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      الفصل األول
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     بشأهنا أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليها اختاذ إجراء
  أن يوصي ي  اجمللس االقتصادي واالجتماعُيراد من قرارمشروع  - ألف 

      اجلمعية العامة باعتماده
باملوافقة علـى مـشروع القـرار التـايل     توصي جلنةُ املخدِّرات اجمللَس االقتصادي واالجتماعي       -١

  :لكي تعتمده اجلمعية العامة
    

      القرارمشروع     
      مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلة    

   اجلمعية العامة،نَّإ  

االتفاقيـة  على ضرورة معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية وفقـاً ألحكـام            التأكيد   تعيدإذ    
 واتفاقيــة )١(،١٩٧٢ بــصيغتها املعدَّلــة بربوتوكــول ســنة    ١٩٦١الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة   

 واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف   )٢(،١٩٧١املــؤثِّرات العقليــة لــسنة 
ــ ــة لـــسنة املخـــدِّرات واملـ ــة  كِّ الـــيت تـــش)٣(،١٩٨٨ؤثِّرات العقليـ ــام الـــدويل ملراقبـ ــار النظـ ل إطـ

  املخدِّرات،
، املتعلــق بالتــدابري ١٩٨٨ مــن اتفاقيــة ســنة ١٤مــضمون املــادة وإذ تــضع يف اعتبارهــا   

الالزمة للقضاء على الزراعة غري املـشروعة للنباتـات املخـدِّرة والتعـاون مـن أجـل زيـادة فعاليـة               
  تلك اجلهود،

 أنَّ مشكلة املخدِّرات العامليـة تظـل مـسؤولية عامـة ومـشتركة تقتـضي                وإذ تدرك متاماً    
ــدد التخصــصات ومتعاضــد         ــاع هنــج متكامــل ومتع ــداً وتتطلــب اتب ــاالً ومتزاي ــاً فع ــاً دولي تعاون

  ومتوازن يف استراتيجيات خفض عرض املخدِّرات والطلب عليها،
───────────────── 

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )2(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )3(  
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مدته اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية           اإلعالن السياسي الذي اعت    وإذ تعيد تأكيد    
رة غـري املـشروعة   دِّ وخطة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـ               )٤(،العشرين

د علـى االلتـزام الـوارد يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل        دِّ وإذ تـش )٥(وبشأن التنمية البديلـة،  
 ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات    بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة     

ــة، ــة        )٦(العاملي ــا الثاني ــن دورهت ــستوى م ــع امل ــة املخــدِّرات يف اجلــزء الرفي ــذين اعتمــدهتما جلن  الل
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرَّخ ٦٤/١٨٢واخلمسني، واجلمعية العامة يف قرارها 

، ٢٠٠٩مـــارس /ذار آ٢٠ املـــؤرَّخ ٥٢/٦ قـــرارات جلنـــة املخـــدِّرات   وإذ تـــستذكر  
 ٥٥/٤، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرَّخ    ٥٤/٤، و ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ املؤرَّخ   ٥٣/٦و

سـية الدوليـة بـشأن التنميـة      ا، اليت أفضت إىل انعقاد احللقـة الدر       ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦املؤرَّخ  
ــد، مــن      ــشيانغ مــاي، بتايلن ــشيانغ راي وت ــة املــستدامة، يف مقــاطعيت ت ــشرين ١١ إىل ٦البديل  ت

، وانعقاد املؤمتر الدويل الرفيع املستوى بشأن التنميـة البديلـة، يف ليمـا مـن            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
، اللــذين استــضافتهما حكومتــا تايلنــد وبــريو، علــى ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ إىل ١٤

رت التوايل، بالتعاون الوثيق مع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، واللـذين نظـ             
   )٧( الدول األعضاء يف املبادئ اإلرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة واعتمدهتا،خالهلما
، ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرَّخ ٦٧/١٩٣ قرارهــا وإذ تــستذكر أيــضاً   

ــل األجــل يف       ــادة االســتثمار الطوي ــدول األعــضاء بزي ــزام ال ــه إىل ضــرورة الت الــذي أشــارت في
تدامة ملراقبــة احملاصــيل الــيت تــستهدف الزراعــة غــري املــشروعة للمحاصــيل، االســتراتيجيات املــس

وتنسيق هذه االستراتيجيات مع التدابري اإلمنائيـة األخـرى، هبـدف اإلسـهام يف اسـتدامة التنميـة           
االجتماعية واالقتـصادية والقـضاء علـى الفقـر، وسـلّمت مبـا تؤديـه البلـدان الناميـة ذات اخلـربة                      

ة البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية، من دور هـام يف التـرويج ألفـضل          الواسعة يف التنمي  
املمارســـات والـــدروس املستخلـــصة مـــن هـــذه الـــربامج، ودعتـــها إىل مواصـــلة تبـــادل أفـــضل   

  املمارسات تلك مع الدول املتضررة من زراعة احملاصيل غري املشروعة،

───────────────── 
 .٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإمرفق   )4(  
 . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )5(  
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )6(  

 . جيمالبابالفصل األول، 
 .E/CN.7/2013/8  مرفق الوثيقةانظر  )7(  
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لزراعـة  ل بـديالً هامـاً ومـشروعاً وجمـدياً ومـستداماً             متثِّل )٨( بأنَّ التنمية البديلة   وإذ تسلِّم   
ــدِّرات،    ــيل املخـ ــشروعة حملاصـ ــري املـ ــة     غـ ــدِّرات العامليـ ــشكلة املخـ ــة مـ ــاالً ملواجهـ ــدبرياً فعـ وتـ

والتهديدات اإلجرامية األخرى املرتبطة باملخدِّرات، عالوة على كوهنا خياراً ُيعني علـى جعـل               
 املكّونـات الرئيـسية لـسياسات وبـرامج احلـدِّ           منأهنا  بواجملتمعات خالية من تعاطي املخدِّرات،      

ــذهلا     بــصورة مــن إنتــاج املخــدِّرات   غــري مــشروعة، وبأهنــا جــزء ال يتجــزَّأ مــن اجلهــود الــيت تب
  ،احلكومات لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاهتا

ائي ه إمنـ  جُّـ  ضرورة تنفيذ سياسات وبرامج ملكافحة املخدِّرات ذات تو        وإذ تعيد تأكيد    
وفقا للمقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحـدة، والقـانون الـدويل، وال سـيما يف إطـار            
احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها، وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومبـادئ اإلعـالن             

ة  ومبــدأ املــسؤولية العامــة واملــشتركة، وكــذلك األهــداف اإلمنائيــ  )٩(العــاملي حلقــوق اإلنــسان، 
 وإذ تأخذ أيـضا يف االعتبـار األوضـاع احملـدَّدة للبلـدان واألقـاليم، وعنـد االقتـضاء،                    )١٠(لأللفية،

  الشواغل األمنية،
 بنتائج املؤمتر الدويل الرفيع املستوى بـشأن التنميـة البديلـة، املعقـود يف               بحِّتر  -١  

ن ليمــا بــشأن ، مبــا يف ذلــك اعتمــاد إعــال ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ إىل ١٤ليمــا مــن 
  )١١(التنمية البديلة واملبادئ اإلرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة؛

 بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  مــع التقــديرعلمــاًحتــيط   -٢  
  )١٢(باملخدِّرات واجلرمية عن نتائج ذلك املؤمتر؛

بــادئ اإلرشــادية الدوليــة  إعــالن ليمــا بــشأن التنميــة البديلــة وامل  اعتمــاَدرتقــرِّ  -٣  
 مبـادئ   تلـك املبـادئ   باعتبـار ، هبـذا القـرار  نياملـرفق املـشار إليهمـا أعـاله و   بشأن التنميـة البديلـة     

  التنمية البديلة؛ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن

───────────────── 
، يشمل مفهوم التنمية ٢٠٠٨/٢٦ و٢٠٠٧/١٢ و٢٠٠٦/٣٣ لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي وفقاً  )8(  

 . لرفع مستوى معيشة الناسوالتكاملز على االستدامة كّلة التنمية البديلة الوقائية بطريقة ترالبدي
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )9(  
 .A/56/326مرفق الوثيقة   )10( 
 .E/CN.7/2013/8  مرفق الوثيقةانظر  )11( 
 )12(  E/CN.7/2013/8.  
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ــة  تـــشجِّع  -٤   ــة   الـــدولَ األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـ ــة الدوليـ واملؤســـسات املاليـ
 مبـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية بـشأن           أخذصلحة املعنيِّني على    والكيانات وسائَر أصحاب امل   

   عند وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها؛ يف االعتبارالتنمية البديلة
 لعقـدمها احللقـة الدراسـية       تايلنـد وبـريو    عن تقديرها وامتناهنا حلكـوميت       تعرب  -٥  

 الرفيـع املـستوى بـشأن التنميـة البديلـة،           املـؤمتر الـدويل   والدولية بشأن التنميـة البديلـة املـستدامة         
  .على التوايل

    
    املرفق    
    اإلرشادية بشأن التنمية البديلةاألمم املتحدة مبادئ     
    إعالن ليما بشأن التنمية البديلة    

حنــن املمــثلني اجملــتمعني يف ليمــا حلــضور املــؤمتر الــدويل الرفيــع املــستوى بــشأن التنميــة     
  ،٢٠١٢نوفمرب /اين تشرين الث١٦البديلة يف 
ــإذ نؤ   ــدة للمخـــدِّرات لـــسنة  د علـــى أنَّكِّـ ــة الوحيـ ــة ١٩٦١ االتفاقيـ  بـــصيغتها املعدلـ

 واتفاقيــة األمــم املتحــدة )ب(١٩٧١ واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لــسنة )أ(١٩٧٢بربوتوكــول ســنة 
ــة لــسنة        ــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثرات العقلي   وخباصــة)ج(،١٩٨٨ملكافحــة االجتــار غ

املخـدِّرات، وإذ حنـث    ملراقبـة    تـشكل إطـار النظـام الـدويل          ، منـها  ١٤من املادة    ٣و ٢الفقرتني  
  ، وفعاالًكامالًتنفيذها تنفيذاً على 

وإذ نعيد تأكيد اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية                  
ة العمـل بــشأن التعـاون الــدويل    واإلعـالن الــسياسي وخطـ  )د(١٩٩٨العـشرين املعقـودة يف عــام   

صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة، اللــذين اعتمــدهتما  
  )ـه(،٢٠٠٩اجلمعية العامة يف عام 

───────────────── 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )أ(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )ب( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )ج(  
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )د(  
، الفصل األول، (E/2009/28) ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )ـه(  

 .يمالباب ج
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ــة  التــدارس يف حلقــة كمــا ذُِكــرالحــظ، نوإذ    ــة البديل ــة بــشأن التنمي املــستدامة  الدولي
 ،٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١١ إىل ٦ بتايلنـد، مـن    يف تشيانغ راي وتشيانغ ماي،  ةاملعقود

أنَّ اإلعالن السياسي وخطة العمـل اآلنـف ذكرمهـا، جنبـا إىل جنـب مـع خطـة العمـل املتعلقـة                       
صـكوك   )و(التنميـة البديلـة،   حتقيق  غري املشروعة و  املخدِّرات  بالتعاون الدويل على إبادة حماصيل      

 لتنميــة البديلــة ضــمن إطــار تنميــة ريفيــة وطنيــة واســعة   ألهنــا تــروِّج لاًمتثــل تقــدما كــبريا، نظــر 
، وتؤكـد علـى احلاجـة إىل التـصدي للفقـر، يف مجلـة أمـور، بـصفته أحـد دوافـع زراعـة                         النطاق

مؤشــرات التنميــة البــشرية ومؤشــرات اخنفــاض  وتقتــرح الــربط بــني  احملاصــيل غــري املــشروعة،  
  ،احملاصيل لقياس جناح جهود التنمية البديلة

كافحة املخدِّرات ذات توجـه إمنـائي       وبرامج مل تنفيذ سياسات   ضرورة   تأكيد   وإذ نعيد   
احتـرام سـيادة الـدول      وال سـيما    وفقا ملقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل                

وســالمة أراضــيها ومحايــة حقــوق اإلنــسان وحرياتــه األساســية وفقــا لإلعــالن العــاملي حلقــوق    
 وضـع مـع   واملـشتركة وكـذلك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،           و  العامـة   ومبدأ املسؤولية  )ز(اإلنسان

ــة      ــشواغل األمني ــضاء ال ــد االقت ــاليم، وعن ــدان واألق ــانون واألوضــاع احملــدَّدة للبل  يف ،ســيادة الق
  ،االعتبار أيضاً

، ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ املـــؤرَّخ ٥٣/٦قـــرارات جلنـــة املخـــدِّرات    نـــستذكروإذ   
 ٥٥/٨، و ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ املـؤرَّخ    ٥٥/٤، و ٢٠١١ مـارس / آذار ٢٥ املؤرَّخ   ٥٤/٤و

  ،٢٠١٢مارس / آذار١٦املؤرَّخ 
ــسلِّ   ــأنَّوإذ نـ ــة م بـ ــة البديلـ ــصادي    ، التنميـ ــرارات اجمللـــس االقتـ ــا لقـ ــشمل وفقـ  الـــيت تـ

واالجتمــاعي وحــسب االقتــضاء التنميــة البديلــة الوقائيــة، تــشكل جــزءا مــن اســتراتيجيات          
  إلبادة وإنفاذ القانون،لأيضا تدابري تتضمن ل، قد مستدامة وفعالة ملراقبة احملاصي

 التنميـة البديلـة هـي عمليـة ملنـع الزراعـة غـري املـشروعة للنباتـات الـيت                     م أيـضا بـأنَّ    وإذ نسلِّ   
لـذلك  تصمم خصيـصاً    لتنمية الريفية   لتدابري  واستئصاهلا ب حتتوي على عقاقري خمدِّرة ومؤثرات عقلية       

تعمـل علـى     متواصل وجهـود إمنائيـة مـستدامة يف البلـدان الـيت              الغرض يف سياق منو اقتصادي وطين     
واجلماعـات  لمجتمعـات  دة لاحملـدَّ الثقافيـة  -االجتماعيـة  باخلـصائص  ملِّوإذ نـس مكافحة املخـدِّرات،   

  املستهدفة، يف إطار حل شامل ودائم ملشكلة املخدِّرات غري املشروعة،

───────────────── 
 . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة، دإ   )و(  
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )ز(  
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واملـؤثرات العقليـة وصـنعها علـى حنـو           مشكلة إنتـاج املخـدِّرات       م كذلك بأنَّ  وإذ نسلِّ   
غري مـشروع تـرتبط يف كـثري مـن األحيـان باملـشاكل اإلمنائيـة، وأنَّ تلـك الـروابط تقتـضي، يف                        

املــشتركة، قيــام تعــاون وثيــق بــني الــدول واألجهــزة املختــصة التابعــة   العامــة وســياق املــسؤولية
 باملخـدِّرات واجلرميـة، واهليئـات       سيما مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ملنظومة األمم املتحدة، وال   

  اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية،
بــصفتها اهليئــة اإلداريــة م بالــدور الرئيــسي الــذي تــضطلع بــه جلنــة املخــدِّرات وإذ نـسلِّ   
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، إىل جانـب أجهزهتـا الفرعيـة، جنبـا إىل جنـب                 ملكتب  

ــة   املــسؤولية املنوطــة هبــا  أجهــزة األمــم املتحــدة  املراقبــة املخــدِّرات، باعتبارهــ مــع اهليئــة الدولي
  املسائل املتعلقة مبراقبة املخدِّرات،معاجلة الرئيسية عن 

 التنمية البديلة هي إحـدى األدوات الالزمـة ملكافحـة مـشكلة             أنَّنؤكِّد من جديد    وإذ    
  املخدِّرات العاملية،

ر مدخالت مشروع املبادئ اإلرشـادية الدوليـة بـشأن        وإذ نستذكر ونالحظ مع التقدي      
 الدوليــة بــشأن التنميــة البديلــة  التــدارسالتنميــة البديلــة الــيت وافــق عليهــا املــشاركون يف حلقــة  

 تـشرين   ١١ إىل   ٦ يف مقاطعيت تشيانغ مـاي وتـشيانغ راي، بتايلنـد، مـن              اليت ُعقدت  املستدامة
  )ح(،٢٠١١نوفمرب /الثاين

 املؤمتر الدويل الرفيع املستوى بـشأن التنميـة البديلـة، املعقـود يف              ب بنتائج نرحِّ  -١  
ــن   ــا م ــاين ١٦ إىل ١٤ليم ــشرين الث ــ٢٠١٢نــوفمرب / ت ــالن واملبــادئ    ت يت، ال ــذا اإلع ــضمن ه ت

  يف التذييل؛بصيغتها الواردة اإلرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة، 
اجلهـات   وسـائرَ املعنيـة   يانـات    واملنظمات الدولية املختـصة والك     ع الدولَ نشجِّ  -٢  
ــى  املــصلحة صــاحبة  ــصلة عل ــادئ اإلرشــادية    ذات ال ــذا اإلعــالن واملب ــار ه أن تأخــذ يف االعتب

  الدولية بشأن التنمية البديلة عند وضع استراتيجيات وبرامج التنمية البديلة وتنفيذها؛
كتـب األمـم    التذييل امللحـق بـه، إىل املـدير التنفيـذي مل          مع  م هذا اإلعالن،    نقدِّ  -٣  

إىل جلنـة املخـدِّرات يف      الـذي سـيقدمه     املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة إلدراجـه يف تقريـره             
  دورهتا السادسة واخلمسني؛

املــؤمتر الــدويل الرفيــع هــذا نعــرب عــن تقــديرنا وامتناننــا حلكومــة بــريو لعقــد    -٤  
 .املستوى بشأن التنمية البديلة

───────────────── 
 .E/CN.7/2012/8 الوثيقة مرفق  )ح(  
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    التذييل    
    ية الدولية بشأن التنمية البديلةاملبادئ اإلرشاد    

    أحكام عامة  -ألف
الدول املتـضررة مـن زراعـة    لدى متثل سياسات التنمية البديلة عنصرا هاما يف تعزيز التنمية          -١

، يف بعـض    احملاصيل غري املشروعة املستخدمة إلنتاج املخدِّرات وصـنعها بطريقـة غـري مـشروعة، أو              
السياسات اإلمنائيـة الوطنيـة   وضع لك، وتضطلع بدور هام يف     اليت تكون عرضة لذ   احلاالت، الدول   

  .التعاونبناء صرح واإلقليمية والدولية، ويف وضع سياسات شاملة للحد من الفقر و
متثل التنمية البديلـة، باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن سياسـات وبـرامج احلـد مـن إنتـاج                         -٢

ــابال    ــا وق ــارا هام ــع الزراعــة غــري املــشروعة    واالســتمرارللنجــاح املخــدِّرات، خي  مــن أجــل من
علـى  واملـؤثرات العقليـة أو القـضاء        العقـاقري املخـدِّرة     للمحاصيل املستخدمة يف إنتـاج وصـناعة        

الفقـر وتـوفري فـرص    مشكلة أو احلد منها بشكل كبري وقابل للقياس من خالل معاجلة     زراعتها  
  .لكسب العيش

 احلـاالت التنميـة البديلـة الوقائيـة، سياسـة           ل التنمية البديلة، مبا يف ذلـك يف بعـض         كّتش  -٣
غــري احملاصــيل زراعــة تثبــيط  تــسعى إىل ،املــشتركة العامــة وعلــى مبــدأ املــسؤولية قائمــة دوليــة 

  .املشروعة يف البلدان املتضررة هبذه املشكلة، ويف البلدان املعرضة لألنشطة غري املشروعة
ــذ سياســات   ينبغــي   -٤ ــةأن ُتراعــى يف صــوغ وتنفي ــشمل، حــسب   التنمي ــيت ت ــة، ال  البديل

اجملتمعـــات يف ضعف جوانـــب الـــلتنميـــة البديلـــة الوقائيـــة، لاالقتـــضاء، اســـتراتيجيات وبـــرامج 
ــاج وصــنع          ــستخدمة يف إنت ــشروعة للمحاصــيل امل ــري امل ــة غ ــن الزراع ــضررة م ــات املت واجلماع

  .املخدِّرات واحتياجاهتا احملددة، وذلك ضمن اإلطار األوسع للسياسات الوطنية
املؤسسات توطيد تتطلب استراتيجيات وبرامج التنمية البديلة الفعالة، حسب االقتضاء،        -٥

وينبغي دعـم الـسياسات العامـة       . احلكومية ذات الصلة على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية       
  تعزيـز األطـر القانونيـة، وإشـراك اجملتمعـات احملليـة واملنظمـات ذات               ق منـها  ائـ مكـن بطر  قدر امل الب

، واملــساعدة التقنيــة وزيــادة ة لالحتياجــاتالــدعم املــايل الكافيــجوانــب الــصلة، وحتديــد وتــوفري 
  .األراضياالنتفاع من ، مبا يف ذلك إمكانية وإنفاذهااالستثمار، واالعتراف حبقوق امللكية 

ينبغي إشراك اجملتمعات احمللية واملنظمـات ذات الـصلة يف تـصميم مجيـع بـرامج التنميـة                    -٦
  .د بالفعل احتياجات اجملتمعات املستهدفةّسيلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها لكي جتالبد
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بـرامج فعالـة ومـستدامة للتنميـة        وضـع   ميكن أن يسهم اجملتمع املـدين إسـهاما كـبريا يف              -٧
  .البديلة، ولذا ينبغي تشجيعه على املشاركة بنشاط يف مجيع مراحل برامج التنمية البديلة

واســتراتيجيات التنميــة البديلــة أمــر بــالغ   وتكميلــي يف بــرامج  متكامــل هنــجاتبــاع  إنَّ  -٨
املخـدِّرات، مبـا يف   ملراقبـة  مـع الـسياسات األوسـع نطاقـا     يف إطار متسق   األمهية، وينبغي تطبيقه    

، مــع والتوعيــةذلــك خفــض الطلــب، وإنفــاذ القــانون، والقــضاء علــى احملاصــيل غــري املــشروعة  
وبالتماشـي  فية والثقافية واالجتماعية واجلغرافيـة، حـسب االقتـضاء،          غرامراعاة االعتبارات الدميُ  

  .املخدِّراتملراقبة الثالث مع االتفاقيات 
ينبغي أن تكفل الدول تعاقب التدخالت اإلمنائية تعاقبا صحيحا ومنّسقا عنـد تـصميم                -٩

إبرام االتفاقـات   املتعلقـة بـ   سائل  املـ  ، وأن تأخذ يف احلـسبان يف هـذا الـصدد          برامج التنمية البديلة  
 الشراكات القابلة لالستمرار مع صغار املنـتجني، والظـروف املناخيـة املؤاتيـة، وتـوفري                تأسيسو

  . بسبل مناسبةألسواقإىل االوصول وتيسري الدعم السياسي القوي، 
ربامج التنميــة البديلــة يف املنــاطق الــيت تــزرع فيهــا حماصــيل إلنتــاج  االضــطالع بــ يينبغــ  -١٠

لألهـداف العامـة،    علـى أسـاس مـن الفهـم الواضـح           صنعها بصورة غـري مـشروعة،       املخدِّرات و 
املخـدِّرات أو احلـد منــه بـشكل كـبري وقابــل     القـضاء علـى عــرض   يف حـسب االقتــضاء  املتمثلـة  

الفقـر وتعزيـز    وطـأة   للقياس مع تعزيز التنمية الـشاملة، واإلدمـاج االجتمـاعي، والتخفيـف مـن               
قانون، واألمـن واالسـتقرار علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي،       التنمية االجتماعية، وسيادة ال   

  .مع مراعاة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ينبغي أن تشتمل برامج التنمية البديلة على تدابري ترمـي إىل محايـة البيئـة علـى الـصعيد                     -١١

احملافظـة  مج  والدوليـة، مـن خـالل تـوفري احلـوافز لـربا           الوطنيـة   احمللي، وفقا للقوانني والسياسات     
كــسب  والتثقيــف الــسليم والتوعيــة لكــي يتــسىن للمجتمعــات احملليــة حتــسني ســبل علــى البيئــة 

  . على البيئة واحملافظة عليها والتخفيف من اآلثار السلبيةهارزق
 مبا يف ذلك حسب االقتضاء برامج التنميـة البديلـة           ،ينبغي تصميم برامج التنمية البديلة      -١٢

، حـسبما تقتـضيه الظـروف، يف        ودجمهـا حتياجات دون اإلقليميـة واإلقليميـة،       الوقائية، لتلبية اال  
  .املعاهدات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائية األوسع نطاقا

 التعاون الدويل والتنسيق وامتالك أصحاب املصلحة لزمام األمـور عوامـل ضـرورية              نَّإ  -١٣
وينبغـي جلميـع األطـراف املعنيـة أن تنظـر إىل      . امتهالنجـاح تنفيـذ بـرامج التنميـة البديلـة واسـتد      

  .التنمية البديلة باعتبارها التزاما طويل األجل قد يتطلب وقتا لتحقيق النتائج املرجوة
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ينبغي لربامج التعاون الدويل اليت تستهدف حتقيق التنميـة البديلـة أن تأخـذ يف االعتبـار           -١٤
لتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وأن تـستند إىل              اجتـارب   جتارب خمتلف البلدان، مبـا يف ذلـك         

أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف برامج ومشاريع التنمية البديلة وأن تأخـذ يف االعتبـار         
  .الدعم املايل والتقين املتاح الذي توفره اجلهات املاحنةجوانب 

ــا إحــدى األدوات ا      -١٥ ــة، باعتباره ــة البديل ــذ سياســات التنمي ملتاحــة ملكافحــة  ينبغــي تنفي
مشكلة املخدِّرات العاملية، جنبا إىل جنب مع اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول لتعزيـز سـيادة القـانون        
والنهوض بالصحة والسالمة واألمـن لـضمان اتبـاع هنـج شـامل يف معاجلـة التحـديات الـيت قـد                      

ة املنظمـة ويف    الصالت احملتملة بني االجتار باملخدِّرات والفساد وخمتلف أشـكال اجلرميـ          تفرضها  
  .بعض احلاالت، اإلرهاب

ــشاملة،       -١٦ ــة ال ــة جــزءا ال يتجــزأ مــن االســتراتيجية اإلمنائي ــة البديل ميكــن أن تكــون التنمي
  .كافحة الفقرملوينبغي أن تكمل اجلهود االقتصادية املبذولة 

صـيل  إسهامها يف مكافحـة زراعـة احملا  باحتساب برامج التنمية البديلة  آثار  ينبغي تقييم     -١٧
غري املشروعة، مبا يف ذلك القضاء على هذه احملاصيل، ومن خـالل إجـراء تقـديرات تـستند إىل          

  .االقتصادية والبيئية وتقييمات حمايدة ودقيقة-مؤشرات التنمية البشرية واملؤشرات االجتماعية
    
    جراءات وتدابري التنفيذاإل  -باء
ــم املتحــدة واملنظ     -١٨ ــدول األعــضاء يف األم ــة   ينبغــي لل ــة واملنظمــات اإلقليمي مــات الدولي

أن اجملتمـع املــدين،  إىل جانـب  ووكـاالت التنميـة واجلهـات املاحنـة واملؤســسات املاليـة الدوليـة،       
  :قصارى جهودها، حسب االقتضاء، للقيام مبا يليتبذل 

استهداف الزراعة واإلنتـاج غـري املـشروعني للمحاصـيل املـستخدمة يف إنتـاج                 )أ(  
الفقـر،  وطـأة   غـري املـشروعة، ومعاجلـة العوامـل ذات الـصلة، بـالتخفيف مـن                وصنع املخدِّرات   

التنميـة املـستدامة الـيت    وبدفع عجلـة  وتعزيز سيادة القانون واألطر املؤسسية، حسب االقتضاء،       
  هتدف إىل حتسني رفاه السكان؛

الثقة واحلوار والتعاون مع أصحاب املصلحة وفيما بينـهم،         وصون دعائم   بناء    )ب(  
على صعيد اجملتمـع احمللـي والـسلطات احملليـة إىل القـادة علـى الـصعيدين الـوطين            الناس  من  اً  بدء

  الطويل؛على املدى واإلقليمي، بغية ضمان املشاركة وملكية زمام األمور لغرض االستدامة 
كافحـة الفقـر   ملاألجـل مـن أجـل تـوفري الفـرص          طويلـة   تنفيذ مشاريع وبـرامج       )ج(  

   وتعزيز التنمية واألطر املؤسسية وسيادة القانون؛وتنويع سبل كسب العيش
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وضع سياسات وبرامج تأخذ يف االعتبار تقييما يستند إىل األدلة ويقـوم علـى                )د(  
قواعد علمية لألثـر احملتمـل للتنميـة البديلـة علـى زراعـة احملاصـيل غـري املـشروعة الـيت تـستخدم                         

 بـشكل غـري مـشروع، وعلـى التنميـة الريفيـة       واملـؤثرات العقليـة  وصنع العقاقري املخـدِّرة    إلنتاج  
  االقتصادية، مبا يف ذلك البعد اجلنساين املتصل هبا، والبيئة؛-واالجتماعية

علــى تنويــع زراعــة احملاصــيل املــشروعة واألنــشطة   العمــل احلاجــة إىل مراعــاة   )ـه(  
  االقتصادية املشروعة املضطلع هبا عند تنفيذ برامج التنمية البديلة؛

ــشجيع     نظــرا  )و(   ــصلة باملخــدِّرات، ت ــوطين للجــرائم املت ــساندة  للطــابع عــرب ال وم
 عـرب احلـدود، حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً وممكنـاً،               ةالتنمية البديلة املنسق  أنشطة العمل املشترك و   

  التعاون الدويل؛برامج بدعم من 
الـسكان  وسـائر  حمـددة ملعاجلـة وضـع النـساء واألطفـال والـشباب       تدابري اختاذ    )ز(  

ن للمخـدِّرات، بـسبب ضـعفهم       وعرضني ملخاطر كبرية، مبن فيهم، يف بعض احلاالت، املرهتنـ         امل
  وتعرضهم لالستغالل يف اقتصاد املخدِّرات غري املشروعة؛

متكامل، بتـوفري اخلـدمات األساسـية الـضرورية         كلي  القيام، ضمن هنج إمنائي       )ح(  
مـــن زراعـــة احملاصـــيل غـــري للمجتمعـــات احملليـــة املتـــضررة املـــشروعة وفـــرص كـــسب العـــيش 

  ؛أو يف بعض األحيان، اجملتمعات احمللية املعرضة للتضرر من زراعتهااملشروعة، 
 مبـا يف ذلـك، حــسب االقتـضاء، التنميـة البديلــة     ،االعتـراف بـأنَّ التنميـة البديلــة     )ط(  

الوقائيــة، تتطلــب تنفيــذ خطــط وإجــراءات تفــصيلية يف اآلجــال القــصري واملتوســط والطويــل مــن  
اقتـصادية  -انب مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بغية التشجيع على إحداث تغـيريات اجتماعيـة            ج

  إجيابية ومستدامة يف املناطق املتضررة، ويف بعض احلاالت، يف املناطق املعرضة للضرر؛
تعزيز التنسيق وتشجيع برامج التنمية البديلة اليت حتتـوي علـى تـدابري تكميليـة                 )ي(  

   احمللي واإلقليمي والوطين؛ديالصعكل من على 
بـسبل  لكـسب العـيش   فـرٌص  املعيشية لصغار املـزارعني  تتاح لألسر   ضمان أن     )ك(  

راقبـة احملاصـيل، حبيـث يتـسىن ترتيـب          ملتـدابري   وضـع   ، عند النظر يف     مشروعةوجمدية ومستدامة   
مــع مراعــاة علــى حنــو مــستدام وتنــسيقها تنــسيقا مالئمــا،   ترتيبــاً متتابعــاً ســليماً  تلــك التــدابري 

  املعنية؛األقاليم أو البلدان أو املناطق ظروف 
التأكد من أنَّ الربامج أو املشاريع املتصلة بالتنميـة البديلـة تثـبط بـصورة فعالـة                   )ل(  

   بصورة غري مشروعة؛وصنعهازراعة احملاصيل غري املشروعة اليت تستخدم إلنتاج املخدِّرات 
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 املخـدِّرات تنفـذ بطريقـة شـاملة ومتوازنـة،           ةمراقبـ التأكد أيضا مـن أنَّ بـرامج          )م(  
من منطقة إىل أخرى داخل البلد الواحد وكـذلك         تفاديا النتقال زراعة احملاصيل غري املشروعة       

  ؛آخرإىل إقليم أو من بلد انتقاهلا من بلد إىل 
للـسكان احمللـيني املتـضررين،      دة  احملـدَّ احترام املـصاحل املـشروعة واالحتياجـات          )ن(  
  عند تصميم برامج التنمية البديلة وتنفيذها؛جلماعات السكان الضعيفة،  احلاالت، ويف بعض
متامـا مـع االتفاقيـات الـثالث     يتماشى  تلبية االحتياجات البشرية األساسية، مبا        )س(  

املتعلقة باملخـدِّرات، وصـكوك حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة، مـن أجـل تعزيـز رفـاه اجملتمعـات                      
  احمللية املستهدفة؛

ــاة شة يف إدمـــاج اجملتمعـــات احملليـــة الواقعـــة يف املنـــاطق املهمَّـــ   )ع(   التيـــار العـــام للحيـ
مـساعدهتا علـى االنتفـاع     حسب االقتـضاء،  ،االقتصادية والسياسية؛ وينبغي أن يشمل هذا اإلدماج     

  الطرق واملدارس وخدمات الرعاية الصحية األولية والكهرباء وسائر اخلدمات والبىن التحتية؛من 
عنـد  احلكوميـة ذات الـصلة،   األجهـزة   زيادة التنسيق والتعـاون بـني       على  تشجيع  ال  )ف(  

  املخدِّرات يشمل مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ملراقبة االقتضاء، واعتماد هنج متكامل 
ضمان تنفيذ بـرامج التنميـة البديلـة بطريقـة تـساعد علـى تعزيـز التـآزر والثقـة                      )ص(  

ببنـاء  والسلطات اإلقليمية واإلدارات واجملتمعات احمللية فيما يتعلق        فيما بني احلكومات الوطنية     
  ، والتنسيق والتعاون؛دعائم امللكية احمللية

األمـن، والتنميـة االجتماعيـة، وكـذلك األطـر          والترويج لتعزيز قطاعي العدالة       )ق(  
  مية البديلة؛القانونية املؤسسية، وتدابري مكافحة الفساد، بطريقة تؤدي إىل تعزيز جهود التن

  االقتـضاء، مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون،            عنـد   النهوض بقدرات احلوكمة،      )ر(  
  مبا يف ذلك على الصعيد احمللي؛

مراقبــة  ضــمان إدراج تــدابري راميــة إىل تعزيــز ســيادة القــانون يف سياســات         )ش(  
 إىل وقـف سـعيهم   يف هة حنو التنمية بغية القيام، يف مجلة أمور، بدعم املـزارعني       ّجاملخدِّرات املو 

  ؛يف بعض احلاالتمنع زراعتها و ،زراعة احملاصيل غري املشروعة
األنـشطة  وسـائر   لزراعـة غـري املـشروعة       جـم ا  باإلضافة إىل إجـراء تقـديرات حل        )ت(  

مؤشـرات تتعلـق بالتنميـة البـشرية     اسـتخدام  غري املـشروعة املتـصلة مبـشكلة املخـدِّرات العامليـة،          
إىل جانــب الفقــر، وطــأة القتــصادية، والتنميــة الريفيــة والتخفيــف مــن ا تماعيــةوالظــروف االج

النتـائج مــع  تتوافــق املؤشـرات املؤســسية والبيئيـة، عنــد تقيـيم بــرامج التنميـة البديلــة لـضمان أن      
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وأن جتـّسد روح    األهداف اإلمنائيـة الوطنيـة والدوليـة، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                   
  موال املاحنني، وتعود بفائدة حقيقية على اجملتمعات احمللية املتضررة؛االستخدام املسؤول أل

استخدام تقييمات موضوعية لآلثار النامجة تدرس طائفة عريضة مـن العوامـل              )ث(  
 وإدمـاج الـدروس املـستفادة مـن هـذه التقييمـات يف املـشاريع                ،االجتماعية واالقتصادية والبيئية  

نفيـذ بـرامج التنميـة البديلـة إىل تقيـيم موثـوق بـه قـائم علـى                   املقبلة لضمان أن يستند تصميم وت     
االقتصادية واجلغرافيـة والثقافيـة احملليـة، وكـذلك        و األدلة وحتليل مستفيض للحقائق االجتماعية    

  إجراء تقييم للفوائد واملخاطر؛
إجــراء مزيــد مــن البحــوث وتعزيــز عمليــات مجــع البيانــات بغيــة تــوفري أســاس   )خ(  

لتنمية البديلة أكثر فعالية واستناداً إىل األدلة يف عملها، فـضال عـن إجـراء حبـوث          لتنفيذ برامج ل  
لتقييم العوامل الـيت تـؤدي إىل زراعـة حماصـيل املخـدِّرات غـري املـشروعة الـيت ُتـستخدم إلنتـاج                     

  العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية؛وصنع 
ــت  )ذ(   ــيال عانة باالسـ ــراء حتلـ ــات وإجـ ــد املتالبيانـ ــة   لتحديـ ــات احملليـ ــاطق واجملتمعـ نـ

غري املشروعة وما يتصل هبـا مـن        واجلماعات السكانية املتضررة اليت قد تستغل يف أنشطة الزراعة          
  تنفيذ الربامج واملشاريع لتلبية االحتياجات احملددة؛أسلوب أنشطة غري مشروعة، وتكييف 

 النظر يف اختـاذ     تشجيع الشركاء يف أنشطة التنمية البديلة العابرة للحدود على          )ض(  
 تنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج للتنميـة البديلـة ميكـن أن تتـضمن سياسـات تفـضيلية                    لـدعم تدابري  

خاصة، ومحاية حقـوق امللكيـة، وتيـسري اسـترياد املنتجـات وتـصديرها، وفقـا ألحكـام القـانون                    
  الدويل ذات الصلة، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية؛

 يف ذلــك تبــادل اخلــربات الفنيــة وأفــضل املمارســات  تعزيــز الــدعم الــتقين، مبــا  )ظ(  
واملوارد، مع الـسعي إىل تـأمني التمويـل املـرن الطويـل األجـل لـربامج التنميـة البديلـة مـن أجـل                  

  ضمان استدامتها؛
النظر يف إمكانية إنشاء صندوق دويل لربامج التنميـة البديلـة ميكـن اسـتخدامه                 )غ(  

  أجل ضمان االستمرارية؛ ملواجهة حاالت الطوارئ الكربى، من 
اإلقرار بأنَّه ينبغـي اسـتخدام مـوارد التعـاون الـدويل املخصَّـصة لـربامج التنميـة            )أ أ(  

البديلة بالتشاور والتنسيق مع البلدان الشريكة لدعم اجلهود املشتركة الراميـة إىل القـضاء علـى                
 مـن خـالل     ،ه الزراعـة  زراعة احملاصيل غري املشروعة واحلد منـها ويف بعـض احلـاالت، منـع هـذ               
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احلد من الفقر وتعزيز التنمية الريفية يف املناطق املتضررة من الزراعة غـري املـشروعة أو املعرضـة                  
  يف بعض احلاالت هلذه الزراعة، واملشاركة يف اختاذ تدابري فعالة إلنفاذ القوانني؛

دى الطويـل بـني     التعاون والتنسيق والتحلي بروح االلتزام علـى املـ        اإلقرار بأنَّ    )ب ب(  
كلــي بــاع هنــج ضــرورية الّتأصــحاب املــصلحة مــن خمتلــف القطاعــات واملــستويات مقّومــات   

  إضفاء الفعالية واالستدامة على برامج التنمية البديلة؛ابتغاء ومتكامل 
تيــسري وصــول النظــر يف اختــاذ تــدابري طوعيــة وعمليــة يف احملافــل املناســبة، بغيــة     )ج ج(  
الـسارية املتعلقـة   واملعاهـدات   البديلة إىل األسواق الدولية، وفقـا للقواعـد       التنميةمشاريع  منتجات  

املتعددة األطـراف، ومـع مراعـاة عمليـات التفـاوض اجلاريـة يف إطـار منظمـة                 باملعامالت التجارية   
التكلفـة يف جمـال التنميـة البديلـة، مبـا           الترويج لنظم تسويق فعالة     وقد يشمل ذلك    . التجارة العاملية 

، حــسب االقتــضاء، التنميــة البديلــة الوقائيــة، مــن قبيــل اســتحداث خــتم عــاملي ملنتجــات يف ذلــك
  برامج التنمية البديلة وإصدار شهادات طوعية لدعم استدامة منتجات التنمية البديلة؛

، اقتـصادية مؤاتيـة   -بنية حتتية اجتماعية  التشجيع، حسب االقتضاء، على إقامة        )د د(  
بـرامج  وضـع  املـزارعني، و رابطـات  لطرق والنقل، وتعزيز وحتـسني  مبا يف ذلك تطوير شبكات ا 

  التمويل البالغ الصغر واخلطط الرامية إىل تعزيز فعالية إدارة املوارد املالية املتاحة؛
، والـشراكات   الـشعوب األصـلية   احلكمـة احملليـة ومعـارف       عناصـر   اجلمع بـني      )هـ هـ(  

إلنتـاج  للقيـام جبملـة أمـور منـها اتبـاع هنـج إمنـائي             بني القطاعني العام واخلاص واملوارد املتاحـة        
السوق عند االقتضاء، وبناء القـدرات، وتـدريب الـسكان        السلع املشروعة اليت تليب احتياجات      

نـشاء  سـعياً إل  احلـر،   العمـل   روح  تنـشيط   اإلدارة الفعالـة و   تـوفري    املهـارات، و   الكتساباملعنيني  
  على املستوى احمللي، عند االقتضاء؛جحة نانظم جتارية داخلية مستدامة وسلسلة قيمة 

ــد        )و و(   ــة، وعن ــة الدولي ــع املؤســسات املالي ــاون م ــة إىل التع ــسياسات املؤدي دعــم ال
االقتضاء، مشاركة القطاع اخلاص وتـشجيع اسـتثماراته للمـساعدة علـى ضـمان االسـتدامة يف              

اص، إىل جانـب    األجل الطويـل، بطرائـق منـها اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـ                  
تـشجيع أنـشطة التنميـة البديلــة يف الرابطـات أو التعاونيـات الريفيـة ودعــم قـدرهتا اإلداريـة مــن         
أجل زيادة قيمة اإلنتاج األويل إىل احلد األقصى، وضمان إدماج املناطق املتضررة مـن الزراعـة                

 واإلقليميــة غــري املــشروعة، ويف بعــض احلــاالت املنــاطق املعرضــة هلــا، يف األســواق الوطنيــة        
  وإدماجها، حسب االقتضاء، يف األسواق الدولية؛

ومــشاركة األطــراف املعنيــة يف تــصميم بــرامج ومــشاريع امللكيــة احملليــة تعزيــز   )ز ز(  
  التنمية البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
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ــدماً يف متكــني    )ح ح(   ــة وســائر   املــضي قُ ــسلطات احمللي ــة وال اجلهــات اجملتمعــات احمللي
مـن أجـل     املصلحة، مبا يشمل إقامة الروابط بينها وتشجيعها على التواصـل واملـشاركة              صاحبة

  إجنازات املشاريع والربامج؛احملافظة على 
مــوارد إدارة األراضــي ذات الــصلة عنــد وســائر األراضــي يف قــوق احلمراعــاة   )ط ط(  

ــذها ورصــدها وتقييمهــا، مبــا يف ذلــك حقــ      ــة وتنفي ــة البديل ــرامج التنمي ــشعوب تــصميم ب وق ال
  األصلية واجملتمعات احمللية، وفقا لألطر القانونية الوطنية؛

التنميـة والبيئـة يف   تتعـرض هلـا    توعية اجملتمعات الريفية باآلثار الـسلبية الـيت قـد            )ي ي(  
إزالــة عمليــات زراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة، ومــا يتــصل هبــا مــن مــن جــراء األجــل الطويــل 

  .شروع للموارد الطبيعية يف جتاهل للقوانني الوطنية والدوليةالغابات واالستخدام غري امل
      

    مشاريع مقرَّرات مقدَّمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادها  - باء  
رات اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد مــشاريع املقــّررات  دِّتوصــي جلنــةُ املخــ  -٢

  :التالية
  

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

       واخلمسنيالسابعةاملؤقت لدورهتا 
  :إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
   واخلمسني؛السادسةحييط علماً بتقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا   )أ(  

  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ خؤرَّ امل٥٥/١ أيضاً مبقرَّر اللجنة حييط علماً  )ب(  
ــال املؤ    )ج(   ــدول األعمـ ــى جـ ــق علـ ــيوافـ ــدِّرات   قَّـ ــة املخـ ــدورة جلنـ ــسابعةت لـ  الـ

  .هواخلمسني، الوارد أدنا
    

     واخلمسنيالسابعةجدول األعمال املؤقّت لدورة جلنة املخدِّرات     
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٢
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    اجلزء الرفيع املستوى    

  .افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -٣
  .جلزء الرفيع املستوىيف إطار اعامة الناقشة امل  -٤
  .جلزء الرفيع املستوىيف إطار استديرة امل وائداملمناقشات   -٥
  .نتائج اجلزء الرفيع املستوى  -٦
  .اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -٧

    
    اجلزء املعياري    

  .ستديرةامل وائداملمناقشات /واضيعيةاملناقشة امل  -٨
ــتراتيجية          -٩ ــدويل صــوب اس ــاون ال ــشأن التع ــة العمــل ب ــسياسي وخط ــذ اإلعــالن ال تنفي

  :متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  )أ(  
  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  )ب(  
  .ألموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويلمكافحة غسل ا  )ج(  

  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات  -١٠
رات ومنظمـة الـصحة العامليـة واألعمـال         يات الـيت تواجههـا جلنـة املخـدِّ        دِّالتح  )أ(  

اليت ستضطلعان هبا مستقبال يف جمال استعراض املواد إلصدار توصيات بـشأن            
  ؛ولتهاجدإمكانية 

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )ب(  
  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات؛  )ج(  
التعـاون الــدويل لــضمان تــوافر العقــاقري املخــّدرة واملــؤثّرات العقليــة لألغــراض    )د(  

  الطبية والعلمية مع منع تسريبها؛
  .دِّراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخ  )هـ(  

  .الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدِّرات، وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة  -١١
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    اجلزء العملي    
تقــدمي توجيهــات بــشأن الــسياسة العامــة إىل برنــامج املخــدِّرات التــابع ملكتــب األمــم      -١٢

ــامج ودور جل    ــدعيم ذلــك الربن ــة املخــدِّرات  املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، وت ن
بــصفتها هيئتــه اإلداريــة، مبــا يف ذلــك املــسائل املتعلقــة بالــشؤون اإلداريــة وامليزانيــة         

  :واإلدارة االستراتيجية
عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة والتوجيهـات املتعلقـة                  )أ(  

  بالسياسة العامة؛
 املخــدِّرات التــابع ملكتــب األمــم  دور اللجنــة بــصفتها اهليئــة اإلداريــة لربنــامج   )ب(  

  :املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
ــين         ‘١‘     ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــابع ملكتـ ــدِّرات التـ ــامج املخـ ــدعيم برنـ تـ

  باملخدِّرات واجلرمية؛
  .املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  ‘٢‘    

    
* * *  

  
  .ؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنةجدول األعمال امل  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤
  .دورهتا السابعة واخلمسنيأعمال اعتماد تقرير اللجنة عن   -١٥
    

  مشروع املقرَّر الثاين
  

: حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل    
ائم املفتوح العضوية املعين متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الد

   بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
 / متـوز ٢٨خ  املـؤرَّ ٢٠١١/٢٥٨إذ يستذكر قـراره      اجمللس االقتصادي واالجتماعي،   إنَّ  

ــه  ــون و ٢٠١١يولي ة حتــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــ    "املعن
متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتـوح بـاب العـضوية املعـين               : ووضعه املايل 

د ، الـذي أكّـ    "بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل            
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 وقـرار   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠خ   املؤرَّ ٥٢/١٣ مجلة أمور، قرار جلنة املخدِّرات       يفدا،  فيه جمدَّ 
ر جتديـد واليـة   ، وقـرَّ  ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٤خ   املؤرَّ ١٨/٣جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم             
ني يف   اللجنـت  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل حىت موعد عقد اجلـزء مـن دوريت             

ــاءه استعراضــاً  ، ٢٠١٣النــصف األول مــن عــام   ــاًالــذي جتــري اللجنتــان أثن  ألداء الفريــق  وافي
  : العامل وتنظران يف متديد واليته

إدراكـه ألمهيـة دور الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم               عن   ُيعرب جمدَّدا   )أ(  
ة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة املفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــد  

ووضــعه املــايل يف مــساعدة جلنــة املخــدِّرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى املعاجلــة  
  الفعالة للمسائل املالية ومسائل احلوكمة ذات الصلة بعمل املكتب؛

  دور جلنة املخدِّرات بوصفها اجلهـاز الرئيـسي لتقريـر الـسياسات            يؤكّد جمدَّدا   )ب(  
يف األمم املتحدة املعين مبسائل مراقبة املخدِّرات على الـصعيد الـدويل وبوصـفها اهليئـة اإلداريـة                  
لربنــامج املخــدِّرات التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ودور جلنــة منــع  

تحــدة املعــين اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بوصــفها اجلهــاز الرئيــسي لتقريــر الــسياسات يف األمــم امل 
  مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية التابع للمكتب؛ 

قلقه بشأن حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات           عن   ُيعرب جمدَّدا   )ج(  
 املـسألتني يف    معاجلة هـاتني  ملواصلة  واجلرمية ووضعه املايل، ويعرب عن إدراكه للضرورة امللحة         
  إطار عملي كفء قائم على التعاون وينحو إىل حتقيق النتائج؛

اجلرميـة والعدالـة     وقـرار جلنـة منـع        ٥٢/١٣ قـرار جلنـة املخـدِّرات        يؤكّد جمدَّدا   )د(  
ر جتديـد واليـة الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                 ، ويقرِّ ١٨/٣اجلنائية  

كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل حـىت              املعين بتحسني حوكمـة م    
، الـذي مـن املزمـع أن      ٢٠١٥موعد عقد اجلزء من دوريت اللجنتني يف النصف األول مـن عـام              

   يف متديد واليته؛ وأن تنظراجتري اللجنتان أثناءه استعراضا وافيا ألداء الفريق العامل 
يـة متاشـياً مـع املمارسـة     عامل جلسات رمسيـة وغـري رمس  ر أن يعقد الفريق ال   يقرِّ  )هـ(  
  احلالية؛

 موعـد انعقـاد أيٍّ      قدَّم الوثائق ذات الـصلة إىل الفريـق العامـل قبـل           يطلب أن تُ    )و(  
  ؛على األقل أيام عمل من اجتماعاته بعشرة
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 أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطـة عمـل سـنوية استرشـادية،              يؤكِّد جمدَّدا   )ز(  
ــا تقدّ تأخــذ يف ــار م ــة مــن معلومــات وتــنصّ   االعتب ، حــسب االقتــضاء، علــى إجــراء   مــه األمان

استعراض ألعمال الفريق العامل من حيث الشكل والتنظيم بغية حتسني فعاليتـه، ويقـّر جـدول                
  :ن أدناهت للفريق العامل على النحو املبيَّاألعمال املؤقَّ

 باملخدِّرات واجلرميـة لفتـرة الـسنتني         ملكتب األمم املتحدة املعين    املدجمةامليزانية    -١  
٢٠١٥-٢٠١٤ .  

  .حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل  -٢  
  .التقييم والرقابة  -٣  
  .مسائل أخرى  -٤  

    
      مشروع املقرَّر الثالث    
    تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات    

  )١٣(.٢٠١٢جتماعي حييطُ علماً بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام نَّ اجمللَس االقتصادي واالإ 
    

    املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  - جيم  
ُيوجَّـه انتبــاه اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي إىل القــرارات التاليـة الــيت اعتمـدهتا جلنــة        -٣

  :املخدِّرات
    

    ٥٦/١القرار     
  تنفيذ ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّرات     

     ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني 
   جلنة املخدِّرات،إنَّ  

 ٤٦/١٨٥املهام اإلدارية واملالية املوكلة إليهـا مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا          إذ متارس     
  ،١٩٩١ديسمرب /انون األول ك٢٠خ رَّ، املؤ٢جيم، الباب السادس عشر، الفقرة 

───────────────── 
 ).E/INCB/2012/1 (٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )13( 
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 يف تقرير املدير التنفيذي عن تنفيذ امليزانية املُدَمجـة ملكتـب األمـم املتحـدة                وقد نظرت   
  )١٤(،٢٠١٣-٢٠١٢املعين باملخدِّرات واجلرمية لفترة السنتني 

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرَّخ ٥٤/١٦ قرارها وإذ تستذكر  
تنفيــذي عــن تنفيــذ امليزانيــة املُدَمجــة ملكتــب األمــم  أنَّ تقريــر املــدير ال تالحــظ  -١  

ــسنتني     ــرة ال ــوفِّ)١٥(٢٠١٣-٢٠١٢املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لفت ر معلومــات عــن   ي
  التسويات املُدَخلة على امليزانية املُدَمجة؛

 استمرار ثقة اجلهات املاحنة القويَّـة يف التنفيـذ الربنـاجمي مـن ِقبـل                 أيضاً تالحظ  -٢  
تـب األمــم املتحـدة املعــين باملخـدِّرات واجلرميــة، حــسبما ُتجـسِّده الزيــادة الـيت طــرأت علــى      مك

  املسامهات املخصَّصة الغرض؛
 ما يواجهه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن                 تالحظ بقلق   -٣  

  لتمويل العام الغرض؛حتدِّيات مالية، حسبما يرد يف تقرير املدير التنفيذي، وال سيما العجز يف ا
خذها مكتب األمم املتحدة املعـين      تَّ من التكاليف اليت ا     بتدابري احلدّ  حتيط علماً   -٤  

ــدار       ــرض مبق ــة الغ ــات العام ــيص النفق ــة لتقل ــن دوالرات ١ ٢٠٩ ٤٠٠باملخــدِّرات واجلرمي  م
  ؛ دوالر١٢ ٦٠٧ ١٠٠الواليات املتحدة، حسبما ُتجسِّده التوقُّعات املنقَّحة البالغة 

 على استخدام األموال العامة الغرض حسب التوقُّعات املنقَّحـة يف فتـرة             توافق  -٥  
، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل تقـدمي مـسامهات ال يقـل جمموعهـا عـن          ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
   دوالر؛١٢ ٦٠٧ ١٠٠

 التقــديرات املنقَّحــة ألمــوال تكــاليف دعــم الــربامج واألمــوال املخصَّــصة   تقــّر  -٦  
  :لنحو الوارد أدناهالغرض على ا

    

───────────────── 
 )14(  E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6.  
  .املرجع نفسه  )15( 
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    لصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّراتالالزمة املوارد بشأن توقُّعات ال    
 

  املوارد 
  الوظائف )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
  امليزانية املعتمدة

٢٠١٣‐٢٠١٢ 
  امليزانية املنقَّحة

٢٠١٣‐٢٠١٢ 
 
 

  امليزانية املعتمدة
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  امليزانية املنقَّحة
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

      الغرض العامةاألموال 
 ٣٥ ٣٥ ٤٢٤,٨ ١١ ٠٧٨,٦ ١١  بالوظائفاملتعلقة  
 – – ١٨٢,٣ ١ ٥٦٩,٧ ١   بالوظائفاملتعلقةغري   

 ٣٥ ٣٥ ٦٠٧,١ ١٢ ٦٤٨,٣ ١٢ اجملموع الفرعي  
    أموال تكاليف دعم الربنامج

 ١١١ ١٠٨ ٨٩٦,٣ ١٣ ٩٦٤,٣ ١٢  بالوظائفاملتعلقة  
 – – ٥٦١,٠ ٣ ١٢٩,٣ ٣  بالوظائفاملتعلقةغري   

 ١١١ ١٠٨ ٤٥٧,٣ ١٧ ٠٩٣,٦ ١٦ اجملموع الفرعي  
 – – ٠٩٢,٢ ٢٤٤ ٤٤٩,٨ ٢١٤  األموال املخصَّصة الغرض

     ١٤٦ ١٤٣ ١٥٦,٦ ٢٧٤ ١٩١,٧ ٢٤٣  اجملموع
 . التمويلفر الواردة أعاله مرهونة بتوااملقدَّرة أنَّ التوقُّعات بشأن املوارد تالحظ  -٧  

      
    ٥٦/٢القرار     
    إعالن أكرا    

   جلنة املخدِّرات،نَّإ  

 اإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية              إذ تستذكر     
 الذي أُقّر فيه بـأنَّ مـشكلة املخـدِّرات          )١٦(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،     

امة ومشتركة تقتضي تعاونـاً دوليـاً فّعـاالً ومتزايـداً وتتطلّـب اّتبـاع هنـج        العاملية تظل مسؤولية ع 
ن يف اسـتراتيجيات خفـض عـرض املخـدِّرات          د ومتـوازِ  متكامل ومتعـّدد التخّصـصات ومتعاضِـ      

  والطلب عليها،

───────────────── 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩ائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثانظر   )16( 

  .جيم البابالفصل األول، 
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ــضاً      ــستذكر أي ــسنة    وإذ ت ــدة للمخــدِّرات ل ــة الوحي ــصيغتها ١٩٦١ أحكــام االتفاقي ، ب
 واتفاقيـة األمـم    )١٨(،١٩٧١ واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة      )١٧(،١٩٧٢ة  املعدَّلة بربوتوكول سن  

  )١٩(،١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 
 بالنتــائج الــيت خلــص إليهــا االجتمــاع الثــاين والعــشرون لرؤســاء األجهــزة  بوإذ ترحِّــ  

ــوانني    ــاذ ق ــة بإنف ــة املعني ــن     الوطني ــرة م ــرا، يف الفت ــود يف أك ــا، املعق    إىل ٢٥ املخــدِّرات، أفريقي
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩

 بشأن تـدابري    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرَّخ   ٥٤/١٤ أحكام قرارها    د جمدَّداً وإذ تؤكِّ   
دعــم الــدول األفريقيــة يف جهودهــا الراميــة إىل التــصدِّي ملــشكلة املخــدِّرات العامليــة، وقرارهــا   

، بشأن متابعة تدابري دعم الـدول األفريقيـة يف جهودهـا    ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦ؤرَّخ   امل ٥٥/٩
  الرامية إىل التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية،

ــة  وإذ تـــستذكر   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــانون األول١٩ املـــؤرَّخ ٦٦/١٨٣ قـ ديـــسمرب / كـ
ــة،     ٢٠١١ ــدويل علــى مكافحــة مــشكلة املخــدِّرات العاملي ــشأن التعــاون ال ــه  ب ــذي دعــت في  ال

ــشاور وثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ــدول األعــضاء إىل أن تواصــل، يف ت ــة ال اجلمعي
ــدول       ــة األخــرى، مــساعدة ال ــة املعني باملخــدِّرات واجلرميــة واجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدولي

دِّرات، األفريقية على معاجلة املشاكل الصحية والتوعيـة باألخطـار املرتبطـة بتعـاطي مجيـع املخـ                
  ،٥٤/١وفقاً لقرار جلنة املخدِّرات وذلك 

   بإعالن أكرا، املرفق هبذا القرار؛حتيط علماً  -١  
 الدولَ األعضاَء على اختاذ التدابري املناسبة ملكافحة االجتار غـري املـشروع      حتثُّ  -٢  

درة عـن   باملخدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة وفقـاً إلعـالن أكـرا وسـائر القـرارات ذات الـصلة الـصا                   
جلنة املخـدِّرات واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة، ومبـا يتـسق مـع تـشريعاهتا                

  .الوطنية وأحكام املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدِّرات

───────────────── 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )17( 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )18( 
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )19( 
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  املرفق

  إعالن أكرا

 الــدول، إذ نلتقــي يف أجــواء مــن الثقــة والتعــاون مبناســبة االجتمــاع الثــاين  ممثّلــيحنــن،   
 يف أكـرا،  املعقـود عشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات، أفريقيـا،      وال

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥من 
  يف أفريقيا،املخدِّرات الذي تطرحه مشكلة طر املتعاظم اخلإذ يساورنا القلق إزاء   
شأن الـصناعة غـري املـشروعة        إزاء املشاكل املستجدَّة بـ      الشديد وإذ يساورنا بالغُ القلق     

  طات األمفيتامينية وانتشار مؤثِّرات عقلية مثل الترامادول،شِّللمن
وإذ نستذكر اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية               

ــة،    ــة مــشكلة املخــدِّرات العاملي ــة ملواجه ــة ومتوازن ــأنَّ مــشكلة     )أ(متكامل ــرُّ اإلعــالن ب حيــث يق
ات العاملية تظل مسؤولية عامة ومشتركة، تقتضي تعاوناً دولياً فّعـاالً ومتزايـداً وتتطلّـب               املخدِّر

ن يف اسـتراتيجيات خفـض عـرض        اّتباع هنـج متكامـل ومتعـّدد التخّصـصات ومتعاِضـد ومتـوازِ            
  املخدِّرات والطلب عليها،

وانب، مبـا فيهـا   يات متعدِّدة اجلدِّوإذ نالحظ أنَّ مشكلة املخدِّرات يف أفريقيا تطرح حت     
عدم كفاية خدمات العالج وإعادة التأهيل الالزمة لسّد االحتياجات اهلائلة مـن تـدابري معاجلـة             
هذه املشكلة، وكذلك النقص يف املعدات، مبـا فيهـا أحـدث أجهـزة الكـشف وآالت التـصوير                   

 مــن أجــل الــيت تعمــل بنظــام تلفزيــون الــدارة املغلقــة يف املطــارات والنقــاط احلدوديــة الرئيــسية  
 اًكــرِّالتــدابري الالزمــة ملكافحــة الفــساد باعتبــاره حم عــدم كفايــة مكافحــة هتريــب املخــدِّرات، و

   لالجتار باملخدِّرات،اًرئيسي
وإذ نالحظ أيضا أنَّ االجتار باملخدِّرات مشكلة متعـدِّدة اجلوانـب ال ميكـن التـصدِّي هلـا                    

   تزداد تفاقما يف أفريقيا،بفعالية إال خبفض العرض والطلب، وأنَّ هذه املشكلة
وإذ نعيد تأكيد التزامنا الراسخ مببدأ املسؤولية العامة واملشتركة عـن التـصدِّي ملـشكلة                 

  املخدِّرات العاملية،

───────────────── 
   ،)E/2009/28 (٨ امللحق رقم ،٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ظر ان  )أ(  

 .جيمالباب الفصل األول، 



E/2013/28 
E/CN.7/2013/14 

 

 23 
 

 مّنا بأنَّ اختاذ إجراءات حمدَّدة ووضع خطط وطنية شاملة ومنسَّقة جيِّداً مهـا أكثـر                واقتناعاً  
  ملتعلقة باملخدِّرات غري املشروعة وما يتصل هبا من جرائم،الوسائل فعالية يف مكافحة املشاكل ا

اتفقنا علـى تقـدمي التوصـيات التاليـة بـشأن التـدابري الفّعالـة للتـصّدي لتحـديات زراعـة                 -١
  :القنَّب واالجتار به غري املشروعني

ينبغي تشجيع احلكومات على إجراء دراسات استقصائية ودراسـات متعّمقـة             )أ(  
لقنَّب واالجتار به وتعاطيه، للمـساعدة علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة تكـافح       ملخاطر زراعة ا 

  ؛ مضرَّةآثار بفعالية ما لذلك من 
يتعيَّن على احلكومات أن تنظر يف وضع استراتيجيات للتنمية البديلـة تـستثمر               )ب(  

اف الـذين  يف البىن التحتية واملعدات الالزمـة لـدعم التنميـة االجتماعيـة والبـشرية لـسكان األريـ            
  يعتمدون على زراعة القنَّب غري املشروعة يف كسب الرزق؛

ينبغي للحكومات أن تكفل لسلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون مستوى جيِّـداً مـن               )ج(  
التدريب والتجهيز والتنسيق مع اجلهات الفاعلة يف بلـدان أخـرى يف سـياق مكافحتـها لالجتـار            

  ؛بالقنَّب على الصعيد اإلقليمي
اتفقنا على تقدمي التوصيات التالية بشأن املمارسات اجليِّـدة واالسـتراتيجيات املتبعـة يف        و  -٢

  :معاجلة متعاطي املخدِّرات وإعادة تأهيلهم
ــة وشــاملة وميكــن        )أ(   ــع معلومــات وقائعي ــى جتمي ــشجيع احلكومــات عل ينبغــي ت

خـدِّرات وتعاطيهـا بـصفة      التعويل عليها بشأن الوضع السائد يف بلداهنا فيمـا يتعلـق باالجتـار بامل             
الـة ملكافحـة تعـاطي املخـدِّرات واحلـد مـن            غري مـشروعة، بغيـة وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات فعّ           

  تأثريه على جمتمعاهتا احمللية؛
ينبغـــي أن تعيـــد احلكومـــات النظـــر يف اســـتراتيجياهتا الراهنـــة لـــضمان إتاحـــة   )ب(  

عة مـن أشـكال اإلدمـان ملواطنيهـا         خدمات عالج ووقاية معقولة التكلفة وشـاملة جملموعـة واسـ          
  من متعاطي املخدِّرات واملرهتنني هلا؛

ــديها          )ج(   ــة ل ــة اجلنائي ــم العدال ــدرج يف نظ ــى أن ُت ــات عل ــشجيع احلكوم ــي ت ينبغ
ــتمكني متعــاطي املخــدِّرات مــن احلــصول علــى خــدمات العــالج وإعــادة       إجــراءات مناســبة ل

  ؛التأهيل باعتبارها عنصراً مكمِّالً للسجن
تفقنا على تقدمي التوصيات التاليـة بـشأن إذكـاء وعـي مـوظفي إنفـاذ القـانون يف املنطقـة                     وا  -٣

  :وتدريبهم وبناء قدراهتم من أجل التصدِّي لالجتار باملخدِّرات بنجاح
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م دعمـا فعليـا ملـشروع مكتـب األمـم           ينبغي تـشجيع احلكومـات علـى أن تقـدّ           )أ(  
بل االتـصال بـني املطـارات وأن تنـشئ فـرق عمـل              املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة بـشأن سُـ        

مـــشتركة معنيـــة بـــاعتراض املخـــدِّرات يف مطاراهتـــا الدوليـــة، باعتبـــار كـــل ذلـــك جـــزءاً مـــن  
  استراتيجيتها الوطنية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدِّرات واجلرائم العابرة للحدود؛

ــات أن تتأكّــ    )ب(   ــي للحكوم ــدريب ســلطاهتا   ينبغ ــستوى ت ــن م ــاذ  د م ــة بإنف  املعني
ها، للــتمكّن مــن التــصدِّي ملخــاطر املنــشِّطات ّهبــ ومــدى جتهيزهــا باملعــدات ودرجــة تأالقــانون

  األمفيتامينية وصنعها غري املشروع؛
ينبغــي للحكومــات أن تلــزم ســلطاهتا املعنيــة مبراقبــة املــواد الكيميائيــة بتــسجيل      )ج(  

الــذي ) بــن أوناليــن(ال احلاســويب املباشــر نفــسها يف نظــام اإلشــعارات الــسابقة للتــصدير باالتــص
د مـن  كُّـ ن مـن التأ   كُّتوفّره اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وبدعمـه واملـشاركة الفاعلـة فيـه، للـتم              

  ؛السالئف الكيميائيةاملتعلقة بمشروعية األطراف التجارية ومعامالهتا 
نيـة املعنيـة بإنفـاذ    ينبغي للدول املـشاركة يف اجتماعـات رؤسـاء األجهـزة الوط            )د(  

قــوانني املخــدِّرات، أفريقيــا، إعــادة النظــر يف قوانينــها الداخليــة ذات الــصلة بغيــة مواءمتــها مــع  
  االتفاقيات الدولية بشأن املخدِّرات ولتعزيز التناسق على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

ملعنية بإنفاذ قوانني   ينبغي للدول املشاركة يف اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية ا          )ه(  
املخدِّرات، أفريقيا، أن تلتزم بزيادة املوارد املخصصة لتثقيف اجلمهـور بـشأن خفـض الطلـب علـى                  

  ؛املخدِّرات، بوسائل منها استخدام املوارد املتأتية من الضبطيات
ة واتفقنا أيضاً على تقدمي التوصيات التالية، بعد نظر األفرقة العاملة يف القضايا املدرجـ               -٤

  :يف جدول أعمال االجتماع الثاين والعشرين
ينبغي للدول املشاركة يف اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنيـة بإنفـاذ قـوانني             )أ(  

املخدِّرات، أفريقيـا، مواصـلة تنفيـذ التوصـيات الـيت اعتمـدها االجتمـاع العـشرون لرؤسـاء األجهـزة                     
، ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلـول  ١٧ إىل   ١٣عقـود يف نـريويب مـن        الوطنية املعنية بإنفاذ قـوانني املخـدِّرات، امل       

  ضماناً للتصدي الفعال خلطر املخدِّرات غري املشروعة؛
ينبغي للدول املـشاركة يف اجتماعـات رؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ                )ب(  

ة والـسالئف   قوانني املخدِّرات، أفريقيا، تعزيز آلياهتا لرصد صناعة املخدِّرات واملـؤثِّرات العقليـ           
الكيميائيــة واســتريادها وتوزيعهــا وتــصديرها واســتعماهلا بــصورة مــشروعة، وفقــا ألحكـــام         

، ١٩٦١االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة  ( الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدِّرات  تاالتفاقيــا
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ــة بربوتوكــول ســنة    ــصيغتها املعدل ــسنة   )ب(،١٩٧٢ب ــة ل ــؤثِّرات العقلي ـــة امل  )ج(،١٩٧١ واتفاقيـــ
ــسنة       ــة ل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدِّرات واملــؤثِّرات العقلي واتفاقي

 علـى القـرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                وة عال )د(،)١٩٨٨
وجلنة املخدِّرات، ملنع تسريب تلك املواد إىل قنـوات غـري مـشروعة واحلـرص يف الوقـت نفـسه                   

ــى إ ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات         عل ــل مــع مكت ــراض املــشروعة، والعم تاحتــها لألغ
 مع اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدِّرات، علـى تـوفري التـدريب              وثيقنيواجلرمية، بالتعاون والتشاور ال   

  للسلطات الوطنية املختصة هبذا الشأن، أو توجيه طلب بذلك إىل املكتب؛
ة يف اجتماعـات رؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ           ينبغي للدول املـشارك     )ج(  

قوانني املخدِّرات، أفريقيا، التعـاون مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات وتقـدمي مجيـع التقـارير                     
 لـس اإللزامية واالختيارية وفقا لالتفاقيات اآلنفة الذكر والقرارات ذات الصلة الصادرة عـن اجمل  

  جلنة املخدِّرات؛االقتصادي واالجتماعي و
شجَّع الدول املشاركة يف اجتماعات رؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ               ُت  )د(  

قــوانني املخــدِّرات، أفريقيــا، علــى الــسعي إىل إقامــة منــصة مــشتركة لتبــادل املعلومــات املؤّمنــة   
تـسبة مـن   وإجراء حتقيقات مشتركة بشأن اجلرائم العـابرة للحـدود، باالسـتفادة مـن اخلـربة املك           

   التنفيذية املشتركة الناجحة على الصعيد دون اإلقليمي؛تاملبادرا
 اتفاقــات ثنائيــة بــني الــسلطات الوطنيــة املختــصة   إبــرامينبغــي التــشجيع علــى    )ه(  

  لتسهيل التصدِّي خلطر املخدِّرات غري املشروعة؛
بإنفـاذ  ينبغي للدول املـشاركة يف اجتماعـات رؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة               )و(  

قـــوانني املخـــدِّرات، أفريقيـــا، االلتـــزام بـــالنظر يف الـــسبل والوســـائل الكفيلـــة مبواصـــلة تعزيـــز   
اإلجراءات الداخلية املتخذة بشأن قضايا املخدِّرات، مبا يف ذلك مواصلة بناء القدرات وزيـادة              

  املوارد البشرية وموارد امليزانية املخصصة ألجهزة إنفاذ القانون؛
لوطنيــة املختــصة يف الــدول املــشاركة يف اجتماعــات رؤســاء ات لطاينبغــي للــس  )ز(  

األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات، أفريقيا، أن تـسجل نفـسها يف نظـام اإلشـعارات                 
أو تواصل تبادل معلومات آنيـة عـن    /و) بن أونالين (السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر      

───────────────── 
 .١٤١٥٢ الرقم ،٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )ب( 
  .١٤٩٥٦ الرقم ،١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )ج(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )د(  
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األحـداث   وأن تستخدم النظام اجلديد لإلبالغ عن        ، عربه سالئف الكيميائية بال املشروعة   ارةالتج
ــصلة ــة عــن ضــبطيات      ب ذات ال ــات االســتخبارية اآلني ــادل املعلوم ــا لتب ــسالئف اســتخداما فعلي ال

السالئف وسرقتها والشحنات املوقوفة منـها أثنـاء العبـور، وعـن تـسريبها والـشروع يف تـسريبها                   
  شروعة؛املوكذلك عن املختربات غري 

ينبغي للسلطات الوطنيـة املختـصة يف الـدول املـشاركة يف اجتماعـات رؤسـاء             )ح(  
األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني املخــدِّرات، أفريقيــا، أن تتبــادل املعلومــات عــن ظــاهرة  
املنــشِّطات األمفيتامينيــة مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بطرائــق منــها   

  ؛التحليل واإلبالغ واالجتاهات، التابع للمكتب:  العاملي للعقاقري االصطناعيةالرصدرنامج ب
 اجملتمع الدويل إىل مواصـلة االعتـراف بـاجلهود الـيت تبـذهلا أفريقيـا يف إطـار مكافحـة                     ندعو  -٥

ت الوطنيـة    على الصعيد العاملي واغتنام الفرصة املتاحة لتعزيـز دعـم املبـادرا             غري املشروعة  املخدِّرات
  .إلنفاذ القوانني املتعلقة باملخدِّرات وجهود بناء القدرات يف القارة األفريقية

    
    ٥٦/٣القرار     
 مكافحة املواد األفيونية غري املشروعة األفغانية علىتعزيز التعاون الدويل     

      مبادرة ميثاق باريساملقدَّم إىل دعم وتقوية الاملصدر من خالل مواصلة 
  رات،ة املخدِّ جلنإنَّ  

ــد   ــَد إذ تعي ــسياسي    االلتزامــات الــيت تعهَّــ تأكي ــدول األعــضاء يف اإلعــالن ال دت هبــا ال
وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة   

 مــشكلة أنَّ اللــذين أعربــت فيهمــا الــدول األعــضاء عــن إدراكهــا التــام  )٢٠(رات العامليــة،املخــدِّ
أجنــع الــُسبل إىل  علــى أنَّفيهمــا دت  وأكَّــ، مــسؤولية عامــة ومــشتركةتظــلّرات العامليــة خــدِّامل

  د األطراف،إطار متعدِّهي معاجلتها يف معاجلتها 
رات  يف هـذا الـسياق، بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّ               ،مـع التقـدير    وإذ حتيط علماً    

بدأ املسؤولية املشتركة عـن املراقبـة الدوليـة         الفصل األول منه مل   ُخصِّص   الذي   )٢١(،٢٠١٢لعام  
  رات،للمخدِّ

───────────────── 
األول،  ، الفصل)E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )20( 

  . جيمالباب
  .)E/INCB/2012/1 (٢٠١٢رات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ  )21( 
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ــا    ــضع يف اعتبارهـ ــدِّ  أنَّوإذ تـ ــة املخـ ــ جلنـ ــسابعة   وف رات سـ ــا الـ ــاء دورهتـ ــري، أثنـ جتـ
عـالن الـسياسي وخطـة العمـل        إلا، استعراضـاً رفيـع املـستوى لتنفيـذ          ٢٠١٤عام  يف  واخلمسني  

رات العامليـة   زنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّ       بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوا      
  رات واضحة وقابلة للقياس،باالستناد إىل مؤشِّ

أهـم  واحـداً مـن     ل  متثِّـ باعتبارها  ،   هلا دعمهاجمدَّداً  د   مببادرة ميثاق باريس وتؤكِّ    بوإذ ترحِّ   
ة وسـائر   ختـصّ  بـني الـدول واملنظمـات الدوليـة امل          حقيقيةٍ  فريداً إلقامة شراكةٍ   برناجماًاألطر الدولية و  

هتدف إىل القضاء علـى     ،  أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال مكافحة املواد األفيونية األفغانية املصدر         
االجتــار غــري املــشروع بــاملواد األفيونيــة، وزراعــة خــشخاش األفيــون وإنتاجــه، واالســتهالك العــاملي  

وتعزيـز  ري، كمـا هتـدف إىل إنـشاء         كبإىل احلّد من ذلك بقدرٍ       وأللهريوين واملواد األفيونية األخرى     
  مكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية،من أجل ائتالف دويل واسع 

يف الــيت ُعقــدت للــشركاء يف ميثــاق بــاريس املــؤمترات الوزاريــة الدوليــة  وإذ تــستذكر  
ــاريس عــام   ــا عــام  ويف  ٢٠٠٦ ويف موســكو عــام  ٢٠٠٣ب ، حيــث تعــزز يف هــذا  ٢٠١٢فيين

التــزام الــشركاء يف ميثــاق بــاريس ببــذل اجلهــود املــشتركة ملكافحــة االجتــار غــري خــري املــؤمتر األ
  يف املستقبل،من هذا القبيل ع إىل انعقاد اجتماعات وزارية املشروع باملواد األفيونية، وإذ تتطلَّ

متابعـة  " واملعنـون    ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦خ   املـؤرَّ  ٥٥/١١ قرارها   اًوإذ تستذكر أيض    
اري الثالث للشركاء يف ميثاق باريس ملكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونيـة             املؤمتر الوز 

املتحـدة   لـدول ومكتـب األمـم     بأنَّـه ينبغـي ل    ، الـذي أعربـت فيـه عـن اقتناعهـا            "األفغانية املصدر 
 ة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة الفاعلـة          املعين باملخدِّرات واجلرمية وأجهزة األمم املتحدة املختـصَّ       

  الة،ترمجة نتائج ذلك املؤمتر الوزاري إىل إجراءات فعَّ
رات مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ         باملنـشور الـصادر عـن         بقلـق  وإذ حتيط علمـاً     
ــة ــونواجلرمي ــام     : أفغانــستان"  واملعن ــون لع ــصائية عــن األفي ــة االستق  النتــائج – ٢٠١٢الدراس
فـة الـيت بذلتـها حكومـة      اجلهـود املتواصـلة واملكثَّ  ه علـى الـرغم مـن   ، الذي ذُِكر فيـه أنَّـ     "املوجزة

خــشخاش األفيــون غــري   زراعــة ل ، ارتفــع معــدَّ ٢٠١٢أفغانــستان واجملتمــع الــدويل يف عــام    
ــاج األفيــون جــاء أساســاً  املــشروع، يف حــني أنَّ  ــة    االخنفــاض يف إنت  نتيجــة ملــرض أصــاب النبت

  سوء األحوال اجلوية،لو
االستقــصائية ذاهتــا أقــرَّت بــالترابط الــشديد بــني انعــدام  الدراســة  أنَّبــحتــيط علمــاً وإذ   

 أنَّ األمن واالفتقار إىل املساعدة الزراعية وزراعة خشخاش األفيون، وإذ تعرب عن قلقهـا مـن              
  ، ٢٠١٢ر يف عام عدد املقاطعات اخلالية من اخلشخاش يف أفغانستان مل يتغيَّ
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 التنمية احمللية عوامل قد تشجِّع علـى         بأن تعزيز األمن وسيادة القانون ودعم      وإذ تسلِّم   
  األخذ ببدائل مشروعة عن زراعة خشخاش األفيون،

 مـن   حلـدِّ الراميـة إىل ا   الـة   قة والـشاملة والفعَّ    ضرورة زيادة تعزيـز التـدابري املنـسَّ        وإذ تدرك   
 ، وإذ تالحـظ أنَّ    واسـتهالكها زراعة خشخاش األفيون ومـن إنتـاج املـواد األفيونيـة واالجتـار هبـا                

الشركاء يف ميثاق باريس اعترفوا، يف إعالن فيينا الذي اعتمده املؤمتر الـوزاري الثالـث للـشركاء         
له  مبـا تـشكِّ    )٢٢(يف ميثاق باريس ملكافحة االجتار غري املشروع بـاملواد األفيونيـة األفغانيـة املـصدر،              

  العامل،مناطق خمتلفة من من خطر على السلم واالستقرار الدوليني يف األفيونيات هذه 
التزاَمهـا الراسـخ بـضمان معاجلـة مجيـع جوانـب العمـل علـى خفـض                  تؤكِّد جمـدَّداً    وإذ    

ــاق       ــادئ ميث ــام ألغــراض ومب ــال الت ــدويل يف إطــار االمتث الطلــب وخفــض العــرض والتعــاون ال
يف ظـل االحتـرام    وخباصـة  )٢٣(املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،     األمم

 ،مبــدأ عــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــدولويادة الــدول وســالمة أراضــيها، الكامــل لــس
 ومبـادئ املـساواة يف      ،مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وكرامة مجيع األفراد األصيلة        و

  احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول،
ر سـلباً علـى     عة يـؤثِّ   أنَّ اخلطر املستمر الذي تشكِّله املخدِّرات غـري املـشرو          وإذ تالحظ   

  ض التنمية املستدامة،األسس االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمعات ويقوِّ
يوليـه  / متوز ٢٥خ   املؤرَّ ٢٠٠٧/١١ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تستذكر   
  ،"راتدعم تدابري أفغانستان وبراجمها الرامية إىل مكافحة املخدِّ" واملعنون ٢٠٠٧

سـطنبول،  إت يف   َدقِـ أفغانـستان الـيت عُ    بـشأن    نتائج املؤمترات الدولية     وإذ تضع يف اعتبارها     
، ويف  ٢٠١١ديـسمرب   /ملانيـا، يف كـانون األول     أ، ويف بـون،     ٢٠١١نـوفمرب   /تركيا، يف تشرين الثاين   

  رات كموضوع حموري جامع،، واليت تناولت مكافحة املخد٢٠١٢ِّيوليه /طوكيو، يف متوز
رات،  باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان يف جمـال مكافحـة املخـدِّ                 بترحِّوإذ    

 األعضاء إىل تعزيز دعمها الشامل للسلطات األفغانية يف مكافحة املواد األفيونيـة غـري      وتدعو الدولَ 
  إىل القـضاء علـى الطلـب علـى         الراميـة جمموعـة مـن التـدابري        من خالل عّدة وسائل منـها     املشروعة،  

 يف ضـوء  خصوصاًو وتقييد عرض هذه املواد،  كبريإىل حدٍّ خفضه  املواد األفيونية غري املشروعة أو      
   األمنية كاملة إىل القوات األفغانية،املسؤوليةنقل  ل٢٠١٤ عام بنهايةر استكماهلا عملية املقرَّال

───────────────── 
  .E/CN.7/2012/17 انظر  )22( 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )23( 
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تعـاون الرامـي    ذها الـدول اجملـاورة ألفغانـستان لتعزيـز ال         فِّـ  على األنشطة اليت تن    وإذ تثين   
  سالئف الكيميائية إىل أفغانستان،الإىل مكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية وهتريب 

ــرب   ــدويل       وإذ تع ــاون ال ــز التع ــة إىل تعزي ــدول األعــضاء الرامي ــود ال ــدها جله  عــن تأيي
يهــدِّد  لـه االجتـار غـري املـشروع بـاملواد األفيونيـة مـن خطـر        واإلقليمـي مـن أجـل مواجهـة مـا ميثِّ     

ــذها،       ــة وتنفي ــادرات اإلقليمي ــز املب ــالء االهتمــام الواجــب لتعزي ــدويل، مــع إي ــادل اجملتمــع ال وتب
 وكـشف   ،يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية       املعلومات واملمارسات اجليدة    

تخدمة يف صـنع    قات املالية املرتبطة هبا وإيقافهـا، ومنـع تـسريب الـسالئف الكيميائيـة املـس               التدفُّ
 من تعاطي املخـدِّرات واالرهتـان هلـا         املواد األفيونية على حنو غري مشروع يف أفغانستان، واحلدّ        

  باّتباع هنج شامل،
دعمهــا ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف جهــوده   جمــدَّداً دوإذ تؤكِّــ  

هـة حنـو النتـائج إىل أفغانـستان وبلـدان ميثـاق             الة وموجَّ م من مساعدة فعَّ   قدَّتنسيق ما يُ  الرامية إىل   
برناجمه اإلقليمي من أجل أفغانستان والبلـدان اجملـاورة،          وخباصة من خالل     باريس ذات األولوية،  

الـربامج املواضـيعية واإلقليميـة األخـرى،        باإلضـافة إىل    والربنامج اإلقليمي جلنوب شـرق أوروبـا،        
  حيثما كان ذلك مناسباً،

 إعالن فيينا الذي اعتمده املؤمتر الـوزاري الثالـث للـشركاء يف            أنَّ دَّداًتؤكِّد جم   -١  
مبا فيـه جماالتـه      )٢٤(ميثاق باريس ملكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية األفغانية املصدر،         

الرئيسية األربعة، يعترب خارطة طريق الختـاذ إجـراءات ملموسـة وإقامـة تعـاون دويل                املواضيعية  
  ار مبادرة ميثاق باريس للفترة املقبلة؛يف إط

 الدول األعضاء أن تكفل، بالتعاون مع مكتب األمـم املتحـدة             مناشدةَ تواصل  -٢  
ة، رات وسـائر اهليئـات الدوليـة املختـصَّ        دِّرات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـ          املعين باملخدِّ 

وزاري الثالـث للـشركاء يف ميثـاق بـاريس،     التنفيذ الكامل إلعالن فيينا الذي اعتمـده املـؤمتر الـ         
  بوسائل منها، حسب االقتضاء، تيسري الشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين؛

ُّ اجملتمَع الدويل على االستفادة على حنو كامل من مبـادرة ميثـاق بـاريس               حتث  -٣  
شروعني للمـواد   بغية االستمرار يف مساعدة أفغانستان علـى مكافحـة الزراعـة واإلنتـاج غـري املـ                

األفيونية، وتـدعم جهـود مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف دراسـة الوضـع                      

───────────────── 
  .E/CN.7/2012/17ظر ان  )24( 
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املتعلق بالزراعة واإلنتاج غري املـشروعني يف أفغانـستان هبـدف تعزيـز التـدابري املنـسَّقة والـشاملة                   
  ار هبا واستهالكها؛والفعَّالة خلفض زراعة خشخاش األفيون وإنتاج املواد األفيونية واالجت

ــشجِّ  -٤   ــدولَعت ــة        ال ــات الدولي ــن خــالل اآللي ــسيق م ــز التن ــى تعزي ــضاء عل  األع
واإلقليمية القائمة، مبا فيها مبـادرة ميثـاق بـاريس، مـن أجـل تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات                      

ا يف ذلـك    ، مبـ  عرب احلدود هبدف مكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونية األفغانية املـصدر           
ترمـي إىل القـضاء علـى العـرض والطلـب علـى املـواد األفيونيـة                 من خالل جمموعة من التدابري اليت       

   كبري؛ إىل حدٍّماهضخفغري املشروعة، أو 
بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  مــع التقــدير حتــيط علمــاً  -٥  
ــدِّ ــذي أُ باملخـ ــة الـ ــرات واجلرميـ ــالًدَِّعـ ــرار  عمـ ــة  بقـ ــؤ٥٥/١١اللجنـ ــارس / آذار١٦خ رَّ املـ مـ
إعـالن فيينـا الـذي اعتمـده     أُلقيت حـول  اليت املرفقة به للكلمات   وباخلالصة الوافية    )٢٥(٢٠١٢

املؤمتر الوزاري الثالث للشركاء يف ميثاق باريس ملكافحة االجتار غري املشروع باملواد األفيونيـة              
  األفغانية املصدر؛

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين لــدى   تكميليــةًفيــة أداةً تلــك اخلالصــة الواتعتــرب  -٦  
نه مـن  مـا تتـضمَّ  دمـج   التشاور مع الـدول األعـضاء، إىل        من خالل   رات واجلرمية هتدف،    باملخدِّ

  أفكار وحوافز وحتويلها إىل تدابري ملموسة يف إطار ميثاق باريس؛
ميثـاق بـاريس،    درة  مبا بالنتائج السياسية والتنفيذية للمرحلة الثالثة من        بترحِّ  -٧  
  هـذه املرحلـة    تقيـيم الـصادرة يف إطـار      توصـيات   السـتنتاجات و  مراعـاة اال  د على ضـرورة     وتشدِّ

  ؛بادرةاملمواصلة تنفيذ سياق على النحو الواجب يف 
ــ  -٨   ــضترحِّ ــاريس، عمــالً     باســتهالل  اًب أي ــاق ب ــادرة ميث ــة مــن مب ــة الرابع املرحل

 ٦د يف فيينـا يـومي       قِـ ، الـذي عُ   املعين بالسياسات ي  بالقرار الصادر عن اجتماع الفريق التشاور     
، وتدعو الدول األعـضاء إىل تقـدمي الـدعم الـالزم لتنفيـذ هـذه املرحلـة                  ٢٠١٣مارس  / آذار ٧و

  النتائج؛حتقيق هة حنو  إىل أهداف واقعية وتدابري موجَّ استناداً،االً فعَّتنفيذاً
ت واجلرمية أن يواصل التعـاون      را إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ      تطلب  -٩  

ي مع الدول األعضاء على حتديد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة وتلبيتـها مـن أجـل التـصدِّ                    
دة يف بفعاليــة ملــشكلة املــواد األفيونيــة غــري املــشروعة، وخباصــة يف اجملــاالت ذات األولويــة احملــدَّ 

  إعالن فيينا؛
───────────────── 

 )25(  E/CN.7/2013/12.  
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واملـــشتركة العامـــة  مبـــدأ املـــسؤولية  إىل اجملتمـــع الـــدويل، اســـتناداً إىلتطلـــب  -١٠  
تطبيق هنج شامل ومتوازن، توفري املساعدة التقنية والدعم التقين على حنـو عاجـل وكـاف إىل                 بو

املواد األفيونيـة غـري املـشروعة       بـ االجتار  مكافحة  البلدان املعنية بغية تعزيز قدراهتا وجهودها على        
، وخاصـة   رامج املكتـب املواضـيعية واإلقليميـة      بـ وسالئفها، يف إطار ميثاق باريس وبالتنسيق مع        

   والربنامج اإلقليمي جلنوب شرق أوروبا؛أفغانستان والبلدان اجملاورةاخلاص ب اإلقليمي هبرناجم
إليهــا م رات واجلرميــة أن يقــدِّإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ تطلــب   -١١  
خذة يف تنفيذ املرحلة الرابعة من مبـادرة         املتَّ م احملرز واإلجراءات  منتظمة عن التقدُّ  سنوية  تقارير  

  ؛رهناً بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانيةميثاق باريس، 
 ة عـن  األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل املـسامهة مبـوارد خارجـ         الدولَ تدعو  -١٢  
  . لقواعد األمم املتحدة ولوائحهاحتقيق تلك األغراض، وفقاًمن أجل امليزانية 

      
    ٥٦/٤القرار     
      عنها اجلديدة واإلبالغاملؤثِّرات النفسانية  كشف علىتعزيز التعاون الدويل     

  رات،املخدِّ جلنة إنَّ  

، بـــشأن تعزيـــز تبـــادل ٢٠٠٥مـــارس / آذار١١ املـــؤرَّخ ،٤٨/١ قرارهـــا إذ تـــستذكر  
االتفاقيـات  مبقتـضى   املعلومات عن االجتاهات املستجدَّة يف تعاطي املواد غري اخلاضـعة للمراقبـة             

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

  هبا، املعلومات عن احتمال تعاطي شبائه القنَّبني االصطناعية املستثرية للمستقبِالت واالجتار
، بـشأن تنـاول   ٢٠١٠مـارس  / آذار ١٢، املـؤرَّخ    ٥٣/١٣رها   قرا كذلك وإذ تستذكر   

  بوصفه اجتاهاً مستجِّداً يف تعاطي املخدِّرات يف بعض املناطق،" البوبرز"املواد 
، بــشأن تعزيــز التعــاون ٢٠١٢مــارس / آذار١٦خ  املــؤرَّ،٥٥/١قرارهــا وإذ تــستذكر   

  ، النفساين اجلديدةاملواد ذات التأثرييات اليت تطرحها ي للتحّدالدويل يف التصّد
الــيت ُيحتَمــل أن اجلديــدة املــؤثِّرات النفــسانية  إزاء عــدد قلقهــاعــن  ُتعــرب جمــدَّداًوإذ   

ل حتـايالً  يـشكِّ ّممـا  ق كبدائل قانونية لعقاقري ختـضع ملراقبـة دوليـة،           ُتسوَّ تكون خطرية وما زالت   
  على تدابري املراقبة القائمة،
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آثـاَر  متاثـل   قد يكون هلا آثاٌر     اجلديدة الناشئة   رات النفسانية   من أنَّ املؤثِّ   وإذ يساورها القلق    
تالحـظ    علـى صـحة النـاس وسـالمتهم، وإذ         خمـاطرَ ل   تـشكِّ  قـد العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية، و    

  ،وتبادل تلك البياناتاملواد هذه احلاجة إىل مجع بيانات إضافية بشأن آثار 
ــ ً أيــضايــساورها القلــقوإذ    ــة منظَّك مــن أنَّ هنال مــة عــابرة للحــدود  مجاعــات إجرامي
ها الـيت تـدرّ   املتزايـدة    األرباح   وتغتنم املواد   هلذهتنشئ أسواقاً   ، يف أحناء معيَّنة من العامل،       الوطنية

   الثغرات املوجودة يف آليات املراقبة والنظم القانونية القائمة،تستغلّوعليها تلك األسواق 
اجلديــدة واملخــاطر الــيت ميكــن لــبعض املــؤثِّرات النفــسانية اآلثــاَر الــضارة   بــأنَّرُّوإذ تقــ  

مـصدر  ُتعـّد  الـشباب،  الـضرُر الـذي تلِحقـه ب   ، مبـا يف ذلـك      النـاس وسـالمتهم    لصحةتسببها   أن
  ل مجيع الدول األعضاء مسؤولية مشتركة إزاءه،قلق عاملي تتحمَّ

 الـذي قـد     َرديـدة والـدو   اجلهبا املؤثِّرات النفسانية     اليت تظهر    الوترية السريعة  وإذ تدرك   
  املواد والترويج هلا،هذه يه اإلنترنت ووسائط اإلعالم يف التجارة يف تؤّد

اآلليـات اإلقليميـة   باالستفادة مـن  ر،  إنشاء نظام عاملي لإلنذار املبكّ أنًَّوإذ تدرك أيضا    
نفـسانية  مـؤثِّرات    يف الوقـت املناسـب عـن ظهـور           ، حسبما يكون مناسباً، يتيح اإلبالغَ     القائمة

املــواد هــذه سوق الطبيعــة املعقَّــدة واملتغّيــرة لــفهــم يف الــدول األعــضاء ميكــن أن يفيــد جديــدة، 
  ،لتلك السوقي دِّلتصل تدابري اختاذو

املخـاطر   الن اخلطوة األوىل حنو تقييم     كشف املواد الناشئة وحتديدها ميثّ      إىل أنَّ  وإذ تشري   
 مـا يتعلـق     ُعمجـ يلـزم   اجلديـدة، ولـذلك     رات النفـسانية    أن تنطوي عليها املـؤثِّ     اليت ُيحتمل الصحية  

 علـى  ظافـ احل و،املواد من معلومـات علميـة ووبائيـة وذات صـلة بالتحليـل اجلنـائي والـُسمِّية         هبذه  
   ونشرها،هذه املعلومات

التحليـل واإلبـالغ    : م لربنامج الرصد العاملي للعقـاقري االصـطناعية        بالعمل القيِّ  هوإذ تنوِّ   
 يف جمــال مجــع ،ذه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   الــذي ينفِّــواالجتاهــات،

، مـن خـالل   ٥٥/١رات جلنـة املخـدِّ  مبقتـضى قـرار    اجلديـدة،   املؤثِّرات النفـسانية    املعلومات عن   
  رسل إىل مجيع الدول األعضاء اليت تولَّت إرساله إىل األقاليم،استبيان أُ
التحـّدي   " املعنـون  ،رات واجلرميـة  مم املتحدة املعين باملخدِّ    بتقرير مكتب األ   بوإذ ترحِّ   

م ، والـذي يقـدِّ    ٢٠١٣مـارس   /شر يف آذار  ، الـذي نُـ    "املؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة    الذي تطرحه   
  املؤثِّرات النفسانية اجلديدة،تطرحها نظرة شاملة عن طبيعة وحجم التحديات اليت 
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ق ومتكامــل لكــشف ج شــامل ومنــسَّبــاع هنــ علــى اّت األعــضاَء الــدولَعتــشجِّ  -١  
 الـصحة ومحايـة     بتـشارك جيمـع هيئـات     املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وحتليلـها وحتديـدها، وذلـك          

أجهـزة إنفـاذ    و العامـة بـشأن العقـاقري     سياسات  الـ اإلدارات احلكومية املـسؤولة عـن       واملستهلك  
ب املـصلحة املعنـيني،   قطـاع العـدل وسـائر أصـحا     وأجهـزة مراقبـة احلـدود واجلمـارك و         القانون

  ؛حسبما يكون مناسباً
لمــؤثِّرات عّمـا ل  علـى مواصــلة مجـع املعلومــات    األعــضاَء الـدولَ ع أيــضاًتـشجِّ   -٢  

وذلـك باالسـتفادة    ،  على صـحة النـاس وسـالمتهم      وخماطر  تأثريات ضارة     من النفسانية اجلديدة 
 عـن املستـشفيات ومراكـز العـالج         ية والبيانات الـصادرة   البيانات الكيميائية واملتعلقة بالُسمِّ   من  

  ؛يفيد هبا األفرادية والبيانات اليت مِّوإزالة الُس
اســـتباقياً يف كـــشف  هنجـــاً تتَّبـــع علـــى أن  األعـــضاَء الـــدولَع كـــذلكتـــشجِّ  -٣  

يف خمتــربات التحاليــل اجلنائيــة واختبــار درجــة ُســمِّيتها، وحتديــدها املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة 
ون اإلقليمـي واألقـاليمي، يف نقـاط الـدخول، وعـرب الـنظم الربيديـة أو نقـاط                  بوسائل منها التعـا   

مبــا للمــؤثِّرات البيــع، مبــا يف ذلــك عــرب اإلنترنــت، وأن ترصــد االجتاهــات الناشــئة فيمــا يتعلــق    
ــشارها       ــة علــى الــصحة والــسالمة، وبانت ــأثريات ضــارة وخمــاطر حمتمل ــدة مــن ت النفــسانية اجلدي

  ؛وصْنعها وتوزيعها ومضبوطاهتاجها وتوافرها وتركيبتها وإنتا
 كشف املـؤثِّرات    عناملعلومات  فيما بينها    على أن تتبادل      األعضاءَ  الدولَ حتثُّ  -٤  

، وأن   والـسالمة  علـى الـصحة   الـيت تطرحهـا     واملخـاطر   وعـن التـأثريات الـضارة       النفسانية اجلديدة   
رات واجلرمية، مـن خـالل      املخدِّمكتب األمم املتحدة املعين ب    تتشارك يف تلك املعلومات أيضاً مع       

 بغيـة التحليـل واإلبـالغ واالجتاهـات،       : برنامج الرصد العاملي للعقاقري االصطناعية    عدة سبل منها    
حتليــل املعلومــات وتعميمهــا يف الوقــت املناســب علــى مجيــع الــدول األعــضاء، باســتخدام الــنظم   

  ك مناسباً؛حيثما كان ذل ،اإلقليمية لإلنذار املبكّروالشبكات الوطنية و
ــضاحتــثُّ  -٥   ــدولَ أي ــات عــن    األعــضاَء ال ــى إدراج معلوم ــضارة   عل ــأثريات ال الت

 لـصحة النـاس وسـالمتهم، وذلـك       املؤثِّرات النفسانية اجلديـدة     واملخاطر اليت ُيحتمل أن تسّببها      
ذلـك مـن    التوعية، و  مصمَّمة وفقاً للمستهدفني هبا، مبا يف ذلك      لوقاية  لاستراتيجيات  من خالل   

 املــؤثِّرات النفــسانية اجلديـدة الــيت ال ختــضع   بـأنَّ لــدى النــاسلتــصورات العامـة  ل التــصدِّي أجـل 
  ؛مواد مأمونةهي العقاقري لرقابة 

تــشجِّع الــدولَ األعــضاء ومكتــَب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة     -٦  
نظمـات املعنيـة علـى التـشارك        ومنظمة الصحة العاملية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات وسائر امل        
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للتــصّدي يف األفكــار واجلهــود واملمارســات اجليــدة واخلــربات وتبادهلــا يف اعتمــاد تــدابري فعَّالــة 
لتحـدِّيات الفريـدة الـيت تطرحهـا املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة، والـيت ميكـن أن تـشمل، ضـمن            ل

  مية وقيود جديدة؛تدابري التصدِّي الوطنية األخرى، إصدار قوانني ولوائح تنظي
رات واجلرميـة علـى أن يواصـل، رهنـا           األمم املتحدة املعين باملخدِّ     مكتبَ حتثُّ  -٧  

ــوارد   ــوافر م ــن خــارج  بت ــة، تطــوير البوّ م ــة    امليزاني ــات التعاوني ــة للعملي ــة الطوعي ــة اإللكتروني اب
يهـدف  رات، لفحـص املخـدِّ  أو /للتحليـل اجلنـائي و  الدولية، وهي برنـامج للمختـربات الوطنيـة        

 املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، مبــا يف ذلــك  عــنين للمعلومــات اآلشامل والتبــادل الــتيــسري إىل 
 بيانــات حتليــل وكــذلك،  الكتليــة املرجعيــةاملنــهجيات التحليليــة، والوثــائق املرجعيــة واألطيــاف

 بـشأن املـؤثِّرات   استـشاري   ر   تـوفري مركـز مرجعـي عـاملي ومرصـد إنـذار مبكّـ              بغيةاالجتاهات،  
  النفسانية اجلديدة؛

رات واجلرمية أن ينظـر يف إدراج        إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ      تطلب  -٨  
، واإلبــالغ عنــها ضــمن براجمــهاملــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة يف كــشف تقــدمي املــساعدة التقنيــة 

   الدول األعضاء أن تنظر يف تقدمي املساعدة التقنية الثنائية؛إىلوتطلب 
عــن  ةخارجــ اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد  وســائَر األعــضاَء الــدولَعوتــد  -٩  

  . وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا،امليزانية هلذه األغراض
    

    ٥٦/٥القرار     
      تعزيز تبادل اخلربات واملعارف يف جمال توصيف مسات املخدِّرات بالتحليل اجلنائي    

  رات، جلنة املخدِّإنَّ  

ــستذ   ــادة كرإذ ت ــشروع يف       ٩ امل ــري امل ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غ ــة األم ــن اتفاقي  م
 اليت تنص على أن تتعاون األطراف يف االتفاقيـة          )٢٦(،١٩٨٨رات العقلية لسنة    املخدِّرات واملؤثِّ 

بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفـاذ القـوانني ملنـع ارتكـاب اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف                   فيما بينها   
   من االتفاقية،٣ن املادة  م١الفقرة 

 الـذي سـلَّمت فيـه       ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٩ املـؤرَّخ  ٤٧/٥ قرارهـا    وإذ تستذكر أيضاً    
بأمهية حتديـد خـصائص املخـدِّرات غـري املـشروعة وتوصـيف مساهتـا يف دعـم مـا ُيـضطلع بـه يف                      

───────────────── 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )26( 
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  للمعلومــات االســتخباراتية ومــن أنــشطة عملياتيــة، وكــذلك يف مجــعٍإطــار إنفــاذ القــانون مــن  
مكافحــة املخــدِّرات غــري املــشروعة علــى الــصعيد الــدويل، ونوَّهــت بــضرورة التبــادل الفعَّــال     

قـــة بتوصـــيف مســـات املخـــدِّرات بـــني الـــدول مـــن أجـــل االرتقـــاء بالقـــدرة  للمعلومـــات املتعلِّ
االستخباراتية لربامج توصيف مسات املخدِّرات إىل املستوى األمثـل، وتـسهيل اسـتبانة مـصادر               

   غري املشروعة وأمناط االجتار هبا وشبكات توزيعها،املخدِّرات
، بــشأن اســتخدام ٢٠٠٧مــارس / آذار١٦خ رَّ املــؤ٥٠/٩ قرارهــا وإذ تــستذكر كــذلك  

 لعمــل أجهــزة إنفــاذ قــوانني  اويــات دعمــاًيرات وتوصــيف مســات الكيمحتديــد خــصائص املخــدِّ 
  يات، وكذلك حتليل االجتاهات،ية وتنفيذ العملاترات يف جمايل مجع املعلومات االستخباراملخدِّ

مت فيـــه ، الـــذي ســـل٢٠٠٧َّمـــارس / آذار١٦خ رَّ املـــؤ٥٠/٤ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  
 مـن نظـم مراقبـة املخـدِّرات      يـه خمتـربات حتليـل العقـاقري باعتبارهـا جـزءاً           بالدور اهلـام الـذي تؤدِّ     

 إنفــاذ القــانون  وبأمهيــة نتــائج املختــربات وبياناهتــا بالنــسبة لــنظم العدالــة اجلنائيــة وســلطات        
  والسلطات الصحية ومقرِّري السياسات،

، الـذي ناشـدت فيـه    ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ املؤرَّخ ٥٢/٧ قرارها وإذ تستذكر أيضاً    
ــة أن تــسهم يف أعمــال مكتــب     ــة واإلقليميــة والدولي الــدولَ األعــضاء والكيانــات دون اإلقليمي

فري اخلــربة الالزمــة لتطــوير شــبكات  األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن خــالل تــو  
للتعــاون بــني املختــربات واستكــشاف ســبل مبتكــرة لــضمان تبــادل اخلــربات واملعلومــات علــى  

  النطاق العاملي مبزيد من الفعالية،
ــذلك    ــستذكر كـ ــا  وإذ تـ ــاً لقراريهـ ــؤ٥٤/٣ و٥٢/٧، وفقـ ــارس / آذار٢٥خني رَّ املـ مـ
ل إليهـا هلـا   ات حتليل العقاقري والنتائج الـيت تتوصَّـ     ، أنَّ موثوقية التحاليل اليت جتريها خمترب      ٢٠١١

املواءمة الدوليـة للبيانـات وتبـادل املعلومـات         كذلك   منها إنفاذ القانون، و     يف جماالتٍ  آثار بالغة 
عن املخدِّرات وتنـسيقها علـى النطـاق العـاملي، وأنَّ احلـصول علـى عيِّنـات مرجعيـة مـن املـواد                       

  أساسياً من شروط ضمان اجلودة لتحقيق املوثوقية املطلوبة،اخلاضعة للمراقبة ميثِّل شرطاً 
 شــديدة أنَّ تبــادل املعلومــات واالســتخبارات وأفــضل املمارســات أمــور      وإذ تــدرك  

مهية لتمكني سلطات إنفاذ القـانون مـن النجـاح يف منـع االجتـار باملخـدِّرات والكـشف عنـه                     األ
  والتحقيق فيه،

 إىل توصــيف دِّرات بالتحليــل اجلنــائي اســتناداً   بــأنَّ توصــيف مســات املخــ   وإذ تــسلِّم  
شـــوائب الكيمياويـــات وحتديـــد التركيـــب الكيميـــائي العـــام وقيـــاس اخلـــصائص اخلارجيـــة أو  



E/2013/28 
E/CN.7/2013/14 

 

36  
 

ت مـن   خصائص مواد التغليف، حسب نوع املخدِّرات غري املـشروعة، ميكـن أن يفيـد يف التثبُّـ                
  وجود روابط بني خمتلف املضبوطات من املخدِّرات،

، إضــافة إىل ستقاة مــن توصــيف مســات املخــدِّرات بــأنَّ املعلومــات املــ أيــضاًوإذ تــسلِّم  
 فعَّالـة لتحديـد اجلهـات       ل أداةً  ميكـن أن تـشكِّ     ،املعلومات االستخباراتية املتعلقـة بإنفـاذ القـانون       

فة أو اجلماعـــات الـــضالعة يف االجتـــار باملخـــدِّرات، واألســـاليب والكيمياويـــات الـــيت  املـــستهَد
 لـربط املخـدِّرات      قويـةً  اجلماعات لتصنيع املخدِّرات، وميكن أن تشكِّل وسيلةً      تستخدمها هذه   

  فة أو اجلماعات الضالعة يف االجتار باملخدِّرات،املضبوطة باجلهات املستهَد
ــذلك    ــسلِّم كـ ــشفوعاً     وإذ تـ ــائي مـ ــل اجلنـ ــدِّرات بالتحليـ ــات املخـ ــيف مسـ ــأنَّ توصـ  بـ

 لتعزيـز القـدرة      فعَّالـةً  ل طريقـةً  القـانون ميكـن أن يـشكِّ      باملعلومات االستخباراتية املتعلقـة بإنفـاذ       
على املسامهة يف خفض الطلب علـى املخـدِّرات، وبـصفة خاصـة يف خفـض عـرض املخـدِّرات                 

  على النطاق العاملي،
حيـول  ّممـا    تفاوت قدرات خمتربات حتليل العقاقري يف الدول األعضاء،          وإذ تالحظ بقلق    

باملخدِّرات، ويقلِّل مـن قيمـة النتـائج املختربيـة بالنـسبة لـسلطات              دون تبادل املعلومات املتعلقة     
  إنفاذ القانون،

 أنَّ جرمية االجتار باملخدِّرات وغريها من اجلرائم ذات الـصلة           تؤكِّد من جديد    -١  
ب زيـادة التعـاون الـدويل وتبـادل       ياً مـشتركاً علـى النطـاق العـاملي يتطلَّـ          باملخدِّرات تشكِّل حتـدِّ   

  ي هلا على حنو أكثر فعالية؛ملعارف املتعلقة بسبل وأساليب التصدِّاخلربات وا
 بتـسهيل وتـشجيع     ،حيثما كان ذلـك مناسـباً     ،   الدولَ األعضاَء أن تقوم    تناشد  -٢  

التعاون بني خرباء التحليل اجلنائي وموظفي إنفاذ القانون، وأن تعزِّز استفادهتم يف عملـهم مـن                
ذ القانون وما يتصل بذلك من توصـيف لـسمات املخـدِّرات            املعلومات املستقاة من أجهزة إنفا    

  بالتحليل اجلنائي؛
 الدولَ األعضاَء أن تتبادل خرباهتا ومعارفها وأفضل ما لـديها مـن             تناشد أيضاً   -٣  

 مبـا فيهـا   ،حليـل اجلنـائي علـى الـصعيد العـاملي     ممارسات يف جمال توصيف مسـات املخـدِّرات بالت   
رات املـضبوطة يف املختـربات الـسرية         اجلنائي لـسمات املخـدِّ     لي التحلي املعلومات عن التوصيف  

  ؛وبشحنات كبرية
 الدولَ األعضاَء إىل ضمان إمكانية تقدمي العيِّنات ذات الصلة مـن أشـيع        تدعو  -٤  

العيِّنــات املــأخوذة وخــصوصاً ، مثــل املخــدِّرات االصــطناعية وســالئفها، املخــدِّرات اســتخداماً
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ة واالسـتخبارات، إىل خمتـربات التحليـل اجلنـائي الـيت لـديها اخلـربة                ألغراض التحقيقـات الدوليـ    
الالزمة إلجراء حتلـيالت توصـيفية بغيـة التثبُّـت بالتحليـل اجلنـائي مـن وجـود روابـط فيمـا بـني                        

  تلك العيِّنات؛
 إىل النظــر يف تطــوير اخلــربات يف جمــال توصــيف  األعــضاَء الــدولَتــدعو أيــضاً  -٥  

يــل اجلنــائي، واستكــشاف ســبل مبتكــرة لــضمان زيــادة فعاليــة تبــادل   مســات املخــدِّرات بالتحل
املعلومات على النطاق العاملي، واملسامهة بتلك اخلربات يف أعمال مكتب األمـم املتحـدة املعـين       

  باملخدِّرات واجلرمية؛
 املنظمـة الدوليـة للـشرطة       مثـل  املعنيـة بإنفـاذ القـانون،         الدوليـةَ   املنظماتِ تدعو  -٦  
 إىل التعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              ،ومكتب الـشرطة األوروبيـة    ) اإلنتربول(اجلنائية  

باملخــدِّرات واجلرميــة والــدول األعــضاء علــى إجيــاد حلــول توافقيــة ومــشتركة ملــسألة توصــيف   
  مسات املخدِّرات وتبادل املعلومات؛ 

نظــر يف تعمــيم  مكتــَب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة علــى ال تــشجِّع  -٧  
  جوانب توصيف مسات املخدِّرات بالتحليل اجلنائي، قدر اإلمكان، يف الربامج اإلقليمية والوطنية؛

 مكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل القيام، بالتعاون مـع            دعوت  -٨  
ال توصـيف    مـن األسـاليب وأفـضل املمارسـات يف جمـ           الدول األعضاء، بتحديد ما يتوافر حالياً     

واملعــارف يف جمــال توصــيف التــشارك يف اخلــربات مســات املخــدِّرات، ودراســة ســبل ووســائل 
 ، املعلومـات املـستقاة مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون         ، إضـافة إىل   مسات املخدِّرات بالتحليـل اجلنـائي     

ات  الدولَ األعـضاَء وغريهـا مـن اجلهـ     واالستفادة من هذه األداة على الصعيد الدويل، وتشجِّعُ       
 لقواعـد    وفقـاً  ،امليزانيـة لتحقيـق هـذه األغـراض        ة عـن  خارجـ املاحنة على النظر يف تـوفري مـوارد         

  املتحدة وإجراءاهتا؛ األمم
املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل إدراج   األمم املتحدة مكتَبتدعو أيضاً  -٩  

ألمانة إىل جلنة موضوع تعزيز تبادل هذه اخلربات واملعارف يف التقرير السنوي الذي ترفعه ا
  .املخدِّرات عن الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدِّرات
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    ٥٦/٦القرار     
   ٢٠١١حتقيق أهداف اإلعالن السياسي لعام هود الرامية إىل اجلتكثيف     

  ) األيدز(فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب بشأن 
ت، وال سيما اهلدف املتمثِّل يف احلّد من انتشار يف أوساط متعاطي املخدِّرا

   املخدِّرات باحلقن بنسبة متعاطيفريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط 
      ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  

 )٢٧(،١٩٦١رات لـسنة    دِّ االلتزامات الواردة يف االتفاقية الوحيـدة للمخـ        إذ تعيد تأكيد    
  )٢٨(،"صحة البشر ورفاههم"ت فيها الدول األطراف عن قلقها بشأن اليت أعرب
ــد جمــدَّ    ــة    داًوإذ تؤكِّ ــشأن األلفي ــم املتحــدة ب ــواردة يف إعــالن األم ــات ال  ويف )٢٩( االلتزام

 بوقـف انتـشار      فيما يتعلـق   ٦ اهلدف    الغاية املندرجة يف إطار    ال سيما واألهداف اإلمنائية لأللفية،    
   وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ،٢٠١٥األيدز حبلول عام /يةفريوس نقص املناعة البشر

 االلتزامـات الـواردة يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن          أيـضاً  وإذ تؤكِّد جمدَّداً    
  )٣٠(التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،

، بـشأن تعمـيم احلـصول       ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢خ  ؤرَّ، امل ٥٣/٩ قرارها   وإذ تستذكر   
املخــدِّرات واملــصابني بفــريوس نقــص متعــاطي علــى الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم لفائــدة 

  املناعة البشرية أو املتأثرين به،
، بـشأن احليلولـة     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥خ  ، املـؤرَّ  ٥٤/١٣ قرارها   وإذ تستذكر أيضاً    

دة بفريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط متعـاطي املخـدِّرات           دون حصول أيِّ إصابات جدي    
  باحلقن وغريهم من متعاطي املخدِّرات،

───────────────── 
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )27( 
  .املرجع نفسه، الفقرة األوىل من الديباجة  )28( 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )29( 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩ائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثانظر   )30( 

 .الفصل األول، الباب جيم
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، وال سـيما  يتعـاطني املخـدِّرات  لالئـي   أنَّ إمكانية حصول النساء ا     وإذ تالحظ بقلق بالغ     
ــاحلقن،  ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    الالئــي يتعــاطني املخــدِّرات ب  علــى خــدمات الوقاي

  ، من إمكانية حصول الذكور عليها أقلّ هيوخفض الطلب على املخدِّرات
 النـساء الالئـي ُيعـانني مـن املـشاكل املتـصلة بتعـاطي مـواد اإلدمـان                   نَّأوإذ تالحظ بقلق      

ــا ُيحــرمن مــن فــرص احلــصول علــى العــالج ا     ــال املراعــي الحتياجــاهتن وظــروفهن   كــثرياً م لفّع
 وإذ تـستذكر يف هـذا الـصدد         اسـتفادهتن مـن تلـك الفـرص،       اخلاصة، أو يواجهن قيودا حتّد من       

، بــشأن تعزيــز االســتراتيجيات والتــدابري الــيت  ٢٠١٢مــارس / آذار١٦، املــؤرَّخ ٥٥/٥قرارهــا 
تلبِّي االحتياجات اخلاصة للنساء يف سياق الربامج واالستراتيجيات الـشاملة واملتكاملـة خلفـض              

  الطلب على املخدِّرات،
يف اإلعالن الـسياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة            الواردة   االلتزامات   اًدوإذ تؤكِّد جمدَّ    

تكثيـف جهودنـا مـن أجـل القـضاء علـى            ): األيـدز (البشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب          
 الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا اخلامــسة )٣١(فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واأليــدز،

 يف املائـة  ٥٠الت انتقـال الفـريوس بنـسبة    خفـض معـدّ  عمل على الال سيما االلتزام ب  ووالستني،  
  ،٢٠١٥بني متعاطي املخدِّرات باحلقن حبلول عام 

  الـذي أصـدره  )٣٢(،٢٠١٢ بالتقرير العاملي عن وباء األيدز العاملي لعام      اًحتيط علم وإذ    
ملناعــة متالزمــة نقــص ا/األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    برنــامج

الت  يف معــّد، والــذي يــشري إىل اخنفــاض حــادّ )برنــامج األيــدز وفريوســه ()األيــدز(سب تــاملك
ذت بـرامج شـاملة للوقايـة والرعايـة والعـالج والـدعم لفائـدة               انتقال الفريوس يف البلدان اليت نفَّ     

  الفريوس،بذلك الفئات األكثر تعرُّضاً لإلصابة 
مر يف اإلصــــابة بفــــريوس نقــــص املناعــــة ستاملــــرتفــــاع اال وإذ تالحــــظ بقلــــق بــــالغ  
األيدز وسائر األمراض املنقولة بالدم، وال سيما التهاب الكبد من النوعني بـاء وجـيم،               /البشرية

  ،بعض البلدانبني متعاطي املخدِّرات باحلقن يف 
 معــدَّل انتــشار داء الــسلّ والتــهاب الكبــد الفريوســي يف أوســاط   أنَّوإذ تالحــظ بقلــق  

 بـاحلقن،  طيهـا امتعوس نقص املناعة البشرية الذين يتعاطون املخدِّرات، وال سـيما         املصابني بفري 

───────────────── 
  .٦٥/٢٧٧اجلمعية العامة  قرارمرفق   )31( 
   متالزمة نقص املناعة املكتسب/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية  )32( 

)Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2012 (Geneva, 2012)(.  
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ما زال يزيد على املتوسط الوطين يف العديد من البلدان، وإدراكاً لقيمة دمـج فحـوص وعـالج              
الــسلّ والتــهاب الكبــد الفريوســي يف صــلب اخلــدمات القائمــة يف هــذا الــشأن، مثــل خــدمات   

  ملناعة البشرية وعالجه، حيثما أمكن ذلك،الوقاية من فريوس نقص ا
بتقرير املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة              وإذ حتيط علماً      
التـــصدِّي لتفـــشِّي األيـــدز وفريوســـه وســـائر األمـــراض املنقولـــة بالـــدم بـــني متعـــاطي "املعنـــون 
هـم عرضـة      بـاحلقن  رات يتعـاطون املخـدِّ    األشخاص الذين بأن  فيه  رف  عَت الذي يُ  )٣٣("املخدِّرات

  ،صابات التهاب الكبد الفريوسي والسلّإل
 الذي يـشري    )٣٤(،٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام       ب حتيط علماً أيضاً  وإذ    

 قد برز باعتبـاره قـضية اجتماعيـة خطـرية يف العديـد      ، باحلقن، وال سّيما   املخدِّرات يتعاط نَّإىل أ 
يات جديدة يف جمال الصحة العامة، مثل انتشار فريوس نقـص    يطرح حتدّ األمر الذي   بلدان،  من ال 

  املناعة البشرية والتهاب الكبد الفريوسي،
 اجلديدة قـد ينـذر مبخـاطر حمتملـة تنطـوي علـى              النفسانية حقن املؤثِّرات     أنَّ تالحظوإذ    

   املنقولة بالدم، يف بعض البلدان،األيدز واألمراض األخرى/ةانتشار فريوس نقص املناعة البشري
 أنَّ توثيــق التعــاون علــى الــصعيد الــوطين بــني اخلــرباء مــن قطاعــات العدالــة  وإذ تؤكّــد  

 تــدابري وضــع األمهيــة يف بــالغاجلنائيــة والــصحة والــشؤون االجتماعيــة ومراقبــة املخــدِّرات أمــر 
 وتــوفري العــالج والرعايــة  فّعالــة لوقايــة متعــاطي املخــدِّرات مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

  والدعم للمصابني به منهم،
 نقـص املناعـة      األمهية اجلوهرية لتعزيز مشاركة املـصابني بفـريوس        وإذ تؤكّد من جديد     
ي لالنتـشار الوبـائي لفـريوس       رين به وبتعاطي املخدِّرات يف صوغ تدابري التصدِّ        أو املتأثّ  البشرية

 شــريكا ق التعــاون مــع اجملتمــع املــدين، الــذي يعــّداأليــدز، وكــذلك توثيــ/نقــص املناعــة البــشرية
 /ي لفــريوس نقــص املناعــة البــشريةرئيــسيا يف التــدابري الــيت ُتتخــذ علــى الــصعيد العــاملي للتــصدِّ 

األيـدز مـن خـالل      /ي النتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية        األيدز، مبا يف ذلك التصدِّ    
جلهود العاملية الرامية إىل حتقيق األهـداف احملـدَّدة يف         ا  إطار  يف  وذلك تعاطي املخدِّرات باحلقن،  

  ،٢٠١١يف عام  املعتمد اإلعالن السياسي بشأن األيدز وفريوسه

───────────────── 
 )33(  E/CN.7/2012/16و Corr.1.  
  .)E/INCB/2012/1( ٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )34( 
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أمهيـة جهـود التنـسيق العامليـة الراميـة إىل توسـيع نطـاق التـدابري                   أيـضاً  تؤكّد جمدَّدا وإذ    
 قـصائية إ وغـري    ر شـراكة شـاملة    ي لأليدز وفريوسـه، يف إطـا      فة والشاملة للتصدِّ  املستدامة واملكثّ 

مع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والفئات املعّرضة لإلصابة به وأكثر اجملتمعـات احملليـة               
را به واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، علـى النحـو املطلـوب يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة                       تأثّ

نـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات        العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتواز         
  ،"الثالثةالعناصر " مبادئ  يف إطارالعاملية،

 والتاريخ املزمع   الغايةل منتصف الطريق بني تاريخ حتديد        ميثِّ ٢٠١٣ أنَّ عام    وإذ تالحظ   
 نطــاق تغطيــة خــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة نَّ، وإذ يــساورها القلــق مــن أالتحقيقهــ

 للمعاهـدات الدوليـة     مة وفقاً دَّ املق  باحلقن، متعاطيها وال سيما    طي املخدِّرات، البشرية لفائدة متعا  
الت  أدىن بكثري مما يفي بالغرض يف كثري من البلـدان الـيت ترتفـع فيهـا معـدّ           هو املخدِّرات،راقبة  مل

  رغــم مــرور أكثــر مــن  بــاحلقن، متعاطيهــا وال ســيما انتقــال الفــريوس بــني متعــاطي املخــدِّرات،  
  األيدز وفريوسه، على اكتشاف وباء  عاما٣٠

 األعضاء على تعزيز جهودها الرامية إىل ضـمان اسـتمرار االلتـزام            الدولَ حتثُّ  -١  
  ، متعــاطي املخــدِّرات  يف أوســاط  األيــدز /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   الــسياسي مبكافحــة  

 اإلعالن الـسياسي    د يف دَّباحلقن، وعلى السعي جاهدة إىل حتقيق اهلدف احمل       متعاطيها  وال سيما   
تكثيـف جهودنـا    ): األيدز(بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب          

الت انتقـال    مـن معـدّ     بغيـة احلـدِّ    )٣٥(من أجل القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية واأليـدز         
  ؛٢٠١٥ يف املائة بني متعاطي املخدِّرات باحلقن حبلول عام ٥٠الفريوس بنسبة 

يواصـل تـوفري    إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن             تطلب  -٢  
 كـبري نطـاق عملـه مـع فئـات اجملتمـع املـدين املعنيـة بغيـة          ع إىل حـدٍّ القيـادة والتوجيـه، وأن يوسِّـ   

 مبـن ،  للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتـأثِّرين بـه   اخلدمات توفري   معاجلة الثغرات يف  
سأليت وصــمة العــار والتمييــز،  ملــ التــصدِّيبغيــة بــاحلقن، ال ســيما املخــدِّرات، ومتعــاطو  فــيهم

ولدعم زيادة القدرات واملوارد من أجل توفري برامج شاملة للوقاية وخدمات العالج والرعايـة              
مبا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها باضـطرابات الـصحة النفـسية الـشائعة         وخدمات الدعم املتصلة هبا،  

وفقـا  ويف امتثـال كامـل لالتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات،               ترتبط بتعاطي املخدِّرات،     اليت
  ؛ةللتشريعات الوطنية، مع مراعاة مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصل

───────────────── 
  .٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية العامة مرفق   )35( 
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 إىل مكتـب األمـم املتحــدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، باعتبــاره      لـب أيـضاً  تط  -٣  
 ، أن يعمـل علـى      وفريوسـه  األمـم املتحـدة املـشترك املعـين باأليـدز         ج   برنـام  الوكالة الداعية باسم  

بـاحلقن، مبـا يف   متعاطيهـا   ، وال سـيما     متعـاطي املخـدِّرات   يف أوسـاط     مـن انتقـال الفـريوس        احلدِّ
، وخباصـة منظمـة الـصحة العامليـة وأمانـة            اآلخـرين   الربنامج  رعاة  مع وأن يعمل  السجناء،   ذلك

ه للبلـدان   املوجَّـ الـتقين   الـدليل   ما جاء يف    على تنفيذ   االقتضاء،  حسب  ،  برنامج األيدز وفريوسه  
لتحديــد أهــداف لوقايــة مجيــع متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    

منظمـة الـصحة العامليـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              وتوفري العالج والرعاية هلم الـصادر عـن         
  )٣٦(؛٢٠١٢تنقيح عام : يدز وفريوسهوبرنامج األباملخدِّرات واجلرمية 

 األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة علــى دعــم منظمــة  مكتــَبتــشجِّع  -٤  
توجيهـات بـشأن    الصحة العاملية يف تنفيذ ما ينطوي عليه املنشور الذي أصدرته حـديثاً بعنـوان               
 )٣٧(، بــاء وجــيموقايــة متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن مــن التــهاب الكبــد الفريوســي مــن النــوعني  

 لـضمان أن تـشمل اخلـدمات الـصحية املقدَّمـة      اًهما علـى العمـل معـ    جِّعوتـش حسب االقتـضاء،    
  ملتعاطي املخدِّرات باحلقن العناصر الواردة يف ذلك املنشور؛

ــب  -٥   ــدول األعــضاء تطل ــل، إىل ال ــة    أن تكف ــات الدولي ــل لالتفاقي ــال كام  يف امتث
، وال سـيما    صول متعـاطي املخـدِّرات     توفري سبل كافية حل    نية،للتشريعات الوط وملراقبة املخدِّرات   

حــسب  املــشار إليــه أعــاله،  الــدليل الــتقين اخلــدمات التــسع املــذكورة يف  علــى بــاحلقن،متعاطيهــا 
  املساواة بني اجلنسني؛ومع ضمان دون وصم أو متييز االقتضاء، 
 علـى  الوطنيـة،  أن تعمـل، وفقـاً للتـشريعات    الـدول األعـضاء   إىل   تطلب بشدَّة   -٦  

بالــصحة والعدالــة  ومــن بينــها الــسلطات املعنيــة  تعزيــز التنــسيق بــني الــسلطات الوطنيــة املعنيــة 
 تــوفري وضــع اســتراتيجيات لــضمان علــى  اجملتمــع املــدين، و، وكــذلكاجلنائيــة وإنفــاذ القــانون 

  يف هــذا الــشأنوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية والعــالج والرعايــة والــدعمالخــدمات 
 هلـم بتكلفـة ميـسورة       بـاحلقن، وإتاحـة هـذه اخلـدمات       متعاطيهـا   ، وال سـيما     تعاطي املخدِّرات مل

تعظيم كفـاءة تلـك التـدخالت، وذلـك دون وصـم أو متييـز               من أجل   وتسهيل احلصول عليها،    
  ؛ومع ضمان املساواة بني اجلنسني

───────────────── 
 )36(  WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV 

Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users: 2012 Revision (Geneva, World Health 

Organization, 2012).  
 )37(  Guidance on Prevention of Viral Hepatitis B and C among People Who Inject Drugs (Geneva, World 

Health Organization, 2012).  
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ــوفري    تطلــب  -٧   ــادة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ت  القي
 يف ع يف جهودهــا الراميــة إىل التوّســ، عنــد الطلــب،والتوجيــه الالزمــني لــدعم الــدول األعــضاء 

والرعايــة والعــالج والــدعم   خــدمات الوقايــةعلــىتيــسري حــصول متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن 
، مبــا يف ذلــك اخلــدمات املالئمــة لألســرة، فــريوس نقــص املناعــة البــشريةاملثبتــة اجلــدوى بــشأن 

  ؛أو ذوات األطفال الصغار/صة النساء احلوامل ووخبا
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وبرنـامج        بـأن يقـوم      توصي  -٨  

لفريوس نقص املناعة البـشرية يف أوسـاط      ي  دِّ بوضع استراتيجيات إقليمية للتص    األيدز وفريوسه 
 واإلناث علـى الـسواء، ومـساعدة        ، من الذكور  باحلقنمتعاطيها  ، وال سيما    متعاطي املخدِّرات 

  الدول األعضاء، عند الطلب، على تنفيذها؛ 
إبـالغ  أن يواصـل     إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة           تطلب  -٩  

بفـريوس نقـص     العـدوى الت  ل إىل خفـض معـدّ     صُّـ خـذة للتو  الدول األعضاء سنوياً بالتدابري املتَّ    
 ،بـاحلقن متعاطيهـا   ، وال سـيما     متعاطي املخـدِّرات  يف أوساط   املائة   يف   ٥٠ بنسبة   املناعة البشرية 

  ؛٢٠١٥حبلول عام 
 تقدمي مـسامهات خارجـة عـن         إىل  اجلهات املاحنة   األعضاء وسائرَ  الدولَدعو  ت  -١٠  

  .اوإجراءاهتاألمم املتحدة  وفقاً لقواعد ،امليزانية ألغراض هذا القرار
    

    ٥٦/٧القرار     
 دويل إلصدار أذون اللكتروين اإلنظام الواستعمال التشجيع على إنشاء     

املشروعة بالعقاقري املخدِّرة الدولية االسترياد والتصدير يف إطار التجارة 
      واملؤثِّرات العقلية

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  

 بـصيغتها املعدَّلـة    ١٩٦١ من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة       ٣١املادة  إذ تستذكر     
اللـتني   )٣٩(،١٩٧١ مـن اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة لـسنة            ١٢واملادة   )٣٨(١٩٧٢ نةسبربوتوكول  

  تقضيان بإصدار أذون السترياد العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية وتصديرها،

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )38( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )39( 
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، الذي شـجَّعت فيـه      ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦خ   املؤرَّ ٥٥/٦قرارها  وإذ تستذكر أيضاً      
ر ممكن مـن الـدعم املـايل والـسياسي مـن أجـل إنـشاء نظـام                   األعضاء على تقدمي أوىف قد     الدولَ

إلكتــروين دويل إلصــدار أذون اســترياد وتــصدير العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقليــة اخلاضــعة  
للمراقبــة الدوليــة وصــون ذلــك النظــام وإدارتــه، وطلبــت فيــه إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   

النظــام وصــونه، ودعــت أمانـــةَ اهليئــة الدوليــة ملراقبـــة      باملخــدِّرات واجلرميــة أن يتــوىل إنـــشاء    
  املخدِّرات إىل إدارة النظام أثناء املرحلة االبتدائية يف فترة السنتني اجلارية،

يــسِّر التبــادل اآلين ألذون ضــرورة إنــشاء واســتعمال النظــام الــذي سُيوإذ تعيــد تأكيــد   
دان املصدِّرة يف بيئة آمنـة وحمميـة، وسـيتيح          االسترياد والتصدير فيما بني البلدان املستوردة والبل      

  نة،ب معاجلة متمعِّللسلطات الوطنية املختصة تبادل املعلومات بشأن املعامالت اليت تتطلَّ
أنَّ حجم التجارة الدولية املشروعة يف العقاقري املخدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة            وإذ تالحظ     
تقبل القريـب مـع ازديـاد تـوافر تلـك املـواد لألغـراض        ع أن يستمر يف النمو يف املـس       توقَّيتزايد ويُ 

  الطبية والعلمية يف عدد متنام من البلدان،
ذ، سيـساعد الـسلطات الوطنيـة       أنَّ هـذا النظـام، حاملـا ُينفَّـ         علـى مـن جديـد     وإذ تشدِّد     

  املختصة على إدارة عبء العمل املتزايد فيما يتعلق بتجهيز أذون االسترياد والتصدير،
أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية قد بدأ أعمال اإلنـشاء            ظ  وإذ تالح   

  ،الدول األعضاءوأنَّ منوذجاً أولياً للنظام سيكون متاحاً لعرضه يف الوقت املناسب على 
أنَّ استمرار الدعم املايل الزم من أجل متكـني مكتـب األمـم املتحـدة      وإذ تالحظ أيضاً      

 مـن أعمـال إنـشاء النظـام وصـونه، ودعـم         واجلرمية من إكمال املرحلـة األوىل      املعين باملخدِّرات 
  أمانة اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات يف إدارة النظام، وفقاً لواليتها،

 إىل مكتـب األمـم      الدول األعـضاء   بالتربعات املالية املقدَّمة من عدد من        بترحِّ  -١  
 اإللكتــروين الــدويل دعم املرحلــة األوليــة مــن إنــشاء النظــاماملتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لــ

 التقدُّم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ هذه املبادرة؛، وب وصونهإلصدار أذون االسترياد والتصدير

ــدولَتــدعو  -٢   ــة إىل مكتــب األمــم     ال  األعــضاء إىل مواصــلة تقــدمي التربعــات املالي
 إنــشاء النظــام اإللكتــروين الــدويل  املــضي قُــدماً يفلاملتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــ

إلصــدار أذون اســترياد وتــصدير العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقليــة اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة    
 وصون ذلك النظام؛
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 لواليتـها،   اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات إىل إدارة النظـام، وفقـاً               أمانـةَ  تدعو  -٣  
 األعضاء على توفري أوىف قدر ممكن من الدعم املايل لذلك الغرض؛ وتشجِّع الدولَ

د بتـشغيل النظـام داخـل والياهتـا القـضائية يف             األعضاء علـى التعهُّـ     الدولَثُّ  حت  -٤  
 األمـر قـد يـستلزم إدخـال تغـيريات يف قـوانني وأنظمـة بعـض                 نَّ، والتـسليم بـأ    أقرب وقت ممكـن   

جيع وتـسهيل اسـتعماله يف تبـادل أذون االسـترياد           ، وتـش  الدول األعضاء للتمكن من اسـتخدامه     
التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك         ضـروب   كأسـاس لتعزيـز     اعتمـاده   والتصدير فيما بني األطراف، و    

 من خالل اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات؛التعاون 

ر للـسلطات    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـوفِّ            تطلب  -٥  
وطنية املختصة، بالتعاون الكامـل والوثيـق مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات، التـدريب علـى                     ال

ــة       ــات الدولي ــن االتفاقي ــصلة م ــةاســتعمال النظــام، إضــافة إىل األحكــام ذات ال  املخــدِّرات ملراقب
  ؛االجتماعي وجلنة املخدِّراتواالقتصادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجمللس 

 الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن  دعوتــ  -٦  
  .امليزانية لتحقيق هذه األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

   
    ٥٦/٨القرار     
 عقاقري الوصفات الطبيةاآلمن واملأمون واملناسب لرجاع اإلتشجيع مبادرات     

ليت حتتوي على مواد خمدِّرة ومؤثِّرات عقلية للتخلّص منها، وال سيما العقاقري ا
      خاضعة للمراقبة الدولية

   جلنة املخدِّرات،نَّإ  

 العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية            السياسي وخطةَ   اإلعالنَ إذ تستذكر   
 الـدول األعـضاء     أعربت فيهما  اللذين   )٤٠(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،     

 التـصدِّي هلـذه املـشكلة والعمـل بنـشاط مـن أجـل جمتمـع خـال مـن تعـاطي                       تصميمها على  عن
  املخدِّرات،

───────────────── 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )40( 

 . جيمالبابالفصل األول، 
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 املـؤثِّرات    واتفاقيـةَ  )٤١(،١٩٦١ الوحيـدة للمخـدِّرات لـسنة         االتفاقيـةَ  اًوإذ تستذكر أيـض     
خـدِّرة  عقـاقري امل   األنـشطة املتعلقـة بال     انم تنظِّ لتني ال تنيا املعاهد م بوصفه )٤٢(،١٩٧١العقلية لسنة   

   اخلاضعة للمراقبة الدولية واملستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي عليها،واملؤثِّرات العقلية
 شـدَّدت فيـه  الـذي  ، ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ املؤرَّخ ٥٣/٤ ها قرار وإذ تستذكر كذلك    

علـى أمهيـة تعزيـز تـوافر العقـاقري املـشروعة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة لألغـراض             
 املـؤرَّخ  ٥٤/٦ية والعلمية مع العمل يف الوقت نفسه على منـع تـسريبها وتعاطيهـا، وقرارهـا                 الطب
  ،٥٣/٤ هاالذي أشارت فيه إىل قرار، ٢٠١١مارس / آذار٢٥

ــوإذ تؤ   ــدوَردكِّ ــة املخــدِّرات     ال ــة ملراقب ــة الدولي ــوط باهليئ ــا  املهــم املن ــل يف قيامه ، واملتمثِّ
 واتفاقيــة ١٩٦١تفاقيــة الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة    لال ووفقــاً دول األعــضاءبالتعــاون مــع الــ  

 االتفــاقيتني  هــاتني يفاملُدرجــة اســتعمال العقــاقري بــضمان كــون، ١٩٧١املــؤثِّرات العقليــة لــسنة 
نـع تـسريبها إىل قنـوات غـري مـشروعة لالجتـار هبـا               مبمقصوراً علـى االسـتعمال الطـيب والعلمـي، و         

   الصحة العاملية يف ضمان االستعمال السليم لألدوية، والدوَر الذي تضطلع به منظمةوتعاطيها،
 والـيت  ٢٠١٢ بالتوصية الواردة يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدِّرات لعـام           وإذ تنوِّه   

حثَّت فيها اهليئةُ احلكومات على صوغ وتنفيذ استراتيجيات فعَّالـة للتوعيـة والوقايـة تـستهدف      
ة الـصحية، والـيت حثَّـت فيهـا أيـضاً مجيـَع احلكومـات علـى                 اجلمهور العام وأوساط مهن الرعاي    

اختاذ التدابري الالزمة ملنع تسريب عقـاقري الوصـفات الطبيـة مـع احلـرص يف الوقـت نفـسه علـى                      
  )٤٣(ضمان توافرها لألغراض املشروعة،

ــق    ــساورها القل ــة االســتعمال غــري الطــيب ل  نَّ مــن أوإذ ي  وإســاءة عقــاقري الوصــفات الطبي
وخــصوصاً تلــك الــيت حتتــوي علــى مــواد خمــدِّرة ومــؤثِّرات عقليــة خاضــعة  ، وتعاطيهــااســتعماهلا 

مـا هلـا مـن     قلق متزايد لدى بعض الدول األعضاء بـسبب    مبعث أموٌر أصبحت ،  للمراقبة الدولية 
  ورفاه اجملتمع،وسالمتهم الناس صحة  على أثر

وإســـاءة الطبيـــة عقـــاقري الوصـــفات االســـتعمال غـــري الطـــيب لالت  معـــّدنَّأوإذ تـــدرك   
الـيت   بعـض عقـاقري الوصـفات الطبيـة      نَّ يف بعض الـدول األعـضاء، وأ       استعماهلا وتعاطيها تتزايد  

كثرياً ما تبقى يف املنـازل بعـد       حتتوي على مواد خمدِّرة ومؤثِّرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية          
───────────────── 

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل  )41( 
   .١٤٩٥٦ الرقم ،١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )42( 
 ).E/INCB/2012/1 (٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام انظر   )43( 
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سـتعمال غـري الطـيب    واالانتهاء صالحيتها أو انتفاء حاجة املريض هلا، فتصبح عرضـة للتـسريب         
   جانب الشباب،من ذلك يف أحيان كثرية االستعمال والتعاطي، وإساءةو

ــدرك   ــضاً وإذ ت ــدول األعــضاء     نَّأ أي ــانون يف بعــض ال ــاذ الق ــزة إنف ــد الحظــت   أجه ق
   اجلرائم املتعلقة بعقاقري الوصفات الطبية،حدوث زيادة يف

 إلرجــاع عقــاقري ســبة لألفــرادومأمونــة ومنا تــوفري طريقــة آمنــة نَّأكــذلك وإذ تــدرك   
ال سـيما  و،  للـتخلّص منـها  الوصفات الطبية غـري املـستخدمة وغـري الالزمـة واملنتهيـة الـصالحية             

كجـزء مـن   ،  الدوليـة خاضـعة للمراقبـة  خمـدِّرة ومـؤثِّرات عقليـة       اليت حتتـوي علـى مـواد         العقاقري
ــاقري الوصــفات الطب     ــصّدي لالســتعمال غــري الطــيب لعق ــدابري شــاملة للت ــة وإســاءة اســتعماهلا  ت ي

االسـتعمال غـري الطـيب لتلـك        أشكال األضرار املرتبطة ب   بسيساعد على إذكاء الوعي     وتعاطيها،  
األضـرار املرتبطـة بتناوهلـا علـى حنـو عرضـي             مـن    ّدحيـ ، وقد   هاتعاطيالعقاقري وإساءة استعماهلا و   

  تعاطيها وتسريبها، و
 غـري املـستخدمة   اقري الوصـفات الطبيـة  عقـ مـن  بطريقـة غـري سـليمة    ص  الـتخلّ نَّ أ ُتدركوإذ    

 النفايـات  التصّرف يف عن طريق أنظمة  وسائر العقاقري، مبا يف ذلك    وغري الالزمة واملنتهية الصالحية   
  ، على سبيل املثالعلى التربة واملياهأي ، ة على البيئة يترك آثاراً ضاّرقدالصرف الصحي، و

الــشركاء وجمموعــات مــن نــيني  األعــضاء علــى العمــل مــع املع  الــدولَعجِّتــش  -١  
ــصيادلة      ــة وال ــصحة العام ــل املــسؤولني عــن ال ومــصنعي املستحــضرات  أصــحاب املــصلحة، مث

مـن أجــل  واألطبــاء ومجعيـات محايـة املــستهلك وأجهـزة إنفـاذ القــانون،     الـصيدالنية وموزعيهـا   
، ل طويـل  املخاطر املرتبطة بتخزين عقاقري الوصفات الطبيـة يف منـازهلم ألجـ           ب الناس   تعزيز وعي 

،  الدوليــةخاضــعة للمراقبــةخمــدِّرة ومــؤثِّرات عقليــة حتتــوي علــى مــواد الــيت  وال ســيما العقــاقري
  تسريبها؛استعماهلا غري الطيب وإساءة استعماهلا وتعاطيها وواحتمال 
عقاقري الوصفات الطبيـة    اآلمن واملأمون واملناسب ل   رجاع  اإل مبادرات   نَّ بأ تقرُّ  -٢  

خاضــعة خمــدِّرة ومــؤثِّرات عقليــة  الــيت حتتــوي علــى مــواد  يما العقــاقري للــتخلّص منــها، وال ســ 
للـدول األخـرى فيمـا      ل منوذجـا    كِّتـش قـد   اليت اختـذهتا بعـض الـدول األعـضاء           الدولية،   للمراقبة

االسـتعمال غـري الطـيب لعقـاقري         بأشـكال األضـرار املرتبطـة ب       يتعلق باملساعدة على إذكاء الـوعي     
  ؛ات املسرَّبة منهاكميال من واحلّد يهاتعاطتعماهلا والوصفات الطبية وإساءة اس

، حسب االقتـضاء، ومـع مراعـاة نظمهـا          تنظر األعضاء على أن      الدولَ عجِّتش  -٣  
، بـادرات  تعزيز مثـل هـذه امل  ويف وضع أنظم الرعاية الصحية فيها، وأطرها التنظيمية و القانونية  
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ــة  وذلــك كجــزء مــن تــدابري شــاملة للتــصدِّي لالســتعمال غــري     الطــيب لعقــاقري الوصــفات الطبي
  ؛وإساءة استعماهلا وتعاطيها

يف جمـال   اجليدة   األعضاء على تبادل اخلربات واملمارسات       الدولَ أيضاً عجِّتش  -٤  
للـتخلّص  عقـاقري الوصـفات الطبيـة       اآلمن واملأمون واملناسـب ل    رجاع  اإلمبادرات  وتطبيق   وضع

  .ن دورات جلنة املخدِّرات خرباهتا يف دورة قادمة متبادلمنها، وعلى 
  

    ٥٦/٩القرار   
الدويل   العملاألساس إلرشادتعزيز مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة باعتباره     

      ومتوازن شامل باع هنجّتابمكافحة مشكلة املخدِّرات العاملية جمال يف 
   جلنة املخدِّرات،إنَّ  

 إطـار االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدِّرات         دت هبا الدول يف    االلتزامات اليت تعهَّ   إذ تستذكر   
واتفاقيــة املــؤثِّرات العقليــة لــسنة  )٤٤(،١٩٧٢، بــصيغتها املعدَّلــة بربوتوكــول ســنة ١٩٦١لــسنة 
جــار غــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االتِّ )٤٥(،١٩٧١

  )٤٦(،١٩٨٨العقلية لسنة 
خــة  املؤرَّ، ألــف إىل هــاء٢٠/٤-ودإ ٢٠/٣- ودإ٢٠/٢-إقــرارات دال وإذ تعيــد تأكيــد  

الـيت  و ، العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العـشرين         ، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـةُ      ١٩٩٨ هيوني/ حزيران ١٠
 اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة        الـسياسي، واإلعـالنَ    ، علـى التـوايل، اإلعـالنَ      اعتمدت فيها اجلمعيـةُ   

 الالزمـة لتعزيـز التعـاون الـدويل علـى مواجهـة مـشكلة               دابَريخلفض الطلب على املخـدِّرات، والتـ      
  ،العامليةاملخدِّرات 

 اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب                 تأكيد وإذ تعيد أيضاً    
 اللـذين اعتمـدهتما اللجنـةُ      )٤٧(استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامليـة،       

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )44( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩د املرجع نفسه، اجملل  )45( 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )46( 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )47( 

 . جيمالبابالفصل األول، 
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 العامـة يف قرارهـا      ةُملستوى مـن دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، واعتمـدهتما اجلمعيـ            يف اجلزء الرفيع ا   
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨خ  املؤر٦٤/١٨٢َّ

مــارس / آذار٢٥خ  املــؤرَّ،٥٤/١٢ يف قرارهــا ناشــدت، ا أهنــوإذ تــضع يف اعتبارهــا   
ــون و ٢٠١١ ــصدِّ   "املعن ــشتركة يف الت ــة وامل ــدأ املــسؤولية العام كلة املخــدِّرات ي ملــشإنعــاش مب
ال وبذل جهود عمليـة هبـدف معاجلـة مـشكلة           الدويل االخنراط يف التعاون الفعَّ     ، اجملتمعَ "العاملية

 أنَّ علـى الـدول   وأكّدت جمـدَّدا املخدِّرات العاملية على أساس مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة،    
 نتـائج يف التـصدِّي ملـشكلة    األعـضاء تعزيـز آلياهتـا اخلاصـة بالتعـاون والتنـسيق مـن أجـل حتقيـق         

  املخدِّرات العاملية على حنو أشّد فعالية،
ــستذكروإذ    ــة  تـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــؤرَّ،٦٧/١٩٣ قـ ــانون األول٢٠خ  املـ ــسمرب / كـ ديـ
كـانون   ٢١ خ املـؤرَّ  ٦٥/٢٣٣، و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩خ   املؤرَّ ،٦٦/١٨٣ و ،٢٠١٢
ــانون األول١٨ املــــؤرَّخ ٦٤/١٨٢، و٢٠١٠ديــــسمرب /األول ، بــــشأن ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــ

أمهيـة قيـام   علـى    اًد فيهـا جمـدَّ    أُكِّـد التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدِّرات العاملية، الـيت          
عيــد فيهــا ي هلــذه الظــاهرة، وأُقة وشــاملة ومتوازنــة للتــصدِّمجيــع الــدول باختــاذ إجــراءات منــسَّ

  شتركة،املوالعامة سؤولية ملتندرج يف إطار اتزال   هذه الظاهرة التأكيد أنَّ
ــد جمــدَّداً  وإذ    ــىتؤكّ ــسارية يف   عل ــة للمعاهــدات ال ــادئ التوجيهي  املخــدِّرات جمــال املب
  ده،رات العقلية ونظام املراقبة الذي جتسِّواملؤثِّ

 مشكلة املخدِّرات العاملية، مبـا يف ذلـك تكاليفهـا الـسياسية واالقتـصادية                أنَّ وإذ تدرك   
 للـدول  ياًل حتـدِّ دة ودينامية تعود إىل أسباب كثرية وتشكِّ ية، هي ظاهرة معقَّ   واالجتماعية والبيئ 
جيـب   كثريا النطاق احمللي أو اإلقليمي،    اليت تثري شواغل تتعدَّى    هذه املشكلة،    وحكوماهتا، وأنَّ 

 مجيـع الـدول مـسؤولية       تـستتبع حتّمـل   صات،  دة التخصّـ  بطريقة شاملة ومتوازنة ومتعدّ   معاجلتها  
  تركة،عامة ومش
، اً مجيع البلدان تقريبـ    متسُّ مشكلة املخدِّرات العاملية، يف جوانبها الكثرية،         أنَّ وإذ ترى   
، علـى أسـاس املـساواة يف املـسؤوليات          حازمـة  بإرادة سياسـية     بفعالية جيب التصدِّي هلا     ومن مثَّ 
  ستويات،على مجيع املاملعنية  اجلهات الفاعلة  مجيع تعاون دويل وتنسيق فيما بنيويف ظلّ
شكلة املخـدِّرات العامليـة     أنه لكي تكون التدابري الرامية إىل التصدِّي مل        داًد جمدَّ وإذ تؤكِّ   

 يـسترشد  اً دوليـ  اً هذا العمل يقتضي تعاونـ     مجاعي، وأنَّ منسَّق و ستلزم القيام بعمل    فعَّالةً، فإهنا ت  
  ،اع هنج شامل ومتوازن، كأساس ُيستند إليه يف اتب، ويستهدف أغراضا مشتركةمشتركةبادئ مب
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 للتعـاون الـدويل     ةًل ركيـز   واملشتركة يشكِّ  العامة مبدأ املسؤولية    ، أنَّ من مثَّ ،  وإذ تدرك   
  يف التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية،

ــضاً    ــدرك أي ــشكلة املخــدِّرات     وإذ ت ــدويل يف مكافحــة م ــاون ال  أنَّ أيَّ ضــعف يف التع
 النتــائج احملــَرزة علــى الــصعيد الــوطين يف خفــض عــرض       العامليــة ميكــن أن يــؤثِّر يف اســتدامة   

  املخدِّرات وطلبها على حنو غري مشروع،
مـشكلة املخـدِّرات   علـى مواجهـة     عقـود   طيلـة    جبهود البلـدان الـيت عملـت         بوإذ ترحِّ   

نــها مــن عــرض التعــاون علــى العامليــة واكتــسبت املعرفــة واخلــربة والقــدرات املؤســسية الــيت متكِّ
   تطبيق مبادئ املسؤولية العامة واملشتركة، سياق يف،بلدان أخرى

جبهــود اجملتمــع املــدين وخرباتــه اهلامــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري    وإذ ترحِّــب أيــضاً   
  احلكومية، يف التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية،

شأ  الزراعـة غــري املـشروعة حملاصـيل املخــدِّرات وإنتـاج املخـدِّرات ذات املنــ      أنَّوإذ تـدرك   
 وتــسريب األدويــة ألغــراض  ، االجتــار هبــاخــصوصاً و،الطبيعــي واالصــطناعي وصــنعها وتوزيعهــا 

العــابرة للحــدود  اإلجراميــة التنظيمــاتم هبــا  تــتحكَّةًل صــناعتعــاطي املخــدِّرات أصــبحت تــشكِّ 
صحة ماليـني األشـخاص     كـبرياً لـ    ل هتديـداً  يـشكِّ مواد اإلدمان    تعاطي    أنَّ اً، وإذ تدرك أيض   الوطنية

مـن مثَّ قيـام مجيـع الـدول باختـاذ تـدابري             ب   مشكلة املخدِّرات العاملية تتطلَّـ     وكرامتهم وآماهلم، وأنَّ  
  ،فعَّالة للتصدِّي هلا

العمـل  ه إجـراءات     املسؤولية العامة واملشتركة هي املبـدأ الـذي يوجِّـ          أنَّتدرك    -١  
ة بالتــصدِّي ملــشكلة   علــى قــدم املــساوا  التزامهــا الــدول ويــضمن  جلميــعاملنفــردة واجلماعيــة  

 وقـت مـضى يف      ع علـى تعـاون دويل أكـرب مـن أيِّ          يـشجِّ ّممـا   املخدِّرات العاملية، جبميع أبعادها،     
  صات؛د التخصُّتعزيز القدرات الوطنية باالستناد إىل هنج شامل ومتوازن ومتعدِّ

بالـــدول األعـــضاء أن تواصـــل، باالســـتناد إىل مبـــدأ املـــسؤولية العامـــة هتيـــب   -٢  
ركة، تعزيز آلياهتا للتعاون الثنائي واإلقليمـي واألقـاليمي والـدويل بغيـة التـصدِّي ملـشكلة                 واملشت

  املخدِّرات العاملية، بطريقة جامعة وباستخدام هنج شامل ومتوازن؛
، باالسـتناد إىل الـشمولية والتـوازن        تعمـل  الدول األعضاء علـى أن       مجيَع  حتثُّ  -٣  
وتبـادل اخلـربات    العمليـايت   لتعـاون   على تعزيز ا  رات العاملية،   يف التصدِّي ملشكلة املخدِّ   الالزمني  

ومـع احلـرص يف   إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات،           ّمما يتيح اإلمكانية، ضمن     
الوقت نفسه على متكني ممثِّلني للفئات السكانية املتضّررة وكيانات اجملتمع املدين، حيثمـا كـان        
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 تــشاركي يف صــياغة وتنفيــذ سياســة عامــة بــشأن خفــض الطلــب علــى    مناســبا، مــن أداء دور
  :لقيام مبا يليرات وعرضها، لدِّاملخ

سم الطلـب علــى املخــدِّرات تتَّــ عامــة وبـرامج بــشأن خفــض   سياســات صـوغ   )أ(  
والرعايـة،   والوقايـة والعـالج   التثقيـف  علـى  وتركِّز،  العلميةتستند إىل األدلةومبزيد من الفعالية  

  ؛دة إدماج األشخاص املدمنني على املخدِّرات يف اجملتمعُتعىن بإعا
وتـستند   عرض املخدِّرات تتَّسم بالـشمول  خفضعامة بشأن  حتديد سياسات     )ب(  
ــة ــةإىل األدل ــاج     و،  العلمي ــة يف مكافحــة إنت ــر فعالي ــائج أكث ــضي إىل نت وصــنعها املخــدِّرات تف

صـنع   تـسريب الـسالئف لغـرض        على حنو غري مشروع وكـذلك     واالجتار هبا وتسويقها وبيعها     
  أو االصطناعي؛/املخدِّرات ذات املنشأ الطبيعي و

 الدولَ األعضاء إىل مواصلة تقـدمي معلومـات إىل مكتـب األمـم املتحـدة        تدعو  -٤  
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، وُيفــضَّل أن يكــون ذلــك عــن طريــق الــرد علــى االســتبيان اخلــاص 

لتعاونيـة يف التـصدِّي ملـشكلة املخـدِّرات العامليـة، وذلـك بغيـة               بالتقارير السنوية، عن أنـشطتها ا     
  حتديد جماالت األولوية اليت ميكن فيها تعزيز هذا التعاون؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تيـسري              تطلب    -٥  
باسـتراتيجيات خفـض    تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني الدول األعضاء فيمـا يتعلـق             

، وفيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدويل الـالزم            غـري مـشروعة    بـصورة   والطلب عليهـا   املخدِّراتعرض  
ــدِّ     ــات املتع ــة واآللي ــساعدة التقني ــشاريع امل ــز م ــشكلة   لتعزي ــصدِّي مل ــة إىل الت دة األطــراف الرامي

  ال؛املخدِّرات العاملية على حنو فعَّ
مواصــلة  الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة علــى  األعــضاء واملنظمــات الــدولَعتــشجِّ  -٦  
 املـساعدة إىل الـدول مـن أجـل التـصدِّي ملـشكلة املخـدِّرات العامليـة، وتـدعو املؤسـسات                      تقدمي
  ؛إىل القيام بذلك أيضاًاملالية 

ُيـضمِّن التقريـَر    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن          تطلب    -٧  
 احملـرز فيمـا يتعلـق بالتعـاون         التقـدُّم عـن    عن أنشطة املكتب معلومات      السنوي للمدير التنفيذي  

 .ذا القرارهل اًتنفيذاملكتب  وعن األعمال اليت يضطلع هباالدويل، 
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    ٥٦/١٠القرار     
 أدوات لتحسني مجع البيانات لرصد وتقييم تنفيذ اإلعالن السياسي   

متكاملة ومتوازنة وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية 
     ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

  رات، جلنة املخدِّإنَّ 

 السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية              اإلعالنَ إذ تستذكر   
  )٤٨(،متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

يـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل          دت بتنف  الدول األعضاء تعهّ    أنَّ تضع يف اعتبارها  وإذ    
 من خـالل التعـاون الـدويل الوطيـد، وذلـك بالتعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة                      االً فعّ تنفيذاً

 ذات الـصلة، وبالتعـاون      الوكـاالت ذات الصلة، ومبساعدة تامة من املؤسسات املالية الدولية وسائر          
  كومية، إىل جانب القطاعني العام واخلاص،مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احل

 املخــدِّرات  زراعــةفــإنَّ أنــشطةذلت، ه علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت بـُـ  بأنَّــوإذ تــسلّم  
آخـذة يف التوّحـد أكثـر فـأكثر          وصنعها وتوزيعها واالجتار هبا على حنـو غـري مـشروع             وإنتاجها

ــواالًَ      ــدرُّ أم ــةيف صــورة صــناعة منظَّمــة ذات طــابع إجرامــي ُت  جيــري غــسلها مــن خــالل   طائل
  ،اليةاملالية وغري املقطاعات ال

 للـصحة   هتديـداً ميثِّـل  الطلب غري املشروع على املخدِّرات ال يـزال          بأنَّ م أيضاً وإذ تسلِّ   
   على الشباب، استثنائياًل خطراًيف مجيع الدول األعضاء ويشكِّ

دوليـة  المراقبـة  اإلعمال التـام لل ىل إسعيه م يف  مبا أحرزه اجملتمع الدويل من تقدُّ      وإذ تقرُّ   
   اليت ما زالت قائمة يف هذا امليدان،وإذ تدرك التحّدياتاملخدِّرات، على 

 تــستهدفه الــدولُ يف ســعيها للقــضاء  ُحــدِّد ليكــون موعــدا٢٠١٩ً عــام  أنَّوإذ تــستذكر  
رية الكوكـا   زراعة خشخاش األفيون وُشج   : على ما يلي أو احلّد منه بدرجة كبرية وقابلة للقياس         

 ،رات العقليـة  ب على حنو غري مشروع؛ والطلب غري املشروع علـى املخـدِّرات واملـؤثِّ             ونبات القنَّ 
رات العقليـة، مبـا فيهـا العقـاقري         ؛ وإنتـاج املـؤثِّ    املرتبطـة باملخـدِّرات   واملخاطر الصحية واالجتماعية    

───────────────── 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق الرمسيةانظر   )48( 

  . جيمالبابالفصل األول، 
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ــى حنــو غــري        ــا عل ــا واالجتــار هب ــسويقها وتوزيعه ــسريب  االصــطناعية، وصــنعها وت ــشروع؛ وت م
  السالئف واالجتار غري املشروع هبا؛ وغسل األموال ذي الصلة باملخدِّرات غري املشروعة،

، ٢٠١٠ديــسمرب  / كــانون األول ٢ املــؤرَّخ  ٥٣/١٦ قرارهــا د مــن جديــد  وإذ تؤكِّــ  
، الـذي اعتمـدت فيـه االسـتبيان اخلـاص           "ةرير الـسنوي  اتبسيط االستبيان اخلـاص بالتقـ      "املعنونو

ير السنوية وطلبت إىل الدول األعضاء أن تعيد االستبيان بعد ملئه علـى النحـو الواجـب                 بالتقار
يونيه من كل عام كي تتيح لألمانة إجراء حتليـل نـاجع للحالـة فيمـا يتعلـق                  / حزيران ٣٠حبلول  

  ،مبراقبة املخدِّرات وتقدمي تقرير إىل اللجنة
اجلهود بـ لجنـة كـل سـنتني       ال الغبـإب دت   الدول األعضاء تعهّـ     أنَّ تضع يف اعتبارها  وإذ    
  ، تاماً لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل تنفيذاًاليت تبذهلا
سياسي وخطـة    رفيع املستوى لتنفيذ الدول األعضاء لإلعالن الـ         استعراضاً  أنَّ وإذ تستذكر   

  ،٢٠١٤جنة يف دورهتا السابعة واخلمسني اليت ستعقد يف عام اللالعمل سيجري يف إطار 
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨خ   املـؤرَّ  ٦٤/١٨٢ اجلمعية العامة    قراريراعي  وإذ تُ   

، اللــــذين شــــّجعت فيهمــــا اجلمعيــــة ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٢١خ  املـــؤرَّ ٦٥/٢٣٣و
اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات واللجنة الفرعية املعنية باالجتار            

رات واملــسائل ذات الــصلة يف الــشرقني األدىن واألوســط التابعــة للجنــة      غــري املــشروع باملخــدِّ  
  املخدِّرات على مواصلة املسامهة يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل،

 اجتماعــات رؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني    أنَّوإذ تــضع يف اعتبارهــا  
 املـشروع باملخـدِّرات واملـسائل ذات الـصلة يف     املخدِّرات واللجنة الفرعيـة املعنيـة باالجتـار غـري         

الشرقني األدىن واألوسط مسؤولةٌ عن حتديد قضايا السياسة العامة علـى الـصعيد اإلقليمـي مـن      
  ،العامليةأجل النهوض بأفضل السبل ملعاجلة الديناميات اإلقليمية ملشكلة املخدِّرات 

، ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ خ املؤرَّ ٦٧/١٩٣ اجلمعية العامة    قراَروإذ ُتراعي     
تنفيــذ التقــدم احملــرز يف  لتقيــيم ٢٠١٦رت فيــه اجلمعيــة عقــد دورة اســتثنائية يف عــام الــذي قــرَّ

  اإلعالن السياسي وخطة العمل،
مـن أجـل رصـد    والقدرة على مجعهـا  آليات مجع البيانات تعزيز  باحلاجة إىل موإذ تسلِّ   

 صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مـشكلة        وتقييم خطة العمل بشأن التعاون الدويل     
  املخدِّرات العاملية،
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يف أوقـات  بيانـات دقيقـة وموثوقـة       أن تقـدِّم سـنوياً       األعضاء على     الدولَ حتثُّ -١  
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ذات الصلة من جزاء األ، وذلك مبلء مجيع مناسبة

رعيـة التابعـة للجنـة املـسامهة يف رصـد تنفيـذ              إىل اجتماعات اهليئات الف    تطلب -٢  
بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية   الــدول األعــضاء لإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل 

 علــى الــصعيد اإلقليمــي مــن خــالل  )٤٩(متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة 
ــشأن التقــدُّ    ــة ب ــد جــدول   م احملــرز يف هــذا  مناقــشة وجهــات النظــر اإلقليمي ــصدد يف إطــار بن ال

متابعــة اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب         "األعمــال املعنــون  
  ؛"استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

مــن ،  إىل اجتماعــات اهليئــات الفرعيــةم األعــضاء علــى أن تقــدِّ الــدولَعتــشجِّ -٣  
م الـذي حتـرزه يف    معلومات أكثر تفـصيالً عـن التقـدُّ       ،  بالتقارير السنوية االستبيان اخلاص   خالل  

  تنفيذ خطة العمل؛
 أن يـزوِّد اهليئـات    إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة      تطلـب  -٤  

إىل الفرعية باإلرشادات الفنية الالزمة ملداوالهتا بشأن التقدُّم احملرز يف تنفيذ خطة العمل، استناداً              
املعلومات الواردة يف ردود الدول األعضاء من خمتلـف املنـاطق علـى االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير                   

  السنوية، وذلك بغرض سدِّ أيِّ ثغرات حمتملة يف املعلومات وتقدمي التوصيات ذات الصلة؛
ص، بالتشاور مـع مكتـب األمـم املتحـدة           األعضاء على أن ختصِّ     الدولَ عتشجِّ -٥  
 فريق واحـد علـى األقـل مـن األفرقـة العاملـة              يتناولهخدِّرات واجلرمية، املوضوع الذي     املعين بامل 

يف اجتماعات اهليئات الفرعية التابعة للجنة ملتابعة اإلعالن السياسي وخطة العمل، اسـتناداً إىل              
  مها الدول إىل املكتب؛التقارير اليت تقدِّ

ربات وتــشكيل وفودهــا إىل  األعــضاء علــى النظــر يف خــ  الــدولَع أيــضاًتــشجِّ -٦  
اجتماعــات اهليئــات الفرعيــة التابعــة للجنــة، هبــدف تغطيــة خمتلــف جوانــب مــشكلة املخــدِّرات   

 بـشأن هـذه املـسألة،    فنيـة  إجـراء مناقـشات      ، مما يتـيح   )الطلب والعرض والتعاون الدويل   (العاملية  
لسياسي وخطـة العمـل     متابعة اإلعالن ا  " بند جدول األعمال املعنون       إطار واملشاركة بنشاط يف  

  ؛"بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

───────────────── 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق الرمسيةانظر   )49( 

  . جيمالبابالفصل األول، 
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ــة أن تقــدِّ  تطلــب -٧   ــة التابعــة للجن م، اســتناداً إىل  إىل اجتماعــات اهليئــات الفرعي
  ة العمل؛ يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطدماًمداوالهتا، توصيات إقليمية تستهدف املضي قُ

أن يـستخدم علـى     إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة         تطلب   -٨  
مها الدول األعضاء عن طريق اجتماعات اهليئات الفرعية عند إعـداد            البيانات اليت تقدِّ   أمتّ وجه 

ن نفيـذ اإلعـال    عن اإلجراءات اليت تتخذها الـدول األعـضاء لت         كل سنتني تقارير املدير التنفيذي    
  ؛السياسي وخطة العمل

 يف إطار الترتيبات التنظيمية لعقد الدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة يف            ،ترى -٩  
ــة هــذه التقــارير ك ، ٢٠١٦عــام  نفيــذ يف اســتعراض التقــدُّم احملــرز يف ت  مــسامهٍةأن تعتــرب اللجن

يف القائمــة ت  والتحــديا احملقَّقــةتقيــيم اإلجنــازاتمبــا يــشمل ، اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل
 ملراقبـــةمواجهـــة مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة، وذلـــك يف إطـــار االتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث   

  املخدِّرات وصكوك األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يـساعد الـدول             تطلب   -١٠  

واإلبـالغ، مبـا يف ذلـك        مجـع البيانـات      يف جمـايل   دراهتاقـ تعزيـز   األعضاء، بناًء على طلبها، علـى       
  ؛حسب االقتضاءقدراهتا على حتليل تلك البيانات ونشرها، وتطوير تلك القدرات، 

وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن  الــدولَ األعــضاء تــدعو  -١١  
  .ءاهتاامليزانية لتحقيق هذه األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجرا

  
    ٥٦/١١القرار     
: حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل    

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل

  رات،إنَّ جلنة املخدِّ  

حتـسني حوكمـة    " املعنـون    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٠ املـؤرَّخ  ٥٢/١٣ قرارهـا    إذ تستذكر   
، الذي قرَّرت مبوجبه إنـشاء فريـق        "مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل       

عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العـضوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف                      
   املتمثِّل يف تعزيز أداء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وفعاليته،املشترك
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ــضاً    ــستذكر أيـ ــاعي    وإذ تـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرَّر اجمللـ ــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٥١ مقـ    املـ
تواتر ومّدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة املخـدِّرات وجلنـة          " واملعنون   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

، الذي قرَّر فيه اجمللس أن تعقد كلٌّ من جلنـة املخـدِّرات وجلنـة منـع                 "العدالة اجلنائية منع اجلرمية و  
، دورات مـستأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداًء مـن عـام          

 وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  ٥٢/١٣ســنوية لكــي تــتمكَّن، عمــالً بقــرار جلنــة املخــدِّرات   
، مـن النظـر يف تقـارير الفريـق العامـل احلكـومي           ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٤ املؤرَّخ ١٨/٣اجلنائية  

الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات                   
  واجلرمية ووضعه املايل ويف التوصيات اليت يقترحها،

 الـسياسات   بتقريـر األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـة          دورها بصفتها هيئة     وإذ تعيد تأكيد    
بشؤون املراقبة الدولية للمخدِّرات، وبـصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدِّرات التـابع                املتعلقة  

  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،
عنـــون  وامل٢٠١١مـــارس / آذار٢٥ املـــؤرَّخ ٥٤/١٠ قرارهـــا وإذ تعيـــد أيـــضاً تأكيـــد  

توصــيات : حتــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل"
الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم             

  ،"املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           بشأن حوكمة مكتب ا    وإذ تعرب عن قلقها     

ووضعه املايل، وتبدي إدراكها للحاجـة امللحَّـة إىل االسـتمرار يف معاجلـة هـذه املـسألة يف إطـار             
  عملي كفء يتَّسم بالتعاون وينحو إىل حتقيق النتائج،

 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                علماً حتيط  -١  
ــايل،        امل ــة ووضــعه امل ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي عــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم

  ؛٥٤/١٠ و٥٢/١٣وفقاً لقرارْي اللجنة  )٥٠(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،
ــة     تعــرب عــن تقــديرها   -٢   ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل ــسْي الفري  لرئي

ري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن              لتقدميها املساعدة بشأن تيس   
عـروض إيـضاحية   وبإحاطـات و الوضع املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         

عن مسائل التقييم والرقابـة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل             وعن الربامج املواضيعية واإلقليمية     
  ورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛توفري تلك املساعدة الضر

───────────────── 
 )50(  E/CN.7/2013/7-E/CN.15/2013/7 وAdd.1.  
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الجتماعـات  تمثِّلة يف وضـع جـدول زمـين واضـح            باملمارسة املتَّبعة وامل   ترحِّب  -٣  
، وكـذلك بـسائر التـدابري املتََّخـذة هبـدف حتـسني أداء           واضـح لـه   وبرنـامج عمـل     الفريق العامـل    

ال لكـــل اجتمـــاع مـــن الفريـــق العامـــل وكفاءتـــه، وتطلـــب أن ُيـــوزَّع مـــشروع جـــدول أعمـــ
اجتماعات الفريق العامـل قبـل انعقـاده بعـشرة أيـام علـى األقـل، مـشفوعاً جبميـع الوثـائق ذات                      
الصلة بذلك االجتماع، وتؤكِّد من جديد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطة عمـل سـنوية          

تعراض إرشــادية، تراعــي املــدخالت الــيت تقــدِّمها األمانــة وتتــيح، حــسب االقتــضاء، إجــراء اســ 
  لشكل وتنظيم عمل الفريق بغية حتسني فعَّاليته؛

    
الدعم املتواصل للترويج لثقافة تقييمية ضمن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات     

    واجلرمية يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وصوغها وتنفيذها
ــستذكر   -٤   ــائج   تـ ــن النتـ ــدة عـ ــضاحية عديـ ــروض إيـ ــل ُزوِّد بعـ ــق العامـ  أنَّ الفريـ

املستخلصة من التقييم، وأنَّ املشاركني أكَّدوا جمدَّدا يف سياقها على أمهية وجود مهمة وظيفيـة               
مؤسسية خاصة بالتقييم يف مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، تكـون مـستدامة                 

يعية وفعَّالــة ومــستقلّة يف عملــها، وتركِّــز بــصفة خاصــة علــى األهــداف العامــة للــربامج املواضــ   
  واإلقليمية وعلى تنفيذها وأدائها وتأثريها؛

 وتـدعو  ، إىل الفريق العامل االستمرار يف تناول املسائل املتصلة بـالتقييم    تطلب  -٥  
  :وحدة التقييم املستقل إىل مواصلة القيام مبا يلي

تزويـــد الفريـــق العامـــل بالنتـــائج املستخلـــصة مـــن تقيـــيم الـــربامج املواضـــيعية    )أ(  
  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛واإلقليمية 

ــائج       )ب(   التــشاور مــع الفريــق العامــل بــشأن وضــع خارطــة طريــق لألنــشطة والنت
  احلالية واملقبلة؛

التـــرويج لثقافـــة تقييميـــة ضـــمن املكتـــب يف مجيـــع مراحـــل ختطـــيط الـــربامج    )ج(  
  وصوغها وتنفيذها؛

  لتوصيات اليت ُتقدِّمها هيئات الرقابة املعنية؛ مع املكتب على رصد تنفيذ االتعاون  )د(  
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    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    
 أنَّ الفريق العامـل ُزوِّد بالنتـائج األوليـة املستخلـصة مـن تقيـيم النـهج               تستذكر  -٦  

ور الربناجمي املتكامـل، الـيت تبـيِّن أنَّ هـذا النـهج ميكـن أن يـساعد املكتـب علـى اكتـساب منظـ                        
إقليمي ومواضيعي متكامل وعلى حتقيق فوائد على صـعيد حتـسني الـروابط وأوجـه التـآزر بـني              
السياسة العامة والتخطيط االسـتراتيجي والعمـل الربنـاجمي وحـشد املـوارد وعالقـات الـشراكة                  

  مع مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة؛
 منـرباً يـة وغـري الرمسيـة،      على أنَّ الفريق العامل كان، يف اجتماعاته الرمس        تشدِّد  -٧  

بّناًء للحـوار فيمـا بـني الـدول األعـضاء، وكـذلك بـني الـدول األعـضاء واألمانـة بـشأن تطـوير                         
  برامج املكتب، وتوصي بتعزيز هذا احلوار؛

  : إىل الفريق العامل القيام مبا يليتطلب  -٨  
خـالل  مواصلة التشاور ودعم تطوير النهج الربناجمي املتكامـل للمكتـب، مـن               )أ(  

ــائم            ــشاريع إىل هنــج ق ــى امل ــائم عل ــن هنــج ق ــال م ــضاء، االنتق ــها، حــسب االقت ــور من ــة أم   مجل
  على الربامج؛

مواصلة مناقشة النهج الربناجمي املتكامل، وحتسني تنفيذه علـى نطـاق املنظمـة                )ب(  
  من جانب املكتب وهيئتيه اإلداريتني يف مجيع مراحل الدورات الربناجمية؛

ى النتائج املستخلصة مـن التقيـيم والـدروس املـستفادة مـن اخلـربات               االعتماد عل   )ج(  
   النهج عند مناقشة مسائل منها، حسب االقتضاء، مسائل مجع األموال؛ هذااملكتسبة يف تطبيق

    
    الدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية    

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠، املـؤرَّخ    ٦٧/١٩٣العامـة    قرار اجلمعيـة     تستذكر  -٩  
، الـذي حثَّــت فيــه اجلمعيــةُ مجيــَع احلكومـات علــى أن ُتقــدِّم أوىف دعــم مــايل وسياســي   ٢٠١٢

ــه، وخباصــة التربعــات       ــادة التربعــات املقدَّمــة إلي ــه وزي ممكــن إىل املكتــب بتوســيع قاعــدة ماحني
شطته يف جمــال التعــاون التنفيــذي والــتقين املرصــودة لألغــراض العامــة، لتمكينــه مــن مواصــلة أنــ

وتوسيع نطاقها وحتسينها وتعزيزها، يف إطار واليته، وأعربت فيه أيضاً عـن قلقهـا إزاء الوضـع                 
املــايل العــام للمكتــب وأكَّــدت ضــرورة قيــام املكتــب بتحــسني فعاليــة تكلفــة اســتخدام املــوارد  

انيـة الربناجميـة الـيت اقترحهـا لفتـرة الـسنتني            وطلبت إىل األمني العـام أن يقـدِّم اقتراحـات يف امليز           
   تكفل توافر موارد كافية للمكتب لتمكينه من تنفيذ واليته؛٢٠١٥-٢٠١٤
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 أنَّ الفريق العامل ناقش يف عّدة مناسبات مسائل مجـع األمـوال             تستذكر أيضاً   -١٠  
تنفيــذ وســبل إقامــة هيكــل متــويلي مــستدام ومتــوازن للمكتــب، لكفالــة تزويــده بالقــدرة علــى   

  الربامج املواضيعية واإلقليمية وحتقيق استدامتها؛
 املــايل إىل الفريــق العامــل إيــالء االهتمــام املناســب ملــسألة دعــم الوضــع تطلــب  -١١  

للمكتب وإدارته املالية، وتقدمي املساعدة إىل اللجنة لكي تنخرط مبزيـد مـن النـشاط والـشفافية           
السنتني، مبا يف ذلك جزء التمويل املخصَّص الغـرض يف           لفتراتيف عملية إعداد امليزانية املدجمة      

  :امليزانية، وذلك بسبل منها
 تلقّــي تقــارير عــن األنــشطة املموَّلــة مــن خــالل االســترداد الكامــل للتكــاليف    )أ(  

، وتيـسري االسـتفادة املثلـى مـن عمليـة حـشد املـوارد،            واحلصول على أمثلة حمدَّدة هلذه األنشطة     
الترويج بشفافية ومشوليـة للـربامج املواضـيعية واإلقليميـة املتكاملـة جنبـا             من أجل املساعدة على     

ساق إىل جنب مع احتياجاهتا من املـوارد، لتعزيـز القـدرة علـى التنّبـؤ بالتمويـل واملـسامهة يف اتِّـ                     
  األنشطة الربناجمية للمكتب مع جممل األولويات واألهداف املندرجة يف إطار واليته؛

يز االستدامة املالية للمكتب، بطرائق منها العمـل، بنـاًء علـى            متحيص ُسبل تعز    )ب(  
اقتراح من املكتب، على وضع نظام ُيـشجِّع علـى اسـتدامة املـسامهات املاليـة مـن أجـل ضـمان                      

وحتسني الكفـاءة اإلداريـة وزيـادة احلـوافز علـى تـوّخي املرونـة يف ختـصيص                   القدرة على التنفيذ  
  التمويل املتعّدد السنوات؛ وعلى ،األموال على مستوى الربامج

توفري الدعم املتواصل لإلبالغ الربناجمي واملايل املبسَّط والقائم على النتائج على             )ج(  
مـستوى احملــصالت، بطرائــق منـها أن ُتعتمــد دورة إبــالغ يف اجتماعـه األول غــري الرمســي عقــب    

 اقتــراح مــن رئيــسي ، بنــاًء علــى٢٠١٣ يف النــصف األول مــن عــام املعقــودتنيدوريت اللجنــتني، 
الفريــق العامــل وبــدعم مــن األمانــة واســتنادا إىل طلبــات الــدول األعــضاء، وذلــك هبــدف تعزيــز   
الشفافية وتشجيع املشاركة لدى أصحاب املصلحة املعنيني، وكذلك احلوار بني الدول األعـضاء         

  :واألمانة، وميكن للفريق العامل من خالل تلك الدورة أن يتلقى ويناقش ما يلي
 مــوجزة عــن وكــذلك حملــات الــربامج عــن فــرادىتقــارير مــستندة إىل النتــائج   ‘١‘  

 األولويــات والنتــائج والتنفيــذ، ال ســيما الوضــع التمــويلي  يــشملبــرامج املكتــب، مبــا 
  ؛اإلجنازوالفجوات التمويلية وأثرها على قدرة املكتب على 

ــضاحية    ‘٢‘   ــر  مــنعــروض إي ــشأن اإلطــار االســتراتيجي للفت ــة ب -٢٠١٢ة  األمان
 وأيِّ تطـّورات بـشأن تنفيـذمها، وكـذلك       ٢٠١٥-٢٠١٢ واستراتيجية الفترة    ٢٠١٣

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي للفترة 
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منــها تبــادل اآلراء جلملــة أغــراض  للــدول األعــضاء منــرباالســتمرار يف تــوفري   )د(  
 وضـع وأنشطته، هبدف   بشأن التحدِّيات القائمة اليت تواجه االستدامة املالية واإلدارية للمكتب          

وذلـك  ُنهج مقبولة بتوافق اآلراء للتصّدي هلـذه التحـّديات علـى حنـو مالئـم وبطريقـة تعاونيـة،                    
   مزيد من القرارات؛ليتيسر هلا اختاذ منها إعداد التوصيات للجنة بسبل

    
    مواصلة دعم اللجنة يف رصد تنفيذ ما تعتمده من قرارات ومقّررات    

فريـق العامـل أن يواصـل مناقـشة التقـدُّم احملـَرز بـشأن تنفيـذ             إىل ال  تطلب أيضاً   -١٢  
  القرارات واملقّررات اليت اعتمدهتا اللجنة؛

 إىل األمانة أن تقدِّم إليها يف دورهتا الثامنة واخلمسني، يف عام تطلب - ١٣      
ن ، للنظر فيه، م٢٠١٢ عن تنفيذ القرارات املعتمدة منذ عام  ووجيزاً خمتصراً، تقريرا٢٠١٥ً

      .خالل الفريق العامل، حسب االقتضاء
    ٥٦/١٢القرار     
األعمال التحضريية لالستعراض الرفيع املستوى بشأن تنفيذ الدول األعضاء     

لإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية 
      متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

  رات،إنَّ جلنة املخدِّ  

 اإلعالنَ السياسي وخطةَ العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية               تستذكر إذ  
 العامـة يف  ةُ اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـ      )٥١(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخـدِّرات العامليـة،       
، يف  املخـدِّرات ةُ األعـضاء أن جتـري جلنـ   لُدورهتا الرابعة والستني، واللـذين قـرَّرت فيهمـا الـدو        

، استعراضـا رفيـع املـستوى لتنفيـذ الـدول األعـضاء       ٢٠١٤دورهتا السابعة واخلمـسني، يف عـام       
  عمل،اللإلعالن السياسي وخطة 

، الـذي   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢، املـؤرَّخ    ٥٣/١٦ قرارها   وإذ تستذكر أيضاً    
اجلرميــة أن يعــدَّ كــل طُلــب فيــه إىل املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات و

عامني تقريراً منفرداً عن اإلجراءات املتَّخـذة لتنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل، اسـتناداً                    
───────────────── 

  ، )E/2009/28 (٨قم ، امللحق ر٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )51( 
 .م جيالبابالفصل األول، 
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إىل الردود املقدَّمة من الدول األعضاء يف إطار االستبيان اخلاص بالتقارير الـسنوية، وأن يقدِّمـه      
 مـن تلـك التقـارير يف دورهتـا اخلامـسة             أن تنظر يف التقرير األول     كان من املزمع  إىل اللجنة اليت    

  ،٢٠١٢واخلمسني، يف عام 
ملـدير التنفيـذي عـن اإلجـراءات الـيت اتَّخـذهتا الـدول األعـضاء                ا بتقريـر    وإذ حتيط علماً    

ــة       لتنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل
  )٥٢(ية،ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامل

 بلـوغ  أنَّ االستعراض الرفيع املستوى هو جزء من عملية تقييم التقدُّم احملرز يف              وإذ ترى   
بل لتعزيز تنفيذمها مـن     ُسعمل ويف إجياد    الالغايات واألهداف احملدَّدة يف اإلعالن السياسي وخطة        

  ات العاملية،ف يف سياق التصدِّي ملشكلة املخدِّرَدأجل التغلُّب على التحدِّيات اليت ُتصا
 املنظمــات غــري  وخــصوصاً بالــدور املهــم الــذي يؤدِّيــه اجملتمــع املــدين،      وإذ ترحِّــب  

 يف  مـسامهاهتما اهلامـة   احلكومية، يف التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية، وتـستذكر مـع التقـدير             
دين وتشدِّد على جدوى مسامهات اجملتمـع املـ  عمل، العملية التحضري لإلعالن السياسي وخطة  

  ،يف استعراض الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل
 أنَّ الــدول األعـضاء التزمــت بتنفيـذ اإلعــالن الـسياسي وخطــة العمـل تنفيــذاً     وإذ تـستذكر   

فعَّاالً من خالل التعاون الدويل الوطيد، وذلك بالتعاون يف العمل مـع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة                  
 تامة من املؤسسات املالية الدولية وسائر اهليئـات ذات الـصلة، وبالتعـاون مـع      ذات الصلة ومبساعدة  

  اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، إىل جانب القطاعني العام واخلاص،
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠، املـؤرَّخ  ٦٧/١٩٣قـراَر اجلمعيـة العامـة        أيـضاً  وإذ تستذكر   
لتنفيذ اإلجراءات  ، يف الوقت املناسب،     دول إىل اختاذ التدابري الالزمة    ، الذي ُدعَيت فيه ال    ٢٠١٢

  ، املرسومةتحقيق أهدافهما وغاياهتماولعمل الاحملدَّدة يف اإلعالن السياسي وخطة 
 يف أوائـل عـام   ، أن تعقـد ٦٧/١٩٣قرَّرت، يف قرارهـا   إىل أنَّ اجلمعية العامة    وإذ تشري   
ســتعراض التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ  الة املخــدِّرات العامليــة، بــشأن مــشكلدورةً اســتثنائيةً  ٢٠١٦

إجــراء تقيــيم لإلجنــازات والتحــدِّيات يف ســياق مبــا يف ذلــك اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل، 
مواجهة مشكلة املخدِّرات العامليـة، ضـمن إطـار االتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات            

كما قرَّرت أن تعقد الدورة االستثنائية وجتـري        ات الصلة،   وغريها من صكوك األمم املتحدة ذ     
  عملية التحضري هلا ضمن حدود املوارد املتاحة،

───────────────── 
 )52(   E/CN.7/2012/14و Corr.1. 
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ألمـم املتحـدة املعنيـة بتقريـر الـسياسات          ا لدى دوَرها باعتبارها اهليئة املركزية      وإذ تعي   
   باملخدِّرات،ذات الصلةبشأن املسائل 

ستوى للتقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ الــدول   أن جيــري االســتعراض الرفيــع املــ تقــرِّر  -١  
 بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة           العمـل األعضاء لإلعـالن الـسياسي وخطـة        

ــة    ــشكلة املخــدِّرات العاملي ــة م ــة ملواجه ــة    )٥٣(ومتوازن ــسابعة واخلمــسني للجن ــدورة ال  خــالل ال
م اخلمـسة املخصَّـصة عـادةً       ، وذلك ملـدة يـومني، باإلضـافة إىل األيـا          ٢٠١٤املخدِّرات، يف عام    

  للدورات العادية اليت تعقدها اللجنة يف النصف األول من العام؛
التقـدُّم  "سـتعراض الرفيـع املـستوى       احملـوري لال  وضـوع   امل أن يكون    تقرِّر أيضاً   -٢  

احملرز والتحدِّيات القائمة يف جمال تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل                
  ؛"راتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامليةصوب است

 االسـتعراض الرفيـع املـستوى مـن مناقـشة عامـة حـول        يتكوَّن أن  تقرِّر كذلك   -٣  
الركــائز ومناقــشات موائــد مــستديرة حــول أعــاله  ٢املــشار إليــه يف الفقــرة احملــوري املوضــوع 

  : الثالث خلطة العمل
  من تعاطي املخدِّرات واالرهتان هلا باتِّباع هنج شامل؛احلدُّ : خفض الطلب  )أ(  
احلـــدُّ مـــن العـــرض غـــري املـــشروع للمخـــدِّرات؛ ومراقبـــة  : خفـــض العـــرض  )ب(  

السالئف واملنشِّطات األمفيتامينية؛ والتعاون الدويل بشأن القضاء علـى الزراعـة غـري املـشروعة               
  املؤثِّرات العقلية وبشأن التنمية البديلة؛للمحاصيل اليت ُتستعمل يف إنتاج العقاقري املخدِّرة و

  مكافحة غسل األموال واالرتقاء بالتعاون القضائي؛: التعاون الدويل  )ج(  
 العزَم علـى إصـدار بيـان وزاري مـشترك مقتـضب يف ختـام االسـتعراض           تعقد  -٤  

لإلعـالن  الرفيع املستوى حيدِّد، على أسـاس اسـتعراض التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ الـدول األعـضاء                    
اإلجنازات والتحدِّيات واألولويات من أجـل القيـام مبزيـد مـن العمـل،              السياسي وخطة العمل،    

يف إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات وسائر الصكوك ذات الصلة الـصادرة عـن            
  األمم املتحدة؛

───────────────── 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )53( 

 .م جيالبابالفصل األول، 
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ستوى إىل  نتـائج االسـتعراض الرفيـع املـ       حـصيلة    علـى تقـدمي      تعقد العـزم أيـضاً      -٥  
للجمعيـة   االسـتثنائية    الـدورة منـها   ، وذلـك بـالنظر إىل مجلـة أمـور           اجلمعية العامة لكي تنظر فيها    

  ؛٢٠١٦ يف عام املزمع عقدهابشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، 
قبل االسـتعراض الرفيـع املـستوى        أن ُتعقد اجتماعات فيما بني الدورتني        تقرِّر  -٦  

، ختصَّص للتحضري لالسـتعراض الرفيـع املـستوى    من امليزانية العاديةضمن حدود املوارد املتاحة     
  ولتقييم التقدُّم احملرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛

 إىل الــدول األعــضاء أن تقــدِّم، يف الوقــت املناســب ويف موعــد  تكــرِّر دعوهتــا  -٧  
قـارير الـسنوية مـن أجـل        ، ردوَدها على االستبيان اخلـاص بالت      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠أقصاه  

ــذ        ــدولُ األعــضاء لتنفي ــيت اختــذهتا ال ــاين للمــدير التنفيــذي عــن اإلجــراءات ال ــر الث إعــداد التقري
  اإلعالن السياسي وخطة العمل؛

 االجتماعـات فيمـا بـني       وكذلكأن يراعي االستعراُض املتوسط األجل،      تقرِّر    -٨  
  :يليإضافةً إىل ما الدورتني، مسامهات الدول األعضاء 

ملـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة عـن                  اتقرير    )أ(  
 بـشأن التعـاون   اإلجراءات اليت اتَّخذهتا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل      

 الــذي )٥٤(،الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة  
   يف دورهتا اخلامسة واخلمسني؛ةُاللجننظرت فيه 

هتـا  انتائج مناقشات املوائد املـستديرة املواضـيعية للجنـة، املنعقـدة يف إطـار دور          )ب(  
  الثالثة واخلمسني إىل السادسة واخلمسني؛من 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  عــن الــصادرةالدراســات والتقــارير ذات الــصلة   )ج(  
 ة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات واهليئـات الفرعيـة للجنـة وسـائر هيئـات                باملخدِّرات واجلرميـة واهليئـ    
  ؛األمم املتحدة ذات الصلة

املنظمات الدولية واإلقليمية املعنيـة  املعلومات األخرى ذات الصلة الواردة من        )د(  
  فيما يتعلق مبشكلة املخدِّرات العاملية؛

مــع املــدين والقطــاع اخلــاص املعلومــات األخــرى ذات الــصلة الــواردة مــن اجملت  )هـ(  
  فيما يتعلق مبشكلة املخدِّرات العاملية؛

───────────────── 
 )54(   E/CN.7/2012/14و Corr.1. 
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ــدعو  -٩   ــستوى   تــ ــع املــ ــتعراض الرفيــ ــشاركني يف االســ ــاة إىل  املــ ــالمراعــ  أعمــ
 وخــصوصاًنفــاذ قــوانني املخــدِّرات، املعنيــة بإاالجتماعــات اإلقليميــة لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة 

  يتعلق بإنفاذ قوانني املخدِّرات؛املبادرات اليت ميكن أن تعزِّز التعاون فيما 
 نـشيطة   مـشاركتهم كون  تالدول األعضاء واملراقبني أن حيرصوا على أن        ب هتيب  -١٠  

  ؛من االستعراضالرفيع املستوى اجلزء  يف على املستوى املناسبو
املركزيــة لتقريــر  يئــة اهل بــصفتها بــأن تقــوم اللجنــةُ،   العامــة اجلمعيــةَ توصــي  -١١  

ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة، بـدورها          باملـسائل ذات الـصلة باملخـدِّرات         اليت ُتعىن السياسات  
لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بـشأن مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،            القيادي يف عملية التحضري     

مبــا يف ذلــك بعــرض مقترحاهتــا، عــن طريــق اجمللــس       ، ٢٠١٦ يف أوائــل عــام  املزمــع عقــدها 
ص التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل  االقتــصادي واالجتمــاعي، خبــصو

 .بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
   

    ٥٦/١٣القرار     
   يف التجارة الدوليةمواد غري جمدَولة التوعية بشأن تسريب : السالئف     

د اجملدَولة يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية من أجل استعماهلا كبدائل للموا
      بصورة غري مشروعة

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  

 اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املـشروع يف املخـدِّرات واملـؤثِّرات      إذ تستذكر   
 واملراقبـة    منها، اليت ترسي مبادئ وآليات التعـاون       ١٢ وخصوصاً املادة    )٥٥(،١٩٨٨العقلية لسنة   

على الصعيد الدويل خبصوص املـواد الـيت يكثـر اسـتخدامها يف الـصنع غـري املـشروع للمخـدِّرات                  
  واملؤثِّرات العقلية،

 اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب    وإذ تــستذكر أيــضاً  
 تقـرَّر فيهمـا حتديـد        اللذين )٥٦(استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،      

 موعداً مـستهدفاً للـدول لكـي تتوّصـل إىل القـضاء علـى تـسريب املـواد الـيت يكثـر            ٢٠١٩عام  
───────────────── 

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )55( 
  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )56( 

  .جيمالباب  األول، الفصل
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استخدامها يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غـري مـشروع وعلـى االجتـار هبـا، أو                   
   بدرجة كبرية وقابلة للقياس،،احلّد من تسريبها واالجتار هبا

، الـذي أشـارت     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرَّخ    ٥٤/٨ قرارهـا    كـذلك  تستذكروإذ    
ــدويل           ــاون ال ــن التع ــد م ــضاء أن تزي ــدول األع ــب بال ــيت هتي ــم املتحــدة ال ــرارات األم ــه إىل ق في
واإلقليمي من أجل مكافحة صنع املخدِّرات واالجتار هبا على حنو غري مشروع، بوسـائل منـها                

 املـواد الـيت يكثـر اسـتعماهلا يف صـنع املخـدِّرات علـى حنـو         تعزيز الرقابة على التجارة الدولية يف 
غري مـشروع، ومنـع حمـاوالت تـسريب تلـك املـواد مـن التجـارة الدوليـة املـشروعة السـتعماهلا                       

  على حنو غري مشروع،
 ألنَّ اجلهــود املبذولــة مــن أجــل احلــدِّ مــن العــرض غــري املــشروع    وإذ يــساورها القلــق  

لية واحلفاظ على املراقبة الفعالة للمواد اجملدَولة تتعّرض للـوهن علـى            للمخدِّرات واملؤثِّرات العق  
يد املتَّجِرين باملخدِّرات، الذين يتزايد استعماهلم للمواد غري اجملدَولة كبدائل للمواد اجملدَولـة يف              

  صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع،
ن املواد غري اجملدَولة الـيت ُتـضبط أو ُتعَتـرض أو             تزايد الكميات م   وإذ تضع يف اعتبارها     

  ُتحظَر يف شّتى أحناء العامل،
على أنَّ منع تسريب املـواد غـري اجملدَولـة هـو عنـصر أساسـي يف احلـدِّ            وإذ تؤكّد جمدَّدا      

  من صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية وعرضها على حنو غري مشروع،
لحـصول علـى املـواد غـري اجملدَولـة،          اجـة مـشروعة ل    مبا لدى الـصناعة مـن ح      وإذ تسلِّم     

  وبأمهية الدور الذي تؤديه هذه الصناعة يف منع تسريب تلك املواد من التجارة املشروعة،
، الـيت تـشدِّد علــى   ١٩٨٨ مـن اتفاقيـة ســنة   ١٢مـن املــادة  ) أ (٩ الفقـرةَ  وإذ تـستذكر   

  استبانة املعامالت املشبوهة،أمهية التعاون بني السلطات املختّصة وأوساط الصناعات يف 
 بالعمــل اهلــام الــذي تقــوم بــه اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات بــصفتها اهليئــة  وإذ تنــوِّه  

  الرئيسية وحمور التنسيق العاملي للمراقبة الدولية للمواد غري اجملدَولة،
ــد جمــدَّداً    ــدويل القائمــة    وإذ تؤكِّ ــاون ال ــات التع ــز آلي ــة مواصــلة تعزي ــى أمهي ــة  عل  ملراقب

ومـشروع  " بريـزم "السالئف، وعلى ضرورة مشاركة الدول يف عمليات دولية، مثـل مـشروع             
ية عن أمناط التجارة املشروعة وتـسريب املـواد   ات، من أجل مجع املعلومات االستخبار "التالحم"

  غري اجملدَولة املستهَدفة فيما خيص مناطق جغرافية حمدَّدة،
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ــستذكر   ــا وإذ ت ــ٥١/١٦ قراره ــارس / آذار١٤ؤرَّخ ، امل ــذي يهــدف إىل  ٢٠٠٨م ، ال
تعزيــز تبــادل املعلومــات عــن اســتخدام املــواد غــري اجملدَولــة كبــدائل للمــواد اجملدَولــة الــيت يكثــر  

 والطرائــق اجلديــدة بــصورة غــري مــشروعة اســتخدامها يف صــنع املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة  
  ،املخدِّرات غري املشروعةاملتَّبعة يف صنع 

 أنَّ اهليئةَ الدولية ملراقبة املخدِّرات قد حثَّـت الـدولَ األعـضاء علـى توسـيع               تالحظوإذ    
نطــاق التــشارك يف املعلومــات فيمــا يتعلــق بــاملواد غــري اجملدَولــة وزيــادة تــواتر هــذا التــشارك يف 

  املعلومات ومستوى التفصيل فيها، كأساس الستحداث تدابري التصدِّي الوافية باملراد،
 على األمهية احلامسة لقيام الدول األعـضاء واملنظمـات املعنيـة بتنفيـذ التـدابري         دوإذ تشدِّ   

القائمة واالستفادة منها، والعمل بطريقة تعاونية ملنع تسريب املواد غري اجملدَولـة واسـتعماهلا يف               
  صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع،

، اليت ميكن أن تـوفّر أساسـاً للتـدابري    ١٩٨٨سنة فاقية  من ات١٣أحكام املادة وإذ تستذكر     
الوطنية للتصدِّي لـصنع املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة غـري املـشروع الـذي ينطـوي علـى مـواد غـري                     

  جمدَولة،
 صعوبات التصدِّي لتسريب املواد غري اجملدَولة يف مجيع أحناء العامل، وتعتقـد             وإذ تدرك   

وازديـاد اسـتعماهلا كبـدائل للمـواد اجملدَولـة يتطلّبـان اهتمامـاً عـاجالً مـن                  بأنَّ تنوُّع تلك املـواد      
  اجملتمع الدويل،

 إىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات أن تــضطلع، بالتعــاون الوثيــق مــع  تطلــب  ‐١  
الــدول األعــضاء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وســائر املنظمــات املعنيــة، 

دي يف اســتحداث هنــوج جديــدة وتــدابري مناســبة لتحــسني معاجلــة مــسألة املــواد غــري بــدور قيــا
  اجملدَولة املستخدمة يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع؛

 الــدولَ األعــضاء إىل اإلقــرار باالجتــاه املتنــامي يف اســتهداف اجلماعــات  تــدعو  ‐٢  
ة، من أجل صـنع املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة علـى حنـو غـري                اإلجرامية ملواد حمدَّدة غري جمدَول    

  على املواد اجملدَولة؛املشدَّدة لمراقبة لمشروع، وذلك نتيجة 
ــضاً   ‐٣   ــدعو أي ــصلحة     ت ــع أصــحاب امل ــد جمــدَّداً جلمي ــدولَ األعــضاء إىل التأكي  ال

الـصلة هبـا مـن    املعنيني على أمهية التعاون بني السلطات وأوسـاط الـصناعات والقطاعـات ذات      
أجل تسهيل كشف املعامالت املشبوهة اليت تنطوي على مواد غري جمدَولة وذلك ملنع تـسريبها               

  إىل جمال صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع؛
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 الدولَ األعضاء على زيادة الـوعي لـدى الـسلطات املختـّصة وأوسـاط               تشجِّع  -٤  
صـنع  يف املـواد غـري اجملدَولـة    خطـر اسـتخدام   ة هبا فيما خيـص     الصناعات والقطاعات ذات الصل   

املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غـري مـشروع، وذلـك مـن خـالل حتـسني فهمهـا لكيفيـة                     
  استعمال املواد غري اجملدَولة وطرائق التسريب ذات الصلة؛

 أن تبلّغ بعـضها      الدولَ األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية إىل       تدعو  -٥  
، بقدر اإلمكان، باحتياجاهتا املـشروعة خبـصوص         الدولية ملراقبة املخدِّرات   بعضاً وأن تبلّغ اهليئة   

، وفقــاً للواليــة املــسَندة إليهــا، إضــافة إىل  اهليئــةاســتعمال املــواد غــري اجملدَولــة، حــسبما حتــدِّده   
  الفعَّال؛املعلومات اخلاصة بالعمليات، بغية تعزيز التعاون والتنسيق 

املبـادئ التوجيهيـة    " الدولَ األعضاء على أن تستخدم على حنـو أفـضل            تشّجع  -٦  
القائمــة احملــدودة  و)٥٧(،"بـشأن صــوغ مدونــة طوعيــة ختــّص املمارســات يف الــصناعة الكيميائيــة 

، ، اليت وضعتها اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدِّرات        للمواد غري اجملدَولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة      
 قائمة مشاهبة حتتفظ هبا الدول األعضاء، حسبما يكـون مناسـباً، وذلـك مـن أجـل       أّيوكذلك  

  تعزيز الشراكة مع أوساط الصناعات والقطاعات ذات الصلة هبا؛
 بالدول األعضاء أن تتـوخَّى املزيـد مـن اليقظـة يف الرقابـة علـى الـواردات                   هتيب  -٧  

خصوصاً من خالل سـلطات اجلمـارك وسـلطات         ، و )الترانزيت(والصادرات والشحنات العابرة    
  الشحنات املشبوهة من املواد غري اجملدَولة؛كشف مراقبة احلدود لديها، وذلك بغية 

 السلطات املختصَّة بأن تتـسجَّل يف نظـام اإلبـالغ عـن األحـداث ذات                توصي  -٨  
   الـيت   الصلة بالـسالئف وأن تـستخدمه كوسـيلة للتـشارك بانتظـام يف املعلومـات عـن األحـداث                  

  ال تتعلق باملواد اجملدَولة فحسب بل باملواد غري اجملدَولة أيضا؛
اإلبــالغ عــن   إىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات أن تــصون نظــام      تطلــب  -٩  

ــصلة بالــسالئف ونظــام    ــسابقة للتــصدير باالتــصال احلاســويب   األحــداث ذات ال اإلشــعارات ال
  ؛ااملباشر وأن تزيد تطويرمه

 الدولَ األعضاء اليت هي يف وضع يسمح هلا بإرسـال إشـعارات سـابقة        تشجِّع  -١٠  
نظــام اإلشــعارات الــسابقة  للتــصدير علــى أن تنظــر يف القيــام بــذلك قــدر اإلمكــان باســتخدام   

، خبصوص شحنات مواد خمتارة غـري جمدَولـة حتـدُِّدها اهليئـة             للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر   

───────────────── 
  .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )57( 
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وفقــاً للواليــة املــسَندة إليهــا، وذلــك بغيــة متكــني الــسلطات يف بلــد  الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات، 
  املقصد من التحقُّق من الغرض املشروع من املعامالت واختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا؛

 الــدولَ األعــضاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة علــى التعــاون الوثيــق مــع  تــشجِّع  -١١  
التـابعني  " الـتالحم "و" بريـزم " مـشروعي    مـن خـالل   ا  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وخصوص    

 .هلا، تعزيزا لنجاح هاتني املبادرتني الدوليتني
   

    ٥٦/١٤القرار     
تعزيز التعاون الدويل يف جمال التصّدي لالستعمال غري الطيب للترامادول      

       وصنعه غري املشروع، وتوزيعه حملياً ودولياً على حنو غري مشروع،وتعاطيه
   جلنة املخدِّرات،إنَّ  

 بـصيغتها املعدَّلـة بربوتوكـول       ١٩٦١ االتفاقية الوحيـدة للمخـدِّرات لـسنة         إذ تستذكر    
 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         )٥٩(،١٩٧١ واتفاقية املؤثِّرات العقليـة لـسنة        )٥٨(،١٩٧٢سنة  

  )٦٠(،١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 

   الترامــادول مــادة مــسكِّنة شــبه أفيونيــة اصــطناعية ذات تــأثري مركــزي   نَّ بــأتــسلِّموإذ   
ال ختضع للمراقبة الدولية، وهي متوفِّرة يف العديد من البلدان كدواء، وتستعمل كعـالج فعَّـال                

  لآلالم املتوسطة الشدَّة والشديدة،
وتوزيعـه   غـري مـشروع   علـى حنـو   إزاء اتِّساع نطـاق صـنع الترامـادول    وإذ يساورها القلق    

  حملياًً ودولياًً على حنو غري مشروع يف بعض البلدان،
 إزاء تزايـد االسـتعمال غـري الطـيب للترامـادول وتزايـد تعاطيـه يف          وإذ يساورها بـالغ القلـق       

ما ُيـستدلُّ عليـه مـن ضـخامة ضـبطيات مستحـضراته يف أفريقيـا                ، وهو   العديد من الدول األعضاء   
  )٦١(،٢٠١٢رد يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام ومناطق أخرى، حسبما َي

───────────────── 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )58( 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩رجع نفسه، اجمللد امل  )59( 
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )60( 
 ).E/INCB/2012/1 (٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )61( 
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 مة عرب الوطنيـة   اإلجرامية املنظَّ  فرص للجماعات احتمال توفُّر    إزاء القلقوإذ يساورها     
  بيع الترامادول ألغراض غري طبية وتوزيعه حملياً ودولياً على حنو غري مشروع، للتربح من
ــستذكروإذ    ــا  ت ــؤ،٤٨/١قراره ــارس / آذار١١رَّخ  امل ــز  ٢٠٠٥م ــشأن تعزي ــادل ، ب تب

االتفاقيـات  يف إطـار    املعلومات عن االجتاهات املستجدَّة يف تعاطي املواد غري اخلاضعة للمراقبـة            
  ويف االجتار بتلك املواد،املخدِّرات الدولية ملراقبة 

يـــاً عـــن بأمهيـــة آليـــات اإلنـــذار املبكِّـــر واملـــسارعة إىل نـــشر املعلومـــات عامل وإذ تقـــرُّ   
الـدول األعـضاء يف االحتــاد   الـيت تبـذهلا    املخـدِّرات وتوليفاهتـا وأمنـاط تعاطيهـا، وبأمهيـة اجلهـود      

  ، يف هذا اجملال،املرصد األورويب للمخدِّرات وإدماهنا، بالتعاون مع األورويب

تعزيـــز تـــوافر ، بـــشأن ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢، املـــؤرَّخ ٥٣/٤قرارهـــا وإذ تـــستذكر   
اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة              رة واملـؤثِّرات العقليـة      املخـدِّ العقاقري  

  وتعاطيها،منع تسريبها العمل يف الوقت نفسه على والعلمية مع 
أنَّ ضــمان احلــصول علــى العقــاقري املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقليــة   مــن جديــد وإذ تؤكّــد  

األساســية علميــة هــو أحــد األهــداف    البيــة وطالغــراض األاخلاضــعة للمراقبــة الســتعماهلا يف   
  لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات،

 خطــوات إلخــضاع الترامــادول للمراقبــة أنَّ عــدداً مــن البلــدان قــد اتَّخــذ وإذ تالحــظ  
  الوطنية من أجل احلّد من استعماله غري الطيب وتعاطيه،

ــى     ــشدِّد عل ــدُّ أمــ    وإذ ت ــة ُيع ــار   أنَّ االضــطالع ببحــوث منهجي ــيم اآلث ــاً يف تقي راً حامس
  الصحية واالجتماعية األوسع نطاقاً املرتبطة باالستعمال غري الطيب للترامادول وتعاطيه،

ــادول       وإذ تالحــظ   ــتعمال الترام ــق باس ــا يتعل ــرض فيم ــب والع  أنَّ خفــض جــانيب الطل
  لألغراض غري الطبية، على حنو شامل واستباقي، يتطلّب التزاماً سياسياً قوياً،

سيما الدول الـيت مل تتَّخـذ أيَّ تـدبري وطـين ملراقبـة               ، وال  الدولَ األعضاءَ  تشجِّع  -١  
استرياد الترامادول وتـصديره وتوزيعـه دون إذن،         على رصد االجتاهات املستجدَّة يف       الترامادول،

، مبـا يتفـق     حـدودها الوطنيـة   داخـل    يهـا تعاطاالستعمال غري الطيب لتلك املادة و     أمناط  يف  وكذلك  
  ؛ تشريعاهتا الوطنيةمع

ــدولَ األعــضاَء  حتــثُّ  -٢   ــة      ال ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ومكتــب األم
تقـدمي  علـى   ومنظمة الصحة العامليـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات وسـائر املنظمـات املعنيـة                   

عـّددة األطـراف،   عـن تلـك االجتاهـات املـستجدَّة، عـرب القنـوات الثنائيـة واملت       املعلومـات   بادل  تو


