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      الفصل األول
اختاذ إجراء  اجمللس االقتصادي واالجتماعيمن املسائل اليت تستدعي     

      إليها  ُيلفَُت انتباُهُهبشأهنا أو اليت
     إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهمقدَّمر اقرمشروع   - ألف  

  : التايلالقرار االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع  اجمللَسخّدراتامل توصي جلنةُ  -١
    

  ذ هنج متكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمم املتحدة دعم العمل على وضع وتنفي    
       واجلرميةخّدراتاملعين بامل
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرَّخ   ٦٣/١٩٧ قرار اجلمعية العامة     إذ يستذكر  
  ،" العامليةخّدراتالتعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل"واملعنون 

 واجلرميـة للفتـرة   خـّدرات  استراتيجية مكتب األمم املتحدة املعـين بامل      يستذكر أيضا وإذ   
  اليت توفّر إطارا واضحا لعمل املكتب،)١(،٢٠١١-٢٠٠٨

 واملعنــون  ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣٠ املــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٣ قــراره وإذ يــستذكر كــذلك  
، وقـراره  " واجلرميـة خّدرات باملدعم إعداد وتنفيذ الربامج اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين        "

دعــم العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج  " واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ املــؤرَّخ ٢٠١٠/٢٠
 ،" واجلرميةخّدراتمتكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 بتقريــر املــدير التنفيــذي عــن إعــداد وتنفيــذ الــربامج اإلقليميــة ملكتــب   يرّحــب -١ 
 )٢( واجلرمية؛خّدرات املتحدة املعين باملاألمم

 لزيادة امللكية الوطنية للـربامج اإلقليميـة واملـشاركة الوطنيـة            ُيعرب عن تقديره   -٢ 
فيهــا، ويــشّجع الــدول األعــضاء يف املنــاطق الفرعيــة األخــرى علــى العمــل مــع مكتــب األمــم     

  ة مماثلة؛ واجلرمية يف إعداد برامج دون إقليميخّدراتاملتحدة املعين بامل

                                                           
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )1(  
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ــم     يطلــب -٣  ــيم علــى نطــاق املنظّمــة، وأن تعمِّ ــة التقي ــروِّج ثقاف ــة أن ت  إىل األمان
استعمال أدوات الرصد والتقييم املناسـبة يف ختطـيط الـربامج وتنفيـذها، وأن تـزوِّد املـوظَّفني يف                   

 ؛تاحةاملقّر ويف املكاتب امليدانية بالتدريب املالئم، حسب االقتضاء ويف حدود املوارد امل

 أن تتضّمن مجيع الربامج اإلقليميـة واملواضـيعية خمّصـصات للتقيـيم، مبـا               يطلب -٤ 
الربامج ُتلحــق بــالتقيــيم وأن وتطــويرا ملهــارات يف ذلــك ميزانيــة للتقيــيم، وتقريــرا عــن التقيــيم  

 القائمة مرفقات تتضمن تلك املخّصصات؛

 األمــم املتحــدة املعــين  بإنــشاء وحــدة مراقبــة النوعيــة والرقابــة يف مكتــبيرّحــب -٥ 
املـساءلة  وهتـدف إىل جتـسيد   براجمهـا،  وأداء أداء املكاتـب امليدانيـة     ترصد   واجلرمية اليت    خّدراتبامل

مقــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  مبــا يــساعد املاليــة مــن خــالل الــشفافية والــسجالت املوثَّقــة،   
 سة الرقابة املالية وضمان اجلودة؛ واجلرمية ومكاتبه امليدانية على السواء يف ممارخّدراتبامل

ــشّجع -٦  ــة     يـ ــربامج اإلقليميـ ــدعم للـ ــدمي الـ ــلة تقـ ــى مواصـ ــضاء علـ ــدول األعـ  الـ
 واجلرميـة مـن خـالل تقـدمي تربعـات           خـّدرات واملواضيعية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعـين بامل       

مـن الناحيـة    ، مـىت أمكـن ذلـك        تكون أمـواال عامـة الغـرض      غري خمصَّصة األغراض، وُيفضَّل أن      
 العملية، ّمما يتيح دعم امللكية الوطنية للربامج وحتديد األولويات على الصعيد اإلقليمي؛ 

بالتقدم املُحرز حىت اآلن يف تفعيل اآللية املشتركة بني منظومة تكامـل            يرّحب   -٧ 
ــين بامل     ــم املتحــدة املع ــب األم ــا الوســطى ومكت ــة وخــّدراتأمريك ــوازي يف   واجلرمي ــراد امل االط

 ؛طويرهات

لوضع برامج مواضيعية وإقليمية بدعم من مكتـب        جلارية   باجلهود ا  حييط علما  -٨ 
 وشـرق   الربناجمني اإلقليميني لغـرب أفريقيـا     وباستهالل واجلرمية   خّدراتاألمم املتحدة املعين بامل   

ادئ، شرق آسيا واحملـيط اهلـ     لاإلقليمية  لألعمال اجلارية للربامج    ، وكذلك بالدعم املقّدم     أفريقيا
اإليـضاحي  عرض  الي؛ وحيـيط علمـا أيـضا بـ          وجنوب شرق أوروبا، وأمريكا الوسطى والكـاريب      

خـالل اجتمـاع الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل          املقـدَّم   الربنـامج اإلقليمـي للـدول العربيـة         عن  
ــم املتحــدة املعــين بامل       ــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم ــدائم املفت  خــّدراتال

هــذا  وباســتهالل عمــل  ، ٢٠١١فربايــر / شــباط ١٨يف الــذي ُعقــد  ووضــعه املــايل  واجلرميــة 
 الربنامج؛

 إىل إعـــداد بـــرامج إقليميـــة ألفغانـــستان والبلـــدان اجملـــاورة وللجنـــوب يتطلّـــع -٩ 
 ؛٢٠١١، خالل عام هاتني املنطقتني الفرعيتنياألفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء من 
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ــب -١٠  ــشاء مراكــز للتفــ  يرّح ــة     بإن ــا الالتيني ــة أمريك ــدان شــّتى يف منطق ّوق يف بل
ي باعتبارهـا عنــصرا مهمـا لتنفيــذ الـربامج اإلقليميــة واملواضـيعية تنفيــذا فّعـاال، وحيــيط       والكـاريب 

علما بإمكانية إنشاء مراكز تفّوق أخرى من هذا القبيـل أو مؤسـسات مماثلـة يف بلـدان أخـرى                    
  يف املنطقة؛
 واجلرميـة يف  خـّدرات ب األمـم املتحـدة املعـين بامل   مكتـ جلهود  ُيعرب عن دعمه   -١١ 

 إعداد النهج الربناجمي املتكامل، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء؛زيادة العمل على 

 علــى زيــادة األنــشطة املــشتركة بــني كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة   يــشّجع -١٢ 
 يتها؛والوكاالت اإلمنائية واملنظَّمات اإلقليمية، كل منها ضمن وال

 الــدول األعــضاء علــى االســتفادة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، مــن     يــشّجع -١٣ 
 خــّدراتأنـشطة املــساعدة التقنيــة احملـّددة يف الــربامج اإلقليميــة ملكتــب األمـم املتحــدة املعــين بامل   

واجلرميـــة، وعلـــى االســـتعانة بـــالربامج اإلقليميـــة مـــن أجـــل زيـــادة التعـــاون اإلقليمـــي بـــشأن    
 املواضيعية؛االستراتيجيات 

 واجلرميــة علــى العمــل مــع   خــّدرات مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  يــشّجع -١٤ 
وكاالت املعونة الثنائية واملتعّددة األطراف واملؤسـسات املاليـة علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم مـن            

  واجلرمية؛خّدراتأجل تنفيذ الربامج اإلقليمية واملواضيعية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 واجلرميـة أن يواصـل إعطـاء        خّدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      يطلب -١٥ 
 اإلقليميـة   جدرجة عالية من األولوية وتقدمي دعـم كـبري لتنفيـذ الـّنهج املتكامـل يف إعـداد الـربام                   

إبــالغ الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية  بــسبل مــن بينــها واملواضــيعية
 واجلرمية ووضعه املايل مبـا حتقّـق        خّدراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل      املعين  

 يف خــّدراتمــن تقــّدم، وأن ُيقــّدم تقريــرا عــن التقــّدم املُحــَرز يف تنفيــذ ذلــك الــّنهج إىل جلنــة امل
  .دورهتا اخلامسة واخلمسني

    
    اماعي العتماده إىل اجمللس االقتصادي واالجتمشاريع مقرَّرات مقدَّمة  - باء  

 راتمــشاريع املقــّر االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد  اجمللــَسخــّدراتامل توصــي جلنــةُ  -٢
  :ةالتالي
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      مشروع املقرَّر األول    
واخلمسني وجدول األعمال الرابعة دورهتا أعمال  عن خّدراتتقرير جلنة امل    

    واخلمسنياخلامسة املؤقت لدورهتا 
  :واالجتماعي اجمللس االقتصادي إنَّ  

   واخلمسني؛الرابعةدورهتا أعمال  عن خّدراتحييط علماً بتقرير جلنة امل  )أ(  
، خـّدرات  للجنـة امل    واخلمـسني  اخلامـسة ة  لـدور ل جـدول األعمـال املؤقـت        ُيقّر  )ب(  

  .الوارد أدناه
    

    خّدراتواخلمسني للجنة املاخلامسة جدول األعمال املؤقت للدورة     
  .بانتخاب أعضاء املكت  -١
 . جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار  -٢
    

    عملياجلزء ال    
 التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة      خّدراتربنامج امل ل بشأن السياسة العامة  تقدمي توجيهات     -٣

 بـصفتها هيئتـه   خّدرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة امل  خّدراتاملعين بامل 
ــة ــااإلداريــ ــيف ذلــــك  ، مبــ ــة بسائل املــ ــة و املتعلقــ ــشؤون اإلداريــ ــة واإلدارة الــ امليزانيــ

  :االستراتيجية
 واجلرميـة والتوجيهـات املتعلقـة       خـّدرات عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل          )أ( 

  بالسياسة العامة املقدَّمة إليه؛
 التــابع ملكتــب األمــم خــّدرات لربنــامج املاإلداريــةدور اللجنــة بــصفتها اهليئــة   )ب(  

  : واجلرميةخّدرات املعين باملاملتحدة
ــامج امل   ’١’    ــدعيم برنـ ــّدراتتـ ــين    خـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــابع ملكتـ  التـ

   واجلرمية؛خّدراتبامل

  .الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجيةاملتعلقة بسائل امل  ’٢’    
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    اجلزء املعياري   
 :خّدراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٤

 التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )أ(  

 ؛خّدراتالدولية ملراقبة املاهليئة   )ب(  

 واملـؤثرات العقليــة لألغــراض  العقـاقري املخــدرة التعـاون الــدويل لـضمان تــوافر     )ج(  
  ؛ مع منع تسريبهاالطبية والعلمية

  .خّدراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة امل  )د(  
  :املائدتني املستديرتني قشتامنا  -٥

الفـــرص : املـــشتركةو  العامـــة ومبـــدأ املـــسؤوليةخـــّدراتجهـــود مكافحـــة امل  )أ(  
 والتحديات؛

 العقــاقري املخــدرةتــدابري منــع تــسريب املــواد الــيت يكثــر اســتخدامها يف صــنع     )ب(  
، ومــن ذلــك تعزيــز عالقــات  الوطنيــة العقليــة مــن قنــوات التوزيــع  ؤثراتواملــ

 .لقطاع اخلاصالشراكة مع ا

ــدويل صــوب اســتراتيجية          -٦ ــاون ال ــشأن التع ــة العمــل ب ــسياسي وخط ــذ اإلعــالن ال تنفي
  : العامليةخّدراتاملمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 

   الطلب والتدابري ذات الصلة؛خفض  )أ(  
  عرض والتدابري ذات الصلة؛ال خفض  )ب(  
  .زيزاً للتعاون الدويلمكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تع  )ج(  

  .، وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنةخّدراتاملالوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار ب  -٧
  

∗ ∗ ∗    
  . واخلمسني للجنةالسادسةجدول األعمال املؤقت للدورة   -٨
  .مسائل أخرى  -٩

  . واخلمسنياخلامسة دورهتا  أعمالاعتماد تقرير اللجنة عن  -١٠
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    ملقرَّر الثاينمشروع ا    
:  واجلرمية ووضعه املايلخّدراتحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    

  متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين 
       واجلرمية ووضعه املايلخّدراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

ــصا إنَّ   ــستذكر دي واالجتمــاعي، اجمللــس االقت  ٣٠خ ، املــؤر٢٠٠٩/٢٥١َّ مقــرَّره إذ ي
 وجلنـة منـع     خـّدرات تواتر ومدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة امل          " واملعنون   ٢٠٠٩يوليه  /متوز

 وجلنـة منـع اجلرميـة       خـّدرات عقـد كـل مـن جلنـة امل        َت فيـه بـأن      أقـرَّ ، الـذي    "اجلرمية والعدالة اجلنائيـة   
، دورة مـستأنفة لكـي   ٢٠١٠النـصف الثـاين مـن كـل سـنة، ابتـداء مـن عـام         والعدالـة اجلنائيـة يف   

تــتمكن مــن النظــر يف مجلــة أمــور، منــها تقــارير الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح  
 واجلرميـة ووضـعه املـايل       خـّدرات العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل          

، املــؤرخ ٥٢/١٣ خــّدراتذلــك الفريــق، وذلــك عمــالً بقــرار جلنــة املوالتوصــيات الــيت يقترحهــا 
  :٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٠

مهية دور الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم املفتـوح           يعرب عن إدراكه أل     )أ(  
 واجلرمية ووضـعه املـايل   خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل   بتحسني حوكمة املعين  العضوية  

املاليــة سائل املــ وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى معاجلــة  خــّدراتيف مــساعدة جلنــة امل
  لة بعمل اللجنتني معاجلة فعالة؛احلوكمة اليت هلا صومسائل 
 ة بـصفتها هيئـة األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـ         خـّدرات  جلنة امل  يعيد تأكيد دور    )ب(  
لربنـامج  اإلداريـة  ، وبـصفتها اهليئـة   ّدراتمخـ السياسات املتعلقة مبسائل املراقبة الدولية لل   بوضع  

   واجلرمية؛خّدراتامل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين بخّدراتامل
ــه   )ج(   ــشأنيعــرب عــن قلق ــم املتحــدة املعــين ب    ب  خــّدراتامل حوكمــة مكتــب األم

يف إطــار لحاجــة امللحــة إىل معاجلــة هــاتني املــسألتني  لإدراكــهويبــدي واجلرميــة ووضــعه املــايل، 
  إىل حتقيق النتائج؛ملي كفء يتسم بالتعاون وينحو ع

، ويقّرر جتديد واليـة الفريـق العامـل         ٥٢/١٣ خّدرات جلنة امل  يعيد تأكيد قرار    )د(  
احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                  

 يف النـصف   الـذي سـُيعقد  دورة اللجنـة ن اجلزء م  واجلرمية ووضعه املايل حىت موعد       خّدراتبامل
الفريق العامل وتنظـر    ألداء   مراجعة وافية    ذي سُتجري اللجنة أثناءه   ، وال ٢٠١٣األول من عام    
  يف متديد واليته؛
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يقّرر أيضاً أن يعقد الفريق العامل اجتماعني رمسيني على األقل، أحدمها يف الربـع                )ه(  
الـذي   دوريت اللجنـة اجلزء مـن  ، قبيل ٢٠١٣ول من عام    والثاين يف الربع األ    ٢٠١٢األول من عام    

، بالتـشاور مـع   ، وأن يتـوىل رئيـسا الفريـق العامـل    الـسنتني املـذكورتني  يف النصف األول من   عقدسُي
  األمانة، حتديد مواعيد هذين االجتماعني واالجتماعات غري الرمسية اإلضافية احملتملة؛

 ويقـرُّ الفريق العامل يف الوقـت املناسـب،         ذات الصلة إىل     يطلب تقدمي الوثائق    )و(  
  :على النحو التايلجدول األعمال املؤقت للفريق العامل 

 واجلرميـة لفتـرة الـسنتني       خّدراتامليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل        -١  
٢٠١٣-٢٠١٢.  

  .حوكمة املكتب ووضعه املايل  -٢  
  .التقييم والرقابة  -٣  
  .مسائل أخرى  -٤  

    
      مشروع املقرَّر الثالث    
    خّدراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل    

 خـّدرات  بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل          علماً  حييطُ  االقتصادي واالجتماعي   اجمللسَ إنَّ  
  )٣(.٢٠١٠لعام 

    
     إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي انتباُهُيلفَُتمسائل   - جيم  

   ا اعتمـــدهتالـــيت ةالتاليـــالقـــرارات لـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي إىل اجمل  انتبـــاُهُيلفَـــُت  -٣
  :لجنةال
    

      

                                                           
  ).A.11.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١٠ لعام خّدراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )3(  
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    ٥٤/١القرار 
   مخّدراتتنفيذ ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل    

      ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
  ،خّدرات جلنة املإنَّ  
 ٤٦/١٨٥مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      املهام اإلدارية واملالية املوكلة إليهـا    إذ متارس   

  ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٠، املؤرخ ٢جيم، الباب السادس عشر، الفقرة 
 واجلرميـة   خـّدرات  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين بامل           وقد نظرت   

ــذ عــن  ــة تنفي ــسنتني  ة  واجلرميــخــّدراتاملعــين بامل األمــم املتحــدة  ملكتــب املدجمــةامليزاني ــرة ال لفت
٤(،٢٠١١-٢٠١٠( 

  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٥٢/١٤ قرارها وإذ تستذكر  
 خــّدراتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  أنَّ تتالحــظ   -١  

 واجلرميــة لفتــرة خــّدراتواجلرميــة عــن تنفيــذ امليزانيــة املُدَمجــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
   املدخلة على امليزانية املدجمة؛التسوياتر معلومات عن  يوفِّ)٥(٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
ــق  -٢   ــى تواف ــات املنقّالتوقّ عل ــرة    االســتخدام حــة ع ــرض يف فت ــة الغ ــوال العام ألم
، وتدعو الـدول األعـضاء إىل تقـدمي مـسامهات ال يقـل جمموعهـا عـن                  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  اليات املتحدة؛ دوالر من دوالرات الو١٦ ٣٧٨ ٣٠٠

مــوال تكــاليف الــدعم الربنــاجمي واألمــوال اخلاصــة  املنقَّحــة ألتقــديرات ال تقــّر  -٣  
  الغرض على النحو الوارد أدناه؛

 

                                                           
  )4(  E/CN.7/2011/11-E/CN.15/2011/11.  
 .املرجع نفسه  )5(  
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  مخّدراتلصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للاملُتوقَّعة املوارد   

 
  املوارد 

  الوظائف  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  ةالفئ
 امليزانية املعتمدة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 
  امليزانية املنقَّحة، 

٢٠١١‐٢٠١٠  
امليزانية املعتمدة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 
  امليزانية املنقَّحة،

٢٠١١‐٢٠١٠ 

    األموال العامة الغرض
 ٥٣ ٥٢ ٠٠٨,٩ ١٤ ١٠٣,٧ ١٥  بالوظائفاملتعلقة 
 – – ٣٦٩,٤ ٢ ١٣٨,١ ٢  بالوظائفاملتعلقةغري  
 ٥٣ ٥٢ ٣٧٨,٣ ١٦ ٢٤١,٨ ١٧  موع الفرعياجمل 

    أموال تكاليف الدعم الربناجمي
 ١٢٢ ١١٨ ٩٠٨,٥ ١٥ ٥٣١,٣ ١٥  بالوظائفاملتعلقة 
 – – ٠٦٢,٠ ٧ ١٥٦,٦ ٥  بالوظائفاملتعلقةغري  
 ١٢٢ ١١٨ ٩٧٠,٥ ٢٢ ٦٨٧,٩ ٢٠ اجملموع الفرعي 

 – – ٧٤١,٧ ٢٤٠ ٢٠٧,٤ ٢٣٤ الغرض اخلاصةاألموال 
 – – ٠٥٣,٤ ١ ٠٥٣,٤ ١  املنفِّذة اخلارجيةالوكاالت

     ١٧٥ ١٧٠ ١٤٣,٩ ٢٨١ ١٩٠,٥ ٢٧٣  اجملموع 
  .الواردة أعاله مرهونة بتوفر التمويلالتوقعات املقدرة للموارد  أنَّ تالحظ  -٤  

    
    ٥٤/٢القرار     
      خّدراتتعزيز التعاون الدويل على منع قيادة السيارات حتت تأثري امل    

  ،خّدراتإنَّ جلنة امل  
، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة         ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٤ املؤرخ   ٥١/٢ قرارها   إذ تستذكر   

  يف العواقب الوخيمة املترتبة على قيادة السيارات حتت تأثري القّنب،
 ٢٠١٠مــارس / آذار٢ املــؤرَّخ ٦٤/٢٥٥ قــرار اجلمعيــة العامــة   وإذ تــستذكر أيــضا   

قدا للعمل من أجل الـسالمة علـى الطـرق،     ِع٢٠٢٠-٢٠١١فيه اجلمعية الفترة  اعتربت  الذي  
واإلعالن الذي اعتمده املؤمتر الوزاري العاملي األول بشأن الـسالمة علـى الطـرق، الـذي ُعقـد                  

  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩يف موسكو يومي 
ــى الطــرق،       وإذ ترّحــب    ــسالمة عل ــد العمــل مــن أجــل ال ــة اخلاصــة بِعق باخلطــة العاملي
تشّدد على تنامي املشكلة الـيت تواجـه الـسالمة علـى الطـرق، خـصوصا                ، اليت   ٢٠٢٠-٢٠١١

يف البلدان النامية، وتدرج ضـمن أركاهنـا نـداًء لتعزيـز سـالمة مـستعملي الطـرق بوسـائل منـها                      
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العامـة  توعيـة   الاستحداث برامج شاملة وترسيخ أو تعزيز إنفاذ القوانني واملعايري وزيادة بـرامج             
  ،والتثقيف العام

مـن   خـّدرات  قيـادة الـسيارات حتـت تـأثري امل         ملا يترّتـب علـى    ي   بأمهية التصدّ  لِّمُتسوإذ    
جوانــب وذلــك بتــشجيع تبــادل املعلومــات و  ،العامــة والــسالمة العامــة صحة الــعواقــب علــى 
 ،بشأن التدابري املربهن على فعاليتها يف هذا الشأنالدراية الفنية 

ت الوطنيـة املتعلقـة حبجـم مـشكلة القيـادة       أنَّ الـنقص احلـايل يف البيانـا   وإذ ُتدرك أيـضا    
   حيول دون وعي الناس هبذه املسألة يف العديد من البلدان،خّدراتحتت تأثري امل

 حتــت تــأثري  الــسياراتعــن قيــادةالــنقص احلــايل يف املعلومــات  أنَُّتــدرك كــذلك وإذ   
، إىل  هتــدففيمــا دون اختــاذ تــدابري مــضادة فعالــة هتــدف،   يف بعــض البلــدانحيــول خــّدراتامل

توعية الفئات املستهدفة ذات الصلة وتعزيز خيـارات إنفـاذ القـانون واحلـد مـن احتمـال وقـوع               
 احلوادث،

 بأنـشطة الـدول األعـضاء الـيت تبـذل جهـوداً لتوعيـة النـاس، والسـتحداث                   وإذ ترّحب   
قني الـواقعني حتـت تـأثري    اعـتالل الـسائ  جوانـب  وسائل اختبـار موحَّـدة وموثوقـة للكـشف عـن        

 عنـد   خمـّدرات ، وجلمع بيانات عن ضحايا حوادث االصطدام الذين كانوا يتعـاطون            خّدراتامل
 ولـسن وإنفـاذ قـوانني وطنيـة      وإلجراء اختبارات على جانـب الطريـق،   وقوع احلادث أو قُبيله،   
  ،خّدراتملنع القيادة حتت تأثري امل

طنيـة ملعاجلـة     الدول األعضاء على القيام، عند االقتضاء، بوضـع تـدابري و           حتثّ  -١  
، من خالل تقييم ورصد حجم هذه الظـاهرة علـى الـصعيد     خّدراتمسألة القيادة حتت تأثري امل    

الوطين وتبادل املعلومات واملمارسات الفضلى املتعلقة بالتـدابري املـضادة الفعالـة، بوسـائل منـها        
ــسان        ــة اإلن ــادئ كرام ــة، مــع مراعــاة مب ــة الدولي ــة والقانوني وســالمته إشــراك األوســاط العلمي

  اجلسدية واالعتبارات األخالقية ذات الصلة؛
 الدول األعـضاء علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل مجـع                   تشّجع  -٢  

، وفقـا للتـشريعات ذات      خـّدرات بيانات شاملة عن مدى انتـشار ظـاهرة القيـادة حتـت تـأثري امل              
راء االختبــارات علــى جانــب  لــى اســتحداث خيــارات فعَّالــة إلجــ عالــصلة حبمايــة البيانــات، و 

 مبـا يتمـشى مـع أطرهـا         خـّدرات الطريق مـن أجـل الكـشف عـن حـاالت القيـادة حتـت تـأثري امل                 
 وباالتـساق مـع     لى توعيـة النـاس وتعزيـز الـسالمة العامـة بالقيـام، عنـد االقتـضاء،                ع، و القانونية

ــة،  ــادة    أطراهــا القانوني ــل حــاالت القي ــأثري   بوضــع اســتراتيجية متماســكة وشــاملة لتقلي حتــت ت
الـدوائر األكادمييـة    افرة تنخـرط فيهـا      ضتشمل فيما تـشمل بـذل جهـود متـ         بوسائل  ،  خّدراتامل
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والقطاع اخلاص والرابطات املهنية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين ومجعيات الـصليب            
  ومنظمات الشباب ووسائل اإلعالم؛الضحايا األمحر واهلالل األمحر الوطنية ومنظمات 

 الراميــة إىل معاجلــة ظــاهرة  املنــع واإلنفــاذ تــدابري تركّــز علــى أمهيــة أن تــشّدد  -٣  
، وضـرورة تنفيـذ   يف املقـام األول   تعزيز السالمة علـى الطـرق    على خّدراتحتت تأثري امل  القيادة  

تلــك التــدابري علــى حنــو يتــسق مــع إنفــاذ التــدابري الراميــة إىل معاجلــة ســائر املخــاطر الــيت متــس    
  الطرق، مثل القيادة حتت تأثري الكحول؛السالمة على 

أن تعــري اهتمامــا للمعــايري البحثيــة املوجــودة الــيت    الــدول األعــضاء إىلتــدعو   -٤  
يف هـذا امليـدان   النتـائج البحثيـة    اسُتحدثت على الصعيدين الوطين والـدويل والـيت حتـّسن نوعيـة             

  وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها وجدواها؛
اء املهتمــة هبــذه املــسألة علــى املــشاركة يف النــدوة الدوليــة   الــدول األعــضّحتــث  -٥  
، كنـدا، يـومي    مونتريـال  اليت سـتعقد يف      ،خّدرات امل بفعلالقيادة  تعطّل القدرة على     حولاألوىل  
ومـــسؤولني عـــن وضـــع ، بإرســـال وفـــود وطنيـــة تـــضم بـــاحثني ٢٠١١يوليـــه / متـــوز١٨ و١٧

  ؛السياسات احلكومية
 خـّدرات ى تزويـد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل            الدول األعضاء علـ    عتشّج  - ٦  
حتـت تـأثري    القيـادة   ظـاهرة  انتـشار مـدى شأن بـ ذات صـلة  شـاملة    مبا لديها من بيانات   واجلرمية  

، ، مــع املراعــاة التامــة للتــشريعات املوجــودة املتعلقــة حبمايــة البيانــات عنــد االقتــضاء خــّدراتامل
 أن يقــّدم إىلاملكتــب إىل  البيانــات، وتطلــب  يف مجــع تلــكاملّتبعــةاملنــهجيات شأن كــذلك بــو

تقريراً عما يتلقـاه مـن معلومـات، وأن يعمـل مـع سـائر               اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني،      
 ؛املنظمات الدولية املعنية على إعداد ذلك التقرير

 مـشاركة    واجلرمية أن يشارك   خّدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      تطلب  - ٧  
 يف اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع      ووفقـا هلـذا القـرار،   ،نا بتوافر موارد خارجة عـن امليزانيـة     ره،  تامة

  ؛٢٠٢٠- ٢٠١١الدويل لتنفيذ اخلطة العاملية لِعقد العمل من أجل السالمة على الطرق، 
،  واجلرميــة أن يــدمجخــّدراتعــين بامل إىل مكتــب األمــم املتحــدة املتطلــب أيــضا  - ٨  

 يف  الـسالمة العامـة   علـى    خـّدرات القيادة حتت تأثري امل   مبسألة تأثري   الناس   توعيةحسب االقتضاء،   
برامج التوعية العامة املقبلة، اليت ميكن أن تتضمن التوعيـة بالوضـع القـانوين، مبـا يف ذلـك طرائـق                     

تطلـب إىل   و خـّدرات  تعـاطي امل   إنفاذ القانون واحتمـال االنكـشاف، إىل جانـب عواقـب أخطـار            
  ؛تلك اجلهود مع مكاتبه امليدانية ّسق أن يناملكتب كذلك
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الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن    تــدعو   - ٩  
  .امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٥٤/٣القرار     
 بةرجعية وعّينات االختبار من املواد اخلاضعة للمراقاملعّينات الضمان توافر     

      يف خمتربات اختبار العقاقري لألغراض العلميةالستخدامها 
 ،خّدرات جلنة املإنَّ 

 ٩ مـن املـادة   ٤ الفقـرة   وفق خّدراتامل بالدور املهم املنوط باهليئة الدولية ملراقبة        إذ تقرّ  
 )٦(،١٩٧٢لة بربوتوكول سنة  بصيغتها املعّد١٩٦١  لسنةمخّدراتاالتفاقية الوحيدة للمن 

 فيهـا بأنـه ال غـىن عـن          ُيـسلَّم اليت   )٧(١٩٧١ العقلية لسنة    ؤثراتامل اتفاقية   ستذكرتوإذ   
   احلـصول علـى هـذه املـواد لتلـك األغـراض              العقلية لألغراض العلميـة، وبـأنَّ      ؤثراتاملاستعمال  

 د دون ضرورة،ال ينبغي أن يقّي

ت فيـه   دالـذي أكّـ   ،  ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢املؤرخ   ٥٣/٤ قرارها  أيضاً تستذكروإذ   
على أمهية تعزيز توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميـات كافيـة لألغـراض العلميـة مـع             

 ،وإساءة استعماهلاالعمل يف الوقت نفسه على منع تسريبها 

 العلميـة علـى نطـاق العـامل مـن           باملتطلبـات الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات        وإذ حتيط علماً   
 تلبيتـها ضـمن إطـار تنظيمـي وقـانوين مينـع تـسريبها        جيـب ليـة الـيت   املواد اخلاضـعة للمراقبـة الدو    

 ،وإساءة استعماهلا

 خمتــربات حتليــل العقــاقري باعتبارهــا جــزءا مــن نظــم  تؤّديــه الــدور اهلــام الــذي وإذ ُتــدرك 
مــارس / آذار١٦ املــؤرخ ٥٠/٤ وفقــا لقــرار اللجنــة ، وأمهيــة نتــائج املختــرباتخــّدراتاملمراقبــة 
 ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ املؤرخ ٥٢/٧ وقرارها ٢٠٠٧

تتوصـل  النتـائج الـيت   و تلك املختربات أنَّ موثوقية التحليالت اليت جتريها   أيضاً وإذ تدرك  
 يفوكــذلك الرعايــة الــصحية الوقائيــة إنفــاذ القــوانني وو نظــام العدالــة إليهــا هلــا أثرهــا الكــبري يف 

  وتنــسيقها علــى نطــاق العــامل، وأنَّتخــّدراامل عــن للبيانــات وتبــادل املعلومــاتاملواءمــة الدوليــة 

                                                           
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ  )6(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، اجمللد املرجع نفسه  )7(  
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ل شرطاً أساسـياً مـن شـروط ضـمان           اخلاضعة للمراقبة ميثّ   من املواد نات مرجعية   احلصول على عيّ  
  لتحقيق املوثوقية املطلوبة،اجلودة

ذه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       الـذي ينفّـ    اجلـودة  على أمهية برنامج ضمان      دوإذ تشدّ  
ع يف إطــاره احلــد األدىن ، والــذي يــوّزالعقــاقريل خمتــربات حتليــل  واجلرميــة مــن أجــخــّدراتاملب

نات املرجعية على خمتربات الدول األعضاء املشاركة، مما ميكن من رصـد أدائهـا              من العيّ  الكايف
 وحتسينه بصورة مستمرة،

 الالزمـة للحــصول  ،دة التكـاليف واإلجـراءات اإلداريــة املعقّـ   مــن أنَّ وإذ تـشعر بـالقلق   
 تعيـق  ،نات املرجعية مـن املـواد اخلاضـعة للمراقبـة         ت االسترياد والتصدير وتوفري العيّ    على شهادا 

 عمل املختربات التحليلي االعتيادي،

 على مواصلة جهودها من أجـل ضـمان         خّدراتامل اهليئة الدولية ملراقبة     عتشّج  -١ 
ــة    ــة الدولي ــة مــن املــواد اخلاضــعة للمراقب ــوافر كميــات كافي ــة لألغــرا الســتخدامهات ، ض العلمي

 واجلرميــة علــى النظــر يف حتديــد مواصــفات  خــّدراتوتــشّجع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
 ؛مناسبة لنوعيتها حسبما تتاح

 إىل الــدول األعــضاء أن تقــوم، بالتــشاور مــع اهليئــة الدوليــة ملراقبــة        تطلــب  -٢ 
  الوطنيـة   اإلجـراءات   واجلرميـة، باسـتعراض    خـّدرات امل ومكتب األمم املتحدة املعـين ب      خّدراتامل

 سياســاهتا وأطرهــا التــشريعية، حــسب االقتــضاء، ووفقــاً ألحكــام االتفاقيــات، هبــدف   أطــريف 
 اخلاضـعة للمراقبـة     مـن املـواد   نـات االختبـار     رجعيـة وعيّ  املنـات   عّيال احلـصول علـى      حتاشي عرقلة 

 لألغراض العلمية؛الستخدامها الدولية 

 خـّدرات امل ومكتب األمم املتحدة املعين ب     راتخّدامل اهليئة الدولية ملراقبة     تدعو -٣ 
ات عّينـ ال األدىن الكـايف مـن       ر توفري احلدّ  تيّسجمدية  إجياد آليات   على  واجلرمية إىل التعاون الوثيق     

العقـاقري بوسـائل مـن      ات االختبار من املـواد اخلاضـعة للمراقبـة ملختـربات اختبـار              عّيناملرجعية و 
بغية دعم عملها يف جمـال التحاليـل        ائمة حسب االقتضاء، وذلك     بينها تعزيز الربامج الوطنية الق    

ة، تعـيني جهـات اتـصال وطنيـ       ميكـن أن تتـضّمن      هـذه اآلليـات     اجلـودة، وتـشري إىل أنَّ       وضمان  
ُيَحبَّذُ أن تكون املختربات املشاركة يف العملية التعاونية الدولية اليت ينهض هبا املكتب، وتنفيـذ               

ــنظم   ــة ت ــة ناجع ــواد     إجــراءات إداري ــن امل ــار م ــات االختب ــة وعين ــات املرجعي  الوصــول إىل العين
  اخلاضعة للمراقبة؛

جهـود   واجلرميـة مبواصـلة دعـم       خـّدرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل    توصي    -٤  
  .تعزيز األعمال التحليلية للمختربات وتدريب اخلرباءالعمل على الدول األعضاء يف 
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    ٥٤/٤القرار     
      يم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلةمتابعة اقتراح تنظ    

 ،خّدراتإنَّ جلنة امل  

 وتلــك )٨(،١٩٦١ لــسنة مخــّدرات أحكــام االتفاقيــة الوحيــدة للإذ تــضع يف اعتبارهــا 
ــنة     ــول سـ ــة بربوتوكـ ــصيغتها املعدَّلـ ــة بـ ـــ )٩(،١٩٧٢االتفاقيـ ــة امل ــسنة  ؤثرات واتفاقيـ ــة لـ  العقليـ

 ؤثرات واملــخــّدراتتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف امل  واتفاقيــة األمــم امل)١٠(،١٩٧١
 )١١(،١٩٨٨العقلية لسنة 

 اإلعــالن الــسياسي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية وإذ تــستذكر 
 وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـّدرة غـري املـشروعة                   )١٢(العشرين،

 وإعـالن األمـم املتحـدة بـشأن      )١٤( واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،    )١٣(لبديلة،وبشأن التنمية ا  
 وال ســيما اهلــدفني اإلمنــائيني لأللفيــة املــتعلقني بالقــضاء علــى الفقــر املــدقع واجلــوع )١٥(األلفيــة،

 )١٦(،)٧اهلدف (واالستدامة البيئية ) ١اهلدف (

ي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون          على االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياس      وإذ تشّدد  
 )١٧( العاملية،خّدراتالدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

تــــرويج "املعنــــون  و٢٠٠٩مــــارس / آذار٢٠ املــــؤرخ ٥٢/٦ قرارهــــا وإذ تــــستذكر 
، "املمارســات الفــضلى والــدروس املــستفادة لتحقيــق اســتدامة بــرامج التنميــة البديلــة وســالمتها

 واجلرميـة أن يواصـل، بالتعـاون مـع          خّدراتلبت فيه إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل       الذي ط 

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠اجمللد ، املرجع نفسه  )8(  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )9(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )10( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )11( 
  .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة د إ  )12( 
  . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة د إ  )13( 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )14( 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )15( 
 )16(  A/56/326املرفق ،.  
 )17(  A/64/92-E/2009/98الباب الثاين، ألف ،.  
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اهليئات الدولية ذات الصلة، ترويج املمارسات الفضلى والدروس املـستفادة مـن بـرامج التنميـة          
  البديلــة يف خمتلــف البلــدان، مبــا يف ذلــك عــن طريــق عقــد مــؤمتر دويل حــول هــذا املوضــوع يف  

  ،٢٠١٠عام 

متابعــة "املعنــون  و٢٠١٠مــارس / آذار١٢املــؤرخ  ٥٣/٦ قرارهــا وإذ تــستذكر أيــضاً 
ــة         ــة البديل ــرامج التنمي ــن أجــل اســتدامة ب ــستفادة م ــدروس امل ــضل املمارســات وال ــرويج ألف الت

، الـذي رّحبـت     "وكماهلا، واقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومـؤمتر دويل بـشأن التنميـة البديلـة              
لند التشارك يف استضافة حلقة عمل دولية ُتعقـد عقـب مـؤمتر دويل ُيـنظَّم                فيه باقتراح بريو وتاي   

  واجلرمية،خّدراتيف تعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 علــى الــدور الــذي تــضطلع بــه البلــدان الناميــة يف تبــادل املمارســات  جمــّدداً وإذ تــشّدد  
بديلـة املتكاملـة واملـستدامة، الـيت تـشمل يف          الفضلى وترويج وتعزيـز التعـاون يف جمـال التنميـة ال           

بعض احلاالت التنميـة البديلـة الوقائيـة، مبـا يف ذلـك التعـاون عـرب القـارات والتعـاون األقـاليمي                       
 ،٥٣/٦والتعاون التقين على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، حسبما ورد يف القرار 

 هامــاً ومــشروعاً وجمــدياً ومــستداماً  متثِّــل بــديالً)١٨( بــأنَّ التنميــة البديلــةتــسلِّم  -١  
، وأهنا من املكّونات الرئيسية لسياسات وبرامج احلـد         خّدراتللزراعة غري املشروعة حملاصيل امل    

 غـري املـشروعة، وأهنـا جـزء ال يتجـزَّأ مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات                 خـّدرات من إنتـاج امل   
 لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاهتا؛

 أنَّ بـريو وتايلنــد ال تــزاالن ملتـزمتني بالتــشارك يف تنظــيم    مــع التقــديرتالحـظ  -٢  
 بالتأكيـد جمـّدداً علـى املقتـرح         وترّحـب حلقة عمـل دوليـة ومـؤمتر دويل بـشأن التنميـة البديلـة،               

املقّدم مـن هـذين البلـدين بـشأن التـشارك يف استـضافة احلـدثني املـذكورين أعـاله، مـع مراعـاة                 
 واجلرميـة مـن أجـل    خـّدرات أيـضاً مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل         ضرورة التعـاون الوثيـق      

تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى، وزيادة اجلهود املبذولة يف الترويج هلذا البـديل املـستدام              
 ؛خّدراتللزراعة غري املشروعة حملاصيل امل

ت إىل أنَّ اهلـــدف مـــن احلـــدثني املـــذكورين أعـــاله هـــو مجـــع املـــدخالتـــشري  -٣  
من أجل القيـام مـستقبالً بوضـع جمموعـة          السابقة واحلاضرة املبذولة    واملسامهات وتقييم اجلهود    

من املبادئ اإلرشادية الدولية توفّر مبـادئ توجيهيـة لتنظـيم بـرامج تنميـة بديلـة أكثـر فعاليـة يف                   

                                                           
، يشمل مفهوُم التنميِة ٢٠٠٨/٢٦ و٢٠٠٧/١٢ و٢٠٠٦/٣٣جمللس االقتصادي واالجتماعي وفقاً لقرارات ا  )18( 

  .يف االرتقاء بأسباب عيش الناسوالتكامل البديلة التنميةَ البديلة الوقائية بأسلوب ُيركِّز على االستدامة 
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املـؤمتر  ، على أن ينظـر فيهـا املمثلـون الرفيعـو املـستوى الـذين حيـضرون                  خّدراتمناطق إنتاج امل  
 الدويل املذكور؛

ــم املتحــدة املعــين بامل    حتــثّ -٤   ــدول األعــضاء ومكتــب األم ــة خــّدرات ال  واجلرمي
ــصلحة        ــة وســائر أصــحاب امل ــة واجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدولي ــة الدولي واملؤســسات املالي

  إىل إيفـــاد ممـــثلني وممارســـني رفيعـــي املـــستوى خـــّدراتاملعنـــيني بالتنميـــة يف ســـياق مراقبـــة امل
  .للمشاركة بنشاط يف حلقة العمل الدولية واملؤمتر الدويل بشأن التنمية البديلة

    
    ٥٤/٥القرار     
التشجيع على انتهاج استراتيجيات ملعاجلة االضطرابات الناشئة عن تعاطي     

   وعواقبها تكون موجهة حنو إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج خّدراتامل
  حة وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى يف اجملتمع وهتدف إىل حتسني الص
      األفراد واُألسر واجملتمعات احمللية

 ،خّدراتإن جلنة امل  

ــستذكر    ــتثنائية       إذ ت ــا االس ــة يف دورهت ــة العام ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــسياسي ال ــالن ال اإلع
 واإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملـة             )١٩(العشرين،
  )٢٠( العاملية،خّدراتة ملواجهة مشكلة املومتوازن

وتلــك االتفاقيــة  )٢١(،١٩٦١ لــسنة مخــّدرات االتفاقيــة الوحيــدة للوإذ تــستذكر أيــضاً  
ــة بربوتوكــول ســنة    ــصيغتها املعّدل ــة املــ )٢٢(،١٩٧٢ب ــسنة  ؤثرات واتفاقي ــة ل  )٢٣(،١٩٧١ العقلي

   العقليــــة ؤثرات واملــــتخــــّدراواتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة االجتــــار غــــري املــــشروع يف امل
 )٢٤(،١٩٨٨لسنة 

                                                           
  .، املرفق٢٠/٢-إ قرار اجلمعية العامة د )19( 
 )20( A/64/92-E/2009/98ألف-، الباب الثاين.  
  .٧٥١٥ ، الرقم٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )21( 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد املرجع نفسه )22( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩اجمللد املرجع نفسه،  )23( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )24( 



 

 17 
 

E/2011/28
E/CN.7/2011/15

/  كــانون األول١٨، املــؤرخ ٦٤/١٨٢ قــرار اجلمعيــة العامــة   وإذ تــستذكر كــذلك   
 العاملية، الـذي أعـادت      خّدرات، بشأن التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل       ٢٠٠٩ ديسمرب

 تـدعيم  أو   اجعـة مراجلمعية العامة فيه التأكيد على التـزام الدول األعضاء بتـشجيع أو وضـع أو               
ــة خلفــض الطلــب علــى امل    ــة وشــاملة ومتكامل ــرامج فعاّل ــة شــواهد تقــوم علــى  خــّدراتب  علمي

  والعـالج والرعايـة وإعـادة التأهيـل        املبكروتشمل جمموعة تدابري، منها الوقاية األولية والتدّخل        
 حتـسني الـصحة      إىل دفوهتـ  اإلدماج يف اجملتمع ومـا يتـصل بـذلك مـن خـدمات دعـم،                 وإعادة

 احلـد ممـا يترّتـب علـى     ، وإىلتعزيز الرفاه االجتماعي لـدى األفـراد واُألسـر واجملتمعـات احملليـة           و
 من عواقب وخيمة على األفراد واجملتمع بأسـره، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار                 خّدراتتعاطي امل 

 االمتثــال التــاممــع  املعّرضــون ملخــاطر شــديدة، خــّدراتاملاملتعلقــة مبتعــاطي التحــّديات اخلاصــة 
  لتشريعات الوطنية،ا ومبا يتوافق مع خّدراتراقبة املمب  املتعلقةلالتفاقيات الدولية الثالث

ــأنَّ وإذ تــسلّم   مــزمن و هــو اضــطراب صــحي متعــدد العوامــل   مخــّدراتاالرهتــان لل ب
  ولكن ميكن اتقاؤه ومعاجلته،

ناشـئة  منها بـضرورة أن تـستند الـربامج اخلاصـة بعـالج املـصابني باضـطرابات             واقتناعا    
حقـوق  يف الوقـت نفـسه      تراعـي    وإعادة تأهيلهم إىل شواهد علمية، وأن        خّدراتعن تعاطي امل  

  اإلنسان وكرامته،
بــضرورة حتــسني نوعيــة خــدمات خفــض الطلــب ونطــاق مشوهلــا  واقتناعــا منــها أيــضاً   

 ضـمن ، ومنـع النكـوص  اإلدمـاج  إعـادة   اخلدمات الراميـة إىل إعـادة التأهيـل و   فيهاوتنّوعها، مبا  
  إطار سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية،

يف مـن العناصـر اهلامـة       هي   والتعايفإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج     كفالة   أنَّ   وإذ تدرك   
   غري املشروعة وعواقبه،خّدراتاجلهود الشاملة الرامية إىل احلد من تعاطي امل

 هتـدف  خـّدرات  وقاية من تعـاطي امل     ضرورة ربط نظم العالج بأنشطة     وإذ تدرك أيضاً    
إىل تزويد الشباب والكبـار واجملتمعـات احملليـة باملعـارف واملهـارات والفـرص الالزمـة الختيـار                   

فئــات الــشديدة التعــرض خلطــر فيهــا التــدخالت اهلادفــة لــصاحل الأســلوب صــحي للعــيش، مبــا 
  ت العالجية،، على حنو يكّمل اخلدمااملعرضة للخطر ودعم اُألسر خّدراتتعاطي امل
أمهيــة اتبــاع هنــج متعــّدد القطاعــات ومنــّسق متامــاً تــشارك فيــه عــدة     علــىد وإذ تــشّد  

هيئات حكومية ومنظمات غري حكوميـة داخـل اجملتمعـات احملليـة مـن أجـل دعـم العمـل علـى                       
ــة والكــشف        ــشّجع الوقاي ــيت ت ــربامج ال ــسياسات وال ــن ال ــة م ــصلة كامل ــسلة مت  اســتحداث سل
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عـزز خـدمات العـالج والرعايـة وخـدمات الـدعم ذات الـصلة، مـن أجـل                   والتدّخل املبكرين وت  
  إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعايف،

 املرهتنني، مبـا يف ذلـك       خّدرات على أمهية جتّنب التمييز ضد متعاطي امل       أيضا دوإذ تشدّ   
  وكرامتـهم   اإلنـسان املكفولـة هلـم      احتـرام حقـوق   ضمان   أمهيةووصمهم وهتميشهم اجتماعيا،    

  اإلنسانية،
، مبـا   خـّدرات االستثمار يف عالج االضطرابات الناشـئة عـن تعـاطي امل           منافعوإذ تدرك     

 وحتــسني صــحة خــّدراتيــشمل احلــد مــن العواقــب الــصحية واالجتماعيــة الوخيمــة لتعــاطي امل
  ،نيالناس وأماهنم وتعزيز التماسك والرفاه االجتماعي

يـة الـيت ُتبـذَل، حتـت قيـادة مكتـب األمـم              جلهـود التعـاون العامل    وإذ تعرب عن تقديرها       
ــيني    خــّدراتاملتحــدة املعــين بامل  ــة، مبــشاركة حكومــات ومهن  واجلرميــة ومنظمــة الــصحة العاملي

ــادة نطــاق مشــول اخلــدمات         ــة بزي ــل ملتزم ــة ووكــاالت متوي صــحيني ومنظمــات غــري حكومي
  ،خّدراتاألساسية املوجهة خلفض الطلب على امل

 سياســات وممارســات خفــض تكــونعلــى ضــمان أن الــدول األعــضاء تــشّجع   ‐١  
 على تيسري احلصول على خدمات عالج ورعاية وخدمات دعـم   مشتملةخّدراتالطلب على امل  

ذات صلة تقوم على شـواهد وتتـسم بطـابع إنـساين وهتـدف إىل إعـادة تأهيـل األشـخاص الـذين                       
إدمــاجهم يف اجملتمــع،  وإعــادة خــّدرات واألمــراض املتــصلة باملمخــّدراتيعــانون مــن االرهتــان لل

وعلى تزويدهم بإمكانية احلصول على خـدمات إعـادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج هتـدف إىل حتـسني                    
  الصحة وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واُألسر واجملتمعات احمللية؛

 خـّدرات الدول األعضاء على أن حتـّدد جوانـب التمييـز ضـد متعـاطي امل         حتثّ    ‐٢  
 وأن تيسر هلم إمكانية احلصول، يف الوقت املناسب، على خدمات مـشورة             وتتصّدى هلا حبزم،  

وعالج وإعادة تأهيل هتدف إىل حتسني الصحة وتعزيز الرفاه االجتماعي لـدى األفـراد واُألسـر           
  واجملتمعات احمللية؛

الــدول األعــضاء علــى أن تركّــز علــى تــوفري خــدمات الوقايــة        حتــثّ أيــضاً    ‐٣  
 الـــذين يعـــانون مـــن خـــّدراتت الـــدعم ذات الـــصلة ملتعـــاطي املخـــدماووالعـــالج والرعايـــة 

، وكـذلك ألسـرهم، وأن تـستحدث تـدخالت فّعالـة تـؤّدي إىل               خّدراتاضطرابات متصلة بامل  
 الـذين إعادة إدماجهم يف اجملتمع، وتشمل بـرامج مـساندة ترمـي إىل تيـسري تـشغيل األشـخاص                

اهتم اخلاصـة يف عمليـة إعـادة تأهيلـهم،          هم قيد العالج والتعايف وتكون مصممة لـتالئم احتياجـ         
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 هتـدف إىل حتـسني الـصحة    خّدراتوأن تكفل القيام بتدخالت للوقاية من األمراض املتصلة بامل    
 وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واُألسر واجملتمعات احمللية؛

 خـّدرات الدول األعـضاء علـى ضـمان أن يكـون عـالج تعـاطي امل              حتثّ كذلك     ‐٤  
، ومعترفـا بكونـه ركنـا    خـّدرات لى شواهد وجزءاً من هنج متكامل خلفض الطلب على امل    قائما ع 

 غـري املـشروعة وعواقبـه الـصحية     خـّدرات أساسيا يف اجلهود الوطنية الرامية إىل احلّد من تعاطي امل   
واالجتماعيــة الوخيمــة، وأن ُتحــسِّن خــدمات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع حبيــث   

   حتسني الصحة وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واألُُسر واجملتمعات احمللية؛هتدف إىل
الدول األعضاء على أن توفّر طائفة متنّوعة من مرافق العـالج، مبـا يـشمل               تشّجع    -٥  

االجتماعي وإعادة التأهيل مبا يتفق واحتياجـات   -العالج مبساعدة األساليب الطبية والعالج النفسي     
  املرهتنني يف ظل مجيع الظروف االجتماعية واإلكلينيكية ذات الصلة؛خّدراتمتعاطي امل

 الدول األعضاء على أن ُتحسِّن تـوافر اخلـدمات الطبيـة وخـدمات إعـادة                حتضُّ  -٦  
جـزء  ك املرهتنني وُتوسِّع نطاقها، وأن تدمج هذه اخلدمات         خّدراتالتأهيل االجتماعي ملتعاطي امل   
  رعاية الصحية؛ال يتجزأ من جممل نظام ال

 واجلرميـة أن يـدرج يف بـرامج    خّدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل   تطلب  -٧  
 تكــون موجهــة حنــو مخــّدراتاملــساعدة التقنيــة والتــدريب ذات الــصلة منــائط لعــالج االرهتــان لل

ي إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج يف اجملتمـع وهتـدف إىل حتـسني الـصحة وتعزيـز الرفـاه االجتمـاع                    
  ؛ احملليةلدى األفراد واُألسر واجملتمعات

 واجلرميـة علـى أن جيمـع ويعمـم          خـّدرات ّ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل         حتث  -٨  
اخلاصـة  و  القائمة على الـشواهد  الربامج والتدخالت إطارمعلومات عن التجارب ذات الصلة يف     

األعضاء بإرشادات ومـساعدات مـن   بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، وأن يزّود الدول     
 التـدخالت الناجحـة ضـمن جممـل اسـتراتيجياهتا اخلاصـة خبفـض               إلدراجأجل اسـتحداث بـرامج      

  ؛خّدراتالطلب على امل
 الــدول األعــضاء إىل تيــسري تعمــيم املمارســات الفــضلى الــيت تــستهدف تــدعو  -٩  

نــامج الــشراكة ، املنبثقــة عــن برخــّدراتتوســيع نطــاق مشــول خــدمات خفــض الطلــب علــى امل
 واجلرميـة ومنظمـة الـصحة العامليـة ويـشارك           خّدراتالذي ينفّذه مكتب األمم املتحدة املعين بامل      

فيه اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واهليئات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات             
خلاصـة بعـالج    اإلقليمية والدولية، والذي يـستهدف توسـيع نطـاق مشـول اخلـدمات األساسـية ا               

   ورعايتهم؛مخّدراتاملرهتنني لل
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 الـدول األعـضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد خارجـة                  أيضا تدعو  -١٠  
  عن امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

أن  واجلرميـة    خـّدرات  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل           تطلب  -١١  
يقّدم إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني تقريرا عـن التـدابري املتخـذة وعـن التقـّدم احملـرز يف                 

  .تنفيذ هذا القرار
    

    ٥٤/٦القرار     
 العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية ؤثراتتعزيز توافر العقاقري املخّدرة وامل    

      وإساءة استعماهلاا بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبه
 ، خّدرات جلنة املإنّ 

الرامـــي إىل تعزيـــز تـــوافر  ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢املـــؤرخ  ٥٣/٤ قرارهـــا إذ تـــستذكر  
 اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبيـة والعلميـة مـع العمـل يف الوقـت                  العقاقري

 ١٩٦١ لـسنة    مخـّدرات يـة الوحيـدة لل    ، عمـالً باالتفاق   وإسـاءة اسـتعماهلا   نفسه على منع تـسريبها      
 )٢٦(،١٩٧١ العقلية لسنة ؤثراتواتفاقية امل )٢٥(١٩٧٢لة بربوتوكول سنة بصيغتها املعّد

تقريـر  واملعنـون    خـّدرات اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      اخلاص الـصادر عـن      تقرير  الب تنوِّهوإذ   
ضــمان ســبل  :مراقبــة الدوليــةتــوافر العقــاقري اخلاضــعة لل  عــن خــّدراتاهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل 

 منظمة الـصحة العامليـة      وثيقةو )٢٧(،احلصول على كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية       
ــة التــوازن يف الــسياسات الوطنيــة املتعلقــة بــاملواد اخلاضــعة للمراقبــة   "املعنونــة  إرشــادات : كفال

  )٢٨(،"عليهابشأن توفر األدوية اخلاضعة للمراقبة وسبل احلصول 
يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين               تالحظ مع التقدير  إذ  و 

اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة       املواد  توافر  مسألة  أمهية  مواصلة تسليط الضوء على     
 ،خّدراتاالتفاقيات الدولية ملراقبة املحسبما تنص عليه لألغراض الطبية والعلمية، 

                                                           
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦اجمللد املرجع نفسه،   )25( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩سه، اجمللد املرجع نف  )26( 
  .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )27( 
 )28(  WHO/EDM/QSM/2000.4.  
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ــدة املعـــين بامل إىلتطلـــب  -١   ــم املتحـ ــّدرات مكتـــب األمـ ــة أن خـ ــوم واجلرميـ ، يقـ
ــة امل   ــة ملراقب ــة الدولي ــشاور مــع اهليئ ــة،  خــّدراتبالت ــصحة العاملي ــه باســتعراض  ومنظمــة ال قوانين

ــة  ــضاء،   النموذجي ــد االقت ــوازن املناســب    وحتــديثها عن ــا الت ــل فيه ــني ضــمان  لكــي يكف ســبل ب
ــى   ــاقري احلــصول عل ــة ال العق ــسريبها     اخلاضــعة للمراقب ــع ت ــة ومن ــات كافي ــة بكمي ــاءة دولي وإس

 ؛خّدرات، وذلك متاشياً مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املاستعماهلا

ضع أن يــ واجلرميــة خــّدرات مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل إىلأيــضا تطلــب  -٢ 
 املكاتـب   حة بغرض دعم أنـشطة تـدريب موظفيـه يف          يشرح القوانني النموذجية املنقّ    ا تقني دليال

هـذه القـوانني   تيسري إطـالع الـدول األعـضاء علـى      ضمان  طرية وإذكاء وعيهم، و   اإلقليمية والقُ 
  ؛وفهمها هلاالنموذجية 

 واجلرميــة تنفيــذ خــّدراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  إىل كــذلك تطلــب -٣  
شجيع العمـل  تـ  مـن أجـل  طريـة  يف املكاتب اإلقليمية والقُ موظفيهلفائدة ية أنشطة تدريب وتوع 
اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلميـة مـع منـع             على توفري العقاقري    

 ؛وإساءة استعماهلاتسريبها 

اهليئـة الدوليـة    وإىل   واجلرمية   خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل    إىل   تطلب  ‐٤ 
اخلاضـعة للمراقبـة   العقـاقري  تـوافر   ضـمان  مـن أجـل    ا بذل جهودمهـ    أن يواصال  خّدراتملراقبة امل 
، حــسب ا، وأن يتعاونــ علــى نطــاق العــاملالطبيــة والعلميــةبكميــات كافيــة لألغــراض الدوليــة 

نظمــة الــصحة مــن خــالل برنــامج احلــصول علــى األدويــة اخلاضــعة للمراقبــة التــابع ملاالقتــضاء، 
 ؛وإساءة استعماهلاواد  الرامية إىل منع تسريب هذه املما تنفيذ أنشطتهمع مواصلةالعاملية، 

 علـى مواصـلة جهودهـا، بالتعـاون مـع           خـّدرات  اهليئة الدولية ملراقبـة امل     عتشّج -٥  
ا منظمة الصحة العاملية، لوضع مبادئ توجيهية تـساعد الـدول األعـضاء علـى تقـدير احتياجاهتـ                 

 ة؛ العقلية اخلاضعة للمراقبة الدوليؤثراتة واملخّدرالطبية والعلمية من العقاقري امل

 الدول األعضاء، حسب االقتـضاء، علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف               عتشّج  -٦ 
تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة        واملعنـون    خـّدرات اهليئة الدولية ملراقبة امل   التقرير اخلاص الصادر عن     

ضـمان سـبل احلـصول علـى كميـات           :توافر العقـاقري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة         عن   خّدراتامل
  )٢٩(؛ا لألغراض الطبية والعلميةكافية منه

                                                           
  .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )29( 
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ــة امل  أيــضا عتــشّج  -٧   ــة ملراقب ــة الدولي ــدعم مــن  واصــل علــى أن تخــّدراتاهليئ ، ب
املـساعدة إىل الـسلطات الوطنيـة املختـصة هبـدف حتـسني اآلليـة الوطنيـة                قدمي  الدول األعضاء، ت  

إجــراء ة، ورخــّدإلبــالغ البيانــات اإلحــصائية، وتقــدير االحتياجــات املــشروعة مــن العقــاقري امل  
  العقلية؛ؤثراتتقييم طوعي لالحتياجات املشروعة من امل

ــّر  -٨  ــيالــدول األعــضاء  إىل  دعوهتــا رتك  يف الوقــت املطلــوب بالتزاماهتــا   أن تف
 وإىل األمـني العـام، حـسب االقتـضاء،     خـّدرات املتعلقة بتقدمي تقارير إىل اهليئة الدولية ملراقبـة امل        

ــاقري املعمالعــن اســت  ــة خــّدر العق ــداهنا    ؤثراتوامل ــة داخــل بل ــة الدولي ــة اخلاضــعة للمراقب  العقلي
، وإسـاءة اسـتعماهلا   واملـواد واالجتـار هبـا       العقـاقري   لألغراض الطبية والعلمية، وعن تسريب تلك       

 ؛خّدراتحسبما تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة امل

 خـّدرات اقبـة امل  الدول األعضاء على تقدمي تقارير إىل اهليئـة الدوليـة ملر          ع  تشّج -٩  
 العقليـة يف األغـراض الطبيـة والعلميـة بالطريقـة ذاهتـا              ؤثراتاسـتهالك املـ   املتعلقـة ب  بيانـات   العن  
ة، وذلــك مــن أجــل متكــني اهليئــة مــن حتليــل مــستويات خــّدريف التقــارير عــن العقــاقري املّتبعــة امل

  العقلية على حنو دقيق وتعزيز توافرها بكميات كافية؛ؤثراتاستهالك امل

علـــى ضـــمان إشـــراك وتنـــسيق عمـــل أجهزهتـــا الـــدول األعـــضاء أيـــضا ع تـــشّج  -١٠  
 خـّدرات ووكاالهتا املختّصة املسؤولة عن الرعاية الصحية والعدل وفرض الـضوابط الرقابيـة علـى امل      

قوانينــها وسياســاهتا وبراجمهــا وإنفــاذ القــانون، ومــا إىل ذلــك مــن األمــور، بغيــةَ العمــل، مــن خــالل 
ــة العقــاقري تيــسُّر ســبل احلــصول علــى  ني ديــد وحتــديث وحتقيــق تــوازن مناســب بــ  ، علــى حتالوطني

 ؛وإساءة استعماهلا ومنع تسريبها ،لألغراض الطبية والعلميةاخلاضعة للمراقبة الدولية وتوفّرها 

ــدعو   -١١  ــدول األعــضاء و ت  واجلرميــة خــّدراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  ال
، وخـصوصا    تيسري تقدمي املساعدة التقنية إىل البلـدان الناميـة         ىلإذات الصلة   املنظمات الدولية   و

ــساعية  ــدان ال ــها البل ــادة إىل من ــة     زي ــة لألغــراض الطبي ــة الدولي ــاقري اخلاضــعة للمراقب ــوافر العق  ت
لتعـاون  ا االقتـضاء، دعـم      حـسب ، بوسـائل منـها،      وإسـاءة اسـتعماهلا   والعلمية مع منـع تـسريبها       

  ؛فيما بني بلدان اجلنوب
عــن  ة الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تقــدمي مــوارد خارجــ عوتــد  -١٢  

   واجلرمية؛خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامللوائح امليزانية لبلوغ هذه األغراض وفقا لقواعد و
 واجلرميـة أن  خـّدرات  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  تطلب  -١٣  

  .، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ هذا القراريقدِّم إىل اللجنة
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    ٥٤/٧القرار     
      مبادرة ميثاق باريس    

 ،خّدرات جلنة املإنّ 

ــ  دت هبــا الــدول األعــضاء يف اإلعــالن الــسياسي  االلتزامــات الــيت تعهـّـ دا د جمــّدإذ تؤكّ
نــة ملواجهــة مــشكلة وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتواز 

ليكـون موعـداً     ٢٠١٩عـام   ال حتديَد  األعضاء رت فيهما الدول  اللذين قرّ  )٣٠(،العاملية خّدراتامل
:  منه بدرجة كبرية وقابلة للقيـاس       للقضاء على ما يلي أو احلدّ      حمدَّداً تستهدفه الدولُ يف سعيها    

؛ والطلـب غـري     شروع على حنو غري مـ     ب القنّ ونباتجرية الكوكا   زراعة خشخاش األفيون وشُ   
ــى   ــشروع عل ــخــّدراتاملامل ــصلة؛    ؤثرات وامل ــة ذات ال ــصحية واالجتماعي ــة واملخــاطر ال  العقلي

 العقلية، مبا فيها العقـاقري االصـطناعية، وصـنعها وتـسويقها وتوزيعهـا واالجتـار                ؤثراتوإنتاج امل 
مـوال ذي   هبا على حنو غري مشروع؛ وتسريب السالئف واالجتار غري املشروع هبـا؛ وغـسل األ              

   غري املشروعة،خّدراتالصلة بامل
قدا بـشأهنا علـى الـصعيد      مببادرة ميثاق باريس واملؤمترين الدوليني اللذين عُ      ب  وإذ ترحّ   

  ،٢٠٠٦ ويف موسكو يف عام ٢٠٠٣ عام الوزاري يف باريس يف
 الـصادرة   ٢٠١٠بالدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام         وإذ حتيط علما    

الـيت أفـادت باسـتقرار مـستويات الزراعـة           واجلرمية،   خّدراتكتب األمم املتحدة املعين بامل    عن م 
 على الصعيد الوطين إىل جانب ارتفاع أسعار األفيون خالل السنة املاضية،

ــّو  ــضاوإذ تن ــر ه أي ــة امل ا بتقري ــة ملراقب ــة الدولي ــسالئف  ٢٠١٠ لعــام خــّدراتهليئ  عــن ال
 غـــري بـــصفة العقليـــة ؤثرات واملـــخـــّدراتمها يف صـــنع امل الـــيت يكثـــر اســـتخداوالكيمياويـــات

ردة من أجل احملافظـة علـى    الذي أشارت فيه اهليئة إىل احلاجة إىل بذل جهود مطّ )٣١(،ةمشروع
  ،ة يف الصنع غري املشروع للهريوينمجرين باملواد املستخَد الرادع للمّتاألثرالتدابري ذات 

                                                           
  .ألف-الثاين، الباب A/64/92-E/2009/98انظر  )30( 
  :  واملؤثّرات العقلية بصفة غري مشروعةخّدراتمل اليت يكثر استخدامها يف صنع اوالكيمياوياتالسالئف   )31(  

   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١٠دولية ملراقبة املخّدرات لعام تقرير اهليئة ال
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٨٨ واملؤثّرات العقلية لسنة خّدراتاالجتار غري املشروع يف امل

A.11.XI.4(. 
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ــرب   ــا  وإذ تع ــن دعمه ــضاء  ع ــدول األع ــود ال ــاون    جله ــز التع ــة إىل تعزي ــدويل  الرامي ال
مبــا يــشمل تنفيــذ مبــادرات مــن أجــل مواجهــة املخــاطر الــيت تفرضــها زراعــة املــواد   اإلقليمــي و

  ،األفيونية األفغانية واالجتار هبا واستهالكها على حنو غري مشروع
 /اينقـدا بـشأن أفغانـستان يف لنـدن يف كـانون الثـ              الدوليني اللذين عُ   باملؤمترينتنّوه  وإذ    

 خــّدراتنا مــسألة مكافحــة امل واللــذين تــضّم٢٠١٠يوليــه /ويف كــابول يف متــوز ٢٠١٠ينــاير 
  كموضوع شامل،

 - يف أفغانـستان     خـّدرات إنتاج امل "قد حتت عنوان    الدويل الذي عُ   باملنتدى   أيضاً تنّوهوإذ    
  ،٢٠١٠يونيه /يف موسكو يف حزيران"  للمجتمع الدويلحتدٍّ

ي اختــذ يف االجتمــاع املــستأنف للفريــق التــشاوري بــشأن بــالقرار، الــذب ترّحــ -١  
ــا يف    ــاريس الـــذي عقـــد يف فيينـ ــة مبيثـــاق بـ   ، بعقـــد ٢٠١١مـــارس / آذار١٧الـــسياسات اخلاصـ

 مواصـلةً ملبـادرة     ٢٠١١مؤمتر دويل علـى املـستوى الـوزاري يف فيينـا يف النـصف الثـاين مـن عـام                     
 ميثاق باريس؛

ة يف تعزيـز التـزام الـدول األعـضاء مبكافحـة            املـسامه  املؤمتر الدويل على     تشّجع  -٢ 
 ؛املواد األفيونية األفغانيةالتجارة غري املشروعة يف 

  مجيع األطراف املعنية إىل املشاركة النشطة يف املؤمتر الدويل؛تدعو -٣  

 واجلرميـة،   خـّدرات  إىل املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل            تطلب  ‐٤ 
ر تنظـيم وعقـد املـؤمتر الـدويل وأن يقـّدم تقريـرا              رد من خارج امليزانية، أن ييـسّ      رهنا بتوافر املوا  

  . يف دورهتا اخلامسة واخلمسنيخّدراتهبذا الشأن إىل جلنة امل
    

    ٥٤/٨القرار     
 السالئف الكيميائية ملراقبةتعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية     

       بطريقة غري مشروعةطناعيةاملستخدمة يف صنع العقاقري االص
  ،خّدراتإن جلنة امل  
 اإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية           إذ تستذكر   

 ٢٠١٩ تقـرَّر فيـه حتديـد عـام           الـذي  )٣٢( العامليـة،  خـّدرات متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل    
                                                           

 )32(  A/64/92-E/2009/98ألف-، الباب الثاين.  
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كثــر اســتخدامها يف صــنع كموعــد مــستهدف لكــي تقــضي الــدول علــى تــسريب املــواد الــيت ي 
 واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروع واالجتار هبـا أو احلـّد مـن تـسريبها واالجتـار                   خّدراتامل

الــضوابط  أنَّ علــى أنــه بــالرغم مــن هبــا بدرجــة كــبرية وقابلــة للقيــاس، والــذي ُنــّص فيــه أيــضا 
 خـّدرات امها يف صـنع امل    ت إىل منع تسريب املواد اليت يكثر اسـتخد        قد أدّ والتنظيمية  التشريعية  

 إىل خمتـربات    جتـد طريقهـا   هذه املواد ال تزال      فإنَّ   ، العقلية إىل القنوات غري املشروعة     ؤثراتوامل
  ية، السّرخّدراتامل

 ٥١/١٠ وقرارهـا  ٢٠١٠مـارس  / آذار١٢ املـؤرخ  ٥٣/١٥ قرارهـا  وإذ تـستذكر أيـضاً    
عـضاء علـى مواصـلة العمـل علـى          ت فيهما الدول األ   اللذين حثّ ،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤املؤرخ  

 علـى  خـّدرات تعزيز التشريعات واآلليات الوطنية املتعلقة مبراقبة السالئف املـستخدمة يف صـنع امل     
حنو غري مشروع أو حتديث تلك التشريعات واآلليات، أو استحداثها إذا مل تكن موجـودة بعـد،       

 الرصد واملراقبة عند نقـاط    على ضرورة أن تعمل الدول األعضاء على تعزيز نظم         مافيهدت  وأكّ
  ز النقل اآلمن هلذه املواد، وأن تعّز الكيميائيةدخول السالئف

 / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/١٦٢ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تـــستذكر كـــذلك  
ت فيــه اجلمعيــة علــى ضــرورة ضــمان وجــود آليــات مناســبة ملنــع ، الــذي أكّــد٢٠٠٤ديــسمرب 

ــى    ــة عل ــسريب املستحــضرات احملتوي ــن    ت ــاين م ــات املُدرجــة يف اجلــدولني األول والث الكيمياوي
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف امل    ــة لعــام  خــّدراتاتفاقي  واملــؤثرات العقلي

 علــى حنــو غــري مــشروع، وال ســيما تلــك احملتويــة علــى خــّدراتواملتعلقــة بــصنع امل )٣٣(١٩٨٨
  اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،

ارات األمم املتحدة الـيت هتيـب بالـدول األعـضاء أن تزيـد مـن التعـاون           قر وإذ تستذكر   
 واالجتــار هبــا علــى حنــو غــري مــشروع، خــّدراتاملصــنع الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل مكافحــة 

بوسائل منها تعزيز الرقابة على التجارة الدولية يف الـسالئف الكيميائيـة الـيت يكثـر اسـتخدامها                  
 املــواد مــن التجــارة الدوليــة  هــذهة، ومنــع حمــاوالت تــسريب غــري املــشروعخــّدراتيف صــنع امل

  املشروعة الستخدامها على حنو غري مشروع،
ــة       عــنتعــرب جمــّدداً وإذ    ــة القائمــة ملراقب ــاون الدولي ــات التع ــز آلي ــة مواصــلة تعزي  أمهي

 العقليـة علـى حنـو غـري         ؤثرات وامل خّدراتالسالئف الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف صنع امل       

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )33( 
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شروع، وعلى ضـرورة مـشاركة الـدول يف العمليـات واملـشاريع الدوليـة الـيت جيـري تنفيـذها                     م
  ،"التالحم"ومشروع " بريزم"حالياً، مثل مشروع 

 لدى قطاعي الـصناعة والتجـارة، إىل احلـصول        وال سيما   املشروعة، م باحلاجة لِّوإذ تس   
 علـى حنـو    العقليـة ؤثرات واملراتخّدعلى السالئف الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف صنع امل   

، كما جاء يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل، ودور هـذين القطـاعني املهـم يف                    غري مشروع 
  منع تسريب هذه املواد من القنوات املشروعة لصنعها واالجتار هبا،

 بـصفتها  خـّدرات  بالعمـل اهلـام الـذي تقـوم بـه اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل        وإذ تسلّم أيـضاً     
  ،يئة الرئيسية ومركز التنسيق العاملي للمراقبة الدولية للسالئفاهل

ل لـة ميثّـ  لة وغري اجملدَومنع تسريب السالئف الكيميائية اجملدوَ     أنَّ    على وإذ تعيد التأكيد    
   وعرضها على حنو غري مشروع، واملؤثرات العقليةخّدرات من صنع املعنصراً رئيسياً يف احلّد

زاء نطــاق صــنع اهلريويــن والكوكــايني والعقــاقري االصــطناعية   إوإذ تعيــد تأكيــد قلقهــا  
كاملنشطات األمفيتامينية على حنو غري مشروع املثري للجزع على الـصعيد العـاملي، ومـا يـرتبط                  

 واملـؤثرات العقليـة علـى    خـّدرات بذلك من تسريب للسالئف الكيميائية املستخدمة يف صنع امل       
خدمها مجاعـات اجلرميـة املنظمـة لتـسريب هـذه           حنو غري مـشروع، وظهـور طرائـق أخـرى تـست           

  الكيمياويات من التجارة املشروعة،
احملتويــــة علــــى اإليفيــــدرين  )٣٤(املستحــــضرات الــــصيدالنيةتــــسريب  بــــأنَّ وإذ تقــــّر  

 ألن نظـراً    خـّدرات ياً كـبرياً لـسلطات مراقبـة امل       حتـدّ وبأنـه ُيمثـل      يـثري قلقهـا،   والسودوإيفيدرين  
 الــيت ختــضع هلــا مــاديت الــضوابط مــشابه لتلــك ملــستوى مــن ختــضع رمبــا ال هــذه املستحــضرات

  ،السائباإليفيدرين والسودوإيفيدرين بشكلهما 
ماديت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين الداخلتني يف تركيب املستحـضرات         بأنَّ    أيضاً وإذ تقرّ   

  نية،طات األمفيتاميبسهولة الستخدامهما يف صنع املنّشُيمكن استخالصهما الصيدالنية 
 النتــائج اإلجيابيــة الــيت حتققــت حــىت اآلن مــن خــالل مــشروع    وإذ تالحــظ مــع التقــدير   

 بالتعـاون مـع     خـّدرات اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      ، اللـذين اسـتهلتهما      "الـتالحم "ومـشروع   " بريزم"
ــة و     ــشطات األمفيتاميني ــسريب املن ــدول مــن أجــل القــضاء علــى ت ــن  كــذلك ال ســالئف اهلريوي

  التوايل،والكوكايني على 
                                                           

املستحضرات املخصصة لالستخدامات البشرية " املستحضرات الصيدالنية"ألغراض هذا القرار، تشمل   )34( 
  .والبيطرية على السواء
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مت بـه حكومـة بـريو للقيـام، بالتعـاون مـع مكتـب                بالعرض الذي تقـدّ    وإذ حتيط علماً    
  الالتينيــةملنطقــة أمريكــا ز  واجلرميــة، باستــضافة مركــز متيُّــ   خــّدراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل  

عــىن مبختلــف أوجــه   ُتالعمــوميني، وذلــك هبــدف وضــع بــرامج تدريبيــة للمــوظفني   ي والكــاريب
  لكيميائية، مبا يف ذلك تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة،السالئف ا

ــشّج  -١   ــة      ع ت ــذهلا اهليئ ــيت تب ــود ال ــى أن تواصــل اإلســهام يف اجله ــات عل احلكوم
 باســتخدام نظــام اإلشــعارات الــسابقة للتــصدير باالتــصال  ، وخاصــةًخــّدراتالدوليــة ملراقبــة امل
 عـن تـصدير الـسالئف الكيميائيـة، وأن          لإلبـالغ املـسبق   ) نظـام بـن أوناليـن     (احلاسويب املباشـر    

 املستحـضرات الـصيدالنية الـيت حتتـوي          ووفقا للتشريعات الوطنيـة،    ، قدر اإلمكان،   أيضا تدرج
على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف إشعاراهتا، بغية اإلسهام يف الكشف الـسريع عـن األمنـاط             

 العقليـة علـى     ؤثرات واملـ  ّدراتخـ  املـستخدمة يف صـنع امل      الكيميائيـة اجلديدة لتسريب السالئف    
  حنو غري مشروع؛

ــة امل تـــدعو  -٢   ــة ملراقبـ ــة الدوليـ ــّدرات اهليئـ ــدعيم  خـ ــلة العمـــل علـــى تـ  إىل مواصـ
الفــرص املتاحـة لزيـادة فعاليــة   والتعـاون معهــا علـى اكتـشاف    االتـصاالت مـع الــدول األعـضاء    

ــسالئف    ــة ورصــد التجــارة يف ال ــةمراقب ــر اســتخدامها يف  الكيميائي ــيت يكث  خــّدرات صــنع امل ال
   العقلية على حنو غري مشروع؛ؤثراتوامل

الدول األعـضاء علـى مواصـلة العمـل علـى تعزيـز التـشريعات واآلليـات             حتثّ    -٣  
 عمـالً باتفاقيـة   غـري املـشروع    خـّدرات الوطنية املتعلقـة مبراقبـة الـسالئف املـستخدمة يف صـنع امل            

 )٣٥(،١٩٨٨ العقليـة لـسنة      ؤثرات وامل خّدراتاألمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل       
  أو حتديث تلك التشريعات واآلليات، أو استحداثها إذا مل تكن موجودة بعد؛

ملراقبـة  تنظيميـة   الدول األعضاء على أن تعتمد، حسب االقتـضاء، أُطـرا           تشّجع    -٤  
هـا واسـتغالهلا     وتوزيع اإليفيـدرين والـسودوإيفيدرين   إنتاج املستحضرات الصيدالنية احملتوية علـى       

إرسـال اإلشـعارات الـسابقة للتـصدير،        وذلـك بوسـائل مـن بينـها         جتاريا، من أجل منع تسريبها،      
  ولكن دون اإلخالل بتوافر املستحضرات الصيدالنية األساسية لالستعماالت الطبية؛

 املـؤرخ   ٤٩/٣اتـساقاً مـع قرارهـا        الـدول األعـضاء علـى القيـام،           أيضا عتشّج  -٥  
 يف املـذكورة ، باستعراض دوري الحتياجاهتا املقدرة من الكيمياويـات  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧

   بأحدث البيانات؛خّدراتالقرار وتزويد اهليئة الدولية ملراقبة امل

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد تجمموعة املعاهدااألمم املتحدة،   )35( 
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، يف توســيع قائمــة علــى املــستوى الــوطين الــدول األعــضاء إىل النظــر،  تــدعو   -٦  
 خـّدرات كثر اسـتخدامها يف صـنع امل   اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت ي واملوادالسالئف الكيميائية 

   العقلية على حنو غري مشروع؛ؤثراتوامل
الدول األعضاء على أن تطبق علـى املستحـضرات الـصيدالنية احملتويـة             تشّجع    -٧  

 تدابري رقابية مماثلـة لتلـك املطبقـة علـى الـسالئف الكيميائيـة              اإليفيدرين والسودوإيفيدرين على  
  ؛السائب ابشكله )اخلام(

 الدول األعضاء اليت توجـد هبـا كيانـات رقابيـة خمتلفـة أو إضـافية           ّجع أيضا تش  -٨  
ــة     ــة املستحــضرات، خبــالف الــسالئف الكيميائي بــشكلها الــسائب ) اخلــام(مــسؤولة عــن مراقب

احلكومية جهودهـا الرقابيـة     تنسق اجلهات   املوجودة يف تلك املستحضرات، على أن تضمن أن         
سلسة وفّعالة على املستحـضرات     تنظيمية  حتفاظ بضوابط   هبدف اال يف االضطالع هبا    وتتعاون  

  على السواء؛بشكلها السائب ) اخلام(الكيميائية والسالئف 
 لتـشريعاهتا الوطنيـة، يف       الـدول األعـضاء علـى أن تنظـر، وفقـاً            كـذلك  تشّجع  -٩  

 املستحــضرات ورصــدها، مبــا يــشمل  الكيميائيــة للتجــارة يف الــسالئفتعزيــز املراقبــة الــشاملة  
ميكـن اسـتعماهلا أو     ، والـسالئف الـيت      لصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين     ا

ــشروع لل         ــري امل ــصنع غ ــن أجــل ال ــة م ــة متاح ــائل مالئم ــسهولة بوس  مخــّدراتاستخالصــها ب
طات األمفيتامينية، وأن ترصـد بقـدر املـستطاع التجـارة املـشروعة       العقلية، مثل املنشّ  ؤثراتوامل

  ئف الكيميائية واملستحضرات الصيدالنية؛يف تلك السال
 خـّدرات ع الدول األعـضاء علـى مواصـلة تزويـد اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل                تشّج  -١٠  

 حمل الـسالئف الـيت يكثـر    سالئف كيميائية جديدة حتلّ أيِّ بشأن اكتشاف املناسبة  باملعلومات  
مـشروع، وبـشأن صـنع تلـك         العقليـة علـى حنـو غـري          ؤثرات وامل خّدراتاستخدامها يف صنع امل   

 غـري  خـّدرات املـستخدمة يف صـنع امل  واألسـاليب  الكيمياويات والوسـائل اجلديـدة يف التركيـب       
  املشروع؛
الدول األعضاء إىل اختاذ التدابري املالئمة لتعزيز التعـاون الـدويل وتبـادل             تدعو    -١١  

لتنظيمـات اإلجراميـة    املعلومات يف ما يتعلق بالتعرف على الدروب وأساليب العمـل اجلديـدة ل            
 خـّدرات  أو هتريب السالئف الكيميائيـة الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع امل             اليت حتترف تسريب  

 يف   اإلنترنـت  باستخداماملعلومات املتعلقة   مبا يف ذلك     العقلية على حنو غري مشروع،       ؤثراتوامل
   هبذه املعلومات؛تخّدرا، وإىل مواصلة إبالغ اهليئة الدولية ملراقبة املأغراض غري مشروعة
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مجيع الدول األعضاء أن تواصل تزويد مكتب األمم املتحدة املعـين           إىل   تطلب  -١٢  
 واجلرمية، مـن خـالل االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير الـسنوية، مبعلومـات عـن حـاالت                    خّدراتبامل

هـات  االجتار غري املشروع اليت تقع داخـل واليتـها القـضائية والـيت تعتربهـا مهّمـة بـسبب االجتا                    
منـها علـى املـواد أو األسـاليب      ُحـصل اجلديدة املستبانة أو الكميات املـشمولة أو املـصادر الـيت         

 ٢٠األشخاص املنخرطني يف هذه األعمال، وذلك وفقـا ألحكـام املـادة            جانب  املستخدمة من   
  ؛١٩٨٨سنة اتفاقية من 

بالتـصدي  الدول األعضاء إىل إذكاء الوعي وبناء القـدرات فيمـا يتعلـق             تدعو    -١٣  
  ؛املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على اإليفيدرين والسودوإيفيدرينملخاطر تسريب 

  مجيـع ز الدول األعضاء نظـم الرصـد واملراقبـة عنـد         على ضرورة أن تعزّ    تشّدد  -١٤  
 ؤثرات واملـ  خّدراتالسالئف الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف صنع امل       وخروج  نقاط دخول   

ــة علــى حنــو  ــة واملراكــز     العقلي ــة والنهري  غــري مــشروع، مبــا يف ذلــك املطــارات واملــوانئ البحري
ة لزيادة التعاون الـدويل يف      د على احلاجة املاسّ   اجلمركية، وتعزيز النقل اآلمن هلذه املواد، وتؤكّ      

  سيما لدعم جهود املراقبة اليت تبذهلا البلدان النامية حالياً؛ هذا اجملال، وال
عضاء على وضـع إجـراءات مـشتركة مـع قطـاع الـصناعات              الدول األ ع  تشّج  -١٥  

 الـسلطات التنظيميـة   قـدرة ز إىل حـد بعيـد   تلك اإلجراءات تعزّ   أنَّ   الكيميائية الوطنية لديها، إذ   
  معلومات هامة بشأن املبيعات والصفقات غري االعتيادية من السالئف؛احلصول على على 

نات طوعيـة لقواعــد الــسلوك  مــدووضـع   الــدول األعـضاء إىل التــرويج ل تـدعو   -١٦  
ــة  ــصناعات الكيميائي ــة بــشأن  لــدى قطــاع ال ــادئ التوجيهي ــ، وفقــا للمب ــة لقواعــد ةمدون  طوعي

 تـشجيع البغيـة   ،  خـّدرات اهليئة الدولية ملراقبة امل    الصادرة عن    )٣٦(املمارسة للصناعات الكيميائية  
ات ومنع تـسريبها إىل      املسؤولية يف املمارسات التجارية ومبيعات الكيمياوي      على التحلي بروح  

  ؛خّدراتالقنوات غري املشروعة لصنع امل
، بالتعــاون مــع الــدول    إىل أن تنظــرخــّدراتاهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل   تــدعو  -١٧  

اإليفيـدرين  األعضاء، يف مـسألة تـسريب املستحـضرات الـصيدالنية البيطريـة الـيت حتتـوي علـى                   
دهتا الـدول ملراقبتـها، وتـدعو الـدول األعـضاء           ، وكذلك يف التدابري اليت اعتم     والسودوإيفيدرين

  .املهتمة إىل تقدمي مسامهات هلذا الغرض
    

                                                           
  .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )36( 
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    ٥٤/٩القرار     
 مجع البيانات وإبالغها وحتليلها بشأن من أجلحتسني النوعية وبناء قدرات الرصد     

       العاّمةالسياساتتدابري التصّدي هلا على مستوى  العاملية وخّدراتمشكلة امل
  ،خّدرات املإن جلنة  
 وتلــك )٣٧(،١٩٦١ لــسنة مخــّدرات أحكــام االتفاقيــة الوحيــدة لل إذ تــضع يف اعتبارهــا  

 )٣٩(١٩٧١ العقليـة لـسنة      ؤثرات واتفاقية املـ   )٣٨(١٩٧٢االتفاقية بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة      
ــشروع يف امل     ــري املـ ــار غـ ــة االجتـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــّدراتواتفاقيـ ــخـ ــة ؤثرات واملـ    العقليـ

  )٤٠(،١٩٨٨لسنة 
دة الواليــات املــسَنالوفــاء بإجــراءات مناســبة متكّنــها مــن وضــع  إىل احلاجــةوإذ تــدرك   

  ، للمعاهدات املذكورة آنفاًإليها فيما يتعلق بدراسة التقارير املقّدمة وفقاً
 اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب                 وإذ تضع يف اعتبارها     

أخــذت فيهمــا اللــذين  )٤١( العامليــة،خــّدراتامل ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة اســتراتيجية متكاملــة
ــة         ــات دقيق ــل بيان ــرات وأدوات جلمــع وحتلي ــار احلاجــة إىل مؤّش ــدول األعــضاء بعــني االعتب ال

 العامليـة ذات الـصلة، وإىل تعزيـز        خـّدرات املوموثوقة وقابلة للمقارنة عن مجيع جوانب مشكلة        
   أو استحداث مؤّشرات وأدوات جديدة عند االقتضاء،املؤّشرات واألدوات املوجودة

الـدول األعـضاء قـد تعّهـدت يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة                أنَّ   وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً      
  ، تاماً اللجنة مبا تبذلـه من جهود لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل تنفيذاًبلغالعمل بأن ُت

عقـد   قـررت فيـه    الذي،٢٠٠٩مارس /ار آذ٢٠خ  املؤرّ ٥٢/١٢ قرارها   وإذ تستذكر   
فريق خرباء مفتوح العضوية معين جبمع البيانات بغية حتـسني مجـع البيانـات وإبالغهـا                اجتماع ل 

 عقـد    قـد  ذلك الفريق  بأنَّ   وحتليلها من أجل رصد تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل، علماً         
 دعـت فيـه جمـددا إىل عقـد          ، الذي ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠خ   املؤرّ ٥٣/٢ومقّررها   اجتماعني،

  ،٥٢/١٢اجتماع لفريق اخلرباء وفقا لقرارها 
                                                           

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )37(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )38(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ املرجع نفسه، اجمللد  )39(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )40(
)41(  A/64/92-E/2009/98ألف- الثاين، الباب.  
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 املعـين جبمـع البيانـات يف     جهود فريق اخلـرباء املفتـوح العـضوية          وإذ تالحظ مع التقدير     
 ،حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها من أجل رصد تنفيذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل       

  ،خّدراتامل  ملراقبة الدولية الثالثاالتفاقياتبة مبوجب إىل جانب عمليات اإلبالغ املطلو
، الـــذي  ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢خ  املـــؤّر٥٣/١٦ قرارهـــا تـــستذكر وإذ  

 بالـصيغة الـيت قـّدمها فريـق اخلـرباء املعـين             )٤٢(االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير الـسنوية       اعتمدت فيه   
 الستعراض دوري بغية إجيـاد أداة دوليـة         االستبيانذلك   فيه أن ُيخَضع  قّررت  ، و جبمع البيانات 

 وتــدابري خــّدراتمرنــة تــسمح بــاإلبالغ عــن احلــاالت الوطنيــة واملــستجدة املتعلقــة بتعــاطي امل  
 مـع مراعـاة االحتياجـات والتحـديات املتعلقـة بتحقيـق التـوازن يف مجـع البيانـات                    التصدي هلـا،  
 واجلرميـة  خـّدرات املتحـدة املعـين بامل   مكتب األمم    إىلمية، وطلبت فيه    والكَالنوعية  واملعلومات  

 يف احلسبان أموراً منها التحديات اليت استباهنا فريق اخلـرباء            االستعراضات آخذاً  تلكأن جيري   
  )٤٣(،والتوصيات اليت قّدمها املعين جبمع البيانات الذي انعقد جمّدداً

 وسـائر أدوات     بأمهية ضمان االتساق بني االستبيان اخلاص بـالتقرير الـسنوي          هوإذ تنوّ   
  اإلبالغ املستخدمة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية،

قليميـة، مثـل اجلهـود الـيت ُبـذلت مـؤخراً يف منطقـة أوقيانيـا              بـاجلهود اإل   ه أيـضاً  وإذ تنوّ   
  لتحسني مجع البيانات، وإذ تسلم بالدروس اليت ميكن استخالصها من هذه التجارب،

 لعـام   خـّدرات  تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلـق بتعـاطي امل           ظ بقلق وإذ تالح   
رات  املؤشّـ  معظـم عن  الراهنة  الذي يثري شواغل بشأن وجود نقص يف املعلومات          و )٤٤(،٢٠١١

بــشأن مــستدامة إعــالم ورصــد   عــدم وجــود نظــم   مــن جــراء ، خــّدراتالوبائيــة لتعــاطي امل 
 وتنفيـذ تـدابري     املـستجّدة رة و  يعرقل رصد االجتاهات املتغيّـ     ، مما يف بعض أجزاء العامل    خّدراتامل

  ،التصدي املستندة إىل األدلة والقدرة على تقييم فعالية تلك التدابري
ــ  -١   ــأنَّ مسلُِّت ــة البيانــات  مــن أجــل  هــود اســتمرار اجلمثــة حاجــة إىل   ب حتــسني دق

 ع اجلوانـب ذات الـصلة     لمقارنـة، والتحليـل واإلبـالغ عـن مجيـ         تـها ل  وقابليوصحتها  وموثوقيتها  
 عــرضخفــض  وخــّدراتخفــض الطلــب علــى املجمــال  العامليــة، مبــا يف ذلــك خــّدراتحبالــة امل

  ؛خّدراتامل

                                                           
)42(  E/CN.7/2010/19و E/CN.7/2010/20و E/CN.7/2010/21و E/CN.7/2010/22.  
  . E/CN.7/2010/24انظر الوثيقة   )43(
)44(  E/CN.7/2011/2.  
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 عند االقتضاء ومـع مراعـاة االحتياجـات       ، الدول األعضاء إىل االستثمار    تدعو  -٢  
انــات  يف أنــشطة بنــاء القــدرات وحتــسني النوعيــة مــن أجــل مجــع البي  ،اخلاصــة واملــوارد املتاحــة

 لـــسنة مخـــّدراتاالتفاقيـــة الوحيـــدة لل، بغيـــة االمتثـــال لواليـــات اإلبـــالغ الـــواردة يف هـــاوإبالغ
 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري         )٤٦(١٩٧١ العقليـة لـسنة      ؤثرات واتفاقية امل  )٤٥(١٩٦١

مل بـشأن  اإلعالن السياسي وخطة الع  و )٤٧(١٩٨٨ العقلية لسنة    ؤثرات وامل خّدراتاملاملشروع يف   
 )٤٨( العامليـة،  خـّدرات املالتعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة               

 مجيـع أجـزاء االسـتبيان       ، وذلـك مبـلء     يف الوقـت املناسـب سـنوياً       ةموثوقدقيقة و وتقدمي بيانات   
  اخلاص بالتقارير السنوية؛

ون املـشتركة، الـيت      الـدول األعـضاء إىل املـشاركة يف جهـود التعـا             أيـضاً  تدعو  -٣  
أو سائر اهليئات واملنظمـات الوطنيـة       / واجلرمية و  خّدراتمها مكتب األمم املتحدة املعين بامل     ينظّ

أو اإلقليمية أو الدوليـة، هبـدف تبـادل معـارف اخلـرباء التقنيـة يف جمـال مجـع البيانـات وحتليلـها                        
  ؛خّدراتملا ببيانات املتعلقةيف جمال الاخلربات العملية تبادل وتقييمها و

 إىل  املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة وكـذلك الـدول األعـضاء             تدعو  -٤  
ــام ــم املتحــدة املعــين بامل    القي ــى طلــب مكتــب األم ــاء عل ــة، خــّدرات، بن ــا تقــدمي ب واجلرمي جتارهب

 خـّدرات  حيثما تسّنى ذلك، يف جمال مجـع املعلومـات والبيانـات املتـصلة بامل              ا،وتبادهل خرباهتا،و
يف جمـال   الرفيعـة   من أجـل اإلسـهام يف التوحيـد التـدرجيي لألسـاليب             وذلك  يلها وإبالغها،   وحتل

  ؛، مع مراعاة السياقات الوطنية اليت تنفذ فيهامجع البيانات
أن  واجلرميـة  خـّدرات  املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  إىل تطلب  -٥  

ُتراَعـى  بـأن  وذلـك  لـدول األعـضاء بقـدر اإلمكـان،      االيت تبذهلاازدواج اجلهود يعمل على منع   
على النحـو الواجـب إجـراءات اإلبـالغ املّتبعـة، مبـا فيهـا إجـراءات اهليئـات اإلقليميـة والدوليـة                       

  ذات الصلة؛
 واجلرميـة للعمـل يـداً واحـدة مـع      خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل  تدعو  -٦   

ــات   ــسات واهليئـ ــائر املؤسـ ــاالت املتخسـ ــم   والوكـ ــة لألمـ ــصلة التابعـ ــصة ذات الـ ــدة، صـ املتحـ
منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   وخــّدراتاهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل وخــصوصاً

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )45(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ نفسه، اجمللد املرجع  )46(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )47(
)48(  A/64/92-E/2009/98ألف- الثاين، الباب.  
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ساق على نطاق املنظومة من خـالل تبـادل         ّتاالحتقيق  من أجل    ،يدز وفريوسه املشترك بشأن األ  
ايري واملنـهجيات واملمارسـات الفـضلى       واملعلومات ومن خالل التعاون على تطوير املع      البيانات  

  تداخل اجلهود وازدواجها؛هبدف االرتقاء بالنوعية ومنع 
 واجلرميـة أن  خـّدرات كتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    التنفيذي مل دير  امل إىل تطلب  -٧   

ــدرس  ــصلة       ي ــات املت ــة يف جمــال مجــع البيان ــق االســتفادة مــن جوانــب اخلــربة والدراي ســبل وطرائ
 من املؤسسات والشبكات العلمية على كل من الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،               خّدراتبامل

لُيهتدى هبا يف معايري ضمان اجلودة وأنـشطة بنـاء القـدرات والفهـم الـشامل للوضـع العـاملي فيمـا                      
  ؛ وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسنيخّدراتيتعلق بامل

ــضاًتطلــب  -٨    ــذي ملكتــب إىل  أي ــدير التنفي ــم املتحــدة   امل  خــّدراتاملعــين بامل األم
بـشأن  برنامج الرصـد واملعلومـات      "املقترح املعنون   ذ التدابري املقترحة يف برناجمه      نفِّواجلرمية أن يُ  
  ؛" والدراسات الوبائيةخّدراتاملعرض إحصاءات 

خـارج امليزانيـة هلـذه       الدول األعضاء وسائر املاحنني إىل توفري موارد من          تدعو  -٩   
  األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

إىل يــدرج يف تقــارير األمانــة الــسنوية املقدمــة   املــدير التنفيــذي أن إىل تطلــب  -١٠  
 وعــن الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق  خــّدرات عــن الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق بتعــاطي امل  اللجنــة

مكتـب األمـم املتحـدة      عـن التـدابري واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا              حملةً عامـةً  ،  خّدراتباالجتار بامل 
ه والـدعم الـذي     اخلاصـة بـ   تعزيز اجلودة العلمية آلليات اإلبـالغ        واجلرمية بغية    خّدراتاملعين بامل 

  . مجع البيانات وحتليلهايف جمالم إىل الدول األعضاء من أجل تطوير قدراهتا قدَُّي
    

    ٥٤/١٠القرار     
:  واجلرمية ووضعه املايلخّدراتمكتب األمم املتحدة املعين باملحتسني حوكمة     

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
       واجلرمية ووضعه املايلخّدراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  ،خّدراتإنَّ جلنة امل  
حتـسني حوكمـة    " واملعنـون    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠ املـؤّرخ    ٥٢/١٣ ها قرار إذ تستذكر   

، الــذي أُنــشئ مبوجبــه الفريــق  " واجلرميــة ووضــعه املــايلخــّدراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين باحلوكمــة والتمويــل، مــن أجــل حتقيــق    

   واجلرمية،خّدرات األمم املتحدة املعين باملاهلدف املشترك املتمثل يف تدعيم أداء وفعالية مكتب
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ــضاً    ــستذكر أيـ ــرر وإذ تـ ــاعي   مقـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــؤرخ ٢٠٠٩/٢٥١ اجمللـ    املـ
 وجلنـة  خـّدرات تواتر ومّدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة امل    "املعنون و ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

 وجلنـة منـع     خـّدرات عقد كل من جلنـة امل     فيه أن ت  اجمللس  ، الذي قّرر    "منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
 مـستأنفة  دورات، ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداء مـن عـام     

الفريـق العامـل احلكـومي       من النظر يف تقارير      ،٥٢/١٣ خّدرات، وفقاً لقرار جلنة امل    لكي تتمكن 
 خـّدرات ة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      املفتوح العضوية املعين بتحـسني حوكمـ      الدائم  الدويل  

  ويف التوصيات اليت يقترحها، واجلرمية ووضعه املايل
،  علـى أن يكـون الفريـق العامـل         ٥٢/١٣ هـا قراريف   ها شدَّدت  أنَّ وإذ تستذكر كذلك    

يف اجتماعاتــه الرمسيــة وغــري الرمسيــة، حمفــالً للحــوار فيمــا بــني الــدول األعــضاء، وكــذلك بــني  
   واجلرمية،خّدرات برامج مكتب األمم املتحدة املعين باملتطويراء واألمانة، بشأن الدول األعض

 بوضـع  بصفتها هيئة األمم املتحدة الرئيسية املعنية        خّدرات دور جلنة امل   وإذ تعيد تأكيد    
، وبـصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج         مخـّدرات  الدوليـة لل   فيمـا يتعلـق بـشؤون املراقبـة       السياسات  

   واجلرمية،خّدراتالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل خّدراتامل
ــد     ــضاً تأكي ــد أي ــصادي واالجتمــاعي   وإذ تعي ــرار اجمللــس االقت ــؤّرخ ٢٠٠٩/٢٣ ق   ، امل

دعـم إعـداد وتنفيـذ الـربامج اإلقليميـة ملكتـب األمـم املتحـدة         " واملعنـون  ٢٠٠٩يوليه / متوز ٣٠
 واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ املــؤّرخ ،٢٠١٠/١٧، وقــراره " واجلرميــةخــّدراتاملعــين بامل

 واجلرميـة والـتغريات املدخلـة علـى     خـّدرات إعادة تنظيم مهام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل          "
دعــم " واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢، املــؤّرخ ٢٠١٠/٢٠، وقــراره "اإلطــار االســتراتيجي

عــين األمــم املتحــدة امل العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج متكامــل إلعــداد الــربامج يف مكتــب         
ديـــسمرب / كـــانون األول٢ املـــؤرخ ٥٢/١٤ خـــّدرات، وقـــرار جلنـــة امل" واجلرميـــةخـــّدراتبامل

 لفتــرة مخـّدرات ميزانيـة صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل       "املعنـون  و ٢٠٠٩
  ،"٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
ديـــسمرب /ن األول كـــانو٢٤، املـــؤّرخ ٦٤/٢٤٣ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تـــستذكر  
، "٢٠١١-٢٠١٠املسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة الـسنتني          " واملعنون   ٢٠٠٩

ملكتـب  العـام   منـه، عـن قلقهـا إزاء الوضـع املـايل             ٨٥، يف الفقـرة      العامـة  الذي أعربـت اجلمعيـة    
ــين بامل   ــم املتحــدة املع ــام أن يــ   خــّدراتاألم ــت إىل األمــني الع ــة، وطلب ــة  واجلرمي درج يف امليزاني

 اقتراحات تكفل توافر موارد كافية للمكتـب        ٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     
  الضطالع بواليته،التمكينه من 
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 واجلرميــة خــّدراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل إزاء حوكمــة مكتــب وإذ يــساورها القلــق  
ــة  ة إىل معاجلــة هــاووضــعه املــايل، وإذ تــدرك احلاجــة امللحـّـ   تني املــسألتني بطريقــة عمليــة وفّعال

   حتقيق النتائج املرجّوة،هتدف إىلوتعاونية 
 العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية             الفريـق  بأعمال حتيط علماً   -١  

ــم املتحــدة املعــين بامل     ــايل خــّدراتاملعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم ــة ووضــعه امل ،  واجلرمي
  )٤٩(؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ املؤرخ ٥٢/١٣اللجنة  لقراروفقاً  وبالتقرير اخلاص بأعماله،

، وملــا قّدمتــه الــذي قــام بــه رئيــسا الفريــق العامــل للعمــل تعــرب عــن تقــديرها  -٢  
األمانة من مساعدة لتسهيل عمل الفريـق، بوسـائل منـها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن الوضـع                   

وعقـد جلـسات إحاطـة وتقـدمي عـروض          رميـة    واجل خّدراتاألمم املتحدة املعين بامل   املايل ملكتب   
إيــضاحية عــن الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة إىل الفريــق العامــل، وكــذلك عــن مــسائل التقيــيم  
والرقابة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل تـوفري تلـك املـساعدة الـضرورية مـع مراعـاة حمدوديـة               

  املوارد املتاحة هلا؛
 جدول زمين واضـح لالجتماعـات وبرنـامج          باملمارسة املّتبعة يف وضع    ترّحب  -٣  

ــدابري املتخــذة بــعمــل واضــح للفريــق العامــل، وكــذلك    العامــل  الفريــق أداءلتحــسني سائر الت
جـدول أعمـال    مـشروع   وكفاءته، وتطلب أن ُيَعد لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل           

  ذلك االجتماع؛يوّزع قبل االجتماع بوقت معقول، مشفوعاً جبميع الوثائق ذات الصلة ب
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٢االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة     
 إىل األمانة والفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                 تطلب  -٤  

ن  أ واجلرميــة ووضــعه املــايلخــّدراتاملاملعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب 
-٢٠٠٨ واجلرميــة للفتــرة خــّدراتمــم املتحــدة املعــين باملا، متابعــةً الســتراتيجية مكتــب األدَّيعــ

، وأن َيعرضــا تلــك االســتراتيجية علــى ٢٠١٥-٢٠١٢ اســتراتيجية حمدَّثــة للفتــرة )٥٠(،٢٠١١
 يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني املـستأنفة لكـي تنظـر فيهـا، وأن ُيطلعـا جلنـة منـع                       خّدرات امل جلنة

فة يف النـصف الثـاين      يف دورهتا العـشرين املـستأن     تيجية  على تلك االسترا  اجلرمية والعدالة اجلنائية    
  ؛٢٠١١من عام 

                                                           
 )49(  E/CN.7/2011/9-E/CN.15/2011/9.  
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )50( 
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 باالسـتراتيجية احملدَّثـة، بـصيغتها       االسترشـاد  األمانة على مواصلة ضـمان       حتثّ  -٥  
 فتـريت   ن يـشمال  اللذين ني االستراتيجي ينهتا الدول األعضاء وحسبما هو مبّين يف اإلطار       اليت أقرّ 

، يف صوغ أهـداف حمـّددة بوضـوح ومعـايري قيـاس         ٢٠١٥-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
قـيس أثـر عمـل املكتـب نوعيـاً وكميـاً علـى حنـو ميتثـل متامـاً ملـا يتـصل                        تومؤشرات أداء حمـسَّنة     

  ؛بامليزنة على أساس النتائجبذلك من قرارات اجلمعية العامة املتعلقة 
    

    التقييم والرقابة    
ديــسمرب / كــانون األول٢ؤّرخ  املــ٥٢/١٤ أهنــا قــّررت، يف قرارهــا  تــستذكر  -٦  
 واجلرميــة لفتــرة خــّدرات، أن تتــضّمن امليزانيــة املدَجمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  ٢٠٠٩
 خمّصصات كافية إلنشاء وحدة تقيـيم مـستدامة وفّعالـة ومـستقلة مـن               ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

انـة علـى اإلسـراع    حيث عملياهتا، وترّحـب بتعـيني رئـيس وحـدة التقيـيم املـستقل، وحتـثّ األم             
بكـل مـا يلزمهـا مـن مـوظفني          التقييم املستقل   ضماناً لتزويد وحدة     ٥٢/١٤اللجنة  بتنفيذ قرار   

وحـدة إىل أن تركّـز يف تقييماهتـا     الحبيث تصبح جاهزة للعمل دون مزيـد مـن اإلبطـاء، وتـدعو              
مــع الفريــق علــى تنفيــذ الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة وأدائهــا وأثرهــا، وأن تواصــل التــشاور    

  العامل هبذا الشأن؛
مكتــب األمــم  إىل األمانــة أن تــرّوج لثقافــة تقييميــة يف كــل وحــدات   تطلــب  -٧  

، وأن تدمج استخدام أدوات الرصد والتقيـيم ذات الـصلة يف    واجلرميةخّدراتاملتحدة املعين بامل 
ن حـدود   صميم ختطيط الربامج وتنفيذها، وأن توفّر التدريب املناسب، حسب االقتضاء وضـم           

ــوظفي     ــر وم ــوظفي املق ــوارد املتاحــة، مل ــم املتحــدة املعــين بامل  امل ــب األم ــة خــّدراتمكت  واجلرمي
ــو ــةمكاتب ــراً عــن      ه امليداني ــستأنفة تقري ــة واخلمــسني امل ــا الرابع ــة يف دورهت ــّدم إىل اللجن ، وأن تق

  التدابري املّتخذة واملزمع اختاذها يف هذا الشأن؛
ــضاً   -٨   ــة أن تطلــب أي ــيم املــستقل، مبــا فيهــا     إىل األمان ــارير وحــدة التقي جتعــل تق

يف   الـذي سـُيعقد    لجنـة ال دورات   اجلزء من  األعضاء قبل    جلميع الدول  تقريرها السنوي، متاحةً  
بوقـت كـاف، مـن أجـل زيـادة وعـي مجيـع الـدول األعـضاء بأنـشطة                    النصف األول مـن العـام       

  واستنتاجاهتا، وتعزيزاً للشفافية؛التقييم املستقل وحدة 
اســتعراض التنظــيم  " بتقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون     حتــيط علمــاً   -٩  

 وتطلـب إىل الفريـق العامـل        )٥١(،" واجلرميـة  خـّدرات واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة املعـين بامل       
                                                           

 )51(   JIU/REP/2010/10.  
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أن ينظر ملّياً، ضمن حدود واليته، يف املالحظات والتوصـيات الـواردة يف ذلـك التقريـر، بغيـة                   
تدابري املتابعة املناسبة لكـي تنظـر فيهـا أثنـاء دورهتـا الرابعـة                ب خّدرات جلنة امل  إىلتقدمي توصيات   

يف علــى تلــك التوصــيات واخلمــسني املــستأنفة، وأن ُيطلــع جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  
  ؛٢٠١١يف النصف الثاين من عام اليت سُتعقد دورهتا العشرين املستأنفة، 

إن كان مـن املمكـن القيـام قبـل هنايـة             أن يستكشف     إىل الفريق العامل   تطلب  -١٠  
 نظام داخلي لرصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة املعنيـة، مبـا               بإنشاء ٢٠١١عام  

سابات احلـ فيها مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة ووحـدة التفتـيش املـشتركة وجملـس مراجعـي                  
يف دورهتـا املـستأنفة الرابعـة واخلمـسني          راتخـدّ املووحدة التقييم املستقل، وأن يقّدم إىل جلنـة         

  .تقريراً هبذا الشأن
    

    دعم النهج الربناجمي املتكامل    
 مبا أُحرز من تقّدم يف صـوغ وتنفيـذ هنـج برنـاجمي متكامـل،                ترّحب مع التقدير    - ١١  

 خــّدراتيــشتمل علــى بــرامج مواضــيعية وإقليميــة إلجنــاز واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل 
جلرمية فيما يتعلق بوضع املعايري وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، وذلـك ضـمن حـدود واليـة املكتـب                     وا

 مـع الـدول األعـضاء، وتطلـب إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم                  إطار من التشاور املـستمر    ويف  
 واجلرميــة أن يواصــل عــرض تلــك الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة علــى خــّدراتاملتحــدة املعــين بامل

فريق العامل، وأن يواصل إعطاء درجة عالية من األولوية وتقدمي الدعم لتنفيـذ النـهج الربنـاجمي      ال
يف  خـّدرات امل، وأن يقـّدم إىل جلنـة    اإلقليمية واملواضيعيةاملتكامل، من خالل ترويج تلك الربامج  

أن ُيطلـع جلنـة منـع    دورهتا الرابعة واخلمسني املستأنفة تقريراً عن التقّدم احملرز يف ذلـك التنفيـذ، و    
قد يف النـصف    يف دورهتا العـشرين املـستأنفة، الـيت سـتع         على ذلك التقرير    اجلرمية والعدالة اجلنائية    

  ؛٢٠١١الثاين من عام 
    

     واجلرميةخّدرات األمم املتحدة املعين باملتدابري حتسني الوضع التمويلي ملكتب    
ــدر    حتــثّ  -١٢   ــدمي أوىف ق ــى تق ــدول األعــضاء عل ــع ال ــايل    مجي ــدعم امل ــن ال  ممكــن م

مـن خـالل توسـيع قاعـدة املـاحنني       واجلرمية   خّدراتوالسياسي إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      
وزيادة التربعات، وخصوصاً التربعات العامة الغرض، لكي يتمكن املكتب من مواصلة مـا يقـوم              

لــك األنــشطة وحتــسينها وتوســيع تيف جمــال التعــاون يف التــشغيل والتعــاون الــتقين بــه مــن أنــشطة 
 كـانون  ٢١، املـؤرخ  ٦٥/٢٣٣وتدعيمها ضمن حدود واليتـه، وتـستذكر قـرار اجلمعيـة العامـة             
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، الذي أوصت فيه اجلمعية بأن يـستمر ختـصيص جـزء كـاف مـن ميزانيـة                  ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  األمم املتحدة العادية للمكتب لكي يتمكن من أداء مهامه على حنو متسق ومستقر؛

القائمـة علـى     عن تنفيـذ الـربامج       تقاريرها إىل األمانة أن تواصل حتسني       بتطل  -١٣  
، مـن أجـل تعزيـز الـشفافية وثقـة الـدول األعـضاء يف                النتائج واليت تنحـو إىل دراسـة احملـصالت        

علـى   واجلرميـة وإمـساكها بزمـام تلـك األنـشطة            خـّدرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل    أنشطة  
  ىل احلد من ختصيص التربعات ألغراض معّينة؛الصعيد السياسي، سعياً إ

 أن توّجـه جـزءاً مـن تربعاهتـا حنـو التمويـل العـام           علـى  الدول األعـضاء     تشّجع  -١٤  
 علـى تـوازن مـستدام بـني التربعـات املخّصـصة             ةافظـ  بغيـة احمل   ، إن كـان بوسـعها ذلـك،       الغرض

  الغرض والتربعات العامة الغرض؛
 يف ختــصيص  التربعــات "املرونــة"ر يف تــوخِّي الــدول األعــضاء إىل النظــتــدعو   -١٥  

املقدمة دعماً للربامج اإلقليمية واملواضيعية، من أجل إضـفاء مرونـة علـى نظـام متـويلي ال يـزال              
  يف معظمه حمكوماً بالتربعات املخّصصة الغرض؛

 األخرية، حيـث صـارت الـدول األعـضاء          يف اآلونة الذي ساد   جتاه  اال ب ترّحب  -١٦  
بتقدمي تربعات مالية لفترة سـنتني أو لعـدة سـنوات لفـئيت التمويـل العـام الغـرض                    طواعيةًتعّهد  ت

، وتــشّجع مجيــع الــدول األعــضاء الــيت بوســعها أن تتعهــد    لالسترشــاد هبــاواملخــّصص الغــرض
أن لفئيت التمويل العام الغرض واملخصص الغـرض        بتقدمي تربعات لفترة سنتني أو لعدة سنوات        

، ويفّضل جعل تلك التعهدات متوافقة مع دورة ميزانيـة          املستجدةارسة   املم تلكتنظر يف اتباع    
لفترة السنتني، تعزيزاً إلمكانية التنبـؤ بالتمويـل         واجلرمية   خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل    

  املقّدم إىل املكتب واستقرار ذلك التمويل؛
ــةاملــإىل األمانــة، ســعياً إىل تــذليل  تطلــب   -١٧   تــب األمــم املتحــدة   ملكصاعب املالي
، وخـصوصاً بـالنظر إىل تنـاقص التربعـات العامـة الغـرض، أن تكفـل                  واجلرمية خّدراتاملعين بامل 

 يف ١٣أالّ تقـلَّ نــسبةُ تكــاليف دعـم الــربامج عــن النـسبة املوّحــدة املوصــى هبـا حاليــاً، وقــدرها     
اجلماعـة األوروبيـة،     املائة، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لالتفـاق اإلطـاري املـايل واإلداري بـني                 

   واألمم املتحدة؛ممثلةً مبفوضية اجلماعات األوروبية،
ــضاً   -١٨   ــسبة     تطلــب أي ــق ن ــدة يف تطبي ــايري شــفافة وموحَّ ــة أن تأخــذ مبع  إىل األمان

تكاليف دعم الربامج، وأن تواصل التشاور مـع الفريـق العامـل بـشأن هـذه املـسألة، وأن تقـّدم                     
  واخلمسني املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة 
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 األمانة على أن تصوغ، بالتشاور الوثيق مع الفريـق العامـل، اسـتراتيجية              حتثّ  -١٩  
جلمع األموال من شأهنا أن توّسع قاعدة املاحنني وتـشّجع الـدول األعـضاء علـى التـربع لـصاحل                    

  التمويل العام الغرض إىل جانب التمويل املخّصص الغرض؛
البلــدان املـضيفة علــى استكـشاف ســبل ملواصـلة تقــدمي الـدعم الكــايف     تـشّجع    -٢٠  

، وتــدعو الفريــق  واجلرميــةخــّدرات األمــم املتحــدة املعــين باملللمكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب 
ــة       ــدان املــضيفة علــى تقــدمي تربعــات لتغطي العامــل إىل أن ميــضي يف مناقــشة ســبل تــشجيع البل

للمكاتــب القطريــة والربناجميــة، مــن أجــل تعزيــز االســتدامة املاليــة    االعتياديــةنفقــات التــشغيل 
، وأن يقـّدم إىل   واجلرميـة خـّدرات  األمم املتحدة املعين بامل   لشبكة املكاتب امليدانية التابعة ملكتب    

  اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛
    

    أدائها لعملهايف جمال احلوكمة وحتسني دور اللجنة     
، وتنفيـذ   يف جمـال احلوكمـة وأدائهـا لعملـها         هـا ، مـن أجـل حتـسني دور       توصي  -٢١  

  :القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة تنفيذاً فّعاالً ووافياً، مبا يلي
 وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة دورات مـستأنفة      خّدراتأن تعقد جلنة امل     )أ(  

املندرجـة يف اجلـزء العملـي مـن جـدول أعمـال كـل منـهما،                 مشتركة تقتصر على تناول البنود      
بتوجيهات سياسـاتية متكاملـة فيمـا     واجلرمية  خّدراتاألمم املتحدة املعين بامل   بغية تزويد مكتب    

 أن يـستمر    ،يف هـذا الـسياق    ،  وينبغـي . يتعلق بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االسـتراتيجية      
ــد    ــة املتمثلــة يف عق ــاع املمارس ــّدراتجلنــة امل اتب ــة   خ ــة والعدالــة اجلنائي  لــدورتني  وجلنــة اجلرمي

مستأنفتني متعاقبتني، ولكن منفصلتني، ملعاجلـة البنـود املندرجـة يف اجلـزء املعيـاري مـن جـدول                   
  أعمال كل منهما؛

 التوجيهات إىل املكتـب علـى       تقدميأن يدرس الفريق العامل الوسائل الكفيلة ب        )ب(  
  حنو متكامل؛

قبل اجلزء من   رات  جََّع الدولُ األعضاء على تقدمي ومناقشة مشاريع القرا       أن ُتش   )ج(  
لكــي تــتمكّن وقــت كــاف بيف النــصف األول مــن العــام   الــذي ســُيعقدخــّدراتدورات جلنــة امل

شـكل مـن    بـأيِّ   وجيـب أال تـؤوَّل تلـك املناقـشات التمهيديـة         ؛على بينـة  من اختاذ قرارات    اللجنة  
  الية اللجنة أو حتل حملها؛األشكال على أهنا تستبعد و

، وكـذلك حتديـداً     ُتقدَّم رمسيـاً إىل اللجنـة ملخـصاً       أن تتضّمن كل وثيقة عمل        )د(  
  واضحاً أليِّ إجراءات الزمة؛
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قبــل أن ُتتــاح أيُّ توصــيات يــصدرها الفريــق العامــل جلميــع الــدول األعــضاء     )ه(  
ــة     وأن تنظــر ام بوقــت كــافيف النــصف األول مــن العــ  الــذي ســُيعقد اجلــزء مــن دورات اللجن

  فيها اللجنة؛
عــن تنفيــذ القــرارات إىل اللجنــة يف  خمتــصراً ووجيــزاً تقريــراً  مانــةأن تقــّدم األ  )و(  

للنظــر فيــه، مــن خــالل الفريــق   يف النــصف األول مــن العــام الــذي ســُيعقد دوراهتــااجلــزء مــن 
  .العامل، حسب االقتضاء

    
    ٥٤/١١القرار     
       العامليةخّدراتمشكلة املمعاجلة لمجتمع املدين يف حتسني الدور التشاركي ل    

  ،خّدرات جلنة املنّإ  
اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية                  إذ تستذكر   

رّحبـت فيهمـا الـدول األعـضاء      نذيلـ ال )٥٢( العامليـة، خّدراتمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل   
 املنظمات غري احلكومية، يف التـصّدي ملـشكلة          اجملتمع املدين، وخصوصاً   هبالدور املهم الذي يؤديّ   

مـن    اجملتمـع املـدين    هيئـات  و رة املتـضرّ  الفئاتلي  أنه ينبغي متكني ممثّ    العاملية، والحظت    خّدراتامل
ــد، االضــطالع ــضاء، عن ــدور  االقت ــذ سياســ صــوغ مــشارك يف ب ــى  وتنفي ات خفــض الطلــب عل

   وعرضها،خّدراتامل
ــسلّم   ــأنَّ وإذ ت ــسؤولية  ب ــشكلة املمعاجلــة م ــدول    خــّدراتم ــاتق ال ــى ع ــع عل ــة تق  العاملي

األعضاء، يف حني يضطلع اجملتمع املدين بدور تـشاركي هـام يف التـصّدي جلوانـب هـذه املـشكلة            
  املتعّددة األبعاد،

ُتسهم إسهاماً كـبرياً    أنشطة عديدة   ب يضطلع   ، بكل مظاهره،  اجملتمع املدين  بأنَّ   تقّروإذ    
، مبـا يـشمل تـسليط الـضوء يف بعـض البلـدان علـى مـسائل          العامليةخّدراتمشكلة املعاجلة يف م 

للمراقبـة الدوليـة السـتخدامها يف       اجملتمعية، وإتاحة احلصول على املواد اخلاضـعة        تتعلق بالوقاية   
والرعايـة الـصحية، وخـدمات       ،والعالج على املستوى احمللـي    األغراض الطبية، وإنفاذ القانون،     

  ،الفئات الضعيفة ، واخلدمات االجتماعية، ومحايةالتعايف

                                                           
 )52( A/64/92-E/2009/98 ،ألف- الثاينالباب.  
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نّوهــت فيــه مــع الــذي ، ٢٠٠٦مــارس / آذار١٧املــؤرخ  ٤٩/٢ قرارهــا إذ تــستذكرو  
ــاح ــدين بإســهام االرتي ــك   اجملتمــع امل ــا يف ذل ــة  ، مب ــاطي   يف ،املنظمــات غــري احلكومي حتجــيم تع

   وخصوصا فيما يتعلّق خبفض الطلب،،خّدراتامل
/  متـوز  ٢٥ املـؤرَّخ ،  ١٩٩٦/٣١ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          أيـضاً وإذ تستذكر     

، الذي دعا فيه اجمللـس هيئـات إدارة املنظمـات واهليئـات والوكـاالت املتخّصـصة ذات                  ١٩٩٦يوليه  
الصلة يف منظومة األمم املتحدة إىل أن تنظر يف املبادئ واملمارسات املتعلقة مبشاوراهتا مـع املنظمـات                 

  ومية وأن تتخذ إجراءات، حسب االقتضاء، لتعزيز الترابط يف ضوء أحكام ذلك القرار،غري احلك
 ضمان اضـطالع اجملتمـع املـدين بـدور تـشاركي،             الدول األعضاء على   عتشّج  -١  

، خـّدرات  امل مكافحـة وتنفيـذ بـرامج وسياسـات       وضـع    عند االقتضاء، مـن خـالل التـشاور، يف        
  ؛خصوصا فيما يتعلّق جبوانب خفض الطلب

هتيئـة بيئـة ُتعـّزز االبتكـار وعلـى مراعـاة الـُنُهج               الـدول األعـضاء علـى         أيضاً عتشّج  -٢  
مـشكلة  معاجلـة   املبّشرة اليت يـضطلع هبـا اجملتمـع املـدين ملـساعدة احلكومـات يف جهودهـا الراميـة إىل                     

 ومـستندة  ،خّدراتاململراقبة  تفاقيات الدولية   لال الُنُهج ممتثلة  هذه   شريطة أن تكون  ،   العاملية خّدراتامل
 االحترام الكامـل     ذات الصلة، وأن تنفّذ يف ظل      حقوق اإلنسان التزامات   ومتفقة مع  ،ة علمية إىل أدلّ 

  وسالمة أراضيها، مبا يف ذلك مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛األعضاء لسيادة الدول 
 املعــين إطــالع مكتــب األمــم املتحــدة  الــدول األعــضاء علــى   كــذلكعتــشّج  -٣  

، علـى جتارهبـا يف   خـّدرات  واجلرمية، يف سياق الـدورة اخلامـسة واخلمـسني للجنـة امل     خّدراتبامل
 للنظـام الـداخلي    وفقـاً العمل مع اجملتمـع املـدين يف حمافـل األمـم املتحـدة وأن تقـّدم اقتراحـات،                   

الجتمـاعي   وقـرار اجمللـس االقتـصادي وا       للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي   التابعة  ان الفنية   للّج
ــة امل ١٩٩٦/٣١ ــثالث ملراقب ــة ال ــدور التــشاركي   ، خــّدرات واالتفاقيــات الدولي ــة حتــسني ال بغي

 العاملية، وتطلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين            خّدراتمشكلة امل معاجلة  للمجتمع املدين يف    
ء بنـاًء   واجلرمية أن يتيح تلك املعلومات، مبا تتضّمنه مـن اقتراحـات، للـدول األعـضا       خّدراتبامل

  .على طلبها
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    ٥٤/١٢القرار     
      العامليةخّدراتي ملشكلة امل يف التصّد واملشتركةعامةالإنعاش مبدأ املسؤولية     

 ،خّدرات جلنة املإنَّ 

 بـصيغتها املعّدلـة بربوتوكـول       ١٩٦١ لـسنة    مخـّدرات  االتفاقية الوحيـدة لل    إذ تستذكر  
 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     )٥٤(،١٩٧١نة  واتفاقية املؤثرات العقليـة لـس    )٥٣(،١٩٧٢سنة  

 واتفاقيـة األمـم املتحـدة       )٥٥(،١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لسنة     خّدراتاملاالجتار غري املشروع يف     
  )٥٦(مة عرب الوطنية،ملكافحة اجلرمية املنظّ

، ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ١٠خ   املـؤرَّ  ٢٠/٢- قرار اجلمعية العامـة دإ     احلسبانوإذ تأخذ يف      
 يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين، واإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن                  اعُتمد الذي

  )٥٧( العاملية،خّدراتالتعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
دت يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل علـى         الـدول األعـضاء قـد أكّـ         أنَّ وإذ تستذكر   

 الـوطين واإلقليمـي والـدويل       كـل مـن الـصعيد     زيز وتكثيـف اجلهـود املـشتركة علـى          احلاجة إىل تع  
املشتركة، و العامةوفقا ملبدأ املسؤولية     على حنو أكثر مشوال      )٥٨( العاملية خّدراتاململعاجلة مشكلة   

  بوسائل منها تعزيز املساعدات التقنية واملالية وحتسني تنسيقها،
تعزيـز التعـاون    بـشأن    ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢خ  ؤرَّاملـ  ٥٣/٨ قرارهـا    وإذ تستذكر أيـضا     

 واجلـرائم  خـّدرات املعلـى االجتـار ب   مع التركيز العاملية، خّدراتامل مشكلة  مكافحةالدويل على   
 العامليـة مـا زالـت       خـّدرات املمـشكلة   معاجلـة    أنَّ   دادت فيـه اللجنـة جمـدّ      الـذي أكّـ   و ،املتصلة بـه  
  مشتركة،و عامةمسؤولية 

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ اجمللد ،جمموعة املعاهدات ، املتحدةاألمم  )53( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )54( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد نفسهاملرجع   )55( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد نفسهاملرجع   )56( 
 )57(  A/64/92-E/2009/98ألف-، الباب الثاين.  
 واملؤثرات العقلية، مبا فيها املنشطات األمفيتامينية، ، وإنتاج العقاقري املخدِّرةلمخّدراتل  غري املشروعةزراعةال  )58( 

 واألنشطة السالئف، مشروع، وتسريب غري حنو على والطلب عليها واالجتار هبا وتوزيعها وبيعهاوصنعها 
 .بذلك اإلجرامية ذات الصلة
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د يِّاملـشتركة هـو مـن الـدعائم الـيت شُـ          العامـة و   مبـدأ املـسؤولية       أنَّ بان تأخذ يف احلـس    وإذ  
 ملــشكلة التــصدِّيم يف  مــا مــن ســبيل لتحقيــق التقــدُّ ه الــدويل وأنــخــّدراتاملعليهــا نظــام مراقبــة 

   العاملية إال بتعزيز العمل املشترك املتضافر من جانب احلكومات،خّدراتامل
 غــري خــّدراتاملاتيجيات الراميــة إىل خفــض عــرض    االســتر أنَّاعتبارهــاوإذ تــضع يف   

يف  للنـهج العـاملي      جوهريـة ومترابطـة   نات  مكوِّهي  االجتار هبا   ومكافحة  املشروعة والطلب عليها    
   العاملية جبميع جوانبها،خّدراتامل ملشكلة التصدِّي
يــق  إىل توثوالــيت ترمــيدت هبــا الــدول األعــضاء  االلتزامــات الــيت تعّهــداد جمــّدوإذ تؤكّــ  

  ،جبميع جوانبها العاملية خّدراتامل ملشكلة التصدِّيالتعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل على 
 العامليــة يتطلــب اســتكمال  خــّدراتاملالطــابع العــاملي للتــصدي ملــشكلة   بــأنَّ تــسلِّموإذ   

  اجلهود الوطنية مبوارد تقنية ومالية من اجملتمع الدويل،
ــدرك   ــشكلة  أنَّوإذ ت ــوّ تخــّدراامل م ــة تق ــدول ض  العاملي ــصادات ال ــانون  اقت  وســيادة الق

  ا،رة هب على أمن الدول املتأثّاًخطرمتثل  أهنا ، كماواالستقرار السياسي واملؤسسات الدميقراطية
 غــري خــّدراتامل عــرض مهــم يف خفــض كــان لــه دورالتعــاون الــدويل  بــأنَّ تــسلِّموإذ   

   الوطين،على الصعيدواالجتار هبا املشروعة والطلب عليها 
 ملــشكلة التــصدِّي ضــعف يطــرأ علــى التعــاون الــدويل يف     أيَّ بــأنَّ  أيــضاتــسلِّموإذ   

قـة علـى الـصعيد الـوطين يف خفـض            العاملية ميكن أن يؤثر علـى اسـتدامة النتـائج احملقَّ           خّدراتامل
  ،واالجتار هبا  غري املشروعة والطلب عليهاخّدراتامل عرض

ــ   ــيت ع  بوإذ ترّح ــدان ال ــود البل ــى     جبه ــود عل ــى مــدى عق ــصدِّيملــت عل ــشكلة الت  مل
 العاملية واليت اكتسبت من املعرفة واخلربة والقدرات املؤسـسية مـا ميكـن أن تتـشارك             خّدراتامل

  فيه مع البلدان األخرى،
 مجيع جوانب العمل علـى خفـض        عاجلَ التزامها الراسخ بضمان أن تُ     داد جمدّ تؤكّ  -١  

 سـيما  للقـانون الـدويل وال     إطـار مـن االمتثـال التـام          يفالطلب وخفض العـرض والتعـاون الـدويل         
  ؛خّدراتواالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املميثاق األمم املتحدة 

اجملتمع الدويل االخنراط يف التعاون الفعـال وبـذل جهـود عمليـة هبـدف               تناشد    -٢  
  تركة؛املشو العامة العاملية على أساس مبدأ املسؤولية خّدراتاملمعاجلة مشكلة 

صات د التخصّـ  ب هنجـا متكـامال متعـدّ       العاملية تتطلّ  خّدراتامل مشكلة    أنَّ دتؤكّ  -٣  
  ز يف إطاره على حنو متبادل استراتيجيات خفض العرض وخفض الطلب؛ومتوازنا تتعزَّ
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ز آلياهتـــا اخلاصـــة بالتعـــاون  علـــى الـــدول األعـــضاء أن تعـــزِّ أنَّداد جمـــّدتؤكّـــ  -٤  
   فعالية؛ العاملية على حنو أشّدخّدراتامل ملشكلة التصدِّيائج يف والتنسيق من أجل حتقيق نت

تيسري تبادل  مواصلة   واجلرمية   خّدراتامل إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب      تطلب  -٥  
اخلربات واملمارسات احلسنة فيما بني الدول األعضاء فيمـا يتعلـق باسـتراتيجيات خفـض عـرض                 

وفيما يتعلـق بأوجـه التعـاون الـدويل الالزمـة           واالجتار هبا   ا   غري املشروعة والطلب عليه    خّدراتامل
  الة؛ العاملية معاجلة فّعخّدراتامللتعزيز مشاريع املساعدة التقنية الرامية إىل معاجلة مشكلة 

ساعدة زيـادة املـ    علـى   واإلقليميـة املعنيـة    الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة     شّجعت  -٦  
  ؛، وتدعو املؤسسات املالية لذلك العامليةخّدراتامل ملشكلة يالتصدِّمن أجل الدول املقدمة إىل 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    تواصــل تزويــد    أن الــدول األعــضاء إىل تــدعو  -٧  
، مبعلومـات عـن     سـتبيان اخلـاص بالتقـارير الـسنوية       عـن طريـق اال    وال سـيما     ، واجلرمية خّدراتاملب

 حتديـد جمـاالت األولويـة      ، وذلك بغية   العاملية ّدراتخامل مشكلة   معاجلةأنشطتها التعاونية يف جمال     
  ؛التعاون تعزيز هذا ُيمكن فيهااليت 

 ،م إىل اللجنـة  واجلرميـة أن يقـدّ  خـّدرات امل إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب      تطلب  -٨  
  . تقريرا عن تنفيذ هذا القرار السادسة واخلمسني،يف دورهتا

    
    ٥٤/١٣القرار     
   أيِّ إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية احليلولة دون حصول    

      خّدرات باحلقن وغريهم من متعاطي املخّدراتيف أوساط متعاطي امل
 ،خّدراتإنَّ جلنة امل 

ــّددا   ــد جمـ ــدة لل  إذ تؤكّـ ــة الوحيـ ــيت قُطعـــت يف االتفاقيـ ــات الـ ــّدرات االلتزامـ ــسنة مخـ  لـ
وإذ تـشري خباصـة إىل       )٦٠(،١٩٧٢ل عـام    االتفاقية بصيغتها املعدَّلـة بربوتوكـو     تلك  و )٥٩(،١٩٦١

 ديباجتها اليت تعرب عن قلق الدول األطراف بشأن صحة البشرية ورفاهها،

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد عة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )59( 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )60( 
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 )٦١( االلتزامات اليت قُطعت يف إعالن األمم املتحدة بـشأن األلفيـة       تأكيد وإذ تعيد أيضا   
وس نقــص  املتعلــق بوقــف انتــشار فــري٦ وال ســيما اهلــدف )٦٢(ويف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،

   وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ،٢٠١٥املناعة البشرية حبلول عام 
 االلتزامات اليت قطعتـها الـدول األعـضاء يف اإلعـالن الـسياسي      وإذ تعيد كذلك تأكيد    

وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة   
 املـؤرخ   ٦٤/١٨٢انب االلتزامات الواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة            إىل ج  )٦٣( العاملية خّدراتامل

   منه،٤سيما يف الفقرة  ، وال٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨
 واإلعـالن   )٦٤(األيـدز / إىل إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            وإذ تشري  

 فيهمـا الـدول األعـضاء        اللذين التزمت  )٦٥(األيدز،/السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     
ببذل مجيـع اجلهـود الالزمـة بغيـة حتقيـق هـدف اسـتفادة مجيـع املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة                         

  من برامج الوقاية الشاملة والعالج والرعاية والدعم،٢٠١٠البشرية حبلول عام 

 األمهيــة اجلوهريــة لتعزيــز مــشاركة املــصابني بفــريوس األيــدز أو مــن جديــد وإذ تؤكّــد 
 يف صــوغ تــدابري التــصدي لالنتــشار الوبــائي لفــريوس نقــص  خــّدراتثرين بــه وبتعــاطي املاملتــأ

مع اجملتمع املدين، الـذي يعـد شـريكا رئيـسيا يف            توثيق التعاون   األيدز، وكذلك   /املناعة البشرية 
األيـدز، مبـا يف   /التدابري اليت ُتتخذ على الصعيد العـاملي للتـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

ــشرية    ذلــك ا ــشار اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــصدي النت ــاطي   /لت ــدز مــن خــالل تع األي
  باحلقن،خّدراتامل

 بـشأن التــشجيع علــى  ٢٠٠٨مــارس / آذار١٤ املـؤرخ  ٥١/١٤ إىل قرارهــا وإذ تـشري   
 وجملـس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك          خّدراتومواءمتها بني جلنة امل   القرارات  تنسيق  

  ريوسه،بشأن األيدز وف

                                                           
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )61( 
 )62(  A/56/326املرفق ،.  
 )63(  A/64/92-E/2009/98 الباب الثاين، ألف ،.  
  .، املرفق٢٦/٢-إ قرار اجلمعية العامة د  )64( 
  .ملرفق، ا٦٠/٢٦٢قرار اجلمعية العامة   )65( 
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 بـــشأن تعمـــيم ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ املـــؤرخ ٥٣/٩ إىل قرارهـــا وإذ تـــشري أيـــضاً 
 واملـصابني بفـريوس نقـص     خـّدرات متعـاطي امل   علـى    الوقاية والعالج والرعاية والـدعم    خدمات  

  ،ناعة البشرية أو املتأثرين بهامل
ات العدالــة توثيــق التعــاون علــى الــصعيد الــوطين بــني اخلــرباء مــن قطاعــ  أنَّ وإذ تؤكّــد  

 أمـر حاسـم األمهيـة يف صـوغ تـدابري            خـّدرات املومراقبة  اجلنائية والصحة والشؤون االجتماعية     
 مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتــوفري العــالج والرعايــة   خــّدراتفّعالــة لوقايــة متعــاطي امل

  والدعم للمصابني به يف صفوفهم،
اإلداريــة لربنــامج األمــم املتحــدة  جملــس تنــسيق الربنــامج، وهــو اهليئــة   أنَّ وإذ تالحــظ  

ــشأن   ــشترك ب ــدزامل ــد يف كــانون األول  األي ــد اعتم ــسمرب / وفريوســه، ق  اســتراتيجية ٢٠١٠دي
جديدة لدفع عجلة التقدم على الـصعيد العـاملي صـوب تعمـيم االسـتفادة مـن خـدمات الوقايـة               

ره ودفعــه إىل والعــالج والرعايــة والــدعم املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ووقــف انتــشا
الربنــامج املــشترك جيمــع حتــت مظلتــه خــربات   أنَّ التراجــع، وإذ تالحــظ أيــضا يف هــذا الــصدد 

خاصــة ومــوارد وشــبكات مــن وكــاالت شــىت بغيــة التغلــب علــى وبــاء فــريوس نقــص املناعــة     
 واجلرميـة، مـن واقـع دوره كأحـد       خـّدرات مكتب األمم املتحدة املعـين بامل      وأنَّ   يدز،األ/البشرية
ــ ــة الــدعوة لعقــد          اجله ــوط هبــا مهم ــامج، هــو الوكالــة املن ــة ذلــك الربن ات املــشاركة يف رعاي

مسألة الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وتـوفري العـالج                 معاجلة  االجتماعات من أجل    
   ويف السجون،خّدراتساط متعاطي املوالرعاية والدعم يف هذا الشأن يف أو

ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٦٥/١٨٠  إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــةوإذ تـــشري  
ــن       ٢٠١٠ ــرة م ــستوى يف الفت ــع امل ــد اجتمــاع رفي ــة عق ــه اجلمعي ــررت في ــذي ق  ١٠ إىل ٨، ال
 إلجـراء اسـتعراض شـامل للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ إعـالن االلتـزام بـشأن                    ٢٠١١يونيـه   /حزيران

  فــريوس نقــص  واإلعــالن الــسياسي بــشأن٢٠٠١األيــدز لعــام /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
، وكـذلك تـشجيع اسـتمرار القيـادات العامليـة يف التـصدي              ٢٠٠٦األيـدز لعـام     /املناعة البـشرية  

  األيدز،/الشامل على الصعيد العاملي لفريوس نقص املناعة البشرية
نطاق تغطية خدمات الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       أنَّ  منوإذ يساورها القلق   
، أدىن بكـثري ممـا يفـي        خّدراتحلقن، املقدمة وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة امل       با خّدراتملتعاطي امل 

   باحلقن بنسب عالية،خّدراتبالغرض يف العديد من البلدان اليت ينتشر فيها تعاطي امل
ــّو  -١   ــشأن األ    ه تن ــشترك ب ــم املتحــدة امل ــامج األم ــا ورد يف اســتراتيجية برن ــدز مب ي

، من أحكام تـروج ألهـداف احليلولـة    "تبديد اخلطر "عنونة  ، امل ٢٠١٥-٢٠١١وفريوسه للفترة   
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إصــابات جديــدة بــالفريوس وعــدم وقــوع وفيــات متــصلة باأليــدز، والقــضاء  أيِّ دون حــصول
 خـّدرات على ما يتصل به من وصم ومتييز، الـيت تتـصل بعمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل                     

  ؛ بشأن األيدز وفريوسهملشتركااألمم املتحدة  برنامج ةواجلرمية باعتباره من رعا
 الدول األعضاء على املشاركة علـى أرفـع مـستوى يف االجتمـاع الرفيـع                ّحتث  -٢  

 /األيـدز الـذي سـيعقد يف حزيـران        /املستوى للجمعية العامة بشأن فريوس نقص املناعة البـشرية        
األيـدز  /ة ضمانا الستمرار االلتزام السياسي مبكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشري            ٢٠١١يونيه  

  ؛خّدراتباعتباره أحد العواقب السيئة لتعاطي امل
ــم املتحــدة املعــين بامل  تطلــب  -٣   ــب األم ــوم، يف  خــّدرات إىل مكت ــة أن يق  واجلرمي
 وموارده القائمة، مبواصلة تركيز جهوده على توسـيع نطـاق التـدخالت القائمـة               والياتهحدود  

ــة الراميــة للوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص     املناعــة البــشرية يف أوســاط متعــاطي  علــى األدل
سيما املتعاطني باحلقن، يف إطار من االمتثال الكامل لالتفاقيات الدولية ملراقبـة             ، وال خّدراتامل
 ووفقا للتـشريعات الوطنيـة، مـع مراعـاة مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة،                  خّدراتامل
ن لتحديـد أهـداف تـوفري الوقايـة والعـالج           الدليل الفـين املوّجـه للبلـدا       ،عند االنطباق كذلك،  و

 بـاحلقن، الـصادر     خـّدرات والرعاية ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية جلميع متعـاطي امل          
 واجلرميـة وبرنـامج األمـم       خـّدرات عن منظمة الصحة العامليـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل             

  )٦٦(؛املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه
 واجلرمية ينـهض بـدور فريـد        خّدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل     بأنَّ   تسلِّم  -٤  

وداعم يف برنامج األمم املتحدة املـشترك بـشأن األيـدز وفريوسـه، وتطلـب إليـه يف هـذا الـشأن                     
بأن يقوم، يف حـدود والياتـه ومـوارده القائمـة، مبواصـلة تقـدمي املـشورة واإلرشـاد، مبـا يـشمل                      

د بــشأن اختــاذ تــدابري فعالــة تــستهدف فئــات الــسكان األكثــر عرضــة    تــوفري املــشورة واإلرشــا 
  . تدابري للحد من الوصم والتمييزمن ضمنها باحلقن، خّدراتللخطر، مثل متعاطي امل

    

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

HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users (World Health Organization, Geneva, 

2009).  
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    ٥٤/١٤القرار     
  ي ملشكلة تدابري دعم الدول األفريقية يف جهودها الرامية إىل التصّد    

       العامليةخّدراتامل
 ،راتخّدإن جلنة امل   
 إىل االلتزامات اليت قُطعت يف اإلعالن السياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون            إذ تشري   

 مـن أجـل     )٦٧( العامليـة  خـّدرات الدويل صوب استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة امل           
  العاملية عن طريق استراتيجيات وطنية ودولية،خّدراتب على مشكلة املالتغلّ

ــضاً      ــدة لل إىلوإذ تــشري أي ــة الوحي ــسنة مخــّدرات أحكــام االتفاقي ــصيغتهـا ١٩٦١ ل ، ب
 واتفاقية األمـم    )٦٩(،١٩٧١ العقلية لسنة    ؤثرات واتفاقية امل  )٦٨(،١٩٧٢املعّدلة بربوتوكول سنة    

 )٧٠(،١٩٨٨ العقلية لسنة ؤثرات واملخّدراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل

ــّوه وإذ    ــاتن يف الــدورة الرابعــة ملــؤمتر وزراء االحتــاد األفريقــي املعــين   لتزام الــذي قُطــع الب
  سـبتمرب إىل   / أيلـول  ٢٨يف الفتـرة مـن       ومنـع اجلرميـة، املعقـودة يف أديـس أبابـا             خّدراتمبكافحة امل 

، والعمـل جبـدٍّ     هوتعاطيـ غـري املـشروعة     ، مبكافحـة زراعـة القّنـب        ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢
ئف الكيميائية، وإقامة الـنظم الرقابيـة والتنظيميـة املناسـبة لكفالـة             على معاجلة مسألة مراقبة السال    

  رها يف األسواق غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب، لألغراض الطبية مع احلّد من توفّخّدراتتوفُّر امل
 خـّدرات امل مراقبـة  خطة عمـل االحتـاد األفريقـي املنقَّحـة بـشأن           وإذ تالحظ مع التقدير      

  وآلية تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،) ٢٠١٢-٢٠٠٧( اجلرمية ومنع
 اضــطلعت بــه البلــدان األفريقيــة مــن جهــود ومــا حقَّقتــه مــن تقــدُّم يف    مبــابوإذ ترّحــ  

مـذكَّرة التفـاهم املوقَّعـة بـني مكتـب          إبـرام   بـسبل مـن بينـها         العامليـة  خـّدرات مواجهة مشكلة امل  
 فيهــا علــى ااد األفريقــي، والــيت اتفقــفوضــية االحتــم واجلرميــة وخــّدراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل

 ،والترابط بني جهودمهاأنشطتهما، بني تكامل العزيز أوجه  تمن أجلالعمل 

ــد   ــربامج واالســتراتيجيات املعتمـَـ  وإذ تؤكِّــد مــن جدي ــة ال ــة   أمهي ــدان األفريقي دة يف البل
 الدولية، العاملية، باعتبارها إسهاماً يف اجلهود اإلقليمية وخّدراتملواجهة مشكلة امل

                                                           
  .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة د إ )67( 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللّد جمموعة املعاهداتم املتحدة، األم )68( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللّد   )69( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللّد   )70( 
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 أنَّ ت فيـه الحظـ ، الـذي  ٢٠٠٢مـارس  / آذار١٥ املـؤرخ  ٤٥/٨ قرارهـا    وإذ تستذكر   
 املدرجـة يف    خـّدرات األوسع انتشارا واألكثر تعاطيـا بـني امل       العقار  القّنب ُيعد، إىل مدى بعيد،      

  ،خّدراتقوائم املعاهدات الدولية ملراقبة امل
 دعـــت فيـــه، الـــذي ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٤ املـــؤرخ ٥١/١٨ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  

الدولَ األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل تكثيف جهودهـا لـدعم دول غـرب أفريقيـا                 
  ،خّدراتاألكثر تضّررا من مشكلة االجتار بامل

الـذي أكَّـدت فيـه علـى        ،  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠املؤرخ   ٥٢/٣ قرارها   وإذ تستذكر  
عـرب املنطقـة وتعقّـد تلـك     غـري املـشروعة    تخـّدرا االجتاهات اجلديـدة لتـهريب امل  مدى خطورة  

االجتاهات، وأشارت فيه إىل ما تواجهه الـدول األفريقيـة الواقعـة علـى طـول الـدروب الدوليـة                    
 يات، من حتّدخّدراتاجلديدة لالجتار بامل

، الـذي أقـرَّت فيـه       ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ املـؤرخ    ٥٣/٨ قرارهـا    وإذ تستذكر أيـضاً    
 العامليـة   خـّدرات مـشكلة امل  مواجهـة   ويل وعرب اإلقليمي واإلقليمي على      بأمهية تعزيز التعاون الد   

  ،خّدراتسائر األنشطة اإلجرامية املتصلة باملمكافحة و
وســائر  واجلرميــة خــّدرات مبــا اضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل وإذ ترحِّــب 

ال ســّيما يف جمــال بنــاء  واجلرميــة املنظَّمــة، وخــّدراتمــن أعمــال للتــصدي لالجتــار باملالــشركاء 
 القدرات وتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء،

ــة األعــضاء لزمــام األمــور يف وضــع بــرامج    وإذ تــدرك    ضــرورة متلــك البلــدان األفريقي
ــة، بالتعــاون   خــّدراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   ــاطقهم الفرعي ــذها يف من  واجلرميــة وتنفي

  دامة هذه األنشطة على املدى الطويل،مع سائر الشركاء، لكفالة استالوثيق 
ــدرك أيــضا    ــه يف إطــار اال  وإذ ت ــة العمــل املُــضطلع ب ــةجتماعــات أمهي  لرؤســاء  اإلقليمي

هيئـــات فرعيـــة تابعـــة للجنـــة ، باعتبارهـــا خـــّدراتاألجهـــزة الوطنيـــة املعنيـــة بإنفـــاذ قـــوانني امل
  ،خّدراتامل

ون لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة        بالنتائج الـيت متخَّـض عنـها االجتمـاع العـشر           وإذ ترحِّب  
 يف أفريقيــا، وال ســّيما توصــيته بتيــسري تنفيــذ الــربامج املتعلقــة   خــّدراتاملعنيــة بإنفــاذ قــوانني امل

 خبفض العرض والطلب يف املنطقة، 

 عــدم تــوفر مــا يكفــي مــن املــوارد ملكافحــة مــشكلة     بــشأنوإذ يــساورها بــالغ القلــق  
   العاملية،خّدراتامل
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 العامليـة مـا زالـت مـسؤولية عامـة           خـّدرات مـشكلة امل  مكافحـة    أنَّ   ديـد تؤكِّد من ج  وإذ   
 ومشتركة،

حتــث الــدول األعــضاء ، والتعــاون الــدويل وجــوب إضــفاء الفعاليــة علــىب تقــّر  -١   
فـض  خل متعـددة التخصـصات   وة ومتداعمة ومتوازنةمتكاملاعتماد سياسات احلرص على   على  

 العرض والطلب؛

تبـــذهلا الـــدول األعـــضاء يف التـــصدي ملـــشكلة ة الـــيت  اجلهـــود اجلاريـــتـــشجِّع -٢   
ــها مكافحــة االجتــار بامل   خــّدراتامل ــة، بوســائل من ــاطي املخــّدرات العاملي ــع خــّدرات وتع ، ومن

تسريب السالئف الكيميائية، ومواصـلة كفالـة تـوفُّر املـواد اخلاضـعة للمراقبـة لألغـراض الطبيـة             
  والعلمية، مع منع تسريبها وتعاطيها؛

 الـــدول األعـــضاء علـــى تعزيـــز التعـــاون يف جمـــايل تبـــادل املعلومـــات   عتـــشّج  -٣   
 املساعدة القانونية املتبادلة؛ و

املكتـب املعـين     الـدول األعـضاء إىل القيـام مبـا يلـي بالتـشاور الوثيـق مـع                   تدعو  -٤   
 : وسائر املنظمات الدولية املعنيةواجلهات املاحنة واجلرمية خّدراتبامل

خطـة عمـل    تعزيز التنفيذ الفّعال للـربامج اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك              ل تعبئة املوارد  )أ(  
 والــربامج )٢٠١٢-٢٠٠٧( ومنــع اجلرميــة خــّدراتاالحتــاد األفريقــي املنقَّحــة بــشأن مراقبــة امل 
 واجلرميـة، واالسـتراتيجيات الوطنيـة للبلـدان         خـّدرات اإلقليمية ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل         

 العامليـة، مـع     خـّدرات شكلة امل للتصدي مل فريقية يف اجلهود اليت تبذهلا      األفريقية، لدعم الدول األ   
 املختــربات والقــضاء وصــياغة التــشريعات وإنفــاذ القــانون تالتركيــز بــصفة خاصــة علــى جمــاال

 بالوقاية والعالج وإعادة التأهيل؛ونظم مجع البيانات والدوائر املعنية 

ــى معاجلــة املــ    )ب(   ــة عل ــدول األفريقي ــاطي  مــساعدة ال ــصحية املرتبطــة بتع شاكل ال
  ، الــذي املتعلقــة بتعــاطي كــل نــوع منــها، ومــن ضــمنها القّنــب  والتوعيــة باألخطــار خــّدراتامل

 يف  خـّدرات أشـيع امل   )٧١(٢٠١٠ لعام   خّدراتال يزال يعترب حسب تقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل        
  يف مجيع أحناء أفريقيا؛ االجتار والتعاطي 

 واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي    خـّدرات  األمم املتحدة املعـين بامل    إىل مكتب  تطلب  -٥  
 ومنــع اجلرميــة خــّدرات املنقَّحــة بــشأن مراقبــة املهخطــة عملــالــدعم لالحتــاد األفريقــي يف تنفيــذ 

 ؛ )٢٠١٢-٢٠٠٧(

                                                           
 ).A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١٠ لعام خّدراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )71( 
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  الــة ملواصــلة توعيــة الــسكان،     حبكومــات املنطقــة أن تتخــذ تــدابري فعّ   هتيــب -٦  
  ؛خّدرات تعاطي املوال سّيما الشباب منهم، بأخطار

ــة  حتــثّ  -٧   ــسلطات الوطني ــز   ال ــى تعزي ــة عل ــانظماألفريقي ــه  ا وإجراءاهتــة القانوني
 غـــري املـــشروعة خـــّدراتاملاإلداريـــة والتـــدريب والـــدعم الـــتقين ملمارســـة رقابـــة فعَّالـــة علـــى  

  غري املشروعة؛خّدراتالسالئف الكيميائية املستخدمة يف صنع املو

 واجلرميـة أن    خّدراتيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل      املدير التنف  من تطلب -٨  
  . عن تنفيذ هذا القراريقدِّم إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني تقريراً

    
    ٥٤/١٥القرار     
 تضّرراً من مرورشّد األتعزيز التعاون الدويل من أجل مساعدة الدول     

      ها عربخّدراتامل
 ،خّدرات جلنة املإنَّ 

بــشأن وخطــة العمــل  يف اإلعــالن الــسياسي ســلَّمت الــدول األعــضاء قــد  أنَّتــدركإذ  
 )٧٢(، العامليـة  خـّدرات التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة امل              

 غـري املـشروعة     خـّدرات متعـدِّدة اجلوانـب ناشـئة عـن هتريـب امل          يات  دول العبور تواجه حتدّ   بأنَّ  
ا أكّــدت جمــدَّدا اســتعدادها للتعــاون مــع تلــك الــدول ومــساعدهتا يف تعزيــز   ، وأهنــإقليمهــاعــرب 

  العاملية،خّدراتقدراهتا على حنو مطرد للتصدي ملشكلة امل

 بــشأن مــساعدة الــدول ٢٠٠٨مــارس / آذار١٤ املــؤرَّخ ٥١/٧ قرارهــا وإذ تــستذكر  
 ٢٠٠٩مـارس   /آذار ٢٠ املـؤرَّخ    ٥٢/٢ غري املشروعة، وقرارهـا      خّدراتاملتضررة من عبور امل   

بــشأن تعزيــز قــدرات إنفــاذ القــانون يف دول العبــور الرئيــسية اجملــاورة ألفغانــستان، اســتناداً إىل 
  مبدأ املسؤولية املشتركة،

 العامليــة مــا زالــت متثّــل مــسؤولية عامــة خــّدراتمــشكلة املمعاجلــة  أنَّ وإذ تــدرك متامــا  
ــاون الــدويل الفّعــال وتتط      ــشتركة تــستلزم تعزيــز التع لّــب األخــذ بنــهج متكامــل ومتعــّدد     وم

  التخصصات ومتداعم ومتوازن يف استراتيجيات خفض العرض والطلب،

                                                           
  .ألف-الثاين، الباب A/64/92-E/2009/98قة الوثي  )72( 
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 كـانون   ١٨، املـؤرَّخ    ٦٤/١٨٢يف قرارهـا     اجلمعية العامة قـد تعّهـدت        نَّ أ وإذ تالحظ  
ــسمرب /األول ــدويل،   ، ٢٠٠٩ديـ ــي والـ ــائي واإلقليمـ ــاون الثنـ ــز التعـ ــها  بتعزيـ ــسبل منـ ــادل بـ تبـ

ــة خــّدراتهبــدف التــصّدي ملــشكلة امل تخبارية والتعــاون عــرب احلــدود،  املعلومــات االســ   العاملي
 بصورة أكثر فعالية،

ديـــسمرب / كـــانون األول٩املـــؤرَّخ  ٥٣/١١٥ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   وإذ تـــستذكر 
صة احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصّـ           فيه اجلمعيـة    ت  الذي حثّ ،  ١٩٩٨

رى ذات الصلة، على تقدمي املـساعدة والـدعم، عنـد الطلـب، إىل دول     واملنظمات الدولية األخ 
 تعزيـز قـدراهتا علـى مكافحـة االجتـار      اليت حتتاج إليهمـا، بغيـة    العبور، وخصوصا البلدان النامية     

  واملؤثرات العقلية،بالعقاقري املخّدرةغري املشروع 

  ، املـــؤرَّخ ٥٦/١٢٤مت يف قرارهـــا  اجلمعيـــة العامـــة قـــد ســـلّ أنَّوإذ تـــستذكر أيـــضا 
را مــن  تــضّرشــدِّ األالــدولباستــصواب تقــدمي الــدعم إىل ، ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٩

 يف تنفيذ خطط للقضاء على هذا العبور،يت ترغب  عربها والخّدراتمرور امل

، املــؤرَّخ ٥٧/١٧٤ يف قرارهــا قــد اعترفــت اجلمعيــة العامــة  أنَّوإذ تــضع يف اعتبارهــا 
مـن مـرور   را تـضرّ شـّد  األبضرورة تقدمي الدعم إىل الـدول  ، ٢٠٠٢سمرب دي/ كانون األول ١٨
 ٢٤ املـــؤرخ ٢٠٠٢/٢١جتمـــاعي ، وفقـــا لقـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالعربهـــا خـــّدراتامل

 ،٢٠٠٢يوليه /متوز

 ٢١ املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٣ الــدول األعــضاء، يف قرارهــا حثَّــت اجلمعيــة العامــة  أنَّوإذ تــدرك 
 رة مــن االجتــار غــريدول العبــور املتــضّرمــع  الــى تكثيــف تعاوهنــع، ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول

الدوليـة   مـات ، سواء على حنو مباشر أو عـن طريـق املنظّ    ة إليها ساعدتقدمي امل  و خّدراتملشروع بامل ا
األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف        مـن اتفاقيـة   ١٠ وفقاً للمـادة    ة،اإلقليمية املختصّ و
  واستنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة،)٧٣(،١٩٨٨ العقلية لسنة ؤثرات واملخّدراتامل

 ســلطات إنفــاذ القــانون يف   الــيت تواجــه تحــديات  اســتمرار التالحــظ بقلــق  -١ 
، هــا عربخــّدرات املمــروررا مــن تــضّراألشــد يف الــدول وهتريبــها  خــّدراتاملاالجتــار ب مكافحــة

علــى حنــو أكثــر فعاليــة لوفــاء ن جهــود لوتعــرب عــن تقــديرها ملــا اضــطلعت بــه تلــك الــدول مــ
 ؛الوطنيةيبها إىل قنوات التوزيع  وتسرالنهائيةسواق األ مبنع وصول تلك املواد إىل هابالتزام

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )73( 



 

 53 
 

E/2011/28
E/CN.7/2011/15

را تـضرّ شـّد    األ الـدول  الـيت تبـذهلا      استكمال اجلهـود   من الضروري    أنَّ تالحظ -٢ 
 واملشتركة؛العامة لية  على مبدأ املسؤوبناًء بالتعاون الدويل  عربهاخّدراتمن مرور امل

 عربهـا  خـّدرات تضّررا من مرور امل    األشدلدول  ل الدعم    تقدميُ لزامابأنه بات   تقّر   -٣ 
 مـن أجـل منـع    ،بة احلـدود قرايف جهودها الرامية إىل توطيد نظم للرقابة ذات كفاءة، مبا فيها نظم م     

تكمِّـل اجلهـود   ارهـا تـدابري    باعتب،   غري املشروعة من تلك الدول أو إليهـا        خّدراتعمليات هتريب امل  
  على حنو غري مشروع؛صنعها وخّدراترا من إنتاج املتضّراألشّد املطلوبة من الدول 

أن تقــوم، اســتنادا إىل بلــدان املقــصد،  إىل اجملتمــع الــدويل، وخــصوصا تطلــب -٤ 
ى حنـو   جوانب املساعدة التقنية والدعم التقين علـ      مبدأ املسؤولية املشتركة، بتقدمي ما يكفي من        

 علـى التـصدي لتـدفقات       را، بغية تعزيز قدرات تلـك الـدول       تضّر شداألالعبور  دول  إىل  عاجل  
   غري املشروعة؛خّدراتامل

إىل املؤســسات املاليــة واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة وكــذلك مجيــع تطلــب   -٥  
ــة   ــدان املعني ــّدم البل ــضرورية  جوانــب أن تق ــة ال ــة واملالي ــها املــساعدة التقني ــوفري، ومن  املعــدات ت

 بتعزيـز  هـا  عرب خـّدرات تـضّررا مـن مـرور امل      األشـد   الـدول   ، ملعاونـة    واملرافق التقنية ذات الصلة   
ــشرية املتاحــة    ــوارد الب ــدرات امل ــا  ق ــديها، مم ــود  ل ــدعم جه ــدول يف ي  مكافحــة االجتــار  تلــك ال

 ؛ بصورة أشد فعاليةخّدراتبامل

يقوم، عند إعداد   جلرمية أن    وا خّدراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      تطلب -٦ 
الــربامج اإلقليميــة واملواضــيعية ذات الــصلة، مبــا فيهــا املبــادرات واألنــشطة الوطنيــة املتــصلة بتلــك 

وبالتـشاور معهـا،     عربها   خّدراتتضّررا من مرور امل   األشد  الدول  احتياجات  الربامج، بالنظر يف    
 املساعدة التقنية واملالية؛من اهتا احتياجي تلّببوسائل منها تنفيذ أنشطة برناجمية حمدَّدة 

 واجلرمية إىل أن يعتمـد يف تقـدمي         خّدرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل     تدعو  -٧  
املساعدة لتلك الدول، حيثما يكـون ذلـك مناسـبا، هنجـا شـامال يراعـي الـصالت املمكنـة بـني               

ات تلك الـدول يف جمـال        يف دول العبور، واحتياج    خّدرات وتزايد تعاطي امل   خّدراتاالجتار بامل 
 غـري املــشروعة ومنعــه، مبـا يف ذلــك تـوفري العــالج لألشــخاص    خــّدراتخفـض الطلــب علـى امل  

   وإعادة تأهيلهم واندماجهم؛مخّدراتاملرهتنني لل
 واجلرميـة أن  خـّدرات  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  تطلب -٨ 

  .مسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف دورهتا السادسة واخليهام إليقّد
  
    


