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الوثيقة اخلتامية ال�سادرة عن الدورة ال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة، 
رات العاملية ومواجهتها  واملعنونة "التزامنا امل�سرتك بالت�سدي مل�سكلة املخدِّ

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 الثلثني، املعقودة وفًقا 
م املحرز يف تنفيذ  خ 20 كانون الأول/دي�ضمرب 2012، ل�ضتعرا�ض التقدُّ لق���رار اجلمعية 193/67 امل���وؤرَّ
الإع���لن ال�ضيا�ضي وخطة العم���ل ب�ضاأن التعاون الدويل �ضوب ا�ضرتاتيجي���ة متكاملة ومتوازنة ملواجهة 
ق من اإجنازات وما ُووجه من حتديات  رات العاملية،)2( مبا يف ذلك اإج���راء تقييم ملا حتقَّ م�ضكل���ة املخدِّ
رات و�ضائر  رات العاملية، �ضمن اإطار التفاقيات الدولية الثلث ملراقبة املخدِّ يف الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

�ضكوك الأمم املتحدة ذات ال�ضلة؛

رات، واهتمامنا  دًا التزامنا بغايات واأهداف التفاقيات الدولية الثلث ملراقبة املخدِّ د جمدَّ نوؤكِّ
رات واملوؤثرات العقلية، خ�ضو�ضًا لدى الأطفال  ب�ضح���ة الب�ضرية ورفاهها، ومبا ين�ضاأ عن تعاطي املخدِّ
رات، من م�ض���اكل �ضحية واجتماعية مت����ض الأفراد وعامة  وال�ضب���اب، وع���ن اجلرائم املت�ضل���ة باملخدِّ
النا����ض و�ضلمته���م، ونع���اود تاأكيد عزمنا على الوقاية م���ن تعاطي تلك املواد والع���لج منه وعلى منع 

ومكافحة زراعتها واإنتاجها و�ضنعها والجتار 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 حتديات اأمام �ضح���ة الب�ضرية جمعاء و�ضلمته���ا ورفاهها، ونعقد العزم عل���ى تدعيم جهودنا 

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

رات العاملية والرتوي���ج الن�ضط ملجتمع خال من  دًا عزمن���ا على جمابهة م�ضكلة املخدِّ نوؤك���د جمدَّ
ن جمي���ع النا�ض من العي����ض يف �ضحة وكرامة  رات م���ن اأجل امل�ضاعدة عل���ى �ضمان متكُّ تعاط���ي املخ���دِّ
دًا عزمنا على معاجل���ة امل�ض���اكل الجتماعية، وتل���ك املرتبطة  و�ض���لم واأم���ن وازده���ار، ونوؤكد جم���دَّ

رات؛ بال�ضحة العمومية وال�ضلمة، املرتتبة على تعاطي املخدِّ

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

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

الفرع جيم.
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نلح���ظ بقلق اأنَّ توافر العقاقري اخلا�ضعة للمراقب���ة الدولية لتلبية الأغرا�ض الطبية والعلمية، 
د على  مبا فيه���ا تخفي���ف الأمل واملعاناة، ل ي���زال متدنيا اأو معدوما يف العديد من بل���دان العامل، ون�ضدِّ
احلاج���ة اإىل تعزي���ز اجله���ود الوطنية والتع���اون الدويل على جمي���ع امل�ضتويات من اأج���ل معاجلة تلك 
ر احل�ضول عليها للأغرا�ض الطبية والعلمية،  احلالة، بالرتويج لتدابري تكفل َتواُفر تلك العقاقري وَتي�ضُّ
�ضم���ن اإطار النظم القانونية الوطنية، مع العمل يف الوقت نف�ضه على منع ت�ضريبها وتعاطيها والجتار 

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

رات العاملي���ة تظ���ل م�ضوؤولية عامة وم�ضرتك���ة ينبغي تناوله���ا يف اإطار  ن���درك اأنَّ م�ضكل���ة املخ���دِّ
د التخ�ض�ضات  ز، وتتطلب اتباع نهج متكامل ومتعدِّ ال ومعزَّ د الأطراف من خلل تعاون دويل فعَّ متعدِّ

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

رات  دًا التزامنا الرا�ض���خ ب�ضمان معاجلة جمي���ع جوانب خف�ض الطل���ب على املخدِّ ���د جم���دَّ نوؤكِّ
رات والتدابري ذات ال�ضل���ة، والتعاون الدويل، على نحو  والتداب���ري ذات ال�ضل���ة، وخف�ض عر�ض املخدِّ
يتواف���ق متام���ا مع مقا�ض���د ومبادئ ميث���اق الأمم املتحدة والقان���ون الدويل والإع���لن العاملي حلقوق 
الإن�ضان،)3( مع الحرتام التام ل�ضيادة الدول و�ضلمة اأرا�ضيها وملبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية 
للدول وجلميع حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية والكرامة املتاأ�ضلة للأفراد كافة وملبداأي الت�ضاوي يف 

احلقوق والحرتام املتبادل بني الدول؛

ل���ة بربوتوكول �ضنة  رات ل�ضن���ة 1961 ب�ضيغتها املعدَّ ���د عل���ى اأنَّ التفاقي���ة الوحيدة للمخ���دِّ نوؤكِّ
1972)4( واتفاقية املوؤثرات العقلية ل�ضنة 1971)5( واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�ضروع 
رات واملوؤث���رات العقلية ل�ضن���ة 1988،)6( و�ضائر ال�ضكوك الدولي���ة ذات ال�ضلة، ت�ضكل حجر  يف املخ���دِّ

رات؛ الزاوية يف النظام الدويل ملراقبة املخدِّ

دًا التزامنا بالتنفيذ الفع���ال للأحكام الواردة يف الإع���لن ال�ضيا�ضي وخطة العمل،  ���د جم���دَّ نوؤكِّ
وا�ضع���ني يف اعتبارنا الغايات والأهداف الواردة فيهم���ا، وكذلك التزامنا بالت�ضدي للتحديات العامة 
دة يف البيان الوزاري امل�ضرتك املعتمد اإب���ان ال�ضتعرا�ض الرفيع امل�ضتوى  وتن���اول اأولوي���ات 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�ضرتك، املنبثق م���ن ال�ضتعرا�ض الرفيع امل�ضتوى الذي اأجرته جلن���ة املخدِّ

ب�ض���اأن تنفيذ الدول الأع�ضاء للإع���لن ال�ضيا�ضي وخطة العمل ب�ضاأن التعاون الدويل �ض���وب ا�ضرتاتيجية متكاملة ومتوازنة 
رات العاملي���ة )انظر الوثائ���ق الر�ضمية للمجل����ض القت�ض���ادي والجتماع���ي، 2014، امللحق رقم 8  ملواجه���ة م�ضكل���ة املخ���دِّ

)E/2014/28(، الف�ضل الأول، الفرع جيم(.
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ب بخطة التنمية امل�ضتدامة لعام 2030،)8( ونلحظ تكاملية وتعا�ضدية اجلهود الرامية اإىل  نرحِّ
ال؛ رات العاملية على نحو فعَّ حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة واإىل الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ

رات  ن���درك �ض���رورة الرتكي���ز، يف اإطار نهج �ضام���ل ومتكامل ومت���وازن للت�ضدي مل�ضكل���ة املخدِّ
العاملي���ة ومواجهتها، تركيزًا منا�ضب���ًا على الأفراد والأُ�ضر واملجتمعات املحلي���ة واملجتمع ككل من اأجل 

تعزيز �ضحة و�ضلمة 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 الأط���راف مرونة كافية ل�ضوغ وتنفيذ  التفاقي���ات الدولي���ة الثلث ملراقبة املخدِّ
رات تتوافق مع اأولوياتها واحتياجاتها وتت�ضق م���ع مبداأ امل�ضوؤولية العامة  �ضيا�ض���ات وطنية ب�ضاأن املخ���دِّ

وامل�ضرتكة والقانون الدويل املنطبق؛

رات العاملية  نع���اود تاأكي���د احلاج���ة اإىل تعبئ���ة م���وارد كافية من اأج���ل الت�ض���دي مل�ضكلة املخ���دِّ
م���ة اإىل البلدان النامية، عند الطل���ب، من اأجل تنفيذ  ومواجهته���ا، وندعو اإىل تعزي���ز امل�ضاعدة املقدَّ

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

دة اجلوانب، ونع���اود التاأكيد على ا�ضتمرار  ن���درك اأنَّ دول العبور ل تزال تواج���ه حتديات متعدِّ
احلاج���ة اإىل التع���اون والدعم، بو�ضائل منها تقدمي امل�ضاعدة التقني���ة 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�ضات  نع���اود تاأكيد الدور الرئي�ضي الذي ت�ضطلع ب���ه جلنة املخدِّ
رات، ودعمنا وتقديرنا جلهود  يف الأمم املتح���دة التي تتوىل امل�ضوؤولية الأوىل عن �ضوؤون مراقبة املخدِّ
رات واجلرمي���ة ب�ضفته الهيئة  الأمم املتح���دة، وخ�ضو�ض���ًا جهود مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدِّ
رات العاملية  الت���ي تت���وىل زمام القيادة داخل منظومة الأمم املتحدة يف جم���ال الت�ضدي مل�ضكلة املخدِّ
رات ومبنظمة ال�ضحة  ومواجهته���ا، ونعاود كذلك تاأكيد ال���دور املنوط بالهيئة الدولية ملراقبة املخ���دِّ

العاملية مبقت�ضى املعاهدات؛

رات العاملي���ة ومكافحتها يتطلب تعاون���ا وتن�ضيقا  ن���درك اأنَّ النج���اح يف الت�ضدي مل�ضكل���ة املخدِّ
وثيق���ني فيما بني ال�ضلط���ات املحلية على جميع امل�ضتوي���ات، وخ�ضو�ضًا 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 يبذل م���ن جه���ود متوا�ضلة لتعزي���ز الت�ض���اق داخ���ل منظوم���ة الأمم املتحدة على  نرحِّ
جميع امل�ضتويات؛

)8( القرار 1/70.
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ا  ن���درك اأنَّ املجتمع املدين، وكذلك الأو�ضاط العلمية واملوؤ�ض�ض���ات الأكادميية، يوؤديان دورًا مهمًّ
رات العاملية ومواجهتها، ون�ض���ري اإىل �ضرورة متكني الفئات املتاأثرة وممثلي  يف الت�ض���دي مل�ضكلة املخدِّ
كيان���ات املجتمع املدين، ح�ضبما يكون ذلك منا�ضبًا، م���ن اأداء دور م�ضاِرك يف �ضوغ وتنفيذ ال�ضيا�ضات 
رات وتقدمي اأدلة علمية ذات �ضل���ة تدعم تقييمها، ح�ضب 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 الثمن الباهظ الذي يتكبده املجتم���ع والأفراد واأُ�ضرهم من جراء 
رات العاملية، ونعرب عن اإجللنا اخلا�ض لأولئك الذين �ضحوا باأرواحهم يف هذا ال�ضبيل،  م�ضكلة املخدِّ
وخ�ضو�ضًا 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 �ضرورة توطيد التع���اون بني مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���دِّ ���د جم���دَّ نوؤكِّ
و�ضائ���ر كيانات الأمم املتحدة، �ضمن نطاق الوليات امل�ضن���دة اإىل كل منها، فيما تبذله من جهود من 
رات مبا يتوافق مع اللتزامات  اأج���ل دع���م الدول الأع�ضاء يف تنفيذ املعاه���دات الدولية ملراقبة املخ���دِّ
ال�ضاري���ة ب�ض���اأن حقوق الإن�ض���ان، ومن اأجل تعزيز حماي���ة واحرتام احلقوق الإن�ضاني���ة جلميع الأفراد 

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

رات العاملية، ول �ضيما  دًا �ضرورة معاجل���ة الأ�ضباب والعواقب الرئي�ضية مل�ضكلة املخدِّ د جمدَّ نوؤكِّ
يف القط���اع ال�ضح���ي والجتماعي والقت�ض���ادي والق�ضائي ويف جم���ال حقوق الإن�ض���ان والأمن العام 
واإنف���اذ القانون، وفقًا ملبداأ امل�ضوؤولية العامة وامل�ضرتكة، ونق���رُّ بفائدة التدخلت ال�ضيا�ضاتية ال�ضاملة 

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

دة الأهداف القائمة على جمع البيان���ات وحتليلها، مبا فيها  دًا اأنَّ التدخلت املح���دَّ ���د جمدَّ نوؤكِّ
ال���ة ب�ضفة خا�ضة يف تلبي���ة الحتياجات  البيان���ات املرتبط���ة بالعم���ر ونوع اجلن�ض، ميك���ن اأن تكون فعَّ

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

نع���اود تاأكيد التزامنا بالق�ضاء بحلول عام 2030 على وب���اءي الأيدز وال�ضل، ومبكافحة التهاب 
رات مبن  الكب���د الفريو�ض���ي و�ضائر الأمرا�ض املعدية، مبا ي�ضمل مكافحتها ب���ني �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 ورفاه وازدهار جميع الأف���راد والأُ�ضر واملجتمعات املحلية 
واملجتم���ع ككل، وبتي�ض���ري اتب���اع اأ�ضاليب حي���اة �ضحية، من خلل مب���ادرات فعالة و�ضامل���ة وم�ضتندة 
رات ُتتَّخذ على جمي���ع امل�ضتويات وت�ضمل، مب���ا يتوافق مع  اإىل اأدل���ة علمي���ة خلف�ض الطلب على املخ���دِّ
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ر  رات، تدابري للوقاي���ة والتدخل املبكِّ الت�ضريع���ات الوطني���ة والتفاقيات الدولية الث���لث ملراقبة املخدِّ
والعلج 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 يرتتب عل���ى تعاطي املخدِّ

باتخاذ التدابري التالية:

رات الوقاية من تعاطي املخدِّ
الة وعملية للوقاية الأولية حتمي النا�ض، وخ�ضو�ضًا الأطفال وال�ضباب،  )اأ( اتخاذ تدابري فعَّ
رات وبتعزيز  رات بتزويده���م مبعلومات دقيقة ع���ن خماطر تعاطي املخ���دِّ م���ن البدء يف تن���اول املخدِّ
���ة م�ضاِندة وبيئات اجتماعية  امله���ارات والفر�ض لختي���ار اأ�ضاليب حياة �ضحية، وبتوفري خدمات والديَّ

�ضحية، وب�ضمان امل�ضاواة يف اإمكانية احل�ضول على التعليم والتدريب املهني؛
الة وعملية اأي�ضًا للوقاية من الإ�ضاب���ة التدرُّجية با�ضطرابات �ضديدة  )ب(  اتخ���اذ تدابري فعَّ
ه���ة توجيهًا منا�ضب���ًا ل�ضالح الأ�ضخا�ض  رات، بالقيام بتدخلت مبكرة موجَّ نا�ضئ���ة عن تعاطي املخ���دِّ

املعر�ضني لتلك الإ�ضابة؛
)ج(    زي���ادة تواف���ر تداب���ري واأدوات الوقاية امل�ضتندة اإىل اأدلة علمي���ة، التي ت�ضتهدف الفئات 
العمرية ذات ال�ضلة والفئات املعر�ضة للخطر يف بيئات متعددة، وحت�ضني نوعية تلك التدابري والأدوات 
وتو�ضي���ع نطاقه���ا لت�ض���ل اإىل فئات �ضت���ى، منها ال�ضباب داخ���ل املدار�ض وخارجها، م���ن خلل برامج 
رات وحملت للتوعية العامة، ت�ضمل ا�ضتخ���دام الإنرتنت وو�ضائط التوا�ضل  للوقاي���ة من تعاطي املخ���دِّ
الجتماعي و�ضائر من�ضات الت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر، وو�ضع وتنفيذ مناهج وقائية وبرامج للتدخل 
املبك���ر ل�ضتخدامه���ا يف النظام التعليمي بجمي���ع م�ضتوياته، وكذلك يف التدري���ب املهني، مبا يف ذلك 
يف اأماك���ن العمل، وتعزيز قدرة املعلم���ني و�ضائر الخت�ضا�ضيني املعنيني عل���ى تقدمي خدمات امل�ضورة 

والوقاية والرعاية اأو التو�ضية بها؛
)د(    تعزي���ز رفاه املجتم���ع ككل بو�ضع ا�ضرتاتيجيات وقائية فعال���ة م�ضتندة اإىل اأدلة علمية، 
م خ�ضي�ضا لتلبية تلك الحتياجات،  ���ز على احتياجات الأفراد والأُ�ضر واملجتمع���ات 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�ضات والربملاني���ني واملربني واملجتمع امل���دين والأو�ضاط العلمية 
واملوؤ�ض�ض���ات الأكادميي���ة والفئات امل�ضتهدف���ة والأفراد الذين ه���م يف طور التعافي م���ن ال�ضطرابات 
النا�ضئة عن تعاطي مواد الإدمان ونظرائهم واأ�ضرهم و�ضائر الأ�ضخا�ض املرتبطني بهم بعلقة اتكالية 
وكذل���ك القط���اع اخلا�ض، عند القت�ضاء، يف �ض���وغ برامج وقائية تهدف اإىل توعي���ة النا�ض بالأخطار 
رات، واإ�ضراك اأ�ضخا����ض اآخرين، منهم الآب���اء والأمهات ومقدمو  واملخاط���ر املرتبط���ة بتعاطي املخ���دِّ
خدمات الرعاية واملعلم���ون وجماعات النظراء والخت�ضا�ضيون ال�ضحي���ون والأو�ضاط الدينية وقادة 
املجتمعات املحلي���ة والأخ�ضائيون الجتماعي���ون والرابطات الريا�ضي���ة والخت�ضا�ضيون الإعلميون 

وال�ضناعات الرتويحية، ح�ضب القت�ضاء، يف تنفيذ تلك الربامج؛
)و( النظ���ر يف تعزي���ز التع���اون بني ال�ضلط���ات املعنية بال�ضح���ة العمومية والتعلي���م واإنفاذ 

القانون لدى �ضوغ املبادرات الوقائية؛
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)ز( تطوير املراف���ق الرتويحية وحت�ضينها، وتي�ضري و�ضول الأطف���ال وال�ضباب اإىل الأن�ضطة 
الريا�ضي���ة والثقافية العتيادية، ت�ضجيعًا لأمناط واأ�ضاليب حياة �ضحية، بو�ضائل منها اإنعا�ض الأماكن 
العامة وحت�ضينها، والرتويج لتبادل التجارب واملمار�ضات اجليدة يف هذا امليدان من اأجل زيادة تعزيز 

فعالية التدخلت الوقائية؛
)ح(       ت�ضجي���ع وحت�ض���ني اجلمع املنهجي للمعلومات والأدلة، وكذل���ك تبادل البيانات املوثوقة 
رات وانت�ضارها الوبائي، مبا  والقابل���ة للمقارنة، على ال�ضعيدي���ن الوطني والدويل، عن تعاطي املخ���دِّ
فيها البيانات املتعلقة بالعوامل الجتماعية والقت�ضادية وغريها من عوامل اخلطر، والعمل من خلل 
رات وجمعية ال�ضح���ة العاملية على الرتويج ل�ضتخدام املعاي���ري املعرتف بها دوليا، ح�ضب  جلن���ة املخدِّ
رات، وتبادل املمار�ضات الف�ضلى، بغية �ضوغ  القت�ض���اء، مثل املعايري الدولية للوقاية من تعاط���ي املخدِّ
رات، بالتعاون مع مكت���ب الأمم املتحدة املعني  ا�ضرتاتيجي���ات وبرامج فعالة للوقاية م���ن تعاطي املخدِّ

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

رات واإعادة تاأهيل امل�سابني بها ومعافاتهم واإعادة  عالج ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ
اإدماجهم يف املجتمع؛ والوقاية والعالج والرعاية فيما يت�سل بالإ�سابة بفريو�ض نق�ض املناعة 
الب�سرية/متالزمة نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( والتهاب الكبد الفريو�سي و�سائر الأمرا�ض 

املعدية املنقولة بوا�سطة الدم

د العوامل، يت�ضم  د متعدِّ رات هو ا�ضطراب �ضح���ي معقَّ )ط(     الع���رتاف ب���اأنَّ الرتهان للمخدِّ
بطاب���ع مزم���ن وانتكا�ضي ول���ه اأ�ضباب وعواقب اجتماعي���ة، وميكن الوقاية منه وعلج���ه بو�ضائل منها 
رات امل�ضتند اإىل اأدلة علمية، وبرامج الرعاي���ة اللحقة واإعادة التاأهيل، مبا  الع���لج الفع���ال من املخدِّ
يف ذل���ك الربام���ج املنفذة يف اإطار املجتمعات املحلية، وتدعيم الق���درات على تقدمي الرعاية اللحقة 
للأف���راد امل�ضابني با�ضطرابات نا�ضئ���ة عن تعاطي مواد الإدمان واإع���ادة تاأهليهم ومعافاتهم واإعادة 
اإدماجه���م يف املجتمع بو�ضائ���ل ت�ضمل، ح�ضب القت�ضاء، امل�ضاعدة على اإع���ادة الندماج فعليا يف �ضوق 

العمل وخدمات دعم اأخرى؛
رات يف   )ي(        ت�ضجيع امل�ضاركة الطوعية للأفراد امل�ضابني با�ضطرابات نا�ضئة عن تعاطي املخدِّ
برام���ج الع���لج مبوافقتهم الواعية، حيثم���ا كان هذا يتوافق م���ع الت�ضريعات الوطني���ة، و�ضوغ وتنفيذ 
برام���ج وحملت توعية ي�ضارك فيها، حيثما كان منا�ضب���ا، متعاطو خمدرات خا�ضعون لربنامج تعاف 
م، وكذلك ت�ضجيع متعاطي  طوي���ل الأمد، منعا للتهمي�ض الجتماع���ي وترويجا للمواقف املناه�ضة للَو�ضْ
رات على طل���ب العلج والرعاية، واتخ���اذ تدابري لت�ضهيل احل�ضول على الع���لج وتو�ضيع نطاق  املخ���دِّ

القدرات يف هذا املجال؛
)ك(     ت�ضجي���ع وتوطيد التعاون الإقليمي والدويل على �ضوغ وتنفيذ املبادرات اخلا�ضة بالعلج، 
وعل���ى تعزيز اأن�ضط���ة امل�ضاعدة التقنية وبناء القدرات، و�ضمان اإمكاني���ة الو�ضول دون متييز اإىل طائفة 
وا�ضع���ة م���ن التدخلت، مب���ا فيها العلج النف�ض���اين - الجتماع���ي والعلج ال�ضلوك���ي والعلج 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�ضمل تي�ض���ري احل�ضول على تلك اخلدم���ات يف ال�ضجون وبعد 

ال�ضجن، مع اإيلء 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�ضب القت�ضاء، بتطوي���ر وتدعيم قدرة ال�ضلطات 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 �ضبي���ل تنفيذ تدابري �ضاملة ومتكامل���ة ومتوازنة للت�ضدي لتعاطي املخ���دِّ

النا�ضئة عنه على جميع م�ضتويات احلكومة؛
رات، مب���ا يتوافق مع الت�ضريعات  )م(    الرتوي���ج لت�ضمني ال�ضيا�ض���ات الوطنية املتعلقة باملخدِّ
رات،  الوطني���ة وح�ض���ب القت�ض���اء، عنا�ضَر تتعلق بالوقاي���ة والعلج من تناول جرعة زائ���دة من املخدِّ
وخ�ضو�ضًا جرعة زائدة من �ضبائه الأفيون، مبا يف ذلك تناول مواد مناه�ضة لتاأثري م�ضتقِبلت �ضبائه 

رات؛ الأفيون، مثل النالوك�ضون، من اأجل احلد من الوفيات املرتبطة باملخدِّ
رات، وزيادة امل�ضاع���دة التقنية  )ن(      تعزي���ز التع���اون م���ع ال���دول الأ�ضد تاأثرا بعب���ور املخ���دِّ
م���ة اإليه���ا، يف جمال �ضوغ وتنفيذ �ضيا�ضات �ضاملة ومتكاملة للت�ض���دي، عند القت�ضاء، ملا يرتتب  املقدَّ
رات يف تلك الدول، وذلك بو�ضائل منها  رات من ازدياد تعاطي املخدِّ عل���ى الجت���ار غري امل�ضروع باملخدِّ
تدعيم الربامج الوطنية الهادفة اإىل الوقاية والتدخل املبكر والعلج والرعاية واإعادة التاأهيل واإعادة 

الإدماج يف املجتمع؛
)�����ض(   دع����وة ال�ضلطات الوطني����ة ذات ال�ضلة اإىل النظر، مب����ا يتوافق م����ع ت�ضريعاتها الوطنية 
رات، ويف اإط����ار التدابري والربامج الوطني����ة التي ت�ضتهدف  والتفاق����ات الدولي����ة الثلث ملراقبة املخ����دِّ
الوقاي����ة والع����لج والرعاية واملعافاة واإع����ادة التاأهيل واإع����ادة الإدماج الجتماع����ي، ويف �ضياق اجلهود 
رات، يف اتخ����اذ تدابري فعالة ترمي اإىل  ال�ضامل����ة واملتوازن����ة املبذولة من اأج����ل خف�ض الطلب على املخدِّ
رات من اآثار �ضارة ب�ضحة النا�ض ومن عواقب اجتماعية، وت�ضمل،  التقليل مما يرتتب على تعاطي املخدِّ
ح�ضب القت�ضاء برامج العلج با�ضتخدام الأدوية، وبرامج توفري معدات احلقن، وكذلك العلج امل�ضاد 
للفريو�ض����ات القهقرية وتدخلت اأخرى ذات �ضلة للوقاية من الع����دوى بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية 
رات،  وبالتهاب الكبد الفريو�ضي وغريهما من الأمرا�ض املنقولة بوا�ضطة الدم واملرتبطة بتعاطي املخدِّ
والنظ����ر اأي�ضًا يف كفالة الو�ضول اإىل تلك التدخلت، مبا يف ذلك يف اإطار خدمات العلج والتوعية ويف 
ال�ضجون و�ضائ����ر بيئات الحتجاز، والرتويج يف هذا ال�ضدد، ح�ضب القت�ضاء، ل�ضتخدام الدليل الفني 
رات باحلقن من فريو�ض نق�ض املناعة  املوج����ه اإىل البلدان لتحديد اأهداف لوقاية جميع متعاطي املخدِّ
الب�ضرية وتوفري العلج والرعاية لهم، ال�ضادر عن منظمة ال�ضحة العاملية ومكتب الأمم املتحدة املعني 
رات واجلرمية وبرنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك املعني بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية/متلزمة  باملخدِّ

نق�ض املناعة املكت�ضب )الإيدز(؛
رات،  )ع(       تروي���ج وتنفي���ذ املعايري اخلا�ض���ة بعلج ال�ضطرابات النا�ضئة ع���ن تعاطي 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�ضاد وامل�ضاع���دة والتدريب عل���ى ا�ضتخدام تلك  املخ���دِّ
املعايري ا�ضتخداما منا�ضبا، والنظر يف ا�ضتحداث معايري للخدمات املقدمة على ال�ضعيد املحلي ونظم 

لعتمادها �ضمانا لنوعية التدابري املتخذة وا�ضتنادها اإىل اأدلة علمية؛
)ف(      العم���ل، ح�ض���ب القت�ض���اء، عل���ى تكثي���ف امل�ضاركة املجدي���ة ملنظم���ات املجتمع املدين 
رات،  والكيان���ات املنخرط���ة يف تقدمي اخلدمات العلجي���ة ال�ضحية والجتماعي���ة ذات ال�ضلة باملخدِّ
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وعل���ى دعم تلك املنظمات والكيانات وتوفري التدريب لها، مب���ا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية و�ضمن 
رات، وت�ضجيع جهود املجتمع امل���دين والقطاع  اإط���ار �ضيا�ض���ات وطني���ة متكاملة ومن�ضقة ب�ض���اأن املخ���دِّ
اخلا�ض الرامية اإىل اإن�ض���اء �ضبكات لدعم خدمات الوقاية والعلج 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 توطيد التعاون م���ع منظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر كيان���ات الأمم املتحدة املخت�ضة، �ضمن اإطار 
ولية كل منها وكجزء من نهج �ضامل ومتكامل ومتوازن لتدعيم تدابري الرعاية ال�ضحية والجتماعية، 
رات العاملي���ة، بو�ضائل منها الوقاية الفعال���ة والتدخل املبكر والعلج  يف �ضبي���ل الت�ض���دي مل�ضكلة املخدِّ
والرعاي���ة واملعافاة واإعادة التاأهي���ل واإعادة الإدماج يف املجتمع، بالتعاون مع املجتمع املدين والأو�ضاط 
رات عل���ى النحو املنا�ضب مبا ي�ضتجد يف  العلمي���ة، ح�ضبما يك���ون ذلك منا�ضبًا، وعلى اإبلغ جلنة املخدِّ

هذا ال�ضاأن.

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

2 - نع���اود تاأكي���د التزامنا القوي بتح�ضني اإمكانية احل�ضول على امل���واد اخلا�ضعة للمراقبة لتلبية 
الأغرا�ض الطبية والعلمية من خلل 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 الرعاي���ة ال�ضحية والرتبية والتوعية واإعداد التقديرات والتقييم والإبلغ وحتديد اأ�ض�ض 
مرجعية لقيا�ض ا�ضته���لك املواد اخلا�ضعة للمراقبة والتعاون والتن�ضيق الدوليني، مع العمل يف الوقت 

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

)اأ( النظر، �ضمن اإطار النظم القانونية الوطنية، يف مراجعة الت�ضريعات الداخلية والآليات 
التنظيمي���ة والإدارية املحلية، وكذلك الإجراءات ذات ال�ضلة، مب���ا ي�ضمل قنوات التوزيع املحلية، بغية 
تب�ضي���ط وتر�ضيد تل���ك العمليات واإزال���ة اللوائح التنظيمية املفرط���ة التقييد والعوائ���ق القائمة حيثما 
ر احل�ضول على امل���واد اخلا�ضعة للمراقب���ة لتلبية الأغرا����ض الطبية والعلمية،  وج���دت، �ضمان���ا لتي�ضُّ
رات وما  مب���ا فيها تخفيف الأمل واملعان���اة، ح�ضبما تق�ضي به التفاقيات الدولية الث���لث ملراقبة املخدِّ
د يف الت�ضريعات الوطنية، مع منع ت�ضريب تلك امل���واد وتعاطيها والجتار بها، وت�ضجيع تبادل  ه���و حمدَّ
املعلوم���ات والدرو�ض امل�ضتفادة واملمار�ضات الف�ضلى يف جمال �ضوغ وتنفيذ التدابري التنظيمية واملالية 

والرتبوية والإدارية و�ضائر التدابري ذات ال�ضلة؛

)ب(  القي���ام، ح�ض���ب القت�ض���اء، بتدعي���م �ضلم���ة عم���ل نظ���م املراقب���ة الوطني���ة واآلي���ات 
رات ومكت���ب الأمم املتحدة املعني  وبرام���ج التقيي���م املحلية، بالتعاون مع الهيئ���ة الدولية ملراقبة املخدِّ
رات واجلرمية ومنظمة ال�ضحة العاملي���ة و�ضائر وكالت منظوم���ة الأمم املتحدة ذات ال�ضلة،  باملخ���دِّ
ر احل�ضول  م���ن اأجل ا�ضتبانة وحتلي���ل واإزالة العوامل التي تعيق توافر املواد اخلا�ضع���ة للمراقبة وتي�ضُّ
عليه���ا لتلبي���ة الأغرا����ض الطبي���ة والعلمية، �ضم���ن نطاق اآلي���ات رقابي���ة منا�ضبة، ح�ضبم���ا تق�ضي به 
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رات، م���ع مراعاة الإر�ض���ادات الواردة يف املن�ض���ور املعنون  التفاقي���ات الدولي���ة الثلث ملراقب���ة املخدِّ
 "Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for
"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�ضاأن توافر الأدوية اخلا�ضع���ة للمراقبة وتي�ضُّ

عليها(، والنظر لهذا الغر�ض يف تقدمي م�ضاعدات تقنية ومالية اإىل البلدان النامية، عند الطلب؛
)ج(   العم���ل، مبا يتوافق م���ع الت�ضريعات الوطنية، على ت�ضريع عملي���ة اإ�ضدار اأذون ا�ضترياد 
وت�ضدير امل���واد اخلا�ضعة للمراقبة لتلبية الأغرا�ض الطبية والعلمي���ة با�ضتخدام الإر�ضادات املذكورة 

رات؛ اأعله، والنظام الدويل لأذون ال�ضترياد والت�ضدير لدى الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
)د(       القي���ام، عل���ى ال�ضعيدين الوطني والدويل، مبعاجل���ة امل�ضائل املتعلقة مبي�ضورية اأثمان 
امل���واد اخلا�ضع���ة للمراقب���ة وامل���راد ا�ضتخدامه���ا يف الأغرا�ض الطبي���ة والعلمية، مع �ضم���ان جودتها 
وماأمونيتها وفعاليتها، مبا فيها امل�ضائل املتعلقة مبحدودية املوارد املالية وامل�ضاكل املرتبطة بالعثور على 
م�ض���ادر للح�ضول على هذه املواد، وذلك بالتعاون مع القطاع اخلا�ض ح�ضب القت�ضاء، بو�ضائل منها 
تو�ضي���ع نطاق �ضبكات التوزيع على ال�ضعي���د الوطني لت�ضمل املناطق الريفية، عند القت�ضاء، ومعاجلة 
�ضل���ة ذلك باللوائح التنظيمي���ة احلكومية وب�ضوؤون الرتاخي�ض وال�ضرائ���ب، وال�ضماح للخت�ضا�ضيني 
املدرب���ني واملوؤهلني عل���ى النحو املنا�ضب بو�ضف الأدوي���ة اخلا�ضعة للمراقبة و�ضرفه���ا واإدارة �ضوؤونها 
بن���اء على ما لديهم من تراخي����ض مهنية عامة، وكذلك ال�ضماح، عند القت�ضاء، ب�ضنع م�ضتح�ضرات 

�ضيدلنية جني�ضة ذات مفعول بيولوجي معادل وتكلفة ناجعة؛
)ه(      اتخاذ تدابري، تتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، لتوفري خدمات بناء القدرات والتدريب، 
بال�ضتعان���ة، �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 توجيهي���ة اإكلينيكية مفيدة ب�ضاأن ال�ضتخدام الر�ضيد للمواد اخلا�ضعة للمراقبة ويف تنفيذ تلك 
املبادئ التوجيهية على نطاق وا�ضع، وتنظيم حملت توعية منا�ضبة تتوىل تن�ضيقها ال�ضلطات ال�ضحية 

الوطنية املخت�ضة، بالتعاون مع �ضائر اجلهات املعنية؛
)و( تطوي���ر نظ���م وطنية لإدارة توريد امل���واد اخلا�ضعة للمراقبة، ت�ضم���ل اختيار هذه املواد 
وحتدي���د كمياته���ا وا�ضرتاءه���ا وتخزينه���ا وتوزيعه���ا وا�ضتخدامها، م���ن اأجل تدعيم ق���درة ال�ضلطات 
الوطني���ة املخت�ضة عل���ى و�ضع تقديرات وتقييمات �ضليمة للحتياجات م���ن املواد اخلا�ضعة للمراقبة، 
م���ع اإي���لء عناية خا�ضة للأدوية الأ�ضا�ضي���ة، ح�ضبما حتددها الت�ضريعات الوطني���ة، مع اإيلء العتبار 
الواج���ب للمن�ضور املعنون "دليل ب�ض���اأن تقدير الحتياجات من املواد اخلا�ضع���ة للمراقبة الدولية"،)9( 
رات بتقديرات  وتعزي���ز الآلي���ات املحلية جلم���ع البيانات من اأجل تزوي���د الهيئة الدولية ملراقبة املخ���دِّ

حلجم ا�ضتهلك 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 للأدوية 
الأ�ضا�ضي���ة، وتعزيز التع���اون بني الدول الأع�ضاء والهيئات التعاهدية فيم���ا يخ�ض امل�ضوؤوليات املتعلقة 
قة تاأخذ يف العتبار  رات قرارات جدولة م�ضتنرية ومن�ضَّ باجلدول���ة، مما يف�ضي اإىل اتخاذ جلنة املخدِّ
عل���ى النحو الواجب جميع اجلوانب ذات ال�ضلة �ضمانا لتحقيق اأهداف التفاقيات، ومراجعة القوائم 

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

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

التعاون الق�سائي

3 - نع���اود تاأكي���د التزامنا ب�ض���ون �ضلمة الأف���راد واملجتمعات املحلية واملجتمع���ات ككل و�ضمان 
رات واملوؤثرات العقلية واإنتاجها  اأمنها من خلل تكثيف جهودنا الرامية اإىل منع ومكافحة زراعة املخدِّ
و�ضنعه���ا والجتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة، وكذلك منع ومكافح���ة اجلرائم واأفعال العنف املرتبطة 
رات،  رات، بو�ضائ���ل منها تعزي���ز فعالية تدابري منع اجلرمي���ة واإنفاذ القانون اخلا�ض���ة باملخدِّ باملخ���دِّ
رات باأ�ضكال اجلرمية املنظمة الأخرى، مبا فيها غ�ضل  وكذلك من خلل الت�ضدي ل�ضلت جرائم املخدِّ
الأم���وال والف�ضاد و�ضائر 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�ضعيد ال���دويل والإقليم���ي والوطني واملحل���ي واملجتمعي من 
رات ولتعزيز  تداب���ري متعددة اجلوانب ملن���ع اجلرائم واأفعال العنف والإيذاء والف�ض���اد املرتبطة باملخدِّ
التط���ور الجتماعي و�ضمول اجلميع، واإدماج تلك التداب���ري يف جممل جهود اإنفاذ القانون وال�ضيا�ضات 
والربامج ال�ضاملة، والرتويج لثقافة قائمة على المتثال للقانون، ح�ضبما ذكر يف اإعلن الدوحة ب�ضاأن 
اإدم���اج منع اجلرمي���ة والعدالة اجلنائية يف ج���دول اأعم���ال الأمم املتحدة الأو�ضع م���ن اأجل الت�ضدي 
 للتحديات الجتماعية والقت�ضادية وتعزيز �ضيادة القانون على ال�ضعيدين الوطني والدويل وم�ضاركة 

اجلمهور؛)10(

)ب(   الرتويج جلهود خف�ض العر�ض ال�ضاملة التي تت�ضمن تدابري وقائية تعالج، �ضمن جملة 
ل  اأم���ور، العوامل املتعلقة بالعدال���ة اجلنائية واجلوانب الجتماعية - القت�ضادي���ة التي ميكن اأن ت�ضهِّ

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

)ج(    ت�ضجي���ع جم���ع البيانات واإجراء البح���وث وتبادل املعلومات، وكذل���ك تبادل املمار�ضات 
رات وبتدابري وممار�ض���ات خف�ض عر�ض  الف�ضل���ى املتعلقة مبن���ع ومكافحة 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 الجتار غري امل�سروع باملخدِّ
)د( زي���ادة التعاون على جمي���ع امل�ضتويات، وتعزيز التدابري الرامي���ة اإىل منع الزراعة غري 
رات واملوؤثرات  امل�ضروع���ة 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�ضرتاتيجيات وتدابري املراقبة امل�ضتدامة للمحا�ضيل؛
رات، وتب���ادل التجارب  )ه(      ر�ض���د الجتاه���ات القائم���ة ودروب الجت���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 خلل املبادرات  اأن�ضطة غري م�ضروعة مت�ضلة باملخدِّ
رات واجلرمية، مبا فيه���ا املبادرات الرامية  العملي���ة التي اأطلقه���ا مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدِّ
رات واإىل منع ومكافحة ت�ضريب ال�ضلئف  اإىل الت�ض���دي ل�ضتغلل حاويات ال�ضحن يف الجت���ار باملخدِّ
ل�ضتخدامه���ا ب�ضورة غري م�ضروعة، وكذلك اإىل منع ومكافحة التدفقات املالية غري امل�ضروعة املتاأتية 

رات واجلرائم املت�ضلة به، وكذلك �ضائر اأن�ضطة امل�ضاعدة التقنية؛ من الجتار باملخدِّ
رات  )و( ت�ضجي���ع وتدعيم تب���ادل املعلومات، وكذلك املعلومات ال�ضتخباري���ة املتعلقة باملخدِّ
عن���د القت�ضاء، بني اأجه���زة اإنفاذ القانون ومراقب���ة احلدود، عرب قنوات منه���ا البوابات الإلكرتونية 
رات  املتعددة الأطراف ومراكز املعلومات وال�ضبكات الإقليمية التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
واجلرمية، وت�ضجيع التحريات امل�ضرتكة وتن�ضيق العمليات، مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، وتنفيذ 
برام���ج تدريبية على جميع امل�ضتويات من اأجل ك�ضف وتعطيل وتفكي���ك اجلماعات الإجرامية املنظمة 
رات واملوؤثرات العقلية  العامل���ة عرب احلدود الوطنية وال�ضالع���ة يف اأيِّ اأن�ضطة ذات �ضلة باإنتاج املخ���دِّ

والجتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة وت�ضريب �ضلئفها وما يت�ضل بذلك من اأن�ضطة غ�ضل الأموال؛
قة لإدارة احلدود، وكذلك قدرات اأجهزة مراقبة احلدود  )ز( تدعيم ال�ضرتاتيجيات املن�ضَّ
واإنف���اذ القانون والنياب���ة العامة، بو�ضائل منها تقدمي امل�ضاعدة التقني���ة عند الطلب، مبا ي�ضمل توفري 
املع���دات والتكنولوجي���ا م���ع ما يلزم من تدري���ب ودعم �ضياين، عن���د القت�ضاء، من اأج���ل منع ور�ضد 
رات، مثل الجتار  رات والجت���ار بال�ضلئف و�ضائر اجلرائم املت�ضل���ة باملخدِّ ومكافح���ة الجتار 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 اجلنائية يف جمال عل���م ال�ضتدلل 
رات، مبا ي�ضم���ل الرتقاء بنوعي���ة خمتربات حتليل  اجلنائ���ي �ضمن �ضي���اق التحريات املتعلق���ة باملخدِّ
رات وتعزي���ز قدرتها على جم���ع الأدلة اجلنائية وحفظه���ا وعر�ضها من اأج���ل ملحقة مرتكبي  املخ���دِّ
رات ملحقة فعالة من خ���لل النظر، �ضمن جملة اأم���ور، يف توفري معدات  اجلرائ���م املت�ضلة باملخ���دِّ
نات مرجعية وخمتربات لل�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 فيه التعاون الق�ضائ���ي يف جملة جمالت، منها ت�ضليم املطلوبني وتب���ادل امل�ضاعدة القانونية ونقل 
رات و�ضائ���ر ال�ضكوك القانونية  الإج���راءات، مب���ا يتوافق مع اأحكام التفاقي���ات الدولية ملراقبة املخدِّ
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الدولي���ة والت�ضريعات 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 القانون املتخ���ذة �ضد اجلماع���ات الإجرامي���ة املنظمة 
رات، بو�ضائل منها الرتكيز بالق���در املنا�ضب، �ضمن  والأف���راد ال�ضالع���ني يف اجلرائم املت�ضلة باملخ���دِّ

ولياتنا الق�ضائية، على اجلهات امل�ضوؤولة عن الأن�ضطة غري امل�ضروعة الأو�ضع نطاقا اأو الأ�ضد خطرا؛

الت�سدي لل�سالت ب�سائر اأ�سكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها غ�سل الأموال والف�ساد والأن�سطة 
الإجرامية الأخرى

رات  )ك(     مواجه���ة التحدي���ات اخلطرية التي تطرحها ال�ضلت املتزايدة بني الجتار باملخدِّ
والف�ض���اد و�ضائ���ر اأ�ضكال اجلرمية املنظمة، مبا فيه���ا الجتار بالأ�ضخا�ض والجت���ار بالأ�ضلحة النارية 
واجلرائ���م ال�ضيرباني���ة وغ�ضل الأموال، وكذلك جرائم الإرهاب يف بع����ض احلالت، مبا يف ذلك غ�ضل 
الأم���وال املرتبط بتمويل الإرهاب، وذلك باتباع نه���ج متكامل متعدد اجلوانب، مثل من خلل ت�ضجيع 
ودع���م جمع البيانات املوثوقة واإجراء البحوث، وكذلك تبادل املعلومات ال�ضتخبارية والتحليلت عند 

القت�ضاء، �ضمانا لفعالية تقرير ال�ضيا�ضات وحتديد التدخلت؛

)ل(       ت�ضجيع ا�ضتخدام اآليات التعاون املوجودة على ال�ضعيد دون الإقليمي والإقليمي والدويل 
رات، حيثما ارتكبت، مبا فيها اجلرائم التي ت�ضمل  يف مكافح���ة جميع اأ�ضكال اجلرائم املت�ضل���ة 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 الإجرامية املنظمة، مبا فيه���ا اجلماعات 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 العملياتي م���ن اأجل من���ع ال�ضبكات الإجرامي���ة املنظمة عرب 
رات من الجتار بالأ�ضلحة النارية واأجزائها  الوطني���ة ال�ضالعة يف اأن�ضطة غري م�ضروعة 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 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها)11( واتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ضاد)12( والتفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب، اأو الن�ضمام اإليها، 

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 الأموال 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�ضاد؛ وكذل���ك يف التو�ضيات املتعلقة بغ�ض���ل الأموال ال�ضادرة ع���ن فرقة العمل 
املعنية بالإجراءات املالية،)13( مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية؛

)ع( تدعيم ال�ضب���كات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية القائمة وذات ال�ضلة وا�ضتغللها، 
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 الجتار باملخدِّ
ال�ضلئ����ف وم����ا يت�ضل بذلك م����ن غ�ضل للأم����وال، واإدماج التحري����ات املالية ب�ضورة اأوف����ى يف عمليات 
العرتا�ض، بغية ك�ضف الأفراد وال�ضركات ال�ضالعة يف تلك الأن�ضطة، والعمل، مبا يتوافق مع الت�ضريعات 
الوطني����ة، على ت�ضجيع التع����اون مع كيانات القطاع اخلا�ض، مبا فيها املوؤ�ض�ضات 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؛ املعاملت امل�ضبوهة بغية اإجراء املزيد من التحريات عن منوذج اأعمال الجتار باملخدِّ
 )�ض(      تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية والدولية على منع ومكافحة 
رات واجلرائم املت�ضلة  غ�ض���ل الأموال والتدفقات املالي���ة غري امل�ضروعة النا�ضئ���ة عن الجتار باملخ���دِّ
ب���ه، بو�ضائ���ل ت�ضمل، ح�ضب القت�ضاء، ك�ضف تل���ك الأن�ضطة والتحقيق فيها وملحق���ة مرتكبيها، بغية 
الت�ضدي على نحو فعال للملذات الآمنة وا�ضتبانة وتخفيف خماطر غ�ضل الأموال املرتبطة با�ضتخدام 
التكنولوجي���ات اجلدي���دة، وكذلك طرائق واأ�ضاليب غ�ضل الأموال امل�ضتج���دة، بال�ضتعانة 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 اإقليمية ودولية لتب���ادل املعلومات ب���ني ال�ضلطات 
املخت�ضة وتعزيز تعاونها على التعرف فعليًّا ويف الوقت املنا�ضب على املوجودات والعائدات املتاأتية من 
رات واقتفاء اأثر تلك املوجودات والعائدات وجتميدها وحجزها وم�ضادرتها  اجلرائم املت�ضلة باملخ���دِّ
والت�ض���رف فيه���ا، مبا ي�ضم���ل تقا�ضمها، وفقًا لتفاقية �ضن���ة 1988، وكذلك اإعادته���ا يف �ضياق ق�ضايا 
رات يف اإطار اتفاقية مكافحة الف�ضاد، ح�ضبما يكون ذلك منا�ضبًا، اأو يف �ضياق  الف�ضاد املرتبطة باملخدِّ
رات وت�ضلع فيه���ا جماعات اإجرامية منظمة عابرة  الق�ضاي���ا التي تنط���وي على جرائم مرتبطة باملخدِّ
للحدود، مبا يتفق مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ح�ضب القت�ضاء؛ 
وت�ضجي���ع التب���ادل الآينِّ للمعلوم���ات العملياتي���ة بني اأجه���زة اإنفاذ القان���ون والنياب���ة العامة ووحدات 

ال�ضتخبارات املالية ذات ال�ضلة؛
)ر(    الرتوي���ج لتداب���ري فعالة قادرة على الت�ض���دي لل�ضلت القائمة ب���ني اجلرائم املت�ضلة 
رات والف�ضاد، وكذلك اإعاقة �ضري العدالة، بو�ضائل منها ترهيب موظفي اأجهزة العدالة، �ضمن  باملخ���دِّ

رات؛ اإطار ا�ضرتاتيجيات 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 املعنية بالإج���راءات املالية، املعايري الدولية 
ب�ضاأن مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب والنت�ضار )باري�ض، 2015((.
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رات  )����ض(  حت�ض���ني توافر ونوعي���ة املعلومات الإح�ضائي���ة والتحلي���لت املتعلقة ب���زراع���ة املخ��دِّ
واإنتاجه���ا و�ضنعها والجتار بها ب�ض���ورة غري م�ضروعة وغ�ضل الأموال والتدفق���ات املالية غري امل�ضروعة، 
لأغرا����ض منه���ا جت�ضيد تلك املعلومات والتحلي���لت على النحو املنا�ضب يف تقاري���ر مكتب الأمم املتحدة 
رات، بغية حت�ضني قيا�ض وتقييم الآثار املرتتبة  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ املعني باملخ���دِّ

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

رات وحقوق الإن�سان،  تو�سيات عملية ب�ساأن امل�سائل ال�ساملة لعدة جمالت: املخدِّ
وال�سباب والأطفال والن�ساء واملجتمعات املحلية

4 - نع���اود تاأكي���د التزامنا باح���رتام وحماية وتعزيز جميع حق���وق الإن�ضان واحلري���ات الأ�ضا�ضية 
رات،  والكرام���ة املتاأ�ضلة للأف���راد كافة و�ضيادة القانون لدى �ضوغ وتنفي���ذ ال�ضيا�ضات اخلا�ضة باملخدِّ

ونو�ضي باتخاذ التدابري التالية:

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

)اأ( تعزي���ز معارف مق���رري ال�ضيا�ضات، وكذلك ق���درات ال�ضلطات الوطني���ة املعنية ح�ضب 
رات العاملية، �ضمانا لأن تكون ال�ضيا�ضات الوطنية  القت�ضاء، فيما يتعلق مبختلف جوانب م�ضكلة املخدِّ
رات، املندرجة �ضم���ن اإطار نه���ج �ضامل ومتكام���ل ومتوازن، مراعي���ة جلميع حقوق  اخلا�ض���ة باملخ���دِّ
الإن�ض���ان وحرياته الأ�ضا�ضية مراعاة تامة وت�ضون �ضحة و�ضلمة ورفاه الأفراد والأ�ضر واأفراد املجتمع 
امل�ضت�ضعف���ني واملجتمعات املحلية واملجتم���ع ككل، والقيام لهذه الغاية بت�ضجيع التعاون مع مكتب الأمم 
رات ومنظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ املتحدة املعني باملخدِّ
كيان���ات الأمم املتحدة املعنية وفيما بينها، �ضمن اإطار الوليات امل�ضندة اإليها، مبا فيها الوليات ذات 
ال�ضل���ة بامل�ضائل املذكورة اأعله، ومع املنظمات الإقليمي���ة والدولية 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 خدمات ال�ضح����ة والرعاية 
ر  واخلدمات الجتماعية يف �ضياق برامج الوقاية والرعاية الأولية والعلج، مبا فيها اخلدمات التي ُتوفَّ
للأ�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 اللزمة اأثناء احلمل على وجه اخل�ضو�ض؛

)ج(   ت�ضجي���ع الإ�ضراف الفعال من جانب ال�ضلطات املحلية املخت�ضة على مرافق العلج من 
رات واإعادة تاأهي���ل املرتهنني لها، �ضمانا لكفاية نوعية اخلدم���ات املقدمة يف هذا املجال وبغية  املخ���دِّ
من���ع اأيِّ اأفع���ال حمتملة تنطوي على معامل���ة اأو عقوبة قا�ضي���ة اأو ل اإن�ضانية اأو مهين���ة، مبا يتوافق مع 

الت�ضريعات الوطنية والقانون الدويل املنطبق؛
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)د( موا�ضل���ة ا�ضتبان���ة ومعاجل���ة عوامل احلماي���ة وعوامل اخلطر، وكذل���ك الظروف التي 
رات، مبا يف ذلك  ل ت���زال جتع���ل الن�ضاء والفتي���ات عر�ضة لل�ضتغ���لل وللم�ضاركة يف الجتار باملخ���دِّ

رات؛ كمهربات، بغية منع تورطهن يف اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
)ه(    تعزي���ز التن�ضيق الفعال بني قطاعات الق�ضاء والتعليم واإنفاذ القوانني ودوائر اخلدمات 
الجتماعي���ة، وفق���ًا للت�ضريع���ات الوطنية، من اأج���ل كفالة النظر عل���ى النحو املنا�ض���ب يف الحتياجات 
رات، مبا  ���ر وللأطفال املتاأثرين بجرائ���م مرتبطة باملخدِّ رات من الُق�ضَّ اخلا�ض���ة ملرتكب���ي جرائم 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 العلج من املخدِّ

)و(  تنفي���ذ تداب���ري عملي���ة ملئم���ة لل�ض���ن وم�ضمم���ة بحيث تلب���ي الحتياج���ات اخلا�ضة 
للأطف���ال وال�ضب���اب و�ضائر اأفراد املجتم���ع امل�ضت�ضعفني، يف القطاع الت�ضريع���ي والإداري والجتماعي 
والقت�ض���ادي والثقافي والتعليمي، وت�ضمل تدابري توفر لهم فر�ض���ا حلياة �ضحية وم�ضتكفية، من اأجل 
رات واملوؤثرات العقلية والت�ضدي لنخراطهم وا�ضتخدامهم وا�ضتغللهم يف  وقايته���م من تعاطي املخدِّ
رات واملوؤثرات العقلية و�ضنعها والجتار بها ب�ضورة غري  زراع���ة املحا�ضيل غري امل�ضروعة واإنتاج املخدِّ
رات، مبا فيها جرائم املدن واأفعال العنف واجلرائم  م�ضروعة ويف �ضائر اأ�ضكال اجلرائم املت�ضلة باملخدِّ
املرتبط���ة بال�ضباب والع�ضابات، مبا يفي بالتزامات الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل)14( ومبا 

يراعي مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�ض التوجيهية(؛)15(
)ز( اإدم���اج املنظ���ور اجلن�ض���اين يف جميع مراحل �ض���وغ وتنفيذ ور�ضد وتقيي���م ال�ضيا�ضات 
رات، و�ضمان اإ�ضراك املراأة يف ذلك، وا�ضتحداث وتعميم تدابري مراعية لنوع  والربامج املتعلقة باملخدِّ
اجلن�ض وملئمة 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�ض���ة فيما يتعلق مب�ضكلة املخدِّ

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة،)16( بتنفيذ اأحكام تلك التفاقية؛
رات عمًل باأحكام  )ح( النظ���ر، عل���ى اأ�ضا�ض طوعي، لدى تقدمي املعلومات اإىل جلن���ة املخدِّ
رات وقرارات اللجنة ذات ال�ضلة، يف اإدراج معلومات تتعلق،  التفاقي���ات الدولية الث���لث ملراقبة املخدِّ
�ضم���ن جملة اأمور، بتعزيز حق���وق الإن�ضان و�ضحة و�ضلم���ة ورفاه جميع الأف���راد واملجتمعات املحلية 
واملجتم���ع ككل يف �ضي���اق تنفي���ذ اأحكام تلك التفاقي���ات على ال�ضعيد املحلي، مب���ا يف ذلك التطورات 

الأخرية واملمار�ضات الف�ضلى والتحديات القائمة؛
)ط(   �ضم���ان اأن تكون التداب���ري املتخذة ملنع الزراعة غري امل�ضروع���ة للنباتات املحتوية على 
رات واملوؤثرات العقلية ولإبادة تلك النباتات مراعية حلقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية وتاأخذ يف العتبار  املخدِّ
عل���ى النحو الواج���ب ا�ضتخداماتها امل�ضروعة التقليدية حيثما كانت هن���اك �ضواهد 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�ضتخ���دام، وحماي���ة البيئ���ة، وفقا لأح���كام التفاقيات الدولية الث���لث ملراقبة املخ���دِّ
اأي�ضًا، ح�ضب القت�ضاء ومبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، اأحكام اإعلن الأمم املتحدة ب�ضاأن حقوق 

ال�ضعوب الأ�ضلية؛)17(

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

)ي( ت�ضجي���ع ا�ضتحداث تدابري بديلة اأو اإ�ضافية ب�ض���اأن الإدانة اأو العقاب يف احلالت ذات 
رات، واعتماد تلك التدابري  الطاب���ع املنا�ض���ب، وفقا لأحكام التفاقي���ات الدولية الثلث ملراقبة املخ���دِّ
وتنفيذه���ا م���ع اإيلء العتبار الواج���ب للنظم الد�ضتوري���ة والقانونية والإدارية الوطني���ة، ومع مراعاة 
معاي���ري الأمم املتح���دة وقواعده���ا ذات ال�ضل���ة، ح�ضب القت�ض���اء، مثل قواع���د الأمم املتحدة الدنيا 

النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو(؛)18(
)ك( النظ���ر يف تبادل املعلومات والدرو�ض امل�ضتف���ادة والتجارب واملمار�ضات الف�ضلى ب�ضاأن 
رات، مبا ي�ضمل،  �ض���وغ �ضيا�ضات العدالة اجلنائية الوطنية وتنفيذه���ا ونتائجها، من خلل جلنة املخدِّ
ح�ض���ب القت�ض���اء، املمار�ضات املحلية ب�ض���اأن العقوبة املتنا�ضب���ة، يف �ضياق تنفي���ذ التفاقيات الدولية 

رات، مبا فيها املادة 3 من اتفاقية �ضنة 1988؛ الثلث ملراقبة املخدِّ
)ل( الرتوي���ج ل�ضيا�ض���ات وممار�ضات ومبادئ توجيهية وطنية ب�ض���اأن العقوبات، قائمة على 
رات، تكون فيها �ض���دة العقوبة متنا�ضبة مع ج�ضامة  تنا�ض���ب العقوبة يف حالة اجلرائ���م املت�ضلة باملخدِّ
دة لها، مبا فيها الظ���روف املبيَّنة يف  ف���ة للعقوبة والعوامل امل�ض���دِّ اجل���رم وتراعى فيه���ا العوامل املخفِّ
امل���ادة 3 م���ن اتفاقية �ضنة 1988 و�ضائ���ر اأحكام القانون الدويل املنطبق���ة ذات ال�ضلة، مبا يتوافق مع 

الت�ضريعات الوطنية؛
رات،  تي�ض���ري ح�ضول ال�ضجناء على العلج من ال�ضطرابات النا�ضئة عن تعاطي املخدِّ )م( 
وتعزي���ز الرقابة الفعال���ة على مرافق احلب�ض وت�ضجيع تقييمها ذاتيا، مع مراعاة معايري الأمم املتحدة 
وقواعده���ا املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا فيها قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا 
ملعامل���ة ال�ضجن���اء )قواعد نيل�ضون ماندي���ل(،)19( والقيام، عند القت�ضاء، بتنفي���ذ تدابري تهدف اإىل 
معاجل���ة ظاهرت���ي الكتظ���اظ والعنف يف ال�ضج���ون والق�ضاء عليهم���ا، وتوفري خدم���ات لبناء قدرات 

ال�ضلطات الوطنية املعنية؛
رات  )ن(     الت�ضجيع على مراعاة الحتياجات اخلا�ضة لل�ضجينات من مرتكبات جرائم املخدِّ
دة، مبا يتوافق م���ع قواعد الأمم املتح���دة ملعاملة  وم���ا ميك���ن اأن يك���ون لديهنَّ م���ن اأوجه �ضعف 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 تكفل ال�ضمان���ات القانونية و�ضمانات اتباع  للجرائ���م املت�ضلة باملخدِّ
الأ�ض���ول املرعي���ة فيم���ا يتعلق باإج���راءات العدال���ة اجلنائية، وت�ضم���ل تدابري عملي���ة للمتثال حلظر 
العتقال والحتج���از التع�ضفيني والتعذيب و�ضائر اأ�ضكال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو 
املهينة، وللق�ضاء على الإفلت 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.

رات  تو�سيات عملية ب�ساأن امل�سائل ال�ساملة لعدة جمالت من اأجل الت�سدي مل�سكلة املخدِّ
ة والجتاهات والظروف القائمة، والتحديات  العاملية ومواجهتها: احلقائق املتغريِّ

والأخطار امل�ستجدة وامل�ستمرة، مبا يف ذلك تلك املرتبطة باملوؤثرات النف�سانية اجلديدة، 
رات و�سائر ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة وفقاً لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

5 - نع���اود تاأكي���د التزامن���ا بتعزيز جهودن���ا الرامية اإىل الت�ض���دي للتحديات والأخط���ار امل�ضتجدة 
رات العاملية واإىل مواجهة هذه التحديات والأخطار،  وامل�ضتم���رة املرتبطة بجميع جوانب م�ضكلة املخ���دِّ
ونلح���ظ احلاجة اإىل الت�ض���دي بفعالية للحقائق املتغرية والجتاه���ات والظروف القائمة، من خلل 
رات، تراعي ما لها من تبعات عرب  الأخ���ذ ب�ضيا�ضات وبرام���ج �ضاملة ومتكاملة ومتوازنة ملراقبة املخ���دِّ
رات و�ضائ���ر ال�ضكوك الدولية  احل���دود، وتك���ون متوافقة مع التفاقيات الدولي���ة الثلث 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 الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، 
وت�سريب ال�سالئف وال�سالئف الأولية وا�ستعمال امل�ستح�سرات ال�سيدلنية 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 
الت���ي تطرحها املوؤث���رات النف�ضانية اجلديدة، مبا يف ذلك عواقبها ال�ضحية ال�ضلبية، 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 وعلجية وطنية منا�ضبة ودعم ا�ضتعرا�ض 
وجدول���ة اأكرث املواد انت�ضارًا و�ضمودًا و�ضررًا بال�ضتناد اإىل اأدلة علمية، ون�ضري اإىل اأهمية منع ت�ضريب 
رات اأو موؤثرات عقلية اأو �ضلئف، مع  واإ�ض���اءة ا�ضتعمال امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلني���ة املحتوية على خمدِّ

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

)اأ( ت�ضجي���ع �ض���وغ وتنفيذ تداب���ري وبرامج �ضاملة منا�ضب���ة تتفق مع الت�ضريع���ات الوطنية، 
ح�ضبما هو مبنيَّ يف الفقرة 1 من هذه الوثيقة، ومواءمة تلك التدابري تبعا للمخاطر والتحديات املتاأتية 
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ع���ن تعاطي املوؤثرات النف�ضاني���ة اجلديدة واملن�ضط���ات الأمفيتامينية، مبا فيه���ا امليثامفيتامني، وعن 
رات واملوؤثرات العقلية يف اأغرا�ض غري طبية  ا�ضتعم���ال امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية املحتوية على املخ���دِّ
واإ�ضاءة ا�ضتعمالها، والعم���ل بن�ضاط على تبادل املعلومات عن املمار�ضات الف�ضلى والدرو�ض امل�ضتفادة 

فيما يتعلق بالتجارب الوطنية املتعلقة بال�ضحة؛

)ب(  تعزي���ز قدرة اأجهزة اإنف���اذ القانون على ك�ضف وا�ضتبانة املوؤث���رات النف�ضانية اجلديدة 
واملن�ضطات الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات عرب احلدود ملنع 
رات ومكتب  تعاطيه���ا وت�ضريبه���ا، بو�ضائل منها ا�ضتخدام ما يوج���د لدى الهيئة الدولية ملراقب���ة املخدِّ

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

)ج(   اإقام���ة وتدعيم ال�ض���راكات وتبادل املعلومات م���ع ال�ضناعات، وخ�ضو�ض���ًا ال�ضناعات 
الكيميائي���ة وال�ضيدلني���ة، و�ضائ���ر كيانات القطاع اخلا����ض ذات ال�ضلة، وت�ضجي���ع ا�ضتخدام 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�ضركائها من القطاع اخلا�ض  الدولية ملراقبة املخ���دِّ
الت���ي اأعدتها الهيئ���ة، ح�ضب 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�ضتبان���ة ور�ضد الجتاهات ال�ضائدة يف تركيب املوؤث���رات النف�ضانية اجلديدة 
واإنتاجها وانت�ضارها وتوزيعها، وكذلك اأمناط تعاطيها وعواقبها ال�ضلبية، وتقييم خماطرها على �ضحة 
و�ضلم���ة الأفراد واملجتمع ككل وا�ضتعمالته���ا املحتملة يف الأغرا�ض الطبي���ة والعلمية، وال�ضتناد اإىل 
ذل���ك التقييم يف ا�ضتحداث وتدعيم تدابري وممار�ضات ت�ضريعي���ة وتنظيمية واإدارية وعملياتية حملية 
ووطنية للت�ض���دي لهذه امل�ضائل، تتخذها وتتبعها ال�ضلطات املحلي���ة والوطنية املعنية بالت�ضريع واإنفاذ 

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

)ه(   اللت���زام بتنفيذ تدابري رقابية اأو تنظيمية منا�ضب���ة التوقيت وم�ضتندة اإىل اأدلة علمية، 
�ضم���ن اإطار النظ���م الت�ضريعي���ة والإدارية الوطني���ة ملعاجل���ة واإدارة التحدي الذي تطرح���ه املوؤثرات 
النف�ضاني���ة اجلدي���دة، والنظر يف ا�ضتخدام تدابري موؤقت���ة ريثما ُي�ضتكمل ا�ضتعرا����ض تلك املواد، مثل 
اتخ���اذ تدابري مراقب���ة موؤقتة اأو اإ�ضدار اإعلنات خا�ضة بال�ضحة العمومي���ة، وكذلك تبادل املعلومات 

والتجارب ب�ضاأن تلك التدابري؛

)و(     تب���ادل املعلوم���ات ذات ال�ضل���ة، ح�ضب القت�ضاء، مع منظم�����ة ال�ضحة العاملية ومكتب 
رات و�ضائر املنظمات الدولية  رات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
والإقليمي���ة املعني���ة وتدعي���م قدراتها من اأج���ل اإعطاء الأولوي���ة ل�ضتعرا�ض اأكرث املوؤث���رات النف�ضانية 

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 املعلومات من خ���لل الهيئة الدولي���ة ملراقبة املخ���دِّ
رات واجلرمية ومنظم���ة ال�ضحة العاملية، �ضمن نط���اق الولية امل�ضندة اإىل كل  املتح���دة املعن���ي باملخدِّ
منهما، وتعزيز التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدويل يف جمال ا�ضتبانة املوؤثرات النف�ضانية 
اجلدي���دة واحل���وادث املتعلقة بتلك املواد والإب���لغ عنها، والقيام لهذه الغاي���ة بتدعيم ا�ضتخدام نظم 
الإب���لغ وتبادل املعلوم���ات املن�ضاأة على ال�ضعيد الوطني والإقليمي وال���دويل، مثل نظام الإنذار املبكر 
رات ال�ضطناعية: التحليل والإبلغ  ب�ضاأن املوؤثرات النف�ضانية اجلديدة وبرنامج الر�ضد العاملي للمخدِّ
رات واجلرمي���ة، وم�ضروع "اآيون"  والجتاه���ات )�ضمارت( 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 بينها على 
ال�ضعيدين الوطني والإقليمي، ح�ضب القت�ضاء، من اأجل ك�ضف املوؤثرات النف�ضانية اجلديدة وحتديد 
رات واجلرمية من  هويته���ا، بو�ضائل منه���ا ا�ضتخدام ما يوجد لدى مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدِّ

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

)ط(      تعزي���ز تب���ادل املعلوم���ات عل���ى ال�ضعيد املحل���ي والت�ضجيع على تب���ادل املعلومات على 
ال�ضعيدين الإقليمي والدويل عما يتخذ من تدابري وقائية وعلجية فعالة وتدابري ت�ضريعية ذات �ضلة، 
دعما 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 الأمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني
)ي(       دعم ما هو جار حاليا من البحوث وعمليات جمع البيانات وحتليلها علميا فيما يخ�ض 
املن�ضط���ات الأمفيتاميني���ة من خلل برنامج "�ضم���ارت" العاملي وما ا�ضتحدثته الهيئ���ة الدولية ملراقبة 
رات م���ن اأدوات ذات �ضلة مثل م�ضروع "بريزم"، وتوطيد التعاون على جميع امل�ضتويات يف جمال  املخ���دِّ

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

قة ذات �ضلة على جميع  )ك(      ت�ضجي���ع ا�ضتخ���دام ما يوجد من برامج واآليات وعملي���ات من�ضَّ
امل�ضتوي���ات، ح�ضب القت�ض���اء، وموا�ضلة تطوير املمار�ضات الف�ضلى والدرو����ض امل�ضتفادة وتبادلها بني 
الخت�ضا�ضيني املمار�ضني ب�ضاأن اتباع نهج متوازن ومتكامل اإزاء تزايد اأخطار املن�ضطات الأمفيتامينية؛

ال�سالئف وال�سالئف الأولية
رات  )ل( تدعي���م الر�ضد الوطني والإقليمي والدويل للكيمياويات امل�ضتخدمة يف �ضنع املخدِّ
واملوؤثرات النف�ضانية اجلديدة ب�ضورة غري م�ضروعة، بغية تعزيز فعالية منع ت�ضريب تلك الكيمياويات 
والجت���ار به���ا، مع �ضم���ان عدم الإ�ض���رار بالتج���ارة امل�ضروع���ة بتل���ك الكيمياوي���ات وبا�ضتخداماتها 
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امل�ضروع���ة، وذلك بو�ضائل منها ا�ضتخدام نظم الإبلغ الوطنية ودون الإقليمية والدولية واأدوات الهيئة 
رات، مثل م�ضروع "بريزم" ونظام الإخطار بحوادث ال�ضلئف ونظام الإ�ضعارات  الدولي���ة ملراقبة املخدِّ

ال�ضابقة للت�ضدير بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر )بن اأونلين(؛
)م(   اتخاذ تدابري منا�ضبة من اأجل الت�ضدي لت�ضريب ال�ضلئف اخلا�ضعة للمراقبة الدولية 
و�ضنعه���ا والجتار بها ب�ض���ورة غري م�ضروعة وكذلك اإ�ض���اءة ا�ضتعمالها، ومن اأج���ل الت�ضدي لإ�ضاءة 
رات ب�ضورة غري م�ضروعة،  ا�ضتعم���ال ال�ضلئف الأولية وال�ضلئف التعوي�ضية اأو البديلة يف �ضنع املخدِّ
وتعزي���ز اجله���ود الطوعية، مبا فيه���ا جهود واإعداد املدون���ات الطوعية لقواعد ال�ضل���وك، بالتعاون مع 
الكيان���ات ال�ضناعية والتجاري���ة ذات ال�ضلة على ال�ضعيد الوطني والإقليم���ي والدويل، بو�ضائل منها 

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

ا�ستعمال امل�ستح�سرات ال�سيدلنية يف اأغرا�ض غري طبية واإ�ساءة ا�ستعمالها
)ن(   تعزي���ز تبادل املعلومات ع���ن اإ�ضاءة ا�ضتعمال امل�ضتح�ض���رات ال�ضيدلنية املحتوية على 
خم���درات وموؤث���رات عقلي���ة، وحت�ضني نوعي���ة وات�ض���اق البيانات املبل���غ عنها، مب���ا يف ذلك من خلل 

رات واجلرمية؛ ال�ضتبيان اخلا�ض بالتقارير ال�ضنوية الذي اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
)�ض( اإع���داد وتنفي���ذ تدابري م�ض���ادة وا�ضرتاتيجيات م�ضاِندة يف جم���الت ال�ضحة العمومية 
والتعلي���م وال�ض���وؤون الجتماعية-القت�ضادي���ة م���ن اأج���ل املواجه���ة واملكافح���ة الفعالتني ل�ضتعم���ال 
رات واملوؤثرات العقلي���ة يف اأغرا�ض غري طبية واإ�ضاءة  امل�ضتح�ض���رات ال�ضيدلنية املحتوية عل���ى املخدِّ
ا�ضتعمالها، مع �ضمان توافرها للأغرا�ض امل�ضروعة، وتعزيز التعاون الوطني ودون الإقليمي والإقليمي 
والدويل على منع ت�ضريبها والجتار بها وتعاطيها، بو�ضائل منها ا�ضتخدام امل�ضاريع والأدوات املوجودة 
رات واجلرمية والهيئ���ة الدولية  ل���دى منظم���ة ال�ضحة العاملية ومكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ���دِّ

رات؛ ملراقبة املخدِّ

رات ا�ستخدام الإنرتنت يف �سياق الأن�سطة املت�سلة باملخدِّ
)ع(    دع���م البحوث وعمليات جمع البيانات وحتليل الأدلة وتبادل املعلومات، وتدعيم تدابري 
الت�ض���دي التي تتخذها اأجهزة اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية و�ضن القوانني، وكذلك توطيد التعاون 
رات التي ت�ضتخدم  ال���دويل يف هذا املجال، من اأجل من���ع ومكافحة الأن�ضطة الإجرامية املت�ضلة باملخدِّ

فيها الإنرتنت، مبا يتوافق مع اأحكام القانون املنطبقة ذات ال�ضلة؛
)ف(  تزوي���د ال���دول الأع�ض���اء، بناء على طلبه���ا، باملزيد م���ن امل�ضاعدة التقني���ة واأن�ضطة بناء 
القدرات على جميع امل�ضتويات، بغية منع ومكافحة ا�ضتخدام التكنولوجيات، مبا فيها الإنرتنت، من جانب 
رات؛ رات والتنظيمات الإجرامية عرب الوطنية يف ت�ضهيل اأن�ضطتها املت�ضلة باملخدِّ �ضبكات الجتار باملخدِّ

)�ض( تعزي���ز ق���درة ال�ضلطات الوطني���ة، وخ�ضو�ضًا ال�ضلط���ات املعنية باإنف���اذ القانون، على 
رات وغ�ضل  حف���ظ وحتليل الأدلة الإلكرتونية املتعلقة بالأن�ضطة غري امل�ضروعة، مبا فيها الجتار باملخدِّ

رات غري امل�ضروعة عرب الإنرتنت؛ 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 
الدولية غري امل�ضروع عرب الإنرتنت،)21( ح�ضب القت�ضاء؛

)ر(    دع���م التداب���ري املتعلق���ة با�ضتخدام الإنرتن���ت يف اأغرا�ض الوقاية، مب���ا يف ذلك توفري 
امل�ضورة واملعلومات املنا�ضبة، والقيام، مبا يتوافق مع الت�ضريعات الوطنية، ب�ضوغ وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات 
وبرام���ج وتداب���ري وقائية تهدف، �ضم���ن جملة اأمور، اإىل حماي���ة الأطفال وال�ضباب م���ن تعاطي املواد 
اخلا�ضع���ة للمراقبة واملوؤث���رات النف�ضانية اجلديدة ومن التورط يف بيع تلك امل���واد اأو �ضرائها ب�ضورة 
غ���ري م�ضروع���ة ع���رب الإنرتن���ت، وتروي���ج تل���ك ال�ضرتاتيجي���ات والربام���ج والتداب���ري بو�ضائ���ل منها 
 و�ضائ���ط التوا�ضل الجتماع���ي و�ضائر ال�ضبكات الجتماعية، وتعزيز التع���اون على جميع امل�ضتويات يف 

هذا ال�ضاأن؛

ة والجتاهات والظروف القائمة، والتحديات والأخطار  احلقائق املتغريِّ
 امل�ستجدة وامل�ستمرة

)�ض(    الرتويج، ح�ضب القت�ضاء، ل�ضتخدام وحتليل البيانات املوثوقة واملو�ضوعية ذات ال�ضلة، 
التي تتولد من عمليات الر�ضد والتقييم الوطنية والإقليمية،

ال�ضامل���ة  الوطني���ة  والربام���ج  وال�ضيا�ض���ات  ال�ضرتاتيجي���ات  تنفي���ذ  حت�ض���ني  اأج���ل  م���ن 
رات و�ضائر ال�ضكوك  واملتكاملة واملتوازن���ة، وفق���ا لأح���كام التفاقيات الدولية الث���لث ملراقبة املخ���دِّ
الدولي���ة ذات ال�ضل���ة، وت�ضجيع تبادل املمار�ضات الف�ضلى والدرو����ض امل�ضتفادة عرب قنوات منها جلنة 
رات و�ضائ���ر املنظم���ات الإقليمية والدولي���ة ذات ال�ضلة، �ضمن اإط���ار الوليات امل�ضن���دة اإليها،  املخ���دِّ

لأغرا�ض منها حت�ضني فهم اآثارها املحلية وعرب الوطنية؛

)ت(   تكثي���ف اجله���ود املبذول���ة يف �ضياق برامج التنمي���ة الطويلة الأم���د وامل�ضتدامة من اأجل 
رات، مب���ا فيها البطالة  الت�ض���دي لأ�ضد العوام���ل الجتماعية-القت�ضادية �ضغط���ا فيما يتعلق باملخدِّ
والتهمي����ض الجتماع���ي، التي ميك���ن اأن ت�ضتغلها لحقا التنظيم���ات الإجرامي���ة ال�ضالعة يف اجلرائم 

رات؛ املت�ضلة باملخدِّ

رات على النظر، ح�ضب القت�ضاء، يف مراجع���ة املبادئ التوجيهية  )ث(  ت�ضجي���ع جلنة املخ���دِّ
القائم���ة بالتع���اون مع كيانات الأمم املتح���دة ذات ال�ضلة، �ضمن نطاق ولي���ة كل منها، و�ضوغ مبادئ 
رات العاملية حيثم���ا اقت�ضت احلاجة ذلك، بغية  توجيهي���ة جديدة ب�ضاأن خمتلف جوان���ب م�ضكلة املخدِّ

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

.A.09.XI.6 21( من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(



22

)خ(    تعزي���ز تبادل املعلومات م���ن اأجل حت�ضني اإدراك مدى الآث���ار ال�ضلبية للجتار بكميات 
رات، والتي ت�ضمل اآثارا �ضحية واجتماعية واقت�ضادي���ة واآثارا تتعلق بال�ضلمة، من  �ضغ���رية من املخ���دِّ

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

رات واجلرمية والهيئ���ة الدولية ملراقبة  )ذ(   منا�ض���دة مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ���دِّ
رات ومنظمة ال�ضحة العاملية و�ضائر كيان���ات الأمم املتحدة التي لديها خربات تقنية وعملياتية  املخ���دِّ
ذات �ضلة اأن توا�ضل، عند الطلب ويف اإطار ولياتها، اإ�ضداء امل�ضورة وامل�ضاعدة اإىل الدول التي تراجع 
رات، مع مراعاة  رات امتثاًل لأحكام التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ ث �ضيا�ضاتها املتعلقة باملخدِّ وحتدِّ
اأولوي���ات تلك الدول واحتياجاتها الوطنية، بو�ضائل منه���ا تعزيز تبادل املعلومات واملمار�ضات الف�ضلى 

ب�ضاأن ما تعتمده الدول من �ضيا�ضات م�ضتندة اإىل اأدلة علمية.

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

6 - نع���اود تاأكي���د التزامنا بدعم ما نبذل���ه من جهود على جمي���ع الأ�ضعدة، بال�ضتن���اد اإىل مبداأ 
رات العاملي���ة ومواجهتها ب�ضورة فعالة  امل�ضوؤولي���ة العام���ة وامل�ضرتكة، من اأجل الت�ضدي مل�ضكل���ة املخدِّ

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

�ضة والهادفة والفعالة وامل�ضتدامة بحيث ت�ضمل، عند  )اأ( تدعي���م امل�ضاعدة التقنية املتخ�ضِّ
القت�ض���اء، تق���دمي م�ضاعدة مالية كافية وتوفري خدم���ات التدريب وبناء الق���درات واملعدات والدراية 
رات  التكنولوجية للبلدان الطالبة، مبا فيها بلدان العبور، من خلل 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 العاملية املتعلقة بال�ضحة وال�ض���وؤون الجتماعية - القت�ضادية  عل���ى معاجلة جوان���ب م�ضكلة املخدِّ

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

)ب(     تعزي���ز التعاون بني بل���دان ال�ضمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثلثي 
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، وكذلك هيئاتها الفرعي���ة عند القت�ضاء،  )ج(      القي���ام، ع���رب قنوات منها جلنة املخ���دِّ
بتدعي���م التبادل املنتظ���م للمعلومات واملمار�ض���ات اجليدة والدرو����ض امل�ضتفادة ب���ني الخت�ضا�ضيني 
الوطني���ني من خمتلف امليادين وعلى جميع امل�ضتويات من اأج���ل التنفيذ الفعلي لنهج متكامل ومتوازن 
رات العاملية وجوانبه���ا املختلفة، والنظر يف تدابري اإ�ضافية م���ن اأجل زيادة ت�ضهيل  اإزاء م�ضكل���ة املخ���دِّ

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

رات على الإ�ضهام، �ضمن نطاق الوليات امل�ضندة اإليها، يف متابعة  )د(       ت�ضجي���ع جلنة املخ���دِّ
دع���م ال�ضتعرا����ض املوا�ضيعي للتقدم املحرز ب�ضاأن اأهداف التنمي���ة امل�ضتدامة، على ال�ضعيد العاملي، 
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م���ع مراعاة تكاملية تل���ك الأهداف واأوجه الرتابط بينه���ا، واإتاحة تلك املعلوم���ات للمنتدى ال�ضيا�ضي 
الرفيع امل�ضتوى املعني بالتنمية امل�ضتدامة من خلل 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�ضجيع جلن���ة 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�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات 

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

تو�سيات عملية ب�ساأن التنمية البديلة؛ والتعاون الإقليمي والأقاليمي والدويل 
رات؛ ومعاجلة امل�سائل  ب�ساأن �سيا�سة متوازنة وذات توجه اإمنائي يف مراقبة املخدِّ

الجتماعية - القت�سادية
رات،  7 - نع���اود تاأكي���د التزامنا مبعاجلة امل�ضائ���ل الجتماعية - القت�ضادي���ة ذات ال�ضلة باملخدِّ
رات واإنتاجها والجتار بها ب�ضورة  رة وب�ضنع املخ���دِّ واملتعلق���ة بالزراعة غري امل�ضروعة للنباتات املخدِّ
غ���ري م�ضروعة، من خ���لل تنفيذ �ضيا�ضات وبرامج طويل���ة الأمد و�ضاملة وم�ضتدام���ة واإمنائية التوجه 
رات، ت�ضمل برامج تنمية بديلة وتنمية بديلة وقائية عند القت�ضاء، تندرج �ضمن  ومتوازنة ملراقبة املخدِّ

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

امل�سائل الجتماعية - القت�سادية والتنمية البديلة

رات و�ضنعها  )اأ( ا�ضته���داف الزراعة غري امل�ضروعة للمحا�ضيل امل�ضتخدم���ة يف اإنتاج املخدِّ
ب�ضورة غري م�ضروعة، ومعاجلة العوامل ذات ال�ضلة، بتنفيذ ا�ضرتاتيجيات �ضاملة تهدف اإىل تخفيف 
ح���دة الفقر وتدعيم �ضيادة القانون و�ضمان وجود موؤ�ض�ضات وخدمات عمومية واأطر موؤ�ض�ضية خا�ضعة 
للم�ضاءل���ة وفعالة و�ضاملة للجميع، ح�ضب القت�ضاء، والرتوي���ج لتنمية م�ضتدامة ترمي اإىل تعزيز رفاه 

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

)ب(   ت�ضجي���ع الرتوي���ج لنم���و اقت�ض���ادي �ضام���ل للجمي���ع، ودعم املب���ادرات الت���ي ت�ضهم يف 
الق�ض���اء عل���ى الفق���ر ويف ا�ضتدامة التنمي���ة الجتماعي���ة والقت�ضادي���ة، وا�ضتحداث تداب���ري للتنمية 
الريفي���ة، وحت�ض���ني البن���ى التحتي���ة و�ضم���ول اجلميع باخلدم���ات واحلماي���ة الجتماعي���ة، والت�ضدي 
رات واملوؤث���رات العقلية واإنتاجها ب�ضورة  ملا يرتت���ب على زراعة املحا�ضيل غ���ري امل�ضروعة و�ضنع املخدِّ
غ���ري م�ضروعة من عواق���ب �ضارة بالبيئة، مع اإ�ض���راك املجتمعات املحلية يف ذل���ك، والنظر يف اتخاذ 
تدابري طوعية للرتويج للمنتجات املتاأتية من التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية، ح�ضب 
القت�ض���اء، لك���ي يتي�ضر لها الو�ض���ول اإىل الأ�ضواق، مب���ا يتوافق مع قواعد التج���ارة املتعددة الأطراف 
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 املعم���ول به���ا وم���ع اأح���كام القانون الوطن���ي وال���دويل، �ضمن اإط���ار ا�ضرتاتيجي���ات �ضامل���ة ومتوازنة
رات؛ ملراقبة املخدِّ

)ج( الإع���راب عن القلق م���ن اأن الزراعة غري امل�ضروعة للمحا�ضي���ل و�ضنع هذه املحا�ضيل 
وتوزيعه���ا والجت���ار به���ا ب�ضورة غ���ري م�ضروعة اأم���ور ل تزال متث���ل حتديات ج�ضيم���ة يف الت�ضدي 
رات العاملية ومواجهته���ا، والإقرار باحلاجة اإىل تعزيز ا�ضرتاتيجيات م�ضتدامة ملراقبة  مل�ضكلة املخدِّ
املحا�ضي���ل، ميكن اأن تت�ضمن م���ن بني جملة اأمور تداب���ري للتنمية البديلة واإب���ادة املحا�ضيل واإنفاذ 
القان���ون، م���ن اأجل من���ع زراع���ة املحا�ضيل ب�ضورة غ���ري م�ضروع���ة وخف�ضها بدرجة كب���رية وقابلة 
للقيا����ض، وكذل���ك الإق���رار باحلاجة اإىل تكثي���ف اجلهود امل�ضرتك���ة املبذولة عل���ى ال�ضعيد الوطني 
والإقليم���ي وال���دويل ب�ضورة اأ�ضمل، وفقا ملب���داأ امل�ضوؤولية العام���ة وامل�ضرتكة، بو�ضائ���ل منها اعتماد 
الأدوات والتداب���ري الوقائي���ة املنا�ضبة، وتعزي���ز وحت�ضني تن�ضيق امل�ضاعدة املالي���ة والتقنية والربامج 

العملية املنحى، من اأجل الت�ضدي لهذه التحديات؛

)د(  النظ���ر يف و�ض���ع وتنفيذ برامج �ضاملة وم�ضتدامة للتنمي���ة البديلة، ت�ضمل برامج للتنمية 
البديل���ة الوقائي���ة عند القت�ضاء، لدع���م ا�ضرتاتيجي���ات م�ضتدامة ملراقبة املحا�ضي���ل تهدف اإىل منع 
رات وتقلي�ضها  زراع���ة املحا�ضيل ب�ضورة غري م�ضروعة و�ضائر الأن�ضطة غري امل�ضروعة املت�ضلة باملخدِّ
تقلي�ض���ًا �ضدي���دًا وعلى نح���و م�ضتدمي وقاب���ل للقيا�ض، مع �ضمان متك���ني املجتمعات املحلي���ة املتاأثرة، 
مبا فيه���ا املزارعون وتعاونياتهم، م���ن خلل تلك الربامج وامتلكهم له���ا وتَولِّيهم م�ضوؤوليتها، وذلك 
مبراع���اة ما لدى املجتمعات املحلية املتاأث���رة بالزراعة غري امل�ضروعة اأو املعر�ضة خلطرها من مواطن 
رات واجلرمية ومنظمة  �ضع���ف واحتياج���ات خا�ضة، بالتعاون مع مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���دِّ
الأمم املتح���دة للأغذي���ة والزراعة ومنظم���ة العمل الدولي���ة وبرنامج الأمم املتح���دة الإمنائي و�ضائر 
املنظم���ات الدولي���ة ذات ال�ضلة، ومع و�ض���ع ال�ضيا�ضات وخطط العم���ل الإمنائية الوطني���ة والإقليمية 
يف العتب���ار، بغي���ة الإ�ضهام يف بناء جمتمعات م�ضاملة و�ضاملة للجمي���ع وعادلة، مبا يتوافق مع اأهداف 

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

)ه( توطيد التعاون دون الإقليم���ي والإقليمي والدويل لدعم برامج �ضاملة وم�ضتدامة للتنمية 
البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند القت�ضاء، باعتبارها جزءًا اأ�ضا�ضيًّا من اأيِّ ا�ضرتاتيجيات 
ناجحة يف جمايل الوقاية ومراقبة املحا�ضيل، بغية تعزيز الناجت الإيجابي لتلك الربامج، خ�ضو�ضًا يف 
رات واملوؤثرات العقلية  املناطق املتاأثرة بالزراعة غ���ري امل�ضروعة للمحا�ضيل امل�ضتخدمة 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 والدويل على دعم برامج التنمي���ة البديلة امل�ضتدامة، مبا فيها 
التنمي���ة البديل���ة الوقائية عند القت�ضاء، يف تعاون وثيق مع جمي���ع اجلهات املعنية ذات امل�ضلحة على 
ال�ضعي���د املحل���ي والوطني وال���دويل، وتطوير املمار�ضات الف�ضل���ى وتبادلها بغية تنفي���ذ مبادئ الأمم 

)22( القرار 196/68، املرفق.
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املتح���دة الإر�ضادية ب�ض���اأن التنمية البديلة، مع مراعاة جميع الدرو����ض امل�ضتفادة واملمار�ضات الف�ضلى 
الت���ي ا�ضتخل�ضتها ب�ضف���ة خا�ضة البلدان ذات التجرب���ة الوافرة يف جمال التنمي���ة البديلة، ومراعاة 
ما اأ�ضفر عنه املوؤمتر الدويل الثاين املعني بالتنمية البديلة، املعقود يف تايلند يف الفرتة من 19 اإىل 24 

ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2015؛

)ز(   ت�ضجي���ع البح���وث الت���ي جتريها الدول، بو�ضائ���ل منها التعاون مع مكت���ب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية و�ضائر كيانات الأمم املتحدة واملنظم���ات الدولية والإقليمية واملوؤ�ض�ضات  املعني باملخ���دِّ
الأكادميي���ة ومنظم���ات املجتمع املدين، م���ن اأجل فهم العوام���ل التي ت�ضهم يف زراع���ة املحا�ضيل غري 
امل�ضروع���ة فهما اأف�ضل، يراع���ي اخل�ضو�ضيات املحلي���ة والإقليمية، ومن اأجل حت�ض���ني عمليات تقييم 
اأث���ر برامج التنمية البديلة، مب���ا فيها التنمية البديلة الوقائية عند القت�ض���اء، بغية زيادة فعالية تلك 
الربام���ج، بو�ضائل منها ا�ضتخدام موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية ذات ال�ضلة واملعايري املتعلقة بال�ضتدامة 

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

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

)ح(     النظ���ر يف تر�ضيخ منظور اإمنائي �ضمن اإط���ار �ضيا�ضات وبرامج وطنية �ضاملة ومتكاملة 
رات  رات، لكي يت�ضنى الت�ض���دي للأ�ضب���اب والعواقب املرتبطة بزراع���ة املخدِّ ومتوازن���ة ب�ض���اأن املخ���دِّ
و�ضنعه���ا واإنتاجه���ا والجت���ار بها ب�ضورة غري م�ضروع���ة، وذلك بو�ضائل منها معاجل���ة عوامل اخلطر 
الت���ي توؤث���ر على الأفراد واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل، والتي ميكن اأن ت�ضمل عدم توافر اخلدمات 
رات وال�ضتبعاد والتهمي�ض  وع���دم تلبية الحتياجات من البنى التحتية وحوادث العنف املرتبطة باملخدِّ

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

)ط( ح���ث املوؤ�ض�ض���ات املالية الدولي���ة ذات ال�ضلة وكيان���ات الأمم املتح���دة واملنظمات غري 
مه من دعم، بطرائق منها  احلكومي���ة والقطاع اخلا�ض، ح�ضب القت�ضاء، على النظر يف زيادة ما تقدِّ
التموي���ل الطوي���ل الأمد واملرن، لتنفيذ برام���ج �ضاملة ومتوازنة وذات توج���ه اإمنائي يف جمال مكافحة 
رات واإيج���اد بدائل اقت�ضادية جمدي���ة، وخ�ضو�ضًا برام���ج تنمية بديلة، ت�ضم���ل عند القت�ضاء  املخ���دِّ
برام���ج تنمية بديلة وقائي���ة، ت�ضتند اإىل الحتياج���ات والأولويات الوطنية امل�ضتبان���ة، ل�ضالح املناطق 
رات اأو املعر�ضة لها، بغية منعها  والفئ���ات ال�ضكاني���ة املتاأثرة بالزراعة غ���ري امل�ضروعة ملحا�ضيل املخ���دِّ
واحل���د منه���ا والق�ضاء عليها، وت�ضجيع الدول على اأن تظ���ل، اإىل اأق�ضى مدى ممكن، �ضديدة اللتزام 

بتمويل تلك الربامج؛

)ي(  ت�ضجي����ع ا�ضتح����داث بدائل اقت�ضادية جمدية، خ�ضو�ض����ًا ل�ضالح املجتمعات املحلية 
رات وغريها من الأن�ضطة غري امل�ضروعة املت�ضلة  املتاأثرة من الزراعة غري امل�ضروعة ملحا�ضيل املخدِّ
�ضة له����ا يف املناطق احل�ضرية والريفية، بو�ضائل منها و�ضع برامج تنمية بديلة  رات اأو املعرَّ باملخ����دِّ
�ضامل����ة، والنظر لهذه الغاية يف تدخلت ذات توجه اإمنائي، مع �ضمان انتفاع الرجال والن�ضاء بها 
عل����ى قدم امل�ضاواة، بو�ضائ����ل منها توفري فر�ض عمل وحت�ضني البن����ى التحتية واخلدمات العمومية 
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الأ�ضا�ضي����ة ومتكني املزارعني واملجتمعات املحلية من ا�ضتخ����دام الأرا�ضي وامتلكها قانونيا، مما 
رات اأو تقلي�ض  �ضي�ضاع����د اأي�ض����ًا على منع الزراعة غ����ري امل�ضروعة و�ضائر الأن�ضطة املتعلق����ة باملخدِّ

حجمها اأو الق�ضاء عليها؛

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

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

)ل(  الرتوي���ج ل�ض���راكات ومبادرات تعاوني���ة ابتكارية مع القطاع اخلا����ض واملجتمع املدين 
واملوؤ�ض�ض���ات املالية الدولية من اأجل تهيئة ظ���روف اأكرث موؤاتاة لل�ضتثمار الإنتاجي الهادف اإىل توفري 
رات واإنتاجها و�ضنعها والجتار بها  فر�ض عمل يف املناطق واملجتمعات املحلية املتاأثرة من زراعة املخدِّ
�ضة لها، بغية  رات، اأو املعرَّ ب�ض���ورة غري م�ضروعة ومن �ضائ���ر الأن�ضطة غري امل�ضروعة املت�ضلة باملخ���دِّ
من���ع تلك الأن�ضطة اأو تقلي�ض حجمها اأو الق�ضاء عليها، ومن اأجل تبادل املمار�ضات 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�ضاركة من رئي�ض اجلمعية العامة، من �ضم���ول للجميع و�ضفافية وانفتاح،  املخ���دِّ

وجلميع امل�ضاهمات يف هذه العملية التح�ضريية.

9 - نعل���ن عزمن���ا على اتخاذ اخلطوات ال�ضروري���ة لتنفيذ التو�ضيات العملي���ة املذكورة اأعله، يف 
ت�ض���ارك وثيق مع منظم���ات الأمم املتحدة و�ضائر املنظمات احلكومي���ة الدولية واملجتمع املدين، وعلى 
رات، ب�ضفتها هيئ���ة الأمم املتحدة الت���ي تت���وىل امل�ضوؤولية الرئي�ضي���ة عن تقرير  اإط���لع جلن���ة املخ���دِّ
م املحرز يف  رات، يف الوق���ت املنا�ضب على املعلومات املتعلقة بالتقدُّ ال�ضيا�ض���ات يف �ضوؤون مراقبة املخدِّ

تنفيذ هذه التو�ضيات.
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