
 

5  
 

E/2004/28
E/CN.7/2004/13

  الفصل األول  
 املسائل اليت تتطلّب إجراء من اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

   أو اليت ُيسترعى انتباهه إليها
ا اجمللس االقتصادي واالجتماعي لكي مشاريع القرارات اليت ُيراد أن يوصي هب -ألف 

   تعتمدها اجلمعية العامة
توصــي جلــنة املخــدرات اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي باملوافقــة عــلى مشــاريع          -١

   :القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة
 مشروع القرار األول  
   مكافحة زراعة القّنب واالجتار به                        

 إن اجلمعية العامة، 
 وتلـك االتفاقية بصيغتها     )١(،١٩٦١ االتفاقـية الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة          إذ تسـتذكر   

 واتفاقــية األمــم  )٣(،١٩٧١ واتفاقــية املؤثــرات العقلــية لســنة    )٢(،١٩٧٢املعّدلــة بــربوتوكول  
 )٤(،١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

  بشأن مكافحة القّنب يف أفريقيا،٤٥/٨ار جلنة املخدرات  قروإذ تستذكر أيضا 

ــا   أن القّنــب، مــن بــني كــل املــواد املدرجــة يف املعــاهدات الدولــية ملراقــبة        وإذ يقلقه
املخــدرات، هــو املخــدر األوســع انتشــارا واألكــثر تعاطــيا مبــا ال ُيقــاس، وخباصــة يف أوســاط      

 الشباب،

صـة يف أوسـاط الشباب، كثريا ما يؤدي إىل          أن تعـاطي القّنـب، وخبا     وإذ يقلقهـا أيضـا       
 سلوك حمفوف باملخاطر،

_______________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (2) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (3) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  (4) 
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 أن زراعة القّنب واالجتار به يتزايدان يف أفريقيا، ّمما ُيعزى يف جزء             وإذ يقلقهـا كذلـك     
مـنه إىل شـدة الفقـر وعدم وجود أي حمصول بديل جمد اقتصاديا ويف جزء آخر إىل رحبية ذلك      

 ّنب يف مناطق أخرى من العامل،النشاط وإىل اشتداد الطلب على الق

 أن ازدياد زراعة القّنب يف أفريقيا ميثّل خطرا بالغا على املنظومة البيئية             وإذ تالحظ بقلق   
، ألنه يفضي اىل استعمال األمسدة على نطاق واسع وإىل فرط استغالل   )اإليكولوجـية (األحيائـية   

 ديدة، مما يعّجل بتآكل التربة، التربة وتدمري األحراج ألجل توفري حّيز حلقول القّنب اجل

 الذي أكّدت   )٥(،٢٠٠٣اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخدرات لعام          بـتقرير وإذ حتـيط عـلما       
ل مشكلة خطرية يف    متثّفـيه اهليـئة عـلى أن إنتاج القّنب واالجتار به وتعاطيه هي ظواهر ال تزال                 

 خمتلف مناطق العامل،

لتنمــية الــبديلة، مبــا فــيها الــلجوء، حســبما يكــون  أمهــية الــربامج الــيت تعــّزز اوإذ تــدرك 
 مناسبا، إىل التنمية البديلة الوقائية،

 عـلى مـا للـتعاون الـدويل مـن أمهـية كـربى يف مكافحـة االجتـار باملخدرات              وإذ تشـّدد   
 وتعاطيها،

 الــيت أجــرهتا املغــرب ٢٠٠٣ بالدراســة االستقصــائية عــن القّنــب لعــام ترّحــب -١ 
 مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛بالتعاون مع مكتب األ

ــتوافر     تطلــب -٢  ــاملخدرات واجلــرمية، رهــنا ب  إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
تـّربعات قـد تكـون إّمـا مـن أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لدى جلنة املخدرات                   

راض خمّصصــة، أن  وإّمــا مــن أمــوال مرصــودة ألغــ)٦(بشــأن اســتخدام األمــوال العامــة الغــرض،
يشـرع يف اجـراء دراسـة استقصـائية عاملـية عـن القّنـب، بدءا بدراسة استقصائية عن األسواق،                    

 قبل الدورة الثامنة واألربعني للجنة املخدرات؛

 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يدعــم تطلـب أيضــا  -٣ 
دون اقليمــية بشــأن استئصــال حماصــيل  إنشــاء أو تعزيــز اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنــية و  

القّنـب، رهـنا بـتوافر تـّربعات قـد تكـون إّمـا مـن أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية                

_______________ 
، الفقرة  )A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   (5) 

٢٣٨. 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (6) 
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لـدى جلنة املخدرات بشأن استخدام األموال العامة الغرض، وإّما من أموال مرصودة ألغراض             
 خمّصصة؛

ــتزامها   الــدول األعضــاء، وفقــا ملــبدأ تقاســم املســؤولي  حتــثّ -٤  ة، وداللــة عــلى ال
مبكافحـة املخـدرات غـري املشـروعة، أن تقـّدم إىل الدول املتضّررة، وخصوصا يف أفريقيا، عونا             
يف جمـال التنمـية الـبديلة، مبـا يف ذلـك متويـل حبوث بشأن حماصيل توفر بديال جمديا عن القنب،                     

 وكذلك يف جمايل محاية البيئة واملساعدة التقنية؛

 األعضــاء الــيت لديهــا جتــارب وخــربات يف استئصــال حماصــيل    الــدولتشــّجع -٥ 
املخـدرات غـري املشـروعة ويف بـرامج التنمـية البديلة على التشارك يف تلك التجارب واخلربات                  

 مع الدول املتضّررة، خصوصا يف أفريقيا؛

 مجــيع الــدول األعضــاء عــلى تشــجيع وصــول منــتجات مشــاريع التنمــية حتــثّ -٦ 
ق الدولية على حنو مناسب، دعما للجهود اليت تستهدف القضاء على إنتاج            الـبديلة إىل األسوا   

 العقاقري املخدرة وتعزيز التنمية املستدامة؛

 الـدول األعضـاء عـلى اسـتخدام استراتيجيات وأدوات جديدة تكّمل             تشـّجع  -٧ 
 ما هو موجود منها سعيا إىل مكافحة االجتار بالقّنب؛

المتثال الصارم لكل أحكام االتفاقية الوحيدة      جبمـيع الـدول أن تكفـل ا        هتيـب  -٨ 
 واتفاقية  )٨(،١٩٧٢ وتلـك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول        )٧(،١٩٦١لـلمخدرات لسـنة     

 واتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف  )٩(،١٩٧١املؤثــرات العقلــية لســنة 
 )١٠(؛١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    طلـب ت -٩ 
 .يقّدم إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثامنة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  

_______________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (7) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (8) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (9) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  (10) 
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 مشروع القرار الثاين
 تقدمي الدعم إىل حكومة أفغانستان يف جهودها الرامية إىل القضاء على األفيون   

   ملشروع وتعزيز االستقرار واألمن يف املنطقةغري ا
 إن اجلمعية العامة، 
الــذي يبــّين االلــتزامات املــترابطة  )١١(إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية،إذ تســتذكر  

واألهــداف والغايــات املــراد حتقــيقها بشــأن مجلــة أمــور، مــنها التنمــية والســلم واألمــن، وحيــّدد  
  من أجل حتقيق تلك األهداف،اإلطار الالزم للتعاون الدويل

 أن اخلطـر الـناجم عـن زراعـة خشـخاش األفـيون غري املشروعة وعن إنتاج                  وإذ تـدرك   
األفـيون غـري املشـروع واالجتـار بـه، بالصيغة اليت ُعوجل هبا يف املؤمتر املعين بالطرق اليت تسلكها             

ــاريس يومــ        ــد يف ب ــذي ُعق ــا، ال ــيا الوســطى إىل أوروب ــن آس  ٢٢  و٢١ي جتــارة املخــدرات م
، يشكّل حتديا خطريا ألمن واستقرار أفغانستان والبلدان اجملاورة هلا واملنطقة   ٢٠٠٣ مـايو /أيـار 

 كلها، ويطرح مشكلة للبلدان يف مجيع أحناء العامل،

 اليت  ،٢٠٠٣مسـح األفيون،    : أفغانسـتان  بالدراسـة االستقصـائية عـن        وإذ حتـيط عـلما     
 خدرات واجلرمية،نشرها مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 بااللـتزام الشديد واملتواصل الصادر عن اإلدارة االنتقالية يف أفغانستان على            وإذ تسـلّم   
كـل مـن املسـتوى املؤسسـي والقـانوين واالداري بشـأن القضـاء على زراعة خشخاش األفيون                   

 ،٢٠١٣حبلول عام 

اإلعالن السياسي الذي    االلتزامات اليت تعّهدت هبا الدول األعضاء يف         وإذ تؤكّـد جمـّددا     
اعـتمدته اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العشرين، والذي اعترفت فيه الدول األعضاء بأن                  
اختـاذ إجـراءات للتصـّدي ملشـكلة املخـدرات العاملية ميثّل مسؤولية عامة ومشتركة، وأعربت فيه                 

 )١٢(اف،عن اقتناعها بأنه جيب معاجلة تلك املشكلة يف إطار متعّدد األطر

، دعا اجملتمع الدويل إىل     ٢٠٠٣يونيه  / حزيـران  ١٧ أن جملـس األمـن، يف        وإذ تسـتذكر   
تقـــدمي املســـاعدة إىل اإلدارة األفغانـــية االنتقالـــية بالـــتعاون مـــع مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين 

 باملخدرات واجلرمية ومبا يتوافق مع االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات،

_______________ 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (11) 
 .٢، الفقرة  ٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (12) 
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 كــانون ٢٢ املــؤرخ ٥٨/١٤١ أهنــا، يف الــباب الــثاين مــن قــرارها  اوإذ تســتذكر أيضــ 
، أعـادت التأكـيد على البيان الوزاري املشترك والتدابري اإلضافية ألجل            ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول

تنفـيذ خطـط العمـل املنبثقة عن الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة، اليت اعُتمدت أثناء                
وأوصــت بــتقدمي عــون  )١٣(لسادســة واألربعــني للجــنة املخــدرات،اجلــزء الــوزاري مــن الــدورة ا

ــيون غــري       ــية بالقضــاء عــلى األف ــية االنتقال ــتزام اإلدارة األفغان مناســب إىل أفغانســتان دعمــا الل
 املشروع،

 على األمهية والضرورة العاجلة يف تنفيذ خطط العمل اخلمس اليت اعتمدها         وإذ تشـّدد   
ــدويل ملكافحــة املخــدرا   ــذي ُعقــد يف كــابول يومــي    املؤمتــر ال  ٩ و٨ت املعـــين بأفغانســتـان، ال

، والـيت ستشـكّل جـزءا مـن املناقشـة اليت ستدور يف املؤمتر الدويل املعنون             ٢٠٠٤فـرباير   /شـباط 
، الذي من املزمع عقده يف برلني يومي        "شراكة من أجل املستقبل   : أفغانسـتان واجملتمع الدويل   "

، واالســتنتاجات الــيت خلــص إلــيها مؤمتــر كــابول  ٢٠٠٤أبــريل / نيســان١مــارس و/  آذار٣١
ومـنها أن مسـألة املخدرات غري املشروعة متثّل أولوية عليا لدى مجيع املهتمني بضمان مستقبل                

 أفغانستان،

 أن الـوزراء وغريهـم مـن ممثـلي احلكومـات املشاركني يف اجلزء الوزاري                وإذ تسـتذكر   
 أوصوا، يف البيان الوزاري املشترك والتدابري       مـن الـدورة السادسـة واألربعـني للجـنة املخدرات          

االضـافية ألجـل تنفـيذ خطـط العمـل املنبـثقة عـن الـدورة االسـتثنائية العشرين للجمعية العامة،                     
بـتقدمي املعونـة الوافـية بالغـرض إىل أفغانسـتان يف إطـار االسـتراتيجية الدولية الشاملة اليت جيري         

م املــتحدة، ومــن خــالل حمــافل أخــرى مــتعددة      تنفــيذها بإشــراف هيــئات عــّدة، مــنها األمــ     
األطـراف، وذلـك دعمـا اللـتزام حكومـة أفغانسـتان االنتقالـية بالقضـاء عـلى زراعـة خشخاش                    
األفـيون غـري املشـروعة، واسـتجابة إىل الوضـع الفريد الذي يتميز به ذلك البلد، وأكّدوا جمددا          

 مكافحة االجتار غري املشروع     أن مـن شـأن ذلك أن يساعد على اجياد موارد رزق بديلة وعلى             
بـاملخدرات وبالسـالئف داخـل أفغانسـتان ويف الـدول اجملـاورة والـبلدان املوجودة على دروب                  

يف املـنطقة، وأنـه ال بـّد مـن بـذل جهود واسعة              " األحـزمة األمنـية   "االجتـار، مبـا يف ذلـك تعزيـز          
مة القضاء على الزراعة    ألجـل احلـّد مـن الطلـب عـلى املخـدرات عاملـيا بغـية االسـهام يف استدا                   

غـري املشـروعة يف أفغانسـتان، وأكّـدوا يف ذلـك السـياق أن استجابتهم إىل ذلك الوضع الفريد                    
لـن حتـيد هبـم عـن املضـّي يف التزامهم وعن رصد املوارد املخّصصة ملكافحة املخدرات يف أحناء                

 )١٤(أخرى من العامل،
_______________ 

 (13) A/58/124ألف-، الباب الثاين. 
 (14) A/58/124 ٢٢ ألف، الفقرة  –، الباب ثانيا. 
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 أشــــارت، يف تقريـــرها عـــن عـــام أن اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات وإذ تســـتذكر  
، إىل أن االجتـــار بـــاملواد األفيونـــية األفغانـــية يـــِدّر أمـــواال تفســـد املؤسســـات، وميـــّول   ٢٠٠٣

 )١٥(االرهاب والتمّرد وُيفضي إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة،

 الـنداء الـذي وّجهته اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات إىل اجملتمع الدويل يف              وإذ تسـتذكر   
ــتها   ٢٠٠٤فـــرباير / شـــباط١٢ ــية يف معاجلـ ــّدم دعمـــه الكـــامل إىل الســـلطات األفغانـ  بـــأن يقـ

لألوضــاع املــتعلقة مبكافحــة املخــدرات، لكــي تــتمكّن مــن تلبــية متطلّــبات املعــاهدات الدولــية   
 )١٦(١٩٦١ مــن االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة ١٤املــتعلقة بــاملخدرات، مبــا فــيها املــادة 

 )١٧(،١٩٧٢يغتها املعدَّلة بربوتوكول وتلك االتفاقية بص

بـالدعم الثـنائي واملـتعّدد األطـراف الـذي يقّدمـه اجملـتمع الدويل حاليا                ترّحـب    -١ 
 من خالل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وغريه من املنظمات؛

ن  للجهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف سبيل تعزيز التعاو         تعـرب عـن تأييدها     -٢ 
االقلـيمي مـن أجـل مواجهـة اخلطر الذي يتهّدد اجملتمع الدويل والذي تشكّله زراعة خشخاش                 

 األفيون غري املشروعة يف أفغانستان واالجتار به غري املشروع؛

باجملـتمع الـدويل أن يـزيد مـن الدعم املايل والتقين املقدم إىل أفغانستان،               هتيـب    -٣ 
يذ اسـتراتيجيتها الوطنـية ملكافحة املخدرات، وبالتايل      بغـية متكـني احلكومـة مـن الـنجاح يف تنفـ            

التقلــيل مــن الطلــب عــلى املخــدرات غــري املشــروعة يف أفغانســتان، واحلــّد مــن اخلطــر الــذي      
أصـبحت تشـكّله زراعـة خشـخاش األفـيون غري املشروعة واالجتار غري املشروع باألفيون على            

ي يف أفغانستان وعلى أمن املنطقة وسائر        االقتصاد –السـلم واالستقرار واالنتعاش االجتماعي      
 أحناء العامل؛

 مجــيع اجلهــات ذات املصــلحة عــلى االســراع بــاجلهود الرامــية إىل تنفــيذ حتــثّ -٤ 
اسـتراتيجية موّحـدة، تشـمل إنفـاذ القوانـني واالستئصال واحلظر وخفض الطلب وبناء الوعي،        

 ممـا هو مفهوم حاليا، بغية إجياد        مبـا يف ذلـك توفـري مصـادر رزق بديلـة يف سـياق امنـائي أوسـع                  
 سبل رزق مستدامة ال تعتمد على األفيون غري املشروع؛

_______________ 
، الفقرة  )A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣عن عام  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات (15) 

٢٠٣. 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (16) 
 .١٤١٥٢م ، الرق٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (17) 
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 اإلدارة األفغانـية االنتقالـية عـلى التعجيل بتنفيذ االلتزام الذي تعهدت             تشـّجع  -٥ 
بـه بشـجاعة بشـأن ُخطـط العمـل اخلمس اليت اعتمدها املؤمتر الدويل ملكافحة املخدرات املعين                  

 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٩ و ٨الذي ُعقد يف كابول يومي بأفغانستان، 

ــية خبفــض الطلــب العــاملي عــلى    تؤكّــد جمــّددا -٦  ــتدابري املعن ــز ال  احلاجــة إىل تعزي
املخـدرات غـري املشروعة، دعما وإسهاما يف استمرارية اجلهود الرامية إىل القضاء على األفيون               

 غري املشروع يف أفغانستان؛

ــتوافر     إىل مكتــب األتطلــب -٧  ــاملخدرات واجلــرمية، رهــنا ب مــم املــتحدة املعــين ب
تــّربعات، الــيت قــد تكــون إمــا مــن أمــوال عامــة الغــرض، وفقــا للمــبادئ التوجيهــية لــدى جلــنة   

 وإمــا مــن أمــوال مرصــودة ألغــراض  )١٨(املخــدرات بشــأن اســتخدام األمــوال العامــة الغــرض، 
سســات املالــية املعنــية، أن تدمــج خمّصصــة، وتشــّجع الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية واملؤ 

تدابـري مكافحـة املخـدرات كجـزء مـن اسـتراتيجياهتا للـتعاون االمنـائي، بالتنسـيق مع األهداف                   
 .االمنائية لدى حكومة أفغانستان، حىت تتوفر مصادر رزق بديلة مستدامة يف أفغانستان

  
 مشروع القرار الثالث   
   ائية ومنع تسريبها واالجتار هبا                      متابعة تعزيز نظم مراقبة السالئف الكيمي                            

 ،إن اجلمعية العامة  

 مـن اسـتمرار تسـريب السـالئف واسـاءة اسـتعماهلا، ومـن أنه على                 إذ يسـاورها القلـق      
الـرغم مـن اجلهـود الـيت تـبذهلا مجيع الدول، مبا فيها الدول املنتجة واملصّدرة واملستوردة ودول                   

 عــلى حنــو مــتزايد صــنع العقــاقري غــري املشــروعة ذات  العــبور، ال تــزال املــواد الكيميائــية تغــذّي
 األصل الطبيعي أو االصطناعي، وهي مشكلة تستحق أقصى قدر من االنتباه من مجيع الدول،

 االعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  وإذ تســتذكر 
، والذي قررت فيه الدول األعضاء      العشـرين، املخصصة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية معا       

 كموعـد مسـتهدف تـتّم فـيه الـدول القضاء على تسريب السالئف أو حتّد             ٢٠٠٨حتديـد عـام     
 )١٩(منه بقدر ملحوظ،

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (18) 
 .١٤، الفقرة  ٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (19) 
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 البــيان الــوزاري املشــترك والــتدابري اإلضــافية ألجــل تنفــيذ خطــط   وإذ تســتذكر أيضــا 
امــة، الــيت اعــتمدت خــالل اجلــزء العمــل املنبــثقة عــن الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية الع 
 )٢٠(الوزاري من الدورة السادسة واألربعني للجنة املخدرات،

 ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٢ عـلى أمهـية قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي             وإذ تشـّدد   
، بشأن التدريب على مراقبة السالئف ومكافحة غسل األموال والوقاية من           ٢٠٠٣يوليه  /متـوز 

 أيضــا، بشــأن تعزيــز ٢٠٠٣يولــيه / متــوز٢٢، املــؤرخ ٢٠٠٣/٣٥ره تعــاطي املخــدرات، وقــرا
 منع وقمع االجتار باملخدرات غري املشروعة،

 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة  ١٢ مــن املــادة ١٠و ) ج (٩ و ١ الفقــرات وإذ تســتذكر 
 )٢١(،١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

 أمهـية استخدام مجيع الوسائل أو التدابري القانونية املتاحة ملنع تسريب            وإذ تعـيد تأكـيد     
املـواد الكيميائـية مـن الـتجارة املشـروعة إىل صـنع العقـاقري غـري املشـروعة، باعتبار ذلك مكّونا                      
ضـروريا لالسـتراتيجيات الشـاملة ملكافحـة تعـاطي املخـدرات واالجتـار هبا، وملنع من ميارسون                  

 ري املشروعة أو حياولون ممارسته من احلصول على السالئف الكيميائية،جتهيز العقاقري غ

ــتعلقة باعــتراض ســبل هتريــب الســالئف     وإذ تكــرر تأكــيد   ــبادل املعلومــات امل  أمهــية ت
وتســريبها وحمــاوالت التســريب املشــتبه فــيها تــبادال فعــاال ويف الوقــت احلقــيقي، باعتــبار ذلــك  

 الرامــية إىل تيسـري التحقــيقات الشـاملة بشــأن القضــايا   التـبادل مكّونــا ضـروريا لالســتراتيجيات  
ذات الصــلة بذلــك التســريب، مبــا يف ذلــك اســتبانة طــرائق العمــل والكــيانات املــتورطة، وبــدء  

 اإلجراءات القانونية املناسبة يف هذا الصدد،

 الـدول األعضـاء عـلى اجـراء حتقـيقات تعقّبـية يف جمـال إنفاذ القوانني، من                وإذ تشـّجع   
 كافحة شبكات التهريب املنظمة مكافحة فعالة،أجل م

 الدول األعضاء على تيسري تبادل املعلومات بني األجهزة املعنية بغية           وإذ تشـّجع أيضـا     
اسـتبانة مصـادر الكيميائـيات السـليفة املضـبوطة واملسـؤولني عـن شـحن وتسـريب تلك املواد،              

 ا لصنع العقاقري غري املشروعة،واستبانة مصادر املستحضرات الصيدلية اليت يساء استعماهل

_______________ 
 .، الفرع ثانيا، ألفA/58/124الوثيقة  (20) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد سلسلة  املعاهداتاألمم املتحدة،  (21) 
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 تــزايد الكشــف عــن الصــالت بــني هتريــب املخــدرات وهتريــب الســالئف  وإذ تالحــظ 
الكيميائـية، مبـا يف ذلـك اسـتخدام طـرائق عمـل مـتماثلة إلخفـاء الشـحنات مـن أجـل اجتناب                        

 كشفها،

لية ، بالنتائج اليت حتققت حىت اآلن يف إطار عم        وإذ ترّحـب مـع اإلعـراب عن االرتياح         
، الـيت أطلقـت كال منها      "بريـزم "واملـبادرة اجلديـدة املسـماة مشـروع         " توبـاز "وعملـية   " بريبـل "

اهليـئةُ الدولـية ملراقـبة املخدرات، بالتعاون مع الدول األعضاء، من أجل تعزيز الضوابط الرقابية        
ــية       ــن واملنشــطات األمفيتامين ــيات املســتخدمة يف صــنع الكوكــايني واهلريوي غــري عــلى الكيميائ

 املشروع، على التوايل،

 مـن أن اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات لـن تسـتطيع، دون موارد        وإذ يسـاورها القلـق     
 اضافية، أن تضطلع بوظائفها اهلامة يف إطار العمليات املذكورة أعاله،

مجـيع الـدول األعضـاء عـلى أن تنشـئ نظمـا وإجـراءات لضـمان ابالغ                  حتـثّ    -١ 
ة واهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات على جناح السرعة عن تفاصيل أي               مجـيع احلكومـات املعنـي     

ــلى التشــارك يف         ــك ع ــة تســريبها، وكذل ــتراض للســالئف أو ضــبطها أو تســريبها أو حماول اع
املعلومــات ذات الصــلة، لكــي يتســىن الــتعرف عــلى الطــرائق الــيت يكــثر اســتخدامها يف االجتــار 

 من اتفاقية األمم    ١٢ين والـدويل، وذلـك عمـال باملادة         بـاملواد الكيميائـية عـلى الصـعيدين الوطـ         
 )٢٢(؛١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

املشار اليه يف قـــرار اجمللس " اعرف زبونك " أمهـية تطبـيـــق مبدأ       تكـّرر تأكـيد    -٢ 
، وتشــّدد عــلى ضــرورة ٢٠٠٣يه يولــ/ متــوز٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٣/٣٩االقتصــادي واالجــتماعي 

تعزيـز اسـتخدام آلـية االشـعار السـابق للتصدير، مبا يف ذلك بارسال الردود يف حينها، وخباصة                   
 من خالل التشارك يف املعلومات بكفاءة؛

 الـدول الـيت ال توجـد لديهـا اآللـيات اليت متكّن من تبادل املعلومات يف                  تدعـو  -٣ 
دولـية الراهـنة، إىل الـنظر يف اقامـة جهة حمورية وطنية أو              الوقـت احلقـيقي يف إطـار العملـيات ال         

سـلطة وطنـية مركـزية، وفقـا إلجـراءات العمـل املوحـدة بالعملـيات اخلاصة الدولية، ميكن من                    
خالهلـا ارسـال مجـيع املعلومـات عـن الشـحنات املشـروعة وغري املشروعة، وتدعو مجيع الدول            

ســلطات الوطنــية املختصــة مبوجــب املعــاهدات  األعضــاء إىل املســامهة يف حتديــث عهــد دلــيل ال 
 ؛١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢الدولية ملراقبة املخدرات، هبدف تنفيذ املادة 

_______________ 
 .املرجع نفسه (22) 
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ــية     توصــي  -٤  ــية التنظيمــية والعمليات ــدول األعضــاء إجــراءاهتا الرقاب ــأن تطــّور ال ب
و أن تزيد من    ملكافحـة تسـريب املـواد الكيميائية إىل إنتاج العقاقري أو صنعها غري املشروعني، أ              

تكيـيف تلـك اإلجـراءات عـند الضـرورة، وتشـجع السـلطات عـلى بـدء التنسـيق والتعاون بني                      
ــز ذلــك       ــادة تعزي ــبة الســالئف، أو زي ــية مبراق ــة املعن ــية التنظيمــية واإلنفاذي مجــيع األجهــزة الرقاب

 التنسيق والتعاون؛

 أن تســتعرض  الــدول األعضــاء واهليــئات الدولــية واالقليمــية املعنــية إىل تدعــو -٥ 
املعلومــات االســتخبارية عــن هتريــب املخــدرات وهتريــب الكيميائــيات الســليفة، بغــية اســتبانة     

 الصالت املشتركة والتخطيط للعمليات املناسبة لوقف تلك األنشطة؛

 الـدول األعضـاء عـلى ضمان توجيه انتباه يف التحقيقات إىل حماوالت        تشـّجع  -٦ 
الـذي يوّجـه إىل ضـبط املـواد نفسـها، ألن مـثل تلك احلاالت                التسـريب املوقوفـة ميـاثل االنتـباه         

ميكـن أن توفـر معلومـات استخبارية قّيمة ميكن أن تؤدي إىل منع عمليات التسريب يف موضع             
 آخر؛

 عــلى احلاجــة إىل ضــمان وجــود آلــيات وافــية بالغــرض، حيــثما يكــون تشــّدد -٧ 
ت احملتوية على مواد كيميائية ذلـك ضـروريا، وبقـدر اإلمكـان، ألجل منع تسريب املستحضرا           

، اخلاصــة بصــنع العقــاقري غــري    ١٩٨٨مدرجــة يف اجلدولــني األول والــثاين مــن اتفاقــية ســنة      
 املشروع، وخصوصا املستحضرات احملتوية على اإليفيدرين وشبيه اإليفيدرين؛

الـدول األعضـاء، من أجل مكافحة شبكات التهريب مكافحة فعالة،           تشـّجع    -٨ 
عـند االقتضـاء، حتقـيقات تعقّبـية يف جمـال إنفـاذ القوانـني، بغـية استبانة مصدر                   عـلى أن جتـري،      

 السالئف الكيميائية املضبوطة واملسؤولني عن الشحنة وعن التسريب يف هناية املطاف؛

 الدول األعضاء على تقّصي إمكانية وضع برامج عملياتية ألجل          تشـّجع أيضا   -٩ 
ــية، وتدعــو   ــدول إىل أن تدعــم، قــدر االمكــان، تلــك    توصــيف مســات املــواد الكيميائ  مجــيع ال

 الربامج؛

إىل اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات، مبقتضـى قـرار اجمللس االقتصادي               تطلـب    -١٠ 
، رصـد الـتجارة الدولية لكي يتسىن        ١٩٩٥يولـيه   / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ١٩٩٥/٢٠واالجـتماعي   

مـــن الوصــول إىل الســـوق غـــري  اســتبانة حمـــاوالت التســريب، مبـــا ميـــنع الســالئف الكيميائـــية    
 املشروعة؛
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 اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات على مواصلة متابعة مجيع هذه احلاالت          حتـثّ  -١١ 
مـن التسـريب، بتيسـري التحقـيقات الـيت جتـريها السـلطات الوطنـية، وعلى أن تتيح للحكومات          

 االطالع على استنتاجات اهليئة من خالل تقرير اهليئة السنوي؛

ــبة    لـــب تط -١٢  ــية ملراقـ ــئة الدولـ ــة للهيـ ــوارد الالزمـ ــر املـ ــام أن يوفـ إىل األمـــني العـ
ومشروع " وتوباز" "بريبل"املخـدرات بغـية متكيـنها من مواصلة عملها بفعالية يف إطار عملييت      

 ؛"بريزم"

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    تطلـب  -١٢ 
عـن مراقـبة السـالئف، يف إطـار تقاريـره االثناسـنوية عن تنفيذ نتائج الدورة                 يـدرج يف تقاريـره      

االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة، ومـع مـراعاة القـرارات ذات الصـلة اليت اعُتمدت بشأن                     
هـذا املوضـوع مـنذ الـدورة االسـتثنائية، وابتداء من تقريره الذي سُيقّدم إىل جلنة املخدرات يف                   

واألربعـني، توصـيات بشأن كيفية تعزيز استخدام آلية االشعار السابق للتصدير            دورهتـا الثامـنة     
 .وضمان ارسال الردود يف حينها

   
   مشاريع القرارات اليت ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمادها -باء 

توصـي جلـنة املخــدرات اجمللـس االقتصـادي واالجــتماعي باعـتماد مشـاريع القــرارات        -٢
   :ليةالتا

 مشروع القرار األول  
تقدمي املساعدة يف مراقبة املخدرات ومنع اجلرائم ذات الصلة إىل البلدان   

   اخلارجة من النـزاعات
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

 

 بصــيغتها ١٩٦١أحكــام االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة     إذ يضــع يف اعتــباره   
ــة بــربوتوكول  ــية لســنة   ١٩٧٢ ســنة )٢٣(املعّدل ــرات العقل ــية املؤثـّ ــية )٢٤(،١٩٧١، واتفاق  واتفاق

 )٢٥(،١٩٨٨األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثـّرات العقلية لسنة 
_______________ 

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (23) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (24) 
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 )٢٦( اإلعـالن اخلـاص باملـبادئ التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات،          وإذ يسـتذكر   
تثنائية العشــرين، وخطــة العمــل لتنفــيذ اإلعــالن الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســ

 )٢٧(اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،

 أن اجلمعـــية العامـــة قـــد حـــّددت يف اإلعـــالن السياســـي الـــذي وإذ يضـــع يف اعتـــباره 
 غايــات وأهدافــا لكــي حتقّـقهــا الــدول األعضــاء  )٢٨(اعــتمدته يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين، 

 ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٣عامي حبلول 

 بشـأن اختاذ إجراءات عمل دولية لتخفيف        ٤٢/٥ قـرار جلـنة املخـدرات        وإذ يسـتذكر   
 ٤٣/٤آثـار العالقـة بـني تعـاطي املخـدرات واالجتـار غـري املشـروع وحاالت النـزاع، وقرارها                     

 بشأن التعاون الدويل على وقاية األطفال من تناول املخدرات، 

الـدويل جيابـه مشـكلة الـنـزاع واحلرب يف بعض أحناء العامل،           أن اجملـتمع     متامـا  وإذ يعـي   
وخباصـة يف آسـيا وأفريقـيا وأمـريكا الالتينـية والكاريـبـي وأوقيانـيا، وكذلك خطر العقاقري غري                   

 املشروعة الذي يهّدد اجملتمع املدين،

  أن الطلـب عـلى العقـاقري املخـدرة غـري املشـروعة وإنـتاجها واالجتـار هبا من               وإذ يقلقـه   
ِقـبل اجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة ال تـزال كـلها تشكـّل أخطارا جّدية هتّدد النظم االجتماعية           
ــتزايد مــن        ــية يف عــدد م واالقتصــادية والسياســية واالســتقرار واألمــن القومــي والســيادة الوطن

 الدول، وخباصة الدول اخلارجة من النـزاعات واحلروب،

ماعــات اإلجرامــية املــنظمة، الوطنــية مــنها  بشــأن أنشــطة اجلوإذ يســاوره القلــق أيضــا  
والدولــية، الضــالعة يف االجتــار غــري املشــروع بالعقــاقري، وخصوصــا بشــأن تــأثري تلــك األنشــطة  

 املخلّ باالستقرار يف جهود حفظ السلم وإعادة اإلعمار،

 بشأن التقارير عن اتـّساع انتشار تعاطي العقاقري يف البلدان       وإذ يسـاوره القلـق كذلك      
ارجــة مـــن الـــنـزاعات واحلـــروب، يف أوســـاط عمـــوم الســـكان واجلـــنود، وخباصـــة اجلـــنود  اخل

 األطفال،

__________ 

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  (25) 
 .، املرفق٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة د إ (26) 
 .، املرفق ٥٤/١٣٢قرار اجلمعية العامة  (27) 
 .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة د إ (28) 



 

17  
 

E/2004/28
E/CN.7/2004/13

ــيني، يف معاجلــة ضــحايا     وإذ يعــلم   ــلجوء إىل أســاليب مــن جانــب املوظفــني الطب أن ال
الـنـزاعات واحلـروب، مـن قبـيل التطبيـب الـذايت ووصـف العقـاقري ألجـل طويل، قد يؤدي إىل            

 ،االرهتان لتعاطي العقاقري

 باألولويـة الـيت جيـب إسـنادها إىل الوقايـة مـن اسـتعمال وتعـاطي العقـاقري          واقتـناعا مـنه   
لــدى األطفــال، ضــمن إطــار خطــة العمــل لتنفــيذ اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض  

 الطلب على املخدرات،

ــدرك  ــا مــن الــتحّديات       وإذ ي ــية والسياســية واالقتصــادية وغريه  الــتحّديات االجتماع
ســتجّدة يف مــرحلة مــا بعــد الــنـزاع، الــيت تواجههــا يف إعــادة اإلعمــار الــبلدانُ اخلارجــة مــن    امل

الــنـزاعات، وخصوصــا بصــدد حتقــيق األهــداف احملــّددة يف اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته    
 اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،

 يف مرحلة ما بعد النـزاع، أمهية سيادة القانون إلعادة اإلعمار وإذ يدرك أيضا 

 بالـتقّدم املطّـرد اجلاري إحرازه يف سبيل استعادة   مـع اإلعـراب عـن االرتـياح       وإذ يـنّوه   
السـلم يف عـدد مـن مـناطق الـنـزاع يف أحنـاء شـىت من العامل، وخباصة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا              

 الالتينية والكاريبـي وأوقيانيا،

ذ تدابــري فّعالــة بشــأن محايــة النســاء واألطفــال   بضــرورة احلــرص عــلى اختــاووعــيا مــنه 
وإعـادة تأهيـلهم وشـفائهم جسـديا ونفسـيا وإعـادة ادمـاجهم يف اجملـتمع، وكذلـك دمـج تلك                      

 التدابري نظاميا يف مجيع مراحل عملية السالم، مبا يف ذلك برامج حفظ السلم وبناء السلم،

وف ييّسر تعزيز السلم يف     بـأن تقـدمي الدعـم ألجـل مراقـبة املخـدرات سـ             واقتـناعا مـنه      
 البلدان اخلارجة من النـزاعات،

 إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية الـنظر يف وضـع         يطلـب  -١ 
اسـتراتيجيات حمـددة لـتقدمي املسـاعدة إىل الـبلدان اخلارجة من النـزاعات فيما تبذلـه من جهود                  

ــبة املخــدرات ومــنع اجلــرائم ذات الصــلة، ب   ــبلدان   يف مراق ــتعاون يف العمــل مــع حكومــات ال ال
املتضـّررة ومـع سـائر هيـئات األمم املتحدة ذات الصلة املعنية يف عملية السالم، وكذلك إسناد               
األولويـة إىل تلـك الـبلدان، رهـنا بـتوافر تـّربعات قـد تكـون إمـا مـن أموال عامة الغرض، وفقا                        

 وإمــا )٢٩(مــوال العامــة الغــرض،للمــبادئ التوجيهــية لــدى جلــنة املخــدرات بشــأن اســتخدام األ 
 أموال مرصودة ألغراض خمّصصة؛

_______________ 
 .فق، املر ٤٤/٢٠قرار جلنة املخدرات،  (29) 
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 مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل العمل على تيسري              يدعـو  -٢ 
دمـج بـرامج مراقـبة املخـدرات يف املسـار الرئيسـي لـلجهود االمنائـية لـدى البلدان اخلارجة من                      

 النـزاعات؛

من النـزاعات على إسناد أولوية وافية بالغرض  الـدول األعضاء اخلارجة   حيـثّ  -٣ 
إىل مشـكلة املخـدرات واجلـرائم ذات الصـلة هبا فيما تبذلــه من جهود بشأن إعادة اإلعمار يف       
مـرحلة مـا بعـد الـنـزاع، وعـلى الـتعاون يف العمـل مـع مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات                    

 ة تلك املشاكل بطريقة متكاملة وشاملة؛واجلرمية، وسائر الشركاء يف التنمية، بغية معاجل

 الــدول األعضــاء الــيت تقــّدم املســاعدة االمنائــية إىل الــبلدان اخلارجــة مــن حيــثّ -٤ 
الـنـزاعات عـلى زيـادة مـا تقّدمـه إىل تلك البلدان من مساعدات ثنائية، حيثما كان ذلك وثيق                

 ة؛الصلة هبذا الصدد، يف مراقبة املخدرات ومنع اجلرائم ذات الصل

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    يطلـب  -٥ 
يقـّدم إىل جلـنة املخـدرات، إبان دورهتا الثامنة واألربعني، تقريرا عن التقّدم احملرز يف تنفيذ هذا                  

 .القرار
  

 مشروع القرار الثاين
النفسية االجتماعية مبادئ توجيهية بشأن املعاجلة الدوائية مع املساعدة   

   لألشخاص املرهتنني للمواد شبه األفيونية
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
 لـلمواد شـبه األفيونية، ّممن       )٣٠( عـدد ضـخم مـن األشـخاص املرهتـنني          إذ يـدرك وجـود     

 يتلقون املعاجلة من االرهتان هلذه املواد أو ّممن هم يف حاجة إىل هذه املعاجلة،

  السيادة للدول األعضاء يف وضع وتنفيذ استراتيجيات عالجية فعالة، حقوإذ حيترم 

ــية طــرائق عالجــية خمــتلفة، ومــنها العــالج باالمتــناع عــن    وإذ يالحــظ   األدلــة عــلى فعال
 التعاطي،

  وجود طائفة واسعة من خيارات املعاجلة القائمة على األدلة،وإذ يدرك 

_______________ 
 .ُيستخدم يف هذا القرار مبعىن املدمنني" املرهتنني"تعبري  (30) 
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 النفســية االجتماعــية هــي أحــد خــيارات أن املعاجلــة الدوائــية مــع املســاعدةوإذ يؤكــد  
املعاجلــة املــتاحة مــن أجــل حتســني صــحة األشــخاص املرهتــنني لــلمواد شــبه األفيونــية ورفــاههم   
وأدائهـم االجــتماعي، وكذلــك مــن أجــل احلـيلولة دون انــتقال االصــابة بفــريوس نقــص املــناعة   

 البشرية وسائر األمراض املنقولة بالدم،

ر قــد ال ميكــن تطبــيقه إال عــلى الــدول األعضــاء الــيت توفــر  بــأن هــذا القــراوإذ يعــترف 
املعاجلـة الدوائـية مـع املسـاعدة النفسـية االجتماعـية أو ختطـط لـتوفريها خبصـوص االدمان على                     

 املواد شبه األفيونية،

 بصيغتها املعدلة بربوتوكول    ١٩٦١االتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة       وإذ يسـتذكر     
مكافحـة إساءة استعمال     إىلاملـتعلقة بالـتدابري الرامـية       مـنها    ٣٨ وخصوصـا املـادة      )٣١(،١٩٧٢

 املخدرات،

 اإلعـــالن اخلـــاص باملـــبادئ التوجيهـــية خلفـــض الطلـــب عـــلى       وإذ يســـتذكر أيضـــا  
  الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،)٣٢(املخدرات،

تمدهتا مـنظمة الصحة العاملية   االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت اعـ     وإذ يضـع يف احلسـبان      
، بعـد االجـتماع الـثامن والعشرين للجنة اخلرباء املعنية باالعتماد على األدوية،              ١٩٩٣يف عـام    

 بشأن ضرورة زيادة سبل الوصول إىل املعاجلة الفعالة،

 

 وخصوصا  )٣٣(،٢٠٠٣بـتقرير اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات لعـام             وإذ يـأخذ عـلما       
  من ذلك التقرير،٣٢٨ و ٢٢٢الفقرتني 

 بالورقــة املوقفـية الصـادرة عـن مــنظمة الصـحة العاملـية ومكتــب      وإذ يـأخذ عـلما أيضـا    
األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص                 

دارة معاجلة مشكلة   حـول العالج الصِّياين باألدوية البديلة يف إ       ) األيـدز /اهلـيف (املـناعة البشـرية     
 األيدز،/االرهتان للمواد شبه األفيونية وكذلك الوقاية من اهليف

 مبـا جيـري االضـطالع به يف مناطق خمتلفة من عمل يف جمال املعاجلة الدوائية        وإذ يسـلّم   
 مع املساعدة النفسية االجتماعية،

_______________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (31) 
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (32) 
 ).A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   (33) 
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دة املعين باملخدرات           منظمة الصحة العاملية أن تعمل، بالتعاون مع مكتب األمم املتح                                يدعو   
واجلرمية، رهنا بتوافر تّربعات قد تكون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية                                              
لدى جلنة املخدرات بشأن استخدام األموال العامة الغرض، وإما من أموال مرصودة ألغراض                                      

ة الدوائية      على صوغ ونشر متطلبات دنيا ومبادئ توجيهية دولية بشأن املعاجل                                       )٣٤(خمّصصة،    
 تراعي فيها        )٣٥(مع املساعدة النفسية االجتماعية لألشخاص املرهتنني للمواد شبه األفيونية،                                    

   .املبادرات اإلقليمية اليت اّتخذت يف هذا امليدان، بغية مساعدة الدول األعضاء املعنية                                    
 مشروع القرار الثالث

   مكافحة صنع العقاقري االصطناعية واالجتار هبا وتعاطيها  
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
تفـــاقم مشـــكلة العــرض غـــري املشـــروع للعقــاقري االصـــطناعية واالجتـــار هبـــا   إذ يقلقــه   

 وتسريبها وتوسُّع األسواق غري املشروعة لتلك العقاقري،

أن عــرض العقــاقري غــري املشــروعة، مبــا فــيها العقــاقري االصــطناعية، يــؤذي وإذ يالحــظ  
 لب على تلك العقاقري منتشر بني صفوف الشباب،صحة الناس، وأن الط

بـأن التعليم والتدريب شرطان الزمان لضمان كفاءة أداء خمتلف املهام اليت            وإذ يسـلّم     
 جيب على املؤسسات وموظفيها أن يقوموا هبا ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية،

صـــحتهم بـــالغ القلـــق بشـــأن تـــزايد عـــدد األشـــخاص الذيـــن يعّرضـــون وإذ يســـاوره  
لــلمخاطر بــتعاطي املنّشــطات األمفيتامينــية نتــيجة لعــدم إدراكهــم أو عــدم معرفــتهم باملخاطــر    

ميثــيلني ديوكســـي  "الصــحية املرتــبطة بـــتعاطي تلــك املنشـــطات، وخصوصــا تعــاطي العقـــار      
 ،"إكستاسي"، املعروف باسم "ميثامفيتامني

ــري املشــروعني للمنشــطات األ     وإذ يالحــظ  ــرض غ ــب والع ــية  أن خفــض الطل مفيتامين
 حفضاً شامالً وفاعالً يتطلب التزاما سياسيا قويا،

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (34) 
 M. Gossop, M. Grant and A. Wodak, eds., The Uses of Methodone in theانظر على سبيل املثال  (35) 

Treatment and Management of Opioid Dependence (WHO/MNH/DAT/89.1) )  جنيف، منظمة الصحة
 ).١٩٨٩العاملية، 
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 أن وضــع اســتراتيجيات خلفــض الطلــب والعــرض غــري املشــروعني   وإذ يالحــظ أيضــا 
للمنشـطات األمفيتامينـية يتطلـب معلومـات دقـيقة، مبـا فـيها بـيانات عـن صـنع تلك املنشطات                 

 واالجتار هبا وتعاطيها، 

م تعــاطي املنشــطات األمفيتامينــية بــني صــفوف الشــباب  أن حجــوإذ يضــع يف اعتــباره 
وبـني أفـراد فـئات مهنـية معينة يستلزم إجراء حبوث أكثر منهجية عن املخاطر الصحية لتعاطي                   
ــة،         ــية الصــحية والوقاي ــرامج التوع ــن شــأهنا أن تســهم يف حتســني صــوغ ب تلــك املنشــطات، م

ص الذيــن يــتعاطون املنشــطات وكذلــك اخلدمــات العالجــية، تلبــية الحتــياجات مجــيع األشــخا
 األمفيتامينية،

أن إجــراء حبــوث منهجــية عــن املخاطــر الصــحية لــتعاطي   وإذ يضــع يف اعتــباره أيضــا   
ــية         ــار الصــحية واالجتماع ــيمات لآلث ــالغ الضــرورة الجــراء تقي ــر ب ــية أم املنشــطات األمفيتامين

 األوسع ألمناط تعاطي تلك املنشطات،

املـبكّر وأمهية التعميم السريع والعاملي للمعلومات عن   أمهـية آلـيات اإلنـذار    وإذ يـدرك   
العقـاقري اجلديـدة وعـن مركّـبات العقـاقري وعـن أمنـاط تعاطـيها، وكذلك توفري معلومات أكثر                    
 تفصيال عّما ُيستخدم يف صنع املنشطات األمفيتامينية من أصبغة وتسميات وآالت ومعدات،

املعين باملخدرات واجلرمية، الصداره    ملكتـب األمم املتحدة     يعـرب عـن امتـنانه        -١  
 الـيت تقـدم تقيـيما    )٣٦("Global Survey, 2003 Ecstasy and Amphetamines: "النشـرة املعـنونة  

 كميا ملدى صنع املنشطات األمفيتامينية واالجتار هبا وتعاطيها يف كل أحناء العامل؛
عــرض  إىل الــدول األعضــاء أن تواصــل صــوغ بــرامج للتقلــيل مــن       يطلــب -٢  

 املنشطات األمفيتامينية والطلب عليها بطرق غري مشروعة؛
 الـدول األعضـاء على اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أن تكون أجهزهتا             حيـثّ  -٣  

الوطنـية املعنـية مبكافحـة املخـدرات واعـية ومدرَّبـة عـلى الـتعّرف عـلى املنشـطات األمفيتامينية                     
 كذلك مدربة على اعتراض شحنات املنشطات       واألسـاليب املسـتخدمة يف هتريبها، وأن تكون       
 األمفيتامينية املصنوعة بطرق غري مشروعة؛

 الـدول األعضاء على رصد التغيـّر يف أمناط تعاطي وتوافر العقاقري            حيـثّ أيضـا    -٤  
 ، املعروف باإلكستاسي؛"ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني"االصطناعية، مبا فيها العقار 

_______________ 
 .E.03.XI.15 ألمم املتحدة، رقم املبيعمنشورات ا (36) 
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اء أن تــدرج، يف اســتراتيجية مــتعددة اجلوانــب، تدابــري   بــالدول األعضــيهيــب -٥  
ملكافحـة صـنع املنشـطات األمفيتامينـية واالجتـار هبـا وتعاطـيها بطـرق غري مشروعة، وأن تعمل                    

 على كشف وتفكيك املعامل السّرية اليت تصنع تلك املنشطات؛
، "مبريز" الـدول األعضـاء على تقدمي دعمها الكامل والفّعال ملشروع            يشـّجع  -٦  

وهــو مــبادرة أطلقــتها اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات للتصــدي لصــنع املنشــطات األمفيتامينــية 
بطـرق غـري مشـروعة، باتـباع هنـج املشـروع املؤلـف مـن شقني، مها إرساء آليات ملنع تسريب                      
ــتوزيع الداخــلي واجــراء          ــية املشــروعة أو قــنوات ال ــن الــتجارة الدول ــليفة م ــياويات الس الكيم

ــيقات ــد املصــادر غــري املشــروعة      حتق ــيات الضــبط واالعــتراض مــن أجــل حتدي ــية يف عمل  اقتفائ
 والتعّرف على األشخاص الضالعني يف ذلك؛

 الـدول األعضـاء عـلى توفـري معلومـات دقـيقة تستند إىل أدلة عن مضار               حيـثّ  -٧  
ووعيهم املنشـطات األمفيتامينـية مـن خـالل محالت توعية وإعالم ترمي إىل زيادة معرفة الناس         
 بتلك املضار، بقصد تقليل الطلب على تلك املنشطات، خصوصاً بني أوساط الشباب؛

ــري       حيــثّ -٨   ــليفة املســتخدمة يف الصــنع غ ــياويات الس ــيت تصــنع الكيم ــدول ال  ال
املشـروع للمنشـطات األمفيتامينـية وتستورد تلك الكيمياويات وتصدرها وتنقلها عرب أراضيها          

اقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات  بطــرق مشــروعة أن تــنفّذ اتف
ــية لســنة   ــرات العقل ــتعزيز الضــوابط    )٣٧(١٩٨٨واملؤث  تنفــيذا تامــا، وأن تقــوم عــند االقتضــاء ب

 الرقابية على تلك املواد، وفقا ألحكام تلك االتفاقية؛
طة  املـــنظمات الدولـــية ذات الصـــلة عـــلى الـــنظر يف تقـــدمي دعـــم ألنشـــحيـــثّ -٩  

ــاقري       ــر العقـ ــة خطـ ــية إىل مواجهـ ــية الرامـ ــاعدة التقنـ ــكال املسـ التدريـــب وغـــري ذلـــك مـــن أشـ
 االصطناعية، مبا يف ذلك من خالل تدعيم التدابري الوقائية؛

املـنظمات الدولـية ذات الصلة وغريها من الكيانات، وخصوصا مكتب    حيـثّ    -١٠  
ة ملـا متـثله العقـاقري االصـطناعية من          األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، أن تظـل مدركـ              

 خطر عاملي شديد، وأن تواصل اختاذ تدابري مناسبة الصالح هذا الوضع؛

إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يطلب  -١١  
   .يقدم إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثامنة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

_______________ 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (37) 
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 مشروع القرار الرابع
 بيع املخدرات املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية إىل األفراد   

   عن طريق اإلنترنت
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
 بـأن االجتـار غـري املـرخص بالعقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقـبة الدولية اليت                   إذ يسـلّم   

 ق وبائي،ُتطلب عن طريق اإلنترنت انتشر على نطا

ــيع العقــاقري املشــروعة اخلاضــعة    وإذ يقــترح بشــّدة    عــلى الــدول األعضــاء أن حتظــر ب
للمراقـبة الدولـية، عـن طـريق اإلنترنـت، وأن يكون بيع هذه العقاقري عن طريق اإلنترنت، عند                
السـماح بـه ضـمن حدودها الوطنية، خاضعا للتنظيم الرقايب الصارم، مع أنه يعترف بأن بعض          

ــية، عــن طــريق      الــدول لد ــبة الدول ــيع املــواد اخلاضــعة للمراق يهــا مــن قــبلُ قوانــني حتــول دون ب
 اإلنترنت،

 أن اسـتعمال العقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقبة الدولية دون وصفة طبية               وإذ يـدرك   
أو بوصــفة غــري صــحيحة يشــكّل خطــورة جســيمة عــلى الصــحة العامــة، وأن هــذا االســتعمال  

 تيّسره اإلنترنت،

، الدول األعضاء على أن    ٤٣/٨أن جلـنة املخـدرات شـّجعت، يف قرارها          يالحـظ   وإذ   
ــية عــن طــريق       ــبة الدول ــنظر يف اختــاذ تدابــري ملــنع تســريب العقــاقري املشــروعة اخلاضــعة للمراق ت

 اإلنترنت،

 أن األمـني العـام قدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا      وإذ يالحـظ أيضـا     
شـرة تقريـرا عـن الـتدابري الفعالـة ملـنع ومكافحة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب، سلّم                  احلاديـة ع  

فـيه بـأن اسـتعمال الصـيدليات املـتاحة عـلى خـط احلاسـوب الشـتراء عقـاقري مشروعة خاضعة                      
للمراقــبة الدولــية دون إشــراف طــيب ميــثّل مشــكلة ناشــئة لســلطات إنفــاذ القوانــني والســلطات   

 )٣٨(الرقابية والصحية،

 الـنداءات املتكّررة الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف           وإذ يالحـظ كذلـك     
 لكـــي تـــتخذ احلكومـــات تدابـــري ملـــنع اســـاءة اســـتعمال   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و٢٠٠١األعـــوام 

_______________ 
 (38) E/CN.15/2002/8 ١٢، الفقرة. 
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اإلنترنـت يف عـرض وبـيع وتوزيـع العقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقـبة الدولـية عـلى حنـو غري                        
 مشروع،

شـتراء العقـاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية عن طريق اإلنترنت    بـأن ا  وإذ يسـلّم   
 هو غري قانوين يف مجيع احلاالت اليت ُتنَتهك فيها املعاهدات الدولية أو التشريعات الوطنية،

 الــنجاح الــذي حتقّــق يف مكافحــة تســريب املستحضــرات الصــيدالنية       وإذ يســتذكر 
يل، وذلــك عمــال بأحكــام املعــاهدات الدولــية ملراقــبة  املشــروعة عــلى الصــعيدين الوطــين والــدو

 املخدرات،

 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف وسـائل واسـتراتيجيات جديدة الجياد            يشـّجع  -١ 
سـبل للـتعاون بغـية حظـر عرض توفري العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية، اليت ُيحصل                 

 حظر احلصول عليها من قبل األفراد على        علـيها عـلى حنـو غـري قـانوين عرب اإلنترنت، وكذلك            
 الصعيد الدويل؛

ــادة   يهيــب -٢  ــنفّذ أحكــام امل ــالدول األعضــاء أن ت ــية الوحــيدة  ٣٠ ب  مــن االتفاق
 حيث )٤٠(١٩٧١ مـن اتفاقـية املؤثرات العقلية لسنة   ١٠ واملـادة  )٣٩(١٩٦١لـلمخدرات لسـنة    

 :فيما يتعلق بضرورة القيام مبا يليإهنما تنطبقان على الصيدليات العاملة يف أراضيها، وحتديدا 

إصـدار تراخـيص للقـائمني بتوزيع العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية             )أ( 
عــن طــريق اإلنترنــت وإلــزامهم بالكشــف عــن املعلومــات عــن هويــة األطــراف املســؤولة وعــن  

 مقرها القانوين؛

ــواردة      )ب(  ــتهكون األحكــام ال ــن ين ــة م ــتني الســعي بنشــاط إىل مالحق  يف االتفاقي
 املذكورتني بشأن االسترياد والتصدير؛

الــدول األعضــاء عــلى أن تضــع، حبســب االقتضــاء، سياســات ُمحكمــة  حيــثّ  -٣ 
التنسـيق ودقـيقة التركـيز بغـية اسـتبانة املواقـع الشـبكية الـيت ُتسـتعمل لعـرض العقاقري املشروعة                      

ذ التدابري املناسبة إلغالق تلك املواقع، اخلاضـعة للمراقـبة الدولـية على حنو غري مأذون به، واختا          
مـن خـالل زيـادة التنسـيق بـني أجهزة القضاء والشرطة والربيد واجلمارك وغريها من األجهزة                  

 املختصة؛

_______________ 
 .٧٥١٥، العدد ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (39) 
 .١٤٩٥٦، العدد ١٠١٩املرجع السابق، اجمللد  (40) 
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 الــدول األعضــاء عــلى ســّن قوانــني تفــرض جــزاءات أو عقوبــات، أو  يشــّجع -٤ 
مراقبة الدولية، عرب اإلنترنت،    تعـّززها عـند االقتضـاء، عـلى توفـري العقاقري املشروعة اخلاضعة لل             

 دون وصفة طبية صحيحة داخل حدودها الوطنية؛

 الـدول األعضـاء عـلى اسـتبانة القـائمني بتشـغيل املواقع الشبكية        أيضـا  يشـّجع  -٥ 
الـيت تعـرض عـلى حنـو غـري قـانوين عقـاقري مشروعة خاضعة للمراقبة الدولية، وذلك من خالل                   

 خدمات اإلنترنت؛التماس التعاون والدعم من مقّدمي 

ــك   -٦  ــني حتظــر االجتــار      يشــّجع كذل ــا قوان ــيت ليســت لديه ــدول األعضــاء، ال ال
بالعقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقـبة الدولـية عن طريق اإلنترنت، على وضع قوانني أو لوائح              
تنظيمـية حتكـم بـيع هذه العقاقري عن طريق اإلنترنت، هبدف التقليل إىل أدىن حد من املخاطر،                  

 : أن تشمل كحد أدىنعلى

إلـزام الشركات املوجودة ضمن حدودها الوطنية واليت تعرض عقاقري مشروعة            )أ( 
 خاضعة للمراقبة الدولية عن طريق اإلنترنت، باحلصول أوالً على رخص ملمارسة نشاطها؛

ضــرورة إلــزام تلــك الشــركات املوجــودة ضــمن حدودهــا الوطنــية بــأال تــوّرد  )ب( 
 اخلاضــعة للمراقــبة الدولـــية عــن طــريق اإلنترنــت إال لألشــخاص الذيـــن       بالعقــاقري املشــروعة  

 يستوفون كل الشروط الطبية والقانونية الالزمة للحصول على تلك املواد؛

احلظـر عـلى الشـركات املـأذون هلـا املوجودة ضمن حدودها الوطنية أن تقوم                 )ج( 
 خــارج حدودهــا الوطنــية بعملــيات تســليم مباشــر لعقــاقري مشــروعة خاضــعة للمراقــبة الدولــية 

عـندما تكـون عملـيات التسـليم هـذه ألشـخاص بصـفتهم الفـردية أو لشـركات غري مأذون هلا                      
 باسترياد هذه العقاقري، ال لشركات مرّخص هلا وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة؛

ضـرورة احـتفاظ املوّرديـن بسـجالت جلمـيع عملـيات تسـلّم وتسليم العقاقري                 )د( 
 اضعة للمراقبة الدولية، وذلك لفترة ال تقل عن عامني، وفقا للمعاهدات الدولية؛املشروعة اخل

 السلطات الوطنية املختصة على زيادة وعي اجلمهور باملخاطر املقترنة          يشـّجع  -٧ 
باحلصـول عـلى العقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقبة الدولية على حنو غري مأذون به عن طريق                    

تعلق بالنوعــية املشــكوك فــيها للمنــتجات ومبســاوئ عــدم وجــود اإلنترنــت، وخصوصــا فــيما يــ
 إشراف طيب مرافق؛

 إىل األمــني العــام أن حيــيل نــص هــذا القــرار إىل مجــيع الــدول األعضــاء يطلــب -٨ 
 .لكي تنظر فيه
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 مشروع القرار اخلامس
   طلب وعرض املواد األفيونية املستخدمة يف تلبية االحتياجات الطبية والعلمية  

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي،إن 
 وما سبقه من قرارات ٢٠٠٣يولـيه  / متـوز ٢٢ املـؤرخ  ٢٠٠٣/٤٠قـراره  إذ يسـتذكر     

 ذات صلة،

 عـلى أن احلاجـة إىل املوازنة بني العرض املشروع للمواد األفيونية على نطاق               وإذ يؤكـد   
تياجات الطبية والعلمية متثل العـامل والطلب املشروع على املواد األفيونية املستخدمة يف تلبية االح       

 عنصرا حموريا يف االستراتيجية والسياسة على الصعيد الدويل بشأن مراقبة املخدرات،

 أن هـناك حاجـة جوهـرية إىل الـتعاون الـدويل عـلى مراقـبة املخدرات مع                   وإذ يالحـظ   
الوحـــيدة الـــبلدان املـــوّردة التقلـــيدية والراســـخة، ضـــمانا لالمتـــثال العـــاملي ألحكـــام االتفاقـــية 

 )٤٢(،١٩٧٢ وتلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول )٤١(١٩٦١للمخدرات لسنة 

 أنــه أمكــن يف املاضــي حتقــيق تــوازن بــني اســتهالك وإنــتاج اخلامــات  وإذ يؤكــد جمــددا 
األفيونـية نتـيجة جلهود بذهلا البلدان املوّردان التقليديان، تركيا واهلند، جنبا إىل جنب مع سائر        

 ملنتجة،البلدان ا

 بشـأن اسـتمرار ازديـاد اإلنـتاج العـاملي للخامات األفيونية             وإذ يعـرب عـن قلقـه الـبالغ         
وتـراكم املخزونات الضخم على مدى السنوات املاضية نتيجة لفعالية قوى السوق، ّمما حيدث              
ــواد         ــتوازن احلــرج بــني العــرض والطلــب املشــروعني عــلى امل ــا أخــذ اآلن خيــلّ بال تضــاربا ومم

 ة املستخدمة يف تلبية االحتياجات الطبية والعلمية،األفيوني

 عــلى أمهــية االمتــثال للــتقديرات الــيت تضــعها وتثبــتها اهليــئة الدولــية ملراقــبة   وإذ يؤكــد 
املخـدرات فـيما يـتعلق بـزراعة اخلامات األفيونية وإنتاجها، خصوصا بالنظر إىل ما هو موجود                 

 حاليا من إفراط يف العرض،

ن الــوزاري املشــترك الــذي اعــُتمد أثــناء انعقــاد اجلــزء الــوزاري مــن   البــياوإذ يســتذكر 
 الـذي دعا فيه الوزراء وغريهم من املمثلني         )٤٣(الـدورة السادسـة واألربعـني للجـنة املخـدرات،         

_______________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ اجمللد املرجع نفسه، (41) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (42) 
 (43) A/58/124ألف-، الباب الثاين . 
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احلكومــيني إىل أن تواصــل الــدول إســهامها يف احلفــاظ عــلى تــوازن بــني العــرض والطلــب          
ــية املســتخ    ــات األفيون ــلى اخلام ــية، وأن تواصــل    املشــروعني ع ــية والعلم ــراض الطب دمة يف األغ

 تعاوهنا على منع انتشار مصادر إنتاج اخلامات األفيونية،

ــيا مناســبا يف العــالج    وإذ يؤكــد جمــددا  ــية اســتخداما طب  أمهــية اســتخدام املــواد األفيون
 املخفّف لآلالم، حسبما تدعو اليه منظمة الصحة العاملية،

ريا بني الدول من حيث حجم استهالك املخدرات، وأن  أن هناك تفاوتا كب    وإذ يالحـظ   
 استخدام املخدرات يف األغراض الطبية يف البلدان النامية ال يزال على مستوى منخفض جدا،

 مجـيع احلكومـات عـلى أن تواصـل االسهام يف احلفاظ على التوازن بني                حيـثّ  -١ 
 تلبــية االحتــياجات الطبــية العــرض والطلــب املشــروعني عــلى اخلامــات األفيونــية املســتخدمة يف

والعلمــية، الــذي ييّســر حتقــيقه اســتمرار احلكومــات، بقــدر مــا تســمح بــه نظمهــا الدســتورية     
والقانونــية، يف تقــدمي الدعــم إىل الــبلدان املــوّردة التقلــيدية والراســخة، وأن تــتعاون عــلى مــنع    

 انتشار مصادر إنتاج اخلامات األفيونية؛

ن املنــتجة عــلى أن متتــثل بشــّدة ألحكــام االتفاقــية  حكومــات مجــيع الــبلداحيــثّ -٢ 
 )٤٥(،١٩٧٢ وتلـك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول  )٤٤(١٩٦١الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة      

وأن تـتخذ تدابـري فّعالـة ملـنع إنـتاج اخلامـات األفيونـية غـري املشروع أو تسريبها إىل القنوات غري                       
وع، ويدعــو احلكومــات املعنــية إىل االســهام يف  املشــروعة، خصوصــا عــند زيــادة اإلنــتاج املشــر  

الدراسـة الـيت تضطلع هبا حاليا اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بشأن املزايا النسبية ملختلف طرائق                
إنتاج اخلامات األفيونية، ويشّجع البلدان املنتجة على اتباع أفضل املمارسات يف زراعة اخلامات             

 األفيونية وإنتاجها؛

حكومــات الــبلدان املســتهلكة عــلى أن ُتقــّيم احتــياجاهتا املشــروعة مــن    حيــثّ -٣ 
اخلامـات األفيونـية تقيـيما واقعـيا وأن تـبلّغ اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات بـتلك االحتياجات                      
ضـمانا لسـهولة الـتوريد، ويدعـو حكومات مجيع البلدان املنتجة خلشخاش األفيون أن حتد من            

ا احلجــم احلــايل ملخــزوناته العاملــية، مبــا يــتطابق مــع الــتقديرات الــيت  زراعــته، آخــذة يف اعتــباره
، وكذلـك أن تـراعي الـبلدان املنـتجة عند          ١٩٦١تضـعها وتثّبـتها اهليـئة وفقـا ملتطلـبات اتفاقـية             

 تقدمي تقديراهتا بشأن تلك الزراعة احتياجات الطلب اخلاصة بالبلدان املستهلكة؛

_______________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (44) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (45) 
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 مل يكن خشخاش األفيون يف املاضي ُيزرع        حكومات مجيع البلدان اليت   حيـثّ    -٤ 
فـيها ألغـراض إنـتاج اخلامـات األفيونـية املشـروع، عـلى أن تسـتلهم روح املسؤولية اجلماعية،                    

 فتمتنع عن القيام بزراعة خشخاش األفيون ألغراض جتارية، منعا النتشار مواقع التوريد؛

ه من جهود يف رصد تنفيذ      عـلى اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات ملـا بذلت            يـثين    -٥ 
 :قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، وخصوصا

يف حــثّ احلكومــات املعنــية عــلى جعــل حجــم اإلنــتاج العــاملي مــن اخلامــات    )أ( 
األفيونـية مـتوافقا مـع االحتـياجات املشـروعة الفعلية، وعلى اجتناب ما حيدثه تصدير املنتجات        

بوطة واملصادرة من اختالالت يف التوازن غري متوقّعة بني العرض          املصـنوعة مـن املخدرات املض     
 املشروع للمواد األفيونية والطلب املشروع عليها؛

يف دعـوة احلكومـات املعنية إىل ضمان أال تكون املواد األفيونية املستوردة إىل               )ب( 
خدرات املضبوطة  بلداهنـا ألغراض االستخدام الطيب والعلمي آتية يف األصل من بلدان حتّول امل            

 واملصادرة إىل مواد أفيونية مشروعة؛

يف الترتيـب الجـتماعات غـري رمسية، أثناء دورات جلنة املخدرات، مع الدول               )ج( 
 الرئيسية اليت تستورد اخلامات األفيونية وتنتجها؛

 إىل اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات أن تواصل جهودها يف رصد تنفيذ              يطلـب  -٦ 
لـس االقتصـادي واالجـتماعي ذات الصـلة، مبـا يكفل االمتثال التام ألحكام اتفاقية                قـرارات اجمل  

 ؛١٩٧٢ وتلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 

 إىل األمـني العـام أن يرسـل نص هذا القرار إىل مجيع احلكومات للنظر          يطلـب  -٧ 
درات يف دورهتـا الثامـنة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا           فـيه وتنفـيذه، وأن يقـدم إىل جلـنة املخـ           

 .القرار
   

 مشروعا مقررين ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمادمها -جيم 
  

 :توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني -٣
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 مشروع املقرر األول  
ن أعمال دورهتا السابعة واألربعني وجدول األعمال تقرير جلنة املخدرات ع  

  املؤقت والوثائق للدورة الثامنة واألربعني للجنة
حيـيط اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي علما بتقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا                 

  ويوافق على جدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة الثامنة واألربعني   )٤٦(السـابعة واألربعـني،   
للجــنة عــلى الــنحو املبــّين أدنــاه، عــلى أســاس أن ُتعقــد يف فييــنا، دون أي تكلفــة إضــافية،           
اجـتماعات فـيما بـني الدورتـني لوضع الصيغة النهائية للبنود املراد إدراجها يف جدول األعمال                 

 .املؤقت والوثائق املطلوبة للدورة الثامنة واألربعني
  

  الثامنة واألربعني للجنة املخدراتجدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة
 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢
  

  اجلزء املعياري  
 :مناقشة مواضيعية بشأن الوقاية من تعاطي العقاقري ومعاجلته و إعادة تأهيل املدمنني -٣

 بناء القدرات لدى اجملتمعات احمللية؛ )أ( 

ــناعة البشــرية     )ب(  ــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص امل ــناعة  /الوقاي ــتالزمة نقــص امل م
واألمراض األخرى املنقولة بالدم، يف سياق الوقاية       ) األيدز/اهلـيف (املكتسـب   

 .من تعاطي املخدرات

حملـة عامـة والتقدم الذي أحرزته       : مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة            -٤
 احملّددة يف اإلعالن السياسي الذي ٢٠٠٨ق غايـات وأهداف عام   احلكومـات يف حتقـي    

 .اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين

 :خفض الطلب على املخدرات -٥

خطـة العمـل لتنفـيذ اإلعـالن اخلـاص باملـبادئ التوجيهـية خلفـض الطلب على                   )أ( 
 املخدرات؛

_______________ 
 .(E/2004/28) ٢٨، امللحق رقم ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (46) 
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 .ملخدراتالوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي ا )ب( 

 :االجتار باملخدرات وعرضها بطرق غري مشروعة -٦

ــاملخدرات، واإلجــراءات الــيت اختذهتــا       )أ(  ــتعلق باالجتــار ب ــيما ي الوضــع العــاملي ف
 اهليئات الفرعية التابعة للجنة؛

 : للجمعية العامةمتابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب( 

تبادل ،  املطلوبنيتسـليم   (لقضـائي   الـتدابري الرامـية إىل تعزيـز الـتعاون ا          ‘١‘  
على املسـاعدة القانونـية، التسـليم املراقـب، االجتـار عـن طريق البحر، التعاون                

 ؛)إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك التدريب

 ؛مكافحة غسل األموال ‘٢‘  

  املخدرة  احملاصيل استئصالخطـة العمـل بشـأن الـتعاون الـدويل عـلى              ‘٣‘  
 .ة البديلةغري املشروعة وبشأن التنمي

 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٧

  اإلدمان؛رات يف نطاق مراقبة موادالتغّي )أ( 

 ؛اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )ب( 

 :متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة )ج( 

دمة يف   للسالئف املستخ   غري املشروع  صنعالالـتدابري الرامـية إىل مـنع         ‘١‘  
شروع، ومنع استرياد تلك السالئف     املصـنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري       

  على حنو غري مشروع؛وتصديرها واالجتار هبا وتوزيعها وتسريبها

طات األمفيتامينية وسالئفها واالجتار    خطـة العمل ملكافحة صنع املنشّ      ‘٢‘  
  على حنو غري مشروع؛هبا وتعاطيها

 .ن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتع الناشئة املسائل األخرى )د( 
  

   لعملياجلزء ا  
 .برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدراتالسياساتية إىل التوجيهات  -٨
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تعزيـز بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ودور اللجنة بصفتها هيئته                -٩
 .التشريعية

 .مليزانيةمسائل اإلدارة وا -١٠

* * * 

 . واألربعني للجنةالتاسعةجدول األعمال املؤقت للدورة  -١١

 . أخرىأعمال -١٢

 . واألربعنيالثامنةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا  -١٣
  

 مشروع املقرر الثاين  
   تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات            

يئة الدولية ملراقبة املخدرات عن حيـيط اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي علما بتقرير اهل      
 )٤٧(.٢٠٠٣عام 

  
  املسائل اليت اسُترعي انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها                          -دال  

ُيســترعى انتــباه اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي إىل القــرارات واملقــررات التالــية الــيت   -٤
 :اعتمدهتا اللجنة

  
 ٤٧/١القرار 

   م املتكاملة للمعلومات عن املخدراتحتقيق املستوى األمثل للنظ  
 إن جلنة املخدرات، 
أن الـدول األعضـاء أعربـت، يف اإلعـالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية            إذ تسـتذكر     

العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العشـرين، عن إدراكها أن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية هي            
 )٤٨(كامل ومتوازن،مسؤولية عامة ومشتركة تتطلّب اتباع هنج مت

_______________ 
 ).A.03.XI.1:منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام   (47) 
 .٢٠/٢- من مرفق قرار اجلمعية العامة دإ ٢الفقرة  (48) 
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 عن التزامها   )٤٩( أن الدول األعضاء أعربت، يف اإلعالن السياسي،       وإذ تسـتذكر أيضـا     
بــأن تــدرج يف بــراجمها واســتراتيجياهتا الوطنــية األحكــام الــواردة يف اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ   

 )٥٠(التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،

 اإلعـالن السياسـي، إىل إنشاء أو    أن الـدول األعضـاء دعـت، يف     وإذ تسـتذكر كذلـك     
تعزيـز آلـيات إقليمـية أو دون إقليمـية، حسب احلاجة إليها، مبساعدة من برنامج األمم املتحدة            
للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات واهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات، ودعــت تلــك اآللــيات إىل أن  

نفــيذ االســتراتيجيات الوطنــية، تتشــارك يف اخلــربات املكتســبة واالســتنتاجات املستخلصــة مــن ت
 )٥١(وإىل أن تقّدم إىل جلنة املخدرات تقارير عن أنشطتها،

الـتدابري الالزمـة لـتعزيز الـتعاون الـدويل على مواجهة مشكلة املخدرات              وإذ تسـتذكر     
  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،)٥٢(العاملية،

 ٢٩، املــؤرخ ١٩٩٣/٥٦لــس االقتصــادي واالجــتماعي   قــرار اجملوإذ تســتذكر أيضــا 
، بشـأن احلاجـة إىل مواءمـة نظـم املعلوماتـية يف األمم املتحدة وحتسينها من                 ١٩٩٣يولـيه   /متـوز 

 أجل استخدامها على النحو األمثل وسهولة الوصول إليها من جانب مجيع الدول،

ل البيانات إلكترونيا   بشأن إنشاء مرافق لتباد   ) ٣٧-د (٨ قرارها   وإذ تسـتذكر كذلـك     
بـني بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات والسلطات الوطنية املسؤولة عن مراقبة            
ــيت تســتعمل ألغــراض مشــروعة، مبوجــب        ــية والســالئف ال ــرات العقل ــاقري املخــدرة واملؤث العق

 املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،

شـاء آلـية إقليمـية لتـبادل املعلومات واخلربة          بشـأن إن  ) ٣٩-د (٤قـرارها   وإذ تسـتذكر     
 والتدريب واألفكار فيما يتعلق خبفض الطلب،

 بشــأن مــتابعة خطـة العمــل لتنفــيذ اإلعــالن اخلــاص  ٤٣/٢ قــرارها وإذ تسـتذكر أيضــا  
 باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،

_______________ 
 .٢٠/٢- من مرفق قرار اجلمعية العامة دإ١٧الفقرة  (49) 
 .٢٠/٣-معية العامة دإمرفق قرار اجل (50) 
 .٢٠/٢- من مرفق قرار اجلمعية العامة دإ ٩الفقرة  (51) 
 .٢٠/٤-األبواب ألف إىل هاء من قرار اجلمعية العامة دإ (52) 
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 اإلقليمــية ذات  الــذي دعــت فــيه الــدول واملــنظمات٤٤/١٤ قــرارهاوإذ تعــيد تأكــيد  
الصـلة إىل تدعـيم إجـراءات تـبادل املعلومـات فـيما بيـنها عن األمناط اجلديدة يف تناول العقاقري          

 وعن املواد املستهلكة،

، الـذي شّجعت فيه الدول على إشراك الصناعة         ٤٥/٦قـرارها   وإذ تعـيد أيضـا تأكـيد         
ي املواد ذات التأثري النفساين  الصـيدالنية يف توسـيع املعـارف عـن االحـتماالت املؤديـة إىل تعاط              

 واالرهتان هبا،

ــرارها وإذ تســتذكر  ــنظم مجــع املعلومــات    ٤٥/١٣ ق  بشــأن حتقــيق املســتوى األمــثل ل
 وحتديد أفضل املمارسات ملواجهة الطلب على املخدرات غري املشروعة،

 ،٤٦/٧ قرارها وإذ تستذكر أيضا 

باملـبادئ التوجيهية خلفض     خطـة العمـل لتنفـيذ االعـالن اخلـاص            وإذ تسـتذكر كذلـك     
الطلــب عــلى املخــدرات، الــذي حثّــت فــيه كــل الــدول عــلى تقيــيم أســباب وعواقــب اســاءة     

  مبا فيها املواد ذات التأثري النفساين،)٥٣(استعمال مجيع املواد،

ــية      وإذ تســتذكر  ــراجمها واســتراتيجياهتا الوطن ــدرج يف ب ــأن ت ــدول األعضــاء ب ــتزام ال  ال
عــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى املخــدرات        األحكــام الــواردة يف اإل 

 والتدابري الالزمة لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،

 عـلى أمهـية االسـتبيان اخلاص بالتقارير السنوية واالستبيان اخلاص بالتقارير             وإذ تشـّدد   
م التقدم احملرز يف خفض الطلب والعرض غري    اإلثناسـنوية كأسـاس الختـاذ تدابـري مضادة ولتقيي         

ــتدابري الــيت اعــتمدهتا       املشــروعني بشــأن املخــدرات غــري املشــروعة، ولتنفــيذ خطــط العمــل وال
 اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية          تدعـو  -١ 
 ؛٤٦/٧ إىل تنفيذ قرار جلنة املخدرات والدول األعضاء

إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يشّجع على                تطلـب    -٢ 
ــيانات عــن كــل مــن العــرض       ــلمعلومات عــن املخــدرات باســتعمال الب إنشــاء نظــم مــتكاملة ل

ــية       ــئة الدول ــتعاون مــع اهلي ــتعزيز ال ــاملخدرات غــري املشــروعة، وب ــتعلق ب ــيما ي ــبة والطلــب ف ملراق
املخــدرات ومــنظمة الصــحة العاملــية وهيــئات دولــية أخــرى، حــىت يتســىن مجــع املعلومــات عــن  
تعـاطي املخـدرات، عـلى حنـو مسـتدام ومـنخفض الـتكلفة وجعـل تلـك املعلومات متاحة لكل                     

_______________ 
 .٥٤/١٣٢ من مرفق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة  (53) 
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الـدول األعضـاء بغـية تيسري صوغ برامج سليمة خلفض الطلب والعرض فيما خيص املخدرات                
 غري املشروعة؛

 إىل املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،               طلـب ت -٣ 
رهـنا بتوافر تّربعات، قد تكون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لدى جلنة                

 وإمــا مــن أمــوال مرصــودة ألغــراض  )٥٤(املخــدرات بشــأن اســتخدام األمــوال العامــة الغــرض، 
ج العـاملي لـتقدير مـدى تعـاطي املخـدرات، بغـية حتسـني عملـية مجع         خمّصصـة، أن يعـّزز الـربنام     

وحتلــيل بــيانات شــاملة وقابلــة لــلمقارنة دولــيا عــن مــدى تعــاطي املخــدرات وأمناطــه واجتاهاتــه 
ــدول         ــع ال ــاطي املخــدرات، وذلــك بالتشــاور م ــبة عــلى تع والعواقــب الصــحية الوخــيمة املترت

هـنة يف االعتـبار، مبا يف ذلك الربامج الشاملة للحد        األعضـاء، مـع أخـذ املـبادرات االقليمـية الرا          
مـن عـدوى كل األمراض املنقولة بالدم، وكذلك الربامج الرامية إىل احلد من السلوك احملفوف           
باملخاطـر، والـربامج الرامـية إىل احلـد مـن تعـاطي املخدرات باحلقن، وبواسطة استعمال طرائق           

 صد األوبئة؛علمية سليمة وفّعالة من حيث التكلفة يف ر

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنظمات االقليمية،          تطلب -٤ 
رهـنا بـتوافر تـربعات، قـد تكـون إمـا مـن أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لدى جلنة                      
املخـدرات بشـأن اسـتخدام األمـوال العامـة الغـرض، وإمـا مـن أموال مرصودة ألغراض خمّصصة،                    
مواصـلة تـزويد الـدول، بـناء عـلى طلـبها، مبشـورة اخلـرباء حـول الطـرائق العلمية السليمة اخلاصة                       

 برصد األوبئة جلمع املعلومات عن تعاطي املواد غري املشروعة واالرهتان هلا وعواقبه؛

إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن   تطلـب    -٥ 
 .نة املخدرات يف دورهتا الثامنة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القراريقّدم إىل جل

  
 ٤٧/٢القرار 

متالزمة نقص املناعة املكتسب /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية  
   لدى متناويل املخدرات) األيدز/اهليف(

 إن جلنة املخدرات، 

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (54) 
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 اجملتمع والبلدان مبختلف  أن تعاطي املخدرات ميّس كل قطاعاتإذ تؤكّـد مـن جديـد      
مســتويات تنميــتها، وإذ تســلّم بــأن خفــض الطلــب عــلى املخــدرات ينــبغي أن يســتهدف كــل  

 قطاعات اجملتمع، مع أخذ السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي يف احلسبان،

األيدز / أن بـيانات بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشـأن اهليف             وإذ تضـع يف اعتـبارها      
األيدز يوجدون يف بلدان نامية، وأن      / يف املائـة مـن املصابني باهليف       ٩٥ أن أكـثر مـن       تشـري إىل  

 يف املائة   ١٠ سنة، وأن    ٢٤ و ١٥األيـدز تـتراوح أعمـارهم بني        /ثلـث حامـلي اإلصـابة باهلـيف       
األيـدز هـم مـن مـتعاطي املخـدرات بـاحلقن، وأن السـلوك احملفوف                /مـن كـل املصـابني باهلـيف       

 التشـارك يف اإلبر واحملاقن وغريها من األدوات امللّوثة، هو طريق خطري  باملخاطـر، مبـا يف ذلـك     
 ،)اهليف(الشأن لنقل العدوى بفريوس األيدز 

أن الرد الفّعال على املسائل اليت يثريها استهالك املخدرات يتطلّب        وإذ تؤكّد من جديد      
ج مــن االرهتــان هنجــا شــامال ميــتد مــن اإلحالــة إىل مؤسســات للــرعاية الصــحية مــن أجــل العــال   

لـلمخدرات، إىل توفـري معلومـات عامـة عـن املخـدرات ومعلومـات حمـّددة عـن العواقب السلبية                     
 على الصحة وعن خيارات الرعاية،

 بشـأن تعزيـز االسـتراتيجيات املـتعلقة بالوقايـة من فريوس        ٤٦/٢قـرارها   وإذ تسـتذكر     
  مكافحة تعاطي املخدرات،متالزمة نقص املناعة املكتسب يف سياق/نقص املناعة البشرية

وخصوصا  )٥٥(،٢٠٠٣وإذ حتـيط عـلما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام              
  منه،٢٢١الفقرة 

 )٥٦( اإلعـالن اخلـاص باملـبادئ التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات،          وإذ تسـتذكر   

 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،

 مــنه، وإذ ٢٥ وخاصــة املــادة )٥٧(يد تأكــيد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان، وإذ تعــ 
 األيدز ميّس األمن البشري،/تذكّر بأن فريوس اهليف

ــتزام بشــأن      وإذ تكــّرر اإلعــراب    ــدة يف إعــالن االل ــة اجملّس ــية العام عــن شــواغل اجلمع
 سة والعشرين، الذي اعتمدته اجلمعية يف دورهتا االستثنائية الساد)٥٨(األيدز،/اهليف

_______________ 
 ).A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣ات عن عام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدر  (55) 
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (56) 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (57) 
 .٢٦/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (58) 
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 عـلى إجـراء دراسـات وحبـوث بغـية تبـّين خمـتلف الفئات غري املنيعة من                   حتـثّ  -١ 
األخطــار ونطــاق وأمنــاط الســلوك احملفــوف باملخاطــر، مــن أجــل اســتحداث تدابــري تــرمي إىل   

 حتسني الرعاية والعالج الشاملني والتقليل من العواقب السلبية على الصحة؛

ــز ا حتــثّ أيضــا  -٢  ــرّوج وتدمــج تشــخيص     عــلى تعزي ــيت ت لسياســات الصــحية ال
االرهتـان لـلمخدرات واإلصـابة بفـريوس اهليف وغريه من األمراض املنقولة بالدم وعالج ذلك                
والــيت تتــناول الســلوك احملفــوف باملخاطــر، وتكــون موّجهــة حنــو أكــثر شــرائح اجملــتمع عرضــة   

 ألخطار تناول املخدرات؛

عزيز أنشطة اجملتمع املدين اليت هتدف إىل       عـلى بـذل اجلهـود يف سبيل ت        تشـّجع    -٣ 
تــرويج الــرعاية الصــحية والدعــم االجــتماعي لصــاحل متــناويل املخــدرات وأُســرهم، مــع أخــذ     

 اخلصائص املميزة واللوائح التنظيمية يف كل بلد يف االعتبار؛

 عـلى ضـرورة توسـيع سـبل حصول متناويل املخدرات على املعلومات              تشـّدد  -٤ 
ــة مــن اهلــيف واللقاحــات و  العامــة عــن الوقا  ــة املضــادة للهــيف /ي ــدز واألمــراض  /أو األدوي األي

 األخرى املنقولة بالدم؛

 بضـرورة إيـالء مـزيد مـن االنتـباه خلفض الطلب على املخدرات، من           تعـترف  -٥ 
 خالل ترويج استراتيجيات للوقاية من تناول املخدرات؛

طات احمللية واجملتمع    عـلى املشـاركة الواسـعة الـنطاق مـن جانـب السل             تشـّجع  -٦ 
املـدين يف وضـع سياسـات خلفـض الطلـب، مـن أجل تزويد متناويل املخدرات بالتثقيف وسبل                   

 العالج والرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع من جديد؛

ــو  -٧  ــرويج       تدع ــدول األعضــاء يف ســبيل ت ــني ال ــيما ب ــي واســع ف ــاون أفق إىل تع
 يف اعتـبارها ضرورة احلفاظ على هنج متوازن بني   إجـراءات هتـدف إىل خفـض الطلـب، آخـذة          

 خفض العرض وخفض الطلب؛

مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع برنامج           تشـّجع    -٨ 
األيـدز ومـنظمة الصـحة العاملـية وسائر املنظمات ذات الصلة، يف       /األمـم املشـترك بشـأن اهلـيف       

ــة مــن    حــدود والياهتــا الراهــنة، عــلى مواصــ   ــرامج الوقاي ــية ب لة اجلهــود الرامــية إىل دراســة فعال
األيـدز ذات الصـلة باملخدرات، وعلى تقدمي تقرير إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثامنة               /اهلـيف 

 واألربعني عن التقّدم احملرز يف هذا الشأن؛
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 إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، بالتنســيق مــع   تطلــب -٩ 
األيـدز ومـنظمة الصـحة العاملية وسائر املنظمات        /مج األمـم املـتحدة املشـترك بشـأن اهلـيف          بـرنا 

الدولــية ذات الصــلة، أن يدعــو إىل عقــد اجــتماع فــريق خــرباء دويل حكومــي يف فييــنا، رهــنا   
بـتوافر تـّربعات، قـد تكـون إّمـا من أموال عامة الغرض، وفقا ملبادئ جلنة املخدرات التوجيهية           

 وإّمـا مـن أمـوال مرصـودة ألغراض خمّصصة، من أجل     )٥٩(مـوال العامـة الغـرض،     السـتخدام األ  
ــريوس        ــا فـ ــيتني ومهـ ــألتني الرئيسـ ــأن املسـ ــّدد بشـ ــرنامج حمـ ــر بـ ــيع عناصـ ــلى جتمـ ــاعدة عـ املسـ

ــة مــن اهلــيف     /اهلــيف ــع التركــيز عــلى الوقاي ــاطي املخــدرات، م ــدز وتع ــاطي  /األي ــدز، وتع األي
ــوف بامل    ــاحلقن، والســلوك احملف ــريق للمناقشــة     املخــدرات ب ــك الف ــر ذل ــيح تقري ــر، وأن يت خاط

 املواضيعية اليت ستجري أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة املخدرات؛

إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، بالتنســيق مــع   تطلــب  -١٠ 
 األهداف  األيدز، أن يقوم بدور نشيط يف حتقيق      /بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشـأن اهلـيف           

 .اآلنفة الذكر
  

 ٤٧/٣القرار 
تعزيز مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ودور جلنة املخدرات   

   بصفتها واحدة من هيئاته التشريعية
 إن جلنة املخدرات،  
مــن جديــد أن التصــدي ملشــكلة املخــدرات العاملــية هــو مســؤولية مشــتركة   إذ تؤكّــد   

 متوازنا،تتطلب هنجا متكامال و

ديسمرب / كانون األول٢٠ جـيم املـؤرخ    ٤٦/١٨٥ قـرار اجلمعـية العامـة        وإذ تسـتذكر    
، الـذي قـّررت اجلمعـية العامـة يف الـباب السـادس عشـر مـنه أن تنشئ صندوق برنامج               ١٩٩١

األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات، ووّسـعت فـيه الواليـة املسندة إىل جلنة املخدرات            
  العمل بصفتها اهليئة التشريعية للربنامج وصندوقه،لتمكينها من

ــة  وإذ ترّحـــب    ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــؤرخ ٥٨/٢٦٩بقـ ــانون األول٢٣ املـ ــمرب / كـ ديسـ
 حيث )٦٠(،٢٠٠٧-٢٠٠٦، ومبذكـرة األمـني العـام عـن اإلطـار املقترح لفترة السنتني             ٢٠٠٣

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (59) 
 (60) E/CN.7/2004/12-E/CN.15/2004/13. 
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بشــأن بــرناجمي املخــدرات ُدعيــت جلــنة املخــدرات إىل اســتعراض اخلطــة الــربناجمية اإلثناســنوية  
 واجلرمية،

 اللذيـن دعـت فيهما من مجلة أمور إىل          ٤٥/١٧ و   ٤٤/١٦ قـراريها    وإذ تؤكّـد جمـّددا      
مواصـلة حتسـني اإلدارة وتعزيـز احلـوار مـع الـدول األعضـاء اسهاما يف تنفيذ الربنامج على حنو                     

 معّزز ومستدام،

 ،٤٦/٨ قرارها وإذ تؤكد جمددا أيضا  

 الذي عرض فيه    )٦١(،٤٦/٨قرير املديـر التنفـيذي املقـّدم عمال بقرارها           بـت  وإذ ترّحـب    
 املدير التنفيذي املبادرات العديدة اجلارية من قبلُ حتقيقا هلذه األهداف،

، وتالحـظ أن اإلدارة اجلـيدة تسـهم يف احلصـول على             ٤٦/٩ قـرارها    وإذ تعـيد تأكـيد      
 متويل قوي وقابل للتنّبؤ به، والعكس بالعكس،

إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل مــا   تطلــب  -١  
 اضطلع به حىت اآلن من إصالح وأن حيافظ على ثقافة التحسني املستمر؛

 بإعادة هيكلة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وعملية          ترّحـب  -٢  
 رات وبرنامج اجلرمية؛إصالحه اجلارية بقصد زيادة التآزر بني برنامج املخد

املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على            تشـّجع    -٣  
مواصــلة تيســري احلــوار مــع الــدول األعضــاء حــول املســائل الــربناجمية واإلداريــة وحــول عملــية   

 اإلصالح اجلارية؛

ضمن مكتب األمم    بالـتدابري العديدة املّتخذة لضمان اإلدارة الرشيدة         ترّحـب  -٤  
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، الـيت علَّق عليها املدير التنفيذي أمهية عالية، وتشّجع على                  

 استمرار الشفافية يف إدارة املوارد البشرية؛

 بإنشــاء وحــدة التقيــيم املســتقل اجلديــدة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين ترّحــب -٥  
زيادة التأكيد على التأثري الناتج يف العمل التقييمي للمكتب،      بـاملخدرات واجلـرمية، وتتطلّع إىل       

 وإىل جعل التقييم جزءا أصيال من تصميم املشاريع ورصدها وتنفيذها؛

دورهـا التشـريعي يف عملـية وضـع ميزانـية مكتب األمم املتحدة              تؤكّـد جمـّددا      -٦  
رات، والذي يشمل مجلة أمور     املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، فـيما يـتعلق باملراقبة الدولية للمخد            

_______________ 
 (61) E/CN.7/2004/10. 



 

39  
 

E/2004/28
E/CN.7/2004/13

ومـنها إسـداء املشورة إىل املكتب يف إعداد وتنفيذ امليزانية اإلثناسنوية، وإدارة موارد الربنامج،               
 بناء على األولويات اليت أقّرهتا الدول األعضاء؛

 إىل مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تيسري ذلك الدور            تطلـب  -٧  
لّخصـات إعالمـية مضمونية وخمتصرة ويف حينها، وكذلك تقدمي تقارير، عند            مبواصـلة تقـدمي م    

 االقتضاء، إىل مجيع الدول األعضاء؛

املديـــر التنفـــيذي عـــلى أن يســـتفيض يف عـــرض تفاصـــيل اإلطـــار       تشـــّجع  -٨  
ديسمرب / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٦٩االسـتراتيجي الـذي دعـا إلـيه قرار اجلمعية العامة            

ع خطــة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، ضــمن املــبادئ    ، وأن يضــ٢٠٠٣
التوجيهــية بشــأن السياســة العامــة الــيت قــد تصــدر عــن هيئــته التشــريعية، توفّــر لـــه االجتــاه             

 االستراتيجي على املدى املتوسط والطويل؛

ــيح       ترّحــب -٩   ــتطلع إىل اجنــازه، إذ يت ــية، وت ــالدارة املال ــام شــفّاف ل  بصــوغ نظ
ــر تكلفــة األنشــطة       ــاملخدرات واجلــرمية وللــدول األعضــاء تقدي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
العملياتـية للمكتـب وتأثريهـا وفعاليـتها بطـريقة منفتحة، ويسهم يف امليزنة القائمة على النتائج،                
كمــا تــتطلّع إىل مواصــلة تطويــر هــذا الــنظام، مبــا يف ذلــك إحــراز تقــّدم صــوب تنفــيذ اإلدارة    

 ئمة على النتائج؛القا

 جهـود املديـر التنفـيذي ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية              تؤّيـد  -١٠  
الرامـية إىل ضـمان إدراج القضايا املتعلقة مبكافحة املخدرات واجلرائم ذات الصلة باملخدرات،      

 على حنو منطي يف سياسات التنمية املستدامة؛

ن يقـّدم الـيها يف دورهتـا الثامـنة واألربعني تقريرا             إىل املديـر التنفـيذي أ      تطلـب  -١١ 
 .عن مواصلة التقّدم احملرز يف تنفيذ املزيد من التغيريات اإلدارية

  
 ٤٧/٤القرار 

املبادرات التعاونية والتشارك يف املعلومات االستخبارية كجزء من اجلهود   
  الدولية ملكافحة املخدرات غري املشروعة

 إن جلنة املخدرات، 
ــرارها إذ تســتذكر  ــلى      ٤٥/٢ ق ــال ع ــدويل الفّع ــتعاون ال ــيه بأمهــية ال ــذي ســلّمت ف  ال

مكافحـة الـتجارة العاملية باملخدرات غري املشروعة، وشّجعت الدول األعضاء على إنعام النظر              
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يف ضـرورة توفـري األسـاس القـانوين الـالزم لالضـطالع بأنشـطة عملياتـية مشـتركة عـرب حدود                      
 الواليات القضائية،

أفضل " أهنـا، يف القـرار نفسـه، أيـدت وضع مبادئ توجيهية بشأن               وإذ تسـتذكر أيضـا     
يف التشـارك يف املعلومـات االستخبارية واالضطالع بعمليات مشتركة بني الدول          " املمارسـات 

األعضـاء، وشـّجعت الـدول األعضـاء عـلى وضـع بـرامج تعاونـية من أجل دعم التدريب على                     
ــية     ــل إمكان ــانون وجع ــاذ الق ــلموظفني      إنف ــتاحة ل ــترات قصــرية م ــبادهلم لف ــني وت ــارة املوظف إع

 املسؤولني عن عمليات إنفاذ القانون من الدول األعضاء،

 أن األمـثلة عـلى الـتعاون الـدويل الـناجح يف التحقـيقات قـد تكـون هلا فائدة                     وإذ تـرى   
خدرات املعـترف هبـا يف التعاون الدويل على مكافحة امل         " أفضـل املمارسـات   "عملـية يف تطويـر      
 غري املشروعة،

 باألمـثلة عـلى التحقـيقات املشتركة الناجحة بني سلطات إنفاذ القوانني على          وإذ تـنّوه   
الصـعيد الثـنائي واالقلـيمي والـدويل، وتدرك ما أحرزه بعض البلدان من تقدم يف هتيئة األساس       

 منّسقة، أو/القانوين الالزم لالضطالع بأنشطة عملياتية مشتركة و

أمهـية الـتدابري الـيت تيّسـر الـتعاون الفّعـال يف التحقـيقات الدولـية بشأن                  تؤكـد    -١ 
القضـايا املـتعلقة بـاملخدرات غـري املشـروعة وذلـك وفقـا ملعـاهدات املساعدة القانونية املتبادلة،                   

 :وخصوصا

التوقـيع عـلى مذكرات تفاهم رمسية بني األجهزة الوطنية إلنفاذ القوانني توفر              )أ( 
ــتعاون يف التحقــيقات بشــأن األنشــطة اإلجرامــية عــرب    إطــارا مــتفقا علــ  ــبادل املســاعدة ولل يه لت

 الوطنية؛

ــتداب ضــباط اتصــال بشــأن إنفــاذ القوانــني إىل دول أعضــاء أخــرى لكــي      )ب(  إن
يوفــروا قــناة وطــيدة وموثوقــة لالتصــاالت العملياتــية والتواصــل والتشــارك يف املعلومــات بــني    

 ؛األجهزة الوطنية إلنفاذ القوانني

اســتخدام التدريــب الــتعاوين واإلعــارة يف تعزيــز الفهــم املتــبادل لــنظم العدالــة   )ج( 
 اجلنائية واملنهجيات والقدرات العملياتية يف الدول األعضاء؛

 الـــدول األعضـــاء عـــلى أن تســـتخدم قـــنوات االتصـــال القائمـــة وأن  تشـــّجع -٢ 
 عــلى ممــيزات الــتعاون تســتحدث، عــند االقتضــاء، قــنوات جديــدة لكــي تطّلــع إطّالعــا أكمــل 

الـدويل الـناجح يف التحقـيقات، وأن تـنظر يف مـا لتلك املميزات من أمهية يف تعزيز قدرهتا على           
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أو منّسقة وتعاون دويل يف حتقيقات بشأن قضايا        /املشـاركة يف مـبادرات اسـتهدافية مشتركة و        
 .تتعلق باالجتار باملخدرات غري املشروعة

  
 ٤٧/٥القرار 

القوانني على إنفاذ ملخدرات غري املشروعة يف جمال توصيف مسات ا  
   التعاونوحتسني النتائج حتقيق أقصى قدر من : الصعيد الدويل

 إن جلنة املخدرات، 
يوليه / متوز٢٢، املؤرخ  ٢٠٠٣/٣٥قـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      إذ تسـتذكر     
ــيه ٢٠٠٣ ــالدول األعضــاء أن تعــتمد تدابــري   ، الــذي أهــاب ف ــتعزيز مشــاريع  اجمللــس ب ــة ل  فعال

الـتعاون الـدويل الرامـية إىل حظـر االجتـار بـاملخدرات ومكافحته والتصدي ألنشطة اجلماعات                 
االجرامــية الضــالعة يف ذلــك االجتــار ومــا تــلجأ الــيه مــن تــنويع ألســاليبها ولــدروب الــنقل الــيت  

 تستخدمها،

مــم املــتحدة مكتــب األالــذي طلبــت فــيه إىل  ) ٣٩-د (١قــرارها وإذ تســتذكر أيضــا  
 أن تضـع بـروتوكوالت وأسـاليب معـيارية لتوصيف مسات العقاقري             املعـين بـاملخدرات واجلـرمية     

 املخدرة واملؤثرات العقلية الرئيسية وحتديد بصمات خواصها،

الـيت يقـوم هبـا قسـم املختـرب والشؤون العلمية التابع ملكتب               بأمهـية األعمـال   وإذ تسـلّم     
، الشرعيةالعلمية التحاليل رات واجلرمية، واألوساط الدولية املعنية باألمـم املـتحدة املعـين باملخد     

 وباجلهود اليت يبذالهنا لتعزيز التعاون الدويل،

 بأمهـية توصيف مسات املخدرات غري املشروعة وحتديد خصائصها يف       أيضـا  وإذ تسـلّم   
شطة عملياتية، دعـم مـا تقـوم بـه أجهزة إنفاذ القانون من مجع للمعلومات االستخبارية ومن أن        

 وكذلك يف مكافحة املخدرات غري املشروعة على الصعيد الدويل،

التـبادل الفعـال لـلمعلومات املـتعلّقة بتوصـيف مسات املخدرات بني               بضـرورة  تـّنوه وإذ   
الـدول مـن أجـل االرتقـاء بـالقدرة االسـتخبارية لـربامج توصـيف مسات املخدرات إىل املستوى                 

  املخدرات غري املشروعة، وأمناط االجتار هبا وشبكات توزيعها،األمثل، وتسهيل حتديد مصادر

بكـل اجلهـود الـيت بذلتها خمتلف البلدان واملناطق املشاركة يف توصيف        أيضـا    تـّنوه وإذ   
 مسات املخدرات ويف إنشاء قواعد بيانات يف هذا اخلصوص،
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  ضـرورة تطويـر أنشـطة توصـيف مسـات املخـدرات غـري املشـروعة اليت                 تؤكّـد  -١ 
 تقوم هبا أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات على الصعيد الدويل، مث ضرورة تنسيق تلك األنشطة؛

إىل مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يعّد، بالتعاون            تطلـب    -٢ 
مــع الــدول األعضــاء، ورهــنا بــتوافر تــّربعات، قــد تكــون إّمــا مــن أمــوال عامــة الغــرض، وفقــا   

 وإّما من أموال    )٦٢(ة لـدى اللجـنة بشـأن اسـتخدام األمـوال العامـة الغـرض،              للمـبادئ التوجيهـي   
مرصـودة ألغـراض خمّصصة، تقريرا يستبني فيه املبادرات الراهنة وأفضل املمارسات فيما يتعلق             

 :بتوصيف مسات املخدرات، وتشّجع الدول األعضاء على القيام مبا يلي

ــا   )أ(  ــيل مسـ ــلى حتلـ ــا عـ ــز قدراهتـ ــروعة  الســـعي إىل تعزيـ ت املخـــدرات غـــري املشـ
املنشطات املضـبوطة، مبا فيها اهلريوين، وغريه من املخدرات من فئة األفيونيات، والكوكايني و            

 ؛األمفيتامينية

املشــاركة يف التــبادل الــدويل لــلمعلومات املــتعلقة بتحلــيل مســات املخــدرات،   )ب( 
 هتا؛ولعّينات من املخدرات غري املشروعة املضبوطة بغرض حتليل مسا

السـعي إىل مـراجعة تشريعاهتا بغية تيسري تبادل املعلومات عن توصيف مسات              )ج( 
 املخدرات، وتبادل عّينات املخدرات، مع الدول األخرى؛

ــية     تدعــو  -٣  ــربية بغ ــيانات املخت ــدول األعضــاء إىل تشــجيع اســتعمال الب دعــم ال
ال، وخاصة لدى دعم األنشطة األعمـال الـيت تقـوم هبـا السـلطات الرقابية والصحية يف هذا اجمل             
بـرامج وإرساء أطر يف جمال إنفاذ       العملياتـية الـيت تقـوم هبـا أجهـزة إنفـاذ القوانـني، وإىل صـوغ                  

 .القانون من أجل ذلك الغرض
  

 ٤٧/٦القرار 
   التسليم املراقب الفّعال  

 إن جلنة املخدرات، 
جتــار غــري املشــروع يف   مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اال ١١ املــادة إذ تســتذكر 

 )٦٣(،١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (62) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (63) 
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ــة مشــكلة       وإذ تســتذكر أيضــا   ــلى مواجه ــدويل ع ــتعاون ال ــتعزيز ال ــة ل ــتدابري الالزم  ال
  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،)٦٤(املخدرات العاملية،

 االعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية       أن الدول ُشجعت، يف    وإذ تضـع يف اعتبارها     
ــز    )٦٥(العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين،   ــية إىل تعزي ــتدابري الرام  عــلى اســتعراض تنفــيذ ال

 التعاون القضائي،

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ٢٠ من املادة    ١ الفقـرة    وإذ تسـتذكر   
 )٦٦(عرب الوطنية،

ال واجلهـود الـيت تـبذهلا هيـئاهتا الفرعية، وهي اللجنة الفرعية املعنية              األعمـ وإذ تالحـظ     
باالجتـار غـري املشـروع باملخدرات واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط واجتماع      

يف أفريقيا، واجتماع رؤساء ) هونليا(رؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنـية بإنفـاذ قوانني املخدرات         
ملعنــية بإنفــاذ قوانــني املخــدرات يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، واجــتماع رؤســاء األجهــزة الوطنــية ا

األجهـزة الوطنـية املعنـية بإنفـاذ قوانني املخدرات يف أوروبا، واجتماع رؤساء األجهزة الوطنية                
املعنـية بإنفاذ قوانني املخدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، من أجل تعزيز التعاون القضائي              

لقوانـني على الصعيدين االقليمي والدويل، وخصوصا توصيات االجتماع الثالث عشر          وإنفـاذ ا  
لرؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنـية بإنفاذ قوانني املخدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، الذي                

، بشــأن فــائدة ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول٢٤ إىل ٢٠عقــد يف الســلفادور، الــربازيل، مــن  
 املراقب الفّعالة،عمليات التسليم 

  بشأن التسليم املراقب،٤٥/٤ قرارها وإذ تستذكر 

 بــأن عملــيات التســليم املراقــب هــي مــن الــتدابري اهلامــة يف مكافحــة االجتــار وإذ تســلّم 
بـاملخدرات وما يتصل به من جرائم، وأهنا تساعد على تبّين زعماء حلقات العصابات املتجرة                

  التنظيمية وشبكاهتا للتوزيع،باملخدرات وأساليب عملها وبنيتها

 عـلى أمهية توافر تشريعات مناسبة لدى الدول للتمكني من القيام بعمليات     وإذ تشـدد   
 التسليم املراقب،

_______________ 
 . ألف إىل هاء ٢٠/٤–قرار اجلمعية العامة د إ (64) 
 ٢٠/٢–مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (65) 
 .٥٥/٢٥املرفق األول لقرار اجلمعية العامة  (66) 
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 أن املـوارد احملـدودة، وخاصـة يف جمال مجع األدلة التقنية، قد تعرقل القيام               وإذ تالحـظ   
 بعمليات تسليم مراقب ناجحة،

ليب حتقـيق وحتـّر مـتقدمة وإىل تعزيـز الـتعاون والتنسـيق بني                لـلحاجة إىل أسـا     واعتـبارا  
السـلطات املعنية من أجل تبسيط مسار إجراءات املوافقة على عمليات التسليم املراقب الفعالة              

 واالضطالع بتلك العمليات،

 أن عـدم املعرفة مبختلف النظم القانونية يعرقل التسليم املراقب الفعال، وأن  وإذ تـدرك   
ت القانونـية لـدى الـدول األعضـاء متـثل عقـبات أخـرى أمـام عملـيات التسليم املراقب                      املتطلـبا 
 الفعالة،

  بشأن التسليم املراقب؛٤٥/٤ الدول إىل تنفيذ قرارها تدعو -١ 

 الـدول األعضاء على النظر، حيثما اقتضت الضرورة ذلك، يف اعتماد      تشـّجع  -٢ 
راقــب، أو إعــادة الــنظر فــيها حيــثما كــان قوانــني وإجــراءات وطنــية بشــأن عملــيات التســليم امل

ذلـك مناسـبا، بغـية ضـمان وجـود مـا هـو مالئـم مـن التشـريعات واملـوارد واخلـربة املتخصصة                         
 واإلجراءات وآليات التنسيق، من أجل التمكني من القيام بعمليات التسليم املراقب تلك؛

لطاهتا املعنية، الـدول األعضـاء عـلى تعزيـز الـتعاون والتنسيق فيما بني س     حتـثّ    -٣ 
 من أجل تيسري تنفيذ عمليات تسليم مراقب فعالة وناجعة؛

 الـدول األعضاء إىل النظر يف استحداث دورات تدريبية مشتركة حول         تدعـو  -٤ 
 التسليم املراقب لصاحل السلطات املعنية؛

ــاملخدرات واجلـــرمية أن جيمـــع،   تطلـــب -٥   إىل مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـ
ملنظمات الدولية ذات الصلة، معلومات مناسبة عن التسليم املراقب تتضمن فيما     بالـتعاون مـع ا    

تتضــمنه معلومــات عــن القوانــني واإلجــراءات القانونــية الوطنــية وعــن الســلطات املختصــة أو    
جهـات الوصـل الوطنـية بشـأن عمليات التسليم املراقب، حيثما كان ذلك مناسبا، رهنا بتوافر      

 أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لدى جلنة املخدرات         تـّربعات، قـد تكـون إما من       
  وإما من أموال مرصودة ألغراض خمّصصة؛)٦٧(بشأن استخدام األموال العامة الغرض

 الــدول األعضــاء إىل أن توفّــر يف الوقــت املناســب كــل املعلومــات ذات تدعــو -٦ 
 ات ذات الصلة بالتسليم املراقب؛الصلة باملوضوع اليت هي الزمة للمساعدة على مجع املعلوم

_______________ 
 .٤٤/٢٠مرفق قرار جلنة املخدرات  (67) 
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ــتوفر      تطلــب -٧  ــنا ب ــاملخدرات واجلــرمية، ره ــتحدة املعــين ب ــم امل  إىل مكتــب األم
تـّربعات، قـد تكـون إما من أموال عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لدى جلنة املخدرات                

التعاون بشـأن اسـتخدام األمـوال العامـة الغـرض، وإمـا من أموال مرصودة ألغراض خمّصصة، ب               
 مع اخلرباء املناسبني، أن ينظر يف اعداد دليل تدريبـي بشأن عمليات التسليم املراقب؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقدم إىل           تطلـب أيضـا    -٨ 
 .جلنة املخدرات يف دورهتا الثامنة واألربعني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار


