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      الفصل األول
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليهابشأهنا  اختاذ إجراء
       إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمهامقدَّمانمشروعا مقرَّرين  - ألف 

  :توصي جلنةُ املخدِّرات اجمللَس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقرَّرين التاليني  -١
  

    مشروع املقرَّر األول    
دورهتا اخلامسة واخلمسني وجدول األعمال تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال     

    املؤقت لدورهتا السادسة واخلمسني
  :إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
   واخلمسني؛اخلامسةحييط علماً بتقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا   )أ(  

ــدورة جل    )ب(   ــال املؤقـــت لـ ــسادسة  يوافـــق علـــى جـــدول األعمـ ــدِّرات الـ ــة املخـ نـ
  .وارد أدناه، الواخلمسني

  
    جدول األعمال املؤقّت لدورة جلنة املخدِّرات السادسة واخلمسني    

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢
  

    اجلزء العملي    
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامـة لربنـامج املخـدِّرات التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة                    -٣

باملخدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنـامج ودور جلنـة املخـدِّرات بـصفتها هيئتـه               املعين  
  :اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة والتوجيهـات املتعلقـة                  )أ( 
   املقدَّمة إليه؛بالسياسة العامة

دور اللجنــة بــصفتها اهليئــة اإلداريــة لربنــامج املخــدِّرات التــابع ملكتــب األمــم     )ب(  
  :املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
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ــين         ‘١‘    ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــابع ملكتـ ــدِّرات التـ ــامج املخـ ــدعيم برنـ تـ
  باملخدِّرات واجلرمية؛

  . وامليزانية واإلدارة االستراتيجيةاملسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية  ‘٢‘    
    

    اجلزء املعياري   
 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات  -٤

 التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )أ(  

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات؛  )ب(  

اض التعـاون الــدويل لـضمان تــوافر العقـاقري املخــدِّرة واملـؤثِّرات العقليــة لألغــر      )ج(  
  الطبية والعلمية مع منع تسريبها؛

  .املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات  )د(  
ــذ         -٥ ــدول األعــضاء يف تنفي ــه ال ــذي أحرزت ــّدم ال ــشأن التق ــستديرة ب ــد امل مناقــشات املوائ

اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة  
  :زنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامليةومتوا

 خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  )أ(  

  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  )ب(  
 .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  )ج(  

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

  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  )أ(  
  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  )ب(  
  .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  )ج(  

  .ت الفرعية التابعة للجنةالوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدِّرات، وتوصيات اهليئا  -٧
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األعمال التحضريية لالستعراض الرفيع املستوى بشأن تنفيذ الـدول األعـضاء لإلعـالن               -٨
الـسياسي وخطـة العمـل بــشأن التعـاون الـدويل صــوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنــة        

  .ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
  .ابعة واخلمسنيجدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الس  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني  -١١
    

    مشروع املقرَّر الثاين    
    تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات    

إنَّ اجمللَس االقتصادي واالجتماعي حييطُ علماً بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات                   
  )١(.٢٠١١لعام 

    
    املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  - باء  

ُيوجَّـه انتبــاه اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي إىل القــرارات التاليـة الــيت اعتمـدهتا جلنــة        -٢
  :املخدِّرات

    
    ٥٥/١القرار     
ات التأثري تعزيز التعاون الدويل يف التصدِّي للتحديات اليت تطرحها املواد ذ    

      النفساين اجلديدة
  ،إنَّ جلنة املخدِّرات  
 إزاء تزايــد تــسويق مــواد ذات تــأثري نفــساين جديــدة كبــدائل مــشروعة   القلــق إذ يــساورها  

ــاس           ــى صــحة الن ــراً عل ــواد خط ــذه امل ــشكِّل ه ــال أن ت ــة، واحتم ــة الدولي ــاقري اخلاضــعة للمراقب للعق
  وسالمتهم،

وسرعة ُخطاها، وبتزايد دور اإلنترنت يف جتـارة املـواد           بدينامية هذه السوق     وإذ ُتسلِّم   
  ذات التأثري النفساين اجلديدة،

───────────────── 

  ).A.12.XI.5م املبيع منشورات األمم املتحدة، رق( ٢٠١١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات عن عام   )1(  
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تشري إىل حـدوث زيـادة وظهـور اجتاهـات          إزاء ورود إفادات    وإذ يساورها بالغ القلق       
جتارة املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة، الـيت قـد تكـون هلـا تـأثريات                يف   تعاطي و  مستجدة يف 
  )٢(قاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية،حدثه العشبيهة مبا ُت

 إزاء الفرص الساحنة أمام اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنيـة           وإذ يساورها القلق    
  الستغالل سوق هذه املواد،

 أنَّ عــدداً مــن املــواد ذات التــأثري النفــساين اجلديــدة الــيت تبــيَّن أهنــا تــشكِّل وإذ تالحــظ  
  ة الناس خيضع للمراقبة داخل دول أعضاء معيَّنة،خطراً شديداً على صح

 أنَّ من شأن استبانة املواد ذات التـأثري النفـساين املـستجدَّة ومراقبتـها               وإذ تالحظ أيضاً    
  أن يطرحا حتديات أمام التنظيم الفّعال لشؤون الصحة وإنفاذ القانون،

زيــز تبــادل  ، بــشأن تع٢٠٠٥مــارس / آذار١١ املــؤرَّخ ٤٨/١ قرارهــا وإذ تــستذكر  
املعلومات عن االجتاهات املستجدَّة يف تعاطي املواد غري اخلاضـعة للمراقبـة مبقتـضى االتفاقيـات              

  الدولية ملراقبة املخدِّرات ويف االجتار بتلك املواد،
تقاسـم   ، بشأن تعزيز  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢، املؤرَّخ   ٥٣/١١ قرارها   وإذ تستذكر أيضاً    

  ائه القنَّبني االصطناعية املستثرية للمستقبِالت واالجتار هبا،املعلومات عن احتمال تعاطي شب
 الوالية املسندة إىل منظَّمة الصحة العامليـة مبقتـضى االتفاقيـة الوحيـدة              وإذ تستذكر كذلك    

ــسنة   ــنة    ،١٩٦١للمخــدِّرات ل ــة بربوتوكــول س ــصيغتها املعدل ــؤثِّرات  )٣(،١٩٧٢ ب ــة امل  واتفاقي
م إىل اللجنــة توصــيات طبيــة وعلميــة بــشأن تقيــيم التبعــات   بــأن تقــدِّ)٤(،١٩٧١العقليــة لــسنة 

  احملتملة لتعاطي املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية وتأثرياهتا السيئة،
، ٢٠١١ بتقريــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لعــام   وإذ ترحِّــب  
، الـذي يتـضمَّن استعراضـاً       "عـشبية شبائه القنَّبني االصطناعية املستخدمة يف املنتجات ال      "املعنون  

  شامالً لشبائه القنَّبني االصطناعية وتوصيات قيِّمة للتصدِّي هلا،
التحليل واإلبالغ واالجتاهـات،    :  بنجاح برنامج الرصد العاملي للعقاقري االصطناعية      وإذ تنوِّه   

لة العقـاقري االصـطناعية     التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف حتـسني فهـم مـشك             

───────────────── 

  ).E.11.XI.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١١التقرير العاملي عن املخدِّرات لعام انظر   )2(  
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )4(  
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مــن خــالل رصــد صــنع العقــاقري االصــطناعية، مبــا فيهــا املــواد االصــطناعية املــستجدَّة، بــصورة غــري    
  مشروعة وتعاطيها واالجتار هبا، وإذ تالحظ التقدُّم احملرز يف تنفيذ ذلك النهج،

املرصــد   مبــا قامــت بــه الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب، مبعيــة        وإذ تنــوِّه أيــضاً   
األورويب للمخدِّرات وإدماهنا، من أعمال يف جمال استحداث إجراءات فّعالة للتـصدِّي للمـواد              

  ذات التأثري النفساين اجلديدة، مشلت نظاماً لإلنذار املبكر ومنهجيات لتقييم املخاطر،
 الــدولَ األعــضاَء علــى رصــد االجتاهــات املــستجدَّة يف تركيــب املــواد  تــشجِّع  -١  
ري النفــساين اجلديــدة وإنتاجهــا وتوزيعهــا، وكــذلك أمنــاط تعــاطي تلــك املــواد داخــل ذات التــأث

  حدودها الوطنية؛
الدولَ األعضاَء على تقاسـم تلـك املعلومـات مـن خـالل قنـوات مالئمـة                 حتثُّ    -٢  

ثنائية ومتعّددة األطراف، مع الدول األعضاء األخرى ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات          
ــة وبيانــات     واجلرميــة ، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بأمنــاط التعــاطي واملخــاطر علــى الــصحة العمومي

  التحاليل اجلنائية وتنظيم تداول املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة؛
 الدولَ األعضاَء على أن تقوم، استناداً إىل املعلومات املتاحة عن أمنـاط             تشجِّع  -٣  

لــى الــشباب، باعتمــاد تــدابري مناســبة هتــدف إىل  التعــاطي وخمــاطره علــى النــاس، وخــصوصاً ع 
  خفض العرض والطلب وفقاً لتشريعاهتا الوطنية؛

على اختاذ تدابري ملعاجلة مشكلة املـواد ذات التـأثري         الدولَ األعضاَء    أيضاً تشجِّع  - ٤  
ــدرات       ــة وق ــة والتحليلي ــة، بتحــسني القــدرات البحثي ــشريعاهتا الوطني ــاً لت ــدة، وفق النفــساين اجلدي

حليل اجلنائي وحتليل الُسمِّية، وباملضي قُدماً يف رصد تلك املواد، مبا يف ذلك رصد بيعهـا عـرب                  الت
اإلنترنت، وذلك بوسـائل تـشمل، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، تقـدمي مـساعدة تقنيـة ثنائيـة إىل                

  الدول األعضاء، وعلى تقاسم تلك املعلومات مع الدول األعضاء حيثما كان ذلك مناسباً؛
ــشجِّع   - ٥   ــة وســائر املنظمــات      ت ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــَب األم مكت

الدولية ذات الصلة على تقدمي املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء عنـد الطلـب، بوسـائل منـها                     
دعم قدرات التحليل اجلنائي وحتليل الـسمِّية، مـن أجـل مواجهـة التحـّديات الـيت تطرحهـا املـواد                 

  النفساين اجلديدة؛ذات التأثري 
على النظر يف اختاذ طائفة عريضة ومتنوعـة مـن تـدابري            الدولَ األعضاَء    تشجِّع  -٦  

التصدِّي، مثل تدابري املراقبة املؤقتة والطارئة للعقـاقري ملواجهـة خطـر داهـم علـى صـحة النـاس،                   
ة، وعلـى النظـر   واالستعانة بنظم محاية املستهلك والتـشريعات املتعلقـة باألدويـة وبـاملواد اخلطـر       
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عند االقتـضاء يف اختـاذ تـدابري عدالـة جنائيـة هتـدف إىل منـع صـنع املـواد ذات التـأثري النفـساين                          
  اجلديدة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

، اســتناداً إىل مبــدأ املــسؤولية العامــة واملــشتركة، علــى  الــدولَ األعــضاَءُّ حتــث  -٧  
ــوطين، يف   ــشطة إنفــاذ القــانون الــيت    مواصــلة التعــاون، وفقــا للقــانون ال  األنــشطة القــضائية وأن

تستهدف التصدِّي لتجارة وصنع وتوزيع املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة الـيت َتبـيَّن بالفعـل                
  أهنا تشكِّل خطراً على صحة الناس واليت ختضع للمراقبة داخل دول أعضاء معّينة؛

قتـضاء، علـى التـصدِّي ملـا ميكـن          إىل أن تتعاون، عند اال    الدولَ األعضاَء    تدعو  -٨  
أن يكــون للمــواد ذات التــأثري النفــساين اجلديــدة مــن خمــاطر علــى صــحة النــاس، وأن تتقاســم   
املعلومــات واخلــربات مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ومنظَّمــة الــصحة   

  العاملية بشأن تدابري التصدِّي الفّعالة؛
ــة الـــصحتـــشجِّع  -٩   ــادة   منظَّمـ ــة، عمـــالً باملـ ــدة  ٣ة العامليـ ــة الوحيـ  مـــن االتفاقيـ

 علـى الوفـاء     )٦(،١٩٧١ من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لـسنة        ٢ واملادة   )٥(١٩٦١للمخدِّرات لسنة 
بالوالية املسندة إليها فيما يتعلق باستعراض املواد، توخياً الحتمـال تقـدمي توصـيات إىل اللجنـة                 

  جنة من الوفاء بالوالية املسندة إليها مبقتضى هاتني املادتني؛بشأن جدولتها، لكي تتمكَّن الل
 مكتــَب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة علــى التوّســع يف مجــع  تــشجِّع  -١٠  

املعلومات املتعلقة باملواد ذات التأثري النفـساين اجلديـدة، بوسـائل منـها اسـتخدام اآلليـات املوجـودة                   
التحليــل واإلبــالغ واالجتاهــات، وذلــك ضــمن : ي للعقــاقري االصــطناعيةمثــل برنــامج الرصــد العــامل

  حدود قدراته املالية والتقنية، والنظر يف مدى احلاجة إىل آليات جديدة؛
ــوافر     تطلــب  -١١   ــاً بت  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، رهن

قة باملواد ذات التـأثري النفـساين اجلديـدة،         موارد خارجة عن امليزانية، أن يتبادل املعلومات املتعل       
عند االقتضاء، مع املنظمات الدولية وأطر التعاون العاملي واإلقليمي ذات الصلة، مبا فيها اهليئـة               

) اإلنتربـول (الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظَّمة الصحة العاملية واملنظَّمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة             
  رك؛واملنظَّمة العاملية للجما

───────────────── 

  .٧٥١٥الرقم ، ٥٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )5(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )6(  
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ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظَّمـة        الدولَ األعضاَء    تشجِّع  -١٢  
الصحة العاملية وسائر املنظمـات ذات الـصلة، مبـا فيهـا املرصـد األورويب للمخـدِّرات وإدماهنـا، علـى                   

  زيادة تقاسم املعلومات عن املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة؛
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم حتـديثا                  إىل   تطلب  -١٣  

، الـصادر يف عـام   "شبائه القنَّـبني االصـطناعية املـستخدمة يف املنتجـات العـشبية           "لتقريره املعنون   
، يتنـاول فيـه طائفـة أوسـع مـن املــواد ذات التـأثري النفـساين اجلديـدة، إضـافة إىل شــبائه          ٢٠١١

 للمـواد ذات التـأثري النفـساين اجلديـدة     وضـع جتميـع  ية، وأن يأخـذ يف اعتبـاره    القنَّبني االصطناع 
  اليت تصادفها الدول األعضاء، لكي يكون أداة مرجعية لإلنذار املبكر؛

 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن     تطلب  -١٤  
، تقريراً عـن التقـدُّم احملـَرز بـشأن األنـشطة املـذكورة              يقدِّم إليها، يف دورهتا السادسة واخلمسني     

  يف هذا القرار؛
وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن  الــدولَ األعــضاَء تــدعو   -١٥  

  .امليزانية من أجل هذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

    ٥٥/٢القرار     
ج السجناء املرهتنني للمخدِّرات املفرج عنهم تعزيز الربامج الرامية إىل عال    

      هيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمعوإعادة تأ
  إنَّ جلنة املخدِّرات،   
ــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية     اإلعــالنإذ تــستذكر    ــه اجلمعي الــسياسي الــذي اعتمدت
يجية متكاملـة    واإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـترات          )٧(العشرين

   )٨(ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،
 بـــصيغتها املعّدلـــة ١٩٦١ االتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدِّرات لـــسنة وإذ تـــستذكر أيـــضاً  

 وبصفة خاصة ما تنص عليه من ضـرورة تقـدمي أقـصى قـدر ممكـن           )٩(،١٩٧٢بربوتوكول سنة   
  هيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،من املساعدة ملتعاطي املخدِّرات من أجل إعادة تأ

───────────────── 

  . ، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة د إ  )7(  
، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )8(  

  .الفرع جيم
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ــة   وإذ تـــستذكر كـــذلك   ــتراتيجيات الـــشاملة ملواجهـ  إعـــالن الـــسلفادور بـــشأن االسـ
 الـذي اعتمـده     )١٠(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،        : التحديات العاملية 

الــذي أعربــت فيــه الــدول  مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، و   
األعضاء عن اقتناعها بأمهية منع جرائم الـشباب ودعـم إعـادة تأهيـل اجملـرمني الـشباب وإعـادة                    
إدماجهم يف اجملتمع، مبا يشمل بذل اجلهود ملنـع إعـادة إيـذائهم، وبأمهيـة تنـاول مـسألة معاملـة                     

  السجناء عموما،
 َتُغــصُّ بــاملرهتنني للمخــدِّرات وأن أنَّ الــسجونَ يف بلــدان عديــدة يف العــاملبــ وعلمـا منــها   

احلاجة إىل توفري خدمات للعالج والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج يف اجملتمـع ومـا يتـصل                 
بــذلك مــن خــدمات الــدعم هبــدف تعزيــز الــصحة والرفــاه االجتمــاعي بــني األفــراد واألســر            

  واجملتمعات احمللية إمنا هي حاجة عامة يف شىت أرجاء العامل،
من أنَّ السجناء املرهتنني للمخدِّرات املفرج عنهم معّرضون بـشدة          وإذ يساورها القلق      

لالنتكــاس أو معــاودة ارتكــاب اجلــرائم مــا مل تتــوفر هلــم خــدمات مــستمرة ومناســبة للعــالج     
  والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وما يتصل بذلك من خدمات الدعم،

  ا احلال قد يؤدي إىل ارتفاع معّدالت اجلرائم املتصلة باملخدِّرات،أنَّ هذوإذ ترى   
 علــى أمهيــة اّتبــاع هنــج متعــّدد القطاعــات ومنــّسق متامــاً تــشارك فيــه عــّدة    وإذ تــشّدد  

هيئات حكومية ومنظمات غري حكوميـة داخـل اجملتمعـات احملليـة مـن أجـل دعـم العمـل علـى                       
الــربامج الــيت تــشّجع خــدمات الوقايــة     اســتحداث سلــسلة متــصلة كاملــة مــن الــسياسات و     

والكشف والتدّخل املبكرين والعالج والرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمـع ومـا يتـصل               
  بذلك من خدمات الدعم،

أنَّ بوسـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن          إذ تضع يف اعتبارهـا      و  
 مهـم يف معاجلـة االسـتراتيجيات الـيت تركـز علـى تـوفري               ينهض، يف إطار ممارسته لواليته، بدور     

  العالج والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع للسجناء املفرج عنهم،
الدولَ األعضاَء إىل وضـع وتنفيـذ وتعزيـز مـا يقتـضيه احلـال مـن تـدابري                   تدعو    -١  

   وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع لتيــسري تــوفري خــدمات مــستمرة للعــالج والرعايــة وإعــادة التأهيــل
  وما يتصل بذلك من خدمات الدعم للسجناء املرهتنني للمخدِّرات املفرج عنهم؛

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )9(  
  .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة   )10( 
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الدول األعـضاء إىل النظـر، حـسب االقتـضاء، يف وضـع أو تعزيـز                تدعو أيضاً     -٢  
  أطر تنظيمية لتنفيذ التدابري املذكورة أعاله؛

اء ووفقـا لتـشريعاهتا الوطنيـة، يف        بالدول األعضاء أن تنظر، عند االقتـض      هتيب    -٣  
وضـع وتنفيـذ بـرامج ســابقة لإلفـراج والحقـة لـه هتــدف إىل احليلولـة دون االنتكـاس ومعــاودة         

  ارتكاب اجلرائم؛
الدول األعضاء على أن تدمج التدابري اليت تعـاجل االحتياجـات اخلاصـة    تشّجع    -٤  

يات الوطنيـة الـشاملة خلفـض الطلـب     للسجناء املرهتنني للمخدِّرات املفرج عنهم يف االسـتراتيج     
  على املخدِّرات؛

 الــدول األعــضاء بــأن تــضمن تيــسري حــصول مقــدمي اخلــدمات علــى  توصــي  -٥  
ــرهتنني للمخــدِّرات يف إطــار       ــسجناء امل ــة للتعامــل مــع ال ــساب املهــارات الالزم ــدريب واكت الت

م خبـدمات العـالج     ة علـى تزويـده    عنهم والالحقة له من أجل املساعد     الربامج السابقة لإلفراج    
  والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وما يتصل بذلك من خدمات الدعم؛

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على أن يقوم، بالتعـاون           حتثّ    -٦  
مع منظمة الـصحة العامليـة، جبمـع ونـشر معلومـات عـن التجـارب ذات الـصلة بـربامج وتـدابري              

الج وإعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج القائمـة علـى األدلـة، رهنـا بتـوافر مـوارد خارجـة عـن                       الع
  امليزانية؛
 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـدرج منـائط                  تطلب  -٧  

تستهدف إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من أجل الـسجناء املـرهتنني للمخـدِّرات املفـرج عنـهم                 
قدمـه مـن بـرامج املـساعدة التقنيـة والتـدريب ذات الـصلة الـيت هتـدف إىل تعزيـز الـصحة                    فيما ي 

  والرفاه االجتماعي لدى األفراد واألسر واجملتمعات احمللية؛ 
 الــدول األعـضاء وســائر املــاحنني إىل تقـدمي مــوارد خارجـة عــن امليزانيــة    تـدعو   -٨  

  ؛لتلك األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم إليهـا يف               تطلب    -٩  

  .دورهتا السابعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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    ٥٥/٣القرار     
  تفاقية األفيونالذكرى املئوية ال    

    
  إنَّ جلنة املخدِّرات،   

ي أوَّل مبادرة متعـدِّدة األطـراف يف ميـدان           باللجنة الدولية املعنية باألفيون، وه     إذ تنوِّه   
، ١٩٠٩فربايـر  / شـباط ٢٦ إىل ١مكافحة املخدِّرات، وقد اجتمعت يف شنغهاي، الصني، من       

واشترك يف املداوالت ممثّلو ثالث عشرة دولة، هي أملانيا وإيطاليا والربتغال وبريطانيـا العظمـى           
هنغاريـا وهولنـدا والواليـات املتحـدة        - وفرنـسا والنمـسا    )١٢( والصني وفارس  )١١(وروسيا وسيام 

  األمريكية واليابان،
 أنَّـه يف إطـار متابعـة أعمـال اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـاألفيون، شـكّلت أوَّل                  وإذ تالحظ   

اتفاقية متعدِّدة األطـراف علـى اإلطـالق ملراقبـة املخـدِّرات، وهـي اتفاقيـة األفيـون الدوليـة الـيت                      
 األساس الذي أقيم عليـه نظـام املراقبـة    )١٣(،١٩١٢يناير  /الثاين كانون   ٢٣ُوقِّعت يف الهاي يف     
  الدولية للمخدِّرات،

م، قــد ه علــى أنَّ اجملتمــع الــدويل، مــن واقــع انــشغاله بــصحة البــشر ورفــاه  وإذ تــشدِّد  
اعترف كذلك بأمهية توسيع نطاق الضوابط لتعزيز توافر العقـاقري املـشروعة اخلاضـعة للمراقبـة                

فية لألغراض الطبية والعلمية مع تسليمه يف الوقت نفسه بواجبـه يف العمـل              الدولية بكميات كا  
  :على مكافحة ومنع تسريبها وتعاطيها، وذلك يف إطار االتفاقيتني التاليتني ضمن أطر أخرى

 بصيغتها املعّدلـة بربوتوكـول سـنة        ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة       )أ(  
ــرَّ فيهــا باســت )١٤(،١٩٧٢ مرار ضــرورة االســتعمال الطــيب للعقــاقري املخــدِّرة مــن أجــل     الــيت أُق

ختفيف اآلالم واملعانـاة، وبوجـوب اختـاذ التـدابري الكافيـة لـضمان تـوافر العقـاقري املخـدِّرة هلـذه                      
  األغراض، مع القيام يف الوقت نفسه بقصر استخدامها على األغراض العلمية والطبية؛

───────────────── 

  . باسم تايلنداآلن يف األمم املتحدةُيشار إليها أصبح   )11( 
  .أصبح ُيشار إليها اآلن يف األمم املتحدة باسم مجهورية إيران اإلسالمية  )12( 
  .٢٢٢، اجمللد الثامن، الرقم جمموعة املعاهداتعصبة األمم،   )13( 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )14( 
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ــسنة    )ب(   ــة ل ــؤثِّرات العقلي ــة امل ــه ال غــىن عــن    )١٥(،١٩٧١ اتفاقي ــرَّ فيهــا بأن ــيت أُق  ال
اســتعمال املــؤثِّرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، وبــأنَّ احلــصول علــى هــذه املــواد لتلــك 

  األغراض ال ينبغي أن ُيقَيََّد دون ضرورة،
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف املخــدِّرات        وإذ تــستذكر  
 الــيت أقــرَّت بــالروابط القائمــة بــني االجتــار غــري املــشروع  )١٦(،١٩٨٨ العقليــة لــسنة واملــؤثِّرات

بالعقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية ومـا يتَّـصل بـه مـن أنـشطة إجراميـة منظَّمـة أخـرى تقـوِّض                      
  االقتصاد املشروع وهتدِّد استقرار الدول وأمنها وسيادهتا،

ط باهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بأن تقوم، بالتعـاون          الدور املهم املنو   وإذ تعيد تأكيد    
مــع احلكومــات، بــضمان تــوافر العقــاقري املخــدِّرة لألغــراض الطبيــة والعلميــة ومنــع االجتــار هبــا  

  وتعاطيها على حنو غري مشروع،
رات  بأنَّ اجملتمع الدويل أحرز تقـدُّماً كـبرياً يف اجلهـود املبذولـة ملراقبـة املخـدِّ                 وإذ تسلّم   

  على الصعيد الدويل،
   التحّديات اليت ما زالت قائمة يف جمال املراقبة العاملية للمخدِّرات،وإذ تدرك  
على أمهية االلتزام واملسؤولية العامة واملشتركة والتعـاون الـدويل يف اجلهـود      وإذ تشدِّد     

  الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدِّرات العاملية،
زيــز العمــل والتعــاون علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين     عــن عزمهــا علــى تع وإذ تعــرب  

واإلقليمي والدويل يف سبيل بلوغ أهداف هـذه االتفاقيـات الـيت تظـل حجـر الزاويـة يف النظـام                     
  الدويل ملراقبة املخدِّرات،

مجيــَع الــدول األعــضاء إىل االحتفــال بالــذكرى املئويــة التفاقيــة األفيــون   تــدعو   -١  
ــا    ــيت ُوقِّعــت يف اله ــة ال ــاين ٢٣ي يف الدولي ــانون الث ــاير / ك ــُه   )١٧(،١٩١٢ين ــها توجي ــق من  بطرائ

  االهتمام إىل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة جلميع الدول يف معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية؛
أنَّ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، وكـذلك اتفاقيـة          تؤكِّد جمدَّداً     -٢  

 )١٨(اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت الثالثــة امللحقــة هبــا   األمــم املتحــدة ملكافحــة  
───────────────── 

  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩اجمللد املرجع نفسه،   )15( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢اجمللد املرجع نفسه،   )16( 
  .٢٢٢، اجمللد الثامن، الرقم جمموعة املعاهداتعصبة األمم،   )17( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )18( 
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 وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، تـشكّل اإلطـار   )١٩(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  الدويل ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدِّرات واجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

 التزامهــا الراســخ بــضمان معاجلــة مجيــع جوانــب خفــض    تؤكِّــد جمــدَّداً أيــضاً   -٣  
الطلب على املخدِّرات وعرضها والتعاون الدويل، مبا يتوافق متامـاً مـع مقاصـد ومبـادئ ميثـاق                  

 ومع املراعـاة التامـة، علـى        )٢٠(األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       
قليميـة وملبـدأ عـدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة             وجه اخلصوص، لـسيادة الـدول وحرمتـها اإل        

للدول، وجلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وللكرامة الذاتية لألفـراد كافـة، وملبـدأي              
  التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

ُم  أنَّ االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، وقد أضحى االنـضما          تؤكِّد  -٤  
العاملي إليها قاب قوسني أو أدىن، تسعى إىل حتقيـق تـوازن بـني ضـمان تـوافر العقـاقري املخـدِّرة           
ــسريبها      ــع تـ ــة ومنـ ــة والعلميـ ــراض الطبيـ ــة لألغـ ــة الدوليـ ــعة للمراقبـ ــة اخلاضـ ــؤثِّرات العقليـ   واملـ

  وتعاطيها؛
ى  مجيَع الـدول األعـضاء الـيت مل تنظـر بعـد يف اختـاذ تـدابري للتـصديق علـ                     حتثّ  -٥  

تلك الصكوك أو االنضمام إليها ومل تعتمد تدابري مالئمة لتنفيـذ أحكامهـا فعليـا علـى الـصعيد                   
  الوطين، على أن تفعل ذلك؛

 الدولَ على اختاذ تدابري فّعالـة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي                   حتثّ  -٦  
 املخــدِّرات والــدويل لتنــسيق إجراءاهتــا وتكثيــف وتوثيــق تعاوهنــا مــن أجــل الوقايــة مــن مــشكلة

 .العاملية والتصدِّي هلا
    

    ٥٥/٤القرار     
      متابعة اقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة    

 إنَّ جلنة املخدِّرات،  

 وتلــك )٢١(،١٩٦١ أحكــام االتفاقيــة الوحيـدة للمخــدِّرات لــسنة  إذ تـضع يف اعتبارهــا  
ــة بربوتو  ــة بـــصيغتها املعدَّلـ ــنة االتفاقيـ ــة لـــسنة  )٢٢(،١٩٧٢كـــول سـ ــؤثِّرات العقليـ ــة املـ  واتفاقيـ

───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )19( 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )20( 

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )21( 
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 واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات   )٢٣(،١٩٧١
  )٢٤(،١٩٨٨العقلية لسنة 

 اإلعــالن الــسياسي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية وإذ تــستذكر 
مل بشأن التعـاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدِّرة غـري املـشروعة          وخطة الع )٢٥(العشرين،

 وإعـالن األمـم املتحـدة بـشأن         )٢٧( واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،    )٢٦(وبشأن التنمية البديلة،  
 وخصوصا اهلـدفني اإلمنـائيني لأللفيـة املـتعلقني بالقـضاء علـى الفقـر املـدقع واجلـوع                    )٢٨(األلفية،

 )٢٩(،)٧اهلدف ( االستدامة البيئية وكفالة) ١اهلدف (

 على االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون               وإذ تشدِّد  
 )٣٠(الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،

ــستذكر  ــا وإذ تــ ــؤرَّخ ٥٢/٦ قرارهــ ــارس / آذار٢٠ املــ ــون ٢٠٠٩مــ ــرويج " واملعنــ تــ
، الـذي   "ملمارسات الفضلى والدروس املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسـالمتها          ا

طلبت فيه إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـل، بالتعـاون مـع اهليئـات                   
بديلـة يف   الدولية ذات الصلة، ترويج املمارسات الفضلى والدروس املستفادة من بـرامج التنميـة ال             

 ،٢٠١٠خمتلف البلدان، مبا يف ذلك عن طريق عقد مؤمتر دويل حول هذا املوضوع يف عام 

متابعــة " واملعنــون ٢٠١٠مــارس / آذار١٢ املــؤرَّخ ٥٣/٦ قرارهــا وإذ تــستذكر أيــضاً 
التــرويج ألفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة مــن أجــل اســتدامة وتكامــل بــرامج التنميــة     

، الذي رّحبـت فيـه      "تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة        البديلة، واقتراح   
باقتراح بريو وتايلند التشارك يف استضافة حلقة عمـل دوليـة ُتعقـد عقـب مـؤمتر دويل ُيـنظَّم يف        

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )22( 
  .١٤٩٥٦لرقم ، ا١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )23( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )24( 
  .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة د إ  )25( 
  . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة د إ  )26( 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )27( 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )28( 
 )29(  A/56/326املرفق ،.  
الفصل األول،  ،)E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسيانظر   )30( 

  .الفرع جيم
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 ٢٥ املـؤرَّخ    ٥٤/٤تعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة، وقرارهـا              
متابعة اقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومـؤمتر دويل بـشأن التنميـة             " املعنون   ٢٠١١مارس  /آذار

الذي الحظت فيه مع التقدير أنَّ بريو وتايلند ال تـزاالن ملتـزمتني بالتـشارك يف تنظـيم                  " البديلة
احلدثني املشار إليهما أعاله ومع مراعاة ضرورة التعاون الوثيق أيضاً مع مكتب األمـم املتحـدة                

 باملخـدِّرات واجلرميـة مـن أجـل تبـادل املعلومـات واملمارسـات الفـضلى، وزيـادة اجلهـود                     املعين
  املبذولة يف الترويج لذلك البديل املستدام للزراعة غري املشروعة حملاصيل املخدِّرات،

على الدور الذي تؤديه البلدان الناميـة يف تبـادل املمارسـات الفـضلى              وإذ تشّدد جمدَّداً     
عزيز التعـاون يف جمـال التنميـة البديلـة املتكاملـة واملـستدامة الـيت تـشمل يف بعـض                     ويف ترويج وت  

احلاالت التنمية البديلة الوقائية، مبا يف ذلك التعاون عرب القارات والتعـاون األقـاليمي والتعـاون                
 ،٥٣/٦التقين اإلقليمي ودون اإلقليمي، وفق ما جاء يف القرار 

 التنـسيق والتعـاون بـني مجاعـة دول أمريكـا الالتينيـة               ما يـدور يف إطـار آليـة        وإذ تدرك   
ي واالحتـــاد األورويب املعنيـــة باملخـــدِّرات مـــن مناقـــشات حـــول تنفيـــذ آليـــة ُتـــشّجع  والكـــاريب

ديناميات األسواق الدوليـة مـن خـالل تيـسري ومحايـة عمليـات اإلنتـاج والتـسويق واالسـتهالك           
والواردة مـن املنـاطق اهلـشَّة واملتـضرِّرة، وذلـك           للمنتجات املشروعة املنشأ ذات القيمة املضافة       

، وفقــا لقواعــد "التنميــة البديلــة والتنميــة البديلــة الوقائيــة "باســتخدام خــتم عــاملي حيمــل عبــارة  
 أنشطة التجارة املتعددة األطراف،

 متثِّل بديالً هاماً ومـشروعاً وجمـدياً ومـستداماً عـن        )٣١( بأنَّ التنمية البديلة   تسلِّم  -١  
عة غري املشروعة حملاصيل املخدِّرات، وأهنا من املكّونات الرئيسية لسياسات وبـرامج احلـدِّ             الزرا

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

لقـة العمـل الدراسـية الدوليـة         حلكومة تايلند على تنظيم ح     تعرب عن تقديرها    -٢  
  إىل٦بشأن التنمية البديلة املستدامة الـيت ُعقـدت يف مقـاطعيت تـشيانغ راي وتـشيانغ مـاي مـن                

 بالتعاون الوثيق مع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات              ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١
ال التنميـة البديلـة ومجـع       واجلرمية هبدف تبـادل املمارسـات الفـضلى والـدروس املـستفادة يف جمـ              

املــدخالت واملــسامهات وتقيــيم اجلهــود الــيت بــذلت ســابقا والــيت تبــذل حاليــا مــن أجــل القيــام  

───────────────── 

، يشمل مفهوُم التنميِة ٢٠٠٨/٢٦ و٢٠٠٧/١٢ و٢٠٠٦/٣٣وفقاً لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )31( 
  . االرتقاء بأسباب عيش الناسالبديلة التنميةَ البديلة الوقائية بأسلوب ُيركِّز على االستدامة والتكامل يف



E/2012/28 
E/CN.7/2012/18 

 

V.12-52286 15 
 

مستقبالً بوضع جمموعة من املبادئ اإلرشادية الدولية لكي تستخدم كمبـادئ توجيهيـة لزيـادة               
  فعالية برامج التنمية البديلة اليت تقام يف مناطق إنتاج املخدِّرات؛

مبذكّرة األمانة عن متابعة الترويج ألفضل املمارسات والـدروس املـستفادة مـن             ترحِّب    -٣ 
أجـل اســتدامة وتكامــل بــرامج التنميـة البديلــة واقتــراح تنظــيم حلقـة عمــل دوليــة ومــؤمتر دويل    

وعلــى األخــص مبرفقهــا الــذي يتــضمَّن مــدخالت مــشروع املبــادئ   ) ٣٢(بــشأن التنميــة البديلــة،
ية بشأن التنمية البديلة، اليت وافق عليهـا باإلمجـاع املـشاركون يف حلقـة العمـل                 اإلرشادية الدول 

  الدولية بشأن التنمية املستدامة؛

لـون الرفيعـو    أنَّ مدخالت مشروع املبـادئ اإلرشـادية الدوليـة سـينظر فيهـا املمثِّ             تؤكِّد    -٤ 
 ١٥ عقـده يف ليمـا يـومي    املستوى الذين سيحضرون املؤمتر الدويل بشأن التنمية البديلة، املقرر    

، وتطلــب يف هــذا الــشأن إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦و
باملخــدِّرات واجلرميــة أن يــدعو الــدول األعــضاء إىل تقــدمي تعليقاهتــا علــى املــدخالت املــذكورة  

  أعاله بغية تقدميها إىل ذلك املؤمتر لكي ينظر فيها؛

املـؤمتر الـدويل بـشأن التنميـة البديلـة املـذكور أعـاله الـذي ستستـضيفه                  إىل عقد   تتطلَّع    -٥ 
  حكومة بريو؛

الدولَ األعضاء ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واملؤسـسات               حتثُّ    -٦ 
املالية الدولية واجلهات املاحنـة واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر أصـحاب                   

نيني بالسياسات اإلمنائية الوجهة فيمـا يتعلَّـق باملخـدِّرات علـى إيفـاد ممـثلني رفيعـي                  املصلحة املع 
املـستوى مــصحوبني بــاخلرباء املعنـيني، حــسب االقتــضاء، للمـشاركة بنــشاط يف املــؤمتر الــدويل    

  بشأن التنمية البديلة املقرر عقده يف بريو؛

عين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدِّم إليهـا       إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة امل       تطلب  -٧ 
يف دورهتا السادسة واخلمسني تقريراً عن نتائج املـؤمتر واملبـادئ اإلرشـادية الدوليـة بـشأن التنميـة                   

  .البديلة، ُيضمِّنه املداوالت اليت جرت يف املؤمتر والتوصيات املنبثقة منه
    

───────────────── 

 )32(  E/CN.7/2012/8و Add.1.  
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      ٥٥/٥القرار     
اليت تلّبي االحتياجات اخلاصة للنساء يف سياق تعزيز االستراتيجيات والتدابري     

       على املخدِّراتالربامج واالستراتيجيات الشاملة واملتكاملة خلفض الطلب
  إنَّ جلنة املخدِّرات،   
 على االلتزامات الـواردة يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون                  إذ تشدِّد    

 اللــذين )٣٣(واجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة،الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة مل
اعتمدهتما اللجنة خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسني واعتمـدهتما اجلمعيـة          

، واللـذين ينـّصان علـى       ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرَّخ   ٦٤/١٨٢العامة يف قرارها    
 واسـعة مـن خـدمات خفـض الطلـب علـى             أن تكفل وجـود جمموعـة     أنه ينبغي للدول األعضاء     

ــات         ــيب احتياجــات الفئ ــسانية وتل ــارات اجلن ــوفّر هنوجــا تأخــذ يف احلــسبان االعتب املخــدِّرات ت
  املستضعفة،

 )٣٤( اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى املخـدِّرات،             وإذ تستذكر   
سـبة ويف متنـاول الفئـات      الذي ينص على أنه ينبغي أن تكون برامج خفـض الطلـب فّعالـة ومنا              

  األكثر عرضة للخطر، مع مراعاة االختالفات بني اجلنسني واالختالفات الثقافية والتربوية،
 الــذي يــنص علــى أنَّ )٣٥( إعــالن القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة،وإذ تــستذكر أيــضاً  

  للمرأة احلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،
لتزامات اليت جيب التعّهد هبا لتوعية املسؤولني يف مجيع أنـشطة            اال وإذ تستذكر كذلك    

منظومة األمم املتحدة بكل ما يتعلق حبقوق اإلنسان املكفولـة للمـرأة، املعـرب عنـها يف إعـالن                   
  )٣٦(وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،

───────────────── 

، الفصل )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )33( 
  . جيمالفرعاألول، 

 .، املرفق٢٠/٣-إد العامة اجلمعية رارق  )34( 

 .٤٨/١٠٤ العامة جلمعية اقرار  )35( 

 )36(  )A/CONF.157/24 (Part Iالفصل الثالث ،. 
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واع التمييـز ضـد املـرأة الـيت أُعـرب عنـها يف               االلتزامات بإهناء مجيـع أنـ      وإذ تعيد تأكيد    
 وخاصـة االلتـزام بتحقيـق املـساواة يف          )٣٧(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،          
  معاملة املرأة من حيث االستفادة باخلدمات الصحية،

 االلتزامات بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، املعـرب عنـها يف إعـالن األمـم                  وإذ تستذكر   
  )٣٨(تحدة بشأن األلفية،امل

 قـد شـّدد علـى       )٣٩(٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفيـة لعـام         أنَّ   وإذ تستذكر أيضاً    
  أنَّ حصول املرأة على الرعاية ال يزال مشكلة كبرية يف عّدة مناطق،

، الــذي ســلّمت ٢٠١١مــارس / آذار٢٥ املــؤرَّخ ٥٤/٥ قرارهــا وإذ تــستذكر كــذلك  
مخدِّرات هو اضـطراب صـحي مـزمن نـاتج عـن عـّدة عوامـل ولكـن ميكـن                    فيه بأنَّ االرهتان لل   

اتقاؤه وعالجه، وتشدِّد على ضرورة توفري سلسلة متواصـلة وكاملـة مـن الـسياسات والـربامج               
اليت تشّجع على كفالة الوقاية، والكشف والتدّخل يف مرحلة مبكّرة، والعالج، والرعاية، ومـا              

  التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي والتعايف،يتصل بذلك من خدمات الدعم إلعادة 
 إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدا يف مؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع     وإذ تستذكر   

بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة  وينــّصان علــى أنَّ مــن حــق املــرأة التمّتــع  )٤٠(املعــين بــاملرأة،
مة  مـن االسـتفادة خبـدمات صـحية مـصمّ           بـضرورة متكـني املـرأة      البدنية والعقلية، واقتناعـا منـها     

  خصيصا لتلبية احتياجاهتا،
ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرَّخ ٦٥/٢٢٨ قــرار اجلمعيــة العامــة وإذ تــستذكر أيــضاً  
السـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة        ، الذي اعتمدت فيه اجلمعيةُ الصيغةَ احملّدثـةَ ل        ٢٠١٠

ال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وقــرار اجلمعيــة العامــة   للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف جمــ 
، الذي اعتمدت فيـه اجلمعيـةُ قواعـَد األمـم           ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرَّخ   ٦٥/٢٢٩

  ، )قواعد بانكوك(املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

───────────────── 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )37( 

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )38( 

 .A.10.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )39( 

منشورات األمم املتحدة، ( ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥‐٤تقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )40( 
 .١، الفصل األول، املرفق األول بالقرار )A.96.IV.13رقم املببع 
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املــستندة إىل أدلــة بــشأن مجيــع جوانــب   باحلاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات  وإذ تــسلِّم 
تعــاطي مــواد اإلدمــان، وال ســيما اجلوانــب اخلاصــة بــاملرأة، مبــا يف ذلــك اآلثــار الفــسيولوجية     
واالجتماعيــة النفــسية، وخــصائص النــساء الالئــي ُيعــانني مــن املــشاكل املتــصلة بتعــاطي مــواد    

تلــك املعلومــات عنــد وضــع اإلدمــان وجتــارهبن يف العــالج منــه، وباحلاجــة أيــضا إىل اســتخدام  
 الربامج واالستراتيجيات وتنفيذها،

ــق    ــساورها القل ــواد      وإذ ي ــاطي م ــصلة بتع ــشاكل املت ــانني مــن امل ــي ُيع ــساء الالئ ألنَّ الن
اإلدمان كثريا ما ُيحرمن من فرص الوصول إىل العالج الفّعال املراعي الحتياجـاهتن وظـروفهن            

  هتن من تلك الفرص،اخلاصة، أو يواجهن قيودا حتّد من استفاد
 بأنّ تعزيز فرص املرأة يف التعليم والعمل يقلِّل كثريا مـن خمـاطر إقـدامهن                وإدراكاً منها   

  على تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا وتوّرطهن يف اجلرائم املتصلة باملخدِّرات،
ضــرورة وضــع وتنفيــذ تــدابري خلفــض الطلــب علــى املخــدِّرات  وإذ تــضع يف اعتبارهــا   
 على أفضل وجه لالحتياجات اخلاصة للنساء الالئي ُيعانني من االرهتـان للمخـدِّرات              تستجيب

  والالئي يعانني من تعاطيها، مبا يف ذلك توفري خدمات مصّممة خّصيصا هلؤالء النساء،
 مـا لتعـاطي املخـدِّرات مـن آثـار سـلبية علـى األفـراد واجملتمـع            ببـالغ القلـق   تالحظ  وإذ   

ــد تأكيــ   ــه، وإذ تعي ــاملة      برّمت ــتراتيجيات ش ــياق اس ــشاكل يف س ــك امل ــصدي لتل ــا بالت د التزامه
ومتكاملة ومتعـددة القطاعـات خلفـض الطلـب علـى املخـدِّرات، وخاصـة االسـتراتيجيات الـيت                
تــستهدف الــشباب، وإذ تالحــظ أيــضاً ببــالغ القلــق الزيــادة املــثرية للقلــق يف حــاالت اإلصــابة    

ه من األمراض املنقولة بالدم بـني متعـاطي املخـدِّرات           األيدز وغري /بفريوس نقص املناعة البشرية   
باحلقن، وإذ تعيد تأكيد التزامها بالعمل على حتقيق هـدف اسـتفادة اجلميـع مـن بـرامج الوقايـة          
الشاملة والعالج والرعاية وخدمات الدعم املتـصلة بـذلك، باالمتثـال التـام لالتفاقيـات الدوليـة                 

ــشريعات   ــا للت ــيت اعتمــدهتا    ملكافحــة املخــدِّرات ووفق ــرارات ال ــع الق ــة، مــع مراعــاة مجي  الوطني
 الـدليل الفـين املوجَّـه للبلـدان لتحديـد أهـداف           اجلمعية العامة يف هذا الـصدد، وعنـد االقتـضاء،         

ــوفري العــالج        ــشرية وت ــاحلقن مــن فــريوس نقــص املناعــة الب ــع متعــاطي املخــدِّرات ب ــة مجي لوقاي
امليـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات            الصادر عن منظمـة الـصحة الع       )٤١(والرعاية هلم 

، وإذ األيــدز/واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
تطلب إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـضطلع بواليتـه يف هـذا اجملـال                      

 األمــم املتحــدة املعنيــة، مثــل منظمــة الــصحة  بالتعــاون الوثيــق مــع مؤســسات وبــرامج منظومــة 
───────────────── 

  .٢٠٠٩جنيف، منظمة الصحة العاملية،   )41( 
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العاملية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص                     
  األيدز؛/املناعة البشرية

ُّ الــدولَ األعــضاَء علــى أن تنظــر يف تــضمني سياســاهتا واســتراتيجياهتا       حتــث -١ 
   الوجهة؛املتعلقة باملخدِّرات برامج أنثوية

الدولَ األعضاَء على أن تدمج اخلـدمات األساسـية املـصّممة خصيـصا             تشجِّع   -٢ 
لإلناث يف العملية الـشاملة لتـصميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم الـسياسات والـربامج الـيت تتـصدى                     

  لتعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا، حيثما يقتضي احلال ذلك؛
ــيب   توصــي -٣  ــأن تراعــي وتل ــضاَء ب ــدولَ األع ــدين    ال  االحتياجــات اخلاصــة للوال

  املرهتنني للمخدِّرات، مبا يف ذلك رعاية الطفل، وتثقيف األبوين؛
 الـدولَ األعـضاَء بـأن تراعـي، يف تـصميم وتنفيـذ وتقيـيم الـربامج            توصي أيضاً  -٤ 

املتكاملــة للوقايــة مــن املخــدِّرات والعــالج منــها ويف بــرامج الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة    
 احتياجــات النــساء الالئــي تعرضــن لــصدمات جنــسية عنيفــة وغريهــا مــن الــصدمات   البــشرية،

  املتصلة بتعاطي املخدِّرات؛
 الدولَ األعضاَء على أن تأخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للنـساء            تشجِّع -٥ 

يف خدمات الوقاية من حاالت االرهتان للمخدِّرات ومن األمراض املتـصلة باملخـدِّرات، مبـا يف          
ذلك األمراض املعدية واالضطرابات النفسانية وكشف تلك احلاالت واألمراض واختـاذ تـدابري             
مبكرة بشأهنا، وعالج املصابني هبا ورعايتهم، وكذلك يف خدمات الـدعم ذات الـصلة، مبـا يف              
ذلك خدمات إعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج والتعـايف، وأن تنظـر يف تـصميم تلـك اخلـدمات                      

لكــي تــشمل تــدابري أنثويــة الوجهــة تعــّزز الطرائــق  شترك بــني وكــاالت متعــددة باّتبــاع هنــج مــ
الفّعالـة مثـل تــوفري عـروض مجاعيـة خاصــة للنـساء يف أطـر عــالج املرضـى الـداخليني واملرضــى         
اخلــارجيني، والعــالج يف إطــار األســرة، وتــوفري تــدريب مهــين إضــايف للنــساء يف إطــار أنــشطة   

  ؛التعايف
أن تنظر يف تنفيذ مبـادئ توجيهيـة ومعـايري للجـودة            إىل  ضاَء  الدولَ األع  تدعو -٦ 

أنثويــة الوجهــة، عنــد االقتــضاء، ضــمن سياســاهتا املتعلقــة باملخــدِّرات بغيــة تعظــيم التــرابط مــع  
األنــشطة القائمــة، وختــصيص املــوارد بكفــاءة، وحتقيــق نتــائج إجيابيــة لــصاحل النــساء املرهتنــات    

  للمخدِّرات وأطفاهلن؛
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الــدولَ األعــضاَء علــى أن تنظــر يف العمــل علــى تنفيــذ الــصيغة احملّدثــة   تــشجِّع  -٧  
الستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمـال منـع اجلرميـة           ل

والعدالة اجلنائية، وكذلك قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة                 
، وخاصة األحكام املتعلقـة بـربامج الوقايـة والعـالج املـصّممة مـن               )انكوكقواعد ب (للمجرمات  

أجل النساء الالئي ُيعانني من تعاطي مواد اإلدمان، مبن فيهن السجينات، مـع مراعـاة حـوادث             
العنف ضد النساء، واإليـذاء الـسابق، واالحتياجـات اخلاصـة للحوامـل والنـساء اللـوايت لـديهن          

  الثقافية؛أطفال، وتنّوع خلفياهتن 
ــدولَ األعــضاَء  حتــثُّ -٨  ــز ضــد النــساء    ال علــى أن حتــّدد وتكــافح بــشدة أي متيي

 وأي معاملـة مهينـة وُمذلَّـة يتعرَّضـن هلـا، مـع       الالئي ُيعانني مـن االرهتـان للمخـدِّرات وتعاطيهـا       
ــساء، يف الوقــت نفــسه،    مــن االســتفادة، يف الوقــت املناســب، مــن خــدمات   متكــني هــؤالء الن

 فــريوس نقـــص املناعــة البـــشرية،  ا يف ذلـــك املــشورة واالختبــار الطـــوعي بــشأن    املــشورة، مبــ  
واإلدمـــاج االجتمـــاعي، الـــيت تراعـــي وخـــدمات العـــالج والـــدعم مـــن أجـــل إعـــادة التأهيـــل  

االحتياجات اخلاصة للنساء، مبا يف ذلك مسؤوليات األبـوين، والتعـايف مـن الـصدمات املتـصلة                  
  نف اجلنسي أو غريه من أشكال العنف؛بتعاطي املخدِّرات والنامجة عن الع

 الدولَ األعضاَء على أن تنظر يف توفري طائفة عريضة مـن التـدابري الـيت                 تشجِّع  -٩ 
تناســب االحتياجــات اخلاصــة للنــساء املتــضّررات مــن تعــاطي املخــدِّرات، مبــن فــيهن احلوامــل   

  واألمهات ألطفال أو الوصّيات على أطفال؛
ن تـويل العنايـة الواجبـة لالحتياجـات اخلاصـة للنـساء             بالدول األعـضاء أ   هتيب    -١٠  

ــشأن فــريوس نقــص املناعــة       ــسياسي ب ــة يف اإلعــالن ال ــصلة املبيَّن ــق األهــداف ذات ال ــد تطبي عن
يونيـه  / حزيران ١٠ املؤرَّخ   ٦٥/٢٧٧البشرية واأليدز، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها         

بــيَّن يف   وتــدابريها الوطنيــة علــى النحــو امل   ، وإدراج تلــك األهــداف يف اســتراتيجياهتا  ٢٠١١
اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة              

  )٤٢(ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية؛
 معهَد األمم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة إىل أن ُيطلعهـا                 تدعو  -١١  

تحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على املعلومـات املتعلقـة بـاخلربات ذات            ويطلع مكتب األمم امل   

───────────────── 

، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )42( 
 . جيمالفرع
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الصلة بالربامج والتدابري الرامية إىل تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للنـساء، بغيـة النظـر يف اختـاذ مـا                  
  يناسب من تدابري املتابعة؛

ء الـوعي    مكتَب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى إذكـا               تشجِّع  -١٢  
بــني وكــاالت األمــم املتحــدة بــشأن احلاجــة إىل تــصميم منــائط لفــرص التعلــيم والعمــل ميكــن     
استخدامها يف الربامج واالستراتيجيات الرامية إىل منع تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلـا وتـوّرط              

  النساء يف جرائم متصلة باملخدِّرات؛
ــدعو  -١٣   ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ   ت ــَب األم ــع    مكت ــاون م ــة إىل أن يتع رات واجلرمي

 وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلـك معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة          
ة والـــدعم للـــدول األعـــضاء يف وضـــع وتكييـــف التـــدابري  والعدالـــة، مـــن أجـــل تقـــدمي املـــساعد 

لبيـة االحتياجـات اخلاصـة      واالستراتيجيات، على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل، سـعيا إىل ت          
  للنساء باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لسياسات أكثر فعالية وعدالة واستنادا إىل حقوق اإلنسان؛

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن ُييــسِّر مجــع   تطلــب إىل   -١٤  
  ذ هذا القرار؛ونشر املعلومات اليت تقّدمها الدول األعضاء بشأن اجلهود اليت تبذهلا لتنفي

 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـدرج                 تطلب أيـضاً    -١٥  
يف محالته املقبلة اخلاصـة بتوعيـة عمـوم النـاس معلومـات تؤكّـد أمهيـة اّتبـاع هنـج متكامـل إزاء                        

  االحتياجات اخلاصة للنساء؛
ــدعو  -١٦   ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــ   ت ــَب األم ــع   مكت ــّسق م ة إىل أن ين

اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص، حـسب االقتـضاء، يف معاجلـة االحتياجـات اخلاصـة للنـساء يف                    
سياق خفض الطلب على املخدِّرات، هبدف توسيع نطـاق ومشـول الـربامج الـيت تعـاجل مـشكلة           

ــة وباالمت       ــشريعات الوطني ــا للت ــساء، وفق ــا يف صــفوف الن ــان هل ــاطي املخــدِّرات واالرهت ــال تع ث
  الكامل لالتفاقيات الدولية اخلاصة مبراقبة املخدِّرات؛

 الدول األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة إىل أن تنظـر يف تـوفري مـوارد        تدعو  -١٧  
  .خارج امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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    ٥٥/٦القرار     
 االسترياد والتصدير يف إطار التجارة إنشاء نظام إلكتروين دويل إلصدار أذون    

      املشروعة بالعقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
 الــذي حثّــت فيــه الــدول ٢٠٠٧مــارس / آذار١٦ املــؤرَّخ ٥٠/٧ قرارهــا إذ تــستذكر  

 وتـصدير   األعضاء على أن تويل اهتماما خاصـا لإلجـراءات األمنيـة املتعلقـة مبـستندات اسـترياد                
  املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية،

بـصيغتها   ١٩٦١ من االتفاقية الوحيدة للمخـدِّرات لـسنة   ٣١ املادة وإذ تستذكر أيضا   
 )٤٤(،١٩٧١ مـن اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة لـسنة            ١٢ واملادة   )٤٣(١٩٧٢املعدَّلة بربوتوكول عام    

  رة واملؤثِّرات العقلية وتصديرها،اللتني تقضيان إصدار أذون السترياد العقاقري املخدِّ
ــة     وإذ تالحــظ   ــؤثِّرات العقلي ــاقري املخــدِّرة وامل ــة يف العق  ارتفــاع حجــم التجــارة الدولي

خــالل العقــد املاضــي، ّممــا أّدى إىل زيــادة عــبء العمــل امللقــى علــى عــاتق الــسلطات الوطنيــة   
قري املخــدِّرة واملــؤثِّرات املختــصة فيمــا يتعلــق بــإدارة نظــام إصــدار أذون اســترياد وتــصدير العقــا

  العقلية املنصوص عليه يف االتفاقيتني اآلنفيت الذكر،
أنَّ ضمان احلصول على العقاقري املخدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة اخلاضـعة            وإذ تؤكّد جمدَّداً      

للمراقبة الستعماهلا يف أغـراض طبيـة وعلميـة هـو أحـد األهـداف الرئيـسية لالتفاقيـات الدوليـة                   
   املخدِّرات،ملراقبة

تـوافر العقـاقري     تقرير اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات عـن          املنشور املعنون    وإذ تستذكر    
ضـمان سـبل احلـصول علـى كميـات كافيـة منـها لألغـراض الطبيـة                  : اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة    

ي يؤكّـد أنَّ    الـذ  )٤٦(،٢٠١١ امللحق بتقرير اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات لعـام              )٤٥(،والعلمية
استهالك العقاقري املخـدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة يف العديـد مـن البلـدان كـان أدىن مـن املـستويات                  

 الطبيـة  لألغراض املطلوبة لضمان توافر تلك العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية بكميات كافية

───────────────── 

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد  املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،   )43( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )44( 
  .A.11.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )45( 
  .)A.11.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١٠اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام تقرير   )46( 
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تلك املـواد مـع العمـل يف         ويقدِّم توصيات بشأن كيفية زيادة إمكانيات احلصول على          والعلمية
  الوقت نفسه على منع تسريبها الستعماهلا يف أغراض غري مشروعة،

 أنَّ بعض احلكومات عملت بالتوصـيات الـواردة يف املنـشور اآلنـف الـذكر                وإذ تدرك   
واختذت تدابري لـضمان تـوافر العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة،                     

ضي إىل زيادات أخـرى يف حجـم التجـارة الدوليـة بتلـك املـواد ومـن مث إىل زيـادة         وهو ما سيف  
عبء العمل امللقـى علـى عـاتق الـسلطات الوطنيـة املختـصة فيمـا يتعلـق بإصـدار أذون اسـترياد             

  تلك املواد وتصديرها،
 بـــتمكُّن بعـــض احلكومـــات بفـــضل التقـــّدم التكنولـــوجي مـــن إنـــشاء أو  وإذ ترّحـــب  

ــا نظــام قواعــد      اســتخدام نظــم إلك  ــا فيه ــصدير، مب ــة إلصــدار أذون االســترياد والت ــة وطني تروني
البيانــات الوطنيــة الــذي أحدثــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين املخــدِّرات واجلرميــة، وبالتحــسُّن   

  الكبري الذي طرأ على الكفاءة يف سري العمل بفضل تلك النظم الوطنية، 
يت تــستعملها الــسلطات الوطنيــة املختــصة، أنــه ال ميكــن للــنظم الوطنيــة الــوإذ تالحــظ   

مبوجب االتفاقات الدولية احلالية، إصـدار إشـعارات بـاألذون إىل نظرياهتـا يف بلـدان أخـرى أو                   
تلقّيهــا منــها مباشــرة، وأنَّ اإلشــعارات بــأذون االســترياد أو التــصدير هــذه مــا زالــت ُتبعــث يف  

  شكل مطبوعات،
ــادل املــ وإذ يــساورها القلــق    ــر    مــن أنَّ تب ــة ال يزيــد مــن احتمــال التزوي ستندات الورقي

فحسب، بل يزيد أيضا من حجم العمل امللقى على عاتق الـسلطات الـيت تتلقـى األذون، وقـد                   
يؤخر إجناز املعامالت املشروعة ألن من الواجـب علـى الـسلطات أن تتحقـق مـن صـحة أذون                    

  االسترياد أو التصدير،
ز تــدابري األمــن والــسالمة املتعلقــة بــأذون االســترياد  احلاجــةَ إىل تعزيــوإذ تؤكّــد جمــدَّداً   

  والتصدير تفاديا لتزوير تلك األذون ومنعا لالجتار باملواد اخلاضعة للمراقبة،
ــب    ــشاء نظــام        وإذ ترّح ــشأن إن ــة املخــدِّرات ب ــة ملراقب ــة الدولي ــادرة اهليئ ــالنظر يف مب  ب

ة للمراقبـة الدوليـة، وهـو مـا مـن           إلكتروين دويل إلصدار أذون اسـترياد وتـصدير املـواد اخلاضـع           
شأنه تكملة النظم اإللكترونية الوطنية القائمة واملساعدة على تبادل أذون التـصدير واالسـترياد              

  بني البلدان املصدِّرة واملستوردة،
أنَّ املبادرة املذكورة تتيح أيضا للـسلطات الوطنيـة املختـصة فرصـةً لتبـادل               وإذ تالحظ      

  بشأن املعامالت اليت تتطلب معاجلة متمّعنة،املعلومات بصورة آنية 
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 بــأنَّ اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات قــد وّجهــت االنتبــاه، يف تقريرهــا لعــام    وإذ تقــّر   
ــة  )٤٧(،٢٠١١ ــائج اإلجيابيـ ــن   إىل النتـ ــة عـ ــا    املنبثقـ ــيت أجرهتـ ــة الـ ــشاورات األوليـ ــاث واملـ األحبـ

ملعـين باملخـدِّرات واجلرميـة بـشأن املتطلبـات      احلكومات املهتمة واهليئة ومكتـب األمـم املتحـدة ا      
  التقنية إلنشاء نظام إلكتروين دويل إلصدار أذون االسترياد والتصدير،

أنَّ مواصلة تطوير نظام إصدار األذون هذا ستتوقَّف على تربعـات الـدول           وإذ تالحظ     
  األعضاء،
يل والـسياسي    الدول األعضاء على تقدمي أوىف قدر ممكن من الدعم املا          تشجِّع  -١  

مــن أجــل إنــشاء نظــام إلكتــروين دويل إلصــدار أذون اســترياد وتــصدير املخــدِّرات واملــؤثِّرات   
العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية، وفقا ملتطلبات االتفاقيات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات، وصـون               

  ذلك النظام وإدارته؛
 واجلرميـة أن يتـوىل إنـشاء      إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات           تطلب  -٢  

نظــام إصــدار األذون وصــونه، بالتــشاور مــع احلكومــات املهتمَّــة ومــع اهليئــة، وتــدعو الــدول     
األعضاء واجلهات املاحنة األخرى إىل النظر يف تقدمي مسامهات من خارج امليزانيـة حتقيقـا هلـذا                 

  الغرض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يفكِّـر يف             إىل   تطلب أيضا   -٣  

  أخذ االحتياجات الوطنية يف االعتبار عند إنشاء النظام املقترح؛
 إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـساعد               تطلب كذلك   -٤  

 ترياد والتصدير عندما تطلب ذلك؛الدولَ األعضاء اليت مل ُتنشئ بعد ُنظُماً إلكترونية ألذون االس

 أمانــةَ اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات، لــدى االضــطالع بواليتــها، إىل تــدعو  -٥  
إدارة نظــام إصــدار األذون، أثنــاء املرحلــة االبتدائيــة يف فتــرة الــسنتني اجلاريــة، مبــا يتوافــق مــع    

وي عن التقّدم احملـرز يف هـذا الـشأن     االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات، وإىل تقدمي تقرير شف       
  أثناء الدورة القادمة للجنة؛

 الدولَ األعضاَء وسائَر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـسامهات مـن خـارج                تدعو  -٦  
  .امليزانية هلذا الغرض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    

───────────────── 

  ).A.12.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١١ية ملراقبة املخدِّرات لعام اهليئة الدولتقرير   )47( 
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    ٥٥/٧القرار     
عات املفرطة، وخصوصاً اجلرعات تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من اجلر    

     املفرطة من شبائه األفيون
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ــدَّداً     ــد جمـ ــسنة      إذ تؤكِّـ ــدِّرات لـ ــدة للمخـ ــة الوحيـ ــا يف االتفاقيـ ــد هبـ ــات املتعهَّـ االلتزامـ
 اليت أعربت الدول األطراف يف االتفاقية يف ديباجتها عن قلقها بشأن صـحة اجلـنس        )٤٨(،١٩٦١

ــشري ورفاهــ  ــه       الب ــراً ال غــىن عن ــأنَّ االســتعمال الطــيب للمخــدِّرات يظــلّ أم ــسليمها ب ه؛ وعــن ت
لتخفيف اآلالم واملعانـاة، وبأنـه جيـب اختـاذ التـدابري الالزمـة لـضمان تـوافر املخـدِّرات لألغـراض             
الطبية؛ وعن تسليمها بكون إدمان املخدِّرات آفةً َوبيلةً على األفراد وخطراً اجتماعيـاً واقتـصادياً        

  ى اجلنس البشري،عل
 اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية            وإذ تستذكر   

 اللذين شّددا علـى احلاجـة إىل تـدعيم          )٤٩(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،     
د واجملتمـع   اجلهود الراميـة إىل احلـّد ممـا يترّتـب علـى تعـاطي املخـدِّرات مـن آثـار ضـارة بـاألفرا                       

  بأسره، مع أخذ مجيع العواقب الصحية، مثل اجلرعات املفرطة، بعني االعتبار،
خبطة العمـل لتنفيـذ اإلعـالن اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب            وإذ حتيط علماً      

/  كـانون األول ١٧، املـؤرَّخ    ٥٤/١٣٢على املخدِّرات، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            
، الذي سلَّمت فيـه الـدول األعـضاء، يف مجلـة أمـور، بأنـه ينبغـي لـربامج خفـض                     ١٩٩٩ديسمرب  

الطلب أن تشمل مجيع جماالت الوقاية من تعاطي املخـدِّرات، بـدءا بـالثين عـن تنـاول املخـدِّرات                 
ــاطي        ــسلبية لتع ــة ال ــصحية واالجتماعي ــهاء باحلــّد مــن العواقــب ال ــّرة وانت ــشروعة ألّول م غــري امل

  املخدِّرات،
، الـذي طلبـت فيـه اللجنـة     ٢٠٠٠مـارس  / آذار١٥، املؤرَّخ ٤٣/٣قرارها وإذ تستذكر    

إىل الــدول األعــضاء أن تــضع اســتراتيجيات وتزيــد مــن تيــسُّر وتــوافر اخلــدمات الــيت ُيــستهدف   
إيــصاهلا إىل متعــاطي املخــدِّرات الــذين ال تــشملهم أو تــصل إلــيهم اخلــدمات القائمــة ويكونــون   

───────────────── 

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )48( 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )49( 

  . جيمفرعالفصل األول، ال
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ر صحية حادة وألمراض ُمعدية مرتبطة باملخدِّرات، بـل وحـىت حلـوادث             شديدي التعّرض ألضرا  
  مميتة، من أجل احلد من املخاطر الصحية على الفرد وعامة الناس،

  أنَّ للوقاية من تعاطي املخدِّرات أمهية كربى لدى مجيع الدول األعضاء،وإذ تؤكّد جمدَّداً   
ــن املخــدِّرات     أنَّ وإذ تالحــظ   ــاملي ع ــر الع ــام التقري ــى   )٥٠(٢٠١١لع ــضوء عل ــسلّط ال  ي

  ارتفاع نسبة الوفيات الناجتة عن تناول جرعة مفرطة من املخدِّرات وحتديدا من شبائه األفيون،
باحلاجة إىل حتسني نوعية تدابري خفض الطلب على املخـدِّرات والتـدابري            واقتناعاً منها     

 اجلرعـات املفرطـة، وخـصوصاً    ذات الصلة، مبا فيهـا التـدابري الـيت تـستهدف الوقايـة مـن تنـاول           
اجلرعات املفرطة مـن شـبائه األفيـون، وكـذلك توسـيع نطـاق تلـك التـدابري وزيـادة تنّوعهـا يف                  

  إطار سلسلة متواصلة من تدابري الرعاية الصحية واالجتماعية،
 أنَّ العالج من اجلرعات املفرطة من شبائه األفيون، الذي يشمل توفري عقاقري             وإذ تدرك   

تثارة شبائه األفيون للمستقبِِالت، مثل النالوكسون، ميثّل جزءاً من أيِّ هنج شـامل يف              مضادة الس 
  توفري اخلدمات ملتعاطي املخدِّرات، وميكن أن يعكس مفعول شبائه األفيون ويدرأ الوفاة،

 أنَّ هنــاك جمموعـــة مــن العوامـــل ُتــسهم يف تنــاول جرعـــات مفرطــة مـــن      وإذ تــدرك   
لصحة العقليـة وتعـاطي مـواد إدمـان متعـّددة يف آن واحـد، ممـا يـدل            املخدِّرات، منها مشاكل ا   

علــى احلاجــة إىل ردٍّ شــامل يتــضّمن خفــض العــرض، وتقاســم املعلومــات، والتوعيــة، وتــدابري   
  التصّدي للطوارئ، والعالج،

 أنَّ التعاون الوثيق على مجيع الُصعد بني اخلرباء يف قطاعات العدالـة اجلنائيـة               وإذ تؤكِّد   
ة والرعايـة االجتماعيـة ومراقبـة املخـدِّرات أمـر بـالغ األمهيـة يف ابتكـار ردٍّ فّعـال وقـائم                   والصح

علــى شــواهد علميــة لوقايــة متعــاطي املخــدِّرات مــن اجلرعــات املفرطــة، وخــصوصاً اجلرعــات   
  املفرطة من شبائه األفيون،

خـصوصاً  أنَّ الوفيات الناجتة عن تنـاول جرعـات مفرطـة مـن املخـدِّرات، و              وإذ تدرك     
جرعات مفرطة من شبائه األفيون، ميكن تقليصها كثريا باّتباع استراتيجيات فّعالة للوقايـة مـن               
تعاطي املخدِّرات، وبتوفري املعلومات، واملـشورة، والتوعيـة، والعـالج مـن املخـدِّرات، وتـدابري        

  الدعم ذات الصلة، ومن خالل الرصد والربجمة،

───────────────── 

  .E.11.XI.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )50( 
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لـــى تـــضمني الـــسياسات الوطنيـــة املتعلقـــة مجيـــَع الـــدول األعـــضاء عتـــشجِّع   -١  
ــن          ــة م ــن اجلرعــات املفرط ــالج م ــة والع ــة للوقاي ــضاء، عناصــر فّعال باملخــدِّرات، حــسب االقت
املخــدِّرات، وخــصوصاً مــن شــبائه األفيــون، وعلــى تقاســم املمارســات الفــضلى واملعلومــات     

 مـن شـبائه األفيـون،    املتعلقة بالوقاية والعالج من اجلرعات املفرطة مـن املخـدِّرات، وخـصوصاً        
  مبا فيها استعمال عقاقري مضادة الستثارة شبائه األفيون للمستقبِالت، مثل النالوكسون؛

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يتعــاون مــع   إىلتطلــب   -٢  
 منظمــة الــصحة العامليــة، رهنــاً بتــوافر مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة، وبنــاًء علــى طلــب الــدول    
األعــضاء وبالتعــاون معهــا، علــى مجــع وتعمــيم مــا يتــوافر مــن ممارســات فــضلى بــشأن الوقايــة   
ــون، والتــصّدي       والعــالج مــن اجلرعــات املفرطــة مــن املخــدِّرات، وخــصوصاً مــن شــبائه األفي
العاجــل هلــا، مبــا فيهــا املمارســات املتعلقــة باســتخدام وتــوفري عقــاقري مــضادة الســتثارة شــبائه     

  )٥١(الت، مثل النالوكسون، وتدابري أخرى قائمة على شواهد علمية؛األفيون للمستقبِ
مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يتعـاون               إىلتطلب أيضاً     -٣  

مع سائر املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا فيهـا منظمـة الـصحة العامليـة، عنـد االقتـضاء ورهنـاً                     
علـى تزويـد الـدول األعـضاء، بنـاًء علـى طلبـها، باملـشورة         بتوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة،          

واإلرشــاد القــائمني علــى شــواهد علميــة، وعلــى تــوفري خــدمات بنــاء القــدرات يف جمــال درء     
  الوفيات الناجتة عن اجلرعات املفرطة من املخدِّرات، وخصوصاً من شبائه األفيون؛

رات واجلرميـة أن يتعـاون       إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ      تطلب كذلك   -٤  
مع سائر املنظمات الدوليـة ذات الـصلة، مبـا فيهـا منظمـة الـصحة العامليـة عنـد االقتـضاء، علـى                        
تضمني براجمها اخلاصة خبفض الطلب على املخدِّرات مبادرات هتدف إىل درء الوفيـات الناجتـة          

 يتـصل بـذلك     عن تناول جرعات مفرطة مـن املخـدِّرات، وخـصوصاً مـن شـبائه األفيـون، ومـا                 
  من مسائل الصحة العقلية؛

الدولَ األعضاء على السعي، بـدعم تتلقّـاه مـن مكتـب األمـم املتحـدة                تشجِّع    -٥  
املعين باملخدِّرات واجلرمية بناًء علـى طلبـها، لـضمان بـذل كـل اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ بـرامج                        

 للتـشريعات   شاملة خلفض العرض والطلب تسهم يف حتسني صـحية مواطنيهـا ورفـاههم، وفقـاً              
  الوطنية؛

───────────────── 

 Guidelines for the Psychosocially Assisted:انظر، مثال، منشور منظمة الصحة العاملية املعنون  )51( 

Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (Geneva, 2009).  
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 الدولَ األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف تـوفري مـوارد خـارج               تدعو  -٦  
  .امليزانية، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٥٥/٨القرار     
متابعة خطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة     

ات العاملية فيما يتعلّق بوضع استراتيجيات ألنظمة ملواجهة مشكلة املخدِّر
      تسويق خاصة للتنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع يف املخـــدِّرات  إىل إذ تـــشري   

ــسنة   ــة ل ــؤثِّرات العقلي ــة يف     واإلعــالن ا)٥٢(،١٩٨٨وامل ــة العام ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــسياسي ال ل
 واإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل صـوب           )٥٣(دورهتا االستثنائية العشرين،  

 املعتمـــدين يف عـــام )٥٤(اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازنـــة ملواجهـــة مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة،
عيـت فيهـا الـدول األعـضاء إىل         مـن خطـة العمـل، الـيت دُ        ) ب (٤٩، مبا يف ذلك املـادة       ٢٠٠٩

إعداد استراتيجيات مّتسقة مع األطر القانونية الداخليـة، تـشمل االسـتفادة مـن اخلـربات الفنيـة                  
احمللية، وبناء القدرات ومهارات تنظيم املشاريع، من أجل استحداث منتجات يف إطـار بـرامج               

ــة  ــة البديل ــسوق وعلــى س   )٥٥(التنمي ــى الطلــب يف ال ــاًء عل ــاج ذي القيمــة   احملــّددة بن الســل اإلنت
املضافة، وكذلك هتيئـة أسـواق مـضمونة ومـستقّرة ُتتـاح فيهـا أسـعار منـصفة للمنـتجني، وفقـاً                      
لقواعد التجارة الدوليـة، مبـا يف ذلـك تـوفري الـبىن التحتيـة الالزمـة وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة، مبـا فيهـا                           

 اخلاصة، مثل األنظمة الـيت      الطرق، وإنشاء رابطات للمزارعني، واالستفادة من أنظمة التسويق       
  تستند إىل مبادئ التجارة املنصفة والتجارة يف املنتجات العضوية؛

، الـذي دعـت فيـه       ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥ املـؤرَّخ    ٤٥/١٤قرارهـا   وإذ تؤكِّد جمـدَّداً       
 يف جمــال التعــاون املــايل والــتقين هبــدف وإصــراراالــدولَ األعــضاء إىل بــذل جهــود أكثــر مشــوال 

───────────────── 

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )52( 
  .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )53( 
  ، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )54( 

 . جيمفرعال

ديلة التنمية ، يشمل مفهوم التنمية الب٢٠٠٧/١٢ و٢٠٠٦/٣٣قراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي حبسب    )55( 
 .البديلة الوقائية



E/2012/28 
E/CN.7/2012/18 

 

V.12-52286 29 
 

مية البديلة، مبا فيها التنميـة البديلـة الوقائيـة، علـى أسـاس أنَّ هـذا التعـاون قـد يفـضي                       تعزيز التن 
على املدى الطويل إىل حتقيـق نتـائج إجيابيـة تـستويف املعـايري االقتـصادية وتراعـي أيـضا العوامـل                      

  االجتماعية والسياسية والبيئية،
ــضاً     ــد جمــدَّداً أي ــصادي واالجت  وإذ تؤكِّ ــس االقت ــرار اجملل ــاعي  ق ــؤرَّخ ٢٠٠٣/٣٧م    امل

تعزيز التنمية البديلة من خالل التجارة واحلفاظ علـى اجملتمـع          " واملعنون   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٢
، الــذي ُدعــي فيــه برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدِّرات ومجيــع الــدول   "والبيئــة

يــة البديلــة، مبــا يف ذلــك األعــضاء إىل مواصــلة التعــاون علــى حنــو فّعــال يف بــرامج تــشجيع التنم
  ،٤٥/١٤التنمية البديلة الوقائية، حيثما كان ذلك مناسبا، وذلك وفقاً ألحكام قرار اللجنة 

أنَّ التنميــة البديلــة، مبــا فيهــا التنميــة البديلــة الوقائيــة حيثمــا كــان ذلــك   بــ وعلمــا منــها  
 إىل الـثين عـن زراعـة        مناسبا، متثّل سياسة دوليـة قائمـة علـى مبـدأ املـسؤولية املـشتركة وهتـدف                

ــها أو املعرَّضــة ألنــشطة غــري      احملاصــيل غــري املــشروعة يف البلــدان املتــضررة مــن مــشكلة زراعت
  مشروعة تتصل بسلسلة إنتاج العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية وتكديسها واالجتار هبا،

ــدها كــي   وإذ تــضع يف اعتبارهــا    ــدويل وجتدي ــدابري التعــاون ال ــز ت  تتــسىن  ضــرورة تعزي
  معاجلة الديناميات املتغرية ملشكلة املخدِّرات العاملية معاجلة فّعالة،

 أنَّ احملاصـيل املـشروعة املزروعـة جبـوار منـاطق زراعـة احملاصـيل غـري                  وإذ تالحظ بقلـق     
ــها مبحاصــيل غــري        ــاكن أخــرى أو االستعاضــة عن ــها إىل أم املــشروعة معّرضــة جــداً خلطــر نقل

  مشروعة،
ة الترويج للمنتجات املشروعة املنـشأ املنتجـة يف إطـار بـرامج التنميـة              بضرور وإذ تسلّم   

البديلة، مبا يف ذلك برامج التنمية البديلـة الوقائيـة، ومنـها املنتجـات ذات القيمـة املـضافة اآلتيـة                     
من املناطق املتضرِّرة من مشكلة املخدِّرات العاملية واملعّرضة هلا، مما يساعد علـى تـوفري وتعزيـز                 

  رات االقتصادية املشروعة لصاحل السكان وأقاليمهم، اخليا
 أنَّ استخدام أنظمـة تـسويق خاصـة، كتلـك القائمـة علـى مبـادئ التجـارة          وإذ تالحظ   

املنــصفة والتجــارة يف املنتجــات العــضوية، قــد يكــون اســتراتيجية فّعالــة لزيــادة جنــاح مــشاريع    
  ة، التنمية البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائي

بــالعرض اإليــضاحي الــذي قدَّمتــه حكومــة إكــوادور للمــشاركني يف  وإذ حتــيط علمــاً   
ــوان     ــة، بعن ــسة واخلمــسني للجن ــدورة اخلام ــة     "ال ــة البديل ــة والتنمي ــة البديل ــاملي للتنمي اخلــتم الع

، ووصفت فيه اقتراحا باعتماد ختم عاملي ملنتجات التنمية البديلة، مبا يف ذلـك التنميـة                "الوقائية
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ديلة الوقائية، وقد قُدِّم خالل االجتماع الرفيع املستوى الثالث عشر آللية التنـسيق والتعـاون               الب
بني مجاعة دول أمريكا الالتينية والكاريبــي واالحتـاد األورويب املعنيـة باملخـدِّرات، الـذي ُعقـد                  

  ،٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ و٢٨يف بوغوتا يف 
 املــسؤولية العامـة واملـشتركة، إىل التــرويج    الـدولَ األعــضاَء، وفقـاً ملبـدأ   تـدعو   -١  

خليــارات قانونيــة مــستدامة اجتماعيــا واقتــصاديا وبيئيــا مــن شــأهنا أن تــسهم إســهاما شــامال يف 
التنمية البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية حيثما كان ذلـك مناسـبا، مـن أجـل الـسكان                    

راعــة غــري املــشروعة للمحاصــيل املخــدِّرة ومــن  املتــضّررين أو املعّرضــني خلطــر التــضّرر مــن الز 
  األنشطة املتصلة هبا؛ 

تفاقيـة األمـم املتحـدة       الدولَ األعضاَء، حيثما كـان ذلـك مناسـبا ووفقـاً ال            تشجِّع  -٢  
 علـى بـذل اجلهـود       )٥٦(،١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لـسنة           

شون يف منــاطق متــضرِّرة أو معرَّضــة للخطــر، مبــا يف ذلــك املنــاطق الــيت  حلمايــة الــسكان الــذين يعيــ
تكــون فيهــا احملاصــيل املــشروعة عرضــة خلطــر االستعاضــة عنــها مبحاصــيل غــري مــشروعة، بــسبب    

  زراعتها جبوار احملاصيل غري املشروعة؛ 
لـة   كلَّ اجلهات املعنية، مبا فيها الفئات املعّرضة خلطر الـشروع يف مزاو            تشجِّع  -٣  

الزراعــة غــري املــشروعة حملاصــيل ُتــستخدم يف إنتــاج املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة، علــى اّتبــاع 
  هنوج تشاركية يف حتديد مشاريع التنمية البديلة وإعدادها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

ــشجِّع  -٤   ــة       ت ــن زراع ــضّررة م ــدول غــري املت ــصال بال ــى االت ــضاَء عل ــدولَ األع  ال
ات غري املشروعة وبالقطاع اخلاص بغيـة زيـادة فـرص وصـول منتجـات التنميـة                 حماصيل املخدِّر 

البديلة إىل األسواق، اتساقا مع االلتزامات الوطنية والدولية، ومبراعـاة قواعـد التجـارة املتعـّددة                
  األطراف الواجب تطبيقها؛

الــدولَ األعــضاَء علــى التحــاور وتبــادل اخلــربات واالقتراحــات بــشأن تــشجِّع   -٥  
ظمــة التــسويق اخلاصــة يف جمــال التنميــة البديلــة، مبــا يف ذلــك التنميــة البديلــة الوقائيــة، كنظــام أن

اخلتم العاملي ملنتجات برامج التنمية البديلة، وتدعو الدول األعـضاء إىل النظـر يف هـذه املـسائل                  
  مـا يـومي    يف املؤمتر الدويل بشأن التنمية البديلة، الـذي ستستـضيفه حكومتـا تايلنـد وبـريو يف لي                 

  ، ويف غريه من املنتديات املناسبة؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ و١٥

───────────────── 

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )56( 
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 الــدولَ األعــضاَء إىل تبــادل خرباهتــا واقتراحاهتــا بــشأن أنظمــة التــسويق  تــدعو  -٦  
اخلاصة، ومنها نظام اخلتم العاملي ملنتجات برامج التنمية البديلة، مبا فيهـا بـرامج التنميـة البديلـة       

ا كان ذلك مناسبا، وفقاً للتقرير عـن نتـائج املـؤمتر الـدويل بـشأن التنميـة البديلـة،                 الوقائية حيثم 
ــة    متابعــة "، واملعنــون ٢٠١٢مــارس / آذار١٦ املــؤرَّخ ٥٥/٤الــذي ســُيعدُّ عمــال بقــرار اللجن

  ".اقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة
    

    ٥٥/٩القرار     
  عم الدول األفريقية يف جهودها الرامية إىل التصّدي متابعة تدابري د    

      ملشكلة املخدِّرات العاملية
    إنَّ جلنة املخدِّرات،   
ــستذكر    ــسنة   إذ ت ــدة للمخــدِّرات ل ــة الوحي ــة  ١٩٦١ أحكــام االتفاقي ــصيغتهـا املعّدل ، ب

مـــم  واتفاقيـــة األ)٥٨(،١٩٧١ واتفاقيـــة املـــؤثِّرات العقليـــة لـــسنة )٥٧(،١٩٧٢بربوتوكـــول ســـنة 
  )٥٩(،١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 

ً اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب    وإذ تــستذكر أيــضا  
 آخـذة يف احلـسبان مبـدأ    )٦٠(استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،         

 عامة واملشتركة،املسؤولية ال

نتائج االجتماع العشرين لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ         وإذ تستذكر كذلك      
 ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٧  إىل١٣من  قوانني املخدِّرات، أفريقيا، الذي عقد يف نريويب

، بــشأن ٢٠١١مــارس / آذار٢٥، املــؤرَّخ ٥٤/١٤أحكــام قرارهــا وإذ تؤكّــد جمــدَّداً   
  الدول األفريقية يف جهودها الرامية إىل التصّدي ملشكلة املخدِّرات العاملية،تدابري دعم

 ما ُحـدِّد يف الـدورة الرابعـة ملـؤمتر وزراء االحتـاد األفريقـي املعـين                  وإذ تضع يف اعتبارها     
ــا مــن       ــيت ُعقــدت يف أديــس أباب ــة، ال ــع اجلرمي ــول٢٨مبكافحــة املخــدِّرات ومن   ســبتمرب إىل / أيل

───────────────── 

  .١٤١٥٢ الرقم ،٩٧٦ اجمللد ،املرجع نفسه )57( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )58( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢اجمللد ، املرجع نفسه  )59( 
، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩لس االقتصادي واالجتماعي، لمجل الوثائق الرمسيةانظر   )60( 

  . جيمالفرع
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، من التزامات مبكافحة زراعة القّنب غـري املـشروعة وتعاطيـه،            ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢
ومبعاجلة مسألة مراقبـة الكيمياويـات الـسليفة معاجلـة فّعالـة، وبإقامـة نظـم رصـد ورقابـة كافيـة                     

 لضمان توافر املخدِّرات لألغراض الطبية والعلمية، مع منع تسريبها وتعاطيها،

رير مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة بـشأن              بتق وإذ حتيط علماً مع القلق      
الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق بتعــاطي املخــدِّرات، الــذي ُســلّط فيــه الــضوء علــى وجــود نقــص يف    
املعلومات احلديثة عن معظم مؤّشرات االنتشار الوبـائي لتعـاطي املخـدِّرات، بـسبب االفتقـار إىل                 

ظم مستدامة للرصد يف بعض أحنـاء العـامل، األمـر الـذي يعيـق               معلومات موثوقة عن املخدِّرات ون    
رصد االجتاهـات املتغّيـرة واملـستجّدة وتنفيـذ تـدابري تـصٍد مـستندة إىل شـواهد وحيـد مـن القـدرة                        

  على تقييم فعالية تلك التدابري،
 التحــّديات الــيت تطرحهــا الــصالت القائمــة بــني االجتــار باملخــدِّرات    وإذ تالحــظ بقلــق  
 وسائر أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،والفساد 

 أنَّــه يف اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب  وإذ تــستذكر  
استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية، أخذت الدول األعـضاء بعـني             

قيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة عـن      االعتبار احلاجةَ إىل مؤّشرات وأدوات جلمع وحتليل بيانات د        
 مجيع جوانب مشكلة املخدِّرات العاملية ذات الصلة،

بالتقّدم الذي أحرزته الدول األفريقية يف تنفيذ خطة عمل االحتاد األفريقي املنقّحـة             وإذ تنوِّه     
  ، وآلية تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،)٢٠١٢-٢٠٠٧(بشأن مكافحة املخدِّرات ومنع اجلرمية 

أو نفَّـذهتا الـدول األفريقيـة       /بأمهية الـربامج دون اإلقليميـة الـيت اسـتحدثتها و          وإذ تسلِّم     
  مبفردها أو بالتشارك مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،

ــة مــن تقــّدم يف مكافحــة مــشكلة املخــدِّرات     وإذ ترحِّــب   ــه الــدول األفريقي  مبــا أحرزت
داً أمهية وجود برامج قوية ومستدامة للتنمية البديلـة هتـدف إىل اإلسـهام              العاملية، وإذ تؤكِّد جمدَّ   

  يف مكافحة إنتاج املخدِّرات غري املشروعة،
 إىل اعتمــاد خطـة عمــل االحتـاد األفريقــي بـشأن مكافحــة املخـدِّرات ومنــع     وإذ تتطلَّـع   
خــدِّرات ومنــع يف مــؤمتر وزراء االحتــاد األفريقــي املعــين مبكافحــة امل) ٢٠١٨-٢٠١٣(اجلرميــة 

 ،٢٠١٢ديسمرب /اجلرمية الذي سُيعقد يف أديس أبابا يف كانون األول

 مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وغـريه مـن الـشركاء،                 تشجِّع  -١  
وكذلك اهليئـات اإلقليميـة املـشتركة بـني احلكومـات، علـى مواصـلة عملـها يف مكافحـة االجتـار                 
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ملنظمــة، وال ســيما األنــشطة الراميــة إىل تعزيــز قــدرة األجهــزة الوطنيــة يف   باملخــدِّرات واجلرميــة ا
 الدول األعضاء؛

 الــدول األعــضاء إىل القيــام، بالتــشاور الوثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة تــدعو  -٢  
املعين باملخدِّرات واجلرميـة واجلهـات املاحنـة وسـائر املنظمـات الدوليـة املعنيـة وآخـذة يف االعتبـار           

ات اخلاصة واملوارد املتاحة، بتقـدمي الـدعم، مبـا فيـه الـدعم املـايل، يف جمـال أنـشطة بنـاء                       االحتياج
القــدرات وحتــسني النوعيــة مــساندة للــدول األفريقيــة يف جهودهــا الراميــة إىل التــصدِّي ملــشكلة    
املخدِّرات، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت املتعلقة بإنفاذ القـانون، وملختـربات علـوم التحليـل           
اجلنائي، ونظم مجع البيانات، واخلدمات املعنية بالوقاية والعالج واالندماج االجتماعي، واجلهاز           

 القضائي، وصياغة التشريعات؛

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة إىل أن يواصـل           تدعو أيـضاً      -٣  
أجل دعم جهودها الراميـة إىل      تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األفريقية، بناء على طلبها، من           

التنفيذ الفّعال ألحكام االتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة مبراقبـة املخـدِّرات، وكـذلك اإلعـالن         
السياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة                     

ونيـة، وحتـسني العمـل التحليلـي يف          مبا يف ذلك تعزيز نظمها القان      )٦١(مشكلة املخدِّرات العاملية،  
املختــربات، ووضــع مؤّشــرات وأدوات جلمــع وحتليــل بيانــات دقيقــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــة 

 بشأن مجيع جوانب مشكلة املخدِّرات يف املنطقة؛

 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن     تطلب  -٤  
  . دورهتا السادسة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ هذا القراريقدِّم إىل اللجنة، يف

    
    ٥٥/١٠القرار     
      الترويج الستراتيجيات وسياسات مستندة إىل شواهد ملنع تعاطي املخدِّرات    

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
 وتلــك االتفاقيــة بــصيغتها  )٦٢(،١٩٦١االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة  إذ تــستذكر   
 واتفاقيــة األمــم )٦٤(١٩٧١ واتفاقيــة املــؤثِّرات العقليــة لــسنة  )٦٣(،١٩٧٢وتوكــول ســنة املعّدلــة برب

───────────────── 

، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩لمجلس االقتصادي واالجتماعي، ل الوثائق الرمسيةانظر   )61( 
  . جيمفرعال

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )62( 
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 واتفاقيـة   )٦٥(١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غـري املـشروع يف املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة لـسنة                 
  )٦٧(لفساد، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا)٦٦(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

 اإلعـــالن الـــسياسي الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا   وإذ تـــستذكر أيـــضاً  
ــشرين،  ــدويل صــوب      )٦٨(االســتثنائية الع ــاون ال ــشأن التع ــسياسي وخطــة العمــل ب  واإلعــالن ال

 اللـذين اعُتمـدا يف اجلـزء        )٦٩(استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملعاجلـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،            
، املـؤرَّخ   ٦٤/١٨٢ملستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة ويف قرار اجلمعية العامة           الرفيع ا 
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨

الوقايـة مــن  "، واملعنـون  ٢٠١٠مـارس  / آذار١٢، املــؤرَّخ ٥٣/٢ قرارهـا  وإذ تـستذكر كـذلك  
بــشأن سياســات تنــاول املخــدِّرات غــري املــشروعة يف الــدول األعــضاء وتعزيــز التعــاون الــدويل  

  ،"الوقاية من تعاطي املخدِّرات
مشكلة املخدِّرات العاملية ال تزال متثّل خطراً شديداً علـى صـحة وسـالمة             أنَّإذ تدرك     

  ورفاه البشرية كلها، وال سيما الشباب،
  للطلب على املخدِّرات تأثرياً مباشراً على عرض املخدِّرات، أنَّوإذ تأخذ يف اعتبارها   
   ُتولِّده مشكلة املخدِّرات العاملية من عنف يف مجيع حلقات سلسلة االستهالك، ماوإذ تعي  
 بأنَّ اإلدمان على املخدِّرات هو اضـطراب صـحي متعـّدد العوامـل ومـزمن،                وإذ ُتسلِّم   

  ولكن ميكن اتقاؤه وعالجه،
  ،أنه يوجد اآلن كمٌّ كبٌري من الشواهد اليت تكوَّنت من خالل علم الوقايةوإذ تالحظ   

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  )63( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )64( 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )65( 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )66( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )67( 
  .ق، املرف٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )68( 
، الفصل األول، (E/2009/28) ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق الرمسيةانظر  )69( 

  . جيمفرعال
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   أنــه مــن أجــل احلــّد مــن العواقــب الــسلبية لتعــاطي املخــدِّرات،   وإذ تــضع يف اعتبارهــا   
ال بّد من اّتباع هنج شامل، يتضّمن الوقايـة األوليـة والتـدّخل املبكّـر والعـالج والرعايـة وإعـادة                   

  التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وما يتصل بذلك من خدمات دعم،
 مثل االكتئاب واحلََصر النفسي ميكـن، مـا مل ُتعـالَج، أن تفـضي                أنَّ ظروفاً  وإذ تالحظ    

  إىل تعاطي املخدِّرات غري املشروعة وإىل اإلدمان،
تـدابري الوقايـة جيـب أن تتبـع هنجـاً قائمـاً علـى شـواهد لكـي                   وإذ تضع يف اعتبارهـا أنَّ          

  تعطي نتائج أفضل، خصوصاً فيما يتعلق بالفئات املعّرضة للخطر،
 أنَّ الوقاية هي عملية تطّورية، وُعرضـة لتغيُّـر املخـاطر الـيت               يف اعتبارها أيضا   وإذ تضع    

يواجهها األفـراد يف كـل مرحلـة مـن مراحـل حيـاهتم، وأنـه ينبغـي صـوغ اسـتراتيجيات وقائيـة                        
  للبيئات اليت يواجه فيها األفراد خماطر مع تقدمهم يف السن،

ل واجملتمع احمللي متثّل، ضـمن مجلـة أمـور،          اُألسرة واملدرسة ومكان العم    أنَّوإذ تدرك      
  بيئات مؤاتية للوقاية من مشاكل تعاطي املخدِّرات،

مبــا يقــوم بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن عمــل وإذ ترحِّــب    
  متواصل على استحداث معايري دولية بشأن الوقاية من تعاطي املخدِّرات،

اَء على صوغ وترويج وتنفيذ سياسات وتـدّخالت ناجعـة          الدولَ األعض حتثُّ    -١   
التكلفة ملنع تعاطي املخدِّرات غري املشروعة، مع التركيز بصفة خاصة على األطفـال والـشباب          
والفئات املعّرضة للخطر، ومع االستعانة لتحقيق ذلك اهلـدف بالدراسـات األكادمييـة والعلميـة               

  ني املمارسني؛والدراسات املستندة إىل جتارب االختصاصي
 الدولَ األعضاَء على مواصـلة توعيـة مقـرِّري الـسياسات باملخـاطر              حتثُّ أيضاً   -٢   

واألخطار اليت تتهدَّد اجملتمع بسبب تعـاطي املخـدِّرات، وبـالظروف الفرديـة واالجتماعيـة الـيت                 
  جتعل الناس ُعرضة لتعاطي املخدِّرات؛

ها الوقائية صوب أكثـر البيئـات احتمـاال         الدولَ األعضاَء على توجيه براجم    تشجِّع    -٣   
  مشروعة؛خمدِّرات غري  فيها األفراد، وال سيما األطفال والشباب، على عقَيألن 

 الـدولَ األعـضاَء علـى صـوغ وتنفيـذ سياسـات وتـدّخالت حمـددة               تشجِّع أيضاً   -٤  
  دية أو بيئية؛هتدف إىل ضمان منو صحي وآمن لألطفال والشباب الشديدي التعرُّض ملخاطر فر

الدولَ األعضاَء علـى أن تراعـي وجـود خـدمات خاصـة بنـوع               كذلك  تشجِّع    -٥  
  اجلنس يف نظمها الوقائية من تعاطي املخدِّرات؛
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الدولَ األعضاَء على تعزيز الصحة العموميـة والتـرويج ألسـاليب حيـاة           تشجِّع    -٦  
ربامج التروحييـة، لتيـسري الوقايـة       صحية، مثل ممارسة األنشطة البدنية والرياضة واالشـتراك يف الـ          

  من تعاطي املخدِّرات؛
 الدولَ األعضاَء على إجراء تنسيق وثيق مع مجيع اجلهـات املعنيـة             أيضاًتشجِّع    -٧  

  يف جمتمعاهتا، من أجل استهداف الوقاية بنهج شامل ومتعّدد اجلوانب؛
واصــل مجــع    مكتــَب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن ي      حتــثُّ   -٨  

معلومــات عــن التجــارب واملمارســات الفــضلى علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، وأن ُيتــيح     
املعلومات املتعلقـة باألنـشطة واألدوات الوقائيـة املـستندة إىل شـواهد، وأن ُيـزوِّد الـدولَ، عنـد                    

ات ة يف صـوغ اسـتراتيجي     عن امليزانيـة، باإلرشـاد واملـساعد      الطلب ورهناً بتوافر موارد خارجة      
  وبرامج جتسِّد تلك التجارب الناجحة؛

الــدولَ األعــضاَء علــى التعــاون، ثنائيــاً وإقليميــاً، علــى تــدعيم قــدراهتا   تــشجِّع   -٩  
  الوطنية فيما يتعلق بالسياسات الوقائية وتنفيذها؛

ــشجِّع   -١٠   ــضاًت ــادل التجــارب واملمارســات الفــضلى     أي ــى تب ــدولَ األعــضاَء عل  ال
اول املخدِّرات غري املشروعة يف إطار اُألسرة واملدرسـة واجلامعـة ومكـان    املتعلقة بالوقاية من تن   

  العمل واجملتمع احمللي وغريها من البيئات؛
 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن     تطلب  -١١  

ملتخـذة وعـن التقـّدم احملـرز       يقدِّم إىل اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني تقريـراً عـن التـدابري ا             
  .يف تنفيذ هذا القرار

    
    ٥٥/١١القرار     
  متابعة املؤمتر الوزاري الثالث للشركاء يف ميثاق باريس ملكافحة االجتار     

      غري املشروع باملواد األفيونية األفغانية املصدر
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ــد     ــد تأكي ــدو  إذ تعي ــسياسي  االلتزامــات الــيت تعهَّــدت هبــا ال ل األعــضاء يف اإلعــالن ال

وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة   
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 اللذين اعترفت فيهما الدول األعـضاء بـأنَّ مكافحـة مـشكلة املخـدِّرات               )٧٠(املخدِّرات العاملية، 
ة هـذه املـشكلة يف      العاملية هي مسؤولية عامة ومشتركة وأعربـت عـن اقتناعهـا بوجـوب معاجلـ              

  إطار متعدد األطراف، 
 مببـادرة ميثـاق بـاريس الـيت تـدخل يف عـداد أهـم األطـر يف جمـال مكافحـة                       وإذ ترحِّب   

املواد األفيونية األفغانية املصدر وهتدف إىل احلّد من االجتار غري املـشروع بـاملواد األفيونيـة، مبـا                  
العــاملي للــهريوين وغــريه مــن املــواد  يف ذلــك زراعــة خــشخاش األفيــون وإنتاجــه واالســتهالك   

  األفيونية، وإىل إنشاء ائتالف دويل واسع ملكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية،
 باملؤمترين الدوليني الوزاريني للشركاء يف ميثاق باريس اللـذين ُعقـدا            وإذ ترحِّب أيضاً    

اد مثـل هـذه االجتماعـات       ، وتتطلـع إىل انعقـ     ٢٠٠٦ ويف موسـكو عـام       ٢٠٠٣يف باريس عام    
  الوزارية يف املستقبل على أساس منتظم، 

    بتقرير مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة املعنـون           بقلق وإذ حتيط علماً    
"Afghanistan: Opium Survey 2011")        الدراسـة االستقـصائية عـن األفيـون يف أفغانـستان لعـام

لـرغم مـن اجلهـود املتواصـلة الـيت بذلتـها حكومـة أفغانـستان                الذي ذُكر فيه أنه علـى ا      ) ٢٠١١
، شهد إنتاج أفغانـستان املقـّدر مـن األفيـون زيـادة كـبرية، بعـد                 ٢٠١١واجملتمع الدويل يف عام     

  تسجيله اخنفاضا يف السنوات السابقة ُيعزى يف معظمه إىل مرض أصاب النبتة،
 ٢٠شخاش يف البلـد اخنفـض مـن      أنَّ عدد املقاطعات اخلاليـة مـن اخلـ         وإذ تالحظ بقلق    
، بعـد أن ازداد عـددها يف الـسنوات الـسابقة، وإذ تقـر               ٢٠١١ يف عام    ١٧ إىل   ٢٠١٠يف عام   

  بالصلة الوثيقة بني انعدام األمن وزراعة خشخاش األفيون،
 عـــن الـــسالئف  ٢٠١١ بتقريـــر اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدِّرات لعـــام      وإذ تنـــوِّه  

 اســـتخدامها يف صـــنع املخـــدِّرات واملـــؤثِّرات العقليـــة بـــصفة غـــري  والكيمياويـــات الـــيت يكثـــر
 الذي شدَّدت فيه اهليئة على ضرورة تنفيـذ أدوات مراقبـة الـسالئف الـيت يوفّرهـا                  )٧١(مشروعة،

النظــام الــدويل للمراقبــة تنفيــذاً أمشــل علــى املــستويني القُطــري والعــاملي، وأكَّــدت فيــه علــى أنَّ  
ل أهنيدريد اخلـل، مـن قنـوات التوزيـع الداخليـة مث هتريبـها عـرب                 تسريب بعض الكيمياويات، مث   

───────────────── 

، الفصل األول، )E/2009/28 (٨، املرفق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )70( 
  . جيمالفرع

تقرير :  العقلية بصفة غري مشروعةاملؤثِّراتيكثر استخدامها يف صنع املخدِّرات والسالئف والكيمياويات اليت   )71( 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠١١اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

  ).A.12.XI.4دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح (١٩٨٨ العقلية لسنة املؤثِّراتاملشروع يف املخدِّرات و
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احلــدود أصــبح أكثــر األســاليب شــيوعا يف احلــصول علــى الــسالئف الكيميائيــة الســتعماهلا يف   
  صنع املخدِّرات غري املشروع، مبا فيها اهلريوين،

ة خـشخاش   ضرورة تعزيز التدابري املنّسقة والشاملة والفّعالة للحّد من زراعـ         وإذ تدرك     
األفيــون ومــن إنتــاج املــواد األفيونيــة واالجتــار هبــا وتناوهلــا، وإذ تالحــظ أنَّ الــشركاء يف ميثــاق 
باريس اعترفوا، يف إعالن فيينا الذي اعتمده املؤمتر الوزاري الثالث للشركاء يف ميثـاق بـاريس                

 تـشكل هـذه املـواد مـن          مبـا  )٧٢(ملكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية األفغانيـة املـصدر،         
  خطر على السلم واالستقرار الدوليني يف خمتلف أحناء العامل،

مببدأ املراعاة التامة لـسيادة الـدول وحرمتـها اإلقليميـة وملبـدأ عـدم التـدّخل يف                  وإذ تقرُّ     
  الشؤون الداخلية للدول،

ر سـلباً علـى     أنَّ اخلطر املستمر الذي تشكِّله املخدِّرات غـري املـشروعة يـؤثّ           وإذ تالحظ     
  األسس االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمعات ويقّوض التنمية املستدامة،

يوليـه  / متوز ٢٥ املؤرَّخ   ٢٠٠٧/١١ قراَر اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تستذكر   
  ،"دعم تدابري أفغانستان وبراجمها الرامية إىل مكافحة املخدِّرات" واملعنون ٢٠٠٧

   باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف مكافحة املخدِّرات، ترّحبوإذ  
 على األنشطة اليت تنفّـذها الـدول اجملـاورة ألفغانـستان لتعزيـز التعـاون الرامـي                  وإذ تثين   

  إىل مكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية وهتريب سالئفها الكيميائية إىل أفغانستان،
ــر   ــدها وإذ تع ــدويل      ب عــن تأيي ــاون ال ــز التع ــة إىل تعزي ــدول األعــضاء الرامي ــود ال  جله

واإلقليمــي مــن أجــل مواجهــة مــا ميثّلــه االجتــار غــري املــشروع بــاملواد األفيونيــة مــن خطــر علــى  
اجملتمع الدويل، مع إيالء االهتمام الواجب لتعزيز املبادرات اإلقليمية يف جمـال مكافحـة االجتـار                

واد األفيونية وتنفيذها، وكشف التـدفقات املاليـة املرتبطـة هبـا وإيقافهـا، ومنـع                غري املشروع بامل  
تــسريب الــسالئف الكيميائيــة املــستخدمة يف صــنع املــواد األفيونيــة علــى حنــو غــري مــشروع يف  

  باع هنج شامل،أفغانستان، واحلد من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا باّت
ي يف التـصّدي لزراعـة خـشخاش األفيـون وإلنتـاج      بأمهية اّتبـاع هنـج إقليمـ      وإذ تعترف     

  املواد األفيونية األفغانية املصدر واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 
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مــا يبذلــه مــن جهــود  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف  وإذ تؤيــد  
ّعال وموّجه حنـو النتـائج،   ة املقّدمة إىل أفغانستان والبلدان اجملاورة هلا على حنو ف   لتنسيق املساعد 

  من خالل برناجمه اإلقليمي من أجل أفغانستان والبلدان اجملاورة وغريه من الوسائل،
نتائج املؤمترين الدوليني حـول أفغانـستان اللـذين ُعقـد أوهلمـا يف              وإذ تضع يف اعتبارها       

ا، يف كــانون  وُعقــد الثــاين يف بــون، أملانيــ ٢٠١١نــوفمرب /اســطنبول، تركيــا، يف تــشرين الثــاين 
  ، وتناول كالمها مكافحة املخدِّرات كموضوع حموري جامع،٢٠١١ديسمرب /األول

، الـــذي رّحبـــت فيـــه ٢٠١١مـــارس / آذار٢٥ املـــؤرَّخ ٥٤/٧ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  
بالقرار الذي اتُّخذ يف االجتماع املستأنف للفريق التـشاوري بـشأن الـسياسات اخلاصـة مبيثـاق                 

، بعقـد مـؤمتر دويل وزاري يف فيينـا يف    ٢٠١١مـارس  / آذار١٧ينـا يف   باريس، الذي ُعقد يف في    
 مواصــلةً ملبــادرة ميثــاق بــاريس، وشــّجعت ذلــك املــؤمتر علــى  ٢٠١١النــصف الثــاين مــن عــام 

  املسامهة يف تعزيز التزام الدول األعضاء مبكافحة التجارة غري املشروعة باملواد األفيونية،
ــها    ــدول ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات      بوجــوبواقتناعــاً من  أن تقــوم ال

واجلرمية وأجهزة األمم املتحدة املختصة وغريها من اجلهات املعنية الفاعلة بترمجة نتـائج املـؤمتر                
الــوزاري الثالــث للــشركاء يف ميثــاق بــاريس ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع بــاملواد األفيونيــة    

  ، إىل إجراءات فّعالة،٢٠١٢فرباير / شباط١٦قد بفيينا يف األفغانية املصدر، الذي انع
 بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين مــع التقــدير حتــيط علمــاً  -١  

  )٧٣(باملخدِّرات واجلرمية عن مبادرة ميثاق باريس؛
 بنتــائج املــؤمتر الــوزاري الثالــث للــشركاء يف ميثــاق بــاريس ملكافحــة   ترحِّــب  -٢  
 غري املشروع باملواد األفيونية األفغانية املصدر الذي يسَّر تنظيمـه مكتـب األمـم املتحـدة          االجتار

املعين باملخدِّرات واجلرمية بالتعاون مـع حكومـات االحتـاد الروسـي وفرنـسا والنمـسا، مواصـلة          
  ملبادرة ميثاق باريس؛

ألعمـال   عن ارتياحها لروح التكافـل والتعـاون الـدوليني الـيت أجنحـت ا              ُتعرب  -٣  
  التحضريية للمؤمتر واملؤمتر نفسه؛ 

بالدول األعضاء أن تشّجع، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                هتيب    -٤  
باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخـدِّرات وغريمهـا مـن املنظمـات الدوليـة املختـصة،         
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 بوســائل منــها، تيــسري إقامــة    )٧٤(ر،علــى التنفيــذ الكامــل إلعــالن فيينــا الــذي اعتمــده املــؤمت       
  الشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين إذا لزم األمر؛

ــب   -٥   ــدويل هتي ــاجملتمع ال ــك ، ب ــا يف ذل ــك     مب ــستان، أن تواصــل تل ــة أفغان حكوم
  اجلهود مع جعلها أكثر مشوال وفعالية وتوّجها حنو النتائج؛

ــز التنــسيق مــ  تــشجِّع   -٦   ــدولَ األعــضاَء علــى تعزي ــة  ال ن خــالل اآلليــات اإلقليمي
ــادل           ــاون وتب ــز التع ــن أجــل تعزي ــاريس، م ــاق ب ــادرة ميث ــن خــالل مب ــك م ــا يف ذل ــة، مب القائم

  املعلومات عرب احلدود هبدف مكافحة االجتار باملواد األفيونية األفغانية املصدر؛
  أمهيةَ اختاذ تدابري لضمان املتابعة الفعالة للمؤمتر؛تالحظ   -٧  
 مببـادرة املــدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعــين      ع التقـدير حتـيط علمـاً مـ     -٨  

باملخدِّرات واجلرمية بشأن إعداد خالصة وافية لألفكار واملقترحات العمليـة اهلادفـة إىل تـدعيم               
مبــادرة ميثــاق بــاريس وتنفيــذ إعــالن فيينــا الــيت أعــرب عنــها الــشركاء يف ميثــاق بــاريس أثنــاء   

، أنـشطته الرباجميـة  تب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف      يستخدمها مك ، لكي   املؤمتر
  بالتشاور مع الدول األعضاء؛

باملرحلــة الثالثــة مــن ميثــاق بــاريس والنتــائج العمليــة املتوقّــع منــها         ترحِّــب   -٩  
حتقيقها، وترحِّب أيضاً بـاعتزام الـشركاء يف ميثـاق بـاريس أن يتنـاولوا باملناقـشة يف االجتمـاع                    

لقادم للفريـق التـشاوري بـشأن الـسياسات طرائـق تنفيـذ مرحلـة رابعـة مـن امليثـاق بعـد تقيـيم                         ا
  املرحلة الثالثة على النحو الواجب؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تعاونـه              تطلب  -١٠  
ا، وعلـى األخـص يف      ة التقنيـة وتلبيتـه     يف حتديـد االحتياجـات مـن املـساعد         مع الـدول األعـضاء    

  اجملاالت ذات األولوية املذكورة يف إعالن فيينا؛
 ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملـا قـام بـه     ُتعرب عن تقديرها    -١١  

  من أعمال حتضرياً للمؤمتر وتيسرياً لتنظيمه؛
مـوارد   حلكـوميت االحتـاد الروسـي والنمـسا ملـا قـدمتاه مـن                ُتعرب عـن امتناهنـا      -١٢  

  خارج امليزانية ومرافق كانت الزمة لعقد املؤمتر؛
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 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن     تطلب  -١٣  
يقدِّم إليها يف دورهتا السادسة واخلمـسني تقريـراً عـن التـدابري املتخـذة والتقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ                      

  هذا القرار؛
األعضاء وغريها مـن اجلهـات املاحنـة إىل املـسامهة مبـوارد خـارج                الدول   تدعو  -١٤  

  .امليزانية لتحقيق هذه األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة ولوائحها
    

    ٥٥/١٢القرار     
  نة، كاستراتيجيات خلفض الطلب جن، يف جرائم معيَّبدائل السَّ    

      تدعم صحة الناس وسالمتهم
 إنَّ جلنة املخدِّرات،  

 أنَّ مشكلة املخدِّرات العاملية مـا زالـت مـسؤولية عامـة ومـشتركة تقتـضي              تذكرإذ تس 
املزيد من التعاون الدويل الفّعـال وتتطلّـب اّتبـاع هنـج متكامـل ومتعـّدد التخّصـصات ومتـداعم                    

  ومتوازن يف استراتيجيات خفض عرض املخدِّرات واحلّد من الطلب عليها، 
 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتـا االسـتثنائية          اإلعالن السياسي وإذ تؤكّد جمدَّداً    

 وخطـة   )٧٦( واإلعـالن اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى املخـدِّرات                )٧٥(العشرين
 واإلعـالن   )٧٧(العمل لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفـض الطلـب علـى املخـدِّرات             

 اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة         السياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب            
 )٧٨(مشكلة املخدِّرات العاملية،

 أنَّ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات تــنص، بــدرجات متفاوتــة ويف  وإذ تــستذكر
حاالت خاصة، على أنه جيوز للدول أن تقضي بإخضاع اجملرمني من متعاطي املخـدِّرات، إمـا                

───────────────── 

  .رفقامل ،٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )75( 
  .رفقامل ،٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة دإ  )76( 
  .رفقامل ،٥٤/١٣٢قرار اجلمعية العامة   )77( 
، الفصل األول، )E/2009/28( ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩ئق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثاانظر   )78( 
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أو باإلضافة إىل إدانتهم أو معاقبتهم، لتدابري تـوفّر هلـم العـالج             عوضاً عن إدانتهم أو معاقبتهم،      
  )٧٩(أو التعليم أو الرعاية الالحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج يف اجملتمع،

 بأنَّ متعاطي املخدِّرات من معتادي اإلجرام يفرضـون حتـديات علـى الـدول               وإذ تسلم 
ليف مـن واقـع حاجتـهم للخـضوع إلشـراف فعـال             األعضاء واجملتمعات واُألسر وحيملوهنا تكـا     

  إما بالزج هبم يف السجون أو بوسائل أخرى ،حسب االقتضاء،
ــة العامـــة  وإذ تـــستذكر  ــرار اجلمعيـ ــانون األول١٩ املـــؤرَّخ ٦٦/١٨٣قـ ديـــسمرب / كـ

 بــشأن التعــاون الــدويل علــى مكافحــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة، الــذي كــّررت فيــه   ٢٠١١
كيـد التــزام الـدول األعـضاء بـالترويج لـربامج فّعالـة شـاملة ومتكاملـة خلفـض                    اجلمعية العامة تأ  

الطلــب علــى املخــدِّرات تقــوم علــى أســس علميــة وتــشمل جمموعــة مــن التــدابري، منــها الوقايــة 
األولية والتثقيف والكشف والتـدخل للمـساعدة يف املراحـل املبكـرة والعـالج والرعايـة وتـوفري           

واملــساعدة علــى التعــايف وبــذل اجلهــود مــن أجــل التأهيــل وإعــادة خــدمات الــدعم املتــصلة هبــا 
اإلدمـــاج االجتمـــاعي، ترمـــي إىل تعزيـــز الـــصحة والرفـــاه االجتمـــاعي بـــني األفـــراد واألســـر    
واجملتمعــات احملليــة واحلــد مــن اآلثــار الــسلبية إلســاءة اســتعمال املخــدِّرات يف األفــراد واجملتمــع  

   مراجعة ما هو قائم منها أو تعزيزه،ككل، أو وضع برامج من هذا القبيل أو
ــضا  ــستذكر أي ــشاملة ملواجهــة التحــديات     وإذ ت ــشأن االســتراتيجيات ال  إعــالن ســلفادور ب

نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري، الذي اعتمده مـؤمتر األمـم املتحـدة                 : العاملية
/  نيـسان ١٩ إىل ١٢ُعِقد يف سلفادور، الربازيـل، مـن   الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي      

ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرَّخ ٦٥/٢٣٠، وأيدتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    ٢٠١٠أبريــل 
، وقد أكّدت فيه الدول األعضاء ضرورة تدعيم بدائل السجن اليت ميكـن أن تـشمل اخلدمـة                  ٢٠١٠

وين، وتـدعم بـرامج التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج، مبـا فيهـا        اجملتمعية والعدالة اإلصالحية والرصد اإللكتـر     
  الربامج الرامية إىل إصالح السلوك اإلجرامي والربامج التربوية واملهنية املعدة للسجناء،

───────────────── 

جمموعة األمم املتحدة،  (١٩٧٢لة بربوتوكول سنة  بصيغتها املعد١٩٦١َّاالتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة   )79( 
 ١٩٧١ العقلية لسنة املؤثِّرات واتفاقية ؛)ب (١، الفقرة ٣٦، املادة )١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد املعاهدات

 واتفاقية األمم ؛)ب (١، الفقرة ٢٢ املادة )١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (
جمموعة األمم املتحدة،  (١٩٨٨ العقلية لسنة املؤثِّراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات و

  ).ج(و) ب (٤، الفقرتان ٣ املادة )٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد املعاهدات
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اهلــدف الرئيــسي املنــشود يف معاجلــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة هــو   أنَّ إىل وإذ تــشري 
ائل للــسجن وفّــر، لــدى بعــض الــدول األعــضاء، كفالــة الــصحة والرفــاه لألفــراد وأنَّ إجيــاد بــد

  وسيلة ناجحةً يف تعزيز إعادة اإلدماج يف اجملتمع مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان، 
مبساعي الـدول األعـضاء الراميـة إىل اسـتحداث أدوات جديـدة لـدعم               وإذ حتيط علماً    

صر، اعتماد بـدائل عـن      السياسات الشاملة خلفض الطلب، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احل           
  مقاضاة اجملرمني من متعاطي املخدِّرات وسجنهم، تشمل العالج عند االقتضاء،

بالنظم املختلفة املـستخدمة لـدى الـدول األعـضاء لتـوفري العـالج              وإذ حتيط علماً أيضاً     
 من االرهتان للمخـدِّرات، مبـا فيهـا الـنظم الـيت تـوفّر هـذا العـالج باعتبـاره حقـا يف أي مكـان،                         

  والنظم اليت توفّره كبديل عن السجن أو باإلضافة إليه،
 ما ذُكر يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل صـوب              وإذ تستذكر 

ــدائل مقاضــاة         ــن أنَّ ب ــة، م ــشكلة املخــدِّرات العاملي ــة م ــة ملواجه ــة ومتوازن اســتراتيجية متكامل
نَّ خـدمات العـالج ضـمن نظـام العدالـة           اجملرمني مـن متعـاطي املخـدِّرات وسـجنهم حمـدودة وأ           

  اجلنائية كثريا ما ال تكون كافية،
ً بأنَّ بعض الدول األعضاء قد اعتمدت تدابري كبدائل ملقاضـاة اجملـرمني     وإذ حتيط علما  

مــن متعــاطي املخــدِّرات وســجنهم، وأنَّ هــذه التــدابري مشلــت ضــمن أشــياء أخــرى إجــراءات     
د تعـاطي املخـدِّرات مـع تبعـات يف حـال عـدم االمتثـال،              قانونية حمددة، وخدمة اجملتمع، ورصـ     

وإذ تالحظ أن هذه التدابري قد أثبتـت أهنـا تـؤدي إىل اخنفـاض معـدالت االنتكـاس وإىل تيـسري               
مهّمة إعادة التأهيل وحتافظ يف الوقـت نفـسه علـى املـوارد البـشرية واملاليـة وتعيـد بنـاء اُألسـرة                       

  وتساعد على ترميم النسيج االجتماعي،
أمهية تعزيز التعاون بني السلطات املختصة بغية تـدعيم بـرامج العـالج، وإذ              وإذ تؤكّد   

تؤكّد يف هذا الصدد الفوائد اليت ميكن جنيهـا مـن التنـسيق بـني قطـاعي الـصحة والعدالـة بغيـة                       
  احلّد من تعاطي املخدِّرات،

 تطبيق تـدابري    بأنَّ التشريعات الوطنية يف بعض الدول األعضاء ال تنص على         وإذ تسلَّم   
بديلــة ملقاضــاة اجملــرمني مــن متعــاطي املخــدِّرات وســجنهم، وتكــون هــذه التــدابري بــذلك غــري   

  واجبة التطبيق يف هذه الدول،
 أمهية احلفاظ على قدسـية التـشريعات الوطنيـة الواجبـة التطبيـق،      وإذ تأخذ يف احلسبان   

  وال سيما القانون اجلنائي،
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ــشجِّع   -١   ــى أ تـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــة   الـ ــا القانونيـ ــل أطرهـ ــة داخـ ــر، عاملـ ن تنظـ
وباالمتثــال ألحكــام القــانون الــدويل الواجبــة التطبيــق، يف الــسماح بالتنفيــذ الكامــل خليــارات    
عالج اجملرمني من االرهتان للمخدِّرات وتزويدهم بالرعاية الالزمة يف هـذا الـشأن، وخـصوصا               

ة علـى تـدعيم سياسـات خفـض     دأجل املساعتوفري العالج، عند االقتضاء، كبديل للسجن من    
  الطلب على املخدِّرات مع تعزيز الصحة العامة والسالمة العامة يف آن واحد؛

 الدول األعضاء اليت لديها جتارب ناجحة يف تنفيذ هنج قائمة علـى األدلـة              تدعو  - ٢  
 كبدائل عن مقاضاة اجملرمني من متعاطي املخدِّرات وسـجنهم إىل أن تـشاطر خرباهتـا وممارسـاهتا                

اجليدة مع غريها، مقدمة أمثلة من تـشريعاهتا يف هـذا الـصدد، وأن تـوفّر املـساعدة التقنيـة للـدول            
  املهتمة عند الطلب؛

الدول األعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون بـني الـسلطات املختـصة،            تشجِّع    -٣  
مات، بغيـة  مثل السلطات املعنيـة بالـصحة والـسالمة العامـة والعدالـة، إىل جانـب مقـدِّمي اخلـد                

استبانة واستحداث هنج فّعالة من حيث التكلفـة وقائمـة علـى األدلـة، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل                       
املثال ال احلصر، القيام عند االقتضاء ووفقـا للتـشريع الـوطين باستكـشاف أو تنفيـذ بـدائل عـن          

  مقاضاة اجملرمني من متعاطي املخدِّرات وسجنهم؛
 يف تـضمني اسـتراتيجياهتا الوطنيـة ملكافحـة          الدول األعضاء إىل أن تنظـر      تدعو  -٤  

املخدِّرات ُنهجا بديلة عن مقاضاة اجملرمني مـن متعـاطي املخـدِّرات وسـجنهم ميكـن أن تعمـل                    
علــى الــربط بطريقــة مفيــدة بــني بــرامج خفــض الطلــب، وخــصوصا الــربامج املتــصلة بــالعالج،  

  وجمايل إنفاذ القوانني والعدالة؛
ملتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـزوِّد للـدول              إىل مكتب األمـم ا     تطلب  -٥  

األعــضاء، عنــد الطلــب، باإلرشــاد واألدوات واملــساعدة يف اســتحداث هنــج بديلــة قائمــة علــى 
  األدلة يستعاض هبا عن مقاضاة اجملرمني من متعاطي املخدِّرات وسجنهم؛

رميــة أن يتــيح  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجل أيــضا تطلــب  -٦  
ــة ملقاضــاة       ــة واجلهــات املاحنــة معلومــات عــن النــهج البديل للــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي
اجملرمني مـن متعـاطي املخـدِّرات وسـجنهم، وعـن النتـائج البحثيـة للمبـادرات الواعـدة اخلاصـة                   

  بالصحة العامة والسالمة العامة؛
 املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن    إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة  تطلب  -٧  

يقّدم إليها يف دورهتا السادسة واخلمـسني تقريـراً عـن التـدابري املتخـذة والتقـّدم احملـرز يف تنفيـذ                      
  .هذا القرار


