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    الفصل األول
اختاذ إجراء  الس االقتصادي واالجتماعيمن املسائل اليت تستدعي     

      بشأا أو اليت يوجه انتباهه إليها
  مشروع قرار يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي   -ألف  

    ة العامة باعتمادهاجلمعي
توصي جلنة املخدرات الس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشروع القرار   –١

  :التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة
    

إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتغيريات     
  اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

  ،جلمعية العامةاإن  
 ٢٠جـيم، املـؤرخ    ٤٦/١٨٥قرارها من الباب السادس عشر من  ٢لفقرة ا تستذكرإذ  

 اليت عهدت فيها إىل جلنة املخدرات مبهام إدارية ومالية معينة، ،١٩٩١ديسمرب /كانون األول

ديســمرب /كــانون األول ٢املــؤرخ ، ٥٢/١٤ جلنــة املخــدرات قــرار أيضــا وإذ تســتذكر 
٢٠٠٩،)1١(  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة بشـأن امليزانيـة    كذلك ذ تستذكر وإ 
  )2٢(،٢٠١١-٢٠١٠املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني 

يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      وقد نظرت 
إدخاهلا على اإلطـار االسـتراتيجي وآثارهـا علـى املكتـب وعلـى توزيـع        اليت يلزم عن التغيريات 

وإمكانيــة  املســتقل التقيــيمإنشــاء وحــدة عــن املــوارد علــى الــربامج الفرعيــة لربنــامج العمــل، و 
(تيجي التابعة للمكتب،استدامة وحدة التخطيط االسترا

3

٣(  

                                                           
  ، (E/2009/28/Add.1) ألف ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١(  

  .الفصل األول
  )٢( E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24.  
  )٣( E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13.  
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ــؤرخ  ٦٤/٢٤٣ هــاقرار وإذ تســتذكر  ــون  ٢٠٠٩ســمرب دي/كــانون األول ٢٤امل املعن
 ، والـذي أعربـت  "٢٠١١-٢٠١٠املسائل املتصلة بامليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني     "

منه عن قلقهـا إزاء احلالـة املاليـة العامـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           ٨٥يف الفقرة 
ربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني     واجلرمية وطلبت إىل األمني العام تقدمي مقترحات يف امليزانيـة ال 

 الع بواليته،طلكفالة أن يكون لدى املكتب موارد كافية لالض ٢٠١٣-٢٠١٢

املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات بتقريــر  حتــيط علمــاً  -١ 
وعلـى  واجلرمية عن التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وآثارها علـى املكتـب   

توزيع املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمل، وعن إنشاء وحدة التقييم املسـتقل وإمكانيـة   
ــب،    ــة للمكتـ ــتراتيجي التابعـ ــيط االسـ ــدة التخطـ ــتدامة وحـ (اسـ

4

ــذة   وترحـــب )٤ ــدابري املتخـ بالتـ
 كتب؛املالستحداث ج برناجمي مواضيعي وإقليمي التباعه يف تنفيذ برنامج عمل 

املتوقع حتقيقها يف الكفاءة نتيجة عملية إعادة التنظيم املقترحـة   لزيادةا تالحظ  -٢ 
ة التـابع  مكتب خدمات الرقابة الداخلي قدمهالتوصيات اليت ل، على اخلصوص، تستجيبواليت 

  يف ميزانيـــة مكتـــب  دةًيف الكفـــاءة جمســـ  الزيـــادةرؤيـــة هـــذه  إىل ع ، وتتطلّـــلألمانـــة العامـــة 
 ؛٢٠١٣-٢٠١٢خدرات واجلرمية لفترة السنتني األمم املتحدة املعين بامل

  ســتلزم إجـــراء أي تغـــيري علـــى إطـــار تأن إعـــادة التنظـــيم لـــن  تالحــظ أيضـــاً   -٣  
وأن اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح للفتــرة  ٢٠١١-٢٠١٠لفتــرة لاألمــم املتحــدة االســتراتيجي 

٢٠١٣-٢٠١٢ املواضيعي واإلقليمي؛ناجمي نهج الربالد سيجس 

تسـهم يف حتسـني   جيـب أن  أن عمليـة إعـادة التنظـيم املقترحـة      لكتالحظ كـذ   -٤ 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ نفّذهابرامج وأنشطة املساعدة التقنية اليت ي

لـن تنـتقص مـن الوضـع احلـايل ألي      عملية إعادة التنظـيم املقترحـة   أن  تالحظ  -٥ 
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ نشاط من األنشطة اليت يروجها مكتب األمم

كــانون  ٢املــؤرخ ، ٥٢/١٤رت، يف قرارهــا قــر جلنــة املخــدرات أن تســتذكر  -٦  
أن تتضمن امليزانية املدجمـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        )5٥(،٢٠٠٩ديسمرب /األول

الـة  م مسـتدامة وفع اعتمادات كافية إلنشاء وحدة تقيـي  ٢٠١١-٢٠١٠واجلرمية لفترة السنتني 

                                                           
  )٤( E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13.  
  ، (E/2009/28/Add.1) ألف ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٥(  

  .الفصل األول
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إعـادة  األمانـة العامـة علـى تنفيـذ ذلـك القـرار بسـرعة والبـدء يف          ومستقلة يف عملياـا، وحتـثّ  
 ؛ريدون مزيد من التأخ املستقلإنشاء وحدة التقييم 

املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن      إىل  تطلب  -٧  
 االستراتيجي مبا يتماشى مع أمهية املهام اليت تضطلع ا الوحدة؛يكفل استدامة وحدة التخطيط 

يف  أن إعــادة إنشــاء وظيفــة رئــيس فــرع البحــوث وحتليــل السياســات تالحــظ  -٨  
النظـر فيهـا إال بعـد أن     ينبغي، ال ١-، برتبة مدمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ووحدة التخطيط االستراتيجي؛ املستقللتقييم من أجل وحدة ا التمويلر ما يكفي من يتوفّ

بعملية إعادة تنظيم شـعبة شـؤون املعاهـدات     يف السياق املذكور، حتيط علما،  -٩ 
وتشــجع ذلــك  ،وشــعبة العمليــات التــابعتني ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

  )6٦(؛عملية التحسني املستمر للمكتب يف باعتباره خطوة هامة
املخـدرات ومنـع   كافحـة  على أمهيـة تقـدمي املسـاعدة القانونيـة يف جمـال م      تشدد  -١٠ 

 ؛التابع للمكتب اجلرمية وعلى ضرورة ربط تلك املساعدة بأعمال فرع الربامج املتكاملة والرقابة

 الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ تالحظ بقلق  -١١ 

ر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى         املدي حتثّ  -١٢  
 ٢٠١٣-٢٠١٢كفالة أن يقدم املكتب إىل األمني العام ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السـنتني  

املالية؛ ملكتباد بشكل مناسب احتياجات جتس 

لربناجمية املقترحة يزانية اإىل األمني العام أن يويل االهتمام الواجب، يف امل تطلب  -١٣  
، الحتياجات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مـن  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

وخطـة العمـل   اإلعـالن السياسـي   املوارد لكي ينهض بالواليات املوكولة إليه، آخـذا يف االعتبـار   
 )7٧(،ملخدرات العامليـة بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة ا

  مع التركيز بوجه خاص على ااالت اليت يوجد فيها نقص يف املوارد؛
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن    تطلب -١٤  

 رات نــة جلم إىل يقـدـا الرابعــة واخلمســني تقريـراً عــن تنفيــذ عمليـة إعــادة تنظــيم    املخــديف دور
  .ة شؤون املعاهدات وشعبة العملياتشعب

  
                                                           

  )٦( E/CN.7/2010/13–E/CN.15/2010/13 ٣٥والفقرة  ٣- ١، الفقرات.  
  )٧( A/64/92-E/2009/98 ،ألف- الباب الثاين.  
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    مشاريع املقررات املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي العتمادها  - باء  

  :توصي اللجنة الس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ٢
  

    مشروع املقرر األول    
واخلمسني وجدول األعمال  تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورا الثالثة    

    املؤقت والوثائق اخلاصة بدورا الرابعة واخلمسني
  :إن الس االقتصادي واالجتماعي  
  حييط علما بتقرير جلنة املخدرات عن دورا الثالثة واخلمسني؛  )أ(  
ــدورة الرابعــة واخلمســني       )ب(   ــائق اخلاصــة بال يقــر جــدول األعمــال املؤقــت والوث

أدناه، على أن تعقد اجتماعات بني الـدورتني يف فيينـا لالنتـهاء مـن إعـداد البنـود       للجنة املبينني 
  .اليت ستدرج يف جدول األعمال املؤقت والوثائق الالزمة لتلك الدورة

  
    جدول األعمال املؤقت والوثائق اخلاصة بالدورة الرابعة واخلمسني للجنة املخدرات    

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١ 
  .جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار   - ٢ 
  الوثائق   
  جدول األعمال املؤقت وشروحه   

    
  اجلزء العملي  
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم     -٣ 

ــة    ــة، وتـــدعيم ذلـــك الربنـــامج ودور جلنـ املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ
ــة      املخــدرات بصــفتها هيئ  ــك مســائل الشــؤون اإلداري ــا يف ذل ــة، مب ــه اإلداري ت

  :وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والتوجيهـات        )أ(   

  بشأن السياسة العامة املقدمة له؛
دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب         )ب(   

  :املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية األمم
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تدعيم برنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ‘١‘     
  باملخدرات واجلرمية؛

  .مسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  ‘٢‘     
  الوثائق   
  تقرير املدير التنفيذي   
  )حسب االقتضاء(تقارير األمانة    

  زء املعيارياجل    
  .]يقرر املوضوع الحقاً[مناقشة املوضوع احملوري   - ٤ 
ــة العمـــل بشـــأن التعـــاون الـــدويل صـــوب      -٥  ــة اإلعـــالن السياســـي وخطـ متابعـ

  .استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
  الوثائق   
  )حسب االقتضاء(تقارير األمانة    
  .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات: اتخفض الطلب على املخدر  - ٦ 
  الوثائق   
  تقارير األمانة   
على حنو غري مشروع والتدابري ذات الصلة االجتار باملخدرات وعرضها   - ٧ 

  :بذلك
الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق باالجتــار باملخــدرات، وتوصــيات اهليئــات     )أ(   

  الفرعية التابعة للجنة؛
  املخدرات غري املشروع؛ احلد من عرض  )ب(   
  ؛املنشطات األمفيتامينيةمراقبة السالئف و  )ج(   
إبــادة الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل الــيت    علــىالتعــاون الــدويل   )د(   

  التنمية البديلة؛ علىتستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية و
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  الوثائق   
  تقارير األمانة   
  :ع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويلمكافحة غسل األموال وتشجي  - ٨ 
  مكافحة غسل األموال؛  )أ(   
  .التعاون القضائي  )ب(   
  الوثائق   
  )حسب االقتضاء(تقرير األمانة    
  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  - ٩ 
  التغريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )أ(   
  خدرات؛تقارير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )ب(   
بكميـات  التعاون الدويل لضمان تـوافر املخـدرات واملـؤثرات العقليـة       )ج(   

، والعمـل يف الوقـت نفسـه علـى منـع      لألغراض الطبية والعلميةكافية 
  ؛تسريبها

  .املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  )د(   
  الوثائق   
  ٢٠١٠ملخدرات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة ا   
مــن  ١٢عــن تنفيــذ املــادة  ٢٠١٠تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات لعــام     

اتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة االجتـار غــري املشـروع يف املخـدرات واملــؤثرات       
  ١٩٨٨العقلية لسنة 

  )حسب االقتضاء(مذكرات من األمانة    
* * *  

  .اخلامسة واخلمسني للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة   -١٠  
  .مسائل أخرى  -١١  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة واخلمسني  -١٢  
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    مشروع املقرر الثاين    
    تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات    

حييط الس االقتصادي واالجتماعي علما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   
٢٠٠٩.)8٨(  

    
    املسائل اليت يوجه انتباه الس االقتصادي واالجتماعي إليها  - جيم  

 املقررات التالية اليتيوجه انتباه الس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات و  - ٣
  :اعتمدا اللجنة

    
    ٥٣/١القرار     

  تعزيز الوقاية اتمعية من تناول املخدرات
  إن جلنة املخدرات، 
اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين،  ستذكرإذ ت 

واعترفت فيه الدول األعضاء بأن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية هي مسؤولية عامـة ومشـتركة   
(تتطلّب جا متكامال ومتوازنا،

9

تتساند فيه مراقبـة عرضـها وخفـض الطلـب عليهـا، علـى النحـو         )٩
ن يف اإلعالن اخلاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى املخـدرات      املبي)

10

والتـدابري الالزمـة    )١٠
(لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،

11

١١(  
املـؤرخ  ) ٢٦-د(يـاء   ٦٨٩قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      وإذ تستذكر أيضـا  

  ،١٩٥٨يوليه /متوز ٢٨
املخـدرات   تنـاول الذي أكّدت فيـه مـن جديـد أن     ٤٦/١ارها قروإذ تستذكر كذلك  

الدول األطراف يف املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة     غري املشروع سلوك ميكن الوقاية منه وحثّت فيه
 املخدرات على اختاذ مجيع التدابري لضمان سالمة تلك املعاهدات،

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  )٨(  
  .٢، الفقرة ، املرفق٢٠/٢-دإاجلمعية العامة  قرار )٩(  
  .٨و ٤، املرفق، الفقرتان ٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة دإ  )١٠(
  .، الفروع ألف إىل هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )١١(
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 ،٤٨/٤و ٤٤/٥و ٤٣/٤و ٤٢/٦و) ٢٧-د( ١قراراا وإذ تستذكر  

املخـدرات يف  ملراقبـة  قـد عرفتـه اهليئـة الدوليـة     " املخـدرات  تنـاول "أن تعـبري  ذ تدرك وإ 
(٢٠٠٩ لعام تقريرها السنوي

12

واملـؤثرات العقليـة    اتلمخـدر لغري املشـروع  االستهالك بأنه  )١٢
  املشمولة باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات،

ــا  ــاء إ   وإذ تـــدرك أيضـ ــع الـــدول األعضـ ــعى مجيـ ــة أن تسـ ــاول  أمهيـ ــن تنـ ــة مـ ىل الوقايـ
  املخدرات،

الشــروع يف تنــاول املخــدرات هــي وســيلة ناجعــة   الوقايــة مــن أن وإذ تــدرك كــذلك  
  منها،إلبقاء الناس متحررين 

أن الوقاية مـن تنـاول املخـدرات تركّـز علـى خفـض عوامـل اخلطـر وزيـادة          وإذ تدرك  
طائفة واسـعة مـن اجلهـود يف    عوامل الوقاية، وأن تدخالت الوقاية من تناول املخدرات تشمل 

إنفــاذ القــانون أجهــزة واملــدارس و واُألســراألفراد واألقــران والشــباب تتعلــق بــجمــاالت خمتلفــة 
  واتمع عموما، ،والعدالة اجلنائية، واتمعات احمللية

إحـدى مسـائل   املخدرات هو  تناولفيه بأن  سلّمتالذي  ٥١/٣قرارها وإذ تستذكر  
كشـفه املبكّـر والتـدخل السـريع لوقفـه ووصـل األشـخاص بسـبل تلقّـي          وبأن الصحة العمومية 

الرعايــة حبثــه يف ســياق جيــب  ةعموميــ ةالعــالج، عنــد االقتضــاء، هــي أمــور تتطلــب ــج صــح 
  الصحية واالجتماعية بني مقدمي الرعاية واملرضى،

ة أن جهود الوقاية من تناول املخدرات هي وسـيلة فعالـة مـن حيـث التكلفـ     وإذ تدرك  
مـن خـالل ـج     تنسيقا كـامال خلفض الطلب على املخدرات وهي أجنع ما تكون عندما تنسق 

ومنظمــات غــري حكوميــة متعــددة يف إطــار  حكوميــة متعــدد القطاعــات تشــارك فيــه وكــاالت  
  ،متويال كافيااتمعات احمللية وعندما متول 

املطــورة حمليــا، ات أن اجلهــود الــيت تبــذل للوقايــة مــن تنــاول املخــدر   وإذ تــدرك أيضــا 
ميكـن أن تسـهم يف بنـاء حتالفـات      ،واليت تشارك فيها قطاعـات متعـددة يف إطـار اتمـع احمللـي     

التصـدي ملشـاكل اتمـع احمللـي وتعبئـة      ، مـن أجـل   شاملة وفعالة للوقاية مـن تنـاول املخـدرات   
ومنشـآت  نون حتالفات الشباب واآلباء واألمهات واملؤسسات التعليمية ومؤسسات إنفـاذ القـا  

األعمال ووسائط اإلعـالم ومقـدمي الرعايـة الصـحية واملنظمـات الدينيـة واألخويـة الـيت تعمـل          
  بالترادف مع اهليئات احلكومية،
                                                           

  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )١٢(
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بأن الوقاية من تناول املخدرات ينبغي أن تكون عنصرا من عناصـر اجلهـود   وإذ تسلّم  
لــي، كــاجلهود الراميــة إىل منــع األخــرى املتعــددة القطاعــات املبذولــة علــى مســتوى اتمــع احمل 

  الفقر، وغريها من اجلهود، القضاء علىالعنف و
ــرامج الوقايــة والعــالج مــن املخــدرات يف إطــار ا   وإذ تــدرك  ســرة، الــيت ترتقــي  ُألأن ب

ز اسـتقرارها ورفاهتـها ميكـن أن تكسـر     سرة وتعزُألتضمن متاسك اومبهارات اآلباء واألمهات 
  بني األجيال،املمتدة  حلقات اإلدمان والعنف والفقر

يف إطار اتمع احمللي ميكنـها أن ختفـض مـن     املبذولةأن جهود الوقاية  وإذ تدرك أيضا 
  ا،واالران املخدرات  تناول

تصـمم بطريقـة   املخـدرات، عنـدما   تنـاول   ية ملكافحةمالت اإلعالماحلأن وإذ تالحظ  
نشـورات والعـروض التلفزيونيـة ومواقـع     املتنفـذ بواسـطة   الظـروف احملليـة وعنـدما    فعالة لـتالئم  

ها الشــباب واجلمهــور عمومــا، بإمكاــا أن تعــزز مدســتخالــيت ي افــلاإلنترنــت وغريهــا مــن احمل
  وتكمل السياسات والربامج الرامية إىل الوقاية من تناول املخدرات وتوعية الناس بذلك،

مبا فيهـا الـربامج القائمـة    أن مجيع أنواع برامج الوقاية من تناول املخدرات، وإذ تدرك  
عنـدما تكـون   علـى أشـد فعاليتـها    يف إطار اتمعات احمللية واملدارس ووسائط اإلعـالم، تكـون   

  ،االقتضاءالظروف احمللية ومكيفة ثقافيا، حسب مصممة لتالئم 
تحـررة  للمجتمعات احملليـة امل بأنشطة الدول األعضاء اليت أنشأت حتالفات وإذ ترحب  

  ت،من املخدرا
الراميــة إىل الوقايــة مــن تنــاول  هــاالــدول األعضــاء علــى مواصــلة جهودحتــثّ   -١ 

املخدرات وعلى وضع سياسات وقوانني وممارسات وطنية ميكـن إدماجهـا يف الـربامج الوطنيـة     
  والربامج القائمة يف إطار اتمعات احمللية للوقاية من تناول املخدرات؛

منسـقة   تـدابري مكافحـة وطنيـة   لنظر يف تنفيذ الدول األعضاء على احتثّ أيضا   -٢ 
إىل يف اتمــع املــدين، املعنيــة تعــددة املقطاعــات الللوقايــة مــن تنــاول املخــدرات تتضــمن تعبئــة  

ــب  ــاذ القــ    جان ــات إنف ــة تشــمل هيئ ــات حكومي ــة   واننيهيئ ــة اجلنائي ــات وكــذلك والعدال اهليئ
االطِّـالع علـى الـربامج     علـى ل معـا  االجتماعية والصحية وهيئات توفري الرعاية، من أجل العمـ 

الة للوقاية من تناول املخدرات واملشاركة فيها ودعمها؛الفع  
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الدول األعضاء علـى متويـل اجلهـود املبذولـة يف إطـار اتمعـات       حتثّ كذلك   -٣ 
احمللية للوقاية من تناول املخدرات واليت تشـمل التـدريب وتنفيـذ االسـتراتيجيات القائمـة علـى       

  ؛حيثما يتطلّب الوضع الوطين ذلكاألدلة، 
يــة ملكافحــة الــدول األعضــاء علــى وضــع ومتويــل وتنفيــذ محــالت إعالمحتــثّ   -٤ 

، تكـون مالئمـة   اُألسـرة يف إطـار  تنفَّـذ  لوقاية من تناول املخدرات لاملخدرات، وكذلك برامج 
  ؛، حيثما يتطلب الوضع الوطين ذلكالحتياجات سكاا

يف  تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يــدرج  مــن مكتــب األمــم امل تطلــب   -٥ 
منائط بشأن الوقاية من تنـاول  ، حسب االقتضاء، برامج املساعدة التقنية والتدريب ذات الصلة

  .املخدرات يف إطار اتمع احمللي
    

    ٥٣/٢القرار     
الوقاية من تناول املخـدرات غـري املشـروعة يف الـدول األعضـاء وتعزيـز التعـاون        

  شأن سياسات الوقاية من تعاطي املخدراتالدويل ب
  إن جلنة املخدرات،  
13(،١٩٦١إىل االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة  إذ تشــري   

وتلــك االتفاقيــة بصــيغتها   )١٣
14(،١٩٧٢املعدلـة بربوتوكــول ســنة  

15(،١٩٧١واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لســنة  )١٤

واتفاقيــة األمــم  )١٥
16(،١٩٨٨يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة لسـنة     املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـروع  

واتفاقيـة   )١٦
(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

17

(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، )١٧
18

١٨(  
اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا   إىل  أيضـــا تشـــريوإذ   

(االســتثنائية العشــرين، 
19

ــدويل صــوب     لسياســيواإلعــالن ا )١٩ ــاون ال وخطــة العمــل بشــأن التع

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد   )١٤(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )١٥(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )١٦(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، الد   )١٧(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )١٨(
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )١٩(
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20(،ملواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة     ستراتيجية متكاملـة ومتوازنـة  ا

يف اجلـزء  الـذي اعتمـد    )٢٠
املـؤرخ   ٦٤/١٨٢وقـرار اجلمعيـة العامـة     ،للجنـة رفيع املستوى من الـدورة الثانيـة واخلمسـني    ال

  ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨
ــددا   ــا  وإذ تؤكّـــد جمـ ــري   ٤٥/١٥قرارهـ ــدرات غـ ــأن خفـــض الطلـــب علـــى املخـ ، بشـ

املشروعة، الذي أقرت فيـه باحلاجـة إىل احلفـاظ علـى ـج متـوازن ومتكامـل يف معاجلـة طلـب          
  ،املخدرات واملؤثرات العقليةوعرض 
، بشأن ترويج السياسـات الراميـة إىل الوقايـة مـن     ٤٨/٤قرارها  وإذ تؤكّد جمددا أيضا  

ري املشروعة، الذي أعربت فيه عن بالغ قلقهـا إزاء خمـاطر تنـاول املخـدرات     تناول املخدرات غ
وما يحدثه مـن آثـار علـى حريـة الشـباب وتنميتـهم، ومـا يترتـب علـى تعـاطي املخـدرات مـن             

  عواقب صحية واجتماعية سلبية،
21(،٢٠٠٩تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات لعـام       وإذ تضـع يف اعتبارهـا     

الـذي   )٢١
  زت فيه اهليئة على الوقاية من تعاطي املخدرات،ركَّ

عن قلقها إزاء حجم إنتاج املخدرات غري املشروعة ونطاق تناوهلا املُقلقَـني  وإذ تعرب   
  يف غالبية مناطق العامل،

مــع ذلــك أن مســتوى تنــاول املخــدرات غــري املشــروعة يف بعــض املنــاطق    وإذ تــدرك   
  مستقر أو حىت آخذ يف االخنفاض،

ــ   ــة مـــن تعـــاطي      ع يف اعتبارهـــا وإذ تضـ ــتثمار يف الوقايـــة املســـتندة إىل األدلـ أن االسـ
املخدرات سوف يؤدي إىل إحراز تقدم كبري، وأن تدابري الوقاية ينبغي أن تواكـب االجتاهـات   

  الدولية املتغرية يف تناول املخدرات ويف املواقف إزاء ذلك التناول،
تعلق بوضـعها الـداخلي، سياسـات    الدول األعضاء على أن تضع، فيما يحتثّ   -١  

حمدثة للوقايـة مـن تنـاول املخـدرات غـري املشـروعة، ال سـيما يف صـفوف الشـباب، تسـتند إىل           
أفضل ما يتـوفّر مـن أدلـة وطنيـة ودوليـة، وعلـى كفالـة إجـراء تقيـيم لتـدابري التصـدي اجلديـدة             

  واملبتكرة، مع مراعاة تشريعاا الوطنية؛
بضـمان معاجلـة مجيـع جوانـب خفـض       ام الـذي ال يتزعـزع  االلتز جمددا تؤكّد  -٢  

التعاون الدويل، مبا يتوافق متاماً مع مقاصد ومبادئ ميثـاق  جوانب طلب املخدرات وعرضها و

                                                           
)٢٠(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٢١(
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(األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
22

ومع املراعاة التامـة، علـى    )٢٢
ليميـة وملبـدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة       وجه اخلصوص، لسـيادة الـدول وحرمتـها اإلق   

ألفـراد كافـة، وملبـدأي    الذاتية لريات األساسية، وللكرامة احلللدول، وجلميع حقوق اإلنسان و
  التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

ــدول األعضــاء علــى أن تزيــد مــن وعــي اجلمهــور باملخــاطر املتصــلة     حتــثّ   ‐٣   ال
ا يف ذلك املخاطر املرتبطة بالتناول غري املشروع لألدوية اليت تصـرف بوصـفات   باملخدرات، مب
  طبية مشروعة؛

الدول األعضاء على إذكاء الوعي بأمهية تيسري اختيار أساليب العـيش  تشجع   ‐٤  
الصحية والترغيب عـن االختيـارات غـري الصـحية يف بيئـات خمتلفـة، منـها مـثال، ضـمن بيئـات           

؛ ويف املدارس واجلامعات وأماكن العمل؛ ويف وسـائط النقـل العـام؛ ويف    أخرى، داخل اُألسرة
  أماكن الترفيه والتسلية؛ وأثناء قيادة السيارات؛

الدول األعضاء على االستعانة بكيانات القطـاع اخلـاص الـيت هلـا     أيضا  تشجع  -٥  
دين وسـائر  تأثري قـوي علـى مواقـف وسـلوك الشـباب، مبـا يف ذلـك صـناعة الترفيـه واتمـع املـ           

  اجلهات الفاعلة ذات الصلة، يف الترويج ألساليب العيش الصحية؛
الكيانات ذات الصلة على توعية اجلمهور وإثارة النقـاش يف منـابر    تشجع كذلك  - ٦  

  الشباب ووسائط اإلعالم بشأن خماطر املخدرات غري املشروعة وغريها من مواد اإلدمان ومضارها؛
لى القيام بأنشطة للوقايـة مـن تنـاول املخـدرات غـري      الدول األعضاء عتشجع   -٧  

املشروعة، تكون مقترنـة بـاجلهود الراميـة إىل وقايـة األحـداث مـن تنـاول أي مـادة يحتمـل أن          
23(؛وفقا لإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات يساء استعماهلا،

٢٣(  
اء االجتماعي يسـهم يف تعـاطي   الدول األعضاء على أن تدرك أن اإلقصحتثّ   -٨  

املخدرات واعتالل الصحة والسلوك السليب احملتمل واألنشـطة اإلجراميـة، وأن مـن الضـروري     
االهتمام بالرفاه األساسي لألشخاص احملتاجني، ومراعاة حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية، وذلـك  

  من أجل خفض تناول املخدرات غري املشروعة خفضا فعاال؛
لدول األعضاء على تكـرار أنشـطة الوقايـة الشـاملة للجميـع خـالل خمتلـف        اتشجع   - ٩  

  مراحل الطفولة واملراهقة، وذلك لتعزيز األهداف األصلية وإحداث أثر ملحوظ ومستدام؛
                                                           

  ).٣- د(ألف  ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٢(
  .٢٠/٣- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٢٣(
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الدول األعضـاء علـى اسـتغالل القـدرات الكامنـة لـدى الشـباب        تشجع أيضا   -١٠  
ذ تــدخالت الوقايــة مــن تعــاطي  بصــفتهم أصــحاب مصــلحة وشــركاء فــاعلني يف وضــع وتنفيــ  

  املخدرات، وذلك لتعزيز فعالية ومصداقية تلك التدخالت يف أوساط الفئات املستهدفة؛
الدول األعضاء اليت مل تنشئ بعد نظم رصد للقيـام، يف مرحلـة مبكـرة،    حتثّ   -١١  
ع االجتاهــات املســتجدة يف تنــاول املخــدرات وبتبــادل املعلومــات بالتعــاون الواســع مــ   بتحديــد

غريهــا مــن الــدول األعضــاء، ومــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومجيــع     
  أصحاب املصلحة ذوي الصلة، على أن تفعل ذلك؛

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى جتميـع اخلـربات          حتثّ   -١٢  
ة القائمـة علـى األدلـة    الوطنية والدولية وأفضـل مـا هـو متـاح مـن معلومـات عـن أنشـطة الوقايـ         

  وأدوات الكشف املبكر عن الشباب املعرضني خلطر تناول املخدرات غري املشروعة؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية علـى تيسـري تبـادل    حتثّ أيضا   -١٣  

أفضل املمارسات، فيما بني الدول األعضاء، يف جمـال الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات، وتزويـد       
  ل األعضاء مبشورة اخلرباء يف هذا اال، بناء على الطلب؛الدو

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار دوره يف  تشــجع   -١٤  
اتمــع وظيفيـة وتعزيزهــا، مبـا يف ذلــك مـع    الشـراكات  الضـي يف إقامــة  بنـاء القـدرات، علــى امل  

العامليــة،  ، وال ســيما منظمــة الصــحةتحــدةمنظومــة األمــم املوهيئــات القطــاع اخلــاص املــدين و
  .وسائر املنظمات اإلقليمية والدولية

    
    ٥٣/٣القرار     
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املمتلكات وغريها من املوجودات     

  ،بذلك املصادرة يف قضايا االجتار باملخدرات واجلرائم ذات الصلة
   والتصرف فيها    

 ،إن جلنة املخدرات 

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري         ٥من املـادة   ٢أن الفقرة  تستذكر إذ 
ــة لســنة    (١٩٨٨املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقلي

24

تقضــي بــأن تتخــذ األطــراف يف   )٢٤
االتفاقية ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاا املختصة مـن حتديـد املتحصـالت أو األمـوال أو     

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(
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يــة مــن أفعــال جمرمــة وفقــا لالتفاقيــة، ومــن اقتفــاء أثرهــا، وجتميــدها أو الــتحفُّظ   الوســائط املتأت
 عليها، بقصد مصادرا يف النهاية،

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    ١٢مــن املــادة  ١أن الفقــرة  وإذ تســتذكر أيضــا  مــن اتفاقي
25(،اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

 أقصـى حـد ممكـن    تقضي بأن تعتمد األطراف يف االتفاقية، إىل )٢٥
يف حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري للتمكني مـن مصـادرة املمتلكـات أو    
املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو يراد اسـتخدامها يف ارتكـاب جـرائم مشـمولة     

 ذه االتفاقية،

م املتحـدة ملكافحــة  مـن اتفاقيـة األمــ   ٣١مـن املــادة   ٣أن الفقــرة  كـذلك  وإذ تسـتذكر  
26(،الفساد

تقضي بأن تتخذ الدول األطراف يف االتفاقية، وفقا لقانوا الداخلي، ما قـد يلـزم    )٢٦
من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة السـلطات املختصـة للممتلكـات أو املعـدات أو     

األدوات األخرى اخدمت أو كامة لالسـتخدام   دة أو احملجوزة أو املصادرة اليت استنت معـد
 يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية،

أن الدول األطراف سـلَّمت، يف التـدابري الالزمـة لتعزيـز التعـاون       وإذ تضع يف اعتبارها 
(علـى مواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة،      الدويل

27

 الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة يف دورـا      )٢٧
املتحصــلة أو  ة إىل تــرويج وتطــوير آليــات فعالــة لتتبــع املمتلكــاتاالســتثنائية العشــرين، باحلاجــ

 ارمني من استخدامها، املتأتية من أنشطة غري مشروعة وجتميدها وضبطها ومصادرا، ملنع

اإلعـالن السياسـي بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية         وإذ تأخذ بعني االعتبـار  
(خـدرات العامليـة،  متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـكلة امل 

28

الـذي سـلَّمت فيـه الـدول األعضـاء       )٢٨
بأنه على الرغم من اجلهود اليت بذلت فيما مضـى، مـا انفكّـت زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة        

نشـاط  وإنتاج املخدرات وصنعها وتوزيعها واالجتار ا على حنو غري مشروع تزداد رسـوخاً ك 
، اليت جيري غسلها من خالل قطاعـات ماليـة وغـري    در مبالغ هائلة من األموالي منظَّم إجرامي

التنظيمــات اإلجراميــة، هــذه ماليــة، وبأنــه يلــزم مــن مث تعزيــز التــدابري الراميــة إىل تفكيــك بــىن   
ومصادرة عائداا غري املشروعة، وتوفري التدريب للعاملني يف جمال إنفـاذ القـوانني ويف الـدوائر    

 تاحة يف اإلطار الدويل،القضائية على االستعانة باألدوات امل

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥نفسه، الد املرجع   )٢٥(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  املرجع نفسه،  )٢٦(
  .ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة دإ  )٢٧(
)٢٨(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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خلطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهـة   ووفقاً  
(مشكلة املخدرات العاملية،

29

اليت أُوصـي فيهـا بـأن تقـوم الـدول األعضـاء باعتمـاد أو تـدعيم          )٢٩
جتــار غــري املشــروع التــدابري القانونيــة الــيت متكِّــن مــن كشــف املمتلكــات الــيت متثِّــل عائــدات اال 

 باملخدرات واجلرائم ذات الصلة وجتميدها وضبطها ومصادرا،

تعزيز تدابري مكافحة غسـل املوجـودات املاليـة    "املعنون  ٥٢/٩قرارها  وإذ تعيد تأكيد  
، الـذي أهابـت فيـه بالـدول األعضـاء أن      "املتأتية مـن االجتـار باملخـدرات واجلـرائم ذات الصـلة     

طنيـة والدوليـة ملكافحـة غسـل املوجـودات املتأتيـة مـن االجتـار باملخـدرات          تستكمل التدابري الو
دف إضعاف القوة االقتصادية للتنظيمات اإلجرامية الضالعة يف االجتـار باملخـدرات واجلـرائم    

، وأن تشــجع علــى تبــادل املعلومــات بــني ســلطات إنفــاذ القــانون، والــذي   بــذلك ذات الصــلة
ت املاليـة  اأن متكِّن املؤسسات الوطنية املتخصصة يف االسـتخبار حثّت فيه الدول األعضاء على 

 من تسهيل تبادل املعلومات مع الشركاء الدوليني ذوي الصلة،

مــوارد أن اجلهــود الراميــة إىل مواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة تســتلزم   وإذ تــدرك 
ــاد  ــردة االزدي ــل إ   مطّ ىل احلــد األقصــى  ، وأنّ مــن الضــروري مــن مث تفعيــل شــىت أدوات التموي

 املمكن، مبا يف ذلك اآلليات اخلاصة بإدارة املمتلكات املصادرة والتصرف فيها،

الدول األعضاء إىل استعراض أُطرها التنظيمية واملؤسسية دوريا لكفالـة   تدعو  -١ 
القيام على الوجه األمثل بالتحري عن املوجـودات املتعلقـة باالجتـار باملخـدرات واجلـرائم ذات      

ة، بغيــة كفالــة زيــادة فعاليــة تــدابري إنفــاذ القــانون والتــدابري القضــائية ملالحقــة التنظيمــات  الصــل
اإلجرامية الضـالعة يف ارتكـاب هـذه اجلـرائم، وبغيـة املصـادرة عنـد التصـرف بنـاء علـى طلـب            

من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار      ٥من املادة  ٥أحد األطراف األخرى، وفقا للفقرة 
30(؛١٩٨٨لسنة  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةغري 

٣٠(  
الدول األعضاء إىل التعاون على كشـف املوجـودات واملمتلكـات     أيضا تدعو -٢ 

، وتبــادل بــذلك الــيت قــد تكــون مكتســبة عــن طريــق االجتــار باملخــدرات واجلــرائم ذات الصــلة
وجتميدها، مبـا يف ذلـك عـن    املعلومات عن تلك املوجودات واملمتلكات واملساعدة يف حجزها 

 طريق االمتثال الكامل اللتزاماا الدولية يف هذا الصدد؛

                                                           
  .املرجع نفسه  )٢٩(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،     )٣٠(
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مــن اتفاقيــة  ١٢الــدول األعضــاء إىل أن تعتمــد، وفقــا للمــادة   كــذلك تــدعو  -٣  
31(،األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة    

نظمهـا  تتيحـه  وإىل أقصـى حـد ممكـن     )٣١
، يف حــال حتويــل عائــدات اجلــرائم أو تتســىنقــد يلــزم مــن تــدابري لكــي القانونيــة الداخليــة، مــا 

 يعـادل  مـا  تبديلها، جزئيا أو كليـا، إىل ممتلكـات أخـرى، مصـادرة تلـك املمتلكـات يف حـدود       
 ؛للعائدات املتأتية من اجلرمية املقدرة القيمة

الدول األعضاء على تنفيذ محـالت توعيـة وبـرامج تـدريب تسـتهدف       تشجع -٤ 
ات إنفـاذ القـانون والعـاملني يف الـدوائر القضـائية، بغيـة التركيـز علـى أمهيـة التحـري عـن            سلط

 املوجودات يف إطار قضايا االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة؛

آلياـا   أو إرسـاء  الدول األعضاء إىل العمل، عند االقتضاء، على حتسني تدعو  -٥ 
احملجــوزة واملصــادرة يف إطــار اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بقضــايا  اخلاصــة بــإدارة املمتلكــات 

لكي حتسن إىل أقصى حـد ممكـن   ، بذلك االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة
 بطرائــق منــهاإدارة املــوارد املتأتيــة عنــها والتصــرف فيهــا، وفقــا لإلجــراءات القانونيــة الوطنيــة، 

 للممتلكات احملجوزة واملصادرة؛كفاءة والشمول تتسم بالإنشاء سجالت 

الدول األعضـاء إىل النظـر، مبـا يتسـق مـع تشـريعاا الداخليـة، يف         أيضا تدعو -٦ 
إمكانية استخدام املوارد املصادرة لدعم أنشطة أجهزة إنفاذ القانون وغريهـا مـن األجهـزة، مبـا     

  .أهيلهمتلك املتخصصة يف عالج مدمين املخدرات وإعادة ت فيها
    

    ٥٣/٤القرار     
لألغراض بكميات كافية  اخلاضعة للمراقبة الدوليةتوافر العقاقري املشروعة تعزيز     

    تسريبها وتعاطيهامنع مع العمل يف الوقت نفسه على الطبية والعلمية 
  إن جلنة املخدرات،  
ة بكميـات كافيـة   فر العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولياتعزيز توإذ تؤكّد أمهية   

  ،العمل يف الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيهامع لألغراض الطبية والعلمية 
بصـيغتها املعدلـة بربوتوكـول     ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  وإذ تشري  

(١٩٧٢ســنة 
32

ــاقري       )٣٢ ــا األطــراف باســتمرار ضــرورة االســتعمال الطــيب للعق ــيت ســلَّمت فيه ال
                                                           

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥رجع نفسه، الد امل  )٣١(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٢(
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ــو     املخــدرة لتخف ــة لضــمان ت ــدابري الكافي ــاة، وبوجــوب اختــاذ الت ــف اآلالم واملعان ــاقري اي فر العق
  املخدرة هلذه األغراض،

ــة لســنة   وإذ تشــري أيضــا   (١٩٧١إىل اتفاقيــة املــؤثرات العقلي
33

م فيهــا بأنــه الــيت يســلَّ )٣٣
غــىن عــن اســتعمال املــؤثّرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، وبــأن احلصــول علــى هــذه  ال

  املواد لتلك األغراض ال ينبغي أن يقيد دون ضرورة،
  ، املـــؤرخ ٢٠٠٥/٢٥إىل قـــرار الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  وإذ تشـــري كـــذلك  

  ، بشأن عالج اآلالم باستعمال املسكّنات شبه األفيونية،٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٢
مكافحـة  الذي دعت فيـه إىل تعزيـز التعـاون الـدويل علـى       ٤٨/٥إىل قرارها وإذ تشري   

  تسريب املواد بواسطة اإلنترنت وتعاطيها،
ضـمان  أن االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات تسعى إىل حتقيق تـوازن بـني    وإذ تؤكّد  

 لألغـراض الطبيـة والعلميـة   اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة     واملـؤثرات العقليـة   ةاملخدرالعقاقري فر اتو
  ؛وبني منع تسريبها وتعاطيها

، بالتعـاون  الدور املهم املنوط باهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بأن تقوم يدوإذ تعيد تأك  
الجتـار غـري   اىل منـع  وإ ألغراض الطبية والعلميةل ةاملخدرتوافر العقاقري  بضمان، تمع احلكوما

مـن اتفاقيـة    ٩مـن املـادة    ٤، علـى النحـو املبـين يف الفقـرة     شـروع املغـري   وتعاطيها ااملشروع 
  ؛١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١سنة 

لتلبيـة  املشـروعة  ملـواد اخلـام األفيونيـة    ات الكافيـة مـن ا  مـداد اإل رغم تـوافر وإذ يقلقها،   
ــة  ــام    االحتياجــات العاملي ــرين الســنويني لع ــرز يف التقري ــا أُب (٢٠٠٨، كم

34

ــام  )٣٤ (٢٠٠٩وع
35

٣٥( 
ألدويـة املصـنوعة مـن املـواد شـبه      للهيئة الدولية ملراقبـة املخـدرات، أن إمكانيـة احلصـول علـى ا     

  ،األفيونية معدومة أو شبه معدومة يف العديد من البلدان واملناطق
القلق الذي أعربت عنه اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات يف تقريرهـا السـنوي     وإذ تالحظ  

 تدابري حمددة لتكفل للسـكان يف بلـداا سـبال   احلكومات  بشأن ضرورة اختاذ بعض ٢٠٠٩لعام 
 مــع االتفاقيــاتكافيــة للحصــول علــى األدويــة املصــنوعة مــن املــواد شــبه األفيونيــة، مبــا يتماشــى  

  ،الدولية ملراقبة املخدرات
                                                           

  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩الد املرجع نفسه،   )٣٣(
  ).A.09.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٣٤(
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام تقرير   )٣٥(
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بـالغ األمهيـة   حصـائية أمـر   اإل والبيانـات لتقـديرات  احلكومات للى أن تقدمي ع وإذ تشدد  
ات بشـأن  ذ أحكـام املعاهـد  تنفيـ من أجـل  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لإلجراءات اليت تتخذها 

  لألغراض الطبية والعلمية،بكميات كافية اخلاضعة للمراقبة الدولية  املشروعة فر العقاقرياتو
تزيـد   قـد العرض املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة الدوليـة   يف زيادةأي أن  وإذ تدرك  

ــواد  مــن احتمــال  ــا تســريب هــذه امل ــة امل أن ، ووتعاطيه ــة ملراقب ــة الدولي شــجعت خــدرات اهليئ
علـى أن تتحلـى مبزيـد مـن اليقظـة      ، ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ يلعـام السنويني ها ييف تقريراحلكومات، 

وصــفات الدوليــة الــيت تصــرف بالبــة قرالممــواد خاضــعة لبالعقــاقري احملتويــة علــى االجتــار بشــأن 
ـذه  ملكافحـة االجتـار    معززةقوانني  سنيف على أن تنظر ووبشأن تعاطي هذه العقاقري، طبية ال

  ،العقاقري اليت تصرف بالوصفات الطبية
مـن املـواد اخلاضــعة   باالحتياجـات الطبيــة والعلميـة علـى نطـاق العــامل      وإذ حتـيط علمـا    

  تعاطيها،و هاضمن إطار تنظيمي وقانوين مينع تسريب اليت تتعني تلبيتها ،للمراقبة الدولية
لدوليــة ملراقبــة املخــدرات بــأن االستقصــاء االــذي أجرتــه اهليئــة ا وإذ حتــيط علمــا أيضــا  

بين وجـود قلـق مـن أن يصـبح إدمـان املخـدرات العامـل األول يف         ٢٠٠٧للحكومات يف عام 
نقص استعمال العقاقري األساسية، تليـه عوامـل عـدم كفايـة تـدريب املهنـيني العـاملني يف جمـال         

ر العقــاقري الرعايــة الصــحية ووجــود قــوانني تقييديــة ال تأخــذ يف احلســبان ضــرورة ضــمان تــواف 
(املخدرة لألغراض الطبية،

36

٣٦(  
ــدول األعضــاء دعــت، يف اإلعــالن السياســي وخطــة     وإذ حتــيط علمــا كــذلك    ــأن ال ب
 بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات      العمل 
(ة،العاملي

37

 قبـة املخـدرات ومنظمـة   إىل مواصلة التعاون بني الدول األعضاء واهليئـة الدوليـة ملرا   )٣٧
الدوليـة، مبـا    واملؤثرات العقلية اخلاضـعة للمراقبـة  عقاقري املخدرة فر الالتونا الصحة العاملية، ضما

يف الوقـت نفسـه    عمـل ال فيها املـواد األفيونيـة، بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة، مـع        
  ،ولية ملراقبة املخدراتالد على منع تسريبها إىل قنوات غري مشروعة، عمال باالتفاقيات

مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة     بالتشـاور   ،اجلهود اليت تبذهلا منظمة الصحة العاملية وإذ تقدر  
مـن  ، ةيف إطـار برنـامج احلصـول علـى العالجـات اخلاضـعة للمراقبـ        ،لتنفيذ أنشـطة  ،املخدرات

 ولية لألغراض الطبية،اضعة للمراقبة الداخلواد املفر االعقبات اليت حتول دون توأجل تذليل 
                                                           

 لألمم املتحدة لجمعية العامةل دورة االستثنائية العشرينالتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن متابعة   )٣٦(
  .١٢-١٠، الفقرات )A.09.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

)٣٧(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات ومنظمـة الصـحة       الحظ مع التقديرتوإذ   
  ،ةالعاملية لوضع مبادئ توجيهية بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولي

وميــة واتمــع اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات غــري احلك  وإذ تالحــظ أيضــا مــع التقــدير   
بكميـات كافيـة   للمراقبـة الدوليـة   اخلاضـعة  فر املواد اأمهية توإبراز من أجل االستمرار يف املدين 

  لألغراض الطبية والعلمية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات،
فر اوتــعــن الرابعــة واخلمســني بنــدا دورــا جــدول أعمــال أن تــدرج يف  تقــرر  -١  

املـــؤثرات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة وفقـــا كميـــات كافيـــة مـــن العقـــاقري املخـــدرة و
 فرادراسـة العقبـات الـيت حتـول دون تـو     مـن أجـل   للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وذلك 

  ؛هاتعاطيبها ومنع تسريالرامية إىل هود اجلوهذه العقاقري املخدرة واملواد بالقدر الكايف 
بالتزاماـا املتعلقـة بتقـدمي     املطلـوب الوفاء يف الوقت الدول األعضاء إىل  تدعو  -٢  

اضـعة  اخلواد املستخدام فيما خيص ا، يكون مالئما مااألمني العام، حسبإىل التقارير إىل اهليئة و
واالجتـار ـا وتعاطيهـا،    هـذه املـواد   تسـريب  ن للمراقبة الدولية لألغراض الطبيـة والعلميـة، وعـ   

  ملعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛ا تقتضيه احسبم
ا االجتاهات السائدة يف بلـدا أن تنظر بانتظام يف على الدول األعضاء  تشجع  -٣  
وكـذلك  اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، املشروعة استخدام املواد يف جمال 

ــة  االجتــار ــا وتعاطيو هــذه املــواد تســريبجمــال يف الســائدة االجتاهــات يف  هــا، وأن تبلــغ اهليئ
جـراءات  اإل ذه االجتاهات إلدراجها يف تقريرها السنوي، وأن تتخذ الدولية ملراقبة املخدرات

  ؛عند اللزوم، املناسبة
الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات والـواردة يف         ٣٩التوصية  تؤيد  -٤  

ــام    ــا الســنوي لع 38(،٢٠٠٩تقريره

ــيت )٣٨ ــة    ال ــا اهليئ ــات أن ناشــدت فيه ــززاحلكوم ــة  تع إمكاني
 ا، وأن تعتمـد رشـيد اسـتخداما  احلصول على العقاقري املخـدرة واملـؤثّرات العقليـة واسـتخدامها     

لقنـوات التوزيـع    كافيـة الراقبـة  امل ، وأن تضـمن الطبيـة غـري املشـروعة    اتتدابري ملكافحة املمارس
هــا مــن حكومــات البلــدان الــيت يتــأثر فيهــا تــوافر  الــيت طلبــت في ٤٠ة، وتوصــية اهليئــة الداخليــ

املسكنات شبه األفيونية بعوامل من قبيل حدود املعارف واحلـواجز اإلداريـة األشـد مـن تـدابري      
(١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخـدرات لسـنة   املراقبة املطلوبة مبوجب 

39

أن حتـدد العوائـق الـيت     )٣٩

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٣٨(
  .٧٥١٥رقم ال، ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٩(
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األفيونيـة لعـالج اآلالم واسـتعماهلا املالئـم،      حتول يف بلداا دون احلصول على املسـكنات شـبه  
وأن تتخذ خطوات لتحسـني تـوافر هـذه العقـاقري املخـدرة لألغـراض الطبيـة، وفقـا للتوصـيات          

  ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية؛
ما درج يف محــالت التوعيــة العامــة، حســبعلــى أن تــالــدول األعضــاء  تشــجع  -٥  

ــة و عقــاقري املخــدرة خطــر تســريب ال يــد تزا ، مســألةيكــون مالئمــا هــا، تعاطيواملــؤثرات العقلي
  الشباب؛يف صفوف وخاصة 
الدول األعضاء علـى أن تقـوم، حيثمـا يكـون ضـروريا، بتثقيـف       تشجع أيضا   -٦  

العــاملني يف اهليئــات التنظيميــة واملهنــيني العــاملني يف الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 
زال  يـة مـا  الطبة لألغـراض  املخـدر العقـاقري  اسـتعمال  ، لكـي يـدركوا أن   محالت التوعية اهلادفة

ــه  ــاة لتخفيــف اآلالم أمــرا ال غــىن عن ــو املالئمــةاختــاذ التــدابري وأنــه جيــب ، واملعان فر الضــمان ت
مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمـة الصـحة    ض،اغراأل ههلذ ةاملخدرالعقاقري 

  ات الدولية ملراقبة املخدرات؛العاملية ووفقا لالتفاقي
الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات والـواردة يف         ٢٢التوصية  تؤيد  -٧  

اعتمــاد أو علــى  املعنيــة احلكومــات، والــيت شــجعت فيهــا اهليئــة ٢٠٠٩تقريرهــا الســنوي لعــام 
سـعيا  ت، ة وأوصـ الوصـفات الطبيـ  الـيت تصـرف ب  لعقـاقري  الـوطين ل رصد التوزيع لتوسيع برامج 
تنفيـذ   يف احلكومـات  ، بأن تنظروصف األدويةغري املالئمة يف مارسات مشكلة املإىل احلد من 

يف جمــال الرعايــة الصــحية وعامــة   املهنــينيإلعــالم  ، حتــدد أهــدافها علــى النحــو املالئــم، بــرامج
ــاءة   ــور مبخــاطر إس ــاقري الاســتعمال  اجلمه ــيت تصــرف ب عق ــة  ال ــة الوصــفات الطبي ــى واحملتوي عل

اخلاصـة بـاملهنيني الطبـيني    ربامج ة؛ وأشـارت إىل ضـرورة أن تتضـمن الـ    درات ومؤثّرات عقليخم
يف ذلـك حصــول  ، مبــا ســريب العقـاقري الــيت تصـرف بالوصــفات الطبيـة   عــن خمـاطر ت معلومـات  

املالئمـة  مارسـات  املريض املقصـود وأصـدقائه عليهـا بطريقـة غـري مباشـرة، وعـن امل       سرة أُأفراد 
عـدة  على وصـفات طبيـة مـن    بطريقة غري مشروعة حلصول األفراد اوالت اوحموصف األدوية ل

  ؛")لدى األطباء التسوق("عن طريق أساليب احتيالية أطباء 
اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات إىل القيــام، مثلمــا فعلــت يف الســنوات   تــدعو  -٨  

للجنة يف دورـا الرابعـة   إىل ااملزمع تقدميه  ،٢٠١٠يف تقريرها لعام  السابقة، بإدراج معلومات
ــة    عقــاقري املخــدرةواخلمســني، عــن اســتهالك ال  ــة املســتخدمة لألغــراض الطبي واملــؤثرات العقلي

بكميـات  قبـات الـيت حتـول دون توافرهـا     لعاحتليـل  يف ذلـك  والعلمية يف مجيـع أحنـاء العـامل، مبـا     
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ددة، عنـد وجودهـا،   تذليل تلك العقبـات، ومعلومـات حمـ   اختاذها ل يت يلزمكافية واإلجراءات ال
  ؛عن حالة التقدم الذي حترزه البلدان

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل   تطلـــب  -٩  
وذلـك  للمراقبـة الدوليـة،   أنشطته الرامية إىل ضمان توافر القدر الكايف من املخـدرات اخلاضـعة   

برنــامج منظمــة الصــحة خــالل  مــن، حســب االقتضــاء، لألغــراض الطبيــة والعلميــة، بالتعــاون 
ــة  ــع   لحصــول علــى العالجــات اخلاضــعة للمراقبــ  لالعاملي ــة إىل من ة، مــع مواصــلة أنشــطته الرامي

  ؛التسريب والتعاطي
يف العمـــل مـــع اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة الـــدول األعضـــاء علـــى النظـــر  تشـــجع  -١٠  

طـر  األسياسـات و الث ديعلـى حتـ  املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة    
بكميــات كافيــة املــواد اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة  فراضــمان تــول ، حســب االقتضــاء،تشــريعيةال

  حكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛وفقا أل، وملنع تسريب هذه املواد وتعاطيها
ب هليئة الدولية ملراقبة املخـدرات ومكتـ  الدول األعضاء إىل ضمان متويل ا تدعو  -١١  

الراميـة  ا منشطتها أل، حسب االقتضاء، دعممتويال كافيا األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  لألغـراض الطبيـة والعلميـة،    بكميـات كافيـة   واملـؤثرات العقليـة    عقاقري املخدرةفر الاضمان توإىل 

ن املـواد  مبا يف ذلـك وضـع وتنفيـذ مبـادئ توجيهيـة ملسـاعدة احلكومـات يف تقـدير احتياجاـا مـ          
  ؛وتعاطيها لتصدي خلطر تسريب هذه املوادالدولية وااخلاضعة للمراقبة 

واإلمنائيــة الصــحية الــدول األعضــاء إىل النظــر يف تعزيــز الــربامج   تــدعو أيضــا  -١٢  
ــدان   ــوافر فيهــا  القائمــة يف البل ــة   الــيت ال تت ــؤثرات العقلي ــاقري املخــدرة وامل ــة  العق ــات كافي بكمي

  التدريب؛مبا يف ذلك بناء قدرات تلك البلدان من خالل  ية،لألغراض الطبية والعلم
ــدرك   -١٣   ــات عــن      ت ــاذ إىل املعلوم ــن النف ــدا م ــوفِّر مزي ــت أن ت أن بإمكــان اإلنترن

العقــاقري املخــدرة واملــؤثرات العقليــة وأن تــؤدي إىل تســريب هــذه املــواد، وتبعــا لــذلك تــدعو    
هية للحكومات بشأن منع بيع املواد اخلاضـعة  املبادئ التوجييف تنفيذ الدول األعضاء إىل النظر 

40(.هليئة الدولية ملراقبة املخدراتاعن  الصادرة ملشروع عرب اإلنترنتا للمراقبة الدولية غري

٤٠(  
    

                                                           
  .A.09.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤٠(
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    ٥٣/٥القرار     
تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغانستان ودول العبور ومسامهة مجيع البلدان املتضررة     

    تنادا إىل مبدأ املسؤولية اجلماعية واملشتركةيف جهود مكافحة املخدرات، اس
  إن جلنة املخدرات،  
ــد     ــد تأكي ــى نفســها يف اإلعــالن       إذ تعي ــدول األعضــاء عل ــيت قطعتــها ال ــات ال االلتزام

(السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية العشــرين
41

والتــدابري الالزمــة  )٤١
(مشكلة املخدرات العاملية، لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة

42

٤٢(  
االلتزامات اليت قطعتها الدول األعضـاء علـى نفسـها يف اإلعـالن      وإذ تعيد أيضا تأكيد  

سـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة     االسياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب       
(مشكلة املخدرات العاملية،

43

مـن  فيـع املسـتوى   اللذين جرت املوافقة عليهمـا خـالل اجلـزء الر    )٤٣
  دورا الثانية واخلمسني،

/ متــوز ٢٤املــؤرخ  ٢٠٠١/١٦قــرارات الــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وإذ تســتذكر  
ــه  ــؤرخ  ٢٠٠٢/٢١و ٢٠٠١يوليـــ ــوز ٢٤املـــ ــه /متـــ  ٢٠٠٣/٣٥و ٢٠٠٣/٣٤و ٢٠٠٢يوليـــ

 ٢٠٠٨/٢٧و ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٢٢املــؤرخ  ٢٠٠٥/٢٧و ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٢٢املــؤرخني 
وسائر القـرارات ذات الصـلة بتقـدمي املسـاعدة الدوليـة إىل الـدول        ٢٠٠٨يوليه /متوز ٢٣املؤرخ 

  املتضررة من عبور املخدرات غري املشروعة،
تعزيز قدرات دول العبـور الرئيسـية اـاورة    "بعنوان  ٥٢/٢قرارها وإذ تستذكر أيضا   

  ،"تركةألفغانستان على إنفاذ القانون، استنادا إىل مبدأ املسؤولية املش
أن زراعة املخدرات اليت منشؤها أفغانستان وإنتاجها واالجتار ا علـى حنـو    وإذ تدرك  

ــتقرار السياســـي      ــة، علـــى االسـ ــزء مـــن مشـــكلة املخـــدرات العامليـ غـــري مشـــروع تـــؤثر، كجـ
  واملؤسسات الدميقراطية واألمن وسيادة القانون،

                                                           
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٤١(
  .ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة دإ  )٤٢(
)٤٣(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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ضــطلع بــه مكتــب األمــم  احلاســم األمهيــة والــدور الرائــد الــذي ي  بالعمــلوإذ ترحــب   
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف حشد وتنسيق اجلهود الدولية املبذولة مـن أجـل مكافحـة    

  املخدرات غري املشروعة اليت منشؤها أفغانستان،
الدراسـة االستقصـائية بشـأن األفيـون يف أفغانسـتان لعـام       مـا جـاء يف    وإذ تالحظ بقلق  
تحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن أن إنتـاج األفيـون يف       اليت نشرها مكتب األمم امل ٢٠٠٩

يف املائـة مـن جممـوع إنتـاج      ٩٥طن، وهي كميـة متثّـل    ٦ ٩٠٠بلغ  ٢٠٠٩أفغانستان يف عام 
  األفيون يف البلدان املنتجة الرئيسية،

  بأن زراعة األفيون وإنتاجه يف أفغانستان اخنفضا على مدى السـنتني املاضـيتني    وإذ تقر
عدد األقاليم اخلالية من خشـخاش األفيـون ارتفـع مـن مثانيـة عشـر إىل عشـرين، ممـا أسـفر           وأن

الدراسـة  يف املائة يف زراعة خشخاش األفيون، حسـبما هـو مـذكور يف     ٢٢عن اخنفاض بنسبة 
، وذلك نتيجة لتعزيـز احلوكمـة وتشـديد    ٢٠٠٩االستقصائية بشأن األفيون يف أفغانستان لعام 

  ملخدرات وتشجيع الزراعة املشروعة،إجراءات مكافحة ا
أن أفغانســتان، حســبما هــو مــذكور يف تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة  بقلــق وإذ تالحــظ  

44(،٢٠٠٩املخدرات لعام 

ما زالت املورد الرئيسي للمواد األفيونية غري املشـروعة، بكميـات    )٤٤
وق ينبغــي أن تعــزز تفــوق كــثريا الطلــب العــاملي، وأن التصــحيحات اجلاريــة علــى صــعيد الســ  

االستراتيجية الوطنيـة  والستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية مبستويات كافية من الدعم، وفقا ل
  ،ملكافحة املخدراتاألفغانية 
بالكميـات املتزايـدة   بأن دول العبور تواجه حتديات متعددة اجلوانـب تتصـل    موإذ تسلِّ  

املخـدرات غـري   وطلـب  أراضـيها نتيجـة ازديـاد عـرض     املخـدرات غـري املشـروعة الـيت تعـرب       من
  املشروعة يف بعض األسواق،

مــن أن معظــم املخــدرات غــري املشــروعة الــيت منشــؤها أفغانســتان    وإذ يســاورها القلــق  
  ،األخرى قبل أن تصل إىل بلدان املقصد ألفغانستان وعرب هذه البلدانالبلدان ااورة إىل  تهرب

مـن ريـب السـالئف الكيميائيـة إىل أفغانسـتان، واضـعة يف       ضـا  وإذ يساورها القلـق أي   
  اعتبارها الصكوك ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة،

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٤٤(
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بلـدان  مبا فيهـا  مجيع البلدان،  ، استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة، على أنوإذ تشدد  
أفغانسـتان وإىل أكثـر    فعاليـة وكفـاءة إىل  ببـدور يف تقـدمي املسـاعدة    ينبغي أن تضـطلع  املقصد، 

  دول العبور ااورة ألفغانستان تضررا،
أن اتمع الدويل أقر تدرجييا بأمهية النـهج اإلقليمـي يف التصـدي     وإذ تضع يف اعتبارها  

  واالجتار ا، اليت منشؤها أفغانستانإلنتاج املخدرات غري املشروعة 
  ة يف تعزيـز التعـاون عـرب احلـدود علـى      بأن مبـدأ املسـؤولية املشـتركة واجلماعيـ     وإذ تقر

مكافحة املخدرات أكّدته مبادرة ميثاق باريس واسـتراتيجية قـوس قـزح، اللـتني جيـري السـعي       
  لتوفري قدر أكرب من الدعم اإلقليمي والدويل هلما،

  الثالثــة مــن مبــادرة ميثــاق بــاريس والنتــائج العمليــة الــيت يتــوخى   باملرحلــةوإذ ترحــب   
  أن حتققها،

الــيت تضــم أفغانســتان  ،علــى األنشــطة املضــطلع ــا يف إطــار املبــادرة الثالثيــة  تــثين وإذ  
ــران  ــة(وإي ــاون   ،وباكســتان) اإلســالمية-مجهوري ــز التع مكافحــة االجتــار   علــى مــن أجــل تعزي

  باعتبار ذلك التعاون جهدا إقليميا، اليت منشؤها أفغانستان ةاملخدرالعقاقري ب
ــثين   ــائج اإل  أيضــا وإذ ت ــة الــيت أحرزــا دول املنطقــة بالفعــل مــن خــالل    علــى النت جيابي
الدوليــة املعنيــة، وخصوصــا املبــادرة اإلقليميــة اهلادفــة ملكافحــة االجتــار بتــوفري وســائل    اهلياكــل

، الــيت أسـفرت عـن تبــادل ملمـوس للمعلومــات    )تارسـيت (االتصـال واخلـربة الفنيــة والتـدريب    
  ية،االستخبارية وضبط كميات من السالئف الكيميائ

ــا    ــران      وإذ حتــيط علم ــتان وإي ــات أفغانس ــيت اختــذا حكوم ــالقرارات ال -مجهوريــة(ب
وباكستان يف االجتمـاع الـوزاري الثالـث للمبـادرة الثالثيـة الـذي عقـد يف فيينـا يف         ) اإلسالمية

، مبــا يف ذلــك بشــأن تعزيــز دور خليــة التخطــيط املشــتركة   ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األول ٢٧
تبادل املعلومات واالستخبارات ذات الصـلة وبشـأن إنشـاء مكاتـب اتصـال      املنشأة يف طهران ل

على احلدود والقيام بعمليات مشتركة ضد املتجرين باملخـدرات، مـا أدى إىل القيـام بعمليـات     
  هامة ملصادرة املخدرات غري املشروعة وإىل اعتقال املتجرين ا،

ــالقرارات  وإذ حتــيط علمــا أيضــا    ــةب ذت يف االجتمــاع الثــامن للــدول  الــيت اختــ اإلجيابي
يف  املعقـود املوقّعة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون دون اإلقليمي علـى مكافحـة املخـدرات،    

، للتصــدي ملشــكلة املخــدرات غــري  ٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ٩أملــايت، كازاخســتان، يف 
  املشروعة اليت منشؤها أفغانستان،
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ا ستستضـيف االجتمـاع الـوزاري الرابـع يف     بإعالن حكومـة باكسـتان أـ   وإذ ترحب   
  ،٢٠١٠إطار املبادرة الثالثية يف عام 

املؤسسات املالية وتطلب إىل املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة وإىل مجيـع      تدعو  -١  
ــدعم األخــرى       ــة وتــوفري التســهيالت وأشــكال ال ــة واملالي ــة تقــدمي املســاعدة التقني البلــدان املعني

دول العبور تضررا، مبا يف ذلك عن طريق حتسني قدرة تلـك الـدول    الالزمة ألفغانستان وأكثر
  على إنفاذ القوانني، مع مراعاة خطورة املشكلة،

املبـادرة الثالثيـة الـيت تضـم أفغانسـتان       على اإلجنـازات الـيت حتقّقـت يف إطـار     تثين  - ٢  
لتبـادل  شـتركة  ملاتخطـيط  الخليـة   ، والـيت أدت إىل إنشـاء  وباكسـتان ) اإلسـالمية - مجهورية(وإيران 

املعلومات يف جمال إنفاذ القوانني وختطيط العمليات املشتركة ملكافحة شبكات االجتـار باملخـدرات   
  اليت تعمل يف أحناء املنطقة وإقامة مكاتب اتصال على احلدود واالضطالع بعمليات مشتركة؛

لتنسـيق يف  على اإلجنازات الـيت حقّقهـا املركـز اإلقليمـي للمعلومـات وا     أيضا  تثين  - ٣  
آسيا الوسطى، الكائن يف أملـايت يف كازاخسـتان، يف جمـال مكافحـة االجتـار باملخـدرات واملـؤثرات        

التابعة  العقلية وسالئفها، وتشجع على توثيق التعاون بني املركز املذكور وخلية التخطيط املشتركة
درات واملـؤثرات العقليـة   مكافحـة االجتـار باملخـ    علـى الكـائن مقرهـا يف طهـران،    للمبادرة الثالثية و

تبـادل املعلومـات يف   نطاقـاً مـن االضـطالع ب   وسالئفها، ألن هذا التعاون سيمكّــّن املنطقـة األوسـع    
 مــن أجــل تفكيــك  ،علــى الصــعيد اإلقليمــي  ،كافحــة املخــدراتملبعمليــات وجمــال إنفــاذ القــانون  

إنفـاذ  اخلاصـة ب علومـات  املعلـى تبـادل    مـن اهليئـتني  بقـدرة كـل    اإلخالل، دون اإلجراميةشبكات ال
  ؛ابني أعضائه حبرية القوانني

ــة      تشــجع  -٤   ــز التنســيق مــن خــالل اآلليــات اإلقليمي ــدول األعضــاء علــى تعزي ال
القائمة، وال سيما من خالل مبادرة ميثاق باريس، من أجل تعزيز التعاون عرب احلدود وتبـادل  

  اليت منشؤها أفغانستان؛ املعلومات دف مكافحة االجتار باملخدرات غري املشروعة
مجيع الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     حتثّ  -٥  

على تقدمي املسـاعدة التقنيـة لـدعم املبـادرة الثالثيـة واملركـز اإلقليمـي للمعلومـات والتنسـيق يف          
الئفها، مبـا يف  آسيا الوسـطى يف جهودمهـا ملكافحـة االجتـار باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة وسـ        

  ذلك يف إطار مبادرة ميثاق باريس واستراتيجية قوس قزح؛
الدول األعضاء أن تقدم إسهامات لألنشطة الراميـة إىل تقلـيص زراعـة     تناشد  -٦  

خشخاش األفيون غري املشروعة يف أفغانستان، تشمل التنمية البديلة، ودعم احلوكمـة، وحظـر   
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شـطة خفـض الطلـب، وأن تقـدم املسـاعدة املاليـة والتقنيـة        احملاصيل غري املشـروعة وإبادـا، وأن  
  ألكثر الدول تضررا باالجتار باملخدرات، رهنا بتوفري الضوابط املناسبة؛

إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن  تطلب  - ٧  
  .ذ هذا القراريف دورا الرابعة واخلمسني تقريرا عن تنفي إىل اللجنةيقدم 

    
    ٥٣/٦القرار     
  الترويج ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من أجل استدامة  متابعة    

وتكامل برامج التنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل 
      بشأن التنمية البديلة

      إن جلنة املخدرات،  
ــا إذ تضــع   ــدة   يف اعتباره ــة الوحي ــام االتفاقي ــنة   أحك 45(،١٩٦١للمخــدرات لس

وتلــك  )٤٥
46(،١٩٧٢االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 

(١٩٧١واتفاقيـة املـؤثرات العقليـة لسـنة      )٤٦
47

٤٧( 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة           لســنةواتفاقي

١٩٨٨،)48

٤٨(  
اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية  إىل اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه وإذ تشــري  
(العشرين،

49

وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدرة غـري املشـروعة         )٤٩
(وبشأن التنمية البديلة،

50

(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، )٥٠
51

وإعالن األمـم املتحـدة بشـأن     )٥١
(األلفيــة،

52

القضــاء علــى الفقــر املــدقع    "أللفيــة وعلــى وجــه اخلصــوص اهلــدفني اإلمنــائيني ل     )٥٢
53(،)٧اهلدف ( "كفالة االستدامة البيئية"و) ١اهلدف ( "واجلوع

٥٣(  

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد عة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )٤٥(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد   )٤٦(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٤٧(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٤٨(
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٤٩(
  .هاء ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )٥٠(
  ).ثالثا(ألف  ٢١٧اجلمعية العامة قرار   )٥١(
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٥٢(
  .A/56/326مرفق الوثيقة   )٥٣(
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على االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون       وإذ تشدد  
(الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة،        

54

اللـذين   )٥٤
  ا خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورا الثانية واخلمسني،اعتمد

يوليــه /متــوز ٢٤املــؤرخ  ٢٠٠٨/٢٦إىل قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وإذ تشــري  
التـرويج لالسـتدامة والتكامـل يف جمـال التنميـة البديلـة باعتبارهـا جـزءا هامـا مـن           "واملعنون  ٢٠٠٨

الـــيت تـــزرع فيهـــا احملاصـــيل غـــري املشـــروعة إلنتـــاج    اســـتراتيجية مكافحـــة املخـــدرات يف الـــدول 
، الذي أقر فيه الس بأمهية التنمية البديلـة والتنميـة البديلـة الوقائيـة، حسـب االقتضـاء،       "املخدرات

  الرزق البديلة يف تايلند، ملصادروأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف جمال التنمية املستدامة 
ــدروس  "، املعنــون ٥٢/٦رهــا إىل قرا وإذ تشــري أيضــا   ــرويج املمارســات الفضــلى وال ت

، الذي طلبت فيـه إىل مكتـب األمـم    "املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسالمتها
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل، بالتعاون مع اهليئات الدولية ذات الصلة، تـرويج  

ــت  ــة يف خمتلـــف البلـــدان،  املمارســـات الفضـــلى والـــدروس املسـ ــرامج التنميـــة البديلـ   فادة مـــن بـ
  ،٢٠١٠مبا يف ذلك عن طريق عقد مؤمتر دويل حول هذا املوضوع يف عام 

(بــأن التنميــة البديلــة تســلِّم  -١  
55

عنصــر هــام يف توليــد وتعزيــز بــدائل اقتصــادية   )٥٥
املكونـات   مشروعة وجمدية ومسـتدامة للزراعـة غـري املشـروعة حملاصـيل املخـدرات، وأـا أحـد        

الرئيسية لسياسات وبرامج احلد من إنتاج املخدرات غـري املشـروعة، وأـا جـزء ال يتجـزأ مـن       
  اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاا؛

  ٢-  بالدور الذي تضطلع به البلدان النامية يف تبـادل املمارسـات الفضـلى ويف     تقر
ــا   ــز التع ــرويج وتعزي ــيت تشــمل يف بعــض      ت ــة الشــاملة واملســتدامة، ال ــة البديل ون يف جمــال التنمي

احلاالت التنمية البديلة الوقائية، مبا يف ذلك التعاون عرب القـارات والتعـاون األقـاليمي والتعـاون     
  التقين دون اإلقليمي واإلقليمي؛

الـدويل  احللقـة الدراسـية واجلولـة الدراسـية لفريـق اخلـرباء        مـع التقـدير   تالحظ  -٣  
ونظِّمــت يف إطــار الشــراكة العامليــة لــدعم التنميــة   ٢٠٠٩يوليــه /الــيت عقــدت يف بــريو يف متــوز

البديلة، بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، لتعزيـز التعـاون بـني بلـدان       
ة اجلنــوب، وهــي مناســبة تبــادل فيهــا مشــاركون مــن آســيا وأمريكــا اجلنوبيــة الــدروس املفيــد    

                                                           
)٥٤(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
، يشمل مفهوم التنمية ٢٠٠٨/٢٦و ٢٠٠٧/١٢و ٢٠٠٦/٣٣وفقاً لقرارات الس االقتصادي واالجتماعي   )٥٥(

  .يةالبديلة التنمية البديلة الوقائ
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املستفادة والتقنيات اليت ثبتـت فعاليتـها يف احلـد مـن زراعـة حماصـيل املخـدرات غـري املشـروعة          
  سعيا إىل القضاء عليها يف اية املطاف، مع تأمني معيشة مستقرة وعادلة للمزارعني؛

بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   حتــيط علمــا  -٤  
تـرويج أفضـل املمارسـات والـدروس     "، املعنـون  ٥٢/٦عد عمال بقرار اللجنـة  واجلرمية، الذي أُ

56(،"املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسـالمتها 

فيـه الضـوء علـى     يسـلَّط الـذي   )٥٦
أفضل املمارسات والدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق باسـتراتيجيات التنميـة البديلـة، مبـا يف ذلـك         

  مية البديلة الوقائية،استراتيجيات التن
يف استضافة حلقة عمـل دوليـة تعقـد يف     التشاركباقتراح بريو وتايلند  ترحب  -٥  

ــاين  ــد يف تشــرين الث ــوفمرب /تايلن ــة      ٢٠١٠ن ــة البديل ــة للتنمي ــع خمتلف ــارات ملواق ــألف مــن زي وتت
ني ومناقشــات حــول أفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة يف جمــال التنميــة البديلــة مــع مهنــي

ممارسني يف امليدان، عقب عقد مؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة يضم مجيـع أصـحاب املصـلحة    
  وينظَّم يف تعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

الدول األعضاء واألطراف ذات الصلة إىل املشاركة النشطة يف حلقة العمل  تدعو  - ٦  
عمم األمانة تفاصيل حوهلما يف التنمية البديلة املذكورين أعاله، اللذين ست واملؤمتر الدوليني بشأن

الوقت املناسب، وتطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن نتائج تلك االجتماعات، مبا يف ذلك 
 .التوصيات، إىل اللجنة يف دورا الرابعة واخلمسني

    
    ٥٣/٧القرار     
  اخلفية للمواد ذات التأثري النفساين  ملناولةامكافحة  علىالتعاون الدويل     

    اإلجراميةمن األفعال  ااالعتداء اجلنسي وغريهجبرائم املتعلقة 
  إن جلنة املخدرات، 
ــد     ــد تأكي ــا إذ تعي ــا الصــيدالنية يف   بشــأن  ٥٢/٨قراره  التصــديتوظيــف التكنولوجي

ــداء اجلنســي    ــدول  ، االســتخدام املخــدرات كوســيلة لتيســري ارتكــاب االعت لــذي حثَّــت فيــه ال
املتعلقة باستخدام مـواد اإلدمـان لتيسـري     املستجدةلمشكلة ل األعضاء على اختاذ تدابري للتصدي

  ،ارتكاب االعتداء اجلنسي

                                                           
)٥٦(  E/CN.7/2010/7 وCorr.1.  



 

34 V.10-52080 
 

E/2010/28
E/CN.7/2010/18

ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات    ٢٠١١-٢٠٠٨استراتيجية الفترة  تستذكر وإذ 
57(،واجلرمية

املشـاكل وأن   لتسليط الضـوء علـى  جتاهات ضروري أن حتليل اال أُشري فيها إىلاليت  )٥٧
القـــدرات الوطنيـــة علـــى مجـــع البيانـــات الزم لتعزيـــز تصـــدي اتمـــع الـــدويل للجرميـــة  حتســـني

  واملخدرات غري املشروعة،
 املعـــينملكتـــب األمـــم املتحـــدة  ٢٠١١-٢٠٠٨اســـتراتيجية الفتـــرة  تعيـــد تأكيـــد وإذ 

مسـاعدة   بـرامج درة الـدول األعضـاء علـى تنفيـذ     باملخدرات واجلرمية، اليت تنص على تعزيـز قـ  
 النساء واألطفال، ومن بينهاأضعف قطاعات اتمع،  لصاحلالضحايا 

ــة أن  تالحــظ إذو   ــادئ التوجيهي ــة   املب ــة الطبي ــةللرعاي لضــحايا العنــف   املقدمــة القانوني
شـأن  تقـدم إرشـادات عمليـة ب   ، ٢٠٠٣العامليـة يف عـام    الصـحة منظمـة  الصـادرة عـن    ،اجلنسي

 الــذي يســهلوالكشــف عنــها، مبــا يف ذلــك االعتــداء اجلنســي   اجلنســيتقيــيم حــاالت العنــف 
  معاجلة ورعاية ضحايا هذا العنف، وبشأن، وقوعه بالعقاقري

حبـدوث   اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات     أبلغت من أن عدة بلدان يساورها القلق وإذ 
املســكنات واملهــدئات،  وخصوصــا، غــري طبيــةألغــراض  العقليــة ملــؤثّراتازيــادة يف اســتعمال 

" يف املواعيـد الغراميـة  االغتصـاب   عقـاقري " يسـمى بشـأن ازديـاد تعـاطي مـا      قلقهـا أعربت عن و
قبـل االعتـداء علـيهم جنسـيا أو     املسـتهدفني  يناوهلا ارمون يف بعض احلـاالت لضـحاياهم    اليت

  جرائم أخرى ضدهم، ارتكاب
58(،٢٠٠٩ملراقبـة املخـدرات، يف تقريرهـا السـنوي لعـام       أن اهليئة الدوليـة وإذ تدرك   

٥٨( 
ارتكـاب االعتـداء   لفتت انتباه احلكومات إىل تزايد استخدام املواد ذات التأثري النفساين لتيسري 

  وغريه من اجلرائم، اجلنسي
ــره     تالحــظ وإذ  ــين يف تقري ــا ب ــامأن املرصــد األورويب للمخــدرات وإدما  ٢٠٠٨ لع
ــون  ــدا"املعن ــاقري أو   املســهلةاجلنســية  ءاتاالعت ــل   أن" الكحــولباســتخدام العق النطــاق الكام

رصـد هـذه    حتسـني غـري معـروف، وأن    يـزال باستخدام العقاقري ال  املسهلةلالعتداءات اجلنسية 
  املشكلة، التصدي هلذهخطوة أوىل أساسية يف  يعداالعتداءات 

                                                           
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٥٧(
  ،)A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٥٨(

  .٢٦٨-٢٦٠الفقرات 
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ــ حثَّــت ، الــذي٥٢/٨قرارهــا  تســتذكر وإذ  األعضــاء علــى اعتمــاد تــدابري   الــدول هفي
ــز وعـــي  ــالتعزيـ ــور عمومـ ــدو، اجلمهـ ــناعات عـ ــتحداث   املعنيـــةت الصـ ــاون علـــى اسـ إىل التعـ
الضـحايا احملـتملني إىل    لتنبيـه فيها مسات أمـان، مثـل األصـباغ والنكهـات،     توجد مستحضرات 

  املشروعة، العقاقريالنشطة يف  للمكوناتتلوث مشروبام، دون املساس بالتوافر األحيائي 
، سـواء  املواد ذات التأثري النفسايناستخدام  الشاغل املقلق بشأن تضع يف اعتبارها وإذ 

العصـيب املركـزي    اجلهـاز  مثبطات، من قبيل مل تكن مكانت هذه املواد خاضعة ملراقبة دولية أأ
ــامني  أضــيق كــذلك يف نطــاقهيدروكســي الزبــد، و-غامــا ومحــض والبنـــزوديازيبينات والكيت

ــ ــايني و القنـــب تخداماسـ ــات،" اإلكستاســـي"والكوكـ ــواء  واألمفيتامينـ ــتخدامهاسـ ــرن اسـ  اقتـ
كوسـيلة   تقـديرها، وحسن  وحالة إدراكهايغري درجة وعي الضحية  الذي قد، أم ال الكحولب

  اجلرائم، من هاغري وأاالعتداء اجلنسي جرائم ارتكاب لتيسري 
ــة  تـــدرك وإذ  ــدرات  الدوليـــةأن اهليئـ ــة املخـ ــام رقيمـــت يف تقريملراقبـ ــا الســـنوي لعـ  هـ
٢٠٠٨)

59

، ٤٩/٦الـدول األعضـاء ملراقبـة الكيتـامني وفقـا لقـرار اللجنـة         اختـذا التدابري الـيت   )٥٩
 املعنــون، ٥٠/٣اللجنــة  وقــرار ،"الكيتــامني يف قائمــة املــواد اخلاضــعة للمراقبــة  إدراج"املعنــون 

  ،"بهللخطر الناجم عن إساءة استعمال الكيتامني وتسري التصدي"
ــ وإذ  ــة إجــراء     بترح ــرار منظمــة الصــحة العاملي ــق  اســتعراضبق ــامني  بشــأندقي الكيت
  البيوتانديول،-٤ ،١و بوتريوالكتون-غاما وسليفتيههيدروكسي الزبد -غاماومحض 
يف قدرات املختربات الطبية الشرعية واسـتحداث منـهجيات    االستثماربأمهية  تسلِّم وإذ 

يف أنـه  مـن األفعـال اإلجراميـة الـيت يشـتبه       هـا العتداء اجلنسي أو غريجرائم ا لتحليلعالية اجلودة 
ومـداها متامـا   الظـاهرة   حجـم هـذه  بغيـة فهـم   وذلـك  ، مواد ذات تأثري نفساين حدث فيها مناولة

  نظام الرعاية الصحية الوقائية على السواء،يف سياق القضائي و النظامسياق يف  ،والتصدي هلا
اخلاصــة  لُألطـر وتـوفري خـدمات الــدعم العلمـي     املختـربات اج بأمهيـة إدمــ  تقـر أيضـا   وإذ 

التحليلية كمصدر أساسي للمعلومات على الصـعيد   البيانات، وبأمهية استخدام املخدراتراقبة مب
املثــال، نظـم اإلنــذار املبكّــر بشـأن االجتاهــات اجلديــدة يف جمــال    ســبيلفيمــا خيــص، علـى   العـاملي 

  ،"وأدائهانوعية خمتربات حتليل املخدرات  حتسني"، املعنون ٥٠/٤اللجنة  لقراراملخدرات، وفقا 

                                                           
  ،)A.09.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٥٩(

  .٢٨٩-٢٨١الفقرات 
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تزويد ضحايا االعتداءات اجلنسية أو غريها من األفعـال   ضرورة تضع يف اعتبارها وإذ 
  واملهنية وتشجيع الضحايا على االستفادة من تلك املساعدة، املناسبةاإلجرامية باملساعدة 

ــدول علــى التصــدي   حتــثّ -١  ــة يف  اجللظــاهرة لال ــدة املتمثل ــداء اجلنســي  دي االعت
أضـعف قطاعـات    وخباصـة ، اجلمهور عمومـا طوات لتوعية خب ، من خالل القياملعقاقريبا امليسر

عمــل  بأســاليبإنفــاذ القــانون،  وأجهــزةالعــاملني يف جمــال الصــحة،  املهنــينيكــذلك واتمــع، 
ورة امللحــة ألن يطلــب وكــذلك بالضــراملتاحــة للضــحايا،  اإلنصــافالتمــاس  وبســبلاملعتــدين 

على تقـدمي كـل    الدول عوتشجالضحايا، يف أقرب وقت ممكن، خدمات املساعدة والفحص، 
اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات     ونتـائج حبـوث ذات صـلة إىل     ومعلوماتما لديها من خربات 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛و
مـن أجـل    على التوعية واإلرشـاد تدريب  برامج بعدضع ت اليت ملالدول  حتثّ -٢ 
االجتمــاعي  يف اــالنين والعــامل نواملهنيــ ومنــهمالضــحايا،  الــيت تقــدم املســاعدة إىل اجلهــات 
ــانون،   يف والطــيب و ــاذ الق ــك،   جمــال إنف ــل ذل ــى أن تفع ــة عل ــةبغي ــة    كفال ــدمي مســاعدة مهني تق
ت معينـة يشـتبه يف أـا تسـتخدم لتيسـري      ، مبا يف ذلك التحليل املختربي املوجه ملخـدرا ومناسبة

  ؛)"يف املواعيد الغراميةاالغتصاب " عقاقري يسمىما (االعتداء اجلنسي 
ــا  املعنيــة،املنظمــات الدوليــة   حتــثّ -٣  اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات     مبــا فيه

املعلومـات   واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، على مجع باملخدراتومكتب األمم املتحدة املعين 
ارتكـاب االعتـداءات اجلنسـية وغريهـا مـن       لتسـهيل العقـاقري   اسـتخدام ومواصلة حتليـل ظـاهرة   

ــة،   ــةاألفعــال اإلجرامي ــايري مشــتركة،    بغي ــىوضــع تعــاريف ومع ــادئ   وعل وجــه اخلصــوص مب
ــة الشــرعية مــن أجــل الكشــف عــن وجــود    للتحاليــلتوجيهيــة دوليــة  ــأثري الطبي املــواد ذات الت

اجلنسي أو األفعال اإلجرامية األخـرى، مـع إيـالء االعتبـار      االعتداءغرض لخدمة ستامل النفساين
  وأحكامها القانونية؛ الدولالواجب ملبادرات 

الدول على النظر يف تقدمي توصـيات بشـأن املستحضـرات إىل الصـناعات      حتثّ -٤ 
تنبيــه الضــحية الصــيدالنية املعنيــة وذلــك ــدف احليلولــة دون مناولــة األدويــة خفيــة، مــن خــالل 

احملتملة وتعقيد األمر على املعتـدي، دون املسـاس بتـوافر العقـاقري أو مكوناـا النشـطة، وتشـجع        
الدول األعضاء على تبادل كل ما لديها من جتارب ومن نتائج حبوث متاحة للجمهور تكون هلا 

  صلة ذه املسألة؛
بشأن مناولـة املـواد ذات   الدول واملنظمات اإلقليمية إىل تعزيز البحوث  تدعو -٥  

التأثري النفساين ألغراض االعتداء اجلنسي أو ألغراض إجراميـة أخـرى، بغيـة قيـاس مـدى هـذه       


