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      الفصل األول
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     خاذ إجراء بشأهنا أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليهااتِّ
  أن يوصي  اجمللس االقتصادي واالجتماعي ُيراد من قرارمشروع  - ألف 

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

  :لكي تعتمده اجلمعية العامة
    

      القرارمشروع     
 العاملية، خدِّراتالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل

  ٢٠١٦عقدها يف عام  املزمع
  

  ،إنَّ اجلمعية العامة  
، وتالحظ  ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١ املؤرَّخ   ٥٧/٥ بقرار جلنة املخدِّرات     ترحِّب  -١  

بارتياح ما أُعرب عنه، يف سياق استعراض اللجنة الرفيـع املـستوى للتقـدُّم الـذي أحرزتـه الـدول                    
تراتيجية األعــضاء يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســ  

 مـن تأييـد للقـرار الـذي اتَّخذتـه اجلمعيـة             )١(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية،     
، بعقـــد دورة ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرَّخ ٦٧/١٩٣العامـــة، يف إطـــار قرارهـــا 

لـــواردة ، تنفيـــذاً للتوصـــية ا٢٠١٦اســـتثنائية بـــشأن مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة يف أوائـــل عـــام 
   من اإلعالن السياسي؛٤٠ الفقرة يف

ــثُّ  -٢   ــى اال   حتـ ــُد علـ ــصدِّق بعـ ــيت مل تـ ــدولَ الـ ــدِّرات  تفا الـ ــدة للمخـ ــة الوحيـ قيـ
ــنة  ١٩٦١ لــــسنة ــة بربوتوكــــول ســ ــة  تفا وا)٢(١٩٧٢ بــــصيغتها املعدَّلــ ــؤثِّرات العقليــ ــة املــ قيــ
 املخـدِّرات واملـؤثِّرات     قية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف       تفا وا )٣(١٩٧١ لسنة
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ــسنة  ــة ل ــك،      مل  أو)٤(،١٩٨٨ العقلي ــى النظــر يف فعــل ذل ــُد، عل ــا بع ــضمَّ إليه ــدولَ  تن وحتــثُّ ال
  قيات على تنفيذ مجيع أحكامها على سبيل األولوية؛تفاتلك اال األطراَف يف

 علـــى أمهيـــة الـــدورة االســـتثنائية بـــشأن مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة،   تـــشدِّد  -٣  
 الـذي ُحـدِّد   ٢٠١٩، باعتبارها معلَمـاً بـارزاً علـى الطريـق حنـو عـام          ٢٠١٦قد يف عام    ستع اليت
 جلنــة اإلعــالن الــسياسي كموعــد مــستهدف الســتعراض التنفيــذ، حــسبما ذُكــر يف قــرار        يف

  ؛٥٧/٥ املخدِّرات
 أنَّهــا ســتتناول، يف دورهتــا االســتثنائية بــشأن مــشكلة املخــدِّرات جمــدَّداً تؤكِّــد  -٤  
، املــسائل املوضــوعية علــى أســاس مبــدأ املــسؤولية العامــة  ٢٠١٦، الــيت ســُتعقد يف عــام العامليــة

واملشتركة، ومع االمتثال التام ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الـدويل واإلعـالن              
 وخصوصاً مع احترام سيادة الـدول وسـالمة أراضـيها، ومبـدأ عـدم               )٥(العاملي حلقوق اإلنسان،  

ياتــه األساســية والكرامــة   الــشؤون الداخليــة للــدول، ومجيــع حقــوق اإلنــسان وحرِّ  التــدخل يف
  املتأصلة يف مجيع األفراد ومبدأي تساوي الدول يف احلقوق واالحترام املتبادل بينها؛

ــة    تقــرِّر  -٥   ــدورة التاســعة واخلمــسني للجن  أن ُتعقَــد الــدورة االســتثنائية عقــب ال
  ؛٢٠١٦مارس /راملخدِّرات، املزمع عقدها يف آذا

ــرِّر  -٦   ــتثنائية بـــشأن مـــشكلة   أيـــضاً تقـ ــة االسـ ــة العامـ ــدورة اجلمعيـ  أن تكـــون لـ
ن ، عمليــة حتــضري شــاملة للجميــع وتتــضمَّ    ٢٠١٦املخــدِّرات العامليــة، الــيت ســتعقد يف عــام     

ــا      ــا ووكاالهتـ ــدة وكياناهتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــيح هليئـــات منظومـ ــة تتـ ــوعية مكثَّفـ مـــشاورات موضـ
ــ ــصلة، وللمجتمــع املــدين وســائر اجلهــات    صة وللمنظمــاملتخصِّ ــة ذات ال ــة واإلقليمي ات الدولي

، مبـا يتوافـق مـع القواعـد اإلجرائيـة ذات الـصلة       اإلسهام يف العملية إسهاماً تامـا املعنية، إمكانية   
  بعة؛واملمارسات املتَّ

ى جلنـــة املخـــدِّرات، بـــصفتها اهليئـــة املركزيـــة لتقريـــر  تتـــولَّ أنُْتقـــرِّر كـــذلك  -٧  
سياسات الــيت ُتعـىن باملــسائل املتعلقـة باملخــدِّرات داخـل منظومــة األمـم املتحــدة، قيـادة هــذه      الـ 

ــة واملوضــوعية يف مــداوالت مفتوحــة، وتــدعو يف هــذا      ــع املــسائل التنظيمي ــاول مجي ــة بتن العملي
   منخرطاً فيها؛ ويظلّ وُيوجُِّهها العمليةيدعم اجلمعية العامة أن الصدد رئيَس

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢د املرجع نفسه، اجمللَّ  )4(  
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بـاجلهود الـيت تبـذهلا جلنـة املخـدِّرات يف اتِّخـاذ مجيـع التـدابري              لتقـدير   تنوِّه مع ا    -٨  
الــضرورية الســتخدام خمصَّــصاهتا احلاليــة مــن االجتماعــات والتقــارير بــأعلى قــدر مــن الكفــاءة  

، وتطلـب إىل اللجنـة أن تواصـل         ٢٠١٦لضمان التحضري املناسـب للـدورة االسـتثنائية يف عـام            
  زمة للتحضري للدورة االستثنائية، يف أبكر وقت ممكن؛اتِّخاذ مجيع التدابري الال

 مشاركةَ مجيع الدول األعـضاء يف العمـل التحـضريي الـذي تـضطلع بـه                 تشجِّع  -٩  
 املــساعدة إىل أقــل البلــدان منــوا يف هــذا الــشأن، بغيــة العمــل بنــشاط علــى حتقيــق   اللجنــة وتقــدَمي

ألعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري أهــداف الــدورة االســتثنائية وغاياهتــا، وتــدعو الــدول ا 
  موارد من خارج امليزانية هلذا الغرض؛

 أنَّ الدورة االستثنائية بـشأن مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، املزمـع عقـدها         تدرك  -١٠  
، متثِّل فرصة إلجراء نقاش رفيـع املـستوى وواسـع النطـاق بـني الـدول األعـضاء                ٢٠١٦يف عام   

قيــات الدوليــة الــثالث تفا، ضــمن إطــار اال٢٠١٩وعــد املــستهدف يف عــام بيل إىل املميهِّــد الــسَّ
ضي يف تنفيـذ االلتزامـات      ملراقبة املخدِّرات وسائر الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة، مـن أجـل املُـ               

  نة يف اإلعالن السياسي وخطة العمل؛والغايات املبيَّ
 غـري احلكوميـة، مـن        ما قام بـه اجملتمـع املـدين، وال سـيما املنظمـات             أيضاً تدرك  - ١١  

حنـو  عة واخلمسني علـى  انية واخلمسني والسابدور مهم يف التحضريات لدوريت جلنة املخدِّرات الث 
 إىل  وتـدرك كـذلك احلاجـةَ      الرفيعـي املـستوى، وكـذلك أثنـاء هـاتني الـدورتني،              يشمل جزأيهما 

 إىل مـشاركتها  احلاجـة  عـالوة علـى  ريات للـدورة االسـتثنائية،     اخنراطها بصورة نشيطة يف التحـض     
الة واملوضوعية والنشيطة أثنـاء الـدورة االسـتثنائية، مبـا يتوافـق مـع النظـام الـداخلي للجمعيـة                     الفعَّ

العامة ومـع املمارسـة املـستحدثة لـسائر دوراهتـا االسـتثنائية، وتطلـب إىل رئـيس اللجنـة أن ينظـر                
   اجلهات املعنية؛خاذ تدابري مناسبة أخرى، يف هذا الشأن معإجراء مشاورات، واتِّ يف

املتحـدة   ة ملنظومـة األمـم    التابعـ  األجهزةَ واهليئات والوكـاالت املتخصِّـصة        تدعو  - ١٢  
واملصارف اإلمنائية املتعدِّدة األطراف وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة، مبـا فيهـا اهليئـة            

ــة إىل أن تــسهم إســهاماً     ــة املخــدِّرات، واملنظمــات اإلقليمي ــة ملراقب كــامالً يف التحــضريات الدولي
ــة   ٢٠١٦د يف عــام عقَللــدورة االســتثنائية الــيت ســتُ  ، وخــصوصاً بتقــدمي توصــيات حمــدَّدة إىل جلن

املخدِّرات، عن طريق املدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، بـشأن                    
  املسائل اليت ستعاجل يف الدورة االستثنائية؛
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املخدِّرات أن تقدِّم إليها يف دورهتا السبعني، عـن طريـق اجمللـس              إىل جلنة    تطلب  ‐١٣  
د عقَاالقتصادي واالجتمـاعي، تقريـراً عـن التقـدُّم احملـرز يف التحـضري للـدورة االسـتثنائية الـيت سـتُ               

  ؛٢٠١٦عام  يف
ــاود تأكيـــد  -١٤   ــرار الـــذي اتَّتعـ ــا   القـ ــار قرارهـ ــه يف إطـ ــؤرَّخ ٦٧/١٩٣خذتـ ، املـ

، بأن ُتـنظَّم الـدورة االسـتثنائية وعمليـة التحـضري هلـا ضـمن                ٢٠١٢  ديسمرب/كانون األول  ٢٠
  حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية؛

 وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج   الــدولَ األعــضاَءتــدعو   -١٥  
  .نة يف هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض املبيَّ

    
    رين مقدَّمان إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمهامشروعا مقرَّ  - باء  

 رين املقــرَّمــشروعيتوصــي جلنــةُ املخــدِّرات اجمللــَس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد   -٢
  :التاليني

    
      مشروع املقرَّر األول    
ول األعمال تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني وجد    

      املؤقَّت لدورهتا الثامنة واخلمسني
  :إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  حييطُ علماً بتقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني؛  )أ(  
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ املؤرَّخ ٥٥/١حييطُ علماً أيضا مبقرَّر اللجنة   )ب(  
خ  املــؤر٥٧/٥َّ اللجنــة قــرار الــواردتني يف ٧ و٦بــالفقرتني حيـيطُ علمــاً كــذلك    )ج(  

أن تقـدِّم مقترحـات بـشأن مجيـع املـسائل            فيهما اللجنـة     رتقرَّواللتني  ،  ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١
التنظيمية، مبا فيها جدول األعمال واملواعيد واملسائل املوضوعية املراد تناوهلـا والنتـائج وغريهـا          

 ح التحضريات للدورة االستثنائية، لكي تنظر فيها اجلمعية العامـة؛         من املسائل ذات الصلة بإجنا    
، يف إطار التحـضري للـدورة االسـتثنائية، اجتماعـات رمسيـة تعقـب         رت فيهما أيضاً أنْ تعقد    وقرَّ

دورهتا السابعة واخلمسني، منها اجتماعان رمسيـان قبيـل دورهتـا الـسابعة واخلمـسني املـستأنفة،                 
، وأن تكـرِّس مثـاين جلـسات أثنـاء دورهتـا الثامنـة              ٢٠١٤ديسمرب  /األولد يف كانون    اليت سُتعقَ 
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، للتحضريات للدورة االسـتثنائية، وأن تعقـد يف         ٢٠١٥مارس  /واخلمسني، اليت سُتعقَد يف آذار    
  فترة ما بني الدورتني اجتماعات للتحضري لالجتماعات الرمسية؛

  .خلمسني الوارد أدناه األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة وايقرُّ جدولَ  )د(  
    

    جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة املخدِّرات    
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢
    

    اجلزء العملي    
تقـــدمي توجيهـــات بـــشأن الـــسياسة العامَّـــة إىل برنـــامج املخـــدِّرات التـــابع ملكتـــب           -٣

املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخـدِّرات            مماأل
ــة بالــشؤون اإلداريــة وامليزانيــة          ــا يف ذلــك املــسائل املتعلق ــصفتها هيئتــه اإلداريــة، مب ب

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

  بالسياسة العامَّة؛
دور اللجنـــة بــــصفتها اهليئـــة اإلداريــــة لربنـــامج املخــــدِّرات التـــابع ملكتــــب       )ب(  

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

  باملخدِّرات واجلرمية؛
  .دارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجيةاملسائل املتعلقة بالشؤون اإل  ‘٢‘    

    
    اجلزء املعياري    

تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب               : حلقتا النقـاش    -٤
  :استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية

  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  )أ(  
  ري ذات الصلة؛خفض العرض والتداب  )ب(  
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  .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  )ج(  
ــدويل صــوب اســتراتيجية          -٥ ــاون ال ــشأن التع ــة العمــل ب ــسياسي وخط ــذ اإلعــالن ال تنفي

ــة    ــدِّرات العامليـ ــشكلة املخـ ــة مـ ــة ملواجهـ ــة ومتوازنـ ــة  : متكاملـ ــتعراض جلنـ ــة اسـ متابعـ
ة بـشأن مـشكلة     دورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـ      هيـداً للـ   املخدِّرات الرفيع املـستوى، مت    

  :٢٠١٦املخدِّرات العاملية، املزمع عقدها يف عام 
  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  )أ(  
  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  )ب(  
  .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  )ج(  

  :هدات الدولية ملراقبة املخدِّراتتنفيذ املعا  -٦
التحدِّيات الـيت تواجههـا جلنـة املخـدِّرات ومنظمـة الـصحة العامليـة واألعمـال                   )أ(  

اليت ستـضطلعان هبـا مـستقبالً يف جمـال اسـتعراض املـواد بغيـة احتمـال إصـدار                    
  توصيات بشأن جدولتها؛

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )ب(  
  ملراقبة املخدِّرات؛اهليئة الدولية   )ج(  
التعـاون الــدويل لـضمان تــوافر العقـاقري املخــدِّرة واملـؤثِّرات العقليــة لألغــراض       )د(  

  الطبِّية والعلمية مع منع تسريبها؛ 
  .املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات  )ه(  

وصـــيات اهليئـــات الفرعيـــة   الوضـــع العـــاملي فيمـــا يتعلـــق باالتِّجـــار باملخـــدِّرات وت       -٧
  .للجنة ةالتابع

    
    االستثنائياجلزء     

التحضري للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بـشأن مـشكلة املخـدِّرات العامليـة املزمـع                     -٨
  )٦(.٢٠١٦عقدها يف عام 

  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة واخلمسني للجنة  -٩
                                                                    

  . جدولُ األعمال وبرنامُج العمل املفصَّالن اخلاصان باجلزء االستثنائييف موعد الحقسوف ُيحدَّد   )6(  



 

V.14-02547 7 
 

E/2014/28 
E/CN.7/2014/16  

  .مسائل أخرى  ١٠
  .نة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنياعتماد تقرير اللج  -١١
    

      مشروع املقرَّر الثاين    
      تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات    

إنَّ اجمللَس االقتصادي واالجتماعي حييطُ علماً بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات                   
  )٧(.٢٠١٣ لعام

    
    القتصادي واالجتماعي إليهااملسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس ا  -جيم  

 البيـان الـوزاري املـشترك التـايل الـذي            اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي إىل      ُيوجَّه انتباهُ   -٣
  :لجنةال القرارات التالية اليت اعتمدهتا اعتمدته اللجنة، وإىل

    
البيان الوزاري املشترك املنبثق عن استعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املستوى،   

، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل ٢٠١٤ معا  يف
التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة  بشأن

    املخدِّرات العاملية
حنن، الـوزراء وممثِّلـي احلكومـات، املـشاركني يف اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن دورة جلنـة                       

، اجملـتمعني  ٢٠١٤مـارس  / آذار١٤ و١٣قـود يف فيينـا يـومي    املخدِّرات الـسابعة واخلمـسني، املع     
من أجل إجراء استعراض منتصف املدة للتقدُّم الذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف تنفيـذ اإلعـالن                 
الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة    

مدا أثناء اجلزء الرفيع املستوى من دورة جلنـة املخـدِّرات            اللذين اعتُ  )٨(مشكلة املخدِّرات العاملية،  
ــام    ــة واخلمــسني يف ع ــا    ٢٠٠٩الثاني ــة يف قراره ــة العام ــدهتما اجلمعي ــذين اعتم  ١٨٢ /٦٤، والل

  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨خ املؤرَّ

                                                                    

  ).A.14.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠١٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )7(  
  .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )8(  
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  أنَّ مشكلة املخدِّرات العاملية تظلُّ مسؤوليةً عامةً ومشتركةً ينبغـي          ندرك متاماً   -١  
تناوهلــا يف إطــار متعــدِّد األطــراف مــن خــالل تعــاون دويل فعَّــال ومتزايــد وتتطلَّــب اتِّبــاع هنــج   
متكامــل ومتعــدِّد التخصُّــصات ومتعاضــد ومتــوازن وشــامل جتــاه اســتراتيجيات خفــض عــرض 
املخدِّرات والطلب عليها؛ ونؤكِّد جمدَّداً التزامنا الراسخ بضمان معاجلـة مجيـع جوانـب خفـض                

ى املخـدِّرات وعرضـها والتعـاون الـدويل يف هـذا الـصدد علـى حنـو يتوافـق متامـاً مـع                        الطلب عل 
 )٩(مقاصد ومبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،                   

ــدأ عــدم التــدخُّل        ــدول وســالمةَ أراضــيها ومب ــرم متامــاً ســيادةَ ال وبــصفة خاصــة علــى حنــو حيت
ياتــه األساســية، والكرامــة املتأصِّــلة  للــدول، ومجيــَع حقــوق اإلنــسان وحرِّالــشؤون الداخليــة يف

  ل بني الدول؛ التساوي يف احلقوق واالحترام املتباَد، ومبدأْيلألفراد كافةً
 بـصيغتها املعدَّلـة     ١٩٦١قيـة الوحيـدة للمخـدِّرات لـسنة         تفا علـى أنَّ اال    نؤكِّد  -٢  

قيـة األمـم املتحـدة      تفا وا )١١(١٩٧١ات العقلية لـسنة     قية املؤثِّر تفا وا )١٠(١٩٧٢بربوتوكول سنة   
 وســائر )١٢(١٩٨٨ملكافحــة االتِّجــار غــري املــشروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة لــسنة        

الصكوك الدولية ذات الصلة تشكِّل حجر الزاويـة للنظـام الـدويل ملراقبـة املخـدِّرات، ونرحِّـب                  
قيـات وضـمان تنفيـذها علـى        تفاال ألحكـام هـذه اال     باجلهود اليت بذلتها الدول األطراف لالمتث     

وجه فعَّال، وحنثُّ مجيَع الدول األعضاء اليت مل تنظـر بعـُد يف اتِّخـاذ التـدابري الالزمـة للتـصديق                     
  على تلك الصكوك أو االنضمام إليها على القيام بذلك؛

اردة يف  التزامنــا بتحقيــق األهــداف والغايــات وتنفيــذ البنــود الــو  نؤكِّــد جمــدَّداً  -٣  
اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة              

  )٨(ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية؛
على اإلعالن السياسي الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا              نؤكُِّد جمدَّداً     -٤  

 واإلعــــالن اخلــــاص باملبــــادئ التوجيهيــــة خلفــــض الطلــــب علــــى  )١٣(االســــتثنائية العــــشرين،
 وخطة العمل بشأن التعاون الدويل على إبادة احملاصـيل املخـدِّرة غـري املـشروعة                )١٤(املخدِّرات،

                                                                    

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )9(  

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦اجمللَّد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )10( 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )11( 

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللَّد   )12( 

 .٢٠/٢- العامة داقرار اجلمعيةمرفق   )13( 

 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )14( 
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 وخطــة العمــل لتنفيــذ اإلعــالن اخلــاص باملبــادئ التوجيهيــة خلفــض  )١٥(وبــشأن التنميــة البديلــة،
وزاري املـشترك والتـدابري اإلضـافية ألجـل تنفيـذ خطـط              والبيـان الـ    )١٦(الطلب على املخـدِّرات،   

العمــل املنبثقــة عــن الــدورة االســتثنائية العــشرين للجمعيــة العامــة، الــذي اعُتمــد خــالل اجلــزء    
 ومبـــادئ األمـــم املتحـــدة )١٧(الـــوزاري مـــن الـــدورة الـــسادسة واألربعـــني للجنـــة املخـــدِّرات، 

  )١٨(التوجيهية بشأن التنمية البديلة؛
 لتنفيـذ الـدول األعـضاء       )١٩(استعراضاً رفيع املـستوى يف منتـصف املـدة         أجرينا  -٥  

يات الـيت واجهـت تنفيـذمها    لإلعالن السياسي وخطة العمـل بغيـة حتديـد التقـدُّم احملـرز والتحـدِّ            
  وجتديد االلتزام جتاه معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية معاجلة فعَّالة؛

لى االلتزامات اليت اتُّخـذت يف دورة اجلمعيـة          عاماً ع  ١٥ه بعد انقضاء     بأنَّ نقرُّ  -٦  
العامــة االســتثنائية العــشرين املخصَّــصة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة، وعلــى الــرغم مــن  
اجلهود املتزايدة اليت ما انفكَّت تبـذهلا الـدول واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة واجملتمـع املـدين،                    

 تزال مشكلة املخدِّرات متثِّل خطراً جـسيماً علـى صـحة    وما أُحرز من تقدُّم يف هذا الصدد، ال       
  وسالمة ورفاه البشرية مجعاء، وخصوصاً الشباب، الذين هم ذُخرنا النفيس؛

ــضاً   -٧   ــرُّ أي ــستدامة       نق ــة امل ــائز التنمي ــوِّض رك ــة تق ــشكلة املخــدِّرات العاملي ــأنَّ م  ب
هود الرامية إىل القضاء على الفقـر،       سات الدميقراطية، مبا يف ذلك اجل     واالستقرار السياسي واملؤسَّ  

وهتدِّد األمن الوطين وسيادة القانون وبأنَّ االتِّجار باملخدِّرات وتعاطيها ميثِّالن خطراً كـبرياً علـى               
  صحة وكرامة وآمال ماليني الناس وأُسرهم، ويفضيان إىل خسائر يف األرواح البشرية؛

ــُد ُمجــدَّداً   -٨   ــة والــسعي احلثيــث إىل  علــى جماهبــة مــشكلة املخــدِّ  نؤكِّ رات العاملي
 العـيش يف صـحة وكرامـة    الترويج جملتمع خالٍ من تعاطي املخدِّرات لكـي يتـسنَّى للنـاس كافـةً     

  وسالم، وبأمن وازدهار؛
 مــن الــثمن البــاهظ الــذي يتكبَّــده اجملتمــع واألفــراد   نعــرب عــن قلقنــا العميــق   -٩  

ة إكبار خاصة ملوظفي أجهزة إنفـاذ       نوجِّه حتيَّ وأُسرهم يف مواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية، و      

                                                                    

 . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دا  )15( 

 .٥٤/١٣٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )16( 

  .ألف-، الباب الثاينA/58/124الوثيقة   )17( 
 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )18( 

 .٥٦/١٢ وأعاد تأكيده قرار جلنة املخدِّرات ٢٠٠٩وفقاً ملا حدَّده اإلعالن السياسي لعام   )19( 
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القانون واألجهزة القضائية الذين ضحُّوا بأرواحهم يف هذا امليـدان، وملـوظفي الرعايـة الـصحية           
  واجملتمع املدين الذين نذروا أنفسهم ملعاجلة هذه الظاهرة؛

ــرُّ  -١٠   ــشكلة املخــدِّرات ال      نق ــيت تفرضــها م ــن التحــدِّيات ال ــد م ــأنَّ العدي عامليــة  ب
 وبأنَّ حتـدِّيات جديـدة أخـرى قـد ظهـرت يف بعـض أحنـاء العـامل، ونـشدِّد علـى             زالت قائمةً  ما

جاهــات اجلديــدة بعــني االعتبــار لــدى تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي ذ هــذه االتِّؤَخــ ُتاحلاجــة إىل أنْ
  وخطة العمل؛

ة مـشكلة   باملناقشات اليت جترى يف بعض املناطق بشأن كيفيـة معاجلـ  حنيط علماً   - ١١  
املخدِّرات العامليـة علـى ضـوء األوضـاع والـسياسات الراهنـة، ونؤكِّـد علـى أمهيـة إجـراء الـدول                       
األعــضاء مناقــشةً عريــضةً وشــفَّافةً وشــاملةً ومــستندةً إىل أدلَّــة علميــة تثريهــا مــدخالٌت يقــدِّمها   

اف، بـشأن  أصحاب املصلحة اآلخرون ذوو الصلة، حسب االقتضاء، يف منتديات متعدِّدة األطـر      
قيــات الدوليــة تفابل الكفيلــة مبواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة علــى حنــو يتَّــسق واال أجنــع الــسُّ

الــثالث ملراقبــة املخــدِّرات وغريهــا مــن الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، وذلــك مــن أجــل املــضي  
  تنفيذ االلتزامات وحتقيق األهداف املذكورة يف اإلعالن السياسي وخطة العمل؛ يف

 بالعملية اجلارية إلعداد خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد                 أيضاً حنيط علماً   -١٢  
، واضعني نصب أعيننـا اجلوانـب ذات الـصلة يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل                   ٢٠١٥عام  

  إىل جانب اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف تنفيذ غايات اإلعالن واخلطة وأهدافهما؛
 الدور الرئيسي الذي تضطلع به جلنة املخـدِّرات، باعتبارهـا هيئـة             نؤكِّد جمدَّداً   -١٣  

وضع السياسات يف األمم املتحدة اليت تتحمَّل املسؤولية األوىل عن شـؤون مراقبـة املخـدِّرات؛                
ونعاود التأكيد أيضاً على دعمنا وتقديرنا جلهود األمم املتحدة، وبصفة خاصـة جهـود مكتـب      

خدِّرات واجلرمية بـصفته اهليئـة الرئيـسية يف منظومـة األمـم املتحـدة الـيت                 األمم املتحدة املعين بامل   
 الـيت أسـندهتا     ى مواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، وجنـدِّد كـذلك التأكيـد علـى األدوار                 تتولَّ

   من اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية؛املعاهدات إىل كلٍّ
ــدعو  -١٤   ــلة نـ ــة     إىل مواصـ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ ــضاء واهليئـ ــدول األعـ ــاون بـــني الـ التعـ

ــوافُ      ــة، مــن أجــل ضــمان ت ــصحة العاملي ــة  املخــدِّرات ومنظمــة ال ــؤثِّرات العقلي ر املخــدِّرات وامل
يـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة،        اخلاضعة للمراقبة الدولية، مبا فيها املواد األفيونيـة، بكمِّ        

قيـات  تفاع تـسريبها إىل القنـوات غـري املـشروعة، عمـالً باال            مع احلرص يف الوقت نفسه على من      
  الدولية ملراقبة املخدِّرات؛ ومن أجل تقدمي توصيات بشأن جدولة املواد؛
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 بالدور املهم الذي تؤدِّيه هيئات اجملتمـع املـدين، وخـصوصاً املنظمـات              نرحِّب  -١٥  
 مـع التقـدير إسـهامها املهـم يف      غري احلكومية، يف مواجهة مشكلة املخدِّرات العامليـة، ونالحـظ         

ه ينبغي متكني ممثِّلي الفئات املتضرِّرة وهيئات اجملتمع املـدين مـن       عملية االستعراض، ونالحظ أنَّ   
االضــطالع، عنــد االقتــضاء، بــدور مــشارك يف صــوغ وتنفيــذ سياســات خفــض الطلــب علــى   

  املخدِّرات وعرضها؛
 بـأن تعقـد يف أوائـل عـام          )٢٠(ية العامة  بالقرار الذي اتَّخذته اجلمع    أيضاً نرحِّب  -١٦  
 دورةً استثنائيةً بشأن مشكلة املخدِّرات العامليـة، يف أعقـاب االسـتعراض احلـايل الرفيـع                 ٢٠١٦

املــستوى للتقــدُّم الــذي أحرزتــه الــدول األعــضاء يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل،    
ف ، بـصفتها جهـاز األمـم املتحـدة املكلَّـ          ونتطلَّع إىل االقتراحات اليت ستقدُّمها جلنـة املخـدِّرات        

باملــسؤولية األوىل عــن شــؤون مراقبــة املخــدِّرات، وهــي االقتراحــات املنبثقــة عــن دورتيهــا          
  واخلمسني والثامنة واخلمسني؛ السابعة

    
    اإلجنازات العامة    

ــها الـــدول   نالحـــظ  -١٧   ــة واملعلومـــات الـــيت أبلغتـ ــتناداً إىل املعلومـــات املتاحـ ، اسـ
ــة اخلاضــعة      األعــضاء، ــؤثِّرات العقلي ــاقري املخــدِّرة وامل ــى العق ــامليني عل  أنَّ العــرض والطلــب الع

للمراقبــة الدوليــة بقيــا ثــابتني إىل حــدٍّ بعيــد خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية، يف حــني تباينــت 
ــواع املخــدِّرات،     اتِّ ــاً ألن ــدان وتبع ــاطق والبل ــا بــني املن ــسلِّم )٢١(جاهــات العــرض والطلــب م  وُن

 وضــع سياســات وتــدابري مالئمــة ترمــي إىل زيــادة فعاليــة اســتخدام املــوارد احملــدودة،  بــضرورة
   فعَّالة؛وذلك من أجل معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية معاجلةً

 أنَّ عدَّة دول أعضاء، من خمتلف منـاطق العـامل، أحـرزت تقـدُّماً               نالحظ أيضاً   -١٨  
ــابالً للقيــاس يف تنفيــذ اإلعــالن الــ   سياسي وخطــة العمــل، بالتعــاون مــع أصــحاب   ملموســاً وق

  املصلحة املعنيني، مبا يشمل اجملتمع املدين والعلمي؛
 بـــأنَّ الـــدول األعـــضاء أحـــرزت تقـــدُّماً ملموســـاً يف مواجهـــة مـــشكلة  ُنـــسلِّم  - ١٩  

املخدِّرات العاملية، فيما خيصُّ حتسني فهم املـشكلة؛ وإعـداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة ملعاجلـة                  
ــاء القــدرات لــدى     هــذه املــ ــادرات مــن أجــل بن شكلة يف عــدد متزايــد مــن البلــدان؛ وإطــالق مب

                                                                    

 .٦٧/١٩٣قرار اجلمعية العامة   )20( 

  ).A.13.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١٣تقرير املخدِّرات العاملي انظر   )21( 
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السلطات الوطنية املختصَّة؛ واستعراض وحتديث األطـر القانونيـة؛ وإجيـاد القـدرات وتعزيزهـا يف                
  ات التعاون الدويل؛سات الصحية؛ وحتسني آليَّسات املسؤولة عن إنفاذ القانون واملؤسَّاملؤسَّ

ــاًحنــيط   -٢٠   ــسادسة     علم ــا ال ــة املخــدِّرات يف دورهت ــيت اعتمــدهتا جلن ــالقرارات ال  ب
 الـصادر عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           )٢٣(٢٠١٣وتقرير املخدِّرات العاملي     )٢٢(واخلمسني،

 ونناشـد   )٢٤(باملخدِّرات واجلرمية والتقرير السنوي الصادر عن اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات،            
تعزِّز التعاون والتنسيق على املستويني الدويل واإلقليمي مـن أجـل التـصدِّي             الدول األعضاء أن    

للتهديد الذي يتعرَّض له اجملتمع الدويل والناجم عن إنتاج املخدِّرات واالتِّجار هبا بـصورة غـري      
مــشروعة، ومنــها بــصفة خاصــة املخــدِّرات مــن فئــة األفيــون، باإلضــافة إىل اجلوانــب األخــرى  

 )٢٥(رات العاملية، وأن تواصل اتِّخاذ تـدابري متَّـسقة يف إطـار مبـادرة ميثـاق بـاريس         ملشكلة املخدِّ 
، مـن أجـل     "قلـب آسـيا   "ات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، مثل مبادرة        وسائر املبادرات واآلليَّ  

 ل املعلومــات هبــدف مكافحــة االتِّجــار باملخــدِّرات يف ظــلِّ توطيــد التعــاون عــرب احلــدود وتبــادُ 
  لذي يقدِّمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛الدعم ا

 باجلهود اجلارية مـن أجـل تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة االتِّجـار غـري                   نرحِّب  -٢١  
املــشروع باملخــدِّرات، ومعاجلــة العــرض والطلــب وتــسريب الــسالئف الكيميائيــة، الــيت تبــذهلا  

يـة مثـل أعـضاء كومنولـث الـدول املـستقلة واملبـادرة         املنظمات اإلقليمية واملبادرات عـرب اإلقليم     
الثالثية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون االقتصادي ومنظمة معاهدة األمـن اجلمـاعي     
واجملموعة األوروبية اآلسيوية املعنية مبكافحة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب وغـري ذلـك مـن                   

يــة ذات الــصلة، مبــا يــشمل اســتراتيجية مكافحــة  املنظمــات واملبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليم
ة ملنظمـة شـنغهاي للتعـاون، وجلنـة البلـدان األمريكيـة           التابعـ  ٢٠١٦-٢٠١١املخدِّرات للفتـرة    

ــاطي املخــدِّرات    ــملكافحــة تع ــة ملكافحــة     التابع ــق األوروبي ــة، واملواثي ــدول األمريكي ــة ال ة ملنظم
 املخـدِّرات االصـطناعية وخطـة عمـل كبـار           االتِّجار باملخدِّرات على الصعيد الدويل ومكافحة     

املــسؤولني املعنـــيني مبــسائل املخـــدِّرات يف رابطــة أمـــم جنــوب شـــرق آســيا ملكافحـــة إنتـــاج      
الـيت هتـدف إىل     ) ٢٠١٥-٢٠٠٩(املخدِّرات واالتِّجار هبا واستخدامها على حنو غري مشروع         

جملــس أمريكــا و، ٢٠١٥جعــل منطقــة جنــوب شــرق آســيا خاليــة مــن املخــدِّرات حبلــول عــام  

                                                                    

 .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )22( 

  .A.13.XI.6دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح  )23( 
 )24(  E/INCB/2012/1.  
 .S/2003/641الوثيقة مرفق انظر   )25( 
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اجلنوبية املعين مبشكلة املخدِّرات العاملية التابع الحتاد أمم أمريكـا اجلنوبيـة، باإلضـافة إىل تعزيـز                
الـــشراكات الـــذي جـــرى مـــؤخرا بـــني الـــدول األعـــضاء يف اجلماعـــة الكاريبيـــة واجلمهوريـــة  

ي الــيت  كــاريبالدومينيكيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة يف إطــار مبــادرة أمــن حــوض البحــر ال 
ترمي، يف مجلـة أمـور، إىل تقلـيص االتِّجـار غـري املـشروع باملخـدِّرات إىل حـدٍّ كـبري، وإعـالن                        

 الــذي اعتمــده االجتمــاع الثــاين والعــشرون لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ   )٢٦(أكــرا،
، ٢٠١٢ يونيــه/ حزيــران٢٩ إىل ٢٥قــوانني املخــدِّرات، يف أفريقيــا، املعقــود يف أكــرا، مــن      

واملؤمتر الدويل الثالثني املعين بإنفاذ قوانني مراقبة املخدِّرات، املعقود يف موسكو يف الفتـرة مـن                 
  ؛٢٠١٣يونيه / حزيران٧ إىل ٥
    

   التحدِّيات العامة وأولويات العمل  
، وإن كنَّا ننوِّه بالتقدُّم الذي أحرزته الـدول األعـضاء، أنَّ بعـض       نالحظ بقلق  -٢٢  
ت املستمرَّة واملستجدَّة ملشكلة املخدِّرات العامليـة قـد تعيـق جهودنـا املـشتركة لتحقيـق                 التحدِّيا

األهداف والغايات املنصوص عليها يف اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل؛ ونـدعو مجيـع الـدول               
  األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني إىل مواصلة تعزيز تنفيذمها الفعلي؛

ــد  -٢٣   ــالًّ مـــن النؤكِّـ ــشكلة    أنَّ كـ ــه مـ ــدة الـــيت تواجـ ــستمرَّة واجلديـ ــدِّيات املـ تحـ
ــة فيمــا يتعلــق خبفــض الطلــب علــى املخــدِّرات وعرضــها، ومبكافحــة غــسل       املخــدِّرات العاملي
األموال وتعزيز التعاون القضائي تظلُّ مسؤوليةً عامةً ومشتركةً، وينبغي االسـتمرار يف جماهبتـها              

ــز     ــع االلت ــة، م ــة ومتوازن ــاملة ومتكامل ــة ش ــام باالبطريق ــة    تفاام الت ــثالث ملراقب ــة ال ــات الدولي قي
ــة املنطبقــة بــشأن حقــوق اإلنــسان، ســواء       املخــدِّرات ومبــا يتَّــسق متامــاً مــع االلتزامــات الدولي

يتعلق منها جبوانب خفض الطلب علـى املخـدِّرات أو خفـض العـرض منـها، وحنـثُّ الـدول                     ما
وحيــد جهــودهم مــن أجــل حتقيــق األعــضاء ومجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني علــى مواصــلة ت

ــل بالتــصدِّي هلــذه          ــسياسي وخطــة العم ــصوص عليهــا يف اإلعــالن ال ــداف والغايــات املن األه
ــدخُّل يف         ــدم الت ــدأ ع ــدول وســالمة أراضــيها ومب ــسيادة ال ــل ل ــرام الكام ــع االحت التحــدِّيات م

ــسان، واحلرِّ    ــع حقــوق اإلن ــدول، وكــذلك مجي ــة لل ــشؤون الداخلي ة يــات األساســية والكرامــ ال
  املتأصِّلة لألفراد كافةً؛

                                                                    

 .٥٦/٢جلنة املخدِّرات، مرفق القرار   )26( 
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جاهـات اجلديـدة     ضـرورة التـصدِّي لتحويـل طـرق االتِّجـار ولالتِّ           نؤكِّد أيـضاً    -٢٤  
لالتِّجار باملخدِّرات، مبـا يف ذلـك التجـارة اإللكترونيـة وخـدمات الـشراء الربيديـة علـى شـبكة            

  اإلنترنت؛
 بعـدَّة وسـائل منـها        أمهية اتِّباع هنج متكامـل يف سياسـات املخـدِّرات،          نالحظ  -٢٥  

تعزيــز الــشراكات بــني قطاعــات الــصحة العامــة والعــدل وإنفــاذ القــانون، وتيــسري التعــاون          
  سات، حسب االقتضاء؛صال فيما بني املؤسَّواالتِّ

 عن ضرورة التوصُّل إىل فهـم أفـضل للـدوافع االجتماعيـة واالقتـصادية               نعرب  -٢٦  
  اليت تقف وراء مشكلة املخدِّرات العاملية؛ 

   التحدِّي املستجدَّ املتمثِّل يف تعاطي عقاقري متعدِّدة يف بعض املناطق؛ نالحظ  -٢٧  
 من أنَّ املنـشِّطات األمفيتامينيـة ال تـزال تـشكِّل حتـدِّياً خطـرياً                عن قلقنا  نعرب  -٢٨  

  ومتطوِّراً يواجه اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة املخدِّرات؛ 
لـــى التعـــاون، حـــسب االقتـــضاء، مـــع أصـــحاب  الـــدول األعـــضاء عنـــشجِّع  -٢٩  

املصلحة املعنيني سعياً إىل ضمان أالَّ تؤثِّر التدابري املتَّخذة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، ردا                  
على القيـود املاليـة واالقتـصادية، تـأثرياً مفرطـاً علـى تنفيـذ سياسـات شـاملة ومتوازنـة يف جمـال                        

ا يف ذلـك تـوفري اخلـدمات الـصحية املالئمـة ذات      خفض الطلب علـى املخـدِّرات وعرضـها، مبـ         
  الصلة وفقاً للتشريعات الوطنية، وكذلك بذل جهود كافية من أجل خفض الطلب؛ 

 احلاجة إىل مواصلة تقدمي املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء مـن أجـل                 نربز  -٣٠  
ا، ووضـع اسـتراتيجيات     تعزيز قدراهتا على مواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية، بنـاًء علـى طلبـه            

وتدابري وطنية ملكافحة املخدِّرات واملضي يف تعزيز القـائم منـها؛ وتـشجيع اسـتهالل مبـادرات                 
لبناء القدرات تكون أكثر تركيزاً على األهداف، وتستند إىل األدلَّة العلمية، لـصاحل الـسلطات               

فـاذ القـانون مـع مراعـاة     سات إنالوطنية املختصَّة؛ واسـتعراض وحتـديث األطـر القانونيـة ومؤسَّـ       
االلتزامـات الدوليـة املنطبقـة بـشأن حقـوق اإلنـسان؛ وحتـسني آليـات التعـاون الـدويل القائمـة؛            
وتعزيز تطوير نظم وإحصاءات الرصد الوطنية من أجل مجع البيانات وحتليلها علـى حنـو سـليم              

  افحة املخدِّرات؛ سية وآثار تدابري مكجاهات احلالية والقدرات املؤسَّيكفل استبانة االتِّ
مـة عــرب  قيـة األمــم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ    تفا الـدول األطـراف يف ا  نـدعو   - ٣١  
قيـة األمـم املتحـدة      تفا حسب االقتضاء، والدول األطراف يف ا      )٢٨( ويف بروتوكوالهتا،  )٢٧(الوطنية،

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥اجمللَّد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )27( 
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ويل ذات الـصلة     إىل االستفادة على حنو أكثـر فعاليـة مـن أحكـام التعـاون الـد                )٢٩(ملكافحة الفساد 
  ي لبعض جوانب مشكلة املخدِّرات العاملية؛الواردة يف تلك الصكوك، من أجل التصدِّ

 بالتدابري اليت اتُّخذت حـىت اآلن، ونـشدِّد علـى احلاجـة إىل االسـتمرار                نرحِّب  -٣٢  
يف حتسني حوكمة مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل لكـي ينفِّـذ الواليـات املنوطـة بـه            

  الية وكفاءة، وباستخدام املوارد املالئمة؛ بفع
ــ  -٣٣    اإلجنـــازات والتحـــدِّيات وأولويـــات العمـــل املقبـــل التاليـــة يف تنفيـــذ  بنيسَتَنـ

  :اإلعالن السياسي وخطة العمل
    

    خفض الطلب والتدابري ذات الصلة  - ألف    
    اإلجنازات      

ثري من الـدول األعـضاء       بأنَّ إدمان املخدِّرات هو مشكلة صحية، وأنَّ الك        نقرُّ  -١  
اعتمدت استراتيجيات وطنية ملكافحة املخدِّرات ذات عناصر للحدِّ مـن الطلـب علـى              
املخدِّرات تشمل تدابري الوقاية األولية، والتدخُّل املبكِّـر، والعـالج، والرعايـة، وإعـادة              

 التقليـل  التأهيل، والنقاهة، وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع، فـضالً عـن التـدابري الراميـة إىل         
إىل أدىن حدٍّ من اآلثار اليت خيلفها تعاطي املخدِّرات على الصحة العامة واجملتمـع وإىل               
ــة إىل جانــب احلــدِّ مــن        ــدابري تــصدٍّ متوازن ــار وذلــك يف إطــار ت ــة مــن تلــك اآلث الوقاي

ــة واال  ــة املخــدِّرات،   تفاالعــرض، وفقــاً للتــشريعات الوطني ــة الــثالث ملراقب قيــات الدولي
املخدِّرات وإجراء حبوث بشأهنا، ونـشجِّع الـدول األعـضاء الـيت مل تنظـر               ورصد حالة   

بعُد يف وضع تلك االسـتراتيجيات واعتمادهـا وتنفيـذها بـشكل فعَّـال، علـى أن تبـادر            
ــا واستعراضــها       ــضالً عــن تقييمه ــة، ف ــشريعات الوطني ــسياسات والت ــاً لل إىل ذلــك وفق

  وتعزيزها يف الوقت املناسب، حسب االقتضاء؛
 أنَّ بعــض الــدول األعــضاء تعمــل، يف إطــار اســتراتيجياهتا الوطنيــة       نالحــظ  -٢  

ملكافحـــة املخـــدِّرات، علـــى توســـيع نطـــاق خـــدمات الوقايـــة والعـــالج والتـــشخيص  
األيـدز وسـائر األمـراض    /والرعاية والـدعم ذات الـصلة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

بـاحلقن، ونالحـظ أيـضاً أنَّ       املنقولة عن طريق الـدم حبيـث تـشمل متعـاطي املخـدِّرات              
الدليل التقين الصادر عـن منظمـة الـصحة         الدول اليت قامت بتنفيذ التدخُّالت املبيَّنة يف        

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللَّدات   )28( 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩جع نفسه، اجمللَّد املر  )29( 
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العامليــة ومكتــب املخــدِّرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك بــشأن األيــدز    
يــة  علــى حنــو يتوافــق مــع املبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة الداخل       )٣٠(وفريوســه،

ــة، قــد خفــضت، علــى حنــو الفــت للنظــر، عــدَد حــاالت اإلصــابة       وتــشريعاهتا الوطني
بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، وأنَّ بعـض البلـدان يوشـك علـى القـضاء علـى انتقـال                      

  فريوس نقص املناعة البشرية ذي الصلة بتعاطي املخدِّرات باحلقن؛
 ضـمن أطرهـا القانونيـة       أنَّ خمتلـف الـدول األعـضاء قـد نفَّـذت،          نالحظ أيضاً     -٣  

قيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدِّرات والقـوانني الدوليـة األخـرى ذات                 تفاووفقاً لال 
الــصلة، بــرامج شــاملة بــشأن احلــدِّ مــن الطلــب علــى املخــدِّرات مــن جانــب اجملــرمني،  

سيما األطفال، ووفَّرت أيضاً، يف إطار اسـتراتيجياهتا الوطنيـة، جمموعـة واسـعة مـن                 ال
ائل اإلدانة والعقوبـة يف احلـاالت املناسـبة القليلـة اخلطـورة ذات الـصلة باملخـدِّرات،                  بد

أو يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا متعــاطي املخــدِّرات قــد ارتكــب جرميــة علــى النحــو    
  قيات الدولية ملراقبة املخدِّرات؛تفااملذكور يف األحكام ذات الصلة من اال

، الـيت وضـعها     بشأن الوقاية من تعـاطي املخـدِّرات      باملعايري الدولية    حنيط علماً   -٤  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بالتعاون الوثيـق مـع الـدول األعـضاء،               

 اســـتناداً إىل األدلَّـــة العلميـــة، وعلـــى املعـــايري الدوليـــةونـــشجِّع علـــى مواصـــلة تطـــوير 
  الفعَّال؛ تنفيذها

ة دول أعـضاء لوضـع مبـادرات مـشتركة بـني             باجلهود الـيت تبـذهلا عـدَّ       نرحِّب  -٥  
  هيئات التعليم العام وإنفاذ القانون بغية معاجلة ارتفاع معدَّالت تعاطي املخدِّرات؛

    
    التحدِّيات وأولويات العمل      

 أنَّ من التحدِّيات الرئيسية يف معاجلة الطلب غري املـشروع علـى العقـاقري         نرى  -٦  
يـات الدوليـة الــثالث   قتفا ضـرورةَ زيـادة التركيـز، وفقـاً لال    املخـدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة   

م القانونيــة الداخليــة والتــشريعات الوطنيــة  ظُملراقبــة املخــدِّرات واملبــادئ اجلوهريــة للــنُّ 
املعمول هبا يف الدول األعضاء، علـى اآلثـار الـصحية املتعلقـة باملخـدِّرات، مـع مراعـاة                   

ت املستــضعفة، كاألطفــال واملــراهقني والــشباب  التحــدِّيات احملــدَّدة الــيت تواجــه الفئــا 
                                                                    

الدليل التقين الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب املخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك   )30( 
بشأن األيدز وفريوسه، املوجَّه إىل البلدان من أجل أن تضع أهدافاً بشأن متكني متعاطي املخدِّرات باحلقن يف 

  املنقَّحة٢٠١٢ء العامل من االستفادة من خدمات الوقاية والعالج والرعاية املتعلقة هبذا املرض؛ نسخة شتَّى أحنا
 ).٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العاملية، (
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املعرَّضني للمخاطر والنساء، مبـن فـيهن احلوامـل، واألشـخاص ذوي احلـاالت املرضـية                
الصحية والنفسانية املختلطة واألقليات العرقية واألفراد املهمَّشني اجتماعيـا؛ وضـرورةَ           

 تـستند إىل  خـدِّرات اقبـة امل  املضي يف تعزيز وتوطيد استراتيجيات وطنية فعَّالة بـشأن مر         
 عناصـر ترمـي إىل تقلـيص الطلـب علـى املخـدِّرات حبيـث تتـضمَّن                  وتشملأدلَّة علمية   

الوقايــةَ األوليــة والتــدخُّلَ املبكِّــر والعــالَج والرعايــةَ وإعــادةَ التأهيــل والنقاهــةَ وإعــادةَ    
مـن العواقـب    اإلدماج يف اجملتمع، عالوة على تـدابري هتـدف إىل التقليـل قـدر اإلمكـان                 

  الصحية العامة والعواقب االجتماعية املترتِّبة على تعاطي املخدِّرات؛
نربز ضرورة أن تصوغ الدول األعضاء وتنفِّذ، حيثما كان ذلك مناسباً، نظاماً              -٧  

واسع النطاق للوقاية األولية والتدخُّل املبكِّر، يستند إىل األدلَّة العلمية، من قبيـل املعـايري               
شأن الوقايــة مــن تعــاطي املخــدِّرات وتــدابري أخــرى تــشمل األنــشطة التثقيفيــة الدوليــة بــ

  واحلمالت التفاعلية؛ 
 احلاجة إىل االستمرار يف تعزيز نظم الصحة العامة، ال سـيما يف             ُمجدَّداً نؤكِّد  -٨  

جماالت الوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف إطار هنـج للحـدِّ مـن الطلـب يكـون شـامالً                   
   ويستند إىل األدلَّة العلمية؛ ومتوازناً

 احلاجة، يف إطار اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة ملراقبـة املخـدِّرات، إىل وضـع                 نربز  -٩  
جاهـات  أو مواصلة تعزيز آليات رصـد وطنيـة تقـوم جبمـع وحتليـل البيانـات بـشأن االتِّ                  
الثغرات احلالية يف الطلب غري املشروع على املخدِّرات مبا يف ذلـك البيانـات املتعلقـة بـ                

ــة           ــة واخلــدمات التثقيفي ــصحة العام ــن خــدمات ال ــزم م ــا يل ــوفري م ــشوب ت ــد ت ــيت ق ال
واالجتماعية، وهنيب مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة وسـائر كيانـات             
األمـم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة أن تـدعم، عنــد الطلــب، هــذه اجلهــود   

  بالتعاون مع الدول األعضاء؛
 الــدول األعــضاء إىل املــضي يف اتِّخــاذ التــدابري الالزمــة لــضمان انتفــاع  نــدعو  -١٠  

ــشاملة يف جمــال خفــض الطلــب علــى املخــدِّرات، مــع مراعــاة       ــدابري ال ــع مــن الت اجلمي
االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال والظـروف الـيت يواجهوهنـا فيمـا يتعلـق مبـشاكل        

ساواة ودومنـا متييـز مـن تلـك التـدابري، ونـشجع            املخدِّرات، كي يستفيدوا على قدم املـ      
  على مواصلة التعاون الدويل يف هذا اجملال؛

 التزامنــا باحلــدِّ مــن انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني    نؤكِّــد ُمجــدَّداً  -١١  
 متاشياً مـع األهـداف      ٢٠١٥ يف املائة حبلول سنة      ٥٠متعاطي املخدِّرات باحلقن بنسبة     
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 بــشأن فـريوس نقــص املناعــة  ٢٠١١ عليهـا يف اإلعــالن الــسياسي لـسنة   الدوليـة املتَّفــق 
تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص املناعـة البـشرية            : "البشرية واأليدز 

 ونالحــظ أنَّ األدلَّــة املتاحــة تــشري إىل ضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــود    )٣١(".واأليــدز
  ؛لتحقيق األهداف العاملية اليت يتوخَّاها اإلعالن

يــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدِّرات، قتفا الــدول األعــضاء، وفقــاً لالنــشجِّع  - ١٢  
واملبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة الداخليــة وتــشريعاهتا الوطنيــة، علــى النظــر يف أن    
تتَّخذ حسب االقتـضاء، تـدابري هتـدف إىل التقليـل إىل أدىن حـدٍّ مـن اآلثـار الـسلبية الـيت                      

الدليل التقين الـصادر عـن      املخدِّرات على الصحة العامة واجملتمع املبينة يف        خيلفها تعاطي   
منظمــة الــصحة العامليــة ومكتــب املخــدِّرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك   

، ونشجِّع أيضاً، حيثما كـان ذلـك مناسـباً، علـى التعـاون الثنـائي                بشأن األيدز وفريوسه  
  ا التحدِّي؛واإلقليمي والدويل ملواجهة هذ

 احلاجـة إىل تعميــق املعرفـة بالتحـدِّيات الــيت تطرحهـا املـؤثِّرات النفــسانية      نؤكِّـد   -١٣  
ج شــاملة ومتكاملــة للكــشف عــن تلــك املــؤثِّرات  ُهــاجلديــدة ونــربز احلاجــة إىل وضــع ُن

ــدها،       واتِّ ــها وحتدي ــا األخــرى وحتليل ــة وآثاره ــسلبية احملتمل ــصحية ال ــا ال ــا وآثاره جاهاهت
الوثيق مع جلنـة املخـدِّرات ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة                  بالتعاون  

ــة      ــة، وســائر املنظمــات الدولي ــة املخــدِّرات ومنظمــة الــصحة العاملي ــة ملراقب ــة الدولي واهليئ
  واألطر التعاونية العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛

الدوليــة لألغــراض الطبيــة  أنَّ تــوافر العقــاقري اخلاضــعة للمراقبــة  نالحــظ بقلــق  -١٤  
ســيما لتخفيــف األمل والرعايــة املــسكِّنة، ال يــزال منخفــضاً بــل منعــدماً   والعلميــة، وال

كثري من بلدان العامل، ونربز ضرورة قيام الدول األعـضاء وجلنـة املخـدِّرات واهليئـة                 يف
ــين باملخــدِّ        ــم املتحــدة املع ــب األم ــع مكت ــاون م ــة املخــدِّرات، بالتع ــة ملراقب رات الدولي

واجلرميــة ومنظمــة الــصحة العامليــة، حــسب االقتــضاء، مبعاجلــة هــذا الوضــع عــن طريــق 
تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان توافر تلك العقاقري وإمكانية احلصول عليهـا لألغـراض         
ــع         ــسه مبنـ ــت نفـ ــام يف الوقـ ــع القيـ ــة، مـ ــشريعات الوطنيـ ــاً للتـ ــة، وفقـ ــة والعلميـ الطبيـ

يـات الدوليـة الـثالث    قتفا هبـا، مـن أجـل حتقيـق أهـداف اال           وتعاطيها واالتِّجار  تسريبها
  ملراقبة املخدِّرات؛ 

    
                                                                    

 .٦٥/٢٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )31( 
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    خفض العرض والتدابري ذات الصلة  - باء    
    اإلجنازات      

ــدير  نالحــظ  -١٥   ــاج     مــع التق ــصلة باحلــدِّ مــن إنت ــدابري املت ــشأن الت ــدُّم احملــرز ب  التق
 غري مشروع مع ضـمان توافرهـا        العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية وعرضها على حنو      

تـزال   لألغراض الطبية والعلمية حصريا، ونؤكِّد على أنَّ مشكلة املخـدِّرات العامليـة ال            
ــة        ــة االجتماعي ــق التنمي ــامل وتعي ــن الع ــثرية م ــاء ك ــسيةً يف أحن ــشكلةً رئي ــصادية -م االقت

  الناس؛ ورفاه
 إىل درجـة كـبرية مـن     باجلهود اليت تبذهلا خمتلف الدول األعضاء للحدِّ      نرحِّب  -١٦  

الزراعـــة غـــري املـــشروعة للمحاصـــيل املـــستخَدمة يف إنتـــاج العقـــاقري املخـــدِّرة وصـــنع 
املؤثِّرات العقليـة، يف إطـار التـدابري املـستدامة ملراقبـة احملاصـيل علـى حنـو يـشمل تـدابري                      

 مبـا يف  اإلبادة، وتدابري إنفاذ القانون، واسـتراتيجيات التنميـة مـن قبيـل التنميـة البديلـة،           
ــة، حيثمــا جــرى تطبيقهــا، إضــافةً إىل غريهــا مــن       ــة الوقائي ــة البديل ــرامج التنمي ذلــك ب

  يات الدولية ملراقبة املخدِّرات؛ قتفااالستراتيجيات الوطنية الناجحة، وفقاً لال
 بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء يف تطـوير تقنيـات إنفـاذ القـانون يف                     نقرُّ  -١٧  

ل املعلومـات وأفـضل املمارسـات،       ة املخـدِّرات بوسـائل منـها تبـادُ        إطار جهودها ملراقب  
عــالوة علــى التنــسيق اإلقليمــي والــدويل، وبنــاء القــدرات، ويف بعــض احلــاالت تنفيــذ  

  ية؛عمليات مراقبة عرب احلدود وعمليات مراقبة حبرِّ
كتـب  ة، بالتعـاون مـع م     بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء املهتمَّـ             أيضاً نقرُّ  -١٨  

م الرصد فيها مبـا يـتالءم       ظُاألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من أجل تكييف نُ        
والظروف اخلاصة بكـلِّ بلـد، وذلـك هبـدف تقيـيم التقـدُّم احملـرز يف منـع الزراعـة غـري                       
املشروعة للمحاصيل املـستخدمة يف إنتـاج وصـنع العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة              

يها أو احلـدِّ منـها علـى حنـو كـبري وقابـل للقيـاس، وضـمان إمكانيـة إجـراء                      والقضاء عل 
مقارنات بني اإلحـصاءات، بغيـة إتاحـة اجملـال أمـام إجـراء تقيـيم أفـضل للتقـدُّم احملـرز                      

اإلعـالن الـسياسي وخطـة     الـيت يتـضمَّنها     خطـة العمـل     دة يف   بلـوغ األهـداف احملـدَّ      حنو
تيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســترا

  العاملية؛ املخدِّرات
باعتمـــاد مبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة بـــشأن التنميـــة البديلـــة، نرحِّـــب   -١٩  

سات املاليـة الدوليـة   ونشجِّع املهتمني مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة واملؤسَّـ           



 

20 V.14-02547 

 

E/2014/28
E/CN.7/2014/16 

ــيني ع    ــادئ   واجلهــات املاحنــة وســائر أصــحاب املــصلحة املعن لــى االسترشــاد بتلــك املب
التوجيهية عند تصميم وتنفيذ برامج التنمية البديلة، بل وبرامج التنمية البديلـة الوقائيـة              

  عند االقتضاء؛
 مبا أُحرز من تقدُّم على صعيد وضع تدابري دولية موحَّدة تكفـل التـصدِّي               نقرُّ  -٢٠  

كِّل خمــاطَر علــى صــحة النــاس  لتزايــد تــوافر املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة الــيت قــد تــش  
وسالمتهم، مبا يف ذلك إنـشاء مركـز مرجعـي عـاملي ونظـام اإلنـذار املبكِّـر، والتعـاون                    
مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة ذات الـصلة علـى حتديـد تلـك املـواد وإعـداد                    
تقارير عنها هبدف زيادة مجع البيانـات وحتـسني فهمنـا اجلمـاعي وإجيـاد وسـائل تـصدٍّ                   

الــة علــى مــستوى الــسياسات العامــة، وننــوِّه بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا مكتــب  فعَّ
األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء    
وحتــسني تطبيــق عمليــة اجلدولــة الدوليــة بالتعــاون مــع منظمــة الــصحة العامليــة واهليئــة    

  الدولية ملراقبة املخدِّرات؛
 بالتقــدُّم الكــبري الــذي أحرزتــه الــدول األعــضاء، بالتعــاون مــع املنظمــات ننــوِّه  -٢١  

الدولية وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات،       
يف جمال مراقبة السالئف، ونرحِّب بتلك اجلهود املشتركة اليت دعمهـا اسـتخداُم نظـام               

صال احلاسـويب املباشـر الـذي زاد كـثرياً مـن فعاليـة          للتـصدير باالتِّـ   اإلشعارات الـسابقة    
يـة  قتفااتلك اجلهود املشتركة يف احلدِّ من تسريب السالئف اخلاضعة للمراقبة مبوجـب            

 من قنوات التجارة الدولية، وندعو الدول األعضاء الـيت مل تـستخدم بعـد     ١٩٨٨سنة  
  يام بذلك؛هذا النظام على حنو كامل إىل أن تنظر يف الق

    
    التحدِّيات وأولويات العمل      

 بأنَّ تدابري إنفاذ القانون ال ميكنها أن تتـصدَّى وحـدها هلـذه التحـدِّيات                نسلِّم  -٢٢  
  ونقرُّ بأمهية تعزيز اتِّباع هنج شامل ومتوازن إلجناح تدابري التصدِّي؛ 

ابري احلـدِّ مـن     بضرورة أن جيرى، عند االقتـضاء، تقيـيم علمـي لتـد           نسلِّم أيضاً     -٢٣  
عرض املخدِّرات بغية توجيـه املـوارد احلكوميـة حنـو املبـادرات الـيت أثبتـت جناعتـها يف                    

  معاجلة أسباب مشكلة املخدِّرات العاملية؛
ــشدِّد  -٢٤   ــا       ن ــيت تطرحه ــرية ال ــة التحــدِّيات اخلط ــة إىل مواجه ــة املاسَّ ــى احلاج  عل

اد وسائر أشكال اجلرميـة املنظَّمـة، مبـا         الصالت املتزايدة بني االتِّجار باملخدِّرات والفس     
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فيها االتِّجار باألشخاص واالتِّجار باألسلحة الناريـة واجلـرائم الـسيربانية، وكـذلك يف              
بعض احلاالت اإلرهاب وغسل األمـوال، مبـا يف ذلـك غـسل األمـوال املـرتبط بتمويـل           

لـــسلطات اإلرهـــاب، والتحـــدِّيات اخلطـــرية الـــيت جتاهبهـــا ســـلطات إنفـــاذ القـــانون وا 
القضائية يف مواجهة الوسائل الدائمة التغيُّر اليت تلجـأ إليهـا التنظيمـات اإلجراميـة عـرب                 

  الوطنية من أجل اجتناب كشفها ومالحقتها قضائيا؛
 بأنَّ التطبيق الفعَّال للقانون واحترام سـيادة القـانون يـسامهان يف مكافحـة               نقرُّ  -٢٥  

 اجلهــود الراميــة إىل حماســبة املتجــرين باملخــدِّرات مــشكلة املخــدِّرات العامليــة وييــسِّران
  ومرتكيب اجلرائم ذات الصلة على أفعاهلم؛

على ضرورة تعزيـز التعـاون الـدويل لـدعم بـرامج التنميـة البديلـة            التأكيد   نعيد  -٢٦  
املستدامة، مبا يف ذلك التنمية البديلـة الوقائيـة، حـسب االقتـضاء، كجـزء أساسـي مـن                   

اجحة ملراقبة احملاصيل من أجل زيادة النتائج اإلجيابية لتلك الـربامج،           االستراتيجيات الن 
ــاقري       ال ــاج العق ــستخَدم يف إنت ــيت ُت ــضرِّرة مــن زراعــة احملاصــيل ال ــاطق املت ســيما يف املن

املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية واملنـاطق املعرَّضـة خلطـر زراعـة تلـك احملاصـيل، مـع مراعـاة                   
  يهية بشأن التنمية البديلة؛مبادئ األمم املتحدة التوج

 علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجيات مـستدامة تكفـل مراقبـة               نعيد التأكيد أيضاً    -٢٧  
احملاصيل على حنو يتَّسق واألطَر القانونية الداخلية، مع إيالء ما يلزم مـن عنايـة للتنميـة                

املتحـدة  البديلة باعتبارهـا جـزءاً أساسـيا مـن تلـك االسـتراتيجيات وفقـاً ملبـادئ األمـم                    
التوجيهية بشأن التنمية البديلـة، بغيـة اسـتحداث منتجـات مـن خـالل التنميـة البديلـة،                  

فيها، حـسب االقتـضاء، التنميـة البديلـة الوقائيـة، ُتحـدَّد اسـتناداً إىل طلـب الـسوق                     مبا
وسالسل اإلنتاج ذات القيمة املضافة، وذلك على حنـو يـشمل االسـتراتيجيات املـشار               

ــرار جل  ــا يف قـ ــدِّرات  إليهـ ــة املخـ ــؤرَّخ ٥٥/٨نـ ــارس / آذار١٦ املـ ــا ٢٠١٢مـ  وقرارهـ
متابعة خطة العمـل بـشأن التعـاون       " املعنونني   ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ املؤرَّخ   ٥٦/١٥

الدويل صوب استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة فيمـا          
تجات التنميـة البديلـة، مبـا       يتعلق بوضع استراتيجيات ألدوات تسويق طوعية خاصة مبن       

 ؛"فيها منتجات التنمية البديلة الوقائية

 على ضرورة حتديد التحدِّي اجلديـد واملتعـاظم الـذي تفرضـه املـؤثِّرات               نشدِّد  -٢٨  
النفسانية اجلديدة اليت تنطوي على خمـاطر حمتملـة والـيت أخـذت تظهـر بـوترية سـريعة،               

صاالت  تكنولوجيـات املعلومـات واالتِّـ      وضرورة فهمه على حنو أفضل، مع مراعـاة أنَّ        
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تيــسِّر توزيــع تلــك املــؤثِّرات، ونؤكِّــد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون عــن طريــق مجــع     
  ل البيانات املتعلقة بإنتاج تلك املواد وتوزيعها وآثارها؛وتباُد

جاهات املستجدَّة يف بعض املنـاطق       الدول األعضاء على أن ترصد االتِّ      نشجِّع  -٢٩  
ســترياد وتــصدير وتوزيــع بعــض املــسكِّنات شــبه األفيونيــة االصــطناعية الــيت   يف جمــال ا

سيما الترامادول الذي ُيستخَدم يف العديـد مـن البلـدان            ختضع للمراقبة الدولية، وال    ال
كعالج فعَّال لآلالم املتوسِّطة واحلادَّة، وأن ترصد أمنـاط االسـتخدام غـري الطـيب لتلـك                 

ل حـدودها الوطنيـة، وأن تواصـل، بالتعـاون مـع مكتـب              املواد وإسـاءة اسـتعماهلا داخـ      
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية واهليئـة الدوليـة ملراقبـة              

هلـا بـشأن تلـك      املخدِّرات وغريها من املنظمـات ذات الـصلة، تقاسـم املعلومـات وتبادُ            
ت الثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف،   جاهــات واألمنــاط املــستجدَّة مــن خــالل القنــوا     االتِّ
تنظر يف الوقت ذاته يف اتِّخاذ تدابري مالئمـة وفقـاً للتـشريعات الوطنيـة هتـدف إىل                   وأن

منع وتقليص االستعمال غري الطيب لتلك املواد وإساءة استعماهلا وعرضها مـن مـصادر     
  رها لألغراض الطبية والعلمية؛غري مشروعة وتسريبها، مع ضمان توافُ

 علـى ضـرورة توثيـق ُعـرى التعـاون بـني الـدول األعـضاء واهليئـة الدوليـة                    نشدِّد  - ٣٠  
ل املعلومات عن االتِّجار بالـسالئف الكيميائيـة وغريهـا          ملراقبة املخدِّرات من خالل تبادُ    

مــن املــواد غــري اجملدَولــة املــستخَدمة يف الــصنع غــري املــشروع للمخــدِّرات، مبــا يف ذلــك   
 ١٢  مـن املـادة    ١٢ بها اجلديدة، وفقاً ملـا تـنصُّ عليـه الفقـرة          معلومات عن أساليب تسري   

؛ وتعزيــز رصــد جتــارة املــواد غــري املدرجــة يف القائمــة الدوليــة   ١٩٨٨يــة ســنة قتفاامــن 
دها اهليئـة الدوليـة ملراقبـة       احملدودة للمواد غري اجملدَولـة اخلاضـعة ملراقبـة خاصـة الـيت تتعهَّـ              

ــار الــصناعة شــريكاً حامســاً   املخــدِّرات، ونــشجِّع احلكومــات علــى ا  عتمــاد مفهــوم اعتب
منع تسريب السالئف الكيميائية ويف تسهيل حتديد املعـامالت املـشبوهة للمـواد غـري                يف

  اجملدولة منعاً الستخدامها يف الصنع غري املشروع للعقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية؛
لك املستحـضرات الـصيدالنية      أنَّ تسريب السالئف الكيميائية، مبا يف ذ       نالحظ  - ٣١  

احملتويــة علــى تلــك املــواد، ال يــزال يــشكِّل حتــدِّياً رئيــسيا أمــام كــبح إنتــاج املخــدِّرات     
وصنعها على حنو غري مشروع، ونؤكِّد على ضرورة أن تواصـل الـدول األعـضاء تعزيـز             
ــضاء، بوســائل منــها التوسُّــع يف اســتخدام         ــة الــسالئف الكيميائيــة، حــسب االقت مراقب

هتا اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات، مثــل نظــام اإلشــعارات الــسابقة   ألدوات الــيت أعــدَّا
صال صال احلاســويب املباشــر ونظــام التبليــغ عــن حــوادث الــسالئف باالتِّــ للتــصدير باالتِّــ

احلاســويب املباشــر، ووضــع مــدونات طوعيــة لقواعــد الــسلوك بالتعــاون مــع الــصناعات   
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ــشركا   ــن ال ــا م ــة وغريه ــام     املعني ــني القطــاعني الع ــشراكات ب ــز ال ــصلة، وتعزي ت ذات ال
  واخلاص، وتعزيز التعاون الدويل؛

 مـن أنَّ الزراعـة غـري املـشروعة خلـشخاش األفيـون وشـجرية                عـن قلقنـا    نعرب  -٣٢  
الكوكا ونبتة القنَّب وإنتاج املخدِّرات وصنعها وتوزيعها واالتِّجـار هبـا علـى حنـو غـري                 

دِّي الرئيــسي أمــام التــصدِّي ملــشكلة املخــدِّرات العامليــة،   تــزال متثِّــل التحــ  مــشروع ال
باحلاجة إىل تعزيز استراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل تشمل، يف مجلـة أمـور،              ونقرُّ

التنمية البديلة، وتـدابري اإلبـادة وتـدابري إنفـاذ القـانون الراميـة إىل تقلـيص زراعـة تلـك                     
قابـل للقيـاس، كمـا نقـرُّ باحلاجـة إىل تكثيـف             احملاصيل غري املشروعة على حنـو كـبري و        

اجلهــود املــشتركة علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بطريقــة أكثــر مشــوالً،  
ــدابري       ــها اســتخدام األدوات والت ــة واملــشتركة، بوســائل من ــدأ املــسؤولية العام ــاً ملب وفق

هة حنو العمل وتنـسيقها     ج املوجَّ الوقائية املناسبة، وتعزيز املساعدة املالية والتقنية والربام      
  على حنو أفضل من أجل التصدِّي هلذه التحدِّيات؛

 بالدور اهلام الذي تضطلع به البلدان اليت تراكمت لديها خربات يف جمـال              نقرُّ  -٣٣  
التنمية البديلة على حنو يشمل، حسب االقتـضاء، التنميـة البديلـة الوقائيـة، فيمـا خيـصُّ        

لى والدروس املستفادة من برامج مشاهبة، وندعو تلـك البلـدان           تعزيز املمارسات الفض  
إىل مواصلة إطالع الدول املتضرِّرة من الزراعـة غـري املـشروعة للمحاصـيل علـى تلـك                  

  املمارسات الفضلى لكي تستخدمها، عند االقتضاء، وفقاً خلصوصياهتا الوطنية؛
ج ُهاحلاجة إىل تعزيز الـنُّ     على ضرورة زيادة تعزيز التعاون الدويل وعلى         نشدِّد  -٣٤  

املوجَّهـــة حنـــو التنميـــة، الـــيت تنفِّـــذ تـــدابري لتنميـــة األريـــاف وتكفـــل تعزيـــز احلوكمـــة 
سات احملليــة وحتــسني الوصــول إىل األســواق القانونيــة والبنيــة التحتيــة وتعزيــز    واملؤسَّــ

طــراف مـشاركة اجملتمعــات احملليــة والنظــر يف مــشاركة الوكــاالت اإلمنائيــة املتعــدِّدة األ 
والثنائية يف تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج للتنمية البديلة، مبا يف ذلك التنميـة البديلـة        
  الوقائية، حسب االقتضاء، وفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التنمية البديلة؛

تــزال تواجــه حتــدِّيات متعــدِّدة األوجــه، ونؤكِّــد مــن    بــأنَّ دول العبــور النقــرُّ  -٣٥  
 على احلاجة املستمرَّة إىل التعـاون والـدعم، مبـا يف ذلـك تقـدمي املـساعدة التقنيـة         جديد

حتقيقــاً ألغــراض منــها تعزيــز قــدرات تلــك الــدول علــى مواجهــة مــشكلة املخــدِّرات    
  ، وعلى أساس مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة؛١٩٨٨ية سنة قتفاالعاملية، وفقاً ال
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ــضاً    -٣٦   ــرُّ أي ــضرورة حتــسني ا نق ــق برصــد التنظيمــات    ب ــدويل فيمــا يتعل ــاون ال لتع
ل اإلجرامية الضالعة يف االتِّجار باملخدِّرات وحظرها من خالل عدَّة وسائل منـها تبـادُ        

املعلومــات يف الوقــت املناســب مبــا يتماشــى مــع القــوانني واإلجــراءات الوطنيــة، وعــن  
راء عمليـات   طريق تكثيـف التعـاون، حـسب االقتـضاء، يف جمـال إنفـاذ القـانون، كـإج                 

مراقبة للحدود، على حنو يشمل، حيثما أمكن، تنفيذ تدابري مـشتركة ملراقبـة احلـدود،               
 وعن طريق تعزيز التعاون يف ضـبط احلـدود البحريـة ومـن خـالل تـوفري املعـدَّات ذات                   
ــة       ــدابري عملي ــدول األعــضاء، ووضــع ت ــاًء علــى طلــب ال ــة املخــدِّرات، بن ــصلة مبراقب ال

ن مـن    االتِّجار باملخدِّرات ومنعها على حنو فعَّال والـتمكُّ        جديدة تكفل رصد عمليات   
  التعطيل الفعلي ألنشطة تلك التنظيمات؛

 باالستراتيجيات املتكاملة خلفـض العـرض الـيت اعُتمـدت يف دول أعـضاء               ننوِّه  -٣٧  
عديدة واليت اسـُتكملت يف كـثري مـن األحيـان باسـتراتيجيات شـاملة ملكافحـة اجلرميـة                   

، وننـوِّه بـاجلهود النـشيطة       خـدِّرات جـار بامل  مَّنت عناصر بشأن مكافحة االتِّ    مة تض املنظَّ
ــدويل ملكافحــة زراعــة       ــوطين وال ــدول األعــضاء علــى ِكــالَ الــصعيدين ال ــذهلا ال الــيت تب

جار هبـا بـصورة غـري        وصنعها وتوزيعها واالتِّ   خدِّراتاحملاصيل غري املشروعة وإنتاج امل    
  ؛خدِّراترائم ذات الصلة باملمشروعة، فضال عن مكافحة سائر اجل

    
    مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  -جيم    
      اإلجنازات      

ــوِّه  -٣٨   ــذ    نن ــدول األطــراف لتنفي ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ــة  قتفاا ب ــة مكافحــة اجلرمي ي
مكافحــة الفــساد، يــة قتفاامــة، والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، حــسب االقتــضاء، واملنظَّ

اللــتني تــشكِّالن أداتــني قيِّمــتني ملواجهــة بعــض أوجــه مــشكلة املخــدِّرات العامليــة،          
يتني، ونـدعو الـدول   قتفـا ونالحظ مع التقدير ارتفـاع مـستوى االنـضمام إىل هـاتني اال         

  األعضاء اليت مل تنظر بعد يف التصديق عليهما أو االنضمام إليهما إىل القيام بذلك؛
بأمهيــة التعــاون الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي بوصــفه تــدبرياً   أيــضاً ننــوِّه  -٣٩  

ات تنظيميــة وإشــرافية داخليــة فعَّــاالً ملواجهــة غــسل األمــوال، وأمهيــة وضــع نظــم وآليَّــ
باســــتخدام املبــــادرات الدوليــــة يف هــــذا اجملــــال كمبــــادئ توجيهيــــة، حيثمــــا كــــان 

  مناسباً؛ ذلك
ة والدوليــة قــد عــزَّزت علــى حنــو فعَّــال تنفيــذَ املعــايري  بــأنَّ األطــر اإلقليميــنقــرُّ  -٤٠  

الدوليــة الــيت تــسهم يف حماربــة غــسل األمــوال واجلــرائم املاليــة األخــرى، وَبَنــت الثقــةَ    
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املـــسؤولني ممَّـــا أدَّى إىل فهـــم أفـــضل للمتطلّبـــات القانونيـــة واإلجرائيـــة اخلاصـــة   بـــني
  األطر؛ بتلك

    
    التحدِّيات واألولويات      

 جتــاه التحــدِّيات العديــدة الــيت تواجــه التــصدِّي لغــسل األمــوال،  عــن قلقنــا ربنعــ  -٤١  
ونسلِّم بـأنَّ قيمـة عائـدات اجلرميـة املُـصاَدرة املرتبطـة بأنـشطة غـسل األمـوال علـى الـصعيد                       

املعلومـات   زالت منخفضة، ومن مثَّ نواصل التأكيد على ضرورة توافر املزيـد مـن             العاملي ما 
 املتأتِّيـة عـن اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة بغيـة تعزيـز قـدرات الـدول                     بشأن عائـدات اجلرميـة    

  األعضاء على منع ومكافحة غسل األموال الناشئة عن االتِّجار باملخدِّرات؛
 علـــى ضـــرورة اســـتعراض الـــدول األعـــضاء للتـــدابري املنـــسَّقة،   نؤكِّـــد ُمجـــدَّداً  -٤٢  

 ملكافحـة غـسل األمـوال الناشـئة عـن           وتدعيمها إذا دعت احلاجة، وتعزيـز بنـاء القـدرات         
االتِّجار باملخدِّرات، وحتسني التعاون القضائي، حسب االقتضاء، على األصـعدة الوطنيـة            

مة الضالعة يف االتِّجار باملخدِّرات     واإلقليمية والدولية بغية تفكيك جمموعات اجلرمية املنظَّ      
  ق معهم ومالحقتهم؛لتهيئة ما يلزم ملنع مرتكيب هذه اجلرائم وكشفهم والتحقي

علــى ضــرورة تعزيــز الــشبكات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل نؤكِّــد   -٤٣  
ل املعلومات العملياتية وفقاً للتشريعات واإلجـراءات الوطنيـة فيمـا بـني الـسلطات               تباُد

ة بغرض تيسري الكـشف عـن عائـدات االتِّجـار باملخـدِّرات ومـا يتـصل بـه مـن                    املختصَّ
  ومصادرهتا، واسترداد املوجودات اإلجرامية؛جرائم وضبطها 

 الدول األعضاء، يف جهودها الرامية إىل مكافحـة غـسل األمـوال املتأتِّيـة               حنثُّ  -٤٤  
مـن االتِّجــار غـري املــشروع باملخـدِّرات وغــريه مـن اجلــرائم اخلطـرية، علــى أن تواصــل      

ــذ األحكــام اخلاصــة مبكافحــة غــسل      ــدويل مــن خــالل تنفي ــز التعــاون ال  األمــوال تعزي
يــة قتفاا و١٩٨٨يــة ســنة قتفااالــواردة يف مجيــع الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، ومنــها 

ــة مكافحــة الفــساد، ومــن خــالل تنفيــذ التوصــيات    قتفاامكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة، و  ي
األربعني الصادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغـسل األمـوال،                   

وفقــاً للتــشريعات الوطنيــة، ومــن خــالل عــدَّة أمــور مــن بينــها  ضــمن واليتــها، وذلــك 
إنشاء أطـر تـشريعية داخليـة جديـدة، أو تعزيـز األطـر القائمـة، لتجـرمي غـسل األمـوال                
املتأتِّية من االتِّجار باملخدِّرات واالتِّجار بالسالئف وتـسريبها وغـري ذلـك مـن اجلـرائم             

ــة      ــة هتيئ ــوطين، بغي ــوال     اخلطــرية ذات الطــابع عــرب ال ــع جــرائم غــسل األم ــزم ملن ــا يل م
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وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، بوسائل منها ضـمان أالَّ تكـون األحكـام              
القانونية اليت تـصدر امتثـاالً لألصـول القانونيـة املرعيـة، مثـل قـوانني الـسرِّية املـصرفية،                    

ــاً يعرقـــل بـــال  ــنُّداعٍ عائقـ ــة الـ ــة غـــس ظُ فعاليـ ــة والدوليـــة ملكافحـ ــوال، م الوطنيـ ل األمـ
ل املساعدة القانونيـة؛ وجعـل غـسل األمـوال جرمـاً جيـوز              تشكِّل سبباً لرفض تبادُ    وأالَّ

تسليم مرتكبيه، وفقاً للتشريعات الوطنية، مبا يف ذلك من خالل إقرار جمموعة واسـعة              
  من اجلرائم األصلية؛

ليب إنفـاذ   ، عند االقتضاء ويف إطار التعاون الدويل، على استخدام أسا         ُنشجِّع  -٤٥  
القــانون، ومنــها أســاليب التحــرِّي اخلاصــة مثــل التــسليم املراقــب واملراقبــة اإللكترونيــة 
املــشروعة والعمليــات املــستترة واجلنــاة املتعــاونني، مبــا يتوافــق مــع التــشريعات الوطنيــة  
والقانون الـدويل مبـا يف ذلـك االلتزامـات املنطبقـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، مـن أجـل                      

ل املتَّجرين باملخدِّرات أمـام العدالـة وتعطيـل أنـشطة التنظيمـات اإلجراميـة               ضمان مثو 
 .الكربى وتفكيكها

    
      ٥٧/١القرار     
  الترويج لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة     

      حلقة عمل دولية عن تنفيذ املبادئ اإلرشادية/واقتراح تنظيم حلقة دراسية
  ،جلنة املخدِّراتإنَّ   
يـة الوحيـدة   قتفا ضرورة معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية وفقاً ألحكام اال    إذ تعيد تأكيد    

ــسنة   ــنة    ١٩٦١للمخــدِّرات ل ــة بربوتوكــول س ــصيغتها املعدَّل ــؤثِّرات  قتفاا و)٣٢(،١٩٧٢، ب ــة امل ي
روع يف املخـدِّرات    جـار غـري املـش     يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االتِّ        قتفاا و )٣٣(،١٩٧١العقلية لـسنة    

   اليت تشكِّل مجيعها إطار النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات،)٣٤(،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 
 املتعلــق بالتــدابري ١٩٨٨يــة ســنة قتفاا مــن ١٤مــضمون املــادة وإذ تــضع يف اعتبارهــا   

زراعـة، والتعـاون مـن    الالزمة ملنع الزراعة غري املشروعة للنباتات املخدِّرة والقضاء على تلـك ال        
  أجل زيادة فعالية تلك التدابري،
                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦د ، اجمللَّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )32( 

  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )33( 
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢د املرجع نفسه، اجمللَّ )34( 
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 اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية              وإذ تعيد تأكيد    
 وخطة العمل بشأن التعـاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدِّرة غـري املـشروعة              )٣٥(العشرين،

  )٣٦(وبشأن التنمية البديلة،
 االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن عتبارهــاوإذ تـضع يف ا   

 )٣٧(التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،                 
اللذين اعتمدهتما اللجنةُ يف اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمـسني واجلمعيـةُ العامـة                

، والقــرار الــوارد يف ذلــك   ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرَّخ ٦٤/١٨٢يف قرارهــا 
اإلعالن بأن جتري اللجنة يف دورهتا الـسابعة واخلمـسني استعراضـاً رفيـع املـستوى ملـدى تنفيـذ                    

  الدول األعضاء لإلعالن وخطة عمله،
ــستذكر    ــثِّ وإذ ت ــوزراء واملم ــوزا    أنَّ ال ــان ال ــد، يف البي ــادوا التأكي ري لني احلكــوميني أع

املشترك الذي اعُتمد أثناء اجلزء الرفيع املستوى من دورة جلنة املخـدِّرات الـسابعة واخلمـسني،                
على خطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدِّرة غـري املـشروعة وبـشأن                         

ورحَّبــوا  )٣٨(التنميــة البديلــة، وعلــى مبــادئ األمــم املتحــدة اإلرشــادية املتعلقــة بالتنميــة البديلــة، 
ى مــن أجــل إجــراء تقلــيص ملمــوس يف الزراعــة غــري املــشروعة    بــاجلهود الــيت تبــذهلا دولٌ شــتَّ 

ة وسائل منها استراتيجيات التنمية من قبيل برامج التنميـة البديلـة مبـا              للمحاصيل من خالل عدَّ   
  يشمل برامج التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء،

لني احلكوميني شجَّعوا الـدول األعـضاء، يف البيـان      اء واملمثِّ  أنَّ الوزر  وإذ تستذكر أيضاً    
الوزاري املشترك، على أن هتتدي مببادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقـة بالتنميـة البديلـة عنـد                 
وضــع بــرامج التنميــة البديلــة وتنفيــذها، مبــا يف ذلــك بــرامج التنميــة البديلــة الوقائيــة، وأعــادوا    

وا سق واألطَر القانونيـة الوطنيـة، وأقـرَّ      زيز استراتيجيات تعاونية دولية تتَّ    التأكيد على ضرورة تع   
وا أيــضاً بالــدور اهلــام الــذي باحلاجــة إىل تعزيــز اســتراتيجيات مــستدامة ملراقبــة احملاصــيل، وأقــرَّ 

                                                                    

 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دا )35( 

 .، هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة، دا )36( 

 .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة  )37( 

 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )38( 
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 علـى حنـو يـشمل،       )٣٩(تضطلع به البلدان الـيت تراكمـت لـديها خـربات يف جمـال التنميـة البديلـة                 
  ، التنمية البديلة الوقائية،حسب االقتضاء

 مـسؤولية عامـة ومـشتركة تقتـضي      أنَّ مشكلة املخدِّرات العامليـة تظـلُّ      وإذ تعيد تأكيد    
ــدُّد        ــه تع ــوازن قوام ــاع هنــج متكامــل ومتعاضــد ومت ــداً وتتطلَّــب اتِّب ــاالً ومتزاي ــا فعَّ ــاً دولي تعاون

  التخصُّصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،
ــشري    ــشأن      وإذ تـ ــة بـ ــة العامـ ــيعية للجمعيـ ــشة املواضـ ــاول املناقـ ــذي يتنـ ــر الـ إىل التقريـ

ــورك يف      املخــدِّرات ــة، املعقــودة يف نيوي ــران٢٦واجلرميــة باعتبارمهــا خطــراً يهــدِّد التنمي  / حزي
  )٤٠(،٢٠١٢ يونيه

 بـأنَّ التنميـة البديلـة هـي بـديلٌ هـام ومـشروع وجمـد ومـستدام للزراعـة غـري                       وإذ تسلِّم   
اصيل املخدِّرات وتدبٌري فعَّال ملواجهة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة والتحـدِّيات الـيت               املشروعة حمل 

ها خياٌر يـساعد علـى ختلـيص اجملتمعـات مـن            تطرحها اجلرائم األخرى املرتبطة باملخدِّرات وبأنَّ     
 ظــاهرة تعــاطي املخــدِّرات وأحــُد املكوِّنــات الرئيــسية للــسياسات والــربامج املتعلقــة باحلــدِّ مــن  
إنتــاج املخــدِّرات بــصورة غــري مــشروعة، وجــزٌء ال يتجــزَّأ مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــات  

  لتحقيق التنمية املستدامة داخل جمتمعاهتا،
ــد    ــد تأكي ــق      وإذ تعي ــة فيمــا يتعل ــرامج موجَّهــة حنــو التنمي ــذ سياســات وب  ضــرورة تنفي

نون الــدويل ولإلعــالن العــاملي  باملخــدِّرات وفقــاً ملقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه وللقــا   
 وخباصــة يف ظــلِّ االحتــرام التــام لــسيادة الــدول وســالمة أراضــيها، وملبــدأ )٤١(حلقـوق اإلنــسان، 

ــسان وحرِّ       ــوق اإلن ــع حق ــدول، وجلمي ــة لل ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال ــدم الت ــية،  ع ــه األساس يات
م املتبـادل بـني الـدول،       والكرامة املتأصِّلة لألفراد كافة، ومبدأي التـساوي يف احلقـوق واالحتـرا           

وكذلك مبدأ املسؤولية العامة واملـشتركة، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ تأخـذ يف االعتبـار                  
  أيضاً األوضاع اخلاصة للبلدان واألقاليم،

ــا وإذ تــــستذكر    املــــؤرَّخ ٥٣/٦، و٢٠٠٩مــــارس / آذار٢٠ املــــؤرَّخ ٥٢/٦ قراراهتــ
ــارس /آذار ١٢ ــؤرَّخ ٥٤/٤، و٢٠١٠مــــ ــارس /آذار ٢٥ املــــ ــؤرَّخ ٥٥/٤، و٢٠١١مــــ  املــــ
  ،٢٠١٢مارس /آذار ١٦

                                                                    

، يشمل مفهوُم التنمية ٢٠٠٨/٢٦ و٢٠٠٧/١٢ و٢٠٠٦/٣٣وفقاً لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )39( 
 .البديلة التنميةَ البديلة الوقائية بأسلوب يركِّز على االستدامة والتكامل يف االرتقاء بأسباب عيش الناس

 .لسادسة والستنيمتاح على املوقع الشبكي لرئيس اجلمعية العامة يف دورهتا ا )40( 

 .)٣-د(ألف /٢١٧قرار اجلمعية العامة  )41( 
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/  كــانون األول١٨ املــؤرَّخ ٦٨/١٩٦ قــرار اجلمعيــة العامــة وإذ تــستذكر مــع التقــدير  
ــادئ األمــم املتحــدة اإلرشــادية املتعلقــة     ٢٠١٣ديــسمرب  ــه مب ــة مبوجب ، الــذي اعتمــدت اجلمعي

ــة، وشــجَّعت الــدول األعــضاء واملنظمــات ال   ــة البديل ــبالتنمي ــة واملؤسَّ ــة  دولي ــة الدولي سات املالي
والكيانات وسائر اجلهات املعنيـة علـى أخـذ املبـادئ اإلرشـادية يف االعتبـار عنـد وضـع بـرامج                      

  التنمية البديلة وتنفيذها،
 يف جمال التنمية البديلة، مبـا فيهـا          واسعةً مبا تؤدِّيه البلدان اليت اكتسبت خربةً     وإذ تسلِّم     

يـــة، حـــسب االقتـــضاء، مـــن دور هـــام يف التـــرويج ألفـــضل املمارســـات التنميـــة البديلـــة الوقائ
ل أفـضل املمارسـات تلـك مـع     والدروس املستفادة من هذه الربامج، وتدعوها إىل مواصلة تبـادُ   

الــدول املتــضرِّرة مــن زراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة، مبــا فيهــا الــدول اخلارجــة مــن نزاعــات،   
  توافق مع اخلصائص الوطنية لكل دولة،هبدف استخدامها، عند االقتضاء، مبا ي

  )٤٢( باعتماد مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة؛ترحِّب  -١  
 بالدول األعضاء أن تضع يف اعتبارهـا مبـادَئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية                هتيب  -٢  

 تنفيـذ تلـك الـربامج       املتعلقة بالتنميـة البديلـة عنـد وضـع بـرامج ومـشاريع التنميـة البديلـة وعنـد                  
واملشاريع وتقييمها، مبا يف ذلك برامج ومشاريع التنميـة البديلـة الوقائيـة، حبيـث تـسهم بـذلك                   

  يف نشر وتنفيذ املبادئ اإلرشادية؛
بالدول األعـضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة أن تنظـر يف تقـدمي دعـم طويـل         هتيب    -٣  

التنمية البديلة الوقائيـة، الـيت تـستهدف الزراعـة          األجل لربامج ومشاريع التنمية البديلة، مبا فيها        
غري املشروعة للمحاصيل، من أجـل املـسامهة يف اسـتدامة التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية ويف                  

بـاع هنـوج إمنائيـة حمـسَّنة تكفـل تنفيـذَ تـدابري          ة وسـائل منـها اتِّ     القضاء على الفقر من خالل عـدَّ      
يـة األساسـية وتعزيـَز مـشاركة        ْنسات احمللية واالرتقاَء بالبُ   ؤسَّإمنائية ريفية وتعزيَز احلكومات وامل    

  اجملتمعات احمللية؛
 الدولَ األعضاَء اليت اكتسبت خربة واسعة يف جمال التنمية البديلـة، مبـا              تشجِّع  -٤  

لَ أفـضل   فيها التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء، على أن تواصلَ، بناء على الطلب، تبـادُ             
ت وترويَج وتعزيَز التعاون الـدويل يف جمـال التنميـة البديلـة املتكاملـة واملـستدامة، علـى           املمارسا

ــارات          ــاون عــرب الق ــك التع ــا يف ذل ــة، مب ــة الوقائي ــة البديل ــشمل يف بعــض احلــاالت التنمي حنــو ي
  والتعاون األقاليمي والتعاون التقين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

                                                                    

 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )42( 
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حلقــة عمــل دوليــة  /ستــضافة حلقــة دراســية  بــاقتراح حكومــة تايلنــد ا ترحِّــب  -٥  
بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة، وتالحـظ أنَّ تنفيـذ املبـادئ            
اإلرشادية سيتطلَّب التزاماً طويل األجل من جانب الدول األعضاء وحتـاوراً وتعاونـاً فيمـا بـني                 

والسلطات احملليـة وانتـهاًء مبقـرِّري الـسياسات علـى           أصحاب املصلحة املعنيني بدءاً باجملتمعات      
الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي، كمــا ســيتطلَّب تعاونــاً وثيقــاً بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   
باملخدِّرات واجلرمية وسائر املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ووكـاالت التنميـة واجلهـات             

ل املعلومــات وأفــضل فة إىل اجملتمــع املــدين، مــن أجــل تبــادُ سات املاليــة، باإلضــااملاحنــة واملؤسَّــ
  املمارسات، وزيادة اجلهود املبذولة لترويج التنمية البديلة املستدامة وفقاً للمبادئ اإلرشادية؛ 

ــدعو  -٦   ــَب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة     ت ــدولَ األعــضاَء ومكت  ال
 املاحنة واملنظماِت اإلقليمية والدوليـة ودوائـَر اجملتمـع املـدين           ساِت املالية الدولية واجلهاتِ   واملؤسَّ

وسائَر أصحاب املصلحة املعنيني بالتنمية البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلـة الوقائيـة، إىل النظـر          
  حلقة العمل الدولية؛/يف املشاركة النشيطة يف احللقة الدراسية

م املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن    إىل املدير التنفيذي ملكتب األم  تطلب  -٧  
حلقـة العمـل الدوليـة      /يقدِّم إليها يف دورهتا الثامنة واخلمسني تقريراً عن نتـائج احللقـة الدراسـية             

  .بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة
    

      ٥٧/٢القرار     
  الترويج جملتمع خالٍ:  الرياضةالوقاية من تعاطي املخدِّرات من خالل    

     من تعاطي املخدِّرات من خالل الرياضة واملُثُل األوملبية
 ،إنَّ جلنة املخدِّرات   

 االلتزامات اليت تعهَّدت هبا الـدول األعـضاء يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة          إذ تعيد تأكيدَ   
هـة مـشكلة املخـدِّرات    العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواج        

 حيث أعربت عن عزمهـا علـى الـسعي احلثيـث إىل التـرويج جملتمـع خـالٍ مـن تعـاطي                        )٤٣(العاملية،
خاذ تدابري فعَّالة إلبراز أساليب حيـاة صـحية ومثمـرة وحمقِّقـة للـذات كبـدائل              املخدِّرات وعلى اتِّ  

سـيما مـن خـالل       يب، وال الستهالك املخدِّرات على حنو غري مشروع وتيسري األخذ هبذه األسال         
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االستثمار يف الشباب والعمل معهم عن طريق إذكاء الـوعي العـام، وتزويـد الـشباب باملعلومـات                  
  واملهارات والفرص لكي خيتاروا أساليب حياة صحية،

ــة والعلــم والثقافــة مــن أجــل مواجهــة     وإذ تــدعم     جهــود منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
 سابقات الرياضية،طات يف املمشكلة استخدام املنشِّ

 القرارات الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة بـشأن مـسألة الرياضـة واأللعـاب              وإذ تستذكر    
 ٦٨/٩ وقرارهـا    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرَّخ   ٦٧/١٧األوملبية، وخصوصاً قرارها    

سـتفادة  ، اللـذين شـدَّدت فيهمـا اجلمعيـة علـى أمهيـة اال             ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٦املؤرَّخ  
ي األمـراض  من الرياضة كوسيلة حلفـز التنميـة والنـهوض بتربيـة األطفـال والـشباب ومنـع تفـشِّ                

 واالرتقاء بالصحة، مبا يف ذلك الوقاية من تعاطي املخدِّرات،

بدور الرياضة املتزايد األمهية يف املسامهة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     وإذ تقرُّ      
 الرياضة دعم السالم والتنمية، على النحو الذي أكَّدت عليـه نتـائج مـؤمتر               وتالحظ أنَّ بإمكان  
 وإذ تؤكِّــد مــن جديــد أنَّ الرياضــةَ وســيلةٌ تربويــة قــادرة علــى  )٤٤(،٢٠٠٥القمــة العــاملي لعــام 

تعزيــز التعــاون والتــضامن واالنــدماج االجتمــاعي والــصحة علــى املــستوى احمللــي والــوطين          
ملا أُعلن يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة             واإلقليمي والدويل، وفقاً    

 )٤٥(العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية،

 تقريَر فرقة عمل األمم املتحـدة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بتـسخري                 وإذ تستذكر    
حنــو : لتنميــة والــسالمتـسخري الرياضــة ألغــراض ا "الرياضـة ألغــراض التنميــة والــسالم، املعنــون  

ــة لتحــسني الــصحة    "حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ، والــذي يقــرُّ بــأنَّ الرياضــةَ وســيلةٌ فعَّال
العمومية، من خالل توفريهـا بـدائل صـحية للـسلوك املـضرِّ كتعـاطي املخـدِّرات واالخنـراط يف                    

ــة، وبأنَّ  ــة إىل    عــامل اجلرمي ــسالم والتنمي ــة لنقــل رســائل ال ــا أداة قوي شــتَّى اجلمــاهري، إذ ميكــن  ه
 لألحداث الرياضية أن تعزِّز على حنو فعَّال التوعيةَ وحشَد الدعم حول مسائل رئيسية،

تــسخري الرياضــة ألغــراض " بتقريــر األمــني العــام املعنــون  وإذ حتــيط علمــاً مــع التقــدير   
واملبـادرات الـيت    الذي يـستعرض الـربامج   )٤٦(،"التنمية والسالم وتعميمها كأداة متعدِّدة الفوائد     

نفَّذهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصِّـصة              
 وسائر الشركاء، واستخدمت فيها الرياضة أداةً لتحقيق التنمية والسالم،

                                                                    

  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )44( 
  .٦٥/١قرار اجلمعية العامة   )45( 
  .A/67/282الوثيقة   )46( 
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 لـة الـيت أنـشأها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              بالـشراكات ذات املنفعـة املتبادَ      وإذ ترحِّب   
ــة للمعــاقني،      ــة الدولي ــة األلعــاب األوملبي ــة الدوليــة، وجلن ــة األوملبي باملخــدِّرات واجلرميــة مــع اللجن
ومكتب األمم املتحدة املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم، وذلـك يف جمـاالت مثـل               

بادرات املشتركة  تعزيز التنمية البشرية والتربية والصحة، وإذ تالحظ بارتياح العدد املتزايد من امل           
بني اللجنة األوملبية الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة، مبـا يـشمل مبـادرة                  

اســتخدام الرياضــة "واالجتماعــات املعقــودة حتــت عنــاوين " الرياضــة العامليــة مــن أجــل الــشباب"
، ٢٠٠١نـوفمرب   /ين الثـاين   تـشر  ١٤ إىل   ١٢يف روما يف الفترة من      " للوقاية من تعاطي املخدِّرات   

، ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢يف برازيليـا يف  " تسخري الرياضة لدعم الوقاية مـن تعـاطي املخـدِّرات        "و
 ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١يف أشغابات يف " الرياضة يف مواجهة املخدِّرات"و

 الرياضــية  املــسامهةَ الثمينــةَ الــيت تقــدِّمها احلركــة األوملبيــة وســائر األحــداث وإذ تؤكِّــد  
 الدولية الرئيسية يف إرساء الرياضة كوسيلة فريدة لتعزيز أسلوب احلياة الصحي،

، ١٩٩٤ديـسمرب  / كـانون األول ٧ املـؤرَّخ  ٤٩/٢٩ قراَر اجلمعيـة العامـة    وإذ تستذكر   
 ، بشأن املُثُـل األوملبيـة بـصفتها وسـيلةً         ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ املؤرَّخ   ٥٠/١٣وقرارها  
تفاهم الدويل بني شباب العامل عن طريـق الرياضـة والثقافـة مـن أجـل التقـدُّم يف حتقيـق        لتعزيز ال 

 التنمية البشرية املتناسقة،

ــضاً    ــستذكر أي ــصحية " أنَّ وإذ ت ــاة ال ــيت تتوخَّ   " احلي ــسية ال ــاهيم الرئي ــا هــي أحــد املف اه
 اقني،املسابقات الرياضية مبا يف ذلك األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمع

 يف األلعـاب األوملبيـة للـشباب،         بأمهية مشاركة الشباب يف الرياضـة، خاصـةً        وإذ تسلِّم   
يف حفــزهم علــى اختيــار أســلوب حيــاة صــحي مــن خــالل إفــساح اجملــال أمــامهم الكتــساب    

  جمموعة من اخلربات الرياضية والثقافية والتربوية،
ت املعنية بالرياضة، مبا فيهـا       تتعاون مع املنظما    أنْ  بالدول األعضاء كافةً   هتيب  -١  

ــة إىل        ــاقني، يف جهودهــا الرامي ــة للمع ــة الدولي ــة األلعــاب األوملبي ــة وجلن ــة الدولي ــة األوملبي اللجن
استخدام الرياضـة أداةً تكفـل تعزيـَز أسـلوب حيـاة صـحي خـالٍ مـن املخـدِّرات وتثبـيطَ أمنـاط                

 لفرد واجملتمع؛السلوك املتعلقة بتعاطي املخدِّرات اليت تعود بالضرر على ا

 بالتعـاون بـني الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصِّـصة                 ترحِّب  -٢  
وصناديقها وبراجمها واملنظمات املعنية بالرياضة، مبا فيها اللجنة األوملبية الدولية وجلنة األلعـاب             

 من خـالل الرياضـة،      األوملبية الدولية للمعاقني، على السعي إىل تقدمي مسامهة بنَّاءة ومستدامة،         
يف إذكـــاء الـــوعي باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وحتقيقهـــا، وتـــشجِّع مجيـــع املنظمـــات املعنيـــة   
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بالرياضــة، مبــا فيهــا حركتــا األلعــاب األوملبيــة واأللعــاب األوملبيــة للمعــاقني، علــى املــسامهة يف    
 حتقيق هذه األهداف؛

داث الرياضـية علـى أن تعمـد،         الدولَ األعضاَء واجلهات املنظِّمة لألحـ      تشجِّع  -٣  
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ودوائر اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك          
املنظمات التطوعية واملنظمات املعنية بالرياضة والرياضيون ووسائل اإلعالم والقطـاع اخلـاص،            

 االجتمـاعي وأسـلوب احليـاة الـصحي         إىل استخدام األحداث الرياضية حمفالً لترويج االنـدماج       
  وزيادة الوعي مبخاطر تعاطي املخدِّرات، وذلك بوسائل طباعية ورقمية حسب االقتضاء؛

 الدولَ األعضاَء علـى تعزيـز فـرص األطفـال والـشباب يف مزاولـة       تشجِّع أيضاً   -٤  
مييـز،  الرياضة وغريهـا مـن األنـشطة الـصحية علـى قـدم املـساواة، دون أي نـوع مـن أنـواع الت                   

  باعتبار ذلك وسيلة تكفل الوقاية من تعاطي املخدِّرات؛ 
 بقدرة الرياضيني الذين ميارسون مجيع أنواع الرياضـة، مبـن فـيهم الرياضـيون               تقّر  -٥  

ــد يف      ــة للمعــاقني، علــى أداء دور رائ ــة ويف األلعــاب األوملبي ــشاركون يف األلعــاب األوملبي ــذين ي ال
ى املسامهة يف ذلك، عن طريـق التأكيـد علـى املـشاركة يف              تعزيز األخذ بأسلوب حياة صحي وعل     

  ه صحيٌّ ومثمر وحمِقٌق للذات؛سم بأنَّمجيع أنواع الرياضة باعتبارها بديالً لتعاطي املخدِّرات يتَّ
ل اخلربات بشأن موضوع الوقاية من تعـاطي         الدولَ األعضاَء على تبادُ    تشجِّع  -٦  

  .ى دوراهتا الالحقةاملخدِّرات من خالل الرياضة أثناء إحد
    

      ٥٧/٣القرار     
ة علمية باعتبارها الترويج للوقاية من تعاطي املخدِّرات القائمة على أدلَّ    

      استثماراً يف رفاهة األطفال واملراهقني والشباب واألسر واجملتمعات
  جلنة املخدِّرات،نَّ إ  
 علـى أن تتَّخـذ الـدول        ٣٣ الـيت تـنصُّ يف مادهتـا         )٤٧(ية حقوق الطفل،  قتفاا إذ تستذكر   

األطـــراف مجيـــع التـــدابري املناســـبة، مبـــا يف ذلـــك التـــدابري التـــشريعية واإلداريـــة واالجتماعيـــة   
والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمخدِّرات واملؤثِّرات العقليـة، حـسبما             

                                                                    

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د ، اجمللَّجمموعة املعاهداتم املتحدة، األم  )47( 
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ــال       ــع اســتخدام األطف ــصلة، وملن ــة ذات ال ــواد   حتــدَّدت يف املعاهــدات الدولي ــذه امل ــاج ه يف إنت
  جار هبا بصورة غري مشروعة،واالتِّ

 اإلعـالنَ الـسياسي وخطـةَ العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب                 وإذ تضع يف اعتبارها     
 اللــذين اعتمــدهتما يف )٤٨(اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة،  

مــسني، واعتمــدهتما اجلمعيــةُ العامــةُ يف قرارهــا  اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن دورهتــا الثانيــة واخل  
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرَّخ ٦٤/١٨٢

 أنَّ الوقايــة مــن تعــاطي املخــدِّرات هــي مقــوِّم أساســي لنجــاح نظــام مراقبــة وإذ تــدرك  
  املخدِّرات واستراتيجية خفض الطلب على املخدِّرات،

أدلَّـة علميـة، وعلـى عمليـة تكيُّـف صـارمة مـع               بأنَّ الوقايـة القائمـة علـى         واقتناعاً منها   
هج األكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة           الظروف الثقافية واالجتماعية االقتصادية احملليـة، هـي الـنَّ         

للوقاية من تعاطي املخدِّرات وسائر أمناط السلوك احملفوفة باملخاطر، ومـن مثَّ فهـي اسـتثمار يف          
  سر واجملتمعات احمللية،رفاهة األطفال واملراهقني والشباب واأل

  بــأنَّ لنطــاق تغطيــة بــرامج وسياســات الوقايــة مــن تعــاطي املخــدِّرات أمهيــةً وإذ تــسلِّم  
بــشكل عــام، وخباصــة يف حالــة اجلماعــات املعرَّضــة خلطــر كــبري، وبــأنَّ نطــاق تغطيــة الــربامج    

  والسياسات القائمة على أدلَّة علمية غري معروف،
  وسياسات الوقاية من تعاطي املخدِّرات قلَّما ختضع للتقييم، أنَّ فعالية برامج وإذ تعي  
 أنَّ جهود الوقاية مـن تعـاطي املخـدِّرات هـي أجنـح مـا تكـون عنـدما ُتنـسَّق          وإذ تدرك   

تنسيقاً كامالً من خـالل هنـج متعـدِّد القطاعـات تـشارك فيـه هيئـات حكوميـة ومنظمـات غـري                       
  تدريب والتمويل،دة، ُيوفَّر هلا ما يكفي من الحكومية متعدِّ

 على أمهية تنفيـذ أنـشطة وقايـة متعـدِّدة قائمـة علـى أدلَّـة يف بيئـات اجتماعيـة                      وإذ تشدِّد   
خمتلفـة مثـل املـدارس واألسـر وأمـاكن العمـل، وباسـتخدام وسـائل خمتلفـة، منـها الـدعم بوســائل            

  ر متفاوتة،اإلعالم، وعلى أمهية استهداف فئات عمرية خمتلفة ومجاعات ُمعرَّضة ملستويات خط
 على أمهية مراعاة االلتزامات اخلاصة حبقوق اإلنـسان يف تنفيـذ بـرامج              أيضاً وإذ تشدِّد   

وسياسات الوقاية من املخدِّرات، وال سيما ما يركز منها علـى األطفـال واملـراهقني والـشباب                 
  واألسر واجملتمعات احمللية،

                                                                    

  .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )48( 
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ين باملخــدِّرات واجلرميــة بوضــع  بقيــام مكتــب األمــم املتحــدة املعــوإذ تنــوِّه مــع التقــدير  
املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخـدِّرات بوصـفها ملخَّـصاً هامـا لألدبيـات العلميـة املتـوفِّرة                   
على مستوى العامل وأداةً إرشاديةً، وإذ تنوِّه أيضاً ببدء املرحلة األوليـة مـن تعمـيم هـذه املعـايري                    

  من خالل حلقات دراسية لصناع السياسات،
ــة مــن     تــدعو  -١   ــة نظــم الوقاي ــدولَ األعــضاَء إىل النظــر يف توســيع نطــاق تغطي  ال

تعــاطي املخــدِّرات والتــدخُّالت والــسياسات القائمــة علــى األدلَّــة العلميــة، وحتــسني نوعيتــها،   
مثلما هو مبيَّن يف املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّرات، مع إيالء اهتمام خاص لألفـراد                

ني للخطر واجلماعات املعرَّضة للخطـر علـى الـسواء، وكـذلك للحاجـة إىل شـق خـاص               املعرَّض
  بالرصد والتقييم القائمني على األدلَّة العلمية؛

 الـدولَ األعــضاَء إىل دعـم الوقايــة مـن تعــاطي املخـدِّرات القائمــة     تـدعو أيــضاً   -٢  
 والشباب واألسـر واجملتمعـات      على أدلَّة علمية باعتبارها استثماراً يف رفاهة األطفال واملراهقني        

خــاذ تــدابري وافيــة بــالغرض، ومــن بينــها متويــل التــدريب املــستمر احملليــة، وخباصــة عــن طريــق اتِّ
  لصناع السياسات واملمارسني والباحثني، حسب االقتضاء؛

  علميـا دوريـا   الـدولَ األعـضاَء علـى أن جتـري، عنـد االقتـضاء، تقييمـاً               تشجِّع  -٣  
ل نتـائج هـذه الدراسـات علـى         وسياسـات الوقايـة مـن تعـاطي املخـدِّرات، وتبـادُ           لفعالية برامج   

  نطاق واسع ملا فيه صاحل البشرية؛
ماً يف اسـتحداث بـرامج      ع ومتـضي قُـدُ     مجيَع الدول األعضاء على أن تتوسَّ      حتضُّ  -٤  

 وسياســات وقائيــة تــستهدف األطفــال واملــراهقني والــشباب واألســر واجملتمعــات احملليــة وتكــون 
مصمَّمةً لتشجيع البدائل الفعَّالة لتعاطي املخدِّرات وتعزيز أسـاليب املعيـشة الـصحية الـيت تفـضي                 

  إىل االستمتاع بوقت الفراغ دون تعاطي املخدِّرات؛
 الدول األعضاء على أن تنشر على نطاق واسع معلومـات قائمـة علـى          تشجِّع  -٥  

سِّر االطـالع عليهـا ويتناسـب مـع الفئـات           ة علمية عن أخطار تعـاطي املخـدِّرات بـشكل ُييـ           أدلَّ
 لتعــاطي املخــدِّرات علــى لــى اآلثــار الــضارة املعروفــة علميــاالعمريــة املــستهدفة، مــع التأكيــد ع

  الصحة العامة؛
 إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل نـشر                  تطلب  -٦  

، مبا يف ذلك املعـايري الدوليـة للوقايـة مـن تعـاطي              أدلَّة علمية بشأن الوقاية من تعاطي املخدِّرات      
  املخدِّرات، مع التركيز بصفة خاصة على تقييم فعالية الوقاية من تعاطي املخدِّرات؛
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الــدولَ األعــضاَء إىل أن تتــضافر يف العمــل، مــن خــالل التعــاون الثنــائي تــدعو   -٧   
ليـة للوقايـة مـن تعـاطي املخـدِّرات،          واإلقليمي والدويل، عند االقتضاء، على تنفيـذ املعـايري الدو         

ل املعلومـات وتـوفري املـساعدة، مبـا يـشمل تقـدمي املـساعدة التقنيـة، عنـد                   وذلك عن طريق تبـادُ    
  الطلب، بغية زيادة قدرهتا على تنفيذ تلك املعايري؛

 مكتَب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى مـساعدة الـدول                 حتثُّ  -٨   
لطلـــب، علـــى حتـــسني معـــارف ومهـــارات صـــناع الـــسياسات واملمارســـني  األعـــضاء، عنـــد ا

  والباحثني العاملني لديها يف جمال الوقاية من تعاطي املخدِّرات؛
ــدعو  -٩    ــود      ت ــز جه ــة إىل تعزي ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــَب األم  مكت

   املتحدة ذات الصلة؛سات األممالتنسيق يف جمال الوقاية من تعاطي املخدِّرات مع سائر مؤسَّ
 الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  -١٠   

  امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
 إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن       تطلب  -١١   

  .راً يف دورهتا الثامنة واخلمسني عن تنفيذ هذا القراريقدِّم إليها تقري
    

      ٥٧/٤القرار     
      دعم التعايف من االضطرابات النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان    

  ،إنَّ جلنة املخدِّرات   
ــسلِّم   ــؤدي إىل       إذ ت ــان ميكــن أن ت ــواد اإلدم ــاطي م ــأنَّ االضــطرابات النامجــة عــن تع  ب

 شأهنا شأن سائر احلـاالت الـصحية، ضـروبا مـن العـالج قائمـةً                حاالت انتكاس مزمنة تتطلَّب،   
ب، عنـد االقتـضاء، مبـادراٍت حكوميـةً         على األدلَّة العلميـة، ودعمـا للمـصابني هبـا، كمـا تتطلَّـ             

  وجمتمعيةً لتعزيز تعايف املصابني هبا وتيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمع،
ــافون مــن االضــط   وإذ تالحــظ   ــذين يتع ــراد ال ــواد    أنَّ األف ــاطي م رابات النامجــة عــن تع

اإلدمــان، شــأهنم شــأن املــصابني حبــاالت مرضــية مزمنــة، معرَّضــون خلطــر االنتكــاس وال ســيما 
  خالل العالج وبعده بفترة قصرية ولعدة سنوات بعد العالج،

 بـأنَّ تـوفري الـدعم مـن أجـل التعـايف املـستدام يـساعد علـى تفـادي االنتكـاس،                       وإذ تقرُّ   
العـالج يف وقـت مبكِّـر عنـد اللـزوم، ويعـزِّز نتـائج التعـايف علـى املـدى الطويـل                وييسِّر معـاودة    

  وحيسِّن احلالة الصحية والرفاه واألمان لدى األفراد واألسر واجملتمعات احمللية والدول،
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 بـشأن التـشجيع     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرَّخ    ٥٤/٥ قرارهـا    من جديد  وإذ تؤكِّد   
ة االضطرابات الناشئة عـن تعـاطي املخـدِّرات وعواقبـها تكـون      على انتهاج استراتيجيات ملعاجل 

موجَّهة حنو إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وهتدف إىل حتسني الـصحة وتعزيـز الرفـاه                 
  االجتماعي لدى األفراد واُألسر واجملتمعات احمللية،

 إدخــال  وجــود أوجــه فهــم متنوعــة للتعــايف، ولكنــها كلــها تنطــوي علــى  وإذ تالحــظ  
  حتسينات على نوعية حياة األفراد،

 بأنَّ التهميش والوصم والتمييز واخلـوف مـن التبعـات االجتماعيـة أو املهنيـة          وإذ تسلِّم   
أو القانونية أمور قـد تثـبط عـزم الكـثريين ممَّـن حيتـاجون إىل املـساعدة عـن طلبـها، وتـدفع َمـن                          

 النامجــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان إىل يتعــافون تعافيــاً مــستقرا طويــل األمــد مــن االضــطرابات 
  جتنُّب اإلفصاح عن كوهنم يتعافون من اإلدمان،

 أنَّ اإلقـرار بالتعـايف مـن االضـطرابات النامجـة عـن تعـاطي مـواد                  وإذ تضع يف اعتبارهـا      
اإلدمـان والتأكيــد عليــه ميكــن أن يــساعد علــى ضــمان عــدم وصــم مــن يلتمــسون املــساعدة أو  

ب علـى تعـاطي املخـدِّرات واالرهتـان هلـا مـن آثـار               ا يترتَّـ  بدوره يف احلـدِّ ممَّـ     املتعافني، ممَّا يسهم    
  سلبية على احلياة االجتماعية واملهنية والصحة العامة،

 أنَّ املتعافني، مبن فيهم املراهقون والشباب، ميكنـهم أن يـسهموا            وإذ تأخذ يف اعتبارها     
  يف دعم جهود الوقاية وتعزيز التعايف الطويل األمد،

 أمهية معاجلة مسألة االضطرابات النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان باعتبارهـا            وإذ تدرك   
  شاغال يتعلق بالصحة العامة،

 أمهيــة احملافظــة علــى حــق املرضــى يف احملافظــة علــى خــصوصياهتم ومحايــة   وإذ تالحــظ  
عليهـا  البيانات الشخصية للمصابني باضطرابات نامجة عن تعـاطي مـواد اإلدمـان مـن أن يطلـع          

  أحد بدون إذن، بغية ضمان عدم تثبيطهم عن طلب املساعدة،
 أمهية تعزيز ودعـم بـرامج التعـايف وإعـادة إدمـاج املتعـافني يف اجملتمـع                  وإذ تالحظ أيضاً    

يف هناية املطاف، باستخدام ممارسات قائمة علـى األدلَّـة العلميـة، مبـا يـشمل الـسجناء أو، عنـد                 
  صل باملخدِّرات،جهزة العدالة اجلنائية يف قضايا تتَّاالقتضاء، اخلاضعني ملراقبة أ

 بــأنَّ اجلهــود املبذولــة لــدعم تعــايف املــصابني باضــطرابات نامجــة عــن تعــاطي وإذ تــسلِّم  
ــار     املخـــدِّرات جيـــب أن تتوافـــق مـــع االلتزامـــات املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان وأن تنفـــذ يف إطـ

  يات الدولية ملراقبة املخدِّرات،قتفااال
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 بالعمل اجلاري الذي يضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات          بوإذ ترحِّ   
واجلرمية للتوعية باالضطرابات النامجة عن تعاطي مـواد اإلدمـان باعتبارهـا مـن مـسائل الـصحة                  

  العامة،
 الــدولَ األعــضاَء علــى حتــسني فهــم االضــطرابات النامجــة عــن تعــاطي  تــشجِّع  -١  

ــة دعــم   ــها علــى حنــو مــستدام وإعــادة إدمــاج املــصابني بتلــك     مــواد اإلدمــان، وأمهي التعــايف من
  االضطرابات يف اجملتمع حسب االقتضاء بوسائل منها توفري مواد إعالمية وتعليمية؛

 الدولَ األعضاَء إىل النظر، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية، وحـسب االقتـضاء،          تدعو  -٢  
عـدم وصـم مـن يطلبـون املـساعدة          يف استكشاف سبل لـدعم املتعـافني، ووضـع تـدابري تـضمن              

ــز ضــدَّ      أو ــشهم والتميي ــى احلــد مــن هتمي ــساعدة عل ــافني وامل ــادة   املتع ــات إع ــز عملي هم، وتعزي
إدماجهم يف اجملتمع، وذلك بالتشارك مع خمتلف مستويات الـسلطات احلكوميـة، ومـع اجملتمـع               

  املدين واجملتمعات احمللية حسب االقتضاء؛
َء إىل النظــر، وفقـــاً لنظمهــا القانونيــة الداخليـــة     الـــدولَ األعــضا أيــضاً  تــدعو   -٣  

واستراتيجياهتا الوطنية، وحسب االقتضاء، يف استعراض سياساهتا وممارساهتا وقوانينها وحتديـد           
املناسب منها يف هذا الشأن، وإصـالحها حـسب االقتـضاء بغيـة تيـسري حـصول املـصابني علـى              

  تمع؛املزيد من خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجمل
ــوفري ضــروب مناســبة مــن العــالج     تــشجِّع  -٤   ــدولَ األعــضاَء علــى النظــر يف ت  ال

  والدعم للوفاء باحتياجات األشخاص طوال عملية التعايف؛
 الدولَ األعضاَء إىل النظر يف حتقيق التضافر بينها يف العمـل، مـن خـالل                تدعو  -٥  

 التعاون ثنائي ا وإقليمي دف ضـمان تـوفري دعـم مناسـب للمتعـافني      ا، حسب االقتـضاء، هبـ    ا ودولي
بتقدمي املساعدة هلم مبا يـشمل املـساعدة التقنيـة، عنـد طلبـها، بغيـة حتـسني قـدراهتا علـى تـوفري                        

  تلك اخلدمات؛
ل املعلومـــات الســـتحداث هنـــج  إىل الـــدول األعـــضاء أن تيـــسِّر تبـــاُدتطلـــب  -٦  

 تعــاطي مــواد اإلدمــان مياثــل للرعايــة املزمنــة مــن أجــل عــالج املــصابني باضــطرابات نامجــة عــن
الــنُّهج املــستخدمة يف عــالج ســائر احلــاالت املزمنــة ودعــم بــرامج التعــايف املــستدام يف املــدارس  

  واجلامعات وأماكن العمل واجملتمعات احمللية وسائر البيئات، حسب االقتضاء؛
الـربامج  ة العلمية بشأن التعـايف و  الدولَ األعضاَء إىل مواصلة جتميع األدلَّ     تدعو  -٧  

  ل املعلومات بشأهنا؛الرامية إىل التعايف وتباُد
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ـــ تـــدعو  -٨   ــضاَء واملؤسَّ ــدولَ األعـ ــائر اجلهـــات   الـ ــراف وسـ ــدِّدة األطـ سات املتعـ
ل املعلومــات عــن التجــارب وأفــضل املمارســات الوطنيــة والدوليــة املتــصلة بــربامج         تبــاُد إىل

التعــايف، وفقــاً للقــوانني والقواعــد وأنــشطة التعــايف واجلماعــات واملنظمــات الــيت تــدعم   التعــايف
  املعمول هبا؛

 مكتَب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة إىل التوسُّـع يف تعمـيم                تدعو  -٩  
  رة عن مسألة التعايف؛املعلومات املتوفِّ

  ييـسِّر فرصـاً   إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أنْ      تطلب  - ١٠  
 األعضاء على اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمـسني جتارهبـا يف تنفيـذ هـذا              لكي تعرض الدول  

  القرار؛
 الــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  -١١  

  .امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

      ٥٧/٥القرار     
  ئية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، الدورة االستثنا    

      ٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 
  ،إنَّ جلنة املخدِّرات   

 اإلعالنَ السياسي وخطةَ العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية           إذ تستذكر   
ةُ العامـةُ يف   اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـ      )٤٩(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخـدِّرات العامليـة،       

، واللــذين قــرَّرت فيهمــا الــدولُ ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرَّخ ٦٤/١٨٢قرارهــا 
، استعراضـاً   ٢٠١٤األعضاُء أن جتري جلنةُ املخدِّرات، يف دورهتا الـسابعة واخلمـسني، يف عـام               

ص رفيع املستوى لتنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السياسي وخطـة العمـل، وأوصـت بـأن خيـصِّ                
اجمللُس االقتصادي واالجتماعي جزءاً رفيع املستوى ملوضوع حموري يتعلق مبـشكلة املخـدِّرات             
  العاملية، وأوصت كذلك بأن تعقد اجلمعيةُ دورةً استثنائيةً للنظر يف مشكلة املخدِّرات العاملية،

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرَّخ    ٦٧/١٩٣ قرار اجلمعيـة العامـة       وإذ تستذكر أيضاً    
، الـذي قـرَّرت فيـه       "التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخـدِّرات العامليـة        " واملعنون   ٢٠١٢

                                                                    

 .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )49( 
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ــام     ــد يف أوائــل ع ــة أن تعق ــشأن مــشكلة املخــدِّرات العامليــة،     ٢٠١٦اجلمعي  دورةً اســتثنائيةً ب
الستعراض التقدُّم احملرز يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل، مبـا يف ذلـك إجـراء تقيـيم                       

يـات  قتفاازات والتحدِّيات يف سياق مواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، ضـمن إطـار اال                 لإلجن
الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات وغريها من صـكوك األمـم املتحـدة ذات الـصلة، كمـا قـرَّرت            

  أن تعقد الدورة االستثنائية وجتري عملية التحضري هلا ضمن حدود املوارد املوجودة،
ــ   /  كـــانون األول١٨ املـــؤرَّخ ٦٨/١٩٧ قـــراَر اجلمعيـــة العامـــة ذلكوإذ تـــستذكر كـ
، الـذي رحَّبـت     "التعاون الدويل ملكافحة مشكلة املخدِّرات العامليـة      "، واملعنون   ٢٠١٣ديسمرب  

، الذي أوصـت فيـه      ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ املؤرَّخ   ٥٦/١٢فيه اجلمعية بقرار جلنة املخدِّرات      
 املركزيـة لتقريـر الـسياسات الـيت ُتعـىن باملـسائل ذات الـصلة                اللجنة بأن تضطلع، بصفتها اهليئـة     

باملخدِّرات ضمن منظومة األمم املتحدة، بـدورها القيـادي يف عمليـة التحـضري لـدورة اجلمعيـة        
، مبـا يف    ٢٠١٦العامة االستثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، املزمع عقدها يف أوائـل عـام              

 عــن طريــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، خبــصوص   ذلــك مــن خــالل عــرض مقترحاهتــا، 
  التقدُّم احملرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل،

، طلبــت مــن جلنــة املخــدِّرات، ٦٨/١٩٧ أنَّ اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا وإذ تــستذكر  
خـدِّرات،  بوصفها جهاز األمم املتحدة املسؤول يف املقـام األوَّل عـن املـسائل املتعلقـة مبراقبـة امل                 

أن تشرع يف عملية التحضري للدورة االستثنائية، مبا يـشمل دعمهـا بتقـدمي مقترحـات مـستمدَّة       
مــن دورتيهــا الــسابعة واخلمــسني والثامنــة واخلمــسني خبــصوص مــسائل منــها التقــدُّم احملــرز يف   
تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل، وذلــك عــن طريــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، 

   فيها اجلمعيةُ اعتباراً من دورهتا التاسعة والستني،لتنظر
 دوَرها بصفتها هيئـة األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـة بتقريـر الـسياسات بـشأن           وإذ تعي   

  املسائل ذات الصلة باملخدِّرات،
 أنَّ الدول األعضاء قرَّرت يف اإلعالن السياسي وخطة العمل حتديد عـام             وإذ تستذكر   
  َدف لتحقيق الغايات واألهداف املبيَّنة فيهما، كموعد ُمسته٢٠١٩

 البيـانَ الـوزاري املـشترك الـذي اعتمدتـه جلنـة املخـدِّرات يف اجلـزء                  وإذ تستذكر أيـضاً     
الرفيــع املــستوى مــن دورهتــا الــسابعة واخلمــسني، والــذي حــدَّدت فيــه الــدول األعــضاء، علــى  

ي وخطــة العمــل، اإلجنــازات احملقَّقــة أســاس اســتعراض التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياس
ــار اال      يــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة    قتفاوالتحــدِّيات القائمــة وأولويــات العمــل املقبــل، يف إط

  املخدِّرات وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،
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 مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وينبغــي أن مــشكلة املخــدِّرات العامليــة تظــلُّوإذ تــدرك متامــاً   
بـاع هنـج    ب اتِّ هـا تتطلَّـ   ال ومتزايد، وأنَّ  د األطراف من خالل تعاون دويل فعَّ      ج يف إطار متعدِّ   ُتعالَ أنْ

  د اجلوانب إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،متكامل ومتوازن وشامل ومتعاضد ومتعدِّ
يــة الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة  قتفا الــدولَ الــيت مل تــصدِّق بعــُد علــى اال حتــثُّ  -١  
 )٥١(١٩٧١ية املؤثِّرات العقلية لـسنة      قتفاا و )٥٠(١٩٧٢ها املعدَّلة بربوتوكول سنة      بصيغت ١٩٦١

ية األمم املتحـدة ملكافحـة االتِّجـار غـري املـشروع يف املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة لـسنة                      قتفااو
وحتـثُّ الـدولَ األطـراَف فيهـا        تنضمَّ إليها بعُد على أن تنظر يف القيام بـذلك،            مل  أو )٥٢(١٩٨٨

  على تنفيذ مجيع أحكامها على سبيل األولوية؛
 على أمهية الدورة االستثنائية للجمعية العامـة بـشأن مـشكلة املخـدِّرات             تشدِّد  -٢  

، باعتبارهــا معلَمــاً بــارزاً علــى الطريــق حنــو عــام  ٢٠١٦العامليــة، املزمــع عقــدها يف أوائــل عــام 
 التعـــاون الـــدويل صـــوب  الـــذي ُحـــدِّد يف اإلعـــالن الـــسياسي وخطـــة العمـــل بـــشأن  ٢٠١٩

 كموعــد مــستهدف  )٥٣(اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة      
  لتحقيق الغايات واألهداف املبيَّنة فيهما؛

كــانون   ١٨ املــؤرَّخ ٦٨/١٩٧ بطلــب اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    ترحِّــب  -٣  
ملتحدة املسؤول يف املقـام األوَّل عـن        ، إىل اللجنة، بوصفها جهاز األمم ا      ٢٠١٣ديسمرب  /األول

  معاجلة املسائل املتعلقة مبراقبة املخدِّرات، أن تشرع يف عملية التحضري للدورة االستثنائية؛
 أن تتَّخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة لـضمان التحـضري حتـضرياً مناسـباً وشـامالً                    تقرِّر  -٤  

صاهتا احلاليـة مـن االجتماعـات والتقـارير بـأعلى      االً للدورة االستثنائية باستخدام خمصَّـ    للجميع وفعَّ 
ــا        ــة، يف إطــار قراره ــة العام ــه اجلمعي ــذي اتَّخذت ــرار ال ــاءة، واضــعةً يف اعتبارهــا الق ــدر مــن الكف ق

ــدورة االســتثنائية والتحــضري هلــا   ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول ٢٠ املــؤرَّخ ٦٧/١٩٣ ، بعقــد ال
  ة؛ضمن حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادي

بدور اللجنة القيادي يف التحـضريات للـدورة االسـتثنائية، وتؤكِّـد علـى             ُتسلِّم    -٥  
 يف األمـم املتحـدة      نيواملراقبأنَّ اجتماعاهتا ستكون مفتوحةً أمام مشاركة مجيع الدول األعضاء          

ة دصة واملــصارف اإلمنائيــة املتعــدِّوهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة وكياناهتــا ووكاالهتــا املتخصِّــ
                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ د، اجمللَّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )50( 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩د املرجع نفسه، اجمللَّ  )51( 
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ــة ذات الــصلة، وكــذلك اجملتمــع املــدين،    األطــراف وغريهــا مــن املؤسَّــ  ــة واإلقليمي سات الدولي
ــة       وخــصوصاً ــداخلي للجــان الفني ــق مــع النظــام ال ــا يتواف ــة، مب ــ املنظمــات غــري احلكومي ة التابع

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومع املمارسة املتَّبعة يف اللجنة؛
شأن مجيع املسائل التنظيمية، مبا فيها جدول األعمال  أن تقدِّم مقترحات ب   تقرِّر  -٦  

واملواعيــد واملــسائل املوضــوعية املــراد تناوهلــا والنتــائج وغريهــا مــن املــسائل ذات الــصلة بإجنــاح    
  التحضريات للدورة االستثنائية، لكي تنظر فيها اجلمعية العامة؛

ئية، اجتماعـات رمسيـة      أنْ تعقـد، يف إطـار التحـضري للـدورة االسـتثنا            أيضاً تقرِّر  -٧  
ــسابعة واخلمــسني        ــل دورهتــا ال ــان قبي ــها اجتماعــان رمسي ــسابعة واخلمــسني، من تعقــب دورهتــا ال

، وأن تكرِّس مثاين جلـسات أثنـاء دورهتـا          ٢٠١٤ديسمرب  /املستأنفة، اليت سُتعقد يف كانون األول     
ســتثنائية، وأن ، للتحــضريات للــدورة اال٢٠١٥مــارس /الثامنــة واخلمــسني، الــيت ســُتعقَد يف آذار 

  تعقد يف فترة ما بني الدورتني اجتماعات للتحضري لالجتماعات الرمسية؛
 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، بـصفته الكيـان                  تطلب  -٨  

القيادي يف منظومة األمم املتحدة املعـين مبواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، أن يـسهم خبربتـه             
 التقين يف عملية التحضري للدورة االستثنائية للجمعية العامة املزمع عقـدها يف عـام     الفنية ودعمه 

، وتطلب إىل األمانة أن ُتِعدَّ تقريراً يتضمَّن توصيات بـشأن التحـضريات لتلـك الـدورة                 ٢٠١٦
االستثنائية ونتائجها املمكنـة ومـسائلها التنظيميـة، لكـي تنظـر فيـه اللجنـة قبـل دورهتـا الـسابعة                      

  مسني املستأنفة أو أثناءها؛واخل
 مشاركةَ مجيع الدول األعـضاء يف األعمـال التحـضريية الـيت تـضطلع               تشجِّع  - ٩  

ــشاط          ــة العمــل بن ــار، بغي ــذا اإلط ــوا يف ه ــدان من ــل البل ــساعدة إىل أق ــدمي امل ــة، وتق ــا اللجن هب
هــات حتقيــق أهــداف الــدورة االســتثنائية وغاياهتــا، وتــدعو الــدولَ األعــضاَء وســائر اجل   علــى

  املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية هلذا الغرض؛
ة ملنظومــــة التابعــــ اهليئــــات والكيانــــات والوكــــاالت املتخصِّــــصة    توصــــي  -١٠  
املتحدة واملصارف اإلمنائية املتعدِّدة األطراف وغريها من املنظمات الدوليـة ذات الـصلة،              األمم
ــا ــة املخــدِّرات،    مب ــة ملراقب ــة الدولي ــا اهليئ ــسهم إســهاماً كــامالً     فيه ــأن ت ــة ب  واملنظمــات اإلقليمي
ــة،         يف ــدِّم إىل اللجن ــأن تق ــتثنائية، وخــصوصاً ب ــة االس ــة العام ــدورة اجلمعي ــة ل حتــضريات اللجن
طريق املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة توصـيات حمـدَّدة،                    عن

  مة يف تلك الدورة؛بشأن املسائل اليت ستتناوهلا اجلمعية العا
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ــرف   -١١   ــة،      تعت ــدين، وال ســيما املنظمــات غــري احلكومي ــه اجملتمــع امل ــا اضــطلع ب مب
 علــى  دور مهــم يف التحــضريات لــدوريت اللجنــة الثانيــة واخلمــسني والــسابعة واخلمــسني        مــن
 جزأيهمـا الرفيعـي املـستوى، وكـذلك أثنـاء هـاتني الـدورتني، وتـسلِّم أيـضاً باحلاجـة                     يـشمل  حنو
خنراطها بصورة نشطة يف التحضريات للـدورة االسـتثنائية، وكـذلك باحلاجـة إىل مـشاركتها          ا إىل
الة واملوضوعية والنشيطة أثنـاء الـدورة االسـتثنائية، مبـا يتوافـق مـع النظـام الـداخلي للجمعيـة                     الفعَّ

 العامــة ومــع املمارســة املــستحدثة لــسائر دورات اجلمعيــة العامــة االســتثنائية، وتطلــب إىل رئــيس 
ــشاورات واتِّ   ــراء مـ ــر يف إجـ ــة أن ينظـ ــع    اللجنـ ــشأن مـ ــذا الـ ــرى يف هـ ــبة أخـ ــدابري مناسـ ــاذ تـ خـ

  املعنية؛ اجلهات
الــدولَ األعــضاَء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    تــدعو   -١٢  

امليزانيــة للتحــضريات الــيت تقــوم هبــا اللجنــة، وفقــاً لقواعــد األمــم املتحــدة وُنظُمهــا، واضــعةً يف  
بارها القرار الذي اتَّخذته اجلمعية العامة بأن ُتنظَّم الـدورة االسـتثنائية وعمليـة التحـضري هلـا                  اعت

  ضمن حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية؛
 على إبالغ اجلمعية العامة بانتظام مبـا تقـوم بـه مـن أعمـال حتـضرياً              َتْعِقُد العزمَ   -١٣  

  للدورة االستثنائية؛
 توصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مـشروع القـرار        أن تقرِّر  -١٤  

  :التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة
  ،إنَّ اجلمعية العامة    

، ٢٠١٤مـارس  / آذار٢١ املـؤرَّخ    ٥٧/٥ بقـرار جلنـة املخـدِّرات        ترحِّب  -١      
تقـدُّم الـذي   وتالحظ بارتياح ما أُعرب عنه، يف سياق استعراض اللجنـة الرفيـع املـستوى لل    

أحرزته الدول األعضاء يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل                    
 مــن تأييــد )٥٤(صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة، 

ــا       ــار قراره ــة، يف إط ــة العام ــه اجلمعي ــذي اتَّخذت ــرار ال ــؤرَّخ ٦٧/١٩٣للق  كــانون ٢٠ امل
، بعقد دورة استثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية يف أوائل عام           ٢٠١٢  ديسمرب/األول
   من اإلعالن السياسي؛٤٠، تنفيذاً للتوصية الواردة يف الفقرة ٢٠١٦

                                                                    

  .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )54( 
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ية الوحيدة للمخدِّرات لسنة    قتفا الدولَ اليت مل تصدِّق بعُد على اال       حتثُّ  -٢      
ــنة    ١٩٦١ ــة بربوتوكــول س ــصيغتها املعدَّل ــسنة    قتفاا و)٥٥(١٩٧٢ ب ــة ل ــؤثِّرات العقلي ــة امل ي
ية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات واملـؤثِّرات           قتفاا و )٥٦(١٩٧١

وحتـثُّ الـدولَ    تنضمَّ إليها بعُد، على النظر يف فعـل ذلـك،            مل  أو )٥٧(،١٩٨٨العقلية لسنة   
  لى سبيل األولوية؛يات على تنفيذ مجيع أحكامها عقتفااألطراَف يف تلك اال

 على أمهية الدورة االسـتثنائية بـشأن مـشكلة املخـدِّرات العامليـة،          تشدِّد  -٣      
 الـذي   ٢٠١٩، باعتبارها معلَماً بارزاً على الطريـق حنـو عـام            ٢٠١٦اليت ستعقد يف عام     

 الحظــتُحــدِّد يف اإلعــالن الــسياسي كموعــد مــستهدف الســتعراض التنفيــذ، حــسبما 
   ؛٥٧/٥ يف قرارها جلنة املخدِّرات

ــد  -٤       ــشكلة     جمــدَّداً تؤكِّ ــشأن م ــتثنائية ب ــا االس ــتتناول، يف دورهت ــا س  أنَّه
، املـسائل املوضـوعية علـى أسـاس مبـدأ           ٢٠١٦املخدِّرات العاملية، اليت سُتعقد يف عـام        

املسؤولية العامة واملشتركة، ومع االمتثال التام ملقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة                 
 وخـصوصاً مـع احتـرام سـيادة     )٥٨( الدويل واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،       والقانون

ل يف الــشؤون الداخليــة للــدول، ومجيــع الــدول وســالمة أراضــيها، ومبــدأ عــدم التــدخُّ
 تـساوي   لة يف مجيع األفراد ومبدأيْ    ياته األساسية والكرامة املتأصِّ   حقوق اإلنسان وحرِّ  

  ل بينها؛الدول يف احلقوق واالحترام املتباَد
 أن ُتعقَــد الــدورة االســتثنائية عقــب الــدورة التاســعة واخلمــسني تقــرِّر  -٥      

  ؛٢٠١٦مارس /للجنة املخدِّرات، املزمع عقدها يف آذار
 أن تكون لدورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية بـشأن مـشكلة             أيضاً تقرِّر  -٦      

ن ضري شاملة للجميـع وتتـضمَّ  ، عملية حت٢٠١٦د يف عام عقَاملخدِّرات العاملية، اليت ستُ   
مشاورات موضوعية مكثَّفة تتـيح هليئـات منظومـة األمـم املتحـدة وكياناهتـا ووكاالهتـا         

ــ ــدين وســائر      املتخصِّ ــصلة، وللمجتمــع امل ــة ذات ال ــة واإلقليمي صة وللمنظمــات الدولي
ــة   ــة، إمكاني ــا  اجلهــات املعني ــة إســهاماً تام د ، مبــا يتوافــق مــع القواعــ  اإلســهام يف العملي

  بعة؛اإلجرائية ذات الصلة واملمارسات املتَّ
                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ د، اجمللَّ املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،   )55( 

 .١٤٩٥٦ ، الرقم١٠١٩ داملرجع نفسه، اجمللَّ  )56( 

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢د املرجع نفسه، اجمللَّ  )57( 

  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )58( 
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ى جلنة املخدِّرات، بصفتها اهليئة املركزيـة لتقريـر    تتولَّ أنُْتقرِّر كذلك   -٧      
السياسات اليت ُتعىن باملسائل املتعلقة باملخدِّرات داخل منظومـة األمـم املتحـدة، قيـادة                

ية يف مداوالت مفتوحـة، وتـدعو       هذه العملية بتناول مجيع املسائل التنظيمية واملوضوع      
  منخرطاً فيها؛ ليف هذا الصدد رئيس اجلمعية العامة أن يوجِّه العملية ويظ

بـاجلهود الـيت تبـذهلا جلنـة املخـدِّرات يف اتِّخـاذ مجيـع               تنوِّه مع التقدير      -٨      
التدابري الضرورية الستخدام خمصَّصاهتا احلالية من االجتماعـات والتقـارير بـأعلى قـدر              

، وتطلـب إىل  ٢٠١٦ن الكفاءة لضمان التحضري املناسب للدورة االستثنائية يف عـام          م
اللجنة أن تواصل اتِّخاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للتحـضري للـدورة االسـتثنائية، يف أبكـر                

  وقت ممكن؛
ــشجِّع  -٩       ــذي      ت ــل التحــضريي ال ــضاء يف العم ــدول األع ــع ال ــشاركةَ مجي  م

ساعدة إىل أقل البلدان منوا يف هذا الـشأن، بغيـة العمـل بنـشاط          تضطلع به اللجنة وتقدمي امل    
على حتقيق أهداف الـدورة االسـتثنائية وغاياهتـا، وتـدعو الـدول األعـضاء وسـائر اجلهـات                   

  املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية هلذا الغرض؛
يـة، املزمـع     أنَّ الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخـدِّرات العامل        تدرك  -١٠      

، متثِّل فرصة إلجـراء نقـاش رفيـع املـستوى وواسـع النطـاق بـني                 ٢٠١٦عقدها يف عام    
ــام      ــستهدف يف ع ــسبيل إىل املوعــد امل ــد ال ــدول األعــضاء ميهِّ ، ضــمن إطــار  ٢٠١٩ال

يات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات وسائر الصكوك الدوليـة ذات الـصلة، مـن      قتفااال
  لتزامات والغايات املبينة يف اإلعالن السياسي وخطة العمل؛أجل املضي يف تنفيذ اال

 مـــا قـــام بـــه اجملتمـــع املـــدين، وال ســـيما املنظمـــات غـــري أيـــضاً تـــدرك  - ١١      
ــة واخلمــسني       ــة املخــدِّرات الثاني ــدوريت جلن ــة، مــن دور مهــم يف التحــضريات ل احلكومي

ذلك أثنـاء هـاتني      جزأيهمـا الرفيعـي املـستوى، وكـ         على حنو يـشمل    والسابعة واخلمسني 
ــدورة      ــشيطة يف التحــضريات لل ــصورة ن ــسلّم باحلاجــة إىل اخنراطهــا ب ــدورتني، كمــا ت ال

الة واملوضـوعية والنـشيطة أثنـاء الـدورة         االستثنائية، وكذلك باحلاجة إىل مشاركتها الفعَّ     
االســتثنائية، مبــا يتوافــق مــع النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة ومــع املمارســة املــستحدثة   

ر دوراهتــا االســتثنائية، وتطلــب إىل رئــيس اللجنــة أن ينظــر يف إجــراء مــشاورات،    لــسائ
  خاذ تدابري مناسبة أخرى، يف هذا الشأن مع اجلهات املعنية؛واتِّ

ة ملنظومــــة التابعــــ األجهــــزةَ واهليئــــات والوكــــاالت املتخصِّــــصة تــــدعو  -١٢      
هــا مــن املنظمــات الدوليــة ذات املتحــدة واملــصارف اإلمنائيــة املتعــدِّدة األطــراف وغري األمــم
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ــة إىل أن تــسهم      ــة املخــدِّرات، واملنظمــات اإلقليمي ــة ملراقب ــة الدولي الــصلة، مبــا فيهــا اهليئ
، وخصوصاً ٢٠١٦إسهاماً كامالً يف التحضريات للدورة االستثنائية اليت ستعقد يف عام           

ــة املخـــدِّرات، عـــن طريـــق املـــدير التنفيـــذي    ملكتـــب بتقـــدمي توصـــيات حمـــدَّدة إىل جلنـ
املتحــــدة املعــــين باملخــــدِّرات واجلرميــــة، بــــشأن املــــسائل الــــيت ســــتعاجل يف         األمــــم
  االستثنائية؛ الدورة

ــسبعني، عــن     تطلــب  ‐١٣       ــا ال ــا يف دورهت ــدِّم إليه ــة املخــدِّرات أن تق  إىل جلن
طريــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، تقريــراً عــن التقــدُّم احملــرز يف التحــضري للــدورة 

  ؛٢٠١٦ية اليت ستعقد يف عام االستثنائ
، املـؤرَّخ   ٦٧/١٩٣خذته يف إطار قرارها      القرار الذي اتَّ   تعاود تأكيد   -١٤      

، بأن ُتنظَّم الدورة االستثنائية وعمليـة التحـضري هلـا           ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
  ضمن حدود املوارد املتاحة يف امليزانية العادية؛

ائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن   وســالــدولَ األعــضاَءتــدعو   -١٥      
  .خارج امليزانية لألغراض املبينة يف هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
      ٥٧/٦القرار     
      التعليم والتدريب بشأن االضطرابات النامجة عن تعاطي املخدِّرات    

  ،إنَّ جلنة املخدِّرات   
ــستذكر     ــادةَ إذ ت ــن ٣٨امل ــسنة    قتفااال م ــدة للمخــدِّرات ل ــة الوحي ــصيغتها ، ١٩٦١ي ب

اهتمامـاً  يـة   قتفا اليت تقضي بأنْ تعري الدول األطـراف يف اال         )٥٩(،١٩٧٢املعدَّلة بربوتوكول سنة    
ــا ــورِّطني         التِّخاص ــتبانة األشــخاص املت ــاطي املخــدِّرات واس ــع تع ــا ملن ــة عملي ــدابري ممكن خــاذ ت

 وتعلـيمهم ومتابعـة رعايتـهم وتأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم             موعد مبكِّر، وعالجهـم    ذلك، يف  يف
  اجتماعيا، وتنسق جهودها هلذه الغايات،

ــاً      ــا      وإذ حتــيط علم ــا فيه ــة املخــدِّرات، مب ــة ملراقب ــة الدولي باســتنتاجات وتوصــيات اهليئ
ــرة    ــواردة يف الفق ــام   ) أ (٥٣التوصــية ال ــة لع ــر اهليئ ــن تقري ــة   )٦٠(،٢٠١٢م ــا اهليئ ــيت رأت فيه  ال

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )59( 
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حتقيق مزيد من تضافر أعمال اجملتمع الـدويل للنـهوض مببـدأ املـسؤولية املـشتركة عـن مراقبـة                     أنَّ
املخدِّرات يقتضي من احلكومات أن تستحدث ممارسات أكثر فعالية يف احلّد مـن الطلـب علـى        

تـويل   املخدِّرات غري املشروعة، بـالتركيز علـى التثقيـف والوقايـة والعـالج وإعـادة التأهيـل، وأن        
  زيد من االهتمام للمتطلب األساسي املتمثِّل يف الوقاية من تناول املخدِّرات ألول مرة،امل
ــسلِّم     ــضرورة امللحــة وإذ ُت ــاملني يف جمــال معاجلــة      بال ــضل للع ــيم أف ــدريب وتعل ــوفري ت لت

االرهتان للمخدِّرات بغيـة حتـسني فهمهـم ملـشاكل تعـاطي املخـدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة وكيفيـة                    
قيـة املـؤثِّرات    تفا مـن ا   ٢٠ التنفيذ الفعَّـال للمـادة       ة وسائل منها   عدَّ ية منها، وذلك من خالل    الوقا

  )٦١(،١٩٧١العقلية لسنة 
 املتعلـق بالكفـاءات الالزمـة للتـصدِّي لتعـاطي املخـدِّرات،             ٤٨/٧قرارها  وإذ تستذكر     

لألثــر اهلــدَّام النــاجم عــن الــذي أقــرَّت فيــه بــأنَّ تنميــة املــوارد البــشرية عنــصٌر هــامٌّ يف التــصدِّي 
  تعاطي املخدِّرات،

 ما للتعامل مع االضطرابات النامجة عن تعاطي املخدِّرات بوصـفها حـاالت             وإذ تدرك   
طبيــة ميكــن الوقايــة منــها ومعاجلــة املــصابني هبــا مــن أثــر كــبري علــى الــصحة العموميــة والرفــاه    

حظ عدم وجـود معـايري دنيـا ذات       االجتماعي واالقتصادي لألفراد واجملتمع بوجه عام، وإذ تال       
 صلة بشأن توفري التدريب على معاجلة االرهتان للمخدِّرات،

ة العلمية اليت وفَّرهتا منظمة الصحة العاملية ومكتب األمـم املتحـدة         أنَّ األدلَّ  وإذ تالحظ   
قايـة  املعين باملخدِّرات واجلرمية تشري إىل أنَّ االرهتان للمخدِّرات هو اضطراب صحي ميكـن الو             

دة تتعلـق بـالتعرض املتكـرر       منه وعالجه وهو ناتج عن تفاعل معقَّد ينطوي علـى عوامـل متعـدِّ             
ق عنـدما    وعوامـل بيولوجيـة وبيئيـة، وتـشدِّد كـذلك علـى أنَّ أفـضل النتـائج تتحقَّـ                   مخدِّراتلل

  صات يفي مبختلف االحتياجات،د التخصُّ ومتعدِّهنج شامليعتمد 
ــدرك   ــدُّد امل وإذ تـ ــرورة تعـ ــة الفعَّ    ضـ ــل املعاجلـ ــن أجـ ــة مـ ــارف العلميـ ــارات واملعـ ــة هـ الـ

  ة،باع هنج شامل ومتوازن وقائم على األدلَّلالضطرابات النامجة عن تعاطي املخدِّرات وذلك باتِّ
صات يف جمـال عـالج حـاالت االرهتـان           أنَّ التدريب املتعـدِّد التخصُّـ      وإذ تأخذ يف اعتبارها     

دان باالهتمام املناسب فال يدرج يف منـاهج التـدريب الرمسيـة            حيظى يف بعض البل    للمخدِّرات قد ال  
  املخصَّصة ملقدِّمي خدمات العالج إىل املصابني باالضطرابات الناجتة عن تعاطي املخدِّرات،

                                                                    

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩اجمللَّد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )61( 



 

48 V.14-02547 

 

E/2014/28
E/CN.7/2014/16 

 على أنَّ التدريب القائم على أدلَّة علميـة والتعلـيم املـدعوم هبياكـل تنظيميـة                 وإذ تشدِّد   
  عدَّالت جناح برامج الوقاية والعالج،وإجراءات وموارد قد حيسِّنان م

ة باع هنج ابتكـاري ومتكامـل وقـائم علـى أدلَّـ            على ضرورة التشجيع على اتِّ     وإذ تؤكِّد   
 العقليــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز  ؤثِّراتصات يف جمــايل املخــدِّرات واملــدة التخصُّــعلميــة متعــدِّ

  اخلربات يف التعامل مع خمتلف أشكال اإلدمان،
ــذ يف    ــاوإذ تأخـ ــالن اعتبارهـ ــى    اإلعـ ــة خلفـــض الطلـــب علـ ــادئ التوجيهيـ اخلـــاص باملبـ

الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين والذي ينبغـي مبوجبـه              )٦٢(املخدِّرات،
للـــدول أنْ تركِّـــز علـــى النحـــو املالئـــم علـــى تـــدريب مقـــرِّري الـــسياسات وخمطِّطـــي الـــربامج   

  يم استراتيجيات وبرامج خفض الطلب وتنفيذها وتقييمها،واملمارسني يف مجيع جوانب تصم
 أنَّ جنــاح الوقايــة والعــالج والرعايــة قــد يتطلَّــب اتِّبــاع أســاليب وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

سليمة واألخذ بُنُهج متنوِّعة وإجراء عمليـات تقيـيم، وأنَّ تـوافُر مـوظفني يتمتَّعـون بالكفـاءات                  
  توفري تعليم وتدريب متواصلني وقائمني على األحباث،واملهارات املهنية واخلربات يقتضي 

الدولَ األعـضاَء إىل أن تواصـل، مبـا يتوافـق مـع نظمهـا القانونيـة احملليـة                   تدعو    -١  
وتشريعاهتا الوطنية، تعزيز املعـارف والكفـاءات املهنيـة لألشـخاص الـذين يعملـون أو يعتزمـون           

، وذلــك بتــوفري بــرامج تعليميــة خــدِّراتالعمــل مــع املــصابني باضــطرابات نامجــة عــن تعــاطي امل
  ة؛وتدريبية شاملة وقائمة على أدلَّ

 بالدول األعضاء أن تتعـاون، ثنائيـا وإقليميـا ودوليـا، حـسب االقتـضاء،                هتيب  -٢  
ة وذلـك بتقـدمي مجيـع أنـواع املـساعدة الـيت             على توفري برامج تعليمية وتدريبية قائمة على األدلَّـ        

ال ال احلـصر، املـساعدة التقنيـة، عنـد طلبـها، بغيـة حتـسني قـدراهتا علـى                 تشمل، على سبيل املثـ    
  بلوغ هذا اهلدف؛

ــشدِّد   -٣   ــاءات واخلــربات       ت ــن ذوي الكف ــدرِّبني م ــدرات امل ــز ق ــة تعزي ــى أمهي عل
ــصابني أو املعرضــني          ــع امل ــل م ــون العم ــون أو يعتزم ــذين يعمل ــدريب األشــخاص ال ــبة لت املناس

  ؛خدِّراتعاطي امللإلصابة باضطرابات نامجة عن ت
بـاع هنـج شـامل يف دراسـة االضـطرابات            الدولَ األعضاَء على تعزيـز اتِّ      تشجِّع  -٤  

ــاول هــذه املــسألة مــن منظــور مــواد اإلدمــان والــصحة        النامجــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان يتن
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ة علميــة، والتأكــد مــن إدراج ذلــك والــسلوك، بغيــة حتــسني فهمهــا ومعاجلتــها اســتناداً إىل أدلَّــ 
  هج، حسب االقتضاء، يف الربامج التعليمية والتدريبية؛النَّ

ــسلِّم   -٥   ــةت ــدِّد التخصُّــ  اتِّ بأمهي ــاع هنــج متع ــة   ب ــربامج التعليمي ــك ال صات يف وضــع تل
  ة العلمية، يف جماالت كالطب وعلم النفس والتعليم والعلوم االجتماعية؛والتدريبية باالستناد إىل األدلَّ

قــاء جبــودة الــربامج التعليميــة والتدريبيــة ومــدى      علــى ضــرورة االرت تــشدِّد   -٦  
توافرها، وتوثيق التعاون فيما بني القطاعات، حسب االقتضاء، مبا يشمل املهنـيني يف قطاعـات         

  منها الصحة وإنفاذ القانون واجملتمع املدين، وفقاً للقانون الداخلي واإلطار القانوين؛
واصــل بوســائل منــها إخــضاعه  بأمهيــة ضــمان نوعيــة التــدريب علــى حنــو مت  تقــر   -٧  

لعمليات مراقبة وتقييم منتظمة ومن مث اإلشراف عليه من جانب مهنيني معتمدين يعملون مبوجـب               
  القانون الداخلي وضمن اإلطار القانوين ووفقاً للتشريعات املعمول هبا والقواعد السارية؛

لتعلـــيم ل أفـــضل املمارســـات يف جمـــايل االـــدولَ األعـــضاَء علـــى تبـــاُدتـــشجِّع   -٨  
والتدريب على معاجلة االضطرابات النامجة عـن تعـاطي املخـدِّرات، وعلـى العمـل مـع مكتـب                   

  .األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف تنفيذ هذا القرار
    

      ٥٧/٧القرار     
توفري خدمات صحية كافية لألفراد الذين يعانون من اضطرابات نامجة عن تعاطي     

      واملطَّرد األجل  االقتصادي الطويللركودااء فترات مواد اإلدمان أثن
  ،إنَّ جلنة املخدِّرات  
ــة الوحيــدة للمخــدِّرات لــسنة  قتفااالإذ تــضع يف اعتبارهــا    ــة ، ١٩٦١ي بــصيغتها املعدَّل

 وخصوصاً وجوب إيالء عناية خاصـة ملـسألة الوقايـة مـن تعـاطي               )٦٣(،١٩٧٢بربوتوكول سنة   
ــبكري باســت  ــة هبــم وإعــاد    املخــدِّرات والت ــيفهم والعناي ــيني وعالجهــم وتثق ة بانة األشــخاص املعن

  خاذ مجيع التدابري العملية يف هذا الصدد، ووجوب اتِّتأهيلهم وإعادة دجمهم اجتماعيا
ــستذكر    ــكوك       وإذ تـ ــب صـ ــراف مبوجـ ــدول األطـ ــى الـ ــق علـ ــيت تنطبـ ــات الـ االلتزامـ
ــم ــة     األم ــشأن محاي ــصلة ب ــة ذات ال ــة الدولي ــسان وحرِّ  املتحــدة القانوني ــوق اإلن ــع حق ــه  مجي يات

  األساسية والكرامة املتأصلة لدى مجيع األفراد،
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أمهية محاية الصحة وحصول اجلميع، على حنو منـصف ودون أي شـكل مـن              وإذ تربز     
  أشكال التمييز، على أرفع مستوى ميكن بلوغه من اخلدمات الصحية،

خلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       التزامات الدول األطراف يف العهـد الـدويل ا         وإذ تستذكر   
، بأقصى مـا تتيحـه مواردهـا        ، بشأن السعي تدرجييا   ٢وجب مادته    مب )٦٤(واالجتماعية والثقافية، 

ــوفِّ ــرة، إىل إعمــال احلــقِّ املت ــدول      يف التمتُّ ــصحة، والتزامــات ال ــستوى ممكــن مــن ال ــأرفع م ع ب
ذ كــل مــا يلــزم    ، بــشأن اتِّخــا  ٣٣مبوجــب مادهتــا   )٦٥(يــة حقــوق الطفــل،   قتفاااألطــراف يف 

ــن ــدِّرة        مـ ــاقري املخـ ــشروع للعقـ ــري املـ ــتخدام غـ ــن االسـ ــال مـ ــة األطفـ ــل محايـ ــن أجـ ــدابري مـ تـ
  العقلية، واملؤثِّرات
 اإلعـــالنَ الـــسياسي الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا   وإذ تـــستذكر أيـــضاً  

األطفــال  وعــزَم الــدول األعــضاء علــى رصــد املــوارد الالزمــة لعــالج  )٦٦(االســتثنائية العــشرين،
والشباب والنساء والرجال الذين أصـبحوا مـن متعـاطي املخـدِّرات وإعـادة تأهيلـهم ومتكينـهم                  

  داً يف اجملتمع مبا يتيح هلم استعادة الكرامة واألمل،من االندماج جمدَّ
 يف اإلعـالن  ٢٠٠٩ االلتـزام الـذي تعهَّـدت بـه الـدول األعـضاء يف عـام             وإذ تعيد تأكيد    

بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة   الــسياسي وخطــة العمــل 
 اللـــذين أعربـــت فيهمـــا الـــدول األعـــضاء عـــن إدراكهـــا التـــام  )٦٧(مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة،

مشكلة املخدِّرات العاملية تظلُّ مسؤوليةً عامةً ومشتركةً، وأكَّدت فيهما علـى أنَّ أجنـع سـبيل       أنَّ
  ومتوازن، باع هنج شاملتها يف إطار متعدِّد األطراف ومن خالل اتِّإىل معاجلتها هو معاجل

الكفـــاءات "، املعنـــون ٢٠٠٥مـــارس / آذار١١ املـــؤرَّخ ٤٨/٧ قرارهـــا وإذ تـــستذكر  
، الـذي أقـرَّت فيـه بـأنَّ تنميـة املـوارد البـشرية عنـصر         "الالزمة ملعاجلة مشكلة تعاطي املخدِّرات    

  ناجم عن تعاطي املخدِّرات، هام يف التصدِّي لألثر اهلدَّام ال
أمهية تـوفري خـدمات صـحية عموميـة كافيـة تتعلـق باالضـطرابات النامجـة                 وإذ تالحظ     

 مطَّـرداً  طويـل األجـل و  اً اقتـصاديا كـود ر تشهد عن تعاطي مواد اإلدمان، حىت يف األوقات اليت 
ــصح       ــصلة ب ــاقم التحــدِّيات املت ــؤدِّي إىل تف ــوارد ي ــأثري يف امل ــه ت ــتج عن ــد ين ــراد واألســر  ق ة األف

  واجملتمعات ورفاهم االجتماعي،
                                                                    

  .)٢١-د(ألف  ٢٢٠٠ مرفق قرار اجلمعية العامة  )64( 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ د، اجمللَّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )65( 
  .٢٠/٢-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )66( 
  .، الفصل األول، الباب جيمE/2009/28-E/CN.7/2009/12انظر الوثيقة   )67( 



 

V.14-02547 51 
 

E/2014/28 
E/CN.7/2014/16  

أنَّ األمناط الراهنة املتعلقة بتعاطي املخدِّرات مازالت على حاهلـا وأنَّ أمناطـاً             وإذ تدرك     
بــاع هنــج مشــويل ومتــوازن يكفــل فيمــا يكفــل النــهوَض بالــصحة  ب اتِّجديــدة ظهــرت مبــا يتطلَّــ

  العمومية وباألمان،
ــق     ــساورها القل ــار النامجــة عــن ال  مــن وإذ ي ــل األجــل  كــودرأنَّ اآلث ــصادي الطوي  االقت

ميكن أن تؤدِّي إىل زيادة هتميش األشخاص الـذين يعـانون مـن اضـطرابات نامجـة عـن                   واملطَّرد  
تعــاطي مــواد اإلدمــان وإىل تقــويض اجلهــود الراميــة إىل النــهوض بالــصحة وإعــادة اإلدمــاج يف  

  اجملتمع والتعايف،
 تؤديـه   نظمات غري احلكوميـة، دوراً هامـا      وائر اجملتمع املدين، وخاصة امل    بأنَّ لد  رُّوإذ تق    

يف مواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية، على حنو يـشمل الوصـول إىل األشـخاص الـذين يعـانون             
من اضطرابات نامجة عن تعاطي مواد اإلدمان، مبن فيهم الفئات املستضعفة ذات االحتياجـات              

ئـك األشـخاص وتلـك الفئـات، علـى النحـو الـذي جـاء يف اإلعـالن                   اخلاصة، والتعامـل مـع أول     
  ،٢٠٠٩السياسي لعام 

فه التحـدِّيات املتعلقـة    بضرورة التوصل إىل فهم أفضل لألثر الذي قد ختلِّ      أيضاً وإذ تقرُّ    
ي لتعــاطي املخــدِّرات  قــدرهتا علــى التــصدِّهــا الــدول األعــضاء فيمــا خيــصُّبــاملوارد الــيت تواجُه

  به من عواقب صحية واجتماعية يعاين منها األفراد واجملتمع، يتعلق  وما
 التـأثَري احملتمـلَ لالنكمـاش االقتـصادي يف البلـدان الـيت تعـاين منـه              يف االعتبار  وإذ تضع    

  على سياسات خفض الطلب على املخدِّرات وعرضها،
ــرُّ  -١    ــة تتطلَّــ     تق ــشكلة املخــدِّرات العاملي ــة م ــأنَّ مواجه ــج ب ــاَع هن ــل ب اتِّب  متكام

ومتعاضد ومتوازن قوامه تعدُّد التخصُّـصات إزاء اسـتراتيجيات خفـض العـرض والطلـب علـى                 
االً يـستند إىل مبـدأ املـسؤولية        حنو يـشمل، فيمـا يـشمل، تنفيـذَ تلـك االسـتراتيجيات تنفيـذاً فعَّـ                

  العامة واملشتركة؛
حة ذوي الــصلة ال فيمــا بــني أصــحاب املــصل أمهيــة التعــاون الفعَّــتؤكِّــد جمــدَّداً  -٢   

ــوطين واإلقليمـــي  ــصعيد الـ ــيا علـــى الـ ــصراً أساسـ ــاره عنـ ــدويل باعتبـ ــشكلة  والـ ــة مـ  يف مواجهـ
  العاملية؛ املخدِّرات

 الدولَ األعضاَء على أن تسعى، بالتعاون مـع أصـحاب املـصلحة ذوي         تشجِّع  -٣   
لـوطين واحمللـي،    لـى الـصعيد ا    الصلة، حـسب االقتـضاء، إىل ضـمان أالَّ تـؤثِّر التـدابري املتَّخـذة ع               

، تـأثرياً مفرطـاً علـى تنفيـذ سياسـات وطنيـة             واملطَّـرد  االقتصادي الطويل األجـل      كودر لل تصدِّياً
ــوفري        ــشمل ت ــى املخــدِّرات وعرضــها، علــى حنــو ي ــشأن خفــض الطلــب عل ــة ب شــاملة ومتوازن
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يتعلــق بــذلك مــن تــدابري صــحية وافيــة، وفقــاً للتــشريعات الوطنيــة، وبــذل قــدر كــاٍف مــن    مــا
  هود الرامية إىل خفض العرض؛اجل

ة يات االقتــصادية بعــدَّ الــدولَ األعــضاَء إىل أن تتــساند يف جماهبــة التحــدِّ تــدعو  -٤   
ى أنواع املساعدة، مبا فيهـا املـساعدة التقنيـة، عنـد الطلـب،              وسائل منها التعاون على تقدمي شتَّ     

 بـه مـن عواقـب صـحية     ي لتعـاطي املخـدِّرات ومـا يتعلـق        من أجـل حتـسني قـدرهتا علـى التـصدِّ          
ــائي            ــاون الثن ــن خــالل التع ــضاء م ــد االقت ــك عن ــع، وذل ــراد واجملتم ــى األف ــع عل ــة تق واجتماعي

  واإلقليمي والدويل، مبا فيه التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛
 بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه دوائــر اجملتمــع املــدين، وخاصــة املنظمــات غــري  تقــر  -٥   

احلكوميــة، يف مواجهــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة، وتالحــظ مــع التقــدير مــسامهتها اهلامــة يف   
وضع وتنفيذ سياسات خفض الطلب على املخدِّرات وعرضـها، وتؤكِّـد جمـدَّداً االلتـزام الـذي                 

 بشأن حتسني الدور التـشاركي الـذي تـضطلع بـه دوائـر اجملتمـع                ٥٤/١١تعهدت به يف قرارها     
  واجهة مشكلة املخدِّرات العاملية؛املدين يف م

مهـــا ظُ الـــدولَ األعـــضاَء إىل أن تواصـــل، وفقـــاً لتـــشريعاهتا الوطنيـــة وُنتـــدعو  -٦   
، توفَري أفـضل مـا      واملطَّرد االقتصادي الطويل األجل     كودرالقانونية الداخلية وحىت يف أوقات ال     

 اخلـدمات وفـرُص     ميكن توفريه من خـدمات صـحية واجتماعيـة، مـن حيـث جمـالُ تغطيـة تلـك                  
احلصول عليها وجودُتها، جلميع األشخاص الذين يعانون أو قد يعانون مـن اضـطرابات نامجـة                

  .عن تعاطي مواد اإلدمان
    

      ٥٧/٨القرار     
جار باملخدِّرات، الذي ينطوي التوعية وتعزيز التعاون الدويل بشأن مكافحة االتِّ  

ذور خشخاش األفيون، مبا فيها البذور أحياناً على إساءة استخدام أنشطة متعلقة بب
      املنتجة من حماصيل خشخاش األفيون غري املشروعة، لتحقيق أغراض غري مشروعة

  ،إنَّ جلنة املخدِّرات  
ــد   ــد تأكي ــا إذ تعي ــؤرَّخ ٥١/١٥ قراره ــارس / آذار١٤ امل ــة احلركــة  ٢٠٠٨م ــشأن مراقب  ب

  يون املزروعة على حنو غري مشروع،الدولية لبذور اخلشخاش املستخرجة من نبتات خشخاش األف
 بـشأن تعزيـز نظـم مراقبـة         ٢٠١٠مارس  / آذار ٨ املؤرَّخ   ٥٣/١٢قرارها  وإذ تستذكر    

حركـة بــذور اخلـشخاش املــستخرجة مـن حماصــيل خــشخاش األفيـون املزروعــة علـى حنــو غــري      
املعلومـات  ل  مشروع، الذي دعت فيه الدولَ األعضاَء إىل التعاون الوثيق فيمـا بينـها وإىل تبـادُ               
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عــن حركــة بــذور خــشخاش األفيــون وعــن جتارهبــا يف التعامــل معهــا، مــن أجــل منــع هتريبــها    
  الستخدامها يف أغراض غري مشروعة،

 املـــؤرَّخ ١٩٩٩/٣٢ قـــراَر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي وإذ تأخـــذ يف اعتبارهـــا 
ــه /متــوز ٢٨ ــها علــ   ١٩٩٩يولي ــذور اخلــشخاش ومراقبت ــشأن تنظــيم التجــارة يف ب ــصعيد  ب ى ال

ــادة   ــدويل، واملـ ــن اال٢٢الـ ــسنة   قتفا مـ ــدِّرات لـ ــدة للمخـ ــة الوحيـ ــة  ١٩٦١يـ ــصيغتها املعدَّلـ  بـ
 بــشأن حظــر الزراعــة غــري املــشروعة خلــشخاش األفيــون، وخطــة  )٦٨(١٩٧٢ بربوتوكــول ســنة

ــة          ــشأن التنمي ــشروعة وب ــادة احملاصــيل املخــدِّرة غــري امل ــى إب ــدويل عل ــاون ال ــشأن التع العمــل ب
  ليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، ا)٦٩(البديلة،

ــدرك   ــة مبوجــب اال   وإذ ت ــة دولي ــذور خــشخاش األفيــون ال ختــضع ملراقب يــات قتفا أنَّ ب
  الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات،

ــرُّ   ــدِّ   وإذ تقـ ــوي، حبـ ــشخاش ال حتتـ ــذور اخلـ ــأنَّ بـ ــون   بـ ــدات األفيـ ــى قلويـ ــا، علـ  ذاهتـ
   حتتوي على األفيون،متسها مواد مل ما

 بعض احملاوالت اليت تقوم هبا مجاعات إجرامية منظمة السـتخدام أسـاليب       وإذ تالحظ   
متنوعــة لتمويــه وإخفــاء قــش خــشخاش األفيــون وســائر املــواد املخــدِّرة داخــل شــحنات مــواد  

  أخرى الستخدامها يف أغراض غري مشروعة،
مناط اإلجرامية احملدَّدة سيقوي قـدرات      تعزيز التوعية بشأن التقنيات واأل      أنَّ وإذ تدرك   

  ي ألنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة،الدول األعضاء، حسب االقتضاء، على التصدِّ
 أنَّ اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات كانـت قـد أعربـت، يف تقريرهـا لعـام             وإذ تستذكر   
ُيـسمح فيهـا     منـاطق ال   عن قلقها مـن أنَّ بـذور خـشخاش األفيـون الـيت مـصدرها                 )٧٠(،٢٠١١

ل مـصدر  وأنَّ بيـع تلـك البـذور ميثِّـ      بزراعة خشخاش األفيون ال تزال تبـاع يف الـسوق العامليـة،             
ر دعمـا غـري مباشـر    ا يـوفِّ  دخل إضايف ملن يزرعون خشخاش األفيون على حنو غري مشروع، ممَّـ           

  هلذه الزراعة غري املشروعة،

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )68( 

 . هاء٢٠/٤-ار اجلمعية العامة داقر  )69( 

 .(E/INCB/2011/1) ٢٠١١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )70( 
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ــشجِّع   -١   ــذ،  ت ــى أن تنفِّ ــدولَ األعــضاَء عل ــة   ال ــضاء، أحكــام املراقب  حــسب االقت
خ  املـــؤر١٩٩٩/٣٢َّالرئيـــسية الـــيت أوصـــى هبـــا اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف قـــراره   

  ؛١٩٩٩يوليه /متوز ٢٨
بالــدول األعــضاء أن تنظــر، عنــد االقتــضاء، يف توثيــق التعــاون الثنــائي   هتيــب   -٢  
ــدِّ ــادُ واملتع ــز تب ــة الدو د األطــراف وتعزي ــة املخــدِّرات، يف إطــار   ل املعلومــات مــع اهليئ ــة ملراقب لي

 ١٩٩٩/٣٢واليتها، بغـرض اإلسـهام بفعاليـة يف تنفيـذ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                   
  ؛١٩٩٩يوليه / متوز٢٨خ املؤرَّ

الدولَ األعضاَء اليت جتيز استرياد بذور خشخاش األفيون علـى النظـر،            تشجِّع    -٣  
 الـصادرة عـن   ٢٨، يف تنفيـذ التوصـية     ١٩٩٩/٣٢عمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

  )٧١(؛٢٠٠٩اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات يف تقريرها لعام 
تتبــادل، باســتخدام القنــوات الثنائيــة واملتعــدِّدة    الــدولَ األعــضاَء إىل أنتــدعو  -٤  

يـه  ل منـع حمـاوالت متو  ُباألطراف حسب االقتضاء، املعلومـات وأفـضل املمارسـات املتعلقـة بـسُ           
وإخفاء قش خشخاش األفيـون وسـائر املـواد املخـدِّرة وإخفائهـا داخـل شـحنات مـواد أخـرى                  

جاهــات الناشــئة الســتخدامها يف أغــراض غــري مــشروعة، وإىل أن تواصــل حتليــل املخــاطر واالتِّ
 ق باألنشطة اإلجرامية ذات الصلة؛يتعلَّ فيما

اصـل دعـوة الـدول األعـضاء         إىل اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات أن تو          تطلب  -٥  
قيـة الوحيـدة للمخـدِّرات      تفا مـن اال   ٢٢خاذ التدابري املناسـبة لكفالـة التنفيـذ التـام للمـادة             إىل اتِّ 
  )٧٢(.١٩٧٢ بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة ١٩٦١لسنة 

      

                                                                    

 ).A.10.XI.1، رقم املبيع منشورات األمم املتحدة (٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )71( 

 .١٤١٥٢ الرقم ،٩٧٦د ، اجمللَّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )72( 
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      ٥٧/٩القرار     
  تعزيز التعاون الدويل على استبانة املؤثِّرات النفسانية اجلديدة     

      ادثات املتعلقة هبا واإلبالغ عنهاواحل
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ــز التعــاون  ٢٠١٣مــارس / آذار١٥، املــؤرَّخ ٥٦/٤ قرارهــا إذ تــستذكر   ، بــشأن تعزي

الدويل على كشف املؤثِّرات النفسانية اجلديدة ومجع املعلومات املتعلقة هبا واإلبالغ عنـها مـن                
   تطرحه،أجل التوصُّل إىل فهم أفضل للتهديد الذي

ــضا    ــستذكر أي ــا وإذ ت ــؤرَّخ ٥٥/١ً قراره ــارس / آذار١٦، امل ــز  ٢٠١٢م ــشأن تعزي ، ب
  التعاون الدويل يف التصدِّي للتحدِّيات اليت تطرحها املواد ذات التأثري النفساين اجلديدة،

ــرُّ   ــشاُر       وإذ تق ــاس وســالمتهم انت ــى صــحة الن ــشكِّله عل ــذي ميكــن أن ي ــد ال  بالتهدي
ة اجلديدة غري اخلاضعة للمراقبة الدوليـة والـيت تنطـوي علـى أخطـار حمتملـة                 املؤثِّرات النفساني 

وكــثرياً مــا ُتــسوَّق كمنتجــات مــشروعة، ممَّــا يــؤدِّي إىل زيــادة يف تعاطيهــا وتنــاول جرعــات 
مفرطة منها، كما يتَّضح من حـاالت دخـول املستـشفيات والوفيـات، وأحيانـاً يكـون ذلـك                    

  دة،من جرَّاء تعاطي مواد متعدِّ
هـا   ضـمناً علـى أنَّ  ق هبـا هـذه املـواد كـثرياً مـا تـدلُّ          الطريقة اليت تـسوَّ     بأنَّ وإذ تقرُّ أيضاً    

ة الـيت تثبـت أنَّ العديـد منـها قـد اقتـرن              مواد مأمونـة ومـشروعة، علـى الـرغم مـن ازديـاد األدلَّـ              
ة، مبــا يف ذلــك تنــاول اجلرعــات املفرطــة واإلصــابات بــاألذى وحــاالت  حبــدوث عواقــب ضــارَّ

إلدخال إىل املستشفيات والوفيات، سواء حينما ُتتعاطى مبفردها أو حينمـا ُيجمـع بينـها وبـني                 ا
  مواد أخرى،

ــرف   ــرية تطــوُّ  وإذ تعت ــسارع وت ــؤدِّي إىل    بت ــا ي ــا، ممَّ ــار األســواق وتنوعه ــوافُستِِّ ر اع ت
  ل منها اإلنترنت،ُباملؤثِّرات النفسانية اجلديدة وإمكانية احلصول عليها، بُس

 التقــدُّم الــذي أُحــرز يف اســتبانة عــدد كــبري مــن املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة  ُتــربزوإذ   
ل منـها عمـل الـسلطات الوطنيـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين                 ُبورصدها واإلبالغ عنها، بسُ   

ــاملي للمخــدِّرات االصــطناعية         ــين بالرصــد الع ــه املع ــن خــالل برناجم ــة، م : باملخــدِّرات واجلرمي
جاهات، ونظام اإلنذار املبكِّر باملؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة، ومنظمـات           الغ واالتِّ التحليل واإلب 

ــة مثــل االحتــاد األورويب، مــن خــالل املرصــد األورويب للمخــدِّرات وإدماهنــا، وكــذلك      إقليمي
  منظمات إقليمية يف أمريكا الالتينية،
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 وحتديــدها، باعتبــار ضــرورة كــشف املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة وحتليلــها وإذ تؤكِّــد   
ـــ    ــى األدلَّ ــائم علـ ــمن هنـــج قـ ــن ضـ ــامل ُيتَّ ذلـــك مـ ــوازن وشـ ــة ومتـ ــة العلميـ ــسياسات بـ ع يف الـ

باملخدِّرات ويسعى إىل خفض الطلب على املخدِّرات وفرض قيـود علـى عرضـها بغيـة                 املتعلقة
  منع تعاطيها،

ات الـيت تطرحهـا      املسؤولية العامة واملشتركة يف التصدِّي للتحدِّي      وإذ تضع يف اعتبارها     
  املؤثِّرات النفسانية اجلديدة،

ل املعلومات عـن اآلثـار الـضارة الـيت ميكـن أن              استمرار احلاجة إىل مجع وتبادُ     وإذ ُتربز   
 ومجاعات من جراء املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، وذلك باسـتخدام          تقع على صحة الناس أفراداً    

  ل املعلومات حيثما كان ذلك مناسباً،بيانات وتباُدم الوطنية واإلقليمية القائمة جلمع الظُالنُّ
ــد    ــادُ  وإذ تؤكِّ ــةَ مجــع وتب ــصيدالنية املتعلقــة     أمهي ــات والبحــوث ال ــن البيان ل املعلومــات ع

ــؤثِّرات،        ــشار تعــاطي تلــك امل ــدة، فــضالً عــن املعلومــات عــن مــدى انت ــاملؤثِّرات النفــسانية اجلدي ب
صحية العامة ذات الصلة، لـضمان اسـتناد تـدابري التـصدِّي     ة، وعن تدابري التصدِّي ال  وعواقبها الضارَّ 

  ة العلمية،إىل األدلَّ
يــات األمــم املتحــدة ملراقبــة  قتفاا األدوار الــيت تــضطلع هبــا، يف إطــار  وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً  

املخدِّرات، جلنة املخدِّرات واهليئة الدولية ملراقبة املخـدِّرات ومنظمـة الـصحة العامليـة يف عمليـة                 
 من استعمال املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية حبيـث يقتـصر علـى األغـراض الطبيـة والعلميـة،                  احلّد

والــدور الــذي تــضطلع بــه اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، يف 
علميـة،   العقليـة لألغـراض الطبيـة وال       ؤثِّراتيات كافية من العقاقري املخدِّرة وامل     ر كمِّ ضمان توافُ 

، بـصيغتها املعدَّلـة بربوتوكـول       ١٩٦١ية الوحيدة للمخدِّرات لـسنة      قتفاحسبما هو مبني يف اال    
  )٧٤(،١٩٧١ية املؤثِّرات العقلية لسنة قتفاا و)٧٣(١٩٧٢

ــام    وإذ ترحِّــــب   ــدِّرات لعــ ــة املخــ ــة ملراقبــ ــة الدوليــ ــر اهليئــ ــذي )٧٥(،٢٠١٢ بتقريــ  الــ
حها املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، وذلك من خـالل        اهليئة الوعي بالتحدِّيات اليت تطر     فيه أذكت

ــا موضــوعاً    ــشكلة باعتباره ــد امل ــضاء     حتدي ــدول األع ــدمي توصــيات إىل ال ــة خاصــة وتق  ذا أمهي
  جدولتها، بشأن

                                                                    

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦د اجمللَّاملرجع نفسه،   )73( 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩د املرجع نفسه، اجمللَّ  )74( 
  .(E/INCB/2012/1) ٢٠١٢ لعام خدِّراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )75( 
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م يف اسـتعراض     بـاجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة الـصحة العامليـة يف إحـراز تقـدُّ                 وإذ تعترف   
  اجلديدة،املواد، مبا فيها املؤثِّرات النفسانية 

مبا يتَّسم به برنامج مكتب املخدِّرات واجلرمية املعين بالرصد العاملي للمخدِّرات             وإذ تقرُّ   
ة جاهات وخـصوصاً نظـام اإلنـذار املبكـر مـن أمهيـة مـستمرَّ              التحليل واإلبالغ واالتِّ  : االصطناعية

اإلقليميــة القائمــة م والــشبكات الوطنيــة وظُبالنــسبة للــدول األعــضاء، مبــا يف ذلــك اســتخدام الــنُّ 
ر، حيثما كان ذلك مناسباً، وكـذلك عملياتـه التعاونيـة الدوليـة املتعلقـة بـاملختربات                 لإلنذار املبكِّ 

  الوطنية لفحص املخدِّرات؛
، الـذي حثَّـت فيـه مجيـَع     ٢٠٠٥مـارس  / آذار١١، املؤرَّخ ٤٨/١١ قرارها   وإذ تستذكر   

لوثيـق مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات فيمـا              الدول واملنظمات الدوليـة املعنيـة علـى التعـاون ا          
ر تطوير ما تقـوم  تتَّخذه من مبادرات، وإذ تقرُّ بأنَّ األنشطة يف إطار هذه املبادرات ميكن أن تيسِّ            

  يات قائمة على معلومات استخبارية،به سلطات إنفاذ القانون الوطنية من حترِّ
ــب   ــذي اعُتمــد يف   وإذ ترحِّ ــان٤ بــاإلعالن ال  يف املــؤمتر ٢٠١٣ديــسمرب /ون األول ك

املشترك بني اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة          
بشأن مراقبة السالئف يف آسيا، الـذي ُعقـد يف بـانكوك، والـذي أعربـت فيـه الـدول األعـضاء                      

   باملؤثِّرات النفسانية اجلديدة،جارخاذ خطوات عملية ملكافحة االتِّعن رغبتها يف اتِّ
 بقيــام اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات ببــدء مــشروع آيــون، وهــو    وإذ ترحِّــب أيــضاً  

ة للهيئـة،   التابعـ مبادرة عملياتية دولية، تديرها فرقـة العمـل املعنيـة بـاملؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة                 
ات القائمـة للمـساعدة      مـع مراعـاة اآلليَّـ      كوسيلة لدعم أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة الرقابية،      

  لة والتعاون الدويل،القانونية املتباَد
 بتقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة املعنــون        وإذ ترحِّـب كـذلك    

، والــذي ٢٠١٣مــارس /، املنـشور يف آذار التحـدِّي الــذي تطرحــه املـؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة  
   عن طبيعة وحجم التحدِّيات اليت تطرحها املؤثِّرات النفسانية اجلديدة،يقدِّم نظرةً شاملةً

 الدولَ األعضاَء واملنظمات املعنية على أن تواصل، على النحو املطلـوب            حتثُّ  -١  
، مجــع البيانــات عــن املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة والتهديــدات الــيت ميكــن أن ٥٥/١يف قرارهـا  

متهم، والتشارك يف البيانات ذات الصلة، وخـصوصاً البيانـات          تشكِّلها على صحة الناس وسال    
   بالصحة؛ الضَّارعن تأثري تعاطي املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
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 الــدولَ األعــضاَء علــى التــشارك، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً، يف أفــضل  حتــثُّ  -٢  
رسـات العالجيـة    املمارسات املتعلقة بتدابري خفـض الطلـب، واملبـادئ التوجيهيـة للعـالج واملما             

ز مات الـيت متيِّـ    ة العلميـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات بـشأن أمنـاط التعـاطي والـسِّ                 القائمة على األدلَّ  
تـهم وخـصوصيتهم، وفقـاً لتـشريعاهتا الوطنيـة،          متعاطي تلك املواد، مع احلرص على محايـة هويَّ        

  وذلك بغية تعزيز استراتيجيات الوقاية وإعادة التأهيل والعالج؛
 الدولَ األعضاَء املعنية على التعـاون بـشأن تطـوير اسـتراتيجيات للوقايـة               جِّعتش  -٣  

ي، وتناسب الفئات املستهدفة، وتـوفِّر معلومـات عـن    تكون متعدِّدة اجلوانب ملواجهة هذا التحدِّ    
ــك         ــدة، وذل ــسانية اجلدي ــؤثِّرات النف ــن جــرَّاء امل ــة م ــسلبية احملتمل ــة ال ــصحية واالجتماعي ــار ال اآلث

  صال املناسبة؛ قنوات االتِّباستخدام
 بالدول األعـضاء أن تعمـل معـاً، مـن خـالل التعـاون الثنـائي واإلقليمـي                   هتيُب  -٤  

والدويل، حسبما يكون مناسباً، على وضع هذه االستراتيجيات، من خالل توفري مجيـع أنـواع               
لطلـب، بغيـة   املساعدة، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل املثـال ال احلـصر املـساعدة التقنيـة، بنـاًء علـى ا                    

  حتسني مقدرهتا على مواجهة هذا التحدِّي؛
 بـأن تتبـادل الـدول األعـضاء األفكـار وأفـضل املمارسـات واخلـربات يف                  توصي  -٥  

 فعَّالــة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي ملواجهــة التحــدِّيات الــيت تطرحهــا  تــصدٍّاعتمــاد تــدابري
ل اســتخدام نظــم اإلنــذار املبكــر، الســتبانة  املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، وذلــك مــثالً مــن خــال  

ي األخطــار احملتملــة، وكــذلك التــشريعات اجلديــدة والقائمــة، وتــدابري التقييــد املؤقَّــت يف التــصدِّ
ــة        ــوانني، واســتراتيجيات الوقاي ــاذ الق ــادرات إنف ــة، ومب ــصحة العام ــيت تطــال ال ــضارة ال ــار ال لآلث

  وخفض الطلب والعالج؛
 مكتَب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة إىل إدراج عنـصر يركِّـز             تدعو  -٦  

علــى املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة يف براجمــه وبالغاتــه املعنيــة خبفــض الطلــب والوقايــة والعــالج،   
  حسب االقتضاء، وإىل دعم بناء القدرات، بناء على الطلب، من أجل حتسني الرصد والتصدِّي؛

ل خاذ تدابري مناسبة لتعزيز التعاون الدويل يف تبـادُ        لَ األعضاَء إىل اتِّ    الدو تدعو  -٧  
املعلومات بشأن اسـتبانة املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة، والطرائـق املتَّبعـة يف توزيعهـا، وأسـاليب                
عمــل التنظيمــات اإلجراميــة وغريهــا الــضالعة يف إنتــاج هــذه املــواد وجتهيزهــا وتوزيعهــا علــى    

  ، مبا يف ذلك دروب اإلمداد، واستخدام اإلنترنت لتيسري أنشطتها تلك؛الصعيد الدويل
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الــدولَ األعــضاَء علــى اســتخدام عمليــات جدولــة العقــاقري مبوجــب         حتــثُّ   -٨  
ــسنة   قتفااال ــدة للمخــدِّرات ل ــة الوحي ــة بربوتوكــول ســنة   ١٩٦١ي ــصيغتها املعدَّل  )٧٦(١٩٧٢، ب
قيُّـد بتلـك اجلدولـة، مبـا يف ذلـك تزويـد منظمـة                والت )٧٧(١٩٧١ية املؤثِّرات العقليـة لـسنة       قتفااو

صال حكوميـة وطنيـة لتنـسيق       الصحة العامليـة باملعلومـات يف الوقـت املناسـب، وتعـيني جهـة اتِّـ               
ة ملنظمـة   التابعـ ،  توفري املعلومات عن املواد لكي يتسنَّى للجنـة اخلـرباء املعنيـة باالرهتـان للعقـاقري               

   فعَّاالً؛ها استعراضاً استعراَضالصحة العاملية،
 الدولَ األعضاَء على النظر يف التطبيق املؤقَّت لتدابري املراقبة املنـصوص            تشجِّع  -٩  
 مـن أجـل تعزيـز الـضوابط     ١٩٧١يـة سـنة   قتفاا بـصيغتها املعدَّلـة و    ١٩٦١ية سنة   قتفااعليها يف   

ــدة، مــع ضــمان توا      ــاملؤثِّرات النفــسانية اجلدي ــة، وخــصوصا فيمــا يتعلــق ب ــة احمللي فرهــا التنظيمي
  لألغراض الطبية والعلمية والصناعية، حيثما يكون ذلك مناسباً؛

 منظمةَ الصحة العاملية إىل النظر يف استعراض املؤثِّرات النفسانية اجلديدة،           تدعو  -١٠  
وفقاً جلدول زمين يكون تسلسله متوافقاً علـى حنـو فعَّـال مـع دورات جلنـة املخـدِّرات مـن أجـل                       

يـات  قتفاا الوقت الالزم لتطبيق تدابري املراقبة الدولية املنـصوص عليهـا يف   منحدٍّ التقليل إىل أدىن  
  مراقبة املخدِّرات، حيثما يكون ذلك مناسباً؛

ة ملنظمة الصحة العاملية علـى      التابع جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان للعقاقري       تشجِّع  -١١  
ت ذات األمهية اخلاصـة علـى الـصعيد         حتديد أولويات أعباء أعماهلا، واضعةً يف االعتبار املعلوما       

اإلقليمي والدويل عن املواد غري اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتاحـة مـن                     
  خالل نظام اإلنذار املبكر والدول األعضاء؛

 النفـسانية   ؤثِّرات الدولَ األعضاَء إىل التصدِّي بسرعة وفعالية لظهـور املـ          تدعو  -١٢  
النظــر يف املــسامهة، حيثمــا أمكــن، يف االســتعراض الــذي جتريــه منظمــة الــصحة  اجلديــدة، وإىل 

  العاملية للمواد اليت هي موضع قلق دويل خاص؛
 الــدولَ األعــضاَء إىل دعــم األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار فرقــة    تــدعو أيــضاً  -١٣  

ة املخدِّرات، وذلـك بتعـيني      ة للهيئة الدولية ملراقب   التابعالعمل املعنية باملؤثِّرات النفسانية اجلديدة      
ل صال حكومية لتلقِّـي بالغـات اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات، مـن أجـل تعزيـز تبـادُ                     جهة اتِّ 

 زمنيـا تلك البالغات مع مجيـع الـسلطات املعنيـة، واملـشاركة يف املبـادرات ذات الـصلة احملـدَّدة                   
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