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  املخدِّراتجلنة 
  الدورة الثالثة والستون

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ٦-٢فيينا، 
 من جدول األعمال )د( ٥البند 

تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات: التعاون الدويل 
رات العقلية لألغراض لضمان توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّ

  الطبية والعلمية مع منع تسريبها

   

    
   *وكرواتياوباراغواي وجورجيا والسلفادور وغواتيماال أستراليا األرجنتني و  

 حقَّمن مشروع قرار واملكسيك والنرويج ونيوزيلندا وهندوراس:
 

والتدريب يف إطار هنج شامل لضمان تيسُّر  والتثقيفتعزيز التوعية     
وتوافرها لألغراض الطبية الدولية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة 

 والعلمية وحتسني استخدامها استخدامًا رشيدًا
 

 إنَّ جلنة املخدِّرات،  

بصــــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســــنة  إذ تشــــري  
اليت ســـلَّمت فيها األطراف بأنَّ اســـتخدام العقاقري املخدِّرة لألغراض الطبية ال  )١(،١٩٧٢  ســـنة

قاقري يزال ضــــــروريًّا لتخفيف األمل واملعاناة، وأنَّه يتعيَّن اتِّخاذ التدابري املناســــــبة لكفالة توافر الع
  األغراض،   املخدِّرة هلذه

اليت أقرت بأنَّه ال غىن عن  )٢(،١٩٧١إىل اتفاقية املؤثِّرات العقلية لســـنة  وإذ تشـــري أيضـــًا  
اســـتعمال املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وأنَّ احلصـــول على هذه املواد لتلك األغراض 

 ال ينبغي أن ُيقيَّد دون ضرورة،

                                                           
  نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب. * 

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصــادية واالجتماعية من  ١٢إىل املادة  كوإذ تشــري كذل  
اليت أقرت فيها الدول األطراف حبق كل إنســان يف التمتع بأعلى مســتوى من الصــحة  )٣(،والثقافية
اليت يتعني على الدول األطراف يف  اخلطواتوالعقلية ميكن بلوغه، واليت نصـــــــت على أن  البدنية

اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق ينبغي أن تشمل التدابري الالزمة لتهيئة ظروف  ذلك العهد
  ،من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض

سلم   سية لكل  وإذ ت صحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األسا بأن التمتع بأعلى مستوى من ال
االجتماعي،   إنسان دون متييز على أساس العرق أو الدين أو املعتقد السياسي أو الوضع االقتصادي أو

وإذ تؤكد من جديد التزامها باحترام ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة 
  ،راتاملتأصلة جلميع األفراد وسيادة القانون يف وضع وتنفيذ سياسات املخدِّ

على الصـــــعيد الوطين واإلقليمي إجراءاتنا إىل اإلعالن الوزاري بشـــــأن تعزيز  وإذ تشـــــري  
والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــتركة بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، 

ستني عام الذي اعتمد ، والذي أكدت فيه الدول األعضاء من جديد ٢٠١٩ته يف دورهتا الثانية وال
تصــميمها على ضــمان إمكانية الوصــول إىل املواد اخلاضــعة للمراقبة وإتاحتها من أجل اســتخدامها 
، لألغراض الطبية والعلمية، مبا يف ذلك ختفيف األمل واملعاناة، وإزالة العوائق القائمة يف هذا الصـــدد

  ،ميسورية التكلفةمبا يشمل احلرص على 
ـــــتثنائية الثالثني، املعنونة  وإذ تشـــــري أيضـــــًا   إىل الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االس

واليت التزمت  )٤(رات العاملية ومواجهتها على حنو فعال"،"التزامنا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخدِّ
حلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة لتلبية األغراض الطبية فيها الدول األعضــاء بتحســني إمكانية ا

شأن، مبا فيها العوائق  والعلمية من خالل التصدي على النحو املناسب للعوائق املوجودة يف ذلك ال
وتدريب اختصاصيي  وميسورية التكلفةاملتصلة بالتشريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية الصحية 

ة والتوعية وإعداد التقديرات والتقييم واإلبالغ وحتديد أسس مرجعية لقياس الرعاية الصحية والتربي
اسـتهالك املواد اخلاضـعة للمراقبة والتعاون والتنسـيق الدوليني، مع العمل يف الوقت نفسـه على منع 

 ،تسريب تلك املواد وتعاطيها واالجتار هبا
الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة والتصـــــدي  أنَّ اجلهود على تأكيدالوإذ تكرر   

ضًا، وبوجه أخص أنَّ  ضها بع شكلة املخدِّرات العاملية هي جهود متكاملة يعزز بع اجلهود بفعالية مل
ر احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة املبذولة ل الســتخدامها يف األغراض الطبية الدولية زيادة تيســُّ
هي الغاية من الغايات املتصـــلة بأهداف التنمية املســـتدامة، و ٨-٣الغاية  قيقتســـهم يف حتوالعلمية 

ر احلصــول على خدمات الرعاية الصــحية األســاســية اجليدة وإمكانية حصــول  اليت تركِّز على تيســُّ
  ،امليسورة التكلفةوالفعالة واجلميع على األدوية واللقاحات األساسية املأمونة اجليدة 

بشـــــأن تعزيز توافر العقاقري  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢املؤرَّخ  ٥٣/٤ها إىل قرار وإذ تشـــــري  
املشــــروعة اخلاضــــعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت 

                                                           
  ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣(  
  .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٤(  
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، بشــأن تعزيز ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥، املؤرَّخ ٥٤/٦نفســه على منع تســريبها وتعاطيها، وقرارها 
رة واملؤثِّرات العقلية اخلاضـــــعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية توافر العقاقري املخدِّ

، ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢خ ، املؤر٦٢/٥َّوالعلمية مع منع تســـريبها وإســـاءة اســـتعماهلا، وقراراها 
بشــــأن تعزيز قدرة الدول األعضــــاء على وضــــع تقديرات وتقييمات وافية لالحتياجات من املواد 

  قبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية،اخلاضعة للمرا
شــأن التشــجيع على ب ٢٠١٨ذار/مارس آ ١٦ املؤرَّخ ٦١/١١ هاإىل قرار أيضــًا وإذ تشــري  

مناهضـــة الوصـــم من أجل ضـــمان توافر خدمات الصـــحة والرعاية واخلدمات االجتماعية ملتعاطي 
ــــــادًا بالوثيقة اخلتامية  ــــــترش للدورة املخدِّرات، ووصــــــوهلم إىل تلك اخلدمات وتقدميها هلم، واس

منع على عزمها االســـــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، اليت أكدت فيها الدول األعضـــــاء من جديد 
التهميش االجتماعي والترويج للمواقف القائمة على عدم الوصـــــم وتشـــــجيع املشـــــاركة الطوعية 

لواعية، حيثما لألفراد املصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف برامج العالج مبوافقتهم ا
كان هذا يتوافق مع التشريعات الوطنية، وصوغ وتنفيذ برامج ومحالت توعية يشارك فيها، حيثما 

، متعاطو خمدِّرات خاضـــــعون لربنامج تعاف طويل األمد، منعا للتهميش االجتماعي كان مناســـــبًا
م، وكذلك تشــــــجيع متعاطي املخدِّرات على طلب  العالج وتروجيا للمواقف املناهضــــــة للَوصــــــْ
  والرعاية، واختاذ تدابري لتسهيل احلصول على العالج وتوسيع نطاق القدرات يف هذا املجال،

التقصــري يف تســكني األمل ال يزال يشــكل حتديا كبريا يف غالبية  نَّمن أ وإذ يســاورها بالغ القلق  
لتوازن يف اختالل االتفاوت وأوجه األطفال يتأثرون بذلك على حنو غري متناســــــب، وأن وأنَّ البلدان، 
، ال ســيما يف البلدان النامية، على الصــعيد العاملي احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة الدوليةإمكانية 

األضــــــرار ؤكد وإذ ت )٥(،املبذولة يف هذا الشــــــأن على الرغم من مجيع اجلهودال تزال قائمة مســــــائل 
  ،وميسورة التكلفةواملخاطر النامجة عن عدم احلصول على أدوية مأمونة وفعالة وجيدة 

ما تعاين منه بعض أجزاء العامل من حتديات بســــــبب إســــــاءة اســــــتعمال  وإذ تدرك متامًا  
ــــــتعماهلا يف أغراض غري طبية، وهو ما يربز احلاجة إىل اتباع هنج متوازن  املؤثرات األفيونية أو اس

  يتناول هذه املشكلة جبميع مستوياهتا،وشامل 

ــنويًّاعشــرات املاليني من األشــخاص  على أنَّ وإذ تشــدِّد   الرعاية خدمات إىل  حيتاجون س
 ظلِّ ما يشهده العامل أمجع من تزايد لنسب احلاجة إىل الرعاية امللطِّفة يفإذ تتوقع زيادة و )٦(امللطِّفة،

وإذ األمراض املزمنة،  سائرو الساريةاملسنِّني من السكان وارتفاع ملعدالت اإلصابة باألمراض غري 
 أنَّ بتقرُّ يف هذا الصـــــدد إذ ألطفال، وإىل ا املقدَّمةالرعاية امللطِّفة خدمات أمهية  تضـــــع يف االعتبار

ن لديها تقديرات للكميات الالزمة لألغراض الطبية والعلمية من الدول األعضــــــاء ينبغي أن تكو
  األطفال،أدوية املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، مبا يف ذلك تركيبات 

                                                           
 World Health Organization, “Guideline for the و، ٢٠١٨رات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّملحق   )٥(  

management of chronic pain in children” (January 2020) ،وUnited Nations Office on Drugs and Crime, 

“Technical guidance: increasing access and availability of controlled substances” (March 2018).  
  .من الديباجة ١٠، الفقرة ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٤، املؤرخ ١٩-٦٧ج ص ع  ية الصحة العامليةقرار مجع  )٦(  
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احلصــــــول على املواد اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية  أنَّ وإذ تؤكد  
تسهم يف إعمال احلق يف التمتع بأعلى والرعاية الطبية الطارئة فة الرعاية امللطِّفيها املواد اخلاصة ب  مبا

  ميكن بلوغه، والعقلية البدنيةمستوى من الصحة 
، يف إطار والياهتا التعاهدية، جبمع تضــطلعرات اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّإىل أن وإذ تشــري   

تياجاهتا املشــروعة من العقاقري البيانات اإلحصــائية اليت تزودها هبا الدول األعضــاء، وتقديرات الح
 بصورة مشروعة،التجارة فيها رة ومن املؤثرات العقلية وكذلك بيانات عن صنع هذه املواد واملخدِّ

  وتسعى لضمان توافرها لتلك األغراض،
، يف إطار واليته، يضـــــطلعرات واجلرمية أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّوإذ تالحظ   

مات، جبمع البيانات اإلحصــائية اليت تزوده هبا الدول األعضــاء عن مدى تيســر وبالتعاون مع احلكو
  ية،لمالوصول إىل املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية ومدى توافرها لألغراض الطبية والع

  مكتـــب األمم املتحـــدة املعين  اهـــأعـــدَّاإلرشــــــــادات التقنيـــة اليت بـــحتيط علمـــًا وإذ   
ن بعنوا فرص احلصــول على األدوية اخلاضــعة للمراقبة وتوافرها زيادة هبدفباملخدِّرات واجلرمية 

"Technical guidance: increasing access and availability of controlled medicines ،"يت والـــ
على احلاجة إىل اختاذ إجراءات متكاملة يف إطار ثالثة جماالت رئيســــــية من أجل زيادة تشــــــدد 

ر احلصــول على  األدوية اخلاضــعة للمراقبة وتعزيز توافرها، وهذه املجاالت الثالثة هي تعزيز تيســُّ
النظم وحتقيق التكامل بينها، والتعليم والتوعية، وإدارة ســـــالســـــل اإلمداد، مع مراعاة مخســـــة 
مواضــيع شــاملة لعدة جماالت، وهذه املواضــيع هي: اهليكل االقتصــادي، وبث رســائل متَّســقة، 

 ،على املريض، ومنع التسريب واالستعمال غري الطيب، والبيانات والبحوثوالرعاية املركِّزة 
التقدم احملرز املعنون " ٢٠١٨رات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّإىل ملحق  وإذ تشري  

بل احلصــول على كميات كافية من املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية  يف ضــمان ســُ
ضعف التدريب والوعي  الدول األعضاء ُتفيد على حنو متزايد بأنَّ الذي ُيالحظ فيه أنَّ"، ووالعلمية

بني صفوف املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية يشكِّل عقبة رئيسية أمام توافر املواد اخلاضعة 
لديها مناهج يف املائة فقط من الدول املبلغة  ٦٢ســــــيما أن  وال للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية،

  دراسية عن الرعاية امللطفة يف كليات الطب،

على الدور املهم الذي تنهض به األوســـــاط العلمية واملنظمات غري احلكومية  وإذ تشـــــدد  
احلصول على املواد اخلاضعة إمكانية واملجتمع املدين، مبا يف ذلك مهنيو الرعاية الصحية، يف حتسني 

  لألغراض الطبية والعلمية،وتعزيز توافرها الدولية للمراقبة 
الكبري الصــحة العاملية واالهتمام الذي تضــطلع به مجعية العمل اهلام  وإذ تضــع يف اعتبارها  

تحسني إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطبية لالذي توليه 
والعلمية، وال سيما من أجل ختفيف األمل واملعاناة، وعلى األخص فيما يتعلق بتعزيز الرعاية امللطفة 
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احات ؛ وبشأن معاجلة النقص يف األدوية واللقعلى مدى العمركعنصر من عناصر الرعاية الشاملة 
 )٧(ل،لوقاية من السرطان ومكافحته يف سياق هنج متكاملعلى مستوى العامل؛ و

ــــــلِّم   قدِّمها مكتب األمم املتحدة املعين  وإذ تس لدعم اليت ي كال ا ــــــ ية وأش باخلربات الفن
الوالية رات ومنظمة الصــــــحة العاملية، يف نطاق رات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّباملخدِّ

  املسندة إىل كل منهم، يف هذا املجال،

بني منظمة الصــــحة العاملية  ٢٠١٧إىل مذكرة التفاهم املربمة يف شــــباط/فرباير  وإذ تشــــري  
  رات واجلرمية،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

للتنسيق رات واجلرمية باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّوإذ حتيط علما   
سات الدولية ملراقبة  سيا مع وكاالت األمم املتحدة وضمان التعاون الفعال فيما بينها لدعم تنفيذ ال

لة رات وتعزيز التنفيذ املخدِّ قائم على األد ما يتعلق العلمية ال ما في ــــــي ية، وال س لدول مات ا لاللتزا
  ية والعلمية،باحلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطب

مًاوإذ حت   قدير يط عل حدة املعين ب مع الت عاملي املشــــــترك بني مكتب األمم املت الربنامج ال
تيســـــري واملعين ب رات واجلرمية ومنظمة الصـــــحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة الســـــرطانباملخدِّ

تســــــريبها  منعألغراض الطبية مع ســــــتعماهلا يف ارات اخلاضــــــعة للمراقبة الاحلصــــــول على املخدِّ
بشــأن حتســني  ،راتالذي تضــطلع به اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ ،العامليالتعلم وتعاطيها، ومشــروع 

بة املخدِّ ية ملراق لدول فاقيات ا طة تنفيذ االت ــــــ بة األنش جمال مراق قدرات يف  رات من خالل تعزيز ال
  العقلية والسالئف الكيميائية،املشروعة ذات الصلة باملخدِّرات واملؤثِّرات 

ــــــتراتيجية باال مع التقدير أيضــــــًا يط علمًاوإذ حت   كتب األمم املتحدة املعين املتكاملة ملس
ـــأن باملخدِّ ـــيما جمموعة أدوات األمم املتحدة ، العاملية املؤثرات األفيونيةأزمة رات واجلرمية بش والس

تشــجيع االســتخدام الرشــيد  علىلة أمور، ، من بني مجعملترات االصــطناعية، واليت بشــأن املخدِّ
  للمؤثرات األفيونية وتيسري احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية،

ــاتية الدولية املتعلقة باملخدِّرات تعيد تأكيد  -١   ــياس ، ذات الصــلة مجيع االلتزامات الس
اخلتامية للدورة بالتنفيذ الفعال للتوصـــــيات العملية الواردة يف الوثيقة يتعلق منها   ما وخصـــــوصـــــًا

رات العاملية االســتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعنونة "التزامنا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخدِّ
ر احلصــول عليها  )٥(ومواجهتها على حنو فعال"، بشــأن ضــمان توافر املواد اخلاضــعة للمراقبة وتيســُّ

صــًا التوصــية باختاذ تدابري، تتوافق مع ، مع منع تســريبها وخصــوالألغراض الطبية والعلمية حصــريًّ
ـــتعانة، ضـــمن مجلة أمور، بدعم  برامجالتشـــريعات الوطنية، لتوفري  بناء القدرات والتدريب، باالس

كيانات األمم املتحدة ذات الصــــــلة، مثل منظمة الصــــــحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين 
سلطات الوطنية املمن أجل باملخدِّرات واجلرمية،  صة واختصاصيي الرعاية الصحية، مبن فيهم ال خت

يف األغراض الستعماهلا املواد اخلاضعة للمراقبة ما يكفي من  على تيسري احلصولهبدف الصيادلة، 
مناســـبة الطبية والعلمية، مبا فيها ختفيف األمل واملعاناة، والنظر يف صـــوغ مبادئ توجيهية إكلينيكية 

                                                           
  ، ٢٠١٦، لعام ٢٥-٦٩ج ص ع ، و٢٠١٤، لعام ١٩-٦٧العاملية ج ص ع الصحة  مجعيةانظر قرارات   )٧(  

 .٢٠١٧ ، لعام١٢-٧٠ج ص ع و
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على نطاق واســـع، وتنظيم محالت  وتنفيذهاضـــعة للمراقبة بشـــأن االســـتخدام الرشـــيد للمواد اخلا
  توعية مناسبة تتوىل تنسيقها السلطات الصحية الوطنية املختصة، بالتعاون مع سائر اجلهات املعنية؛

األهداف الرئيســـــية للنظام الدويل ملراقبة املخدِّرات ضـــــمان من أنَّ  تؤكد جمددًا  -٢  
ر احلصــول عليها لألغراض الطبية والعلمية، مع منع اســتعماهلا  توافر املواد اخلاضــعة للمراقبة وتيســُّ

ألغراض غري طبية أو تســريبها إىل قنوات غري مشــروعة، ومن أجل حتقيق هذه الغاية، هناك حاجة 
ابية القائمة، مبا فيها العوائق املتصــــلة بالتشــــريعات والنظم الرقعوقات مجيع املالعمل على تذليل إىل 

صحية والتثقيف و صيي الرعاية ال صا سورية التكلفة وتدريب اخت صحية ومي التوعية ونظم الرعاية ال
وإعداد التقديرات والتقييم واإلبالغ وحتديد أسس مرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة 

  ؛والتعاون والتنسيق الدوليني
احلصــول على  إمكانيةاتِّباع هنج اســتراتيجي شــامل إزاء حتســني  على أمهية تشــدِّد  -٣  

ــــتخدامًا  ــــتخدامها اس املواد اخلاضــــعة للمراقبة وتعزيز توافرها لألغراض الطبية والعلمية وتعزيز اس
 ؛الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئخدمات يف ذلك استخدامها لتقدمي   رشيدًا، مبا
فادة من أشكال الدعم التقين واإلرشادات اليت الدول األعضاء على االست تشجِّع  -٤  

رات ومنظمة رات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّيقدِّمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ
احلصــول على املواد اخلاضــعة  إمكانيةمن أجل حتســني ، إطار واليته القائمة يفكل  ،الصــحة العاملية

يف ذلك   رها لألغراض الطبية والعلمية وتعزيز استخدامها استخدامًا رشيدًا، مباللمراقبة وتعزيز تواف
  الطوارئ؛ لتقدمي الرعاية الطبية يف حاالت

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصــــــحة العاملية  تشــــــجِّع  -٥  
، وتدعو بينهم العاملي املشــترك شــأن الربنامجعملهم ب كافحة الســرطان على مواصــلةمل الدويلواالحتاد 

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات إىل مواصــلة عملها، ضــمن إطار واليتها القائمة، بشــأن مشــروع التعلُّم 
  ؛العاملي، واحللقات الدراسية التدريبية اإلقليمية اليت ُتعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملكتب

تطوير النميطة  مواصـــلة على ة املعين باملخدِّرات واجلرميةمكتب األمم املتحد تشـــجِّع  -٦  
 ضمن جمموعة أدوات األمم املتحدة بشأن املخدِّرات االصطناعية، ،احلصول على األدويةتيسري املتعلقة ب

القائمة،  يف إطار واليته مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــحة العاملية، كل وذلك بالتعاون
ر احلصــــول على املواد اخلاضــــعة للمراقبة وتوافرها، تتيح هبدف إدراج معلومات وموارد  ضــــمان تيســــُّ

دماجها، التدخالت الواردة يف جمموعة األدوات تلك من خالل إاملتعلقة بوتفعيل ونشــــــر املعلومات 
  حسب االقتضاء، يف برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ينظمها املكتب؛

شــــــمل تقدمي معلومات ت تشــــــجِّع الدول األعضــــــاء على اعتماد تدابري للتوعية  -٧  
سرهم ومقدِّ مو الرعاية هلم، موضوعية وكافية جلميع األشخاص املعنيني، مبن فيهم املرضى وأفراد أ

الرعاية الصــحية، مثل األطباء والصــيادلة اختصــاصــيي والتدريب لفائدة  التثقيفية أمهوتشــدِّد على 
الدور األســـاســـي الذي تؤديه املواد اخلاضـــعة للمراقبة يف األغراض الطبية ب فيما يتعلقواملمرضـــني، 

ستخدامًا رشيدًا وبوالعلمية  ستخدام تلك املواد ا صلة تلك األغراضلا سلبية املت ، وكذلك النتائج ال
  ؛باستعمال هذه املواد ألغراض غري طبية وتسريبها
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بالدول األعضـــاء أن تشـــجع على بذل جهود كافية من أجل وضـــع وتطبيق  هتيب  -٨  
ية شـــــــاملة، ومبادرات  تثقيفيةمبادئ توجيهية وأدوات مســــــتندة إىل أدلة، وبرامج  توعية وتدريب

ـــتهدف  ـــي الذي فئات بعينها، مبا يف ذلك توفري معلومات موضـــوعية وكافية عن تس ـــاس الدور األس
تؤديه املواد اخلاضعة للمراقبة يف األغراض الطبية والعلمية وعن استخدام تلك املواد استخدامًا رشيدًا 

  يف تلك األغراض؛
والتدريب  التوعيةتشــــــجِّع الدول األعضــــــاء على أن تدرج يف براجمها للتثقيف و  -٩  

احلصول من عوائق يف  ختفيف األملو الصحية وضاعاملواقف الثقافية جتاه إدارة األما تثريه معلومات ع
على املواد اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية، وكذلك توافرها، مبا يف ذلك توفري الرعاية 

  امللطفة جلميع املحتاجني، ومن بينهم متعاطو املخدِّرات؛

، راتالدولية ملراقبة املخدِّ رات واجلرمية واهليئةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ حتثُّ  -١٠  
، هذا املجال  مواصــــلة تعزيز وحتســــني التعاون فيما بني الوكاالت يف علىكل يف إطار واليته القائمة، 

املتعدد التخصـــصـــات إىل الدول األعضـــاء، وخصـــوصـــًا فيما يتعلق التقين الدعم  مواصـــلة تقدميعلى و
وعية وكافية عن الدور األســاســي توفري معلومات موضــوكذلك مواصــلة والتدريب والتوعية،  بالتثقيف

ـــتخدامًا  ـــتخدام تلك املواد اس الذي تؤديه املواد اخلاضـــعة للمراقبة يف األغراض الطبية والعلمية وعن اس
  ؛القائمة ، وتدعو منظمة الصحة العاملية إىل القيام بذلك يف إطار واليتهاتلك األغراضلرشيدًا 

ية والدولية على االضـــطالع مببادرات الدول األعضـــاء واملنظمات اإلقليم تشـــجِّع  -١١  
لتعزيز وتيســـري التعاون وتبادل املعلومات فيما بني الســـلطات الوطنية املختصـــة واألوســـاط العلمية 

إمكانية بغية حتســني يشــمل القطاع اخلاص ، مبا واملجتمع املدين وســائر اجلهات املعنية ذات الصــلة
لعلمية وتعزيز اســتخدامها احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة وتعزيز توافرها لألغراض الطبية وا

  استخدامًا رشيدًا؛

ر، بناء على الطلب، تقدمي املســاعدة  أيضــًاتشــجِّع   -١٢   الدول األعضــاء على أن تيســِّ
املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية احلصــول على الدول األكثر تضــرُّرًا من ضــعف إمكانية التقنية إىل 

سكني األمل،  صًا البلدان الناميةوقلة توافرها لالستخدام يف ت مكتب األمم املتحدة ، وتدعو وخصو
ومنظمة الصــحة العاملية وســائر املنظمات  املعين باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
  ؛الدولية املعنية إىل القيام بذلك، كل يف إطار واليته القائمة

ية ملكتب األمم امل تطلب  -١٣   يذ ملديرة التنف باملخدِّإىل ا حدة املعين  مية أن ت رات واجلر
ها قدِّم إلي قدمي  ،ت مة بت قائ مات ال طار االلتزا قاريراليف إ هذا القرار، تت يذ  هتا  قريرًا عن تنف يف دور

يف  رات ومنظمة الصــــحة العامليةاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّجهود مع أخذ  الســــادســــة والســــتني،
  ؛هما، مبا يف ذلك تعاون املكتب معاحلسبان
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية  تدعو  -١٤  

 هلذه األغراض، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

 


