف املائ��ة بحلول �س��نة 2015 متا�س��يًا مع الأه��داف الدولية املتَّفق  املخ��دِّ
عليها يف الإعالن ال�سيا�س��ي ل�س��نة 2011 ب�ساأن فريو���س نق�س املناعة الب�سرية والأيدز: "تكثيف 
)24(  ونالحظ اأنَّ الأدلَّة 

 ."جهودن��ا من اأجل الق�ساء على فريو���س نق�س املناعة الب�س��رية والأي��دز
اها الإعالن؛ املتاحة ت�سري اإىل �سرورة بذل مزيد من اجلهود لتحقيق الأهداف العاملية التي يتوخَّ

رات، واملبادئ  ع ال��دول الأع�س��اء، وفق��ًاًً لالتفاقي��ات الدولية الث��الث ملراقبة املخ��دِّ 12- ن�س��جِّ
الأ�سا�س��ية لنظمه��ا القانوني��ة الداخلي��ة وت�س��ريعاتها الوطني��ة، عل��ى النظ��ر يف اأن تتَّخ��ذ ح�س��ب 
رات  القت�ساء، تدابري تهدف اإىل التقليل اإىل اأدنى حدٍّ من الآثار ال�سلبية التي يخلفها تعاطي  املخدِّ
على ال�سحة العامة واملجتمع املبينة يف الدليل التقني ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية ومكتب 
ع اأي�سًاًً، حيثما  رات واجلرمية وبرنامج الأمم املتحدة امل�سرك ب�ساأن الأيدز وفريو�سه، ون�سجِّ املخدِّ

ي؛ كان ذلك منا�سبًاًً، على التعاون الثنائي والإقليمي والدويل ملواجهة هذا التحدِّ
رات النف�سانية اجلديدة  يات التي تطرحها املوؤثِّ د احلاجة اإىل تعميق املعرفة بالتحدِّ 13- نوؤكِّ
اهاتها واآثارها  ��رات واجتِّ ون��ربز احلاجة اإىل و�سع ُنُهج �س��املة ومتكاملة للك�س��ف ع��ن تلك املوؤثِّ

)24( مرفق قرار اجلمعية العامة 277/65.
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ال�سحي��ة ال�س��لبية املحتمل��ة واآثاره��ا الأخ��رى وحتليله��ا وحتديده��ا، بالتعاون الوثي��ق مع جلنة 
رات  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات ومكتب الأمم املتحدة املعن��ي باملخدِّ املخ��دِّ
 ومنظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة، و�س��ائر املنظم��ات الدولي��ة والأُط��ر التعاوني��ة العاملي��ة والإقليمي��ة  

ذات ال�سلة؛

14- نالحظ بقلق اأنَّ توافر العقاقري اخلا�سعة للمراقبة الدولية لالأغرا�س الطبية والعلمية، 
نة، ل يزال منخف�سًا بل منعدمًا يف كثري من بلدان العامل،  ول �سيما لتخفيف الأمل والرعاية امل�سكِّ
رات، بالتعاون  رات والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ ونربز �سرورة قيام الدول الأع�ساء وجلنة املخدِّ
رات واجلرمية ومنظمة ال�سحة العاملية، ح�سب القت�ساء،  مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
مبعاجلة هذا الو�سع عن طريق تعزيز التدابري الرامية اإىل �سمان توافر تلك العقاقري واإمكانية 
احل�س��ول عليه��ا لالأغرا���س الطبية والعلمي��ة، وفقًاًً للت�س��ريعات الوطنية، مع القي��ام يف الوقت 
ار بها، من اأجل حتقيق اأهداف التفاقيات الدولية الثالث   نف�سه مبنع ت�سريبها وتعاطيها والجتِّ

رات؛ ملراقبة املخدِّ

باء -  خف�ض العر�ض والتدابري ذات ال�سلة

الإجنازات

م املحرز ب�س��اأن التدابري املت�سلة باحلدِّ م��ن اإنتاج العقاقري  15- نالح��ظ م��ع التقدير التقدُّ
رات العقلية وعر�سها على نحو غري م�سروع مع �سمان توافرها لالأغرا�س الطبية  رة واملوؤثِّ املخدِّ
رات العاملية ل تزال م�س��كلًة رئي�س��يًة يف اأنحاء  ��د عل��ى اأنَّ م�س��كلة املخدِّ ��ا، ونوؤكِّ والعلمي��ة ح�سريًّ

كثرية من العامل وتعيق التنمية الجتماعية-القت�سادية ورفاه النا�س؛

ب باجلهود التي تبذلها خمتلف الدول الأع�ساء للحدِّ اإىل درجة كبرية من الزراعة  16- نرحِّ
��رات العقلية،  رة و�سن��ع املوؤثِّ غ��ري امل�س��روعة للمحا�سي��ل امل�س��تخَدمة يف اإنت��اج العقاق��ري املخ��دِّ
يف اإط��ار التدابري امل�س��تدامة ملراقب��ة املحا�سيل على نحو ي�س��مل تدابري الإب��ادة، وتدابري اإنفاذ 
القان��ون، وا�س��راتيجيات التنمي��ة من قبيل التنمية البديلة، مبا يف ذل��ك برامج التنمية البديلة 
الوقائية، حيثما جرى تطبيقها، اإ�سافًة اإىل غريها من ال�سراتيجيات الوطنية الناجحة، وفقًاًً 

رات؛ لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

17- نق��رُّ باجله��ود الت��ي تبذلها ال��دول الأع�ساء يف تطوير تقني��ات اإنفاذ القان��ون يف اإطار 
رات بو�سائل منها تباُدل املعلومات واأف�سل املمار�سات، عالوة على التن�سيق  جهودها ملراقبة املخدِّ
 الإقليمي والدويل، وبناء القدرًات، ويف بع�س احلالت تنفيذ عمليات مراقبة عرب احلدود وعمليات 

ية؛ مراقبة بحرِّ
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ة، بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة  18- نقرُّ اأي�سًاًً باجلهود التي تبذلها الدول الأع�ساء املهتمَّ
رات واجلرمية، م��ن اأجل تكييف ُنُظم الر�سد فيها مبا يتالءم والظروف اخلا�سة  املعن��ي باملخدِّ
م املحرز يف منع الزراعة غري امل�سروعة للمحا�سيل امل�ستخدمة  بكلِّ بلد، وذلك بهدف تقييم التقدُّ
رات العقلية والق�ساء عليها اأو احلدِّ منها على نحو كبري  رة واملوؤثِّ يف اإنتاج و�سنع العقاقري املخدِّ
وقابل للقيا�س، و�سمان اإمكانية اإجراء مقارنات بني الإح�ساءات، بغية اإتاحة املجال اأمام اإجراء 
نها الإعالن  دة يف خطة العمل التي يت�سمَّ م املحرز نحو بلوغ الأهداف املح��دَّ تقيي��م اأف�س��ل للتقدُّ
 ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ساأن التعاون الدويل �سوب ا�سراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�سكلة 

رات العاملية؛ املخدِّ

ع املهتمني  ب باعتماد مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن التنمية البديلة، ون�سجِّ 19- نرحِّ
�س��ات املالية الدولي��ة واجلهات املانحة و�س��ائر  م��ن ال��دول الأع�س��اء واملنظمات الدولي��ة واملوؤ�سَّ
اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني على ال�سر�ساد بتلك املبادئ التوجيهية عند ت�سميم وتنفيذ برامج 

التنمية البديلة، بل وبرامج التنمية البديلة الوقائية عند القت�ساء؛

ي لتزايد توافر  دة تكفل الت�سدِّ م على �سعيد و�سع تدابري دولية موحَّ 20- نقرُّ مبا اأُحرز من تقدُّ
ل خماطَر على �سحة النا�س و�سالمتهم، مبا يف ذلك  رات النف�سانية اجلديدة التي قد ت�سكِّ املوؤثِّ
ر، والتعاون مع الدول الأع�ساء واملنظمات الإقليمية  اإن�ساء مركز مرجعي عاملي ونظام الإنذار املبكِّ
ذات ال�سلة على حتديد تلك املواد واإعداد تقارير عنها بهدف زيادة جمع البيانات وحت�سني فهمنا 
ه باجلهود املتوا�سلة التي  الة على م�ستوى ال�سيا�سات العامة، وننوِّ اجلماعي واإيجاد و�سائل ت�سدٍّ فعَّ
رات واجلرمية من اأجل تعزيز قدرًات الدول الأع�ساء  يبذلها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
 وحت�س��ني تطبي��ق عملية اجلدول��ة الدولية بالتعاون م��ع منظمة ال�سحة العاملي��ة والهيئة الدولية 

رات؛ ملراقبة املخدِّ

م الكب��ري ال��ذي اأحرزته ال��دول الأع�س��اء، بالتعاون مع املنظم��ات الدولية  ه بالتق��دُّ 21- نن��وِّ
رات، يف جمال مراقبة  وهيئات الأمم املتحدة ذات ال�سلة، ول �سيما الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
��ب بتل��ك اجلهود امل�س��ركة التي دعمها ا�س��تخداُم نظام الإ�س��عارات ال�س��ابقة  ال�س��الئف، ونرحِّ
للت�سدي��ر بالتِّ�س��ال احلا�س��وبي املبا�س��ر الذي زاد كث��ريًاً من فعالية تلك اجلهود امل�س��ركة يف 
احلدِّ من ت�س��ريب ال�س��الئف اخلا�سعة للمراقبة مبوجب اتفاقية �سنة 1988 من قنوات التجارة 
 الدولية، وندعو الدول الأع�ساء التي مل ت�ستخدم بعد هذا النظام على نحو كامل اإىل اأن تنظر يف 

القيام بذلك؛

يات واأولويات العمل التحدِّ

يات ونقرُّ  ى وحدها له��ذه التحدِّ 22- ن�س��لِّم ب��اأنَّ تداب��ري اإنفاذ القان��ون ل ميكنها اأن تت�س��دَّ
ي؛ باع نهج �سامل ومتوازن لإجناح تدابري الت�سدِّ باأهمية تعزيز اتِّ
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23- ن�س��لِّم اأي�س��ًاًً ب�سرورة اأن يجرى، عند القت�س��اء، تقييم علمي لتدابري احلدِّ من عر�س 
رات بغي��ة توجيه املوارد احلكومية نحو املبادرات التي اأثبتت جناعتها يف معاجلة اأ�س��باب  املخ��دِّ

رات العاملية؛ م�سكلة املخدِّ
يات اخلطرية الت��ي تطرحها ال�سالت  ��ة اإىل مواجه��ة التحدِّ د عل��ى احلاجة املا�سَّ 24- ن�س��دِّ
ار  مة، مب��ا فيها الجتِّ رات والف�س��اد و�س��ائر اأ�س��كال اجلرمية املنظَّ ار باملخدِّ املتزاي��دة ب��ني الجتِّ
ار بالأ�سلحة النارية واجلرائم ال�سيربانية، وكذلك يف بع�س احلالت الإرهاب  بالأ�سخا�س والجتِّ
يات اخلطرية التي  وغ�س��ل الأموال، مبا يف ذلك غ�س��ل الأموال املرتبط بتمويل الإرهاب، والتحدِّ
جتابهها �س��لطات اإنفاذ القانون وال�س��لطات الق�سائية يف مواجهة الو�س��ائل الدائمة التغريُّ التي 

تلجاأ اإليها التنظيمات الإجرامية عرب الوطنية من اأجل اجتناب ك�سفها ومالحقتها ق�سائيًّا؛
ال للقانون واحرام �سيادة القانون ي�ساهمان يف مكافحة م�سكلة  25- نقرُّ باأنَّ التطبيق الفعَّ
رات ومرتكب��ي  ��ران اجله��ود الرامي��ة اإىل حما�س��بة املتجري��ن باملخ��دِّ رات العاملي��ة ويي�سِّ املخ��دِّ

اجلرائم ذات ال�سلة على اأفعالهم؛
26- نعيد التاأكيد على �سرورة تعزيز التعاون الدويل لدعم برامج التنمية البديلة امل�ستدامة، 
مب��ا يف ذل��ك التنمي��ة البديل��ة الوقائية، ح�س��ب القت�س��اء، كجزء اأ�سا�س��ي من ال�س��راتيجيات 
الناجحة ملراقبة املحا�سيل من اأجل زيادة النتائج الإيجابية لتلك الربامج، ل �سيما يف املناطق 
��رات العقلية  رة واملوؤثِّ رة م��ن زراع��ة املحا�سي��ل التي ُت�س��تخَدم يف اإنت��اج العقاقري املخ��دِّ املت�س��رِّ
�س��ة خلط��ر زراعة تلك املحا�سيل، م��ع مراعاة مبادئ الأمم املتح��دة التوجيهية  واملناط��ق املعرَّ

ب�ساأن التنمية البديلة؛
27- نعيد التاأكيد اأي�سًاًً على �سرورة و�سع ا�س��راتيجيات م�ستدامة تكفل مراقبة املحا�سيل 
على نحو يتَّ�سق والأطَر القانونية الداخلية، مع اإيالء ما يلزم من عناية للتنمية البديلة باعتبارها 
جزءًاً اأ�سا�سيًّا من تلك ال�سراتيجيات وفقًاًً ملبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن التنمية البديلة، 
بغية ا�س��تحداث منتجات من خالل التنمية البديلة، مبا فيها، ح�س��ب القت�ساء، التنمية البديلة 
د ا�ستنادًاً اإىل طلب ال�سوق و�سال�سل الإنتاج ذات القيمة امل�سافة، وذلك على نحو  الوقائية، حُتدَّ
خ 16 اآذار/ مار�س 2012  رات 8/55 املوؤرَّ  ي�سمل ال�سراتيجيات امل�سار اإليها يف قرار جلنة املخدِّ
خ 15اآذار/مار���س 2013 املعنون��ني "متابع��ة خط��ة العمل ب�س��اأن التعاون  وقراره��ا 15/56 امل��وؤرَّ
رات العاملية فيما يتعلق بو�سع  الدويل �سوب ا�سراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�سكلة املخدِّ
 ا�سراتيجيات لأدوات ت�سويق طوعية خا�سة مبنتجات التنمية البديلة، مبا فيها منتجات التنمية 

البديلة الوقائية"؛
رات النف�سانية  ي اجلديد واملتعاظم الذي تفر�سه املوؤثِّ د على �سرورة حتديد التحدِّ 28- ن�سدِّ
اجلدي��دة الت��ي تنطوي على خماطر حمتملة والتي اأخذت تظهر بوترية �س��ريعة، و�سرورة فهمه 
رات،  ��ر توزيع تلك املوؤثِّ على نحو اأف�سل، مع مراعاة اأنَّ تكنولوجيات املعلومات والتِّ�سالت تي�سِّ
��د عل��ى �سرورة تعزي��ز التعاون عن طريق جمع وتب��اُدل البيانات املتعلق��ة باإنتاج تلك املواد   ونوؤكِّ

وتوزيعها واآثارها؛
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ة يف بع�س املناطق يف جمال  اهات امل�ستجدَّ ع الدول الأع�ساء على اأن تر�سد الجتِّ 29- ن�سجِّ
نات �س��به الأفيونية ال�سطناعية التي ل تخ�سع للمراقبة  ا�س��ترياد وت�سدير وتوزيع بع�س امل�س��كِّ
طة  ال لالآلم املتو�سِّ الدولية، ول �سيما الرامادول الذي ُي�ستخَدم يف العديد من البلدان كعالج فعَّ
ة، واأن تر�س��د اأمن��اط ال�س��تخدام غ��ري الطب��ي لتل��ك امل��واد واإ�س��اءة ا�س��تعمالها داخل  واحل��ادَّ
رات واجلرمية  حدوده��ا الوطني��ة، واأن توا�س��ل، بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة املعن��ي باملخدِّ
رات وغريها من املنظمات ذات ال�سلة،  ومنظم��ة ال�سح��ة العاملية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
ة من خالل القنوات الثنائية  اهات والأمناط امل�ستجدَّ تقا�سم املعلومات وتباُدلها ب�ساأن تلك الجتِّ
دة الأطراف، واأن تنظر يف الوقت ذاته يف اتِّخاذ تدابري مالئمة وفقًاًً للت�سريعات الوطنية  واملتعدِّ
ته��دف اإىل من��ع وتقلي�س ال�س��تعمال غ��ري الطبي لتلك املواد واإ�س��اءة ا�س��تعمالها وعر�سها من 

م�سادر غري م�سروعة وت�سريبها، مع �سمان تواُفرها لالأغرا�س الطبية والعلمية؛
د عل��ى �س��رورة توثيق ُعرى التع��اون بني ال��دول الأع�ساء والهيئ��ة الدولية ملراقبة  30- ن�س��دِّ
ار بال�س��الئف الكيميائية وغريها من املواد غري  رات م��ن خالل تباُدل املعلومات عن الجتِّ املخ��دِّ
رات، مب��ا يف ذلك معلومات عن اأ�س��اليب  املجدَول��ة امل�س��تخَدمة يف ال�سن��ع غري امل�س��روع للمخدِّ
ت�سريبها اجلديدة، وفقًاًً ملا تن�سُّ عليه الفقرة 12 من املادة 12 من اتفاقية �سنة 1988؛ وتعزيز 
ر�س��د جت��ارة امل��واد غري املدرج��ة يف القائمة الدولية املح��دودة للمواد غ��ري املجدَولة اخلا�سعة 
ع احلكومات على اعتماد  رات، ون�س��جِّ دها الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ ملراقب��ة خا�س��ة التي تتعهَّ
مفهوم اعتبار ال�سناعة �س��ريكًا حا�سمًا يف منع ت�سريب ال�سالئف الكيميائية ويف ت�سهيل حتديد 
املعام��الت امل�س��بوهة للم��واد غري املجدولة منعًا ل�س��تخدامها يف ال�سنع غري امل�س��روع للعقاقري 

رات العقلية؛ رة واملوؤثِّ املخدِّ
31- نالح��ظ اأنَّ ت�س��ريب ال�س��الئف الكيميائي��ة، مب��ا يف ذل��ك امل�س��تح�سرات ال�سيدلني��ة 
رات و�سنعها على نحو  ا اأمام كبح اإنتاج املخدِّ يًا رئي�سيًّ ل حتدِّ املحتوية على تلك املواد، ل يزال ي�سكِّ
د على �سرورة اأن توا�سل الدول الأع�ساء تعزيز مراقبة ال�سالئف الكيميائية،  غري م�سروع، ونوؤكِّ
تها الهيئة الدولية ملراقبة  ع يف ا�ستخدام الأدوات التي اأعدَّ ح�سب القت�ساء، بو�سائل منها التو�سُّ
رات، مثل نظام الإ�سعارات ال�سابقة للت�سدير بالتِّ�سال احلا�سوبي املبا�سر ونظام التبليغ  املخدِّ
عن حوادث ال�س��الئف بالتِّ�سال احلا�س��وبي املبا�س��ر، وو�سع مدونات طوعية لقواعد ال�س��لوك 
بالتع��اون م��ع ال�سناع��ات املعني��ة وغريها م��ن ال�س��ركات ذات ال�سل��ة، وتعزيز ال�س��راكات بني 

القطاعني العام واخلا�س، وتعزيز التعاون الدويل؛
32- نع��رب ع��ن قلقنا م��ن اأنَّ الزراعة غري امل�س��روعة خل�سخا���س الأفيون و�س��جرية الكوكا 
ار به��ا على نحو غري م�س��روع ل تزال  رات و�سنعها وتوزيعه��ا والجتِّ ��ب واإنت��اج املخ��دِّ ونبت��ة القنَّ
رات العاملي��ة، ونقرُّ باحلاج��ة اإىل تعزيز  ي مل�س��كلة املخ��دِّ ي الرئي�س��ي اأم��ام الت�سدِّ ��ل التح��دِّ متثِّ
ا�س��راتيجيات م�س��تدامة ملراقب��ة املحا�سي��ل ت�س��مل، يف جملة اأم��ور، التنمية البديل��ة، وتدابري 
الإب��ادة وتداب��ري اإنفاذ القان��ون الرامية اإىل تقلي���س زراعة تلك املحا�سيل غري امل�س��روعة على 
نحو كبري وقابل للقيا�س، كما نقرُّ باحلاجة اإىل تكثيف اجلهود امل�سركة على امل�ستويات الوطنية 
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والإقليمية والدولية بطريقة اأكرث �س��موًل، وفقًاًً ملبداأ امل�س��وؤولية العامة وامل�س��ركة، بو�سائل منها 
ا�س��تخدام الأدوات والتداب��ري الوقائي��ة املنا�س��بة، وتعزي��ز امل�س��اعدة املالية والتقني��ة والربامج 

يات؛ ي لهذه التحدِّ هة نحو العمل وتن�سيقها على نحو اأف�سل من اأجل الت�سدِّ املوجَّ
33- نق��رُّ بال��دور اله��ام ال��ذي ت�سطل��ع ب��ه البل��دان الت��ي تراكم��ت لديها خ��ربات يف جمال 
التنمية البديلة على نحو ي�س��مل، ح�س��ب القت�ساء، التنمية البديلة الوقائية، فيما يخ�سُّ تعزيز 
املمار�س��ات الف�سلى والدرو���س امل�س��تفادة من برامج م�س��ابهة، وندعو تلك البلدان اإىل موا�سلة 
رة من الزراعة غري امل�سروعة للمحا�سيل على تلك املمار�سات الف�سلى لكي  اإطالع الدول املت�سرِّ

ت�ستخدمها، عند القت�ساء، وفقًاًً خل�سو�سياتها الوطنية؛
هة  د على �سرورة زيادة تعزيز التعاون الدويل وعلى احلاجة اإىل تعزيز النُُّهج املوجَّ 34- ن�سدِّ
�س��ات املحلية  ��ذ تداب��ري لتنمية الأري��اف وتكفل تعزي��ز احلوكم��ة واملوؤ�سَّ نح��و التنمي��ة، الت��ي تنفِّ
وحت�س��ني الو�س��ول اإىل الأ�س��واق القانوني��ة والبنية التحتي��ة وتعزيز م�س��اركة املجتمعات املحلية 
دة الأطراف والثنائية يف ت�سميم وتنفيذ �سيا�سات  والنظر يف م�ساركة الوكالت الإمنائية املتعدِّ
وبرام��ج للتنمي��ة البديل��ة، مبا يف ذل��ك التنمية البديلة الوقائية، ح�س��ب القت�س��اء، وفقًاًً ملبادئ 

الأمم املتحدة التوجيهية ب�ساأن التنمية البديلة؛
د م��ن جديد على  دة الأوج��ه، ونوؤكِّ ي��ات متعدِّ 35- نق��رُّ ب��اأنَّ دول العب��ور ل ت��زال تواجه حتدِّ
ة اإىل التع��اون والدعم، مبا يف ذلك تقدمي امل�س��اعدة التقنية حتقيقًا لأغرا�س  احلاج��ة امل�س��تمرَّ
رات العاملي��ة، وفقًاًً لتفاقية �س��نة  منه��ا، تعزي��ز قدرًات تل��ك الدول عل��ى مواجهة م�س��كلة املخدِّ

1988 وعلى اأ�سا�س مبداأ امل�سوؤولية العامة وامل�سركة؛
36- نق��رُّ اأي�سًاًً ب�سرورة حت�س��ني التعاون ال��دويل فيما يتعلق بر�س��د التنظيمات الإجرامية 
ة و�سائل منها تباُدل املعلومات يف الوقت  رات وحظرها من خالل عدَّ ار باملخدِّ ال�سالعة يف الجتِّ
املنا�س��ب مب��ا يتما�س��ى مع القوان��ني والإج��راءات الوطنية، وع��ن طريق تكثيف التعاون، ح�س��ب 
القت�س��اء، يف جم��ال اإنفاذ القان��ون، كاإجراء عمليات مراقبة للحدود، على نحو ي�س��مل، حيثما 
اأمك��ن، تنفي��ذ تداب��ري م�س��ركة ملراقبة احل��دود، وعن طري��ق تعزيز التع��اون يف �سبط احلدود 
رات، بن��اًء على طل��ب الدول  ات ذات ال�سل��ة مبراقبة املخ��دِّ البحري��ة وم��ن خ��الل توف��ري املع��دَّ
رات ومنعها على نحو  ار باملخدِّ الأع�س��اء، وو�س��ع تدابري عملية جديدة تكفل ر�سد عمليات الجتِّ

ن من التعطيل الفعلي لأن�سطة تلك التنظيمات؛ ال والتمكُّ فعَّ
ه بال�س��راتيجيات املتكامل��ة خلف�س العر�س التي اعُتم��دت يف دول اأع�ساء عديدة  37- نن��وِّ
نت  مة ت�سمَّ والتي ا�س��ُتكملت يف كثري من الأحيان با�س��راتيجيات �ساملة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
ه باجلهود الن�سيطة التي تبذلها الدول الأع�ساء  رات، وننوِّ ار باملخدِّ عنا�سر ب�ساأن مكافحة الجتِّ
رات  على ِكاَل ال�سعيدين الوطني والدويل ملكافحة زراعة املحا�سيل غري امل�سروعة واإنتاج املخدِّ
ار بها ب�سورة غري م�س��روعة، ف�سال عن مكافحة �س��ائر اجلرائم ذات   و�سنعها وتوزيعها والجتِّ

رات؛ ال�سلة باملخدِّ
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 جيم -   مكافحة غ�سل الأموال وت�سجيع التعاون الق�سائي 
تعزيزاًً للتعاون الدويل

الإجنازات

مة،  ه باجله��ود التي تبذلها الدول الأطراف لتنفي��ذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّ 38- نن��وِّ
الن اأداتني  والربوتوكولت امللحقة بها، ح�س��ب القت�ساء، واتفاقية مكافحة الف�س��اد، اللتني ت�سكِّ
رات العاملي��ة، ونالحظ م��ع التقدير ارتفاع م�س��توى  مت��ني ملواجه��ة بع���س اأوجه م�س��كلة املخ��دِّ قيِّ
الن�سمام اإىل هاتني التفاقيتني، وندعو الدول الأع�ساء التي مل تنظر بعد يف الت�سديق عليهما 

اأو الن�سمام اإليهما اإىل القيام بذلك؛

اًل ملواجهة  ه اأي�سًاًً باأهمية التعاون الدويل والإقليمي ودون الإقليمي بو�سفه تدبريًا فعَّ 39- ننوِّ
��ات تنظيمية واإ�س��رافية داخلي��ة با�س��تخدام املبادرات  غ�س��ل الأم��وال، واأهمي��ة و�س��ع نظ��م واآليَّ

الدولية يف هذا املجال كمبادئ توجيهية، حيثما كان ذلك منا�سبًاًً؛

ال تنفيَذ املعايري الدولية التي  زت على نحو فعَّ 40- نق��رُّ ب��اأنَّ الأُطر الإقليمية والدولية قد عزَّ
ى  ا اأدَّ ت�س��هم يف حماربة غ�س��ل الأموال واجلرائم املالية الأخرى، وَبَنت الثقَة بني امل�س��وؤولني ممَّ

اإىل فهم اأف�سل للمتطّلبات القانونية والإجرائية اخلا�سة بتلك الأطر؛

يات والأولويات التحدِّ

ي لغ�س��ل الأموال، ون�س��لِّم  يات العديدة التي تواجه الت�سدِّ 41 - نعرب عن قلقنا جتاه التحدِّ
باأنَّ قيمة عائدات اجلرمية املُ�ساَدرة املرتبطة باأن�س��طة غ�س��ل الأموال على ال�سعيد العاملي ما 
زالت منخف�سة، ومن ثمَّ نوا�سل التاأكيد على �سرورة توافر املزيد من املعلومات ب�ساأن عائدات 
مة عرب الوطنية بغية تعزيز قدرًات الدول الأع�ساء على منع  ية عن اجلرمية املنظَّ اجلرمية املتاأتِّ

رات؛ ار باملخدِّ ومكافحة غ�سل الأموال النا�سئة عن الجتِّ

قة، وتدعيمها اإذا  دًا على �سرورة ا�س��تعرا�س الدول الأع�ساء للتدابري املن�سَّ د جُمدَّ 42 - نوؤكِّ
رات،  ��ار باملخدِّ دع��ت احلاج��ة، وتعزيز بناء القدرًات ملكافحة غ�س��ل الأموال النا�س��ئة عن الجتِّ
وحت�س��ني التع��اون الق�سائي، ح�س��ب القت�ساء، على الأ�سعدة الوطني��ة والإقليمية والدولية بغية 
رات لتهيئة ما يلزم ملنع مرتكبي  ار باملخدِّ مة ال�سالعة يف الجتِّ تفكيك جمموعات اجلرمية املنظَّ

هذه اجلرائم وك�سفهم والتحقيق معهم ومالحقتهم؛

��د عل��ى �س��رورة تعزي��ز ال�س��بكات الوطني��ة والإقليمي��ة والدولي��ة م��ن اأج��ل تب��اُدل  43- نوؤكِّ
ة بغر�س  املعلومات العملياتية وفقًاًً للت�سريعات والإجراءات الوطنية فيما بني ال�سلطات املخت�سَّ
رات وما يت�سل به من جرائم و�سبطها وم�سادرتها،  ار باملخدِّ تي�سري الك�سف عن عائدات الجتِّ

وا�سرداد املوجودات الإجرامية؛
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ية من  44- نح��ثُّ ال��دول الأع�س��اء، يف جهوده��ا الرامي��ة اإىل مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال املتاأتِّ
رات وغريه من اجلرائم اخلطرية، عل��ى اأن توا�سل تعزيز التعاون  ��ار غري امل�س��روع باملخ��دِّ الجتِّ
ال��دويل من خ��الل تنفيذ الأحكام اخلا�سة مبكافحة غ�س��ل الأموال ال��واردة يف جميع ال�سكوك 
مة، واتفاقية  الدولي��ة ذات ال�سل��ة، ومنها اتفاقية �س��نة 1988 واتفاقية مكافحة اجلرمي��ة املنظَّ
مكافح��ة الف�س��اد، وم��ن خ��الل تنفي��ذ التو�سي��ات الأربع��ني ال�س��ادرة ع��ن فرقة العم��ل املعنية 
بالإج��راءات املالي��ة املتعلقة بغ�س��ل الأم��وال، �سم��ن وليتها، وذلك وفق��ًاًً للت�س��ريعات الوطنية، 
ة اأمور من بينها اإن�س��اء اأُطر ت�س��ريعية داخلية جدي��دة، اأو تعزيز الأُطر القائمة،  وم��ن خالل عدَّ
ار بال�س��الئف وت�سريبها وغري ذلك  رات والجتِّ ار باملخدِّ ية من الجتِّ لتجرمي غ�س��ل الأموال املتاأتِّ
من اجلرائم اخلطرية ذات الطابع عرب الوطني، بغية تهيئة ما يلزم ملنع جرائم غ�س��ل الأموال 
وك�س��فها والتحقي��ق فيه��ا ومالحقة مرتكبيها، بو�س��ائل منها �سمان األَّ تك��ون الأحكام القانونية 
ية امل�سرفي��ة، عائقًا يعرقل  الت��ي ت�س��در امتثاًلً لالأ�س��ول القانوني��ة املرعية، مثل قوانني ال�س��رِّ
ل �س��ببًا لرف�س تباُدل  بال داٍع فعالية النُُّظم الوطنية والدولية ملكافحة غ�س��ل الأموال، واألَّ ت�س��كِّ
امل�ساعدة القانونية؛ وجعل غ�سل الأموال جرمًا يجوز ت�سليم مرتكبيه، وفقًاًً للت�سريعات الوطنية، 

مبا يف ذلك من خالل اإقرار جمموعة وا�سعة من اجلرائم الأ�سلية؛

ع، عند القت�ساء ويف اإطار التعاون الدويل، على ا�ستخدام اأ�ساليب اإنفاذ القانون،  45- ُن�سجِّ
ي اخلا�سة مثل الت�سليم املراقب واملراقبة الإلكرونية امل�سروعة والعمليات  ومنها اأ�ساليب التحرِّ
امل�س��ترة واجلن��اة املتعاون��ني، مبا يتوافق مع الت�س��ريعات الوطنية والقان��ون الدويل مبا يف ذلك 
رات اأمام  اللتزامات املنطبقة املتعلقة بحقوق الإن�س��ان، من اأج��ل �سمان مثول املتَّجرين باملخدِّ

العدالة وتعطيل اأن�سطة التنظيمات الإجرامية الكربى وتفكيكها.
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الإعالن ال�صيا�صي وخطة العمل ب�صاأن التعاون الدويل �صوب 
رات العاملية ا�صرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�صكلة املخدِّ

الإعالن ال�صيا�صي
بع��د انق�ض��اء عقد من الزم��ن على اللتزامات التي تعّهدت بها ال��دول الأع�ضاء يف دورة اجلمعية 
)2( وعلى الرغم مما تبذله 

،رات العاملية �ضة ملواجهة م�ضكلة املخدِّ )1( املخ�ضّ
العامة ال�ضتثنائية الع�ضرين

الدول واملنظمات الدولية املعنية وهيئات املجتمع املدين من جهود دائبة التزايد وما اأحرزته من تقّدم يف 
رات متثل خطرًا على �ضّحة و�ضالمة ورفاه الب�ضرية جمعاء، وخ�ضو�ضًاً  هذا ال�ضدد، ل تزال م�ضكلة املخدِّ
رات العاملية ركائز  ال�ض��باب، الذين هم اأغلى ما لدينا من ُذخر. وعالوة على ذلك، تقّو�ض م�ض��كلة املخدِّ
التنمية امل�ضتدامة وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضات الدميقراطية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية اإىل الق�ضاء 
رات وتعاطيها ميثالن خطرًا �ضديدًا  على الفقر، كما تهّدد الأمن الوطني و�ضيادة القانون. فالّتار باملخدِّ
على �ضّحة وكرامة واآمال ماليني الأ�ضخا�ض، وكذلك اأُ�ضرهم، ويف�ضيان اإىل خ�ضائر يف الأرواح الب�ضرية. 
رات العاملية وعلى العمل الن�ضط من اأجل جمتمع خال من  ولقد عقدنا العزم على الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ
رات، حر�ضًا على اأن يت�ضنى للنا�ض كافًة اأن يعي�ضوا يف �ضحة وكرامة و�ضالم، وباأمن وازدهار،   تعاطي املخدِّ

ولذلك فاإننا:

نحن، الدوَل الأع�ضَاء يف الأمم املتحدة،
رات العاملية، وقد اجتمعنا،  اإْذ ي�ضاورنا بالغ القلق اإزاء اخلطر املتعاظم الذي متثله م�ضكلة املخدِّ
رات، لكي،  بروٍح من الثقة والتعاون، يف اجلزء الرفيع امل�ضتوى من الدورة الثانية واخلم�ضني للجنة املخدِّ
رات العاملية فيما بعد عام 2009،  نبتَّ ب�ضاأن اأولويات امل�ضتقبل والتدابري العاجلة ملواجهة م�ضكلة املخدِّ
ة من تنفيذ الإعالن ال�ضيا�ضي وخطط العمل واملبادئ التوجيهية  واإذ ن�ضع يف اعتبارنا الدرو�ض امل�ضتخَل�ضَ

التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف دورتها ال�ضتثنائية الع�ضرين بغية حتقيق نتائج  قابلة للقيا�ض، 
رات العاملية تظل م�ضوؤولية عامة وم�ضرتكة، تقت�ضي تعاونًاً دوليًاً  واإْذ ندرك متامًاً اأن م�ضكلة املخدِّ
د ومتوازن يف ا�ض��رتاتيجيات  �ضات ومتعا�ضِ فّع��اًلً ومتزايدًا وتتطّلب اّتباع نهج متكامل ومتعّدد التخ�ضّ

رات والطلب عليها، خف�ض عر�ض املخدِّ

)1( انظر قرارات اجلمعية العامة داإ- 2/20، و داإ- 3/20، وداإ- 4/20 األف اإىل هاء.

رات واملوؤثرات العقلية، مبا فيها املن�ض��طات الأمفيتاميني��ة، واإنتاجها و�ضنعها وبيعها والطلب عليها  )2( زراع��ة املخدِّ

والّتار بها وتوزيعها ب�ضورة غري م�ضروعة، وت�ضريب ال�ضالئف، والأن�ضطة الإجرامية ذات ال�ضلة.
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رات  1- نوؤّك��د جم��ّددًاً التزامن��ا الرا�ض��خ ب�ضم��ان معاجلة جميع جوان��ب خف�ض الطلب عل��ى املخدِّ
وعر�ضه��ا والتع��اون ال��دويل، مب��ا يتواف��ق متام��ًاً م��ع مقا�ضد ومب��ادئ ميث��اق الأمم املتح��دة والقانون 
)3( ومع املراعاة التامة، على وجه اخل�ضو�ض، ل�ضيادة الدول 

،الدويل والإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان
وحرمته��ا الإقليمي��ة وملبداأ عدم التدّخل يف ال�ض��وؤون الداخلية للدول، وجلميع حقوق الإن�ض��ان وحرياته 
الأ�ضا�ض��ية، وللكرامة املتاأ�ضلة لدى الأفراد كافة، وملبداأي الت�ض��اوي يف احلقوق والحرتام املتبادل بني 

الدول؛
2- نوؤّك��د جم��ّددًاً اأي�ض��ًاً اأن اله��دف النهائ��ي ل��كل م��ن ا�ض��رتاتيجيات خف���ض الطل��ب والعر���ض 
رات واملوؤّثرات العقلية غري  وا�ض��رتاتيجيات التنمية امل�ض��تدامة هو التقليل اإىل اأدنى حٍد من توافر املخدِّ
امل�ض��روعة وتعاطيه��ا واإزالتهم��ا متام��ًاً يف نهاية املطاف �ضمانًاً ل�ضحة الب�ض��ر ورفاههم، ون�ض��ّجع على 
تبادل املمار�ضات الف�ضلى يف خف�ض الطلب والعر�ض، ون�ضّدد على اأن ل ميكن لأي من ال�ضرتاتيجيتني 

اأن تكون فّعالة مبعزل عن الأخرى؛
رات العاملية اإمنا يكون �ضمن ن�ض��ٍق متعدد  3-  جُن��زِم ب��اأن الأ�ض��لوب الأجنع ملعاجلة م�ض��كلة املخ��دِّ
 )4( و�ض��ائر ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة 

رات الأطراف، وباأن التفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
ل ت��زال ه��ي الركن الأ�ضا�ض��ي لنظام املراقبة الدولي��ة للمخدرات، ونحّث جميع ال��دول الأع�ضاء، التي 
مل تنظ��ر بع��ُد يف اتخاذ التدابري الالزمة للت�ضديق على تلك ال�ضكوك اأو الن�ضمام اإليها، على القيام 

بذلك؛
دة التقليدية والرا�ض��خة القدم اإىل احلفاظ على ت��وازن بني العر�ض  4- ندع��م �ض��عي البلدان امل��ورِّ
امل�ضروع ل�ضبائه الأفيون واخلامات الأفيونية امل�ضتخدمة يف الأغرا�ض الطبية والعلمية والطلب امل�ضروع 

عليها؛
5- نع��اود التاأكي��د عل��ى الإعالن ال�ضيا�ض��ي الذي اعتمدته اجلمعي��ة العامة يف دورتها ال�ض��تثنائية 
 )6( وخطة العمل 

،رات )5( والإع��الن اخلا���ض باملبادئ التوجيهية خلف���ض الطلب على املخ��دِّ
 ،الع�ض��رين

 )7( 
،ب�ض��اأن التع��اون ال��دويل عل��ى اإب��ادة املحا�ضي��ل املخ��درة غ��ري امل�ض��روعة وب�ض��اأن التنمي��ة البديل��ة 

)8( والبيان 
 ،رات وخط��ة العم��ل لتنفي��ذ الإعالن اخلا�ض باملبادئ التوجيهي��ة خلف�ض الطلب على املخ��دِّ

)9(
رات؛ الوزاري امل�ضرتك الذي اعُتمد خالل اجلزء الوزاري من الدورة ال�ضاد�ضة والأربعني للجنة املخدِّ

)3( قرار اجلمعية العامة 217 األف )ثالثا(.

)4( التفاقي��ة الوحي��دة للمخ��درات ل�ض��نة 1961 ب�ضيغتها املعدل��ة بربوتوكول �ض��نة 1972 )الأمم املتحدة، جمموعة  

املعاه��دات، املجل��د 976، الرق��م 14152(، واتفاقي��ة املوؤث��رات العقلي��ة ل�ض��نة 1971 )املرجع نف�ض��ه، املجل��د 1019، الرقم 
رات واملوؤثرات العقلية ل�ضنة 1988 )املرجع نف�ضه،  14956(، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الّتار غري امل�ضروع يف املخدِّ

املجلد 1582، الرقم 27627(.
)5( قرار اجلمعية العامة داإ-2/20، املرفق. 

)6( قرار اجلمعية العامة داإ-20 /3، املرفق. 

)7( قرار اجلمعية العامة داإ-4/20 هاء. 

)8( قرار اجلمعية العامة 132/54، املرفق.

)A/58/124 )9، الباب الثاين-األف.
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)10( والأح��كام ال�اردة يف نتائ��ج م�ؤمتر القمة 
،6- ن�ش��تذكر اإع��ان الأمم املتح��دة ب�ش��اأن الألفية

رات العاملي��ة، والإعان ال�شيا�ش��ي ب�ش��اأن الأيدز  العامل��ي لع��ام 2005 )11( الت��ي تتن��اول م�ش��كلة املخ��دِّ
 )12( و�ش��ائر قرارات الأمم املتحدة ذات ال�شلة، مبا فيها قرار اجلمعية العامة 197/63 

،وفريو�ش��ه
امل���ؤرخ 18 كان�ن الأول/دي�ش��مرب 2008،  وكذلك القرارات املتعلق��ة بالتعاون الإقليمي والدويل على 

منع ت�ش��ريب ال�شائف وتهريبها؛

7- ننّ�ه بالحتفال بالذكرى املئ�ية لنعقاد اللجنة الدولية املعنية بالأفي�ن، الذي جرى يف �شنغهاي، 
ال�شني، ي�مي 26 و 27 �شباط/فرباير 2009؛

8- نعرب عن قلقنا العميق من الثمن الباهظ الذي يتكّبده املجتمع والأفراد واأُ�ش��رهم يف مكافحة 
ه حتية اإكبار خا�شة مل�ظفي اأجهزة اإنفاذ القان�ن والأجهزة الق�شائية  رات العاملية، ون�جِّ م�شكلة املخدِّ
الذي��ن �شّح���ا باأرواحه��م يف هذا املي��دان، ومل�ظفي الرعاية ال�شحية ون�ش��طاء املجتم��ع املدين الذين 

نذروا اأنف�شهم للت�شّدي لهذا الباء؛

رات العاملي��ة، ونتعهد بالعمل  9- نع��رف باأهمي��ة ما تقّدمه املراأة من اإ�ش��هام يف كبح م�ش��كلة املخدِّ
رات ما ت�اجه��ه املراأة من  عل��ى اأن تراع��ي ال�شيا�ش��ات والتداب��ري والتدخ��ات املتعلقة مبكافحة املخ��دِّ
رات، ونقّرر اتخاذ تدابري فّعالة ل�شمان اإمكانية  احتياجات وظروف خا�شة فيما يتعلق مب�ش��اكل املخدِّ
رات وال�ش��تفادة منها  و�ش���ل الن�ش��اء، وكذل��ك الرجال، اإىل �شيا�ش��ات وا�ش��راتيجيات مكافحة املخدِّ
على قدم امل�شاواة وبدون متييز، باإ�شراكهم ب�ش�رة ن�شطة يف جميع مراحل �ش�غ الربامج وال�شيا�شات 

وتنفيذها؛

10- نرّح��ب بال��دور امله��م ال��ذي ي�ؤّديه املجتمع امل��دين، وخ�ش��ش��ًاً املنظمات غ��ري احلك�مية، يف 
رات العاملية، وننّ�ه باإ�ش��هامه املهم يف عملية ال�ش��تعرا�ض، ماحظني اأي�شًاً اأنه  الت�شدي مل�ش��كلة املخدِّ
ينبغ��ي متك��ني ممّثلي الفئ��ات املت�شّررة وهيئات املجتم��ع املدين من ال�شطاع، عن��د القت�شاء، بدور 

رات وعر�شها؛ م�شارك يف �ش�غ وتنفيذ �شيا�شات خف�ض الطلب على املخدِّ

رات واجلرمية عن  11- نرّح��ب اأي�ش��ًاًًً بتقاري��ر املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعن��ي باملخدِّ
رات، وبالتقرير ال�شن�ي للهيئة الدولية  رات العاملية، وبالتقرير العاملي ال�ش��ن�ي عن املخدِّ م�ش��كلة املخدِّ
رات، ونع��رف، ا�ش��تنادًاًً اإىل تل��ك التقارير، باأنه ق��د حتققت اإجن��ازات اإيجابية اأف�شت  ملراقب��ة املخ��دِّ
اإىل اإح��راز  بع���ض التقدم عل��ى ال�شعيد املحلي والإقليمي والدويل، يف تنفيذ الإعان ال�شيا�ش��ي الذي 
اعتمدت��ه اجلمعي��ة العام��ة يف دورته��ا ال�ش��تثنائية الع�ش��رين، ولكنن��ا ندرك اأي�ش��ًاً اأنه ل ت��زال هناك 
رات والّتار  حتّديات كبرية، وكذلك حتديات م�شتجدة، اأمام اجله�د الرامية اإىل خف�ض اإنتاج املخدِّ
 به��ا وا�ش��تهاكها ب�ش���رة غري م�ش��روعة خف�شًا م�ش��تدامًا، اأو اإىل احت�اء تلك الأن�ش��طة احت���اًء فّعاًلً 

على الأقل؛

)10( انظر قرار اجلمعية العامة 2/55.

)11( انظر قرار اجلمعية العامة 1/60.

)12( قرار اجلمعية العامة 262/60، املرفق.
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رات  12- نع��رتف مب��ا يب��ذل م��ن جه��ود متوا�ضلة ومب��ا اأحرز من تق��دم يف مواجه��ة م�ض��كلة املخدِّ
العاملي��ة، ونالح��ظ بقل��ق بال��غ ما ي�ض��هده اإنتاج الأفي��ون والّتار به غري امل�ض��روعني م��ن ت�ضاعد غري 
م�ض��بوق، وا�ض��تمرار �ضن��ع الكوكاي��ني والّت��ار به غ��ري امل�ض��روعني، وتزايد اإنت��اج القّن��ب والّتار به 
غ��ري امل�ض��روعني، وتزايد ت�ض��ريب ال�ض��الئف، وما يت�ض��ل بذلك من توزي��ع وا�ض��تعمال للمخدرات غري 
امل�ض��روعة، ون�ض��دد عل��ى �ض��رورة تدعي��م وتكثيف ما يب��ذل من جهود م�ض��رتكة على ال�ضعي��د الوطني 
والإقليم��ي وال��دويل ملعاجل��ة تل��ك التحدي��ات العاملي��ة عل��ى نحو اأ�ض��مل، وفق��ًاًً ملب��داأ امل�ض��وؤولية العامة 

وامل�ضرتكة، بو�ضائل منها تعزيز امل�ضاعدة التقنية واملالية وحت�ضني تن�ضيقهما؛

13- نتف��ق عل��ى اأن املن�ّض��طات الأمفيتاميني��ة واملوؤّثرات العقلية ل تزال متث��ل حتديًا خطريًا ودائم 
رات، مما يهّدد اأمن ال�ضكان و�ضحتهم ورفاههم، وخ�ضو�ضًاً  التغري اأمام اجلهود الدولية ملراقبة املخدِّ
ال�ض��باب، ويتطّل��ب ردًا مرّكزًا و�ض��اماًلً على ال�ضعي��د الوطني والإقليمي والعاملي، ي�ض��تند اإىل القرائن 

العلمية والتجربة العملية، �ضمن ن�ضٍق دويل ومتعدد القطاعات؛

رات العاملية مبختلف جوانبها  14- نّقرر موا�ضلة اإذكاء وعي النا���ض مبا تنطوي عليه م�ض��كلة املخدِّ
من خماطر واأخطار تتهّدد كل املجتمعات؛

15- ناأخ��ذ يف اعتبارنا احلاجة اإىل موؤ�ض��رات واأدوات جلم��ع وحتليل بيانات دقيقة وموثوقة وقابلة 
رات العاملي��ة ذات ال�ضلة، عن��د القت�ض��اء، واإىل تعزيز ما هو  للمقارن��ة ع��ن كل جوان��ب م�ض��كلة املخ��دِّ
رات باتخاذ مزيد من التدابري  موجود منها اأو ا�ضتحداث موؤ�ضرات واأدوات جديدة، ونو�ضي جلنة املخدِّ

ملعاجلة هذه امل�ضاألة؛

رات وهيئاتها الفرعي��ة، اإىل جانب الهيئة  16- نوؤّك��د جم��ّددًا الدور الرئي�ض��ي املن��وط بلجنة املخ��دِّ
رات، ب�ضفتها هيئات الأمم املتحدة التي تتوىّل امل�ض��وؤولية الرئي�ض��ية عن �ض��وؤون  الدولي��ة ملراقب��ة املخدِّ
رات، ونقّرر اأن نعمل على الرتويج لهذا الإعالن ال�ضيا�ضي وخطة عمله وتي�ضري تنفيذهما  مراقبة املخدِّ

ومتابعتهما على نحو فّعال؛

17- نوؤّك��د جم��ّددًا اأي�ض��ًاً دعمن��ا وتقديرن��ا جله��ود الأمم املتح��دة، مبا فيه��ا جهود مكت��ب الأمم 
رات واجلرمي��ة ب�ضفته الهيئة الرئي�ض��ية يف منظومة الأمم املتح��دة التي تتوىل  املتح��دة املعن��ي باملخدِّ
رات العاملية، ونعاود تاأكي��د عزمنا على موا�ضلة حت�ض��ني حوكمة املكتب وو�ضعه  مواجه��ة م�ض��كلة املخ��دِّ
املايل، مع الت�ض��ديد على �ضرورة تزويده مبوارد مالية كافية وم�ض��تقرة لكي يت�ضنى له اأداء مهام وليته 
على نحو فّعال. ونطلب اإىل املكتب اأن يوا�ضل جهوده يف �ضبيل تنفيذ كل الوليات امل�ضندة اإليه مبقت�ضى 
رات، وكذلك �ضائر ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة، واأن يوا�ضل التعاون  التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
مع املوؤ�ض�ض��ات الإقليمية والدولية ذات ال�ضلة ومع احلكومات، بو�ض��ائل منها تقدمي امل�ض��اعدة التقنية 

اإىل الدول الأع�ضاء التي تطلب هذه امل�ضاعدة؛
رات، كهيئة م�ض��تقلة قائمة  18- نوؤّك��د جم��ّددًاً كذلك على ما تقوم ب��ه الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات، وفقًاً للولية  على اأ�ضا�ض تعاهدي، من دور قيادي يف ر�ضد تنفيذ التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
رات واملوؤّثرات العقلية  امل�ض��َندة اإليه��ا، مبا يف ذلك مراقبة املواد التي يكرث ا�ض��تخدامها يف �ضنع املخ��دِّ
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ب�ضورة غري م�ضروعة، ونرّحب مبا ت�ضدره الهيئة من تقارير �ضنوية، ونعلن دعمنا للهيئة يف تنفيذ كل 
الوليات امل�ضَندة اإليها مبقت�ضى تلك التفاقيات؛

رات ومنظمة  19- ندع��و اإىل موا�ضل��ة التع��اون بني ال��دول الأع�ضاء والهيئ��ة الدولية ملراقبة املخ��دِّ
رات واملوؤثرات العقلية اخلا�ضعة للمراقبة الدولية، مبا فيها املواد  ال�ضحة العاملية، �ضمانًاً لتوافر املخدِّ
الأفيوني��ة، بكمي��ات كافية لالأغرا�ض الطبية والعلمية، مع احلر�ض يف الوقت نف�ض��ه على منع ت�ض��ريبها 

رات؛ اإىل القنوات غري امل�ضروعة، عمال بالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
رات من عواقب وخيمة على الأفراد واملجتمع  20 - نالح��ظ بقل��ق بالغ ما يرتّتب عل��ى تعاطي املخدِّ
باأ�ض��ره، ونوؤّك��د جم��ّددًاً التزامن��ا بالت�ض��ّدي لتلك امل�ض��اكل يف �ض��ياق ا�ض��رتاتيجيات �ض��املة وتكاملية 
رات، ول �ض��يما تلك ال�ض��رتاتيجيات التي ت�ض��تهدف  ومتع��ّددة القطاع��ات خلف���ض الطل��ب على املخ��دِّ
ال�ض��باب، كم��ا نالحظ ببالغ القلق ازدياد الإ�ضابة بالأيدز وفريو�ض��ه و�ض��ائر الأمرا���ض املنقولة بالدم 
رات باحلقن ازديادًا مثريًا للجزع، ونوؤّكد جم��ّددًاً التزامنا بالعمل من اأجل  يف اأو�ض��اط متعاط��ي املخ��دِّ
حتقي��ق اله��دف املتمث��ل يف تي�ض��ري و�ض��ول اجلمي��ع اإىل برام��ج الوقاية ال�ض��املة واإىل خدم��ات العالج 
رات ويتوافق  والرعاية وخدمات الدعم ذات ال�ضلة، مبا ميتثل متامًاً لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
مع الت�ضريعات الوطنية، على اأن توؤخذ يف العتبار جميع قرارات اجلمعية العامة ذات ال�ضلة وكذلك، 
عند القت�ضاء، الدليل التقني الذي ا�ض��رتك يف اإعداده برنامج الأمم املتحدة امل�ض��رتك ب�ض��اأن الأيدز 
)13( ونطلب اإىل 

،رات واجلرمية وفريو�ض��ه ومنظمة ال�ضحة العاملية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
رات واجلرمي��ة اأن ي�ضطلع بوليته يف هذا املجال يف تعاون وثيق مع  مكت��ب الأمم املتح��دة املعني باملخدِّ
املنظم��ات والربام��ج ذات ال�ضل��ة يف منظوم��ة الأمم املتح��دة، مثل منظم��ة ال�ضحة العاملي��ة وبرنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي وبرنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك ب�ضاأن الأيدز وفريو�ضه؛
21- نوؤّكد جمّددًا التزامنا برتويج اأو اإعداد اأو مراجعة اأو تدعيم برامج فّعالة و�ضاملة ومتكاملة خلف�ض 
رات، ت�ضتند اإىل قرائن علمية وت�ضمل طائفة من التدابري، منها خدمات الوقاية الأولية  الطلب على املخدِّ
والتدخل املبكر والعالج والرعاية واإعادة التاأهيل والإدماج يف املجتمع وخدمات الدعم ذات ال�ضلة، وتهدف 
اإىل تعزيز ال�ضحة والرفاه الجتماعي يف اأو�ضاط الأفراد والأ�ضر واملجتمعات املحلية واإىل احلد مما يرتّتب 
رات من عواقب وخيمة على الأفراد واملجتمع باأ�ضره، على اأن توؤخذ يف العتبار التحديات  على تعاطي املخدِّ
رات املعر�ضون ملخاطر �ضديدة، مبا ميتثل متامًاً لالتفاقيات الدولية  اخلا�ضة التي يطرحها متعاطو املخدِّ
رات ويتوافق مع الت�ض��ريعات الوطنية، ونتعهد با�ض��تثمار مزيد من امل��وارد ل�ضمان  الث��الث ملراقب��ة املخ��دِّ
ر الو�ضول اإىل تلك التدخالت على اأ�ضا�ض غري متييزي، مبا يف ذلك يف مرافق الحتجاز، وا�ضعني يف  تي�ضُّ
 العتبار اأن تلك التدخالت ينبغي اأن تراعي اأي�ضًاً اأوجه ال�ضعف التي تقو�ض التنمية الب�ضرية، مثل الفقر 

والتهمي�ض الجتماعي؛
تعاط��ي  م��ن  خ��ال  ملجتم��ع  الرتوي��ج  يف  املتمث��ل  اله��دف  م��ع  يتواف��ق  مب��ا  جم��ّددًاً،  22- نوؤّك��د 
رات، عزمن��ا عل��ى العم��ل، �ضم��ن اإط��ار ال�ض��رتاتيجيات الوطني��ة والإقليمي��ة والدولي��ة، عل��ى  املخ��دِّ

 WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to )13(

 HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users.)منظمة ال�ضحة العاملية، جنيف، 2009(.
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رات العاملي��ة وعل��ى اتخاذ تداب��ري فّعالة لإبراز وتي�ض��ري اأ�ض��اليب حي��اة �ضحّية  مواجه��ة م�ض��كلة املخ��دِّ
رات غري امل�ض��روع، الذي يج��ب اأّل ي�ضب��ح مقبوًل   ومثم��رة وحمقق��ة لل��ذات كبدائ��ل ل�ض��تهالك املخ��دِّ

كاأ�ضلوب حياة؛

23- ن��وؤ ّك��د جم��ّددًاً اأي�ضًاً التزامنا بال�ض��تثمار يف ال�ض��باب والعم��ل معهم يف طائفة م��ن البيئات، 
مب��ا يف ذلك داخل الأُ�ض��ر واملدار���ض واأماكن العم��ل واملجتمعات املحلية، باإذكاء الوع��ي العام، وتزويد 
ال�ضباب باملعلومات واملهارات والفر�ض لكي يختاروا اأ�ضاليب حياة �ضحّية، وا�ضعني يف العتبار برنامج 
العمل العاملي لل�ضباب حتى �ضنة 2000 وما بعدها، وبالتن�ضيق مع برنامج الأمم املتحدة لل�ضباب، التابع 

لإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية والجتماعية بالأمانة العامة؛

24- ن�ّضلم مبا يلي:

)اأ( اأن ال�ضرتاتيجيات امل�ضتدامة ملراقبة املحا�ضيل، التي ت�ضتهدف الزراعة غري امل�ضروعة 
رات واملوؤّثرات العقلية، تتطّلب تعاونًاً دوليًاً ي�ض��تند اإىل مبداأ  للمحا�ضي��ل التي ت�ض��تخدم يف اإنت��اج املخدِّ
امل�ض��وؤولية امل�ض��رتكة، ونهج��ًاً متكام��اًلً ومتوازن��ًاً ياأخ��ذ يف العتبار �ض��يادة القانون، وكذلك ال�ض��واغل 
الأمني��ة، عند القت�ضاء، مع املراعاة التامة ل�ض��يادة الدول وحرمته��ا الإقليمية، وملبداأ عدم التدّخل يف 

ال�ضوؤون الداخلية للدول، وجلميع حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية؛

)ب(   ا�ضرتاتيجيات مراقبة املحا�ضيل تلك ت�ضمل جملة اأمور منها:

‘1’ برامج للتنمية البديلة، وكذلك برامج للتنمية البديلة الوقائية عند القت�ضاء؛ 

‘2’ الإبادة؛ 

‘3’ تدابري لإنفاذ القانون؛ 

)ج( اأن ا�ض��رتاتيجيات مراقب��ة املحا�ضي��ل تل��ك ينبغي اأن متتث��ل امتثاًلً تام��ًاً للمادة 14 من 
 )14(

،1988 رات واملوؤثرات العقلية ل�ض��نة اتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافحة الّتار غري امل�ض��روع يف املخدِّ
��ق ومُترَحل على نحو منا�ض��ب يتوافق مع ال�ضيا�ض��ات الوطنية، من اأجل حتقيق اإبادة م�ضتدامة  واأن تن�ضَّ
للمحا�ضيل غري امل�ضروعة، واأن يراعى فيها كذلك �ضرورة اأن تتعهد الدول الأع�ضاء بزيادة ال�ضتثمار 
��ق مع �ض��ائر التداب��ري الإمنائية، لكي ي�ض��هم يف  الطوي��ل الأم��د يف تل��ك ال�ض��رتاتيجيات، عل��ى اأن ين�ضَّ
ا�ضتدامة التنمية الجتماعية القت�ضادية والق�ضاء على الفقر يف املناطق الريفية املتاأّثرة، مع املراعاة 
الواجب��ة لال�ض��تخدامات امل�ض��روعة التقليدي��ة للمحا�ضي��ل حيثم��ا توج��د �ض��واهد تاريخي��ة عل��ى ذلك 

ال�ضتخدام، واإيالء العتبار الواجب حلماية البيئة؛

25- نع��اود تاأكي��د التزامن��ا برتوي��ج وتنفي��ذ �ضيا�ض��ات وا�ض��رتاتيجيات متوازن��ة ب�ض��اأن مراقب��ة 
العقلي��ة  واملوؤث��رات  رات  املخ��دِّ �ضن��ع  يف  ت�ض��تخدم  الت��ي  ال�ض��الئف  لت�ض��ريب  منع��ًا  ال�ض��الئف، 

)14(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1582، الرقم 27627.
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 عل��ى نح��و غ��ري م�ض��روع، م��ع �ضم��ان ع��دم تاأث��ر التج��ارة امل�ض��روعة بتل��ك ال�ض��الئف وا�ض��تعمالها 
امل�ضروع؛

26- نوؤّك��د اأن ب��ذل جهود م�ض��تمرة ودوؤوب��ة على ال�ضعيد الوطن��ي والإقليمي والدويل، ت�ض��تند اإىل 
فهم اأف�ضل للم�ض��كلة، من خالل درا�ض��ة القرائن العلمية وتقا�ضم اخلربات وبيانات التحاليل اجلنائية 
واملعلومات، هو عامل اأ�ضا�ض��ي يف منع ت�ض��ريب ال�ضالئف و�ضائر املواد اخلا�ضعة للمراقبة الدولية التي 
رات واملوؤّثرات العقلية، مبا فيها املن�ّضطات الأمفيتامينية، على نحو غري  ت�ضتخدم يف اإنتاج و�ضنع املخدِّ

م�ضروع؛

27- نعرب عن قلقنا البالغ اإزاء تزايد العنف النا�ضئ عن اأن�ضطة التنظيمات الإجرامية ال�ضالعة 
رات، وندع��و اإىل اتخ��اذ تداب��ري عاجل��ة ملنع تلك التنظيم��ات من احتياز الو�ض��ائل،  يف الّت��ار باملخ��دِّ

وخ�ضو�ضًاً الأ�ضلحة النارية والذخرية، التي متّكنهم من امل�ضّي ُقدمًا يف اأن�ضطتها الإجرامية؛

28- ن�ض��ّدد على احلاجة املا�ّضة اإىل مواجهة التحديات اخلطرية التي تطرحها ال�ضالت املتزايدة 
رات والف�ض��اد و�ض��ائر اأ�ض��كال اجلرمية املنّظمة، مبا فيها الّتار بالب�ض��ر والّتار  بني الّتار باملخدِّ
بالأ�ض��لحة الناري��ة وجرائ��م الف�ض��اء الإلكرتوين، وكذل��ك يف بع�ض احل��الت الإرهاُب وغ�ض��ل الأموال 
وم��ا ينط��وي علي��ه من �ض��الت بتموي��ل الإره��اب والتحّديات اخلط��رية ال�ض��اأن التي تابهها �ض��لطات 
اإنف��اذ القوان��ني وال�ض��لطات الق�ضائية يف مواجهة الو�ض��ائل الدائمة التغريُّ التي تلج��اأ اإليها التنظيمات 

؛ الإجرامية عرب الوطنية يف اجتناب ك�ضفها ومالحقتها ق�ضائيًاً

29- ن�ّض��لم باأن��ه، عل��ى الرغ��م من اجله��ود الت��ي ُبذلت فيم��ا م�ضى، م��ا انفكت زراع��ة املحا�ضيل 
رات و�ضنعها وتوزيعها والّتار بها على نحو غري م�ض��روع تزداد ر�ض��وخًا  غ��ري امل�ض��روعة واإنت��اج املخدِّ
ك�ضناع��ة ت�ضل��ع فيها اجلرمية املنظمة، فت��دّر عليها مبالغ هائلة من الأموال، التي يجري غ�ض��لها من 
ال وال�ض��امل  خ��الل قطاع��ات مالي��ة وغ��ري مالية؛ ولذل��ك فاإننا نتعّه��د باللت��زام بتعزي��ز التنفيذ الفعَّ
لأنظمة مكافحة غ�ض��ل الأموال، وحت�ض��ني التعاون الدويل، مبا ي�ض��مل التعاون الق�ضائي، من اأجل منع 
ه��ذه اجلرائم وك�ض��فها ومالحق��ة مرتكبيها ق�ضائي��ًاً، وتفكيك ُبنى التنظيم��ات الإجرامية، وم�ضادرة 
عائداته��ا غري امل�ض��روعة، ون�ض��ّلم اأي�ض��ًاً باحلاجة اإىل توف��ري التدريب للعاملني يف اإنف��اذ القوانني ويف 
الق�ضاء على ال�ضتعانة بالأدوات املتاحة يف الإطار الدويل، وكذلك باحلاجة اإىل تطوير ذلك التدريب؛

 )15(
،30- نّقر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكولت امللحقة بها

)16( ون�ضّلم باأن هاتني التفاقيتني و�ضائر ال�ضكوك الدولية ذات 
،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد

رات العاملية، ونحّث ال��دول الأع�ضاء التي مل تنظر  ال�ضل��ة ت�ض��ّكل اأدوات قّيم��ة يف مواجهة م�ض��كلة املخدِّ
بعُد يف اتخاذ التدابري للت�ضديق على هذه ال�ضكوك اأو الن�ضمام اإليها على القيام بذلك؛

)15( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574.

)16( املرجع نف�ضه، املجلد 2349، الرقم 42146.
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31- نّق��ر اأي�ض��ًاً بالأهمي��ة التي يت�ض��م بها الرتويج لّتباع نهج متكامل يف ال�ضيا�ض��ات العامة ب�ض��اأن 
رات، وذلك على نحو �ض��امل  رات، بغي��ة زي��ادة فعالي��ة التدابري املتخذة يف جم��ال مكافحة املخدِّ املخ��دِّ

يت�ضمن العناية بتاأثري هذه التدابري وتبعاتها وتعزيز التن�ضيق يف تنفيذها وتقييمها؛

32- ن��درك اأن دول العب��ور تواج��ه حتّدي��ات متع��ّددة املظاه��ر م��ن ج��ّراء الّت��ار غ��ري امل�ض��روع 
رات عرب اأقاليمها، ونوؤكد جمّددًاً ا�ضتعدادنا للتعاون مع هذه البلدان وتقدمي امل�ضاعدة اإليها يف  باملخدِّ

رات العاملية؛ ال�ضعي تدريجيًا اإىل تعزيز قدراتها على مواجهة م�ضكلة املخدِّ

33- نتعّه��د بتعزي��ز التع��اون عل��ى ال�ضعي��د الثنائ��ي والإقليم��ي وال��دويل، مب��ا يف ذل��ك من خالل 
رات العاملية  الت�ض��ارك يف املعلومات ال�ض��تخبارية والتعاون عرب احلدود من اأجل مكافحة م�ضكلة املخدِّ
على نحو اأكرث فّعالية، وخ�ضو�ضًاً بتقدمي الت�ضجيع والدعم لهذا التعاون بني الدول الأ�ضد ت�ضررًاً على 
رات واملوؤّثرات العقلي��ة و�ضنعها وعبورها  نح��و مبا�ض��ر بزراع��ة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة واإنتاج املخ��دِّ

والّتار بها وتوزيعها وتعاطيها على نحو غري م�ضروع؛

34- نطالب بزيادة امل�ض��اعدات التقنية واملالية التي ُتقّدم اإىل الدول الأع�ضاء، وخ�ضو�ضًاً الأ�ض��د 
رات العاملية، وذلك بغية �ضم��ان توافر القدرة  ت�ض��ررًاً منه��ا على نحو مبا�ض��ر من جراء م�ض��كلة املخ��دِّ

الفعالة على درء هذا اخلطر والت�ضدي له بكل اأ�ضكاله ومظاهره؛

35- نلت��زم بزيادة التع��اون على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل، مع املراع��اة الواجبة للحالت التي 
تت�ضرر فيها الدول �ضررًاً كبريًاً من جراء الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل التي ت�ض��تخدم يف اإنتاج 
رات وال�ض��الئف، من اأجل مواجهة م�ض��كلة  رات واملوؤث��رات العقلية والّتار غري امل�ض��روع باملخدِّ املخ��دِّ
رات العاملية وتاأثريها على ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضات الدميقراطية والأمن و�ضيادة القانون  املخدِّ

والتنمية امل�ضتدامة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ل�ضتئ�ضال �ضاأفة الفقر؛

36- نّق��رر حتدي��د الع��ام 2019 ليك��ون موعدًاً ت�ض��تهدفه الدول يف �ض��عيها اإىل الق�ض��اء التام على 
الأن�ضطة التالية اأو احلد منها بدرجة كبرية وقابلة للقيا�ض:

)اأ(  زراعة خ�ضخا�ض الأفيون و�ُضجرية الكوكا ونبات القّنب على نحو غري م�ضروع؛
رات واملوؤثرات العقلية؛ واملخاطر ال�ضحية والجتماعية  )ب(      الطلب غري امل�ضروع على املخدِّ

رات؛ ذات ال�ضلة باملخدِّ
)ج(      اإنت��اج املوؤث��رات العقلية، مبا فيها العقاقري ال�ضطناعية، و�ضنعها وت�ض��ويقها وتوزيعها 

والّتار بها على نحو غري م�ضروع؛
)د(     ت�ضريب ال�ضالئف والّتار غري امل�ضروع بها؛

رات غري امل�ضروعة؛ )ه(  غ�ضل الأموال ذو ال�ضلة باملخدِّ
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37- ن�ّض��لم ب�ض��رورة زي��ادة ا�ض��تثمار امل��وارد الالزمة يف البح��ث والتقيي��م، بغية تنفيذ �ضيا�ض��ات 
رات العاملي��ة، وتقييمه��ا عل��ى نح��و �ض��ليم بال�ض��تناد   عام��ة وبرام��ج فّعال��ة يف مواجه��ة م�ض��كلة املخ��دِّ

اإىل الأدلة؛

38- نعتمد خطة العمل، الواردة اأدناه، التي ت�ضّكل جزءًاً ل يتجّزاأ من هذا الإعالن، وتكمل الإعالن 
ال�ضيا�ض��ي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورتها ال�ض��تثنائية الع�ضرين، وخطة العمل ب�ضاأن التعاون 
ال��دويل عل��ى اإب��ادة املحا�ضي��ل املخ��ّدرة غري امل�ض��روعة وب�ض��اأن التنمية البديل��ة، وخطة العم��ل لتنفيذ 

رات؛ الإعالن اخلا�ض باملبادئ التوجيهية خلف�ض الطلب على املخدِّ

39- نلت��زم بتنفي��ذ ه��ذا الإع��الن ال�ضيا�ض��ي وخطة عمل��ه تنفيذًاً فّع��اًلً من خالل التع��اون الدويل 
الوطي��د، وبالتع��اون م��ع املنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ذات ال�ضل��ة، ومب�ض��اعدة تامة من املوؤ�ض�ض��ات 
املالي��ة الدولي��ة، و�ض��ائر ال��وكالت ذات ال�ضل��ة، وبالتعاون مع املجتم��ع املدين، مبا يف ذل��ك املنظمات 
رات عن  غري احلكومية، وكذلك القطاعان العام واخلا�ض، وبتقدمي تقارير كل �ضنتني اإىل جلنة املخدِّ
اجلهود املبذولة لأجل تنفيذ الإعالن ال�ضيا�ضي وخطة العمل تنفيذًا تامًا؛ ونرى اأي�ضًاً اأن من ال�ضروري 
يف ه��ذا ال�ض��دد اأن ت��درج اللجن��ة يف ج��دول اأعمالها بندًا م�ض��تقال ب�ض��اأن متابعة تنفيذ ه��ذا الإعالن 

وخطة عمله؛

رات يف دورتها ال�ض��ابعة واخلم�ض��ني، عام 2014، ا�ض��تعرا�ضًاً رفيع  40- نّقرر اأن تري جلنة املخدِّ
امل�ض��توى لتنفي��ذ ال��دول الأع�ضاء ه��ذا الإعالن ال�ضيا�ض��ي وخطة عمل��ه، ونو�ضي املجل���ض القت�ضادي 
رات  والجتماع��ي ب��اأن يخ�ض���ض ج��زءًا رفيع امل�ض��توى ملناق�ض��ة مو�ضوع حم��وري يتعلق مب�ض��كلة املخدِّ

رات العاملية. العاملية، كما نو�ضي اجلمعية العامة باأن تعقد دورة ا�ضتنثائية للنظر يف م�ضكلة املخدِّ
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خطة العمل

اجلزء الأول- خف�ض الطلب والتدابري املت�صلة به

رات والرتهان لها من خالل نهج �صامل األف- احلّد من تعاطي املخدِّ

1- تعزيز التعاون الدويل

امل�ضكلة
)17( باإحراز نتائ��ج ملحوظة وقابلة 

1998 1- اللتزام��ات الت��ي تعّه��دت بها الدول الأع�ضاء يف ع��ام
رات مل تتحّقق اإّل بقدر حمدود، من جّراء عدم وجود نهج  للقيا���ض يف جمال خف�ض الطلب على املخدِّ

متوازن و�ضامل.

التدابري املطلوبة
2- ينبغي للدول الأع�ضاء:

��دًاًً يف خف���ض العر���ض والطلب، بتخ�ضي���ض مزيد من  )اأ( اأن تتب��ع نهج��ًا متوازن��ًاًً ومتعا�ضِ
اجلهد للتو�ضل اإىل خف�ض الطلب، بغية حتقيق تنا�ضب يف اجلهود واملوارد والتعاون الدويل يف الت�ضّدي 

رات باعتباره ق�ضية �ضحية واجتماعية، مع التقّيد بالقانون والتم�ّضك باإنفاذه؛ لتعاطي املخدِّ
رات، من  )ب(   اأن ترفع م�ضتوى امل�ضاعدة الدولية يف جمال الت�ضّدي خلف�ض الطلب على املخدِّ
اأج��ل حتقي��ق تاأثري ملحوظ. ولهذه الغاية، يلزم �ضم��ان ارتباط احلكومات واملجتمع الدويل بالتزامات 
رات واجلرمية و�ضائر  �ضيا�ضية ومالية طويلة الأمد، مبا فيها تدعيم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الوكالت الدولية املعنية؛
)ج(   اأن تق��دم دعم��ًاً �ض��اماًلً لتعزي��ز العم��ل ال��ذي ي�ضطل��ع ب��ه مكت��ب الأمم املتح��دة املعني 
رات، بالت�ضاور فيما بينها ومع منظمات الأمم  رات واجلرمية يف جمال خف�ض الطلب على املخدِّ باملخدِّ
املتح��دة و�ض��ائر املنظمات احلكومية الدولي��ة ذات ال�ضلة، وفقًاً لالإعالن اخلا���ض باملبادئ التوجيهية 

)17(انظر قراري اجلمعية العامة داإ- 2/20 وداإ- 3/20.
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)19( وا�ض��رتاتيجية مكتب الأمم 
 18( وخطة العمل على تنفيذ تلك املبادئ(

رات خلف�ض الطلب على املخدِّ
)20(

 رات واجلرمية للفرتة 2008-2011؛ املتحدة املعني باملخدِّ
)د(   اأن تتع��اون م��ع ال��وكالت املتع��ّددة الأطراف واملوؤ�ض�ض��ات املالية الدولي��ة والإقليمية على 
ت�ض��جيع و�ضع خطط للمدى الق�ضري واملتو�ض��ط والطويل وتوفري الدعم املايل املتوا�ضل لربامج خف�ض 

رات؛ الطلب على املخدِّ
رات،  )ه(  اأن ت�ض��ّجع ال��وكالت الدولي��ة والإقليمية العاملة يف جمال خف���ض الطلب على املخدِّ
رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملية وبرنامج الأمم  وخ�ضو�ض��ًاً مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ��دِّ
املتح��دة الإمنائ��ي وبرنام��ج الأمم املتحدة امل�ض��رتك ب�ض��اأن الأي��دز وفريو�ض��ه والهيئة الدولي��ة ملراقبة 
رات  رات، عل��ى التحاور به��دف تعزيز التعاون بني ال��وكالت على الت�ضدي مل�ض��كلة تعاطي املخدِّ املخ��دِّ

والرتهان لها مبزيد من الفعالية، مع مراعاة دور كل منظمة ووليتها؛
رات مع الهيئ��ة الدولية ملراقبة  )و(    اأن ت�ض��ّجع اأي�ض��ًاً احل��وار ب�ض��اأن خف�ض الطلب على املخدِّ
رات، وم��ع �ض��ائر هيئات الأمم املتحدة ذات ال�ضلة، مبا يف ذلك هيئات حقوق الإن�ض��ان، ح�ض��ب  املخ��دِّ

)21( 
رات؛ القت�ضاء، وفقًاً لالتفاقيات الدولية الثالث ب�ضاأن مكافحة املخدِّ

)ز(   اأن تعم��ل، بالتع��اون م��ع ال��وكالت الدولي��ة والإقليمي��ة، على و�ض��ع وتنفيذ ا�ض��رتاتيجية 
رة، مبا يف ذلك ت�ضخري قوة و�ضائط الت�ضال، بهدف احلّد من  قومية وطويلة الأمد للدعوة اإىل املنا�ضَ
رات باعتباره م�ض��كلة  التميي��ز ال��ذي قد يقرتن بتعاطي مواد الإدمان، والرتويج ملفهوم الرتهان باملخدِّ
، باأن�ضطة التدّخل القائمة  �ضحّية واجتماعية متعّددة العوامل، وزيادة الوعي، حيثما كان ذلك منا�ضبًاًً

على الأدلة العلمية والتي تكون فّعالة وجمدية من حيث التكلفة على حد �ضواء؛
)ح(   اأن تع��ّزز تب��ادل املعلومات عن مناذج خف�ض الطلب الفعالة التي تعالج امل�ض��كلة معاجلة 

�ضاملة.

رات 2- اتباع نهج �صامل يف خف�ض الطلب على املخدِّ
امل�ضكلة

رات. غري اأن تدابري خف�ض الطلب  3- نّفذ بع�ض البلدان �ضيا�ضات فّعالة خلف�ض الطلب على املخدِّ
رات كثريًا ما تك��ون حمدودة من حيث نطاق التدخالت التي تتيحه��ا. كما اأن تلك التدابري  عل��ى املخ��دِّ
كث��ريًا م��ا ُتخّطط وُتنّفذ مبعزل عن غريها ول تعالج �ض��وى جزء من امل�ض��اكل ال�ضحي��ة والجتماعية-

رات والرتهان لها. القت�ضادية املقرتنة بتعاطي املخدِّ

)18( قرار اجلمعية العامة داإ-3/20، املرفق. 

)19( قرار اجلمعية العامة 132/54، املرفق.

)20( قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 12/2007، املرفق.

)21( التفاقي��ة الوحي��دة للمخدرات ل�ض��نة 1961، ب�ضيغتها املعّدلة بربوتوكول ع��ام 1972 )الأمم املتحدة، جمموعة 

املعاه��دات، املجل��د 976، الرق��م 14152(، واتفاقي��ة املوؤث��رات العقلي��ة ل�ض��نة 1971 )املرجع نف�ض��ه، املجل��د 1019، الرقم 
رات واملوؤثرات العقلية ل�ضنة 1988 )املرجع نف�ضه،  14956(، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الّتار غري امل�ضروع يف املخدِّ

املجلد 1582، الرقم 27627(.
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التدابري املطلوبة

4- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تعم��ل، ح�ض��ب القت�ض��اء، على و�ضع وا�ض��تعرا�ض وتدعيم �ضيا�ض��ات وبرامج �ض��املة 
رات، مم��ا يوّفر توا�ض��اًل للوقاي��ة والرعاية يف خدم��ات الرعاية  ومتكامل��ة خلف���ض الطل��ب عل��ى املخدِّ
ال�ضحي��ة واخلدم��ات الجتماعي��ة، بدءًا من الوقاي��ة الأولي��ة، اإىل التدّخل املبكر اإىل الع��الج، وانتهاًء 
باإع��ادة التاأهي��ل واإعادة الإدم��اج يف املجتمع، ويف خدمات الدعم ذات ال�ضل��ة، التي تهدف اإىل تعزيز 
ال�ضح��ة والرف��اه الجتماع��ي ل��دى الأفراد والأ�ض��ر واملجتمعات املحلي��ة واإىل احلد من الآثار ال�ض��لبية 
رات  رات على الأفراد واملجتمع ككل، على اأن يوؤخذ يف العتبار ما يطرحه متعاطو املخدِّ لتعاط��ي املخ��دِّ
املعّر�ض��ون ملخاطر �ض��ديدة م��ن حتديات خا�ضة، مبا ميتث��ل متامًا لأحكام التفاقي��ات الثالث املتعلقة 

رات ومبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية؛ مبراقبة املخدِّ
)ب(   اأن تنّف��ذ �ضيا�ض��ات وبرام��ج �ض��املة باّتب��اع نه��ج متع��ّدد الهيئ��ات، مبا يف ذل��ك هيئات 
الرعاي��ة ال�ضحي��ة والجتماعي��ة والعدال��ة اجلنائي��ة والعمال��ة والتعلي��م، واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة 
ومنظم��ات املجتم��ع املدين، وينبغي لها اأن تفيد متامًا من اأن�ض��طة املنظمات غري احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدين؛
)ج(    اأن ت�ضع وتنّفذ وتعّمم ا�ض��رتاتيجيات ب�ض��اأن خف�ض الطلب، �ضمن اإطار ا�ض��رتاتيجياتها 
رات، ُتبنيَّ فيها بو�ضوح الأهداف املن�ض��ودة واأن�ضطة التدّخل  الوطنية ال�ض��املة واملتوازنة ملكافحة املخدِّ
وموارد التمويل، وكذلك حُتّدد فيها الأدوار وامل�ض��وؤوليات والآليات اخلا�ضة مبختلف ال�ض��ركاء يف جميع 

القطاعات ذات ال�ضلة؛
رات على نحو يعالج كل اأ�ضكال تعاطيها، مبا  )د(    اأن ت�ضطلع بجهود خف�ض الطلب على املخدِّ

يف ذلك اإ�ضاءة ال�ضتعمال والرتهان املرتبطني با�ضتهالك مادتني اأو اأكرث يف الوقت نف�ضه؛
رات باأو�ضاع عدم املنعة تاه الأخطار،  )ه(    اأن تكف��ل عناي��ة جهود خف�ض الطلب على املخدِّ

كالفقر والتهمي�ض الجتماعي، التي تقّو�ض اأ�ض�ض التنمية الب�ضرية امل�ضتدامة؛
)و(     اأن تنّفذ برامج وقائية ت�ض��تند اإىل اأدلة علمية، تكون �ض��املة للجميع ولفئات م�ض��تهَدفة 
على حد �ض��واء، يف طائفة اأن�ض��اق متنّوعة من البيئات )كاملدار���ض والأُ�ض��ر وو�ض��ائط الإعالم واأماكن 

العمل واملجتمعات املحلية واخلدمات ال�ضحية والجتماعية وال�ضجون(؛
)ز( اأن تنظر يف الدمج املتكامل بني اآليات عّدة ُمن�ضاأة على اأ�ضا�ض علمي، من اأجل التعّرف 
على ا�ضطرابات املخّدرات وت�ضخي�ضها والتدّخل ملعاجلتها، يف احلالني الطوعي واملبكر، باعتبار ذلك 

جزءًا منطيًا من اإطار خدمات الرعاية ال�ضحية؛
)ح(    اأن تنظر يف ا�ض��تحداث نظام معاجلة �ض��امل يتيح طائفة وا�ض��عة التنّوع من التدّخالت 
املتكامل��ة الطبّي��ة الدوائي��ة )مثل اإزالة الت�ض��ّمم الإدم��اين والعالج ال�ضي��اين بامل��واد الناه�ضة واملواد 
املناه�ض��ة ذات املفع��ول الأفي��وين( والنف�ض��انية )مث��ل امل�ض��ورة والع��الج ال�ض��لوكي الإدراك��ي والدع��م 
��زة عل��ى اإع��ادة التاأهي��ل وال�ض��فاء واإع��ادة الإدماج   الجتماع��ي( القائم��ة عل��ى الأدل��ة العلمي��ة واملركَّ

يف املجتمع؛
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رات من عواقب  )ط(   اأن تع��ّزز جهوده��ا الرامي��ة اإىل احل��د مم��ا يرتت��ب عل��ى تعاطي املخ��دِّ
�ض��لبية يف الأف��راد واملجتم��ع ككل، بحي��ث ل ُتوؤخ��ذ يف العتب��ار الوقاي��ُة م��ن الأمرا���ض املعدي��ة ذات 
ال�ضل��ة، مث��ل فريو���ض نق���ض املناعة الب�ض��رية والتهاب الكب��د الوبائي باء وجيم وال�ض��ّل، فح�ض��ُب، بل 
وكُل العواق��ب ال�ضحي��ة الأخ��رى، مثل اجلرعة املفرطة وح��وادث اأماكن العمل وامل��رور وال�ضطرابات 
رات  املر�ضية اجل�ض��دّية والنف�ضية، والعواقب الجتماعية، مثل امل�ضاكل الأُ�ضرية وتاأثريات اأ�ضواق املخدِّ

يف املجتمعات املحلية والإجرام.

3-  حقوق الإن�صان وكرامته الإن�صانية وحّرياته الأ�صا�صية يف �صياق خف�ض الطلب 
رات على املخدِّ

امل�ضكلة
5- ثمة نق�ض يف الهتمام بحقوق الإن�ض��ان وكرامته الإن�ض��انية يف �ض��ياق جهود خف�ض الطلب على 
رات، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بتي�ض��ر الو�ضول اإىل اأعلى امل�ض��تويات التي ميكن بلوغها يف اخلدمات  املخدِّ
ال�ضحي��ة. وهن��اك اأي�ضًاً حاجة اإىل فهم الإدمان ب�ضورة اأف�ض��ل، واإدراك متنام باأنه ا�ضطراٌب �ضّحي 

متعدد العوامل مزمن، ولكْن قابٌل للعالج.

التدابري املطلوبة
6- ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات حلق��وق الإن�ض��ان والكرام��ة  )اأ(  اأن تكف��ل مراع��اة تداب��ري خف���ض الطل��ب عل��ى املخ��دِّ
رات على خدمات الوقاية والرعاية  املتاأ�ضلة لدى الأفراد كافة، واأن تي�ضر ح�ضول جميع متعاطي املخدِّ

ال�ضحية واخلدمات الجتماعية، بغية اإعادة اإدماجهم يف املجتمع؛
)ب(    اأن ت��رّوج لأن�ض��طة جمدي��ة لك�ض��ب ال��رزق والعمالة بغي��ة تنمية اإدراك للغاية املن�ض��ودة 

رات؛ واإح�ضا�ض باحرتام الذات لدى الأفراد من اأجل توجيههم يف م�ضار يبعدهم عن املخدِّ
)ج(     اأن تعّد برامج خلف�ض الطلب ترّكز على الوقاية الأولية والتدخل املبكر والعالج واإعادة 
التاأهي��ل، وما يت�ضل بذلك من خدمات الدعم التي ت�ض��تهدف تعزي��ز ال�ضحة والرفاه الجتماعي لدى 
رات من اآثار �ضلبية يف الأفراد  الأفراد والأ�ضر واملجتمعات املحلية واحلد مما يرتتب على تعاطي املخدِّ
رات املعّر�ضون ملخاطر �ض��ديدة من  واملجتم��ع ككل، عل��ى اأن يوؤخذ يف العتبار ما يطرحه متعاطو املخدِّ
رات ومبا يتوافق  حتدي��ات خا�ض��ة، مبا ميتثل متامًا لأح��كام التفاقيات الثالث املتعلقة مبراقبة املخ��دِّ
م��ع الت�ض��ريعات الوطني��ة؛ واأن تعم��ل �ضمن اإط��ار النظ��م القانونية املوج��ودة على اإن�ض��اء اآليات تربط 
ب��ني عملي��ات اإنف��اذ القانون ونظ��م الرعاية ال�ضحية، مب��ا يف ذلك، يف جمال خدم��ات العالج املتعلقة 

رات، وفقًاً للت�ضريعات الوطنية. باملخدِّ

4- التدابري امل�صتندة اإىل قرائن علمية
امل�ضكلة

هة نح��و الوقاية  رات والرتهان له��ا، واملوجَّ 7 - كث��ريًا م��ا كان��ت التدخالت املتعلق��ة بتعاطي املخ��دِّ
والرعاية، ُت�ضاغ تلقائيًا من جانب موؤ�ض�ض��ات ح�ض��نة النوايا ا�ض��تجابة حلاجة عاجلة نا�ض��ئة عن وجود 



65

م�ض��كلة خمدرات �ض��ريعة التطّور. غري اأن تلك التدّخالت نادرًا ما كانت ت�ض��تند اإىل قرائن علمية واإىل 
�ضات. نهج متعّدد التخ�ضّ

التدابري املطلوبة

8-  ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن ت�ض��تثمر ق��درًا كافي��ًا من املوارد يف تدابري ت�ض��تند اإىل قرائ��ن علمية، ترتكز على ما 
اأُحرز من تقّدم علمي ملحوظ يف هذا املجال؛

)ب(   اأن تتعاون مع املجتمع الدويل على دعم القيام مبزيد من الأبحاث وتعميمها على نطاق 
وا�ضع بغية ا�ضتحداث تدابري ت�ضتند اإىل قرائن علمية ذات �ضلة مبختلف البيئات الجتماعية الثقافية 

والفئات الجتماعية؛
)ج(     اأن ت�ض��ّجع التداب��ري البتكارية وتدمج فيها عن�ض��رًا تقييميًا من اأجل مواجهة حتّديات 
احلا�ضر وامل�ض��تقبل؛ واأن تاأخذ بعني العتبار الإمكانيات التي تتيحها و�ض��ائط الإعالم والتكنولوجيات 

اجلديدة، مبا فيها الإنرتنت، بغية تطوير قاعدة القرائن العلمية.

ر الو�صول اإليها رات وتي�صُّ 5- توافر خدمات خف�ض الطلب على املخدِّ
امل�ضكلة

رات  9-  ثّم��ة طائف��ة من العوائ��ق دون بع�ض اخلدمات املعّين��ة اخلا�ضة بخف�ض الطل��ب على املخدِّ
تعل الو�ضول اإىل تلك اخلدمات �ضعبًا على الذين يحتاجون اإليها.

التدابري املطلوبة
10- ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات تكون مي�ض��ورة  )اأ(  اأن تكف��ل تواف��ر اإمكاني��ة احل�ض��ول عل��ى خدمات للعالج م��ن املخدِّ
التكلف��ة ومنا�ض��بة ثقافي��ًا وقائم��ة عل��ى قرائ��ن علمي��ة، واإدراج خدمات لرعاي��ة املرتهن��ني للمخدرات 
يف نظ��م الرعاي��ة ال�ضحي��ة، �ض��واء اأكان��ت خ�ضو�ضي��ة اأم عمومي��ة، م��ع اإ�ض��راك خدم��ات الرعاي��ة 
�ض��ة، عن��د القت�ضاء، مب��ا يتوافق مع   ال�ضحي��ة الأولي��ة، وكذل��ك خدم��ات الرعاي��ة ال�ضحي��ة املتخ�ضّ

الت�ضريعات الوطنية؛
)ب(    اأن تكفل توافر كميات كافية، ح�ضبما يكون منا�ضبًاً، من املواد املتاحة للعالج بال�ضتعانة 
بالأدوي��ة الطبي��ة، مب��ا يف ذلك العقاقري التي تندرج �ضمن نطاق الرقاب��ة مبقت�ضى التفاقيات الدولية 

رات؛ رات ومكافحتها، �ضمن اإطار جمموعة اخلدمات املتكاملة ملعاجلة الرتهان باملخدِّ ملراقبة املخدِّ
رات،  )ج(    اأن توا�ض��ل المتث��ال لالإج��راءات الت��ي تر�ض��يها التفاقيات الدولية ملراقب��ة املخدِّ
والق��رارات ذات ال�ضل��ة ال�ضادرة عن املجل���ض القت�ض��ادي والجتماعي فيما يتعل��ق بتقدمي تقديرات 
رات وتقييم��ات لحتياجاتها من املوؤث��رات العقلية، اإىل الهيئ��ة الدولية ملراقبة  لحتياجاته��ا م��ن املخ��دِّ
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رات واملوؤّثرات العقلية الالزمة، ومتكني الهيئة من العمل بالتعاون  رات، بغية ت�ضهيل ا�ضترياد املخدِّ املخدِّ
رات واملواد، �ضمانًا  م��ع احلكوم��ات على احلفاظ على توازن بني الطلب والعر�ض اخلا�ضني بتلك املخدِّ
لتخفي��ف الآلم واملعان��اة لدى املر�ضى، واإتاحة العالج بال�ض��تعانة بالأدوية �ضمن اإطار حزمة خدمات 
�ضاملة لعالج الرتهان للمخدرات، على اأن تو�ضع يف العتبار، وفقًاً للت�ضريعات الوطنية، قائمة منظمة 

ال�ضحة العاملية النموذجية لالأدوية الأ�ضا�ضية.

6- تعميم امل�صاركة املجتمعّية يف توفري اخلدمات

امل�ضكلة
11- غالب��ًا م��ا تك��ون التدخ��الت، يف كث��ري م��ن احل��الت، مدعوم��ة م��ن خ��الل مب��ادرات متفرقة 
وق�ض��رية الأم��د ول تكون معّممة يف خدمات ال�ضحة العمومي��ة واخلدمات التعليمية والجتماعية التي 
توّفره��ا احلكوم��ات ع��ادة. وعالوة على ذلك، فاإنها ل ُت�ض��رك كل اجلهات املعني��ة على �ضعيد املجتمع 
رات وتنفيذه��ا ور�ضدها وتقييمها، ول ت�ض��تفيد  املحل��ي يف تخطي��ط تداب��ري خف�ض الطل��ب على املخ��دِّ

متامًا من اأن�ضطة املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين.

التدابري املطلوبة

12- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن تعم��ل، ق��در الإمكان، على تعميم هذه التداب��ري يف توفري خدمات ال�ضحة العمومية 
واخل�ضو�ضية واخلدمات التعليمية والجتماعية )مثل خدمات الأ�ضرة والإ�ضكان والعمالة(؛

)ب(    اأن ُت�ض��رك جمي��ع اجله��ات املعني��ة على �ضعي��د املجتمع املحلي )مبن يف ذلك ال�ض��كان 
امل�ض��تهَدفون واأُ�ض��رهم واأفراد املجتمع املحلي واأرباب العمل واملنظمات املحلية( يف التخطيط لتدابري 

رات وتنفيذها ور�ضدها وتقييمها؛ خف�ض الطلب على املخدِّ
رات،  )ج(    اأن ُت�ض��رك و�ض��ائط الت�ضالت يف دعم الربامج اجلارية ب�ض��اأن الوقاية من املخدِّ

وذلك من خالل حمالت اإعالمية حمّددة الأهداف جيدًا؛
)د(      اأن ت��رّوج للتع��اون يف العمل بني املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية و�ض��ائر 

رات على ال�ضعيد املحلي. اأع�ضاء املجتمع املدين يف اإر�ضاء تدابري خف�ض الطلب على املخدِّ

7- ا�صتهداف الفئات املعّر�صة للمخاطر والأو�صاع اله�صة

امل�ضكلة

رات عموم ال�ضكان باأجمعهم  13- كثريًا ما ت�ضتهدف اأن�ضطة التدّخل املعنية بخف�ض الطلب على املخدِّ
مة من اأجل الفئات املعّر�ضة  �ضة م�ضمَّ من خالل اّتباع نهج منطي واحد فقط، فال تقّدم برامج متخ�ضّ
للمخاطر ذوي الحتياجات املحّددة اخلا�ضة بهم. وت�ضمل تلك الفئات فيما ت�ضمله الأطفال واملراهقني 
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وال�ضباب املعّر�ضني للمخاطر والن�ضاء، مبن فيهن الن�ضاء احلوامل، والأ�ضخا�ض ذوي احلالت املر�ضية 
ال�ضحية والنف�ضانية املختلطة، والأقلّيات العرقية، والأفراد املهّم�ضني اجتماعيًا. علما باأن اأّي �ضخ�ض 

منهم قد ينتمي اإىل اأكرث من فئة واحدة من هذه الفئات ومن ثم يكون لديه احتياجات متعّددة.

التدابري املطلوبة

14- ينبغي للدول الأع�ضاء: 

رات، يف جمالت  )اأ(  اأن تكفل وجود جمموعة وا�ض��عة من خدمات خف�ض الطلب على املخدِّ
ع��ّدة منه��ا جم��الت الوقاية والعالج واإع��ادة التاأهيل وخدم��ات الدعم ذات ال�ضلة، توّف��ر نهوجًا تلبي 
احتياج��ات الفئ��ات امل�ض��ت�ضعفة، وتتمايز بناًء عل��ى القرائن العلمية وبحيث ت�ض��تجيب على اأف�ضل نحو 

لحتياجات تلك الفئات، مع مراعاة العتبارات اجلن�ضانّية واخللفية الثقافية؛
)ب(    اأن حتر�ض على اأن تكون برامج الوقاية موّجهة نحو ال�ض��باب والأطفال وُم�ض��ِركة لهم، 

تعزيزًا ملداها وفعاليتها؛
�ض للذين يعمل��ون مع الفئات املعّر�ضة للمخاطر، كاملر�ضى  )ج(  اأن توّف��ر التدريب املتخ�ضّ
ر، والن�ضاء، ومنهّن الن�ضاء احلوامل. من ذوي احلالت املر�ضية ال�ضحية والنف�ضّية املختلطة، والق�ضّ

رات واملرتهنني لها يف نظام العدالة اجلنائية 8- رعاية متعاطي املخدِّ

امل�ضكلة

رات،  15 - هنال��ك بدائل حمدودة عن املالحقة الق�ضائية واحلب���ض للمذنب��ني بجرم تعاطي املخدِّ
كم��ا اأن خدم��ات املعاجل��ة �ضم��ن نط��اق نظ��ام العدالة اجلنائي��ة كثريًا ما تك��ون غري وافي��ة بالغر�ض. 
وع��الوة عل��ى ذل��ك، م��ن ال��الزم اأي�ضًاً ت��دارك م�ض��ائل اأخرى مث��ل حالت الف�ض��اد والكتظاظ و�ض��بل 
رات، واآثارها الوخيمة، مبا يف ذلك تواتر انتقال الأمرا�ض املعدية داخل ال�ضجون،  احل�ضول على املخدِّ
وينبغ��ي اأخ��ريًا، زي��ادة تركي��ز النتباه على الف��رتة النتقالية ب��ني مراحل الإيداع يف احلب���ض والإفراج 

والعودة ثانية اإىل املجتمع واإعادة الإدماج يف املجتمع.

التدابري املطلوبة
16 -  ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(   اأن تنظ��ر، وه��ي تعم��ل �ضم��ن اأُطره��ا القانوني��ة وطبق��ا للقان��ون الدويل ال�ض��اري، يف 
رات والرعاي��ة التي ُتتاح للمذنبني تنفيذًا  ال�ض��ماح بتنفي��ذ اخليارات اخلا�ضة مبعاجلة الرتهان باملخدِّ

تامًا، وخ�ضو�ضًا اللجوء، حيثما يكون منا�ضبًاً، اإىل توفري العالج كبديل للحب�ض؛
)ب(  اأن تتخ��ذ تداب��ري كفيل��ة ملعاجل��ة الف�ض��اد واحل��ّد من الكتظ��اظ ومن��ع احل�ضول على 

رات غري امل�ضروعة وتعاطيها داخل مرافق الحتجاز؛ املخدِّ
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)ج(     اأن تنفذ برامج عالجية �ض��املة يف مرافق الحتجاز؛ واأن تلتزم بتوفري طائفة متنّوعة 
من خدمات العالج والرعاية وخدمات الدعم ذات ال�ضلة لنزلء ال�ضجون املرتهنني للمخدرات، ت�ضمل 
تدابري رامية اإىل منع انتقال ما يرتبط بذلك من اأمرا�ض ُمعدية، وتوفري العالج الدوائي والنف�ضاين-

الجتماع��ي واإع��ادة التاأهيل؛ واأن تلتزم كذلك بتوفري برامج ترمي اإىل تهيئة ال�ض��جناء لالإفراج عنهم 
وبرامج لتقدمي الدعم لل�ضجناء اأثناء الفرتة النتقالية بني احلب�ض والإفراج والعودة ثانية اإىل املجتمع 

ومعاودة الندماج فيه؛
)د(    اأن توّفر التدريب املنا�ض��ب لكي يت�ض��ّنى ملوظفي العدالة اجلنائية اأو موظفي ال�ض��جون اأو 
رات، ت�ضتند اإىل قرائن علمية وتتمّيز بالأخالقية،  كليهما تنفيذ تدابري ب�ضاأن خف�ض الطلب على املخدِّ
لك��ي تك��ون مواقفه��م امل�ض��لكية جديرة بالحرتام وغ��ري قائمة على الأحكام امل�ض��ّبقة وغ��ري نّزاعة اإىل 

و�ضم الآخرين.

9- معايري النوعية وتدريب املوظفني

امل�ضكلة
17 -  اإن عدم كفاية تدريب املوظفني وعدم وجود معايري للنوعية واإ�ضدار ال�ضهادات، هما عامالن 

يعرقالن التنفيذ الفّعال لتدابري خف�ض الطلب امل�ضتندة اإىل قرائن علمية.

التدابري املطلوبة
18 -  ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن تدعم تطوير واعتماد معايري منا�ضبة ب�ضاأن الرعاية ال�ضحية، وكذلك دعم التدريب 
رات؛ امل�ضتمر على تدابري خف�ض الطلب على املخدِّ

)ب(   اأن حتر�ض على اأن يكون تزويد دوائر اخلدمات باملوظفني مدعومًا على اأمت نحو ممكن 
�ض��ات، ت�ض��ّم اأطب��اء يف ال�ضحة البدني��ة وال�ضحة  ، باأفرق��ة متع��ّددة التخ�ضّ وح�ض��بما يك��ون منا�ض��بًاً
�ض��ني يف علم النف���ض، ومر�ض��دين اجتماعي��ني وتربويني  النف�ض��ية، وممّر�ض��ني وممّر�ض��ات، ومتخ�ضّ

وغريهم من الخت�ضا�ضيني املهنيني؛
)ج(    اأن حتر���ض، عن��د القت�ض��اء، عل��ى اأن ت�ض��تمل املناه��ج التعليمي��ة املق��ّررة ملقّدمي هذه 
اخلدم��ات، مب��ا يف ذل��ك مناه��ج التعلي��م اجلامع��ي، وكّلي��ات الط��ب، و�ض��ائر امله��ن ذات ال�ضل��ة، 
م��ن  بذل��ك  يت�ض��ل  وم��ا  به��ا  والرته��ان  رات  املخ��دِّ تعاط��ي  م��ن  بالوقاي��ة  التدري��ب اخلا���ض   عل��ى 

خدمات الرعاية؛
)د(     اأن توّف��ر التدري��ب للمخّططني والخت�ضا�ضيني املمار�ض��ني التابعني للهيئات احلكومية 
واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة والقطاع اخلا���ض، وغريهم من النا�ض��طني يف اإطار املجتم��ع املحلي، على 
رات والربجمة ال�ضرتاتيجية اخلا�ضة  اأ�ضا���ض دائم، يف جميع جوانب اأن�ض��طة خف�ض الطلب على املخدِّ
بذلك، من خالل حتديد املوارد الب�ض��رية املحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، وال�ض��تفادة من 
خرباتهم يف ت�ضميم الربامج من اأجل �ضمان ا�ض��تمراريتها، واإن�ض��اء وتعزيز �ضبكات املوارد التدريبية 
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والتقنية على ال�ضعد املحلية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، وكذلك من خالل امل�ض��اعدة املمكنة 
م��ن املنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة، بغية تي�ض��ري تبادل التج��ارب واخل��ربات الفنية يف ت�ض��جيع الدول 
رات م��ن دول اأخرى يف برامج التدريب التي  عل��ى اإ�ض��راك العامل��ني يف جمال خف�ض الطلب على املخدِّ

ت�ضتحدثها الدول؛
)ه(  اأن تدع��م ال�ض��بكات الوطني��ة والإقليمي��ة والدولي��ة م��ن اأج��ل توف��ري التدري��ب وتطوير 

املمار�ضات الناجحة ون�ضرها.

10- جمع البيانات ور�صدها وتقييمها
امل�ضكلة

19 -  الفتق��ار اإىل البيان��ات، وخ�ضو�ض��ًا ع��ن التغ��رّي املت�ض��ارع يف طبيع��ة وم��دى ظاه��رة تعاطي 
رات، وكذلك عدم وجود ر�ضد وتقييم نظاميني من جانب احلكومات ملدى �ض��مول تدابري خف�ض  املخدِّ
رات ونوعية تل��ك التدابري، هما م�ض��األتان تثريان قلق��ًا بالغًا. ومن َث��ّم، فاإن تكثيف  الطل��ب عل��ى املخ��دِّ
التع��اون والدع��م عل��ى ال�ضعيد الدويل، لأغرا�ض منها حت�ض��ني وتن�ض��يق جمع البيان��ات ور�ضد برامج 
خف���ض الطل��ب وتقييمه��ا، هو اأمر �ضروري من اأج��ل توفري املعلومات الالزم��ة خلدمات خف�ض الطلب 

ول�ضوغ ال�ضيا�ضات املتعلقة بذلك.

التدابري املطلوبة

20 - ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات  )اأ(  اأن تزي��د جهوده��ا يف جم��ال جم��ع البيان��ات ع��ن طبيع��ة ظاه��رة تعاط��ي املخ��دِّ
والرتهان بها ومداها، مبا يف ذلك خ�ضائ�ض فئات ال�ض��كان من ذوي احلاجة اإىل امل�ض��اعدة، وتعزيز 

نظم املعلومات والر�ضد، وا�ضتخدام منهجيات واأدوات قائمة على الأّدلة العلمية؛
ن طرائق التقييم الوطني املو�ضوعي من جانب احلكومات، لكي يت�ضنى  ر وحت�ضِّ )ب(   اأن تطوِّ

رات على املجتمع وال�ضحة والقت�ضاد فهمًا منهجيًا و�ضموليًا؛ فهم الآثار ال�ضلبية لتعاطي املخدِّ
رات اإىل درا�ضات تقييمية �ضليمة علميًا  )ج(    اأن تكفل ا�ضتناد تدابري خف�ض الطلب على املخدِّ
رات ومداها، وكذلك للخ�ضائ�ض الجتماعية والثقافية لفئات ال�ض��كان من ذوي  لطبيعة م�ض��كلة املخدِّ

احلاجة اإىل امل�ضاعدة؛
رات  رات اإىل اتاهات تعاطي املخدِّ )د(  اأن تكف��ل ا�ض��تناد تدابري خف�ض الطلب على املخ��دِّ
ال�ض��ائدة يف املجتم��ع املحل��ي، واحلر�ض عل��ى تنقيح هذه التداب��ري دوريًا ا�ض��تنادًا اإىل ظهور اتاهات 

جديدة، وكذلك اإىل املالحظات والتعليقات امل�ضتفادة، واإىل عمليات الر�ضد والتقييم؛
رات  )ه(  اأن حتر���ض عل��ى اأن ت�ض��تمل اأن�ض��طة التدّخ��ل ب�ض��اأن الوقاي��ة م��ن تعاط��ي املخ��دِّ
والرته��ان به��ا وتوف��ري الرعاي��ة للمدمن��ني، وكذل��ك التداب��ري الأخ��رى اخلا�ض��ة بخف���ض الطلب على 
رات، على نظم وافية بالغر�ض حلفظ ال�ض��جالت، مع احلفاظ على ال�ض��رية، وعلى اأن تكون نظم  املخدِّ
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رات جزءًا م��ن نظام فّعال لر�ضد  حف��ظ ال�ض��جالت اخلا�ضة بتوفري الرعاية للمرتهن��ني بتعاطي املخدِّ
رات ومداها؛ طبيعة م�ضكلة املخدِّ

)و(   اأن تتب��ع نهج��ًا متكاماًل و�ض��اماًل يف جمع البيانات وحتليلها من اأجل �ضمان ال�ض��تفادة 
م��ن املعلوم��ات املتاحة ل��دى الهيئات الدولي��ة والإقليمي��ة والوطنية ا�ض��تفادة تامة وقانوني��ة؛ واأن توفر 

امل�ضاعدة التقنية للبلدان التي تكون قدراتها يف هذا املجال اأقّل تطّورًا؛
)ز(  اأن ت�ض��عى اإىل التف��اق عل��ى جمموع��ة من املوؤ�ّض��رات ذات ال�ضلة التي ت�ض��مل امل�ض��ائل 
رات عل��ى نحو قابل  الرئي�ض��ية م��ن اأج��ل اإتاح��ة املجال لتقييم فّعالي��ة تدابري خف�ض الطل��ب على املخدِّ
للمقارن��ة، بغي��ة تطوي��ر طرائ��ق ومفاهي��م واأدوات ب�ض��يطة وموّح��دة قيا�ض��يًا يف اإط��ار الأمم املتح��دة 

بخ�ضو�ض جمع البيانات وتقييمها؛ وكذلك تكييفها والتثّبت من �ضحتها؛
)ح(  اأن تعمل، بالتعاون مع املجتمع الدويل وعلى �ضوء الدرو�ض امل�ضتفادة من حتليل الردود 
على ال�ض��تبيان اخلا�ض بالتقارير ال�ضنوية وال�ضتبيان اخلا�ض بالتقارير الإثنا�ضنوية، على ا�ضتحداث 
رات وتعتمدها، مّما يتيح املجال لتب�ض��يط  اأدوات مع��ّززة جلم��ع البيان��ات، لكي تنظر فيها جلن��ة املخدِّ
رات ومداها و�ض��مولها، و�ضمان اأن تكون الأدوات  م�ض��ار قيا���ض نوعية تدابري خف�ض الطلب على املخدِّ
امل�ض��تخدمة منا�ض��بة ملختل��ف احتياجات البل��دان وقدراتها على اإع��داد تقارير الإبالغ وكذلك �ض��ليمة 
علميًا؛ بال�ضتفادة التامة من موارد املعلومات املوجودة حاليًا، والإفادة، اإذا ما كان ذلك منا�ضبًاً، من 
التجرب��ة املكت�ض��بة من نظم الر�ضد الإقليمية القائمة حاليًا، م��ع احلر�ض على التخفيف اإىل اأدنى حد 

من اأعباء الإبالغ.
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اجلزء الثاين- خف�ض العر�ض والتدابري املت�صلة به

رات غري امل�صروع باء- خف�ض عر�ض املخدِّ

1-  تعزيز التعاون والتن�صيق وعمليات اإنفاذ القانون من اأجل خف�ض العر�ض

امل�ضكلة

رات  21- م��ع اأن اأكرثي��ة ال��دول ق��د اعتم��دت ونّف��ذت �ضيا�ض��ات عامة ب�ض��اأن خف���ض عر���ض املخدِّ
وجعل��ت خف���ض العر���ض اأولّوي��ة هام��ة، ف��اإن اللت��زام ال��ذي قطعت��ه ال��دول الأع�ض��اء على نف�ض��ها يف 
ع��ام 1998 بتحقي��ق نتائ��ج ملحوظ��ة وقابل��ة للقيا���ض يف جم��ال خف���ض العر���ض مل يتحق��ق اإّل بق��در 
رات تنفي��ذًا فّع��اًل، والفتقار  حم��دود، لأ�ض��باب منه��ا ع��دم تنفيذ ال�ضيا�ض��ات اخلا�ض��ة بعر�ض املخ��دِّ
اإىل اأُط��ر ت�ض��ريعية وطني��ة منا�ض��بة للتع��اون ال��دويل، وق�ض��ور اآلي��ات تقا�ض��م املعلوم��ات ور�ضده��ا 
�ض��ة  املخ�ضّ امل��وارد  نق���ض  وكذل��ك  القوان��ني،  اإنف��اذ  عملي��ات  يف  التن�ض��يق  وانع��دام   و�ضبطه��ا، 

وعدم ا�ضتقراها.

التدابري املطلوبة

22- ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات واملوؤث��رات العقلية، بالتعاون مع الوكالت  )اأ(  اأن تعم��ل، م��ن اأجل تعزيز مكافحة املخدِّ
املتع��ّددة الأط��راف واملوؤ�ض�ض��ات املالي��ة الدولي��ة والإقليمي��ة، عل��ى تنفي��ذ خط��ط على امل��دى الق�ضري 

رات؛ واملتو�ضط والطويل مبا يكفل تخ�ضي�ض موارد كافية وم�ضتقرة لربامج خف�ض عر�ض املخدِّ
رات؛ )ب(   اأن ت�ضّجع تبادل املمار�ضات الف�ضلى املّتبعة الناجحة يف جمال خف�ض عر�ض املخدِّ

رات بتوافق ت��ام مع اأغرا�ض ومبادئ ميثاق  )ج(    اأن تكف��ل تنفي��ذ تداب��ري خف�ض عر�ض املخدِّ
رات، خ�ضو�ضًا مع  الأمم املتحدة والقانون الدويل والتفاقيات الدولية الثالث اخلا�ضة مبراقبة املخدِّ
املراعاة التامة ل�ضيادة الدول وحرمتها الإقليمية وملبداأ عدم التدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول وجميع 

حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية؛
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رات،  )د(     اأن توا�ض��ل العتم��اد عل��ى التفاقي��ات الدولي��ة الث��الث اخلا�ض��ة مبراقب��ة املخ��دِّ
رات العاملية، على اأن تو�ضع يف احل�ض��بان  باعتباره��ا الإطار القانوين الرئي�ض��ي ملواجهة م�ض��كلة املخ��دِّ
 )22(

،اأهمي��ة اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطني��ة والربوتوكولت امللحقة بها
 )23( وكذل��ك دع��م ال�ض��عي اإىل تو�ض��يع الن�ضم��ام اإىل تل��ك 

،واتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافح��ة الف�ض��اد
ال�ضكوك وتنفيذها؛

رات ت�ض��ع يف احل�ض��بان اأغرا�ض  )ه���(   اأن ت��رّوج لتخ��اذ تداب��ري ب�ض��اأن خف���ض عر�ض املخ��دِّ
ال�ض��تعمال امل�ض��روعة التقليدية، حيث تتوافر اأدلة تاريخية تثبت وجود هذا ال�ضتعمال، وكذلك حماية 
رات واملوؤثرات  البيئة، على نحو يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الّتار غري امل�ضروع يف املخدِّ

)24(
 العقلية لعام 1988؛

)و(     اأن ت��رّوج لتخ��اذ وتنفي��ذ ترتيب��ات متع��ّددة الأط��راف واإقليمي��ة ودون اإقليمي��ة وثنائية 
رات  للتعاون فيما بني �ضلطات اإنفاذ القوانني على مكافحة �ضلوع التنظيمات الإجرامية يف اإنتاج املخدِّ

والّتار بها وما يت�ضل بذلك من اأن�ضطة اإجرامية؛

رات ما بعد عام 2009 باعتباره  )ز(    اأن حتر�ض على موا�ضلة الت�ضدي الدويل مل�ضكلة املخدِّ
م�ضوؤولية عامة وم�ضرتكة، تتطّلب نهجًا متوازنًا فيما يخ�ض التعاون الدويل وتوفري امل�ضاعدة التقنية؛

)ح(    اأن تكف��ل انخ��راط ال��وكالت الدولي��ة والإقليمي��ة، العامل��ة يف جم��ال خف���ض عر���ض 
رات، يف حوار ب�ض��اأن تعزيز التعاون فيما بني الوكالت من اأجل القيام مبواجهة اأكرث فاعلية، مع  املخدِّ

احرتام دور كل منظمة والولية امل�ضندة اإليها؛

)ط(  اأن توا�ض��ل تطوي��ر وتنفي��ذ الت�ض��ريعات والأُط��ر الت�ض��ريعية الفّعال��ة الالزم��ة لرتتيبات 
التع��اون املتع��ّددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية والثنائية، مبا يف ذلك اتفاقات تبادل امل�ض��اعدة 
القانوني��ة وت�ض��ليم املطلوبني، واملعاجلة املنا�ض��بة للم�ض��ائل اخلا�ض��ة بالولية الق�ضائية، والإ�ض��راع يف 
اإج��راءات معاجل��ة طلبات تب��ادل امل�ض��اعدة القانونية وت�ض��ليم املطلوبني، وكذلك القي��ام بالتحقيقات 

امل�ضرتكة، حيثما اأمكن ذلك؛

)ي(   اأن تعم��ل، بالتع��اون مع املجتمع الدويل، على �ضون وتو�ض��يع امل�ض��اريع والربامج الرامية 
اإىل ت�ضجيع التعاون الثنائي والإقليمي ب�ضاأن م�ضائل معينة يف جمال خف�ض العر�ض؛

)ك(   اأن تنظ��ر يف اإع��ادة تقييم ال�ض��رتاتيجيات والأدوات احلالي��ة اخلا�ضة بجمع البيانات، 
بغي��ة تي�ض��ري عملي��ة تمي��ع بيان��ات موثوق��ة وجمدية وقابل��ة للمقارن��ة وقابلة لال�ض��تعمال ع��ن عر�ض 
رات، و�ضمان��ًا لفهم عميق وم�ض��رتك له��ذه امل�ض��األة؛ واأن تنظر، يف هذا اخل�ضو���ض، يف مواءمة  املخ��دِّ

ومنذجة اجلهود الدولية جلمع البيانات؛

)22( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225، و2237، و2241، و2326، الرقم 39574.

)23( املرجع نف�ضه، املجلد 2349، الرقم 42146.

)24( املرجع نف�ضه، املجلد 1582، الرقم 27627.
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)ل(  اأن تواك��ب اأح��دث الدرا�ض��ات والبيان��ات والأبح��اث العلمي��ة ع��ن الأغرا���ض الطبّي��ة 
وامل�ض��روعة الأخ��رى يف ا�ض��تعمال النبات��ات التي حتتوي على خم��درات اأو موؤثرات عقلي��ة، مع مراعاة 

رات يف احل�ضبان؛ اأحكام التفاقيات الدولية اخلا�ضة مبراقبة املخدِّ

رات وبالتعاون مع اللجنة الإح�ضائية التابعة للمجل���ض  )م( اأن تعمل، من خالل جلنة املخدِّ
القت�ضادي والجتماعي، على و�ضع موؤ�ّض��رات وا�ضحة وقابلة للقيا���ض يف جمال خف�ض العر�ض، بغية 
اإجراء تقييم دقيق ملدى حتقيق ما قد يحّدده املجتمع الدويل من اأهداف وغايات ملا بعد العام 2009؛ 

)ن(    اأن ت��زّود هيئ��ات الأمم املتح��دة الت��ي لديها خربة فنية يف هذا املج��ال باملوارد الالزمة 
جلم��ع البيان��ات وتوف��ري امل�ض��اعدة التقني��ة واملالية لل��دول بغية تعزي��ز قدرتها على الت�ض��دي لالّتار 
رات واملوؤّثرات العقلية؛ وينبغي تدعيم التن�ض��يق فيم��ا بني هيئات الأمم املتحدة  غ��ري امل�ض��روع يف املخدِّ

وخمتلف الهيئات املتعّددة الأطراف؛

��قة واملتما�ض��كة لالّتار  )���ض(  اأن تق��وم بخط��وات اإ�ضافي��ة م��ن اأج��ل اإح��كام املواجه��ة املن�ضَّ
بالعقاق��ري املخ��ّدرة واملوؤّث��رات العقلي��ة ب��ّرًا وجّوًا وبحرًا، يف �ض��راكة م��ع هيئات الأمم املتحدة و�ض��ائر 
ال�ض��ركاء الدولي��ني، وذل��ك حر�ض��ا عل��ى �ض��ّد ثغ��رات الولي��ات الق�ضائي��ة يف عمليات التحقي��ق واملنع 

واملالحقة الق�ضائية ب�ضاأن املّتجرين؛

)ع(  اأن تكفل موا�ضلة تقدمي الت�ض��جيع وامل�ض��اعدة ب�ض��اأن الت�ض��ارك يف املعلومات من خالل 
القن��وات الر�ض��مية يف حينه��ا، وتنفي��ذ تداب��ري املراقب��ة احلدودي��ة، وتوفري املع��دات الالزم��ة، وتبادل 
موظفي اإنفاذ القوانني، والتعاون يف العمل بني القطاعني اخلا�ض والعام، وا�ض��تحداث طرائق جديدة 

عملية لر�ضد اأن�ضطة املّتجرين ر�ضدًا فّعاًل؛

)ف(  اأن تن�ض��ئ، عن��د القت�ض��اء، هيئ��ات ت�ضم اأجهزة متع��ددة ل�ضمان اّتباع نهج �ض��امل يف 
رات، م��ع الوعي امل�ض��تمر باأن اجلماع��ات الإجرامية  الت�ض��ّدي ل�ض��بكات الّت��ار غ��ري امل�ض��روع باملخدِّ
رات ُيرّجح �ضلوعها اأي�ضًاً يف اأ�ض��كال اأخرى من الّتار غري امل�ض��روع؛ ومن  ال�ضالعة يف الّتار باملخدِّ
ث��م ف��اإن الهيئ��ات الت��ي ت�ضم اأجهزة متعددة �ض��وف ت�ض��اعد على �ضمان ت�ض��اُرك الأجه��زة التي تكافح 
اأ�ضكاًل اأخرى من اجلرمية املنّظمة مع اأجهزة اإنفاذ القوانني يف املعلومات وال�ضتخبارات واملمار�ضات 

واملوارد ذات ال�ضلة.

2- الت�صّدي لتاهات الّتار اجلديدة

امل�ضكلة

رات، فاإنها قد تلب معه��ا حتّديات خطرية  23- ل��دى ن�ض��وء اتاهات جدي��دة يف الّتار باملخ��دِّ
ال�ضاأن تعرت�ض مقدرة الدول على توفري مواجهة �ضديدة وفّعالة يف هذا ال�ضدد.
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التدابري املطلوبة

24- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تكف��ل َمق��ِدرة اأجه��زة اإنفاذ القانون على التواوؤم، لك��ي تت�ضدى على نحو واف لتغرّي 
رات، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بالتكنولوجيات والدروب والأ�ضاليب اجلديدة  طبيعة م�ضكلة الّتار باملخدِّ

رات ب�ضورة غري م�ضروعة؛ التي ي�ضتخدمها املّتجرون، مّما ي�ضاعد على خف�ض عر�ض املخدِّ
رات والّت��ار باملوؤثرات  )ب(   اأن ت�ض��ع يف احل�ض��بان الرواب��ط املحتمل��ة ب��ني الّتار باملخ��دِّ
العقلية، و�ضلوع اجلماعات الإرهابية يف بع�ض اأنحاء العامل، والف�ضاد، واجلرمية املنّظمة عرب الوطنية، 
مب��ا يف ذل��ك الّت��ار بالأ�ض��لحة الناري��ة، وغ�ض��ل الأم��وال، وذل��ك عند و�ض��ع وتنفيذ ال�ض��رتاتيجيات 

رات؛ اخلا�ضة بخف�ض عر�ض املخدِّ
 )25( اأن توا�ض��ل اإي��الء اهتم��ام لتطوير طرائق جمع وا�ض��تخدام املعلومات ال�ض��تخبارية   )ج(
والأدلة الع�ضرية املنال، مبا يف ذلك الأ�ضاليب املواَفق عليها ق�ضائيًا جلمع الأدلة، كاملراقبة الإلكرتونية، 

وبرامج املخرِبين املحددة البنية، والت�ضليم املراقب؛
)د(     اأن ت��روج لتب��ادل املعلوم��ات ال�ض��تخبارية فيم��ا ب��ني بل��دان املن�ض��اأ والعب��ور والوجه��ة 
رات، مع احلر�ض على �ضون م�ضادر املعلومات و�ضالمتها؛ املق�ضودة، من اأجل مكافحة الّتار باملخدِّ
)ه(  اأن تعمل، بالتعاون مع املجتمع الدويل، على ر�ضد طبيعة تكنولوجيا الف�ضاء الإلكرتوين 
)ال�ضيربانية( وا�ضتعمالها ومداها وتاأثريها بالن�ضبة اإىل الّتار بالعقاقري املخدرة واملوؤثرات العقلية، 
والنظ��ر بع��ني العتب��ار اإىل تطوير الت�ض��ريعات الالزم��ة وتنفيذه��ا، واإتاحة فر�ض التدري��ب، من اأجل 

املواجهة الفّعالة لهذه امل�ضكلة امل�ضتجّدة؛
)و(  اأن تب��ذل جه��ودا ل�ضم��ان �ض��وغ ت�ض��ريعات اإجرائية ومو�ضوعية منا�ض��بة عل��ى ال�ضعيد 
رات الذي يجري يف بيئة اإلكرتونية، مبا يف ذلك و�ضع اإطار  الوطن��ي م��ن اأجل الت�ضدي لالّتار باملخدِّ
لتحقي��ق الفعالي��ة يف الرقاب��ة التنظيمية والإ�ض��راف على ال�ضيدلي��ات العاملة على الإنرتنت مبا�ض��رة 
والت��ي تبي��ع امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلنية التي حتت��وي على مواد خا�ضعة للمراقب��ة الدولية من العقاقري 

املخدرة اأو موؤثرات عقلية اأو كلتيهما، �ضمن الولية الق�ضائية اخلا�ضة بكل دولة؛
)ز(    اأن تنف��ذ ا�ض��رتاتيجيات ترم��ي اإىل تبدي��د وتفكي��ك التنظيم��ات الرئي�ض��ية ال�ضالع��ة يف 

الّتار بالعقاقري املخدرة واملوؤثرات العقلية، والت�ضّدي لالتاهات امل�ضتجّدة؛
رات واملوؤثرات  )ح(    اأن تق��ّدم امل�ض��اعدة اإىل دول العب��ور م��ن اأج��ل مكافح��ة الّت��ار باملخ��دِّ

العقلية مبزيد من الكفاءة.

)25(املعلوم��ات املجموع��ة ب�ض��ورة م�ض��روعة الت��ي ُيح�ض��ل عليه��ا با�ض��تخدام برامج حم��ددة البنية، مث��ل املخرِبين 

امل�ض��ّجلني، واملوظف��ني العاملني حتت �ض��تار، واملراقب��ة الإلكرتونية اخلا�ضة باعرتا���ض الت�ضالت ال�ض��معية اأو الب�ضرّية اأو 
كليهما معًا، والت�ضليم املراقب، وغري ذلك من الأ�ضاليب املقبولة يف اإجراءات الدعاوى الق�ضائية.
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رات 3- احلّد من العنف املت�صل بالّتار باملخدِّ
امل�ضكلة

رات املجتمع  ���ض التنظيم��اُت الإجرامية ال�ضالع��ة يف الّتار باملخ��دِّ 25- يف بع���ض احل��الت، تعرِّ
امل��دين و�ض��لطات اإنف��اذ القان��ون لدرج��ات متزاي��دة م��ن الأذى والعن��ف، خ�ضو�ضًا ب�ض��بب ن��زوع تلك 
التنظيمات الطبيعي اإىل اأن تكون مدّججة باأ�ض��لحة نارية م�ضنوعة ومّتجر بها على نحو غري م�ض��روع، 
واإىل القي��ام باأعم��ال عن��ف حماي��ة لنف�ض��ها وملا تّتج��ر به من خم��درات على نحو غري م�ض��روع. ويجب 
رات غري امل�ض��روع فح�ض��ب، بل  على املجتمع الدويل اأن يتخذ خطوات ل ت�ض��تهدف خف�ض عر�ض املخدِّ

رات. ت�ضتهدف اأي�ضًاً احلّد من العنف الذي يرافق الّتار باملخدِّ

التدابري املطلوبة
26- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تنظر يف الت�ضديق على بروتوكول مكافحة �ضنع الأ�ضلحة النارية واأجزائها ومكّوناتها 
والذخرية والّتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة 
)26( اأو الن�ضمام اإىل ذلك الربوتوك��ول، وكذلك تعزيز تنفيذه، حيثما يكون ذلك ممكنًا 

،ع��رب الوطني��ة
ومنا�ض��بًاً، من اأجل احلّد من �ضنع الأ�ض��لحة النارية والّتار بها على نحو غري م�ض��روع، كو�ضيلة للحّد 

رات؛ من العنف املقرتن بالّتار باملخدِّ
)ب(   اأن تنّف��ذ تداب��ري وقائية وتدابري خا�ضة باإنفاذ القوانني من اأجل مكافحة جميع اأ�ض��كال 
الأن�ض��طة الإجرامي��ة التي قد تك��ون مرتبطة بالّتار بالعقاقري املخدرة واملوؤثرات العقلية، مثل غ�ض��ل 
الأم��وال، والّت��ار بالأ�ض��خا�ض، وتهريب املهاجري��ن، وكذلك متويل الإرهاب، عن��د القت�ضاء، مبا يف 

ذلك ك�ضف النقود وغريها من الأ�ضياء القابلة للتداول التي ُتنقل عرب احلدود الدولية؛
)ج(    اأن توّف��ر ل�ض��لطات اإنف��اذ القان��ون واجلمارك ومراقبة احلدود تدريب��ًا وافيًا وهادفًا يف 
رات واملوؤثرات العقلية، وكذلك الّتار بالأ�ضلحة النارية، عند القت�ضاء،  جمال مكافحة الّتار باملخدِّ
واأن تعم��ل، اإذا كان��ت م��ن ال��دول التي لديها خ��ربة ذات �ضلة بهذا املجال، على زي��ادة التعاون الثنائي 
رات  واملتعّدد الأطراف، من خالل �ُض��بل منها الربامج التي يديرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
واجلرمي��ة و�ض��ائر  ال�ض��ركاء الدولي��ني اأو وكالت الأمم املتح��دة اأو اآلياتها الإقليمي��ة، وُتركِّز على بناء 
القدرات والتدريب، واأن تتبادل اخلربات واملمار�ض��ات الف�ضلى من اأجل زيادة قدرة جميع الدول على 
رات واملوؤث��رات العقلية، وكذل��ك الّتار بالأ�ض��لحة النارية، عن��د القت�ضاء،   مكافح��ة الّت��ار باملخ��دِّ

مبزيد من الفعالية؛
)د(     اأن تزيد من تقا�ض��م املعلومات بني �ض��لطات اإنفاذ القوانني، وكذلك التعاون الق�ضائي، 
رات  م��ن اأج��ل ا�ض��تبانة ال�ض��الت املحتمل��ة ب��ني التنظيم��ات الإجرامي��ة ال�ضالع��ة يف الّت��ار باملخ��دِّ
واملوؤث��رات العقلي��ة وغريه من الأن�ض��طة الإجرامية، مبا يف ذلك، على وجه اخل�ضو�ض، �ضنع الأ�ض��لحة 

النارية والّتار بها على نحو غري م�ضروع، والتحري عن تلك ال�ضالت.

)26(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2326، الرقم 39574.
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4- معاجلة خف�ض العر�ض والطلب معا

امل�ضكلة

رات م�ض��األة متعّددة اجلوانب ل ميكن الت�ضّدي لها اإّل بخف�ض العر�ض  27 - مع اأن الّتار باملخدِّ
والطل��ب مع��ا، ف��اإن هذا الرتابط كث��ريًا ما ل ُيوؤخذ يف العتب��ار. ومن ثم فاإن خف���ض العر�ض يجب اأن 
ي�ض��تمل عل��ى تطبي��ق نهج مت��وازن يف خف�ض الطلب اأي�ض��ًاً تبعا ملبداأ امل�ض��وؤولية امل�ض��رتكة، متامًا مثلما 
يج��ب اأن ي�ض��تمل خف���ض الطل��ب هو الآخر على تطبيق نه��ج متوازن يف خف�ض العر�ض اأي�ض��ًاً تبعا ملبداأ 

امل�ضوؤولية امل�ضرتكة.

التدابري املطلوبة

28- ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات، واأن  �ضات يف ا�ض��رتاتيجياتها الوطني��ة ملراقبة املخدِّ )اأ( اأن تتب��ع نهج��ًا متعّدد التخ�ضّ
رات، مبا يف  ت�ض��رك في��ه خمتلف الأجه��زة احلكومية الت��ي لديها م�ضلح��ة يف مكافحة الّتار باملخ��دِّ
ذلك الأجهزة املعنية بال�ضحة واإنفاذ القوانني والتعليم، �ضمانًا لأخذ كل العوامل ذات ال�ضلة بخف�ض 

العر�ض يف احل�ضبان عند �ضوغ ا�ضرتاتيجيات خف�ض العر�ض وتنفيذها؛
)ب(  اأن تلبي احلاجة اإىل اّتباع نهج �ضامل ومتعّدد القطاعات ومتوازن، ي�ضمل خف�ض الطلب 
وخف���ض العر���ض، بحي��ث يع��ّزز كٌل منهما الآخ��ر، اإىل جانب تطبيق مبداأ امل�ض��وؤولية امل�ض��رتكة تطبيقًا 
منا�ض��بًاً، م��ع الت�ض��ديد على احلاجة اإىل خدمات م�ض��وؤولة ع��ن الوقاية، مبا يف ذل��ك اإىل اأجهزة اإنفاذ 
مة من خالل القطاعني العام  القوانني، و�ضمان اإدماج هذه التدابري يف امل�ضار الرئي�ضي للخدمات املقدَّ

واخلا�ض يف جمالت ال�ضحة والتعليم والتنمية الريفية والزراعة واملجال الجتماعي.

5- تدعيم تدابري مكافحة الف�صاد وتقدمي امل�صاعدة التقنية وبناء القدرات

امل�ضكلة

رات وحتميها،  29 - لك��ي ت�ض��ّهل اجلماع��ات الإجرامي��ة املنّظمة تارتها غري امل�ض��روعة يف املخ��دِّ
كث��ريًا م��ا حتاول التاأثري على املوظفني العموميني، مبن فيهم موظفو �ض��لطات اإنفاذ القوانني. ومن ثم 
ل بتدابري ملكافحة الف�ضاد، كما يجب اأن ُيتَّبع فيها  فاإن اجلهود الرامية اإىل خف�ض العر�ض يجب اأن تكمَّ
نهج �ضامل ينطوي على تعاون احلكومة واملجتمع املدين معا. ويف هذا ال�ضياق، حتتاج عّدة بلدان نامية، 
رات، اإىل م�ض��اعدة تقنية من اأجل امل�ضي  وبخا�ضة تلك الواقعة على الدروب الرئي�ض��ية لالّتار باملخدِّ

يف تدعيم اأجهزتها امل�ضوؤولة عن اإنفاذ القوانني.
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التدابري املطلوبة

30- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن تنظر يف الت�ضديق على اتفاقية مكافحة الف�ضاد واتفاقية عام 1988 واتفاقية الأمم 
)27( و الن�ضمام اإليها، ويف تدعيم تنفيذها؛

،املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

)ب(    اأن تكف��ل اّتب��اع اأجه��زة اإنف��اذ القوان��ني ا�ض��رتاتيجيات ا�ض��تباقية يف منع الف�ض��اد، مثل 
امل�ض��اركة يف برام��ج م�ض��اعدة تقني��ة ثنائية ومتع��ددة الأطراف ملكافحة الف�ض��اد، واإع��داد خطط عمل 

ملكافحة الف�ضاد، واإن�ضاء برامج خا�ضة بالنزاهة ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القوانني؛

)ج(    اأن توا�ض��ل تطوي��ر وحت�ض��ني اجله��ود الداخلي��ة والدولي��ة املعنية بتوف��ري التدريب ورفع 
م�ض��توى الوعي ب�ض��اأن اإنفاذ القوانني وبناء القدرات الق�ضائية، مع احلر�ض على التن�ض��يق بني اجلهود 

الدولية املعنية بتوفري التدريب ورفع م�ضتوى الوعي بغية اجتناب الزدواجية فيها؛

)د(    اأن توا�ض��ل تطوي��ر اأ�ض��لوب الت�ض��ليم املراَقب، ودعم ا�ض��تخدامه، مبا يّت�ض��ق مع اتفاقية 
1988، وكذل��ك �ض��ائر اأ�ض��اليب التح��ري اخلا�ض��ة، عل��ى ال�ضعيدي��ن الوطن��ي والدويل، مبا يّت�ض��ق مع 

ت�ضريعاتها الوطنية؛

رات،  )ه(    اأن تع��زز اجله��ود الرامية اإىل اكت�ض��اب املعرفة عن طرائق عم��ل املّتجرين باملخدِّ
بو�ضائل منها القيام باإعداد خرائط على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل؛

��َرطّية الدولية القائمة حاليًا من اأجل  ر موارد الُبنى التنظيمية واملوؤ�ض�ض��ية ال�ضُّ )و(     اأن ت�ض��خِّ
��ق بغي��ة �ضمان زيادة  الت�ض��ّدي لق�ضي��ة الّت��ار بالعقاق��ري املخدرة واملوؤث��رات العقلية، على نحو من�ضَّ

درجة الكفاءة والفعالية يف هذا ال�ضدد؛

)ز(    اأن توّف��ر م��وارد ومع��دات كافي��ة لأجهزة اإدارة احل��دود، واأن تقّدم م�ض��اعدة تقنية اإىل 
الدول التي تطلبها يف هذا اخل�ضو�ض؛

��م ق��درات اأجهزة اإنفاذ القانون وتدجمها لكي تتمّكن من اإجراء حتريات اأف�ضل  )ح(   اأن ُتدعِّ
رات واملوؤثرات العقلية؛ عن اجلماعات الإجرامية املنّظمة ال�ضالعة يف الّتار باملخدِّ

)ط(  اأن ت�ض��ّجع �ض��وغ وا�ض��تحداث برام��ج م�ض��تدامة و�ض��املة يف موؤ�ض�ض��ات الق�ض��اء واإنفاذ 
العامل��ني  اأف�ض��ل  اجت��ذاب  بغي��ة  والتوعي��ة،  والتدري��ب  والأج��ور  ب�ض��روط اخلدم��ة  تعن��ى   القان��ون، 

وا�ضتبقائهم؛

)27(املرجع نف�ضه، املجلد 2225، الرقم 39574.
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رات بدعم عمليات املوانئ التجارية مبا يكفي من  )ي(   اأن تكفل قيام اأجهزة اإنفاذ قوانني املخدِّ
املوارد واملعّدات والتدريب وال�ضالحيات القانونية، لكي تتمّكن من فرز ال�ض��حنات التجارية وحاويات 
ال�ض��حن البحري وتقييمها وفح�ضها، واأن تكفل اأي�ضًاً تقدمي الهيئات الدولية املعنية م�ض��اعدات تقنية 

اإىل الدول التي تطلب م�ضاعدة يف هذا اخل�ضو�ض.

جيم- مراقبة ال�صالئف واملن�ّصطات الأمفيتامينية
1 - حت�صني فهم ظاهرة املن�ّصطات الأمفيتامينية

امل�ضكلة

)28( واأمناط 
31- ب�ض��بب ع��دم وج��ود اآلي��ة عاملية نظامي��ة لر�ض��د �ضن��ع املن�ّض��طات الأمفيتاميني��ة

انت�ض��ارها وتعاطيه��ا والّت��ار به��ا على نحو غري م�ض��روع، وب�ض��بب ع��دم اتباع نهج عامل��ي يف مكافحة 
رات والعقاق��ري ال�ضطناعي��ة غ��ري امل�ض��روعة، وكذل��ك �ضن��ع ال�ض��الئف الكيميائي��ة وت�ض��ريبها  املخ��دِّ
والّت��ار به��ا، ل ي��زال متع��ّذرا فهُم �ض��وق العقاق��ري ال�ضطناعية غ��ري امل�ض��روعة وخ�ضائ�ضها فهمًا 
تام��ًا. كم��ا اإن دول اأع�ض��اء كث��رية مل تنّفذ بع��ُد تدابري لك�ض��ف ور�ضد هذا اجلانب من �ض��وق العقاقري 
غري امل�ض��روعة وتقييم اأ�ض��اليب مواجهتها، ولي�ض لديها �ض��وى بيانات حمدودة ميكن ال�ضتناد اإليها يف 
تخطيط وبرجمة تلك التدابري، مّما يحد من قدرتها على ال�ضتعانة بقرائن علمية يف �ضياغة الربامج 
الالزم��ة للت�ض��ّدي له��ذه الظاهرة ب�ض��ورة اأجنع. واإ�ضاف��ة اإىل ذلك، يفتقر بع�ض البل��دان اإىل املوارد 

املالية والب�ضرية واإىل الدراية العملية الالزمة ملعاجلة هذه امل�ضكلة.

التدابري املطلوبة

32- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تتخ��ذ تداب��ري لتعزي��ز التقّدم يف ر�ض��د العقاقري ال�ضطناعية غري امل�ض��روعة، حيث 
ل يوج��د ه��ذا الر�ض��د من قب��ُل، من اأجل ا�ض��تبانة الرواب��ط القائمة بني جمي��ع الأن�ض��طة ذات ال�ضلة 
باملن�ّض��طات الأمفيتامينية يف جميع اأنحاء العامل، واأن تتخذ تدابري ملوا�ضلة تنمية قدرات الر�ضد، مبا 
فيه��ا ق��درات التعّرف املبّكر على التاهات امل�ض��تجدة، وتوليد البيانات عن مدى انت�ض��ار املن�ّض��طات 

الأمفيتامينية؛
)ب(  اأن ت�ض��ّدد عل��ى اأهمية خمت��ربات التحاليل اجلنائية والعلمية ومراك��ز معاجلة البيانات 
واملعلوم��ات النوعي��ة من اأجل فهم م�ض��كلة العقاقري ال�ضطناعية غري امل�ض��روعة وم��دى تنّوع املنتجات 

)28(برنامج ر�ضد العقاقري ال�ضطناعية: التحليل والإبالغ والتاهات (SMART)، الذي اأُن�ض��ئ يف اأيلول/�ض��بتمرب 

2008، هو الآن يف مرحلة مبكرة من ا�ضتحداثه يف بع�ض املناطق.
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املتاحة يف الأ�ض��واق غري امل�ض��روعة، واأن تدمج تلك البيانات واملعلومات ب�ضورة منهجية يف اأن�ض��طتها 
اخلا�ضة بالر�ضد والتحري؛

رات ومكتب الأمم املتحدة  )ج(    اأن ترّوج لإن�ضاء اآليات ت�ضاور بني الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات واجلرمية و�ض��ائر الهيئات الدولي��ة املعنية، تعزي��زًا لنوعية واّت�ض��اق البيانات املبلَّغ  املعن��ي باملخ��دِّ

عنها ب�ضاأن املن�ّضطات الأمفيتامينية و�ضائر العقاقري ال�ضطناعية و�ضالئفها؛

)د(    اأن تتخذ مزيدًا من التدابري لتعزيز تقا�ضم املعلومات على ال�ضعيد الدويل )اأْي الربط 
الإلك��رتوين ع��رب الإنرتن��ت بني مراك��ز التوثيق الوطنية والإقليمي��ة والدولية(، من اأج��ل �ضمان تعميم 
املعلومات الدقيقة والآنّية عامليًا، على نحو موّحد، عن �ض��تى جوانب م�ض��كلة املن�ّض��طات الأمفيتامينية 
)مبا يف ذلك تدابري العرتا�ض ومعّدلت النت�ضار وحتليل ال�ضيا�ضات والت�ضريعات وعمليات الت�ضّدي، 

بغية توفري املعلومات الالزمة لّتباع املمار�ضات الف�ضلى(؛

)ه(   اأن توا�ض��ل ا�ض��تكمال اأن�ض��طة الر�ض��د باإج��راء مزيد م��ن الأبحاث املنهجية يف م�ض��كلة 
املن�ّض��طات الأمفيتاميني��ة، ت�ض��مل درا�ض��ات اأ�ض��د تف�ضيال للتفاع��ل املعّقد بني الطلب على املن�ّض��طات 
الأمفيتامينية وعر�ضها يف خمتلف ال�ضياقات، وباإجراء درا�ضات ملعرفة مدى انت�ضار تعاطي املن�ّضطات 

الأمفيتامينية وحتديد خماطره وباإتاحة نتائج تلك الدرا�ضات ملن يطلبها.

2- ا�صتهداف �صنع املن�ّصطات الأمفيتامينية �صرا

امل�ضكلة

33- تطرح العقاقري ال�ضطناعية م�ضكلة خا�ضة، لأنها عقاقري ميكن �ضنعها على نحو غري م�ضروع 
يف اأ�ضكال متنوعة، با�ضتخدام كيمياويات �ضليفة، ميكن تبديل كثري منها ب�ضهولة. كما اأن ات�ضام �ضنعها 
بطاب��ع ال�ض��ّرية وباإمكاني��ة التنّق��ل يتطلب اّتباع نهج عامل��ي لفهم كيفية ت�ض��ريب العقاقري ال�ضطناعية 

و�ضالئفها اإىل القنوات غري امل�ضروعة ومنع ذلك الت�ضريب يف كل بلدان ال�ضنع والعبور وال�ضتهالك.

التدابري املطلوبة

34- ينبغي للدول الأع�ضاء:

��م قدرته��ا الوطني��ة عل��ى التح��ّري الآم��ن ع��ن املعام��ل ال�ض��رية ل�ضنع  )اأ( اأن ُتط��ور اأو ُتدعِّ
املن�ّض��طات الأمفيتامينية وعن م�ض��تودعات املواد الكيميائية والكيمياويات ال�ض��ليفة ال�ضّرية، والتعامل 

ب�ضورة ماأمونة مع ما ُي�ضبط منها، بالرتكاز على ما هو موجود من خمتربات التحليل اجلنائي؛
)ب(   اأن حت��دد املمار�ض��ات الف�ضل��ى يف القي��ام بج��ْرد نظام��ي جلمي��ع مواق��ع املخت��ربات 
ال�ضّرية، مبا يف ذلك املعدات املختربية وطرائق ال�ضنع ال�ضّرية واملواد الأولّية والكيماويات والكوا�ضف 

الكيميائية امل�ضتخدمة، وحت�ضني تبادل مثل هذه املعلومات بطريقة موّحدة ويف الوقت املنا�ضب؛
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)ج(    اأن تر�ض��د، على اأ�ضا���ض طوع��ي بقدر الإمكان، عمليات بيع املع��ّدات املختربية وغريها  
من املعدات، مثل مكاِب�ض الأقرا�ض، امتثاًل لأحكام املادة 13 من اتفاقية 1988.

3- منع البيع غري امل�صروع والت�صريب

امل�ضكلة

35- تواجه الدول الأع�ضاء، يف جمال الت�ضّدي مل�ضكلة املن�ّضطات الأمفيتامينية، حتديات تتمّثل يف 
ت�ض��ريب امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلنية، و�ضنع وت�ضويق اأخالط من املن�ّض��طات الأمفيتامينية وغريها من 
العقاقري ال�ضطناعية، وا�ض��تعمال كيمياويات غري خا�ضعة للمراقبة و/اأو كيمياويات بديلة، ك�ض��الئف 
جدي��دة لتخلي��ق عقاق��ري ب�ض��ورة غ��ري م�ض��روعة، وا�ض��تعمال املنتج��ات ال�ضيدلنية وتوزيعه��ا بق�ضد 

اللتفاف على ال�ضوابط اخلا�ضة املفرو�ضة على عمليات ال�ضنع.

التدابري املطلوبة

36- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن تت�ض��ّدى، م��ن خالل اإجراءات عملية مّت�ض��قة، لبيع امل�ض��تح�ضرات التي حتتوي على 
من�ّض��طات اأمفيتامينية غري القانوين عرب الإنرتنت، ولإ�ض��اءة ا�ضتعمال اخلدمات الربيدية واخلدمات 

عاة لأغرا�ض تهريب هذه امل�ضتح�ضرات؛ الإر�ضالية بوا�ضطة ال�ضُّ
)ب(   اأن تتخ��ذ تداب��ري لتعزي��ز التع��اون يف ك�ض��ف ح��الت الت�ض��ريب والتحقيق ب�ض��اأنها، ويف 
ة ب�ضاأن اأمناط معّينة من الت�ضريب؛ الت�ضارك يف اخلربات واملعلومات فيما بني الهيئات الوطنية املخت�ضّ

)ج(   اأن ت�ض��ّدد ال�ضوابط الرقابية، بو�ض��ائل منها نظام اإ�ضدار الإ�ضعارات ال�ضابقة للت�ضدير 
ع��رب الإنرتنت، حيثما يقت�ضي الأمر، على ا�ض��ترياد وت�ضدير امل�ض��تح�ضرات املحتوي��ة على كيمياويات 

�ضليفة، مثل الإيفيدرين وال�ضودواإيفيدرين، ميكن ا�ضتعمالها يف �ضنع املن�ّضطات الأمفيتامينية؛
)د(    اأن تعّزز اجلمع املنهجي للبيانات عن تعاطي املن�ّضطات الأمفيتامينية وت�ضريب ال�ضالئف 
 وامل�ض��تح�ضرات املحتوي��ة عل��ى من�ّض��طات اأمفيتاميني��ة، واأن ت�ض��تخدم تل��ك البيان��ات لتخ��اذ تداب��ري 

م�ضادة منا�ضبة؛
)ه(   اأن تق��ّدم امل�ض��اعدة التقني��ة، ح�ض��ب القت�ض��اء، م��ن اأج��ل ا�ض��تحداث وتنفي��ذ �ضوابط 
رقابية كافية على �ضنع املن�ّض��طات الأمفيتامينية وبيعها وت�ض��ريبها وتعاطيها، ت�ض��مل تدابري ت�ض��ريعية 
 واإدارية وعملياتية للت�ضّدي لهذه امل�ض��كلة، خ�ضو�ضًا يف املناطق التي ل توجد فيها �ضوابط رقابية من 

هذا القبيل.
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4- اإذكاء الوعي وخف�ض الطلب

امل�ضكلة

37- عل��ى الرغ��م من املخاط��ر الوخيمة الت��ي ُيحتمل اأن تق��رتن بتعاطي املن�ّض��طات الأمفيتامينية 
وغريها من العقاقري ال�ضطناعية، فاإن من اخلطاأ اأي�ضًاً العتقاد باأن ذلك يتوافق مع اأ�ضاليب احلياة 

ال�ضحّية. ولهذا، فمن املهم زيادة الوعي باملخاطر املحتملة املقرتنة بتعاطي هذه املواد.

التدابري املطلوبة

38- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تزيد الوعي ب�ض��اأن املن�ّض��طات الأمفيتامينية و�ض��الئفها لدى �ض��لطات اإنفاذ القانون 
وال�ض��لطات ال�ضحي��ة والتنظيمي��ة الرقابية، وتثقيف فئات ال�ض��كان املعّر�ضة للمخاطر ب�ض��اأن الأخطار 

املقرتنة بتعاطي املن�ّضطات الأمفيتامينية؛
)ب(  اأن ت�ض��جع عل��ى تي�ض��ري ح�ض��ول الأف��راد ذوي امل�ض��اكل املرتبط��ة بتعاط��ي املن�ض��طات 
الأمفيتاميني��ة عل��ى خدمات �ض��املة، كالع��الج واإع��ادة التاأهيل واإع��ادة الإدماج يف املجتم��ع، من اأجل 
معاجل��ة م�ض��كلة تعاط��ي مواد الإدم��ان، مبا يف ذلك تعاط��ي املن�ض��طات الأمفيتامينية، حتت اإ�ض��راف 
مي الرعاية ال�ضحية و�ض��ائر اخلدمات ذات ال�ضلة، نظرًا لت�ض��اع توافر املن�ّضطات الأمفيتامينية  مقدِّ

وتعاطيها على نحو غري م�ضروع من جانب فئات وا�ضعة التنّوع من ال�ضكان؛
)ج(   اأن تعد برامج للوقاية والعالج م�ضّممة وفقًاً للخ�ضائ�ض املعّينة التي تتمّيز بها ظاهرة 
تعاطي املن�ّض��طات الأمفيتامينية، باعتبارها عنا�ضر رئي�ض��ية يف اأّي ا�ض��رتاتيجية جْمدية ب�ضاأن خف�ض 

الطلب على هذه العقاقري والتقليل من خماطرها ال�ضحية اإىل اأدنى حد.

5- امل�صائل امل�صتجّدة يف مراقبة ال�صالئف

امل�ضكلة
)29( اإىل 

39- مع اأن ال�ضوابط الت�ض��ريعية والتنظيمية توؤدي اإىل منع ت�ض��ريب ال�ض��الئف الكيميائية
رات ال�ض��رية. وكثريًا ما  القنوات غري امل�ض��روعة، فاإن هذه الكيمياويات ل تزال ت�ضل اإىل معامل املخدِّ
ب الكيمياويات ال�ض��ليفة من قنوات التوزيع الداخلية يف البلدان التي ت�ضنعها اأو التي ت�ض��توردها،  ُت�ض��رَّ

)29(ُيق�ض��د بلفظ��ة "�ض��ليفة" اأي م��ن امل��واد املدرجة يف اجل��دول الأول اأو اجل��دول الثاين من اتفاقي��ة الأمم املتحدة 

رات واملوؤث��رات العقلية ل�ض��نة 1988، اإل حيث يتطلب ال�ض��ياق ا�ض��تخدام تعبري اآخر.  ملكافح��ة الّت��ار غ��ري امل�ض��روع باملخدِّ
وكث��ريًاً م��ا تو�ضف هذه املواد باأنها �ض��الئف اأو كيمياويات اأ�ضا�ض��ية، تبعًا خل�ضائ�ضها الكيميائية الرئي�ض��ية. ومل ي�ض��تخدم 
موؤمتر املفو�ضني الذي اعتمد اتفاقية 1988 اأي تعبري موّحد لو�ضف تلك املواد، بل ا�ضتخدم يف التفاقية عبارة "املواد التي 
يكرث ا�ضتخدامها يف ال�ضنع غري امل�ضروع للمخدرات اأو املوؤثرات العقلية". بيد اأنه اأ�ضبح من ال�ضائع اأن ُيكتفى بالإ�ضارة اإىل 
جمي��ع ه��ذه امل��واد بتعبري "�ض��الئف"؛ ومع اأن هذا التعبري لي���ض �ضحيحًا م��ن الناحية التقنية، فقد ا�ض��تخدم يف هذا الن�ض 

لدواعي الإيجاز.
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ث��م ُته��ّرب عرب احلدود. كما اإن البلدان التي مل ي�ض��بق اأن ا�ض��تهدفها املّتجرون، اأخذت ُت�ض��تخدم الآن 
كمناط��ق ت�ض��ريب. وبات��ت الكيمياوي��ات ال�ض��ليفة و/اأو الكيمياوي��ات البديل��ة غ��ري اخلا�ضع��ة للرقابة، 
وكذلك امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية التي حتتوي على �ضالئف، ُت�ضتخدم يف تخليق العقاقري ال�ضطناعية 
ب�ضورة غري م�ضروعة. واإ�ضافة اإىل ذلك، ل يزال الدعم العلمي والتحليلي اجلنائي يف ك�ضف ال�ضالئف 

والتخّل�ض ال�ضليم منها قا�ضرًا يف كثري من البلدان.
40 - ول ي��زال ع��دم وج��ود اآلي��ة عاملي��ة لتب��ادل املعلوم��ات املختربّي��ة وا�ض��تنتاجات اأجه��زة اإنفاذ 
رات وموظفي اجلم��ارك وال�ض��رطة، ميّثل حتّديًا عاملي��ًا يف جمال  القوان��ني ب��ني اأجه��زة مراقبة املخ��دِّ

مراقبة املن�ّضطات الأمفيتامينية و�ضالئفها.

التدابري املطلوبة

41- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن توا�ضل تعزيز الآليات، ح�ض��ب القت�ضاء، لأغرا�ض ك�ض��ف املواد غري املجدَولة وجمع 
املعلومات عنها وتبادلها يف الوقت املنا�ضب، مبا يف ذلك امل�ضتَقات امل�ضّممة خ�ضي�ضًا بق�ضد اللتفاف 
عل��ى ال�ضواب��ط الرقابي��ة احلالية، وذلك بال�ض��تفادة بخا�ضة م��ن القائمة احلديث��ة العهد للمواد غري 

املجدَولة اخلا�ضعة ملراقبة دولية خا�ضة؛
)ب(  اأن توا�ض��ل تعزي��ز الت�ض��ريعات، ح�ض��ب القت�ض��اء، ب�ض��اأن مراقب��ة ال�ض��الئف وت��رمي 

ت�ضريبها؛
)ج(    اأن تكف��ل تنفي��ذ تدابري مراقبة ال�ض��الئف واملن�ّض��طات الأمفيتامينية مب��ا يتوافق متامًا 
رات  م��ع اأغرا���ض ومب��ادئ ميث��اق الأمم املتح��دة والقانون ال��دويل والتفاقي��ات الدولية ملراقب��ة املخدِّ
ومكافحتها، ومع الحرتام التام على وجه اخل�ضو�ض ل�ضيادة الدول و�ضالمتها الإقليمية، وكذلك ملبداأ 

عدم التدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول، وحقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية؛
)د(     اأن تري مزيدًا من الأبحاث عن ال�ض��الئف من اأجل فهم التاهات امل�ض��تجّدة، مثل 
ا�ض��تعمال الكيماويات البديلة وتزئة عملية الإنتاج، مبا يف ذلك الدرا�ض��ات ال�ضتباقية عن احتمالت 

ا�ضتعمال مثل هذه املواد، والت�ضارك يف نتائج تلك الأبحاث؛
)ه(    اأن توا�ض��ل تعزي��ز التق��ّدم يف عالقات العمل بال�ضناعات ذات ال�ضلة من اأجل الرتويج 
ل�ض��وغ مدون��ة عاملية لقواعد ال�ض��لوك خا�ض��ة بالأو�ض��اط ال�ضناعية، وكذلك ت�ض��ريعات وطنية ودولية 
منا�ضبة ب�ضاأن عر�ض ال�ضالئف والّتار غري امل�ضروع بها، مبا يف ذلك املواد غري اخلا�ضعة بعُد ملراقبة 
رات اإىل توفري مبادئ توجيهية ب�ض��اأن كيفية اإقامة التعاون  دولي��ة، ودع��وة الهيئة الدولي��ة ملراقبة املخدِّ

ة والقائمني بهذه ال�ضناعات؛ بني ال�ضلطات الوطنية املخت�ضّ
)و(     اأن ترّك��ز النتب��اه بق��در اأك��رب عل��ى م�ض��األة ا�ض��تعمال امل��واد والكيماوي��ات البديلة غري 

املجدَولة لأغرا�ض �ضنع ال�ضالئف التقليدية امل�ضتخدمة يف �ضنع الهريوين والكوكايني؛
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رات التابع��ة للبلدان النامية،  )ز(   اأن تت�ض��ّدى للتحّدي��ات الت��ي تواجه اأجه��زة مكافحة املخدِّ
وبخا�ض��ة بالنظ��ر اإىل ظه��ور خم��درات ومن�ّض��طات اأمفيتاميني��ة ا�ضطناعي��ة جدي��دة يف اأ�ض��واق تلك 
البل��دان، وذل��ك م��ن خ��الل بناء الق��درات وتقدمي امل�ض��اعدة التقنية، فيما ي�ض��مل جوانب ع��ّدة ومنها 
توفري معدات الك�ض��ف واأجهزة امل�ض��ح والفرز وُعَدد الختبار وخمت��ربات التحاليل اجلنائية والدورات 

التدريبية املتقّدمة؛

)ح(   اأن حتر���ض عل��ى احل��وار ب��ني الأجهزة الدولي��ة والإقليمية العاملة يف مراقبة ال�ض��الئف 
واملن�ّض��طات الأمفيتاميني��ة، بغي��ة تعزيز التعاون فيم��ا بني الأجهزة من اأجل ال�ض��تجابة على نحو اأكرث 

فاعلية، مع العناية باحرتام دور كل جهاز والولية امل�ضندة اإليه؛

رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة  )ط(  اأن تدعم جهود مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
رات على تقدمي امل�ضاعدة يف تنفيذ اإجراءات العمل التي ُتّتخذ �ضمن اإطار اآليات التعاون الوطنية  املخدِّ

والإقليمية؛

رات واجلرمي��ة والهيئ��ة الدولي��ة ملراقبة  )ي(   اأن تدع��م مكت��ب الأمم املتح��دة املعن��ي باملخ��دِّ
رات يف القي��ام بالأبح��اث عن ال�ض��الئف وبالتن�ض��يق معًا فيه��ا وتعميمها، بالتع��اون يف العمل مع  املخ��دِّ

الأو�ضاط العلمية الدولية من اأجل فهم التاهات امل�ضتجّدة؛

)ك(  اأن ت�ض��ّدد عل��ى اأهمي��ة الو�ض��ائل املن�ضو���ض عليه��ا يف امل��ادة 12 من اتفاقي��ة عام 1988 
)30( وموا�ضلة تعزيزها، واحلفاظ اأي�ضًاً على اأمان و�ضائل الت�ضال اخلا�ضة، 

والرتويج لتنفيذها بفعالية
مبا يف ذلك عناوين الربيد الإلكرتوين الآمنة؛

�ض لها ب�ضنع ال�ض��الئف اأو توزيعها  )ل(    اأن ت�ض��عى اإىل تميع قوائم وطنية بال�ض��ركات املرخَّ
اأو الّتار بها اأو بكل ذلك، بغية تعزيز و�ضائل التحّقق يف هذا اخل�ضو�ض؛

��م الق��درات الوطني��ة عل��ى تق��دمي الدعم التحليل��ي اجلنائي اإىل �ض��لطات اإنفاذ  )م(    اأن ُتدعِّ
القان��ون و�ض��لطات العدال��ة اجلنائية يف التحقيق يف الأفع��ال اجلنائية التي تتعلق بالتعامل بال�ض��الئف 
الكيميائية، مبا يف ذلك الّتار غري امل�ضروع بها وت�ضريبها وكذلك ا�ضتخدامها يف املختربات ال�ضّرية، 
وتقدمي امل�ض��اعدة اإىل �ض��لطات اإنفاذ القانون يف ك�ض��ف ال�ض��الئف املتداولة يف امليدان ويف ال�ض��تبانة 

املبّكرة لالتاهات اجلديدة يف هذا ال�ضدد؛

)ن(    اأن تع��ّزز الأُط��ر اخلا�ض��ة بتبادل معلومات التحاليل اجلنائي��ة الرفيعة النوعية واملوثوقة 
رات و�ضلطات اجلمارك و�ضلطات ال�ضرطة، من خالل �ُضبل عّدة ومنها،  فيما بني اأجهزة مكافحة املخدِّ

رات واجلرمية؛ ح�ضب القت�ضاء، خمترب التحاليل اجلنائية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

)30(ا�ض��تخدام "نظام الإ�ض��عارات ال�ض��ابقة للت�ضدير بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ض��ر"، مبا يف ذلك تقدمي الإجابة يف 

حينه��ا، م�ض��األة رئي�ض��ية يف هذا اخل�ضو�ض. ويجوز ا�ض��تخدام هذا النظام طواعي��ة لأغرا�ض الإبالغ، بق��در الإمكان ووفقًاًً 
ملقت�ضي��ات ال�ض��لطات الوطني��ة، عن املواد غري املجدَولة، مبا فيها امل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلنية، قب��ل الت�ضدير، بحيث ينبغي 

اإ�ضعار بلدان العبور اأي�ضًاًً بذلك.
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)���ض(   اأن حت��ّدد تقدي��رات احتياجاتها الوطنية امل�ض��روعة م��ن الإيفيدرين وال�ض��ودواإيفيدرين 
رات  و3،4-ميثيلني ديوك�ض��ي فينيل- 2-بروبانون و 1-فينيل- 2-بروبانون، ح�ض��بما اأقّرته جلنة املخدِّ
رات، والت��ي ينبغي لها اأن  يف قراره��ا 3/49،  وتق��دمي تل��ك املعلومات اإىل الهيئ��ة الدولية ملراقبة املخدِّ
ت�ضعى،  بالت�ضاور مع الدول الأع�ضاء، اإىل الرتويج ملنهجيات موّحدة ت�ضاعد على اإعداد تلك التقديرات 

على اأمّت نحو ممكن؛

رات  ��م التع��اون على ال�ضعيدين الوطني والدويل فيما بني اأجهزة مكافحة املخدِّ )ع(    اأن ُتدعِّ
و�ض��لطات اجلم��ارك و�ض��لطات ال�ض��رطة وخمت��ربات التحالي��ل اجلنائي��ة وال�ضناع��ات ذات ال�ضل��ة 

والعاملني يف هذا امليدان عرب �ضل�ضلة العرو�ض والتوريد، بغية منع ت�ضريب ال�ضالئف الكيميائية؛

)ف(    اأن ت�ض��تفيد عل��ى نح��و اأف�ض��ل م��ن اآلي��ات العم��ل والتعاون الدولي��ة وم��ن التكنولوجيات 
اجلدي��دة واملتط��ورة م��ن اأج��ل دع��م تداب��ري املراقب��ة الوطني��ة والدولي��ة الفّعال��ة، مبا يف ذل��ك اإعداد 
البيان��ات ال�ض��رتاتيجية ع��ن التاه��ات ال�ض��ائدة يف التعام��ل بال�ض��الئف )مب��ا يف ذل��ك املعلوم��ات 
 ع��ن عملي��ات الت�ض��ريب، وكذل��ك ع��ن طرائ��ق ال�ضن��ع ال�ض��ّرية وامل��واد الأولّي��ة امل�ض��تخدمة حالي��ًا يف 

املختربات ال�ضّرية(؛

)�ض(   اأن ت�ض��تحدث ُنظمًا )مثل ُنظم ت�ض��جيل م�ض��رتكة عرب الإنرتنت( من اأجل منع ت�ض��ريب 
الكيمياويات ال�ضليفة من �ضيدليات املجتمع املحلي اإىل القنوات غري امل�ضروعة؛

)ق( اأن تبذل مزيدًا من اجلهود، على نحو اأبعَد مدًى من نطاق ال�ضوابط الرقابية التجارية 
الدولي��ة، بغي��ة من��ع ت�ض��ريب ال�ض��الئف وامل�ض��تح�ضرات ال�ضيدلني��ة الت��ي حتت��وي عل��ى �ض��الئف من 
الإيفيدرين وال�ض��ودواإيفيدرين، من القنوات الداخلية لغر�ض تهريبها عرب احلدود، مع الت�ض��ديد على 

اأن زيادة �ضلوع �ضلطات مراقبة احلدود يف هذا ال�ضدد عامل اأ�ضا�ضي ل غنًى عنه؛

)ر(    اأن ت�ضع اإجراءات عملية ب�ضاأن الأ�ضلوب املاأمون يف تدّبر الت�ضّرف بال�ضالئف امل�ضبوطة 
ة، واأن تتقا�ض��م اخل��ربات يف هذا  والتخّل���ض منه��ا، بالتع��اون مع الهيئ��ات الدولي��ة والإقليمية املخت�ضّ

املجال، وكذلك اأن�ضطة التدريب والأن�ضطة ذات ال�ضلة؛

)�ض(  اأن تنظر يف  "و�ْضم" بع�ض ال�ضحنات الكيميائية املعّينة حت�ّضبًا ل�ضتخدامها املحتمل يف 
امل�ضتقبل، اإذا ما اأّمنت اإجنازات التقّدم العلمي ا�ضتخدام اأدوات من هذا القبيل على النحو املنا�ضب، 
على اأن ُيو�ضع يف احل�ضبان العبء الذي ُيحتمل اأن يلقيه ذلك على عاتق ال�ضلطات واأو�ضاط ال�ضناعة؛

)ت(  اأن توا�ضل دعم النجاحات التي حّققها كل من م�ض��روع "بريزم" وم�ض��روع "كوهيجن"،   
رات من دور حيوي  مّما ُيربز اأهمية تلك الأن�ضطة، مبا يف ذلك ما تقوم به الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

ل غنًى عنه ب�ضفتها اجلهة املحورية العاملية يف هذا ال�ضدد.
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امل�صــــــروعة  غـــيـــر  الـــزراعـــة  اإبـــادة  ب�صـــاأن  الـــدويل   دال-  التعـــاون 
العقلية  واملوؤثرات  رات  املخدِّ اإنتاج  يف  امل�صتخَدمة   للمحا�صيل 

)31(
وب�صاأن التنمية البديلة

1- تدعيم الأبحاث وجمع البيانات واأدوات التقييم

امل�ضكلة
42- ا�ض��تخال�ض املعلوم��ات ذات امل�ضداقي��ة ع��ن التنمية البديل��ة، وكذلك حيثما يكون منا�ض��بًاً، عن 
التنمي��ة البديل��ة الوقائي��ة، وتوزي��ع تل��ك املعلومات والت�ض��ارك فيها، عنا�ضر اأ�ضا�ض��ية يف ت�ضميم اأن�ض��طة 
التدّخ��ل ل�ضال��ح التنمية البديل��ة وتنفيذها ور�ضدها وتقييمها. غري اأنه ل ي��زال هناك نق�ض يف البيانات 
رات غري امل�ضروعة، مبا يف ذلك عن جملة جوانب منها  املوثوقة واحلديثة العهد عن زراعة حما�ضيل املخدِّ
العوام��ل الدافع��ة اإىل زراعة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة، كم��ا اأن هناك ق�ضورًا يف زي��ادة البيانات املتعلقة 
بالتنمي��ة الب�ض��رية وباجلوان��ب الجتماعي��ة والقت�ضادي��ة، ويف فعالية ا�ض��تخدامها، وق�ضورًا يف تقا�ض��م 

املمار�ضات الف�ضلى والدرو�ض امل�ضتفادة بني اأع�ضاء املجتمع الدويل العاملني يف جمال التنمية البديلة.

التدابري املطلوبة
43- ينبغي للدول الأع�ضاء:

م الإر�ضاد لتح�ضني برامج  م جمع البيانات، وتقدِّ )اأ(  اأن ت�ضطلع مبزيد من الأبحاث، وتدعِّ
التنمية البديلة؛

رات غ��ري  )ب(   اأن تق��وم باأبح��اث لتقيي��م العوام��ل الت��ي ت��وؤدي اإىل زراع��ة حما�ضي��ل املخ��دِّ
امل�ضروعة التي ُت�ضتخدم لأغرا�ض اإنتاج العقاقري املخّدرة واملوؤّثرات العقلية؛

)ج(    اأن توّفر الدعم املايل وال�ضيا�ض��ي ال�ضروري، بالقدر املمكن، ل�ض��تق�ضاء مدى انت�ض��ار 
زراعة �ُض��جرية الكوكا وخ�ضخا���ض الأفيون والقّنب ور�ضده والتحّقق منه، يف مواقع هذه الزراعة داخل 
رات ومكافحتها، واأن تتقا�ض��م  البي��وت وخارجها، ات�ض��اقًا م��ع اأحكام التفاقيات الدولي��ة ملراقبة املخدِّ
هذه املعلومات مع الوكالت الدولية املعنية ومع �ض��ائر احلكومات، بغية زيادة التعاون ب�ض��اأن ا�ضتئ�ضال 
هذه املحا�ضيل وب�ضاأن التنمية البديلة، مبا يف ذلك حيثما يكون منا�ضبًاً ب�ضاأن التنمية البديلة الوقائية، 

وفقًاً خل�ضو�ضّيات كل بلد اأو منطقة؛
)د(  اأن تكف��ل قي��ام الدول التي لديه��ا اخلربة التقنية الالزمة، وكذلك مكتب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية و�ض��ائر املنظم��ات ذات ال�ضل��ة يف الأمم املتحدة، بتقدمي امل�ض��اعدة اإىل  املعن��ي باملخ��دِّ
الدول املت�ضّررة يف ت�ضميم وحت�ضني النظم اخلا�ضة بر�ضد التاأثري النوعي والكّمي الذي حتدثه برامج 
رات، وتقييم هذا التاأثري، بالن�ض��بة اإىل اإمكانية ا�ض��تدامة  التنمية البديلة وا�ض��تئ�ضال حما�ضيل املخدِّ

)31(ي�ضمل مفهوم التنمية البديلة، وفقًاًً لقرارات املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 33/2006،  و12/2007، املرفق، 

و 26/2008، التنمية البديلة الوقائية.
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احل��ّد م��ن املحا�ضيل غري امل�ض��روعة وحتقيق التنمية الجتماعية والقت�ضادية. وينبغي اأن ي�ض��مل هذا 
التقييم ا�ضتعمال موؤ�ّضرات التنمية الب�ضرية التي ت�ّضد الأهداف الإمنائية لالألفية؛

رات واجلرمية و�ضائر  )ه( اأن تكفل قيام الدول املت�ضّررة ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
اجلهات الفاعلة الرئي�ض��ية ذات ال�ضلة بتعزيز اجلهود من اأجل الت�ض��ارك يف النتائج امل�ض��تخل�ضة من 
برامج مع الأو�ض��اط املعنية بالتنمية على نطاق اأو�ض��ع؛ ويف هذا ال�ضدد، ينبغي بذل املزيد من اجلهود 
م��ن اأجل ت�ض��ليط الأ�ضواء عل��ى الأعمال املنجزة وعلى املنافع املقّدم��ة اإىل املجتمعات املحلية املتاأثرة، 
كما ينبغي ا�ض��تبانة املمار�ض��ات الف�ضلى والدرو�ض امل�ضتفادة وتقا�ضمها، وحتديد الإخفاقات وتقييمها، 

وا�ضتخال�ض ال�ضتنتاجات وتعميمها على الأو�ضاط الإمنائية الأو�ضع.

رات من منظور اإمنائي 2- التعاون الدويل على مكافحة املخدِّ

امل�ضكلة
44- عل��ى الرغ��م من قط��ع اأ�ض��واط متقّدمة جدي��رة بالعتبار على مدى ال�ض��نني الع�ض��ر الأخرية 
رات غري امل�ض��روعة من خالل  يف م�ض��ار تعزي��ز التع��اون الدويل على الت�ض��ّدي لزراعة حما�ضيل املخدِّ
التنمية البديلة، فاإن م�ض��كلة �ضمان زيادة وا�ض��تدامة امل�ضاعدة املالية والتقنية وال�ضيا�ضية املقّدمة من 
ال��دول ل ت��زال تعرق��ل اإمكاني��ة تطبيق مفه��وم التنمية البديل��ة. ومن َثّم ف��اإن زيادة التع��اون فيما بني 
الدول واملجتمع الدويل، مبقت�ضى مبداأ الت�ضارك يف امل�ضوؤولية وباّتباع نهج متوازن و�ضمن اإطار التنمية 
امل�ض��تدامة، م��ع الرتكي��ز املحّدد على من��ع الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل التي ُت�ض��تخدم يف اإنتاج 
رات واملوؤّث��رات العقلية، واحلّد من هذه الزراعة والق�ضاء عليها، عامل �ضروري لإجناز الربامج  املخ��دِّ

الفّعالة وامل�ضتدامة.

التدابري املطلوبة

45- ينبغي للدول الأع�ضاء:

م التعاون الدويل ا�ضتنادًا اإىل مبداأ امل�ضوؤولية امل�ضرتكة يف حتقيق التنمية  ز وتدعِّ )اأ( اأن تعزِّ
)32( حيثما يكون ذلك منا�ضبًاً؛

،البديلة امل�ضتدامة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية
رات غري  ز امل�ض��اعدة الدولي��ة يف جم��ال الق�ض��اء عل��ى زراع��ة حما�ضيل املخ��دِّ )ب(   اأن تع��زِّ
رات غري امل�ض��روعة، من خالل تنمية بديلة متكاملة وم�ض��تدامة؛ ويف هذا  امل�ض��روعة وعلى اإنتاج املخدِّ
اخل�ضو�ض، ينبغي تعزيز اللتزامات ال�ضيا�ض��ية واملالية الطويلة الأمد من جانب احلكومات واملجتمع 

الدويل، اإىل اأق�ضى مدى ممكن؛
)ج(  اأن تن�ض��ئ، حيثما اأمكن، برامج للتنمية البديلة امل�ض��تدامة، وخ�ضو�ضًا يف مناطق اإنتاج 
رات، مب��ا يف ذل��ك املناط��ق الت��ي يبلغ فيه��ا الفقر م�ض��تويات عالي��ة، لأنها اأكرث عر�ض��ة ملخاطر  املخ��دِّ

)32( قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي 12/2007، املرفق، الفقرة 18 )ج(.
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رات على نحو غري م�ضروع،  ال�ضتغالل من ِقبل املّتجرين ومن املرّجح اأن تتاأّثر بزراعة حما�ضيل املخدِّ
رات واملوؤّثرات العقلية والّتار بها على نحو غري م�ضروع؛ وكذلك باإنتاج املخدِّ

)د( اأن تنظ��ر، حيثم��ا كان منا�ض��بًاً، يف ت�ضم��ني ا�ض��رتاتيجياتها التنموي��ة الوطني��ة برام��ج 
للتنمي��ة البديل��ة امل�ض��تدامة واملتكاملة، من خالل الت�ض��ليم باأن الفق��ر وقابلية التعّر���ض للمخاطر هما 
رات غري امل�ض��روعة، وباأن ا�ض��تئ�ضال  اثن��ان م��ن بع���ض العوامل الكامنة خل��ف زراعة حما�ضي��ل املخدِّ
�ض��اأفة الفق��ر ه��و واحد من املقا�ضد الرئي�ض��ية املن�ض��ودة يف الأه��داف الإمنائية لالألفي��ة؛ والطلب اإىل 
املنظمات املعنية بالتنمية واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية اأن ت�ضمن اأن تكون ا�ضرتاتيجيات التنمية البديلة، 
مبا يف ذلك، عند القت�ضاء، برامج التنمية البديلة الوقائية، مدَرجة يف منت وثائق ا�ضرتاتيجيات احلّد 
من الفقر وا�ض��رتاتيجيات امل�ض��اعدة القطرية بالن�ض��بة اإىل الدول املت�ضّررة بالزراعة غري امل�ض��روعة 

رات واملوؤثرات العقلية؛ للمحا�ضيل امل�ضتخدمة يف اإنتاج املخدِّ

رات واجلرمي��ة لكي ي�ض��تطيع اأن يوا�ضل  )ه( اأن تدع��م مكت��ب الأمم املتح��دة املعن��ي باملخدِّ
ممار�ض��ة دوره احلاف��ز عل��ى ح�ض��د الدع��م التقني وامل��ايل وال�ضيا�ض��ي من املوؤ�ض�ض��ات املالي��ة الدولية 
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات ال�ضلة يف الأمم املتحدة والقطاع اخلا�ض واملجتمع املدين، 
ولك��ي ي�ض��تطيع اأن يوا�ض��ل اأي�ض��ًاً العم��ل عل��ى توفري الدعم لل��دول يف ت�ضمي��م برامج التنمي��ة البديلة 

وتنفيذها ور�ضدها وتقييمها؛

)و( اأن تكفل اإ�ضراك جميع اجلهات املعنّية يف عملية ت�ضميم وتنفيذ برامج التنمية البديلة، 
الت��ي ينبغي اأن ت�ض��تمل عل��ى نهج وقائي، حينما يكون ذلك منا�ض��بًاً، واأن ُتراعى فيها اخل�ضائ�ض التي 
تنف��رد به��ا املنطقة امل�ض��تهدفة، واأن ت�ضمَّ املجتمعات املحلية على امل�ض��توى ال�ض��عبي يف �ضوغ امل�ض��اريع 

وتنفيذها ور�ضدها؛

)ز(  اأن تعم��ل عل��ى انخ��راط ال��وكالت الدولية والإقليمي��ة العاملة من اأج��ل التنمية البديلة 
يف ح��وار فيم��ا بينها بغي��ة تعزيز التعاون بني ال��وكالت، مع احرتام الدور املنوط ب��كل منظمة والولية 

امل�ضَندة اإليها؛

)ح( اأن ت��رّوج خلط��ط وا�ض��رتاتيجيات ومب��ادئ توجيهي��ة يف اأو�ض��اط املجتم��ع، وخ�ضو�ض��ًا 
املوؤ�ض�ضات املالية الدولية، ُتدمج فيها تدابري ُتعنى بالت�ضّدي لدوافع اللجوء اإىل الزراعة غري امل�ضروعة 
رات واملوؤثرات العقلية، وت�ض��جيعها على اأن تدمج اأي�ضًاً  للمحا�ضيل التي ُت�ض��تخدم لأغرا�ض اإنتاج املخدِّ
ا�ض��رتاتيجيات التنمي��ة البديل��ة يف �ضل��ب ج��داول اأعمالها الإمنائية الأو�ض��ع، يف حال ع��دم وجود هذه 

ال�ضرتاتيجيات من قبُل؛

الدولي��ة  املالي��ة  واملوؤ�ض�ض��ات  الأط��راف  املتع��ّددة  ال��وكالت  م��ع  بالتع��اون  تعم��ل،  )ط( اأن 
والإقليمية، على و�ضع خطط للمدى الق�ضري واملتو�ضط والطويل لإتاحة اإمكانية ا�ضتمرار الدعم املايل 
لربامج التنمية البديلة املتكاملة وامل�ضتدامة، مبا فيها برامج التنمية البديلة الوقائية، عند القت�ضاء، 

خ�ضو�ضًا يف املناطق امل�ضت�ضعفة؛
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)ي( اأن تراع��ي، عن��د القت�ض��اء، �ض��واغل احلوكم��ة وال�ض��واغل الأمني��ة لدى تنفي��ذ برامج 
التنمي��ة البديل��ة، واأن ت�ض��ّلط الأ�ض��واء، حيثم��ا كان منا�ض��بًاً، عل��ى و�ضعي��ة الربامج وال�ض��رتاتيجيات 
رات، مب��ا يف ذلك اإب��ادة املحا�ضيل املزروعة على نحو غري م�ض��روع  الوطني��ة اخلا�ض��ة مبكافح��ة املخدِّ
رات واملوؤّثرات العقلية، واأن تكفل تطبيق نهج متوازن يف ال�ض��رتاتيجيات  التي ُت�ض��تخدم يف اإنتاج املخدِّ

رات وبالتنمية البديلة تطبيقًا وافيًا؛ الوطنية اخلا�ضة مبكافحة املخدِّ

رات غري امل�ض��روعة، وكذلك  )ك( اأن تت�ض��ل بال��دول غ��ري املت�ضّررة بزراع��ة حما�ضيل املخدِّ
بالقطاع اخلا�ض، بق�ضد تو�ض��يع �ُض��بل الو�ضول اإىل الأ�ض��واق اأمام منتجات التنمية البديلة، ات�ضاقًا مع 

اللتزامات الوطنية والدولية، ومع مراعاة قواعد التجارة املتعّددة الأطراف الواجب تطبيقها؛

)ل( اأن ت�ض��تفيد م��ن اآلي��ات التع��اون القائم��ة، واأن ت�ض��تحدث اآلي��ات تع��اون اإقليمي��ة لتبادل 
اخل��ربات يف جم��الت التنمي��ة البديلة واإبادة املحا�ضيل املزروعة على نحو غري م�ض��روع وُت�ض��تخدم يف 

رات واملوؤثرات العقلية؛ اإنتاج املخدِّ

رات غري امل�ض��روعة،  )م( اأن تق��ّدم امل�ض��اعدة اإىل ال��دول املتاأث��رة بزراع��ة حما�ضي��ل املخ��دِّ
تعزيزًاً للم�ضاعدة التقنية والتعاون التقني عرب احلدود وعلى ال�ضعيدين دون الإقليمي والإقليمي، مبا 
رات واجلرمية  يف ذل��ك التع��اون بني بلدان اجلنوب؛ واأن تطلب اإىل مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

والأو�ضاط الإمنائية الدولية و�ضائر اجلهات املعنية الرئي�ضية تعزيز التعاون يف هذا ال�ضدد ودعمه؛

)ن(   اأن تتعاون مع ال�ض��ركاء الإمنائيني على التن�ض��يق بني امل�ضاعدات الإمنائية الدولية التي 
رات غري امل�ضروعة، وعلى املواءمة بني تلك امل�ضاعدات  ُتقّدم اإىل الدول املتاأثرة بزراعة حما�ضيل املخدِّ
واإدارتها، وفقًاً ملبادئ اإعالن باري���ض 2005 ب�ض��اأن فّعالية املعونات: امللكية والتن�ضيق واملواءمة وحتقيق 

النتائج وامل�ضاءلة املتبادلة؛

)�ض(     اأن ت�ضّجع املوؤ�ض�ضات املالية الدولية ومنظمات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 
وموؤ�ض�ض��ات القط��اع اخلا���ض املعني��ة عل��ى زي��ادة م��ا تقّدم��ه من دع��م يف جم��ال التنمي��ة الريفية اإىل 
رات غري امل�ض��روعة، من خالل متويل طويل  املناطق والفئات ال�ض��كانية املتاأثرة بزراعة حما�ضيل املخدِّ
 الأم��د وم��ِرن، كم��ا ينبغي للدول املتاأث��رة اأن تقوي التزامها بتموي��ل برامج التنمية البديل��ة اإىل اأق�ضى 

مدى ممكن.

3-  اتباع نهج متوازن طويل الأمد يف الت�صّدي للزراعة غري امل�صروعة للمحا�صيل 
رات واملوؤّثرات العقلية امل�صتخدمة يف اإنتاج املخدِّ

امل�ضكلة

46 - عل��ى الرغ��م م��ن اإحراز بع���ض التقّدم املْجد يف جم��الت معّينة، مل توؤّد اجله��ود املبذولة اإىل 
نق�ضان اإجمايل ملحوظ يف الزراعة العاملية غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل التي ُت�ض��تخدم لأغرا�ض اإنتاج 
العقاق��ري املخ��درة واملوؤثرات العقلي��ة. اإذ اإن الق�ضور يف فهم القوى املحّركة للطلب والعر�ض يف �ض��وق 
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رات، والفتق��ار اإىل نه��ج مت��وازن طويل الأم��د، املقرتنني ب�ضع��ف التخطيط املرحل��ي يف تعاقب  املخ��دِّ
اأن�ض��طة التدّخ��ل م��ن حي��ث ال�ضيا�ض��ة العامة، والف�ض��اد، وع��دم كفاي��ة امل�ض��اعدات الإمنائي��ة الدولية 
يف الت�ض��ّدي لدواف��ع اللج��وء اإىل زراع��ة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة، ه��ي كلها معّوق��ات عرقلت مقدرة 

احلكومات على ا�ضتدامة املكا�ضب التي حُتّقق حمليا.

التدابري املطلوبة

47- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن تعالج التنمية البديلة يف �ض��ياق تنموي اأو�ض��ع، من خالل نهج كّلي ومتكامل، وا�ضعة 
يف احل�ضبان الأهداف الإمنائية لالألفية، مع اإعطاء الأولوية للق�ضاء على الفقر؛

)ب(    اأن تع��د برام��ج تنمي��ة بديلة وتتخ��ذ تدابري لإبادة املحا�ضيل غري امل�ض��روعة، من خالل 
التقّي��د الت��ام بال�ضك��وك الدولي��ة ذات ال�ضل��ة، مب��ا يف ذل��ك �ضكوك حق��وق الإن�ض��ان، واحلر�ض عند 
ت�ضمي��م برام��ج تنمي��ة بديلة على النظ��ر بعني العتب��ار اإىل التقالي��د الثقافي��ة والجتماعية اخلا�ضة 

باملجتمعات املحلية امل�ضاركة؛
)ج(    اأن حتر���ض عل��ى اأن يراع��ى يف امل�ض��اعدة الإمنائي��ة املقّدمة اإىل املجتمع��ات املحلية يف 
رات واملوؤّثرات العقلية،  املناطق املتاأّثرة بالزراعة غري امل�ضروعة للمحا�ضيل امل�ضتخدمة يف اإنتاج املخدِّ

الهدفان العامان املتمثالن يف حماية حقوق الإن�ضان والق�ضاء على الفقر؛
)د(      اأن تعم��ل عل��ى اأن ي��وؤدي تنفي��ذ برامج التنمي��ة البديلة، وكذلك برام��ج التنمية البديلة 
الوقائي��ة، ح�ض��ب القت�ض��اء، اإىل تعزيز الت�ضافر والثقة بني احلكوم��ات والإدارات املحلية واملجتمعات 

املحلية يف بناء امِللكية املحلّية؛
)ه(    اأن ُت�ضرك املجتمعات املحلية الواقعة يف املناطق املهّم�ضة يف �ضميم العملية القت�ضادية 
رات والأمن؛ وينبغي اأن ي�ض��مل هذا الإ�ض��راك، اإن كان ذلك  وال�ضيا�ض��ية، تعزيزًاً جلهود مكافحة املخدِّ
، اإمكانية دعم احل�ضول على الطرق واملدار���ض وخدمات الرعاي��ة ال�ضحية الأولية والكهرباء  منا�ض��بًاً

و�ضائر اخلدمات والبنى التحتية؛
)و(     اأن تكف��ل تعاق��ب التدخ��الت الإمنائي��ة تعاقب��ًا �ضحيح��ًا ومن�ّض��قًا عن��د ت�ضمي��م برامج 
التنمية البديلة؛ وينبغي، يف هذا اخل�ضو�ض، اأن توؤخذ يف احل�ضبان م�ضائل اإن�ضاء التفاقات وال�ضراكات 
القابلة للبقاء مع �ضغار املنتجني، والظروف املناخية املواتية، وتوفري الدعم ال�ضيا�ض��ي القوي، و�ُض��بل 

الو�ضول املالئمة اإىل الأ�ضواق؛
)ز(     اأن تتكفل، عند النظر يف اتخاذ تدابري اإبادة املحا�ضيل غري امل�ضروعة، باأن تكون الأُ�ضر 
التي تعتا���ض على املزارع ال�ضغرية قد اعتمدت �ض��بل رزق جمدية وم�ض��تدامة لكي يت�ض��نى ترتيب هذه 

التدابري تعاقبيًا على نحو م�ضتدام وتن�ضيقها على نحو منا�ضب؛

)ح(     اأن تقّدم الدعم، خ�ضو�ضًا بالتعاون مع ال�ض��ركاء الإمنائيني واملوؤ�ض�ض��ات املالية الدولية 
رات واجلرمية، �ضمن نطاق وليته، اإىل الدول التي ت�ضطلع بربامج  ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
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تنمي��ة بديل��ة، م��ن خالل القيام باأن�ض��طة يف جمال التنمي��ة البديلة الوقائية، عند القت�ض��اء، اأو تنفيذ 
رات  تدابري تنموية ا�ض��تباقية ملنع تو�ّض��ع الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل امل�ض��تخدمة يف اإنتاج املخدِّ
رات غري امل�ضروعة واإىل  واملوؤثرات العقلية وهجرة العمال اإىل املناطق املتاأثرة بزراعة حما�ضيل املخدِّ

رات غري امل�ضروعة؛ مناطق اإنتاج املخدِّ

)ط(    اأن تكف��ل قي��ام ال�ض��ركاء الإمنائي��ني واملوؤ�ض�ض��ات املالية الدولية ومكت��ب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية بتقدمي الدعم اإىل الدول يف الت�ضدي لزراعة �ض��جرية الكوكا وخ�ضخا���ض  املعني باملخدِّ
الأفي��ون والقّنب، وذلك من خالل اأن�ض��طة مرتبة تعاقبيًا، مث��ل اإجراء مزيد من الأبحاث لتقييم نطاق 
ه��ذه الزراعة، وحتدي��د العوامل الجتماعية والقت�ضادية الدافعة اإىل ه��ذه الزراعة، واأخريًاً ت�ضميم 

تدخالت منا�ضبة للت�ضدي لهذه امل�ضكلة؛

)ي( اأن تلبي احلاجة اإىل تعزيز التعاون الدويل واإىل تعزيز �ض��امل لفعالية ال�ض��رتاتيجيات 
الرامية اإىل تدعيم قدرة الدول على مكافحة الزراعة غري امل�ض��روعة للمحا�ضيل امل�ض��تخدمة يف اإنتاج 

رات واملوؤثرات العقلية واإىل الرتويج لو�ضع برامج التنمية البديلة مو�ضع التطبيق؛ املخدِّ

)ك( اأن تن�ض��ئ مرافق ت�ض��ويق لدعم برامج التنمية البديلة، مع تقا�ض��م املمار�ضات الف�ضلى 
بني احلكومات واملناطق، ح�ضب القت�ضاء؛

قة يف جمايل التنمية البديلة واإبادة املحا�ضيل غري امل�ضروعة؛ )ل( اأن ترّوج ل�ضتجابة من�ضَّ

رات  )م( اأن تعم��ل، حيثم��ا توج��د زراع��ة غري م�ض��روعة ملحا�ضيل ُت�ض��تخدم يف اإنت��اج املخدِّ
واملوؤث��رات العقلي��ة، عل��ى تنفي��ذ تدخ��الت �ض��املة متع��ّددة القطاع��ات تاأخذ بع��ني العتب��ار اجلوانب 
الجتماعي��ة والثقافي��ة والقت�ضادي��ة وال�ضيا�ض��ية والتعليمي��ة والبيئية، م��ع ت�ضمينها، عن��د القت�ضاء، 

تدابري خلف�ض الطلب؛

لب جداول الأعمال الإمنائية  رات والتنمية البديلة يف �ضُ )ن( اأن تدم��ج نه��وج مكافحة املخدِّ
الأو�ضع، مع ت�ضجيع الأو�ضاط الإمنائية، وخ�ضو�ضًا املوؤ�ض�ضات املالية الدولية، على اإدماج نهوج مكافحة 

رات يف جداول اأعمالها الإمنائية الأو�ضع. املخدِّ

4- اتباع ا�صرتاتيجيات مبتكرة لدعم التنمية البديلة

امل�ضكلة

48- لق��د اأف�ض��ت الأخطار امل�ض��تجدة والتحّديات اجلدي��دة التي تتنازع على الهتم��ام العاملي اإىل 
انخفا�ض �ضديد يف املوارد املتاحة لدعم تنفيذ برامج التنمية البديلة، مبا فيها برامج التنمية البديلة 
الوقائية، حيثما ُوجدت. وثمة حاجة متزايدة اإىل ا�ض��تبانة اآليات متويل جديدة ومبتكرة، واإىل �ضمان 
لبها.  جعل برامج التنمية البديلة مكّملة للربامج الرامية اإىل الت�ضّدي للم�ضائل البيئية ومندجمة يف �ضُ
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وباملثل، يجب القيام بتحديد املنتجات اخلا�ضعة لدوافع ال�ضوق بالتعاون مع القطاع اخلا�ض، كما يجب 
�ضمان الو�ضول اإىل الأ�ضواق، بغية تنفيذ ا�ضرتاتيجيات التنمية البديلة تنفيذًا فعال.

التدابري املطلوبة

49- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ(  اأن ت�ضّجع كل الدول الأع�ضاء واملوؤ�ض�ضات املالية املتعّددة الأطراف والدولية والإقليمية، 
وفق��ًاً ملب��داأ امل�ض��وؤولية امل�ض��رتكة، عل��ى م�ضاعف��ة جهوده��ا م��ن اأج��ل تعزي��ز التع��اون ال��دويل، بهدف 
ال�ض��تفادة م��ن اخل��ربات الفني��ة املتاحة ل��دى البل��دان النامية ومن الدع��م املايل املقّدم م��ن البلدان 
رات من خالل  املتقّدمة مل�ضاعدة البلدان النامية على احلّد من الزراعة غري امل�ضروعة ملحا�ضيل املخدِّ

التنمية البديلة والتنمية البديلة الوقائية، ح�ضب القت�ضاء؛

)ب(  اأن تع��د ا�ض��رتاتيجيات مّت�ض��قة م��ع الأُط��ر القانوني��ة الداخلية، مبا يف ذلك ال�ض��تفادة 
م��ن اخل��ربات الفنية املحلية وبن��اء القدرات ومهارات تنظيم امل�ض��اريع، من اأجل ا�ض��تحداث منتجات 
ُت�ض��تمّد من برامج التنمية البديلة املحّددة بناًء على الطلب يف ال�ض��وق وعلى �ضال�ض��ل الإنتاج امل�ضاف 
القيمة، وكذلك اأ�ض��واق م�ضمونة وم�ض��تقّرة ُتتاح فيها اأ�ض��عار من�ضفة للمنتجني، وفقًاً لقواعد التجارة 
الدولية، مبا يف ذلك توفري البنى التحتية الالزمة وتهيئة بيئة موؤاتية، مبا فيها الطرق، واإن�ضاء رابطات 
للمزارعني، وال�ض��تفادة من اأنظمة الت�ض��ويق اخلا�ضة، مثل الأنظمة التي ت�ض��تند اإىل مبداأي، التجارة 

املن�ضفة والتجارة يف املنتجات الع�ضوية؛

)ج(    اأن تنظ��ر يف دع��م حم��الت اإعالمي��ة لإذكاء الوع��ي ب�ض��اأن مفهوم امل�ض��وؤولية امل�ض��رتكة 
وب�ضاأن القيمة الجتماعية امل�ضافة التي تتيحها منتجات التنمية البديلة؛

)د(    اأن ت�ض��اعد ال��دول املتاأث��رة بالزراع��ة غ��ري امل�ض��روعة للمحا�ضي��ل امل�ض��تخدمة يف اإنتاج 
رات واملوؤثرات العقلية على ال�ضتفادة من الآليات املوجودة، مثل اآلية مبادلة الديون، والرتتيبات  املخدِّ

التجارية القائمة، وعلى ا�ضتك�ضاف اإمكانية زيادة التمويل الوطني لربامج التنمية البديلة؛

)ه(    اأن تعمل على قيام ال�ضركاء الإمنائيني والدول املتاأثرة و�ضائر اجلهات الفاعلة الرئي�ضية 
يف ميدان التنمية وذات ال�ضلة بهذا املو�ضوع، بدرا�ض��ة �ض��بل مبتكرة يف ترويج برامج تنمية بديلة، مبا 

فيها برامج تنمية بديلة وقائية، عند القت�ضاء، تكون مالئمة للبيئة؛

)و(     اأن توا�ض��ل الرتوي��ج للم�ض��اواة ب��ني اجلن�ض��ني يف تدخ��الت التنمي��ة البديل��ة، مبا يكفل 
ظروفا مت�ضاوية للم�ضاركة الكاملة يف ت�ضميم برامج التنمية البديلة وتنفيذها وتقييمها؛

)ز(    اأن ت�ض��ّجع كل اجله��ات املعني��ة، مب��ا فيه��ا الفئات املعّر�ض��ة ملخاطر ال�ض��روع يف مزاولة 
رات واملوؤث��رات العقلية، عل��ى اّتباع نهوج  الزراع��ة غ��ري امل�ض��روعة ملحا�ضي��ل ُت�ض��تخدم يف اإنتاج املخ��دِّ

ت�ضاركية يف حتديد م�ضاريع التنمية البديلة واإعدادها وتنفيذها ور�ضدها وتقييمها؛
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)ح(   اأن تق��ّدم الدع��م، بالتع��اون م��ع ال�ض��ركاء الإمنائي��ني وال��دول املتاأثرة و�ض��ائر الوكالت 
الإمنائي��ة ذات ال�ضل��ة، لأجل التعزيز املوؤ�ض�ض��ي للهيئات الوطنية الرئي�ض��ية العامل��ة يف جمال التنمية 
رات، ت�ض��ليما باأن ا�ض��تدامة هذه  البديل��ة، وخ�ضو�ض��ًا الهيئ��ات الوطنية لتن�ض��يق �ض��وؤون مراقب��ة املخدِّ
الربام��ج تتوّقف على وجود موؤ�ض�ض��ات وطني��ة معّززة وعلى مقدرتها على جم��ع الهيئات احلكومية معًا 

وعلى التن�ضيق مع املجتمع الدويل؛

)ط(   اأن تدر���ض اإمكاني��ة دع��م الآلي��ات الإقليمي��ة والرتوي��ج لتفاقات ثنائية ب��ني الدول على 
الت�ضّدي مل�ضكلة النزوح الجغرافي.
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اجلزء الثالث-    مكافحة غ�صل الأموال والرتويج للتعاون الق�صائي 
من اأجل تعزيز التعاون الدويل

هاء- مكافحة غ�صل الأموال
امل�ضكلة

رات غري امل�ض��روعة، وغريه من اجلرائم  50- غ�ض��ل الأم��وال املتاأتية من الّت��ار بالعقاقري واملخدِّ
اخلطرية، ل يزال م�ض��كلة عاملية تهّدد باخلطر اأمن املوؤ�ض�ض��ات والنظم املالية وا�ض��تقرارها، وتقّو�ض 

ركائز الزدهار القت�ضادي، وت�ضعف نظم احلوكمة.

التدابري املطلوبة

51- ينبغ��ي لل��دول الأع�ضاء اأن توا�ضل العناية بالتع��اون الدويل من خالل تنفيذ الأحكام اخلا�ضة 
مبكافحة غ�ضل الأموال الواردة يف ال�ضكوك ذات ال�ضلة الدولية منها واملتعّددة الأطراف، مثل اتفاقية 
اجلرمية املنّظمة واتفاقية مكافحة الف�ضاد، ووفقًاً للت�ضريعات الوطنية، واإجراءات فرقة العمل املعنية 

بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�ضل الأموال، وكذلك من خالل:
)اأ( اإن�ض��اء اأُط��ر ت�ض��ريعية داخلية جديدة، اأو تعزي��ز الأُطر القائمة، لتجرمي غ�ض��ل الأموال 
رات وت�ضريب ال�ضالئف وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية ذات  املتاأّتية من الّتار غري امل�ضروع باملخدِّ
الطاب��ع ع��رب الوطني، بغية تهيئة ما يلزم ملنع جرائم غ�ض��ل الأموال وك�ض��فها والتحقيق فيها ومالحقة 

مرتكبيها، بو�ضائل منها:
‘1’  تو�ضيع نطاق اجلرائم الأ�ضلية املرتبطة بغ�ضل الأموال لت�ضمل كل اجلرائم اخلطرية، مع  

اإيالء العتبار الواجب للجرائم ذات ال�ضلة باإ�ض��اءة ا�ض��تعمال التكنولوجيات اجلديدة 
والف�ض��اء الإلك��رتوين ونظم حتويل الأموال اإلكرتوني��ا، واإىل تهريب النقود عرب احلدود 

الوطنية؛
‘2’  اعتماد اأو تدعيم التدابري القانونية التي متّكن من ك�ضف العائدات الإجرامية وتميدها  

و�ضبطها وم�ضادرتها، والنظر حيثما يتوافق مع املبادئ الأ�ضا�ضية يف القوانني الداخلية 
يف اللجوء اإىل امل�ضادرة من دون ال�ضتناد اإىل حكم بالإدانة؛

‘3’  الرتوي��ج ل�ض��تعمال الإج��راءات املقبول��ة دولي��ًا ب�ض��اأن تقا�ض��م املوج��ودات يف ق�ضاي��ا 

امل�ضادرة الدولية، ومثل التفاق الثنائي النموذجي ب�ض��اأن اقت�ض��ام العائدات الإجرامية 
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اأو املمتل��كات امل�ض��ادرة، ب�ضيغت��ه الت��ي اعتمدها املجل���ض القت�ض��ادي والجتماعي يف 
قراره 2005/14؛

‘4’  �ضم��ان اأّل تك��ون الأح��كام القانونية، مث��ل قوانني ال�ض��ّرية امل�ضرفية، امتث��اًل لالأ�ضول، 

القانونية املرعية، عائقا يعرقل بال داع فّعالية نظمها اخلا�ضة مبكافحة غ�ض��ل الأموال، 
وعلى اأّل ت�ضّكل داعيا لرف�ض تبادل امل�ضاعدة القانونية؛

التحقي��ق  اإج��راءات  يف  القانوني��ة  امل�ض��اعدة  لتب��ادل  ممك��ن  نط��اق  اأو�ض��ع  ‘5’  اإتاح��ة 

 واملالحق��ة الق�ضائي��ة، و�ض��ائر الإج��راءات الق�ضائي��ة املتعلق��ة بق�ضاي��ا غ�ض��ل الأم��وال 
وامل�ضادرة؛

‘6’  �ضمان �ض��مول جرمية غ�ض��ل الأم��وال يف اتفاقات امل�ض��اعدة القانوني��ة املتبادلة لغر�ض، 

�ضم��ان تبادل امل�ض��اعدة الق�ضائية يف عمليات التحقيق والنظ��ر يف الق�ضايا يف املحاكم 
و�ضائر الإجراءات الق�ضائية فيما يت�ضل بهذه اجلرمية؛

‘7’  جعل غ�ضل الأموال جرما يجوز ت�ضليم مرتكبيه، وفقًاً للت�ضريعات الوطنية؛ 

)ب(  اإن�ض��اء اأنظم��ة مالية ورقابية جدي��دة، اأو تعزيز الأنظمة القائمة، فيما يخ�ض امل�ضارف 
واملوؤ�ض�ض��ات املالي��ة غ��ري امل�ضرفية، مبن يف ذلك الأ�ض��خا�ض الطبيعيون والعتباري��ون الذين يقّدمون 
خدم��ات مالي��ة ر�ض��مية اأو غ��ري ر�ض��مية، مم��ا ي�ض��ون نزاه��ة النظ��م املالي��ة والتجاري��ة وم�ضداقيتها 

وا�ضتقرارها، بو�ضائل منها:
‘1’  مقت�ضي��ات التع��ّرف على هوي��ة الزبائن والتحّقق منها، ول �ض��يما تطبي��ق مبداأ "اعرف 

زبون��ك"، وذلك لتجهيز املعلومات ال�ضروري��ة عن هوية الزبائن ومعامالتهم امل�ضرفية 
ة؛ من اأجل اإتاحتها لل�ضلطات املخت�ضّ

‘2’  مقت�ضي��ات تق��دمي معلوم��ات جمدي��ة ع��ن امللكي��ة النتفاعي��ة بخ�ضو���ض الأ�ض��خا�ض 

العتباريني؛
‘3’ حفظ ال�ضجالت املالية؛

‘4’ الإبالغ الإلزامي عن املعامالت امل�ضتبه فيها؛

‘5’  اآلي��ات ك�ض��ف ور�ض��د نق��ل النقود و�ض��ائر ال�ضك��وك املالي��ة القابل��ة للتداول الت��ي ُتدفع 

حلاملها عرب احلدود؛
‘6’  النظ��ر يف مو�ضوع اإن�ض��اء �ض��راكات م��ع القطاع اخلا�ض، مب��ا يف ذلك من�ض��اآت الأعمال 

املالي��ة، �ضمان��ًا لّتباع اإجراءات �ض��ليمة وفّعالة ب�ض��اأن توّخي احلر���ض الواجب من اأجل 
مكافحة غ�ضل الأموال؛

‘7’  ا�ض��تحداث تدابري ب�ض��اأن حفظ البيانات الإح�ضائية املركزية عن الإجراءات القانونية  

املّتخذة ب�ضاأن مكافحة غ�ضل الأموال؛
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 )ج(  تنفي��ذ تداب��ري فّعال��ة لك�ض��ف اجلرائ��م والتحقي��ق فيه��ا ومالحق��ة مرتكبيه��ا واإدانتهم، 
ت�ضمل:

�ضة لال�ض��تخبارات املالية تعمل كمراكز وطني��ة جلمع البالغات   ‘1’  اإن�ض��اء وح��دات خم�ضّ

املقّدم��ة ع��ن املعام��الت امل�ض��بوهة وحتليله��ا وتعميمها، والنظ��ر فيما توّف��ره تكنولوجيا 
املعلومات ومن حلول موجودة ومي�ض��ورة التكلفة مل�ض��اعدة وحدات ال�ض��تخبارات املالية 

يف حتليل البالغات عن املعامالت امل�ضبوهة؛

�ض��ة يف اإنف��اذ القوان��ني، مب��ا يّت�ض��ق م��ع الأُطر الت�ض��ريعية  ‘2’  ا�ض��تحداث اأ�ض��اليب متخ�ضّ

الوطنية دعمًا جلهود مكافحة غ�ضل الأموال؛

�ض ملوظفي اإنفاذ القوانني واملوظفني الق�ضائيني  ‘3’  الت�ض��جيع على توفري التدريب املتخ�ضّ

على اأ�ضاليب مكافحة غ�ضل الأموال؛

‘4’  النظ��ر، مب��ا يتوافق مع الت�ض��ريعات الداخلية، يف ا�ض��تخدام الأم��وال امل�ضادرة يف دعم 

رات وجهود مكافحة غ�ض��ل  اأن�ض��طة اإنف��اذ القان��ون وبرام��ج خف���ض الطل��ب عل��ى املخ��دِّ
الأموال؛

‘5’  ا�ض��تحداث وا�ضتخدام اأدوات تتيح ك�ض��ف ومكافحة الطرائق والتقنيات امل�ضتجّدة لغ�ضل 

رات وت�ضريب ال�ضالئف ومن اإ�ضاءة  الأموال، مبا فيها الأموال املتاأّتية من الّتار باملخدِّ
ا�ض��تعمال الف�ض��اء الإلك��رتوين )ال�ض��يرباين( ونظ��م حتوي��ل الأم��وال وبطاق��ات الدف��ع 
امل�ضرفي��ة، يف الوقت املنا�ض��ب؛ وتوفري امل�ض��اعدة التقنية من اأجل بن��اء قدرات البلدان 

النامية يف هذا اخل�ضو�ض، مبا يف ذلك ا�ضتحداث اأدوات ك�ضف وطنية؛

)د(   الرتويج لتعاون فّعال يف ا�ضرتاتيجيات مكافحة غ�ضل الأموال ويف ق�ضايا غ�ضل الأموال، 
بو�ضائل منها:

‘1’  تدعيم اآليات التن�ضيق والت�ضارك يف املعلومات بني الأجهزة على ال�ضعيد الداخلي؛

‘2’  تدعي��م ال�ض��بكات الإقليمي��ة والدولي��ة اخلا�ض��ة بتب��ادل املعلوم��ات العملياتي��ة فيما بني 

ال�ضلطات املخت�ضة، وخ�ضو�ضًا وحدات ال�ضتخبارات املالية؛

‘3’  احلر���ض، ق��در الإمكان، على تف��ادي الزدواجية يف اأدوات جمع املعلوم��ات فيما يت�ضل  

بالتزامات الدول الأع�ضاء بخ�ضو�ض مكافحة غ�ض��ل الأموال، بح�ض��ب ما هو من�ضو�ض 
عليه يف �ضكوك الأمم املتحدة ذات ال�ضلة؛
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واو- التعاون الق�صائي
1- ت�صليم املطلوبني

امل�ضكلة

52- ل يزال هنالك معّوقات قانونية و�ضعوبات عملية تعرقل ت�ض��ليم املطلوبني، حتى مع اأن معظم 
ال��دول لديه��ا قوانني �ض��ارية حاليًا واأبرمت معاهدات ثنائية ومتعّددة الأطراف ب�ض��اأن ت�ض��ليم مرتكبي 
رات، واأن دول كث��رية ق��د جل��اأت اإىل تنقيح ت�ض��ريعاتها من��ذ انعقاد الدورة ال�ض��تثنائية  جرائ��م املخ��دِّ
الع�ض��رين للجمعي��ة العام��ة. واأم��ا بخ�ضو���ض عدم ت�ض��ليم رعاي��ا الدولة، ف��اإن ع��ّدة دول حتافظ على 

موقفها باأنها لن تنظر يف م�ضاألة ت�ضليم رعاياها.
53 - وقد اأُحرز كثري من التقّدم من خالل اعتماد اتفاقات ثنائية واإقليمية ودولية يف هذا ال�ضدد، 
وبخا�ض��ة عل��ى ال�ضعيد الإقليمي. وم��ع اأن تدين عدد حالت الرف�ض املبّلغ عنها ميثل عامال م�ض��ّجعا، 
ف��ال ت��زال هناك م�ضاعب كثرية تتعلق بالختالفات بني النظم القانونية، وبحالت التاأّخر وبامل�ض��اكل 

الإجرائية واللغوية.

التدابري املطلوبة

54- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن ت�ض��تفيد ا�ض��تفادة تام��ة من املعاهدات املتع��ّددة الأطراف، ول �ض��يما اتفاقية 1988 
واتفاقية اجلرمية املنّظمة واتفاقية مكافحة الف�ض��اد، رهنا باأحكامها الد�ض��تورية والق�ضائية، واّت�ضاقا 
م��ع القوان��ني الدولي��ة ذات ال�ضل��ة، كاأ�ضا���ض قان��وين لتق��دمي طلبات الت�ض��ليم ومن��ح املوافق��ة عليها، 

باعتبارها عن�ضرًا مكّمال للمعاهدات الثنائية والإقليمية ب�ضاأن التعاون الق�ضائي؛
)ب(  اأن ت�ض��تفيد م��ن اتفاقي��ة 1988 واتفاقي��ة اجلرمية املنّظم��ة واتفاقية مكافحة الف�ض��اد، 
ح�ض��ب القت�ضاء، لغر�ض توفري الأ�ضا�ض ال�ضروري لإثبات �ضرط ازدواجية التجرمي الالزم بخ�ضو�ض 

رات، وذلك وفقًاً لت�ضريعاتها الوطنية؛ جرائم املخدِّ
)ج(   اأن تن�ض��ئ اآلي��ات لت�ض��هيل ت�ض��ليم املطلوب��ني مب��ا يتوافق م��ع التفاقيات الدولي��ة ملراقبة 
رات، رهن��ا بت�ض��ريعاتها الوطني��ة، والنظ��ر على وج��ه التحديد يف تب�ض��يط املقت�ضي��ات على نحو  املخ��دِّ
اإ�ضاف��ي يف جم��الت مث��ل ازدواجي��ة التجرمي، وتطبيق��ه على اجلرائم ال�ضيا�ض��ية والت�ض��ليم الر�ضائي 

والت�ضليم امل�ضروط؛
)د(    اأن تكف��ل اإحال��ة الق�ضي��ة املعني��ة اإىل �ض��لطاتها الوطني��ة املخت�ض��ة، وفق��ًاً لت�ض��ريعاتها 
الداخلية، ح�ض��ب القت�ضاء، عند رف�ضها ت�ض��ليم �ضخ�ض مطلوب، وذلك لأ�ضباب تتعلق باجلن�ضية، من 

اأجل مالحقته ق�ضائيًا؛
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)ه(   اأن تدفع م�ض��ار التعاون يف جمالت تبادل امل�ض��اعدة القانونية واإنفاذ القوانني، وكذلك 
ال�ض��تفادة الفّعال��ة م��ن الأدوات والربام��ج الرامية اإىل تعزيز جه��ود التعاون، مبا يّت�ض��ق مع التزامات 

حقوق الإن�ضان الدولية ال�ضارية ذات ال�ضلة، ووفقًاً لت�ضريعاتها الوطنية؛
)و(    اأن تتخذ تدابري لتعجيل اإجراءات ت�ضليم املطلوبني، وتب�ضيط املتطلبات الإثباتية.

2- امل�صاعدة القانونية املتبادلة

امل�ضكلة

55- مع اأن اأكرثية الدول قد اعتمدت ت�ضريعات واأبرمت معاهدات ثنائية ومتعّددة الأطراف ب�ضاأن 
رات، واأن دول كث��رية قد نّقح��ت اإجراءاتها منذ  تب��ادل امل�ض��اعدة القانوني��ة يف ق�ضاي��ا الّتار باملخ��دِّ
انعقاد الدورة ال�ضتثنائية للجمعية العامة، فاإن من ال�ضعب تقدير معّدل تنفيذ اأحكام تلك الت�ضريعات 
واملعاه��دات. ويف ح��ني اأُح��رز بع���ض التقّدم يف ه��ذا املجال، ل ت��زال هنالك م�ض��اكل، وخ�ضو�ضًا فيما 
يتعل��ق بالف��وارق القائم��ة يف املقت�ضي��ات الإجرائي��ة، وحماي��ة ال�ض��ّرية امل�ضرفي��ة، وحماي��ة امل�ضال��ح 
الوطنية، وكذلك متطلبات الرتجمة وحالت التاأّخر. وهنالك نق�ض اأي�ضًاً يف البيانات الإح�ضائية عن 

طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

التدابري املطلوبة
56- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن ت�ض��تفيد ا�ض��تفادة تام��ة من املعاه��دات املتعّددة الأط��راف، ول �ض��ّيما اتفاقية 1988 
واتفاقي��ة اجلرمي��ة املنظم��ة واتفاقي��ة مكافحة الف�ض��اد، رهنا باأحكامها الد�ض��تورية، كاأ�ضا���ض قانوين 
لتقدمي طلبات تبادل امل�ضاعدة القانونية وكعن�ضر مكّمل للمعاهدات الثنائية والإقليمية ب�ضاأن التعاون 

الق�ضائي؛

)ب(   اأن تنظر يف اعتماد نهج اأكرث مرونة يف التعاون الق�ضائي بغية ت�ضهيل اإتاحة اأو�ضع نطاق 
ممكن من امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، وخ�ضو�ضًا يف جمال اللجوء اإىل التدابري غري الق�ضرّية؛

)ج( اأن تواظب على الت�ضالت الآنية والوا�ضحة فيما بني كل ال�ضلطات املركزية، مع توجيه 
النتباه خ�ضو�ضًا اإىل اإجراء امل�ضاورات املنتظمة مع الدول التي لديها مقدار �ضخم من طلبات التما�ض 
امل�ض��اعدة، واملبادرة اإىل القيام بامل�ض��اورات امل�ض��بقة يف احلالت املعّقدة اأو التي تّت�ض��م بح�ضا�ض��ية من 

حيث التوقيت؛

)د( اأن حتر�ض على اأن تراعي الإجراءات واملمار�ضات املّتبعة، فيما يتعلق بالقدرات اخلا�ضة 
بتبادل امل�ض��اعدة القانونية وت�ض��ليم املطلوبني والت�ض��ليم اخلا�ضع للمراقبة بني الدول، اختالف النظم 

القانونية؛ والنظر حيثما يكون منا�ضبًاً يف تعيني موظفي ات�ضال ل�ضوؤون العدالة اجلنائية يف اخلارج؛
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رات واجلرمية اأن يعم��ل بالتعاون مع  )ه(   اأن تطل��ب اإىل مكت��ب الأمم املتح��دة املعن��ي باملخدِّ
الدول الأع�ضاء على النظر يف مدى ا�ضتح�ض��ان وجدوى اإن�ض��اء �ضبكة افرتا�ضية من ال�ضلطات املركزية 
ة امل�ض��وؤولة عن طلبات ت�ض��ليم املطلوبني،  امل�ض��وؤولة عن تبادل امل�ض��اعدة القانونية وال�ض��لطات املخت�ضّ
مبقت�ض��ى اتفاقي��ة ع��ام 1988 واتفاقية اجلرمية املنّظمة، بغية ت�ض��هيل الت�ضالت وحل امل�ض��اكل فيما 

بني تلك ال�ضلطات.

3- نقل الإجراءات الق�صائية

امل�ضكلة
57- مل يعم��د اإىل اإب��رام اتفاق��ات ثنائي��ة ومتع��ددة الأط��راف اأو اإىل تنقي��ح الت�ض��ريعات الوطني��ة 
تي�ض��ريا لنقل الإجراءات الق�ضائية �ض��وى عدد حمدود من الدول. وكان توافر البيانات يف هذا املجال 

اأقل من توافرها يف جمالت اأخرى.

التدابري املطلوبة

58- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تنظ��ر يف اعتم��اد ت�ض��ريعات اأو اإج��راءات ُتّتبع من اأجل التمكني م��ن نقل الإجراءات 
الق�ضائية، حيثما يكون منا�ضبًاً، وخ�ضو�ضًا يف حال تعّذر ت�ضليم املطلوبني؛

)ب(  اأن تتي��ح املعلوم��ات عن تاربها يف نق��ل الإجراءات الق�ضائية اإىل الدول املهتمة اإن كان 
لديها تارب من هذا القبيل؛

)ج(    اأن تنظ��ر يف اإب��رام اتفاق��ات م��ع غريه��ا م��ن ال��دول ب�ض��اأن نق��ل الإج��راءات الق�ضائية اأو 
ت�ضّلمها يف امل�ضائل اجلنائية، وخ�ضو�ضًا مع الدول التي ل ت�ضّلم رعاياها، والرجوع يف هذا اخل�ضو�ض اإىل 

)33( كاأ�ضا�ض للتفاو�ض يف هذا ال�ضدد.
،املعاهدة النموذجية ب�ضاأن نقل الإجراءات يف امل�ضائل اجلنائية

4- الت�صليم املراَقب

امل�ضكلة
59- ل تزال هنالك �ضعوبات عملية يف تنفيذ عمليات التنفيذ املراَقب. ويتعلق بع�ض تلك ال�ضعوبات 
بالختالفات يف الأحكام القانونية يف خمتلف الدول وفيما بني ال�ضلطات امل�ضوؤولة عن القيام بعمليات 

الت�ضليم املراَقب، وكذلك يف حتديد ال�ضالت بني اجلماعات الإجرامية املحلية والدولية.

)33(قرار اجلمعية العامة 45/ 118، املرفق.
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التدابري املطلوبة

60- ينبغي للدول الأع�ضاء:

)اأ( اأن تكفل جعل ت�ض��ريعاتها واإجراءاتها وممار�ض��اتها تيز، اإذا ما �ضمحت بذلك املبادئ 
الأ�ضا�ض��ية يف نظمها القانونية، ا�ض��تخدام اأ�ضلوب الت�ض��ليم املراَقب على ال�ضعيدين الوطني والدويل، 

واللجوء يف �ضبيل حتقيق ذلك اإىل اإبرام ما يلزم من اتفاقات وترتيبات وتفاهمات؛

)ب(  اأن تعّزز التعاون يف جمالت مقت�ضيات الت�ض��ليم املراَقب والقدرات الوطنية والت�ض��ارك 
يف املعلومات اخلا�ضة بالت�ضليم املراَقب، مبا يتوافق مع القانون الداخلي؛

��ن تبادل املعلومات فيما بني بلدان امل�ضدر والعبور واملق�ضد، وكذلك فيما بني  )ج(   اأن حت�ضِّ
املنظم��ات احلكومي��ة الدولي��ة يف جمال التع��اون على اإنفاذ القوان��ني، واإ�ضفاء ال�ضفة املوؤ�ض�ض��ية على 
رات، اأن  ذلك؛ كما ينبغي للدول، وخ�ضو�ضًا الدول الواقعة على طول الدروب الرئي�ضية لالّتار باملخدِّ
تنظر وفقًاً لت�ضريعاتها الوطنية يف القيام بتحقيقات م�ضرتكة واإن�ضاء اأفرقة م�ضرتكة من موظفي اإنفاذ 

رات واجلرمية املنظمة. القانون املكّلفني مبكافحة الّتار باملخدِّ

5- حماية ال�صهود
امل�ضكلة

61- ل تزال هنالك اأوجه تفاوت بني الدول فيما يتعلق بالأحكام الت�ض��ريعية والقواعد والإجراءات 
املّتبعة والقدرات املتاحة حلماية ال�ضهود.

التدابري املطلوبة
62 - ينبغي للدول الأع�ضاء اأن تتخذ التدابري املنا�ضبة، �ضمن حدود اإمكاناتها، مبا يف ذلك اعتماد 
ت�ض��ريعات وقواعد وتدابري عملية، اإن مل تكن قد فعلت ذلك بعُد، توّفر احلماية لل�ض��هود، قبل املحاكمة 
واأثناءه��ا وبعده��ا، وتتي��ح املجال، حيثما يكون منا�ض��بًاً، لتنفيذ تدابري تّت�ض��ق م��ع التدابري املذكورة يف 
اتفاقي��ة اجلرمي��ة املنظم��ة، والت��ي ينبغي ال�ض��تفادة منها على اأمت نح��و ممكن، لأنه��ا تت�ضّمن اأحدث 

التدابري تطورا يف هذا املجال.

6- التدابري التكميلّية
امل�ضكلة

63- عل��ى الرغ��م من وج��ود اأُطر ت�ض��ريعية واإجرائية يف كثري من الدول، ل ت��زال هنالك �ضعوبات 
عديدة يف تنفيذ كل هذه التدابري، ول �ضيما اجلوانب القانونية والإجرائية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ 

طلبات التعاون الق�ضائي.
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التدابري املطلوبة
64- ينبغي للدول الأع�ضاء:

رات واجلرمية  )اأ( اأن حت��ّدد جمالت الت�ضافر بني عم��ل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
رات �ضمن �ضياق اتفاقية عام 1988، والعمل  ب�ضاأن التعاون الق�ضائي يف جمال مكافحة الّتار باملخدِّ
امل�ضّطلع به تنفيذًا لتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ضاد، مع الت�ضليم باأن جمع املعلومات 

عن تنفيذ هذه ال�ضكوك يجب اأن يجري بالتكامل وبالدعم املتبادل؛
رات واجلرمية يف تو�ضيع نطاق  )ب(  اأن تقّدم امل�ضاعدة اإىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
الأدوات امل�ضتعَملة بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر، مثل دليل ال�ضلطات املعّينة، والتي متّكن من الت�ضارك 
يف ا�ض��تعمال اأدوات التعاون الق�ضائي، مبا يف ذلك ال�ض��تمارات النموذجية واملبادئ التوجيهية والأدلة 
الإر�ض��ادية اخلا�ضة بت�ض��ليم املطلوبني وتبادل امل�ض��اعدة القانونية ونقل الإجراءات الق�ضائية و�ض��ائر 
اأمن��اط التع��اون الق�ضائ��ي، اأو التي تت�ضّمن و�ضالت باملواقع ال�ض��بكية التي حتت��وي على تلك املعلومات 

على الإنرتنت؛
رات واجلرمية من تقدمي امل�ض��اعدة اإليها،  )ج(   اأن متّك��ن مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
بناًء على طلبها، يف جمع البيانات الالزمة للتعاون الدويل، والعمل، حيثما يكون منا�ض��بًاً، على اإن�ض��اء 

قواعد بيانات حلفظ تلك املعلومات؛
)د(    اأن ت�ض��تخدم الأدوات والربامج املوجودة حاليًا، مبا يتوافق مع ت�ض��ريعاتها الوطنية، من 
اأجل تعزيز عمليات ت�ضليم املطلوبني وتبادل امل�ضاعدة القانونية، من خالل جمع املعلومات وال�ضتفادة 
م��ن م��وارد امل�ض��اعدة الق�ضائي��ة، مب��ا يف ذل��ك امل��وارد املتاحة بالت�ض��ال احلا�ض��وبي املبا�ض��ر، كاأدلة 

العناوين وال�ضتمارات النموذجية واملبادئ التوجيهية والأدلة الإر�ضادية؛
)ه(   اأن ت�ض��ّجع عل��ى تنظي��م الربام��ج التدريبي��ة وحلق��ات العم��ل بغية م�ض��اعدة ال��دول على 
التع��ّرف عل��ى النظ��م القانونية املختلفة فيما بينها، وتعزيز عالق��ات العمل فيما بني النظراء من اأجل 

ت�ضهيل تنفيذ طلبات التما�ض امل�ضاعدة، وبناء الثقة فيما بني ال�ضلطات املركزية؛
رات واجلرمي��ة يف توف��ري التدري��ب  ��م دور مكت��ب الأمم املتح��دة املعن��ي باملخ��دِّ )و( اأن تدعِّ
وت�ض��هيل تنظيم املنتديات املعنية بحل امل�ض��اكل، ت�ض��ليما بحاجة الدول اإىل التاآلف مع النظم القانونية 
املختلفة فيما بينها، واإىل اإن�ضاء عالقات عمل جديدة اأو تعزيز العالقات القائمة بينها وبني نظرياتها؛
)ز( اأن تراج��ع الت�ض��ريعات الوطني��ة، ح�ض��ب القت�ض��اء، بغية كفال��ة المتث��ال للمقت�ضيات 
القانوني��ة املن�ضو���ض عليه��ا يف اتفاقي��ة ع��ام 1988، وكذلك للت�ض��جيع على تبادل املعلوم��ات فيما بني 
رات عن طريق البحر، وذلك م��ن خالل التعاون على  ��ة فيم��ا يتعلق بالّتار باملخ��دِّ ال�ض��لطات املخت�ضّ

ال�ضعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛
)ح( اأن حت��ّدد تبع��ات وم�ض��وؤوليات خمتل��ف كيان��ات النق��ل البح��ري، وتعزي��ز التع��اون م��ع 
الرابطات والنقابات التجارية واملهنية، مبا يّت�ض��ق مع الآليات الدولية القائمة حاليًا، وفقًاً لت�ض��ريعاتها 

الوطنية.
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