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      الفصل األول
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     خاذ إجراء بشأهنا أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليهااتِّ
  جتماعي أن يوصي مشروع قرار ُيراد من اجمللس االقتصادي واال - ألف 

    اجلمعية العامة باعتماده
ات اجمللَس االقتصادي واالجتمـاعي باملوافقـة علـى مشـروع القـرار      خدِّرتوصي جلنةُ امل  - ١

  :التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة
    

  القرارمشروع     
   

ات العاملية، خدِّرالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل    
      ٢٠١٦يف عام عقدها  املزمع

 إنَّ اجلمعية العامة،  

ــؤرَّخ  ٦٧/١٩٣قرارهــا  إذ تســتذكر   ــون  ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل واملعن
ات العاملية"، الذي قرَّرت فيـه أن تعقـد يف أوائـل    خدِّر"التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل

عراض التقدُّم احملـرز يف تنفيـذ   ات العاملية، الستخدِّردورةً استثنائيةً بشأن مشكلة امل ٢٠١٦عام 
بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة        اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل    

مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم لإلجنــازات الــيت حتقَّقــت        )١(ات العامليــة،خــدِّرملواجهــة مشــكلة امل 
إطـار االتفاقيـات الدوليـة     ات العامليـة، يف خـدِّر والتحدِّيات اليت جوهبت يف التصـدي ملشـكلة امل  

  ات وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،خدِّرالثالث ملراقبة امل
 ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرَّخ  ٦٨/١٩٧قراريهـــا  وإذ تســـتذكر أيضـــاً  

واملعنـــونني "التعـــاون الـــدويل علـــى   ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرَّخ  ٦٩/٢٠١و
  ات العاملية"،  خدِّرمكافحة مشكلة امل

                                                                    

 جيم.الباب ، الفصل األول، E/2009/28الوثيقة انظر   )١(  
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 ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/٢٠٠قرارهــا  وإذ تســتذكر كــذلك   
ات العاملية، املزمـع عقـدها يف   خدِّرواملعنون "الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل

  "،  ٢٠١٦عام 
  ؛٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرَّخ  ٥٨/٨ات خدِّربقرار جلنة امل ترحِّب  -١  
ات العامليـة ملـدة ثالثـة أيـام،     خـدِّر عقد الدورة االستثنائية بشأن مشـكلة امل  تقرِّر  -٢  

، يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، عقب الـدورة التاسـعة   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١إىل  ١٩من 
  ؛٢٠١٦ات املقرَّر عقدها يف آذار/مارس خدِّرواخلمسني للجنة امل

  التنظيمية للدورة االستثنائية على النحو التايل:أن تكون الترتيبات  أيضاً تقرِّر  -٣  
ــدة        (أ)   ــدورة االســتثنائية مــن جلســات مناقشــة عامــة واجتماعــات مائ تتكــوَّن ال

  دين بالتوازي مع اجللسات العامة؛مستديرة تفاعلية ألصحاب املصلحة املتعد
س كلمـات يلقيهـا األمـني العـام ورئـي     الـدورة االسـتثنائية   تشمل جلسة افتتاح   (ب)  

ات خـدِّر واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعـين بامل ات خدِّرورئيس جلنة املاجلمعية العامة 
  ؛واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية اتخدِّرواجلرمية ورئيس اهليئة الدولية ملراقبة امل

لـــدول للمجموعـــات اإلقليميـــة واتشـــمل جلســـات املناقشـــة العامـــة كلمـــات   (ج)  
ــراقبني،    األعضــاء وا ــا مركــز املراقــب وامل ــيت هل ــدول ال ــة ذات الصــلة ل ــي و واملنظمــات الدولي ممثل

  ؛املنظمات غري احلكومية
املنظمــات غــري احلكوميــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس    ممثلــو يــدعى  (د)  

 للجمعية الدورة االستثنائية، مبا يتوافق مع النظام الداخليللمشاركة يف  االقتصادي واالجتماعي
  ؛لديهابعة العامة واملمارسة املتَّ

للــدورات االســتثنائية األخــرى  ة املســتحدثةلممارســللنظــام الــداخلي ول وفقــاً  (ه)  
راعي تالـيت سـ  ات، خـدِّر ُيِعدُّ رئيس اجلمعية العامة أيضاً، بالتشـاور مـع جلنـة امل   للجمعية العامة، 

قائمـة  ا يف ذلـك اجملتمـع املـدين،    ، مبـ اآلخـرين املعنـيني  أصحاب املصلحة مها املدخالت اليت يقدِّ
املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع املــدين واألوســاط العلميــة  اجلهــات املعنيــة مــنبأمســاء ممثلــي 
وغريهــم مــن أصــحاب املصــلحة الــذين ميكنــهم املشــاركة يف  يةالشــباب اجلماعــاتوواألكادمييــة 

  ايف؛الدورة االستثنائية، مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن اجلغر
األعمـال التحضـريية للـدورة     قودات، باعتبارها اجلهة اليت تخدِّرجلنة امل ىتتولَّ )(و  

معاجلـة  من خالل مـداوالت مفتوحـة وبـدعم وتوجيـه مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة،         االستثنائية، 
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ني واملـتكلم اجللسـات  الترتيبـات التنظيميـة، مبـا فيهـا الترتيبـات املتعلقـة برئاسـة        ب املسائل املتعلقة
اإلعـالن   النظـر يف مـع  ، التاليـة اجتماعـات املائـدة املسـتديرة     فيمـا خيـص  فيهـا،   فيهـا واملشـاركة  

السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة           
  ؛٦٩/٢٠١و ٦٧/١٩٣قراري اجلمعية العامة فقاً لو )١(ات العاملية،خدِّرمشكلة امل
: خفــض الطلــب والتــدابري ذات الصــلة، مبــا فيهــا الوقايــة والعــالج،  ١ديرة املســت ائــدةامل  

وكذلك املسائل املتصلة بالصحة؛ وكفالة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبيـة  
 ات والصحة"):خدِّروالعلمية مع منع تسريبها ("امل

ج، خفــض الطلــب والتــدابري ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك الوقايــة والعــال    ‘١‘   
والعـالج والرعايـة   وكذلك املسائل املتصلة بالصحة مبـا يشـمل جوانـب الوقايـة     

  ؛فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز
كفالة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلميـة مـع منـع      ‘٢‘    

  تسريبها؛
ابري التصدِّي للجـرائم املتصـلة   خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛ وتد: ٢املستديرة املائدة   

 واجلرمية"):ات خدِّرات؛ ومكافحة غسل األموال، وتعزيز التعاون القضائي ("املخدِّربامل

ــة   ‘١‘   ــدابري الوطني ــةالت ــة ملكافحــة اجلــرائم املتصــلة    واإلقليمي وعــرب اإلقليمي
ات؛ ومكافحــة غســل األمــوال، مبــا يشــمل، عنــد االقتضــاء، اجلوانــب   خــدِّربامل

  لة بتمويل اإلرهاب، وتعزيز التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية؛املتص
ــة  ‘٢‘     ــؤثِّرات    معاجلـ ــا املـ ــا فيهـ ــتجدة مبـ ــائل املسـ ــانية املسـ ــدة، النفسـ اجلديـ

  والسالئف، وإساءة استخدام اإلنترنت؛
ــدة   ــدَّة جمــاالت: امل    :٣املســتديرة  املائ ــاملة لع ــوق اإلنســان،  خــدِّراملســائل الش ات وحق

  املرأة، واألطفال واجملتمعات احمللية:والشباب، و
ات علـى حنـو متَّفـق متامـاً مـع أغـراض       خـدِّر معاجلة املسـائل املتصـلة بامل    ‘١‘    

 )٢(ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان   
  ات؛ خدِّرامل بةملراقوسائر أحكام القانون الدويل ذات الصلة، مبا فيها االتفاقيات الثالث 

  واألطفال واجملتمعات احمللية؛ ،واملرأة ،والشبابات خدِّرامل  ‘٢‘    
                                                                    

  .)٣-ألف (د ٢١٧معية العامة قرار اجل  )٢(  
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ــدة املســتديرة    واحلقــائق  واألخطــاراملســائل الشــاملة لعــدَّة جمــاالت: التحــدِّيات   : ٤املائ
ات العاملية ومعاجلتـها وفقـاً ألحكـام القـانون     خدِّراجلديدة يف جمال الوقاية من مشكلة امل

ــة امل  يشــملالصــلة، مبــا  الــدويل ذات ــدأ وات؛ خــدِّراالتفاقيــات الــثالث ملراقب توطيــد مب
  التعاون الدويل: وتعزيزاملسؤولية العامة واملشتركة 

واحلقــائق اجلديــدة يف جمــال الوقايــة مــن مشــكلة  األخطــاروالتحــدِّيات   ‘١‘    
ا ات العامليــة ومعاجلتــها وفقــاً ألحكــام القــانون الــدويل ذات الصــلة، مبــ   خــدِّرامل

  ات؛خدِّريشمل االتفاقيات الثالث ملراقبة امل
العامة واملشتركة وتعزيز التعـاون الـدويل، مبـا يف     املسؤوليةتوطيد مبدأ   ‘٢‘    

  ؛٢٠١٩ذلك املساعدة التقنية، يف الفترة املمتدة حىت عام 
سياسة  التعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل على وضعو: التنمية البديلة؛ ٥املائدة املستديرة   

  معاجلة املسائل االجتماعية االقتصادية:وات؛ خدِّرمتوازنة وذات منحى إمنائي ملراقبة امل
ــة     ومعاجلــةات خــدِّرامل  ‘١‘     ــز التنمي ــة االقتصــادية وتعزي املســائل االجتماعي

  يف ذلك التنمية البديلة الوقائية؛ البديلة، مبا
متوازنـة   لى وضع سياسـة واألقاليمي والدويل ع اإلقليميتعزيز التعاون   ‘٢‘    

  ؛اتخدِّرملراقبة امل وذات منحى إمنائي
للنقـاط البـارزة الـيت أثـريت      ُيِعدُّ رؤساء اجتماعـات املائـدة املسـتديرة ملخَّصـاً      (ز)  

  ؛إطار اجللسات العامة يف، لتقدميه خالل تلك االجتماعات
ألعمـــال ، باعتبارهـــا اجلهـــة الـــيت تتـــوىل قيـــادة ا اتخـــدِّراملإىل جلنـــة  تطلـــب  -٤  

بتنــاول مجيــع املســائل التنظيميــة واملوضــوعية يف مــداوالت        ،التحضــريية للــدورة االســتثنائية  
لتلـك  االستثنائية تقريراً عن األعمال اليت اضطُِلع هبـا حتضـرياً    هتايف دور تقدِّم إليهامفتوحة، أن 

ــال التحضــري للــ         ــام بأعم ــة بالقي ــن اللجن ــف م ــب املكلَّ ــيس املكت ــن خــالل رئ ــدورة، م دورة ال
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٤ املؤرَّخ ٥٧/٢االستثنائية، الذي أنشأته اللجنة يف مقرَّرها 

ــب  - ٥   ــة امل أيضــاً تطل ــوجزة    خــدِّرإىل جلن ــة قصــرية وموضــوعية وم ــدَّ وثيق ات أن تع
ــذ        ــة، املقدَّمــة اســتناداً إىل اســتعراض تنفي ــة املنحــى، تتضــمَّن جمموعــة مــن التوصــيات العملي وعملي

وإشـارة إىل السـبل الكفيلـة    لإلجنـازات  وتتضـمن كـذلك تقييمـاً    ن السياسـي وخطـة العمـل،    اإلعال
ات العاملية، يف إطار خدِّرواملستجدة يف جمال التصدي ملشكلة املالطويلة األمد يات للتحدِّ يبالتصدِّ

قـرِّر أن  ات وسـائر صـكوك األمـم املتحـدة ذات الصـلة، وت     خدِّراالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
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تتنــاول هــذه الوثيقــة، الــيت سُيوصــى باعتمادهــا يف اجللســة العامــة للــدورة االســتثنائية، أمــوراً منــها   
التدابري الرامية إىل إقامة توازن فعَّال بني خفض العرض وخفض الطلب ومعاجلة األسـباب والنتـائج   

االجتمـاعي وميـدان حقـوق    ات العامليـة، مبـا يف ذلـك يف امليـدان الصـحي و     خـدِّر الرئيسية ملشكلة امل
    اإلنسان وامليدان االقتصادي وميدان العدالة واألمن، وفقاً ملبدأ املسؤولية العامة واملشتركة؛

أمهيــة أن تكــون العمليــة التحضــريية شــاملة للجميــع وأن تتضــمَّن    تعيــد تأكيــد  -٦    
ووكاالهتــا  ، وتشــجُِّع هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة وكياناهتــا مستفيضــةمشــاورات موضــوعية 

ــدين واألوســاط األكادمييــة         ــع امل ــة ذات الصــلة واجملتم ــة واإلقليمي ــات الدولي املتخصِّصــة واملنظم
والعلمية وسائر اجلهات املعنية على مواصلة اإلسهام يف العملية إسهاماً تاما من خـالل املشـاركة   

فـق مـع القواعـد اإلجرائيـة     ات، مبـا يتوا خـدِّر طة يف األعمال التحضريية الـيت تتوالهـا جلنـة امل   يالنش
  ذات الصلة واملمارسات املتَّبعة؛

الـيت هلـا مركـز املراقـب علـى       واجلهـات  األعضاء والـدول  الدولمجيع  تشجِّع  -٧    
  ؛ممكنالنظر يف أن يكون متثيلها يف الدورة االستثنائية على أعلى مستوى 

مركـز املراقـب    الـيت هلـا   واجلهـات  والـدول  مجيع الدول األعضـاء  أيضاً تشجِّع  -٨    
  على النظر يف إمكانية مشاركة ممثلني للشباب يف الدورة االستثنائية؛

بشأن عقد الـدورة االسـتثنائية والقيـام     ٦٧/١٩٣ما قرَّرته يف قرارها  تؤكِّد جمدَّداً  - ٩    
  هلا باستخدام ما يتوافر لذلك من موارد ضمن حدود امليزانية العادية؛ التحضرييةباألعمال 

 ة عــنالــدولَ األعضــاء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــ  عوتــد  -١٠    
 .نة يف هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض املبيَّ

   
    اعتمادهإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ال ةمقدَّم مشاريع مقرَّرات  -باء  

  قتصادي واالجتماعي باعتماد مشاريع املقرَّرات التالية:ات اجمللَس االخدِّرتوصي جلنةُ امل  - ٢
   

  األولمشروع املقرَّر 
ات واجلرمية ووضعه املايل: خدِّرحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    

متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين 
   ات واجلرمية ووضعه املايلخدِّرملعين باملبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة ا

 متـوز/  ٢٥املؤرَّخ  ٢٠١٣/٢٤٦ مقرَّرهإنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ يستذكر   
ات واجلرميـة ووضـعه   خدِّرواملعنون "حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل ٢٠١٣يوليه 
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الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة املايل: متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل 
أكَّـد فيـه جمـدَّداً، يف مجلـة      ات واجلرمية ووضعه املـايل"، الـذي  خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل

وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة  ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٠املــؤرَّخ  ٥٢/١٣ات خــدِّرأمــور، قــرار جلنــة امل
، وقــرَّر جتديــد واليــة الفريــق العامــل  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤املــؤرَّخ  ١٨/٣والعدالــة اجلنائيــة 

احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين بتحسـني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           
ات واجلرمية ووضعه املايل حىت موعد عقـد اجلـزء مـن دوريت اللجنـتني يف النصـف األول      خدِّربامل

العامـل وتنظـران يف    ألداء الفريـق  وافيـاً  نـاءه استعراضـاً  ، الذي ُتجري اللجنتـان أث ٢٠١٥من عام 
  متديد واليته:

ــدَّداً   (أ)   ــد جم ــوح        يؤكِّ ــدائم املفت ــدويل ال ــل احلكــومي ال ــق العام ــاءة الفري ــى كف عل
  ات واجلرمية ووضعه املايل؛خدِّرالعضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

ات بوصـــفها اجلهـــاز الرئيســـي لتقريـــر خـــدِّرجلنـــة امل دور يؤكِّـــد جمـــدَّداً أيضـــاً  (ب)  
ات على الصـعيد الـدويل وبوصـفها اهليئـة     خدِّرالسياسات يف األمم املتحدة املعين مبسائل مراقبة امل

ات واجلرميـة، ودور جلنـة   خـدِّر ات التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     خدِّراإلدارية لربنامج امل
اجلنائية بوصفها اجلهـاز الرئيسـي لتقريـر السياسـات يف األمـم املتحـدة املعـين         منع اجلرمية والعدالة

مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإلداريـة لربنـامج اجلرميـة التـابع ملكتـب األمـم       
  ات واجلرمية؛خدِّراملتحدة املعين بامل

ب ووضـعه املـايل،   مرة أخـرى عـن قلقـه املسـتمر بشـأن حوكمـة املكتـ        يعرب  (ج)  
نـاجع   هـاتني املسـألتني بشـكل عملـي    ويعرب أيضاً عـن إدراكـه للحاجـة املتواصـلة إىل معاجلـة      

  قائم على التعاون وينحو إىل حتقيق النتائج؛
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة       ٥٢/١٣ات خـدِّر قـرار جلنـة امل   يؤكِّد جمدَّداً  (د)  
 ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٥ املــؤرَّخ ٥٤/١٠ات دِّرخــ، وكــذلك قــرارات جلنــة امل١٨/٣اجلنائيــة 

ــؤرَّخ ٥٤/١٧و آذار/مـــارس  ١٥ املـــؤرَّخ ٥٦/١١و ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب   ١٣ املـ
 ٢٠١١نيسـان/أبريل   ١٣ املـؤرَّخ  ٢٠/١، وقرارات جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ٢٠١٣

ــؤرَّخ ٢٠/٩و ــمرب   ١٣ املــ يســــان/أبريل ن ٢٦ املــــؤرَّخ ٢٢/٢و ٢٠١١كــــانون األول/ديســ
، ويقـرِّر جتديــد واليــة الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية املعــين  ٢٠١٣

ات واجلرميـة ووضـعه املـايل حـىت موعـد      خـدِّر بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  
أن جتــري  ينبغــي، الــذي ٢٠١٧عقــد اجلــزء مــن دوريت اللجنــتني يف النصــف األول مــن عــام   

  ألداء الفريق العامل وأن تنظرا يف متديد واليته؛ وافياً جنتان أثناءه استعراضاًالل
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أن يعقد الفريق العامل اجتماعات رمسية وغري رمسية متشيا مـع املمارسـة    يقرِّر  ) (ه  
  املتَّبعة حاليا، وأن حيدِّد رئيساه مواعيد تلك االجتماعات بالتشاور مع األمانة؛

فريـق العامـل بالوثـائق ذات الصـلة قبـل موعـد انعقـاد أيٍّ مـن         تزويـد ال  يطلب  (و)  
  اجتماعاته بعشرة أيام على األقل؛

أمهية قيـام الـدول األعضـاء بوضـع خطـة عمـل سـنوية إرشـادية،          يكرر تأكيد  (ز)  
تأخذ مسامهات األمانة يف االعتبار، لكـي يسترشـد هبـا الفريـق العامـل يف عملـه، ويوافـق علـى         

  قَّت للفريق العامل على النحو املبيَّن أدناه:جدول األعمال املؤ
  ات واجلرمية.خدِّرامليزانية املدجمة لفترة السنتني ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  -١  
  ات واجلرمية ووضعه املايل.خدِّرحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٢  
  التقييم والرقابة.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  

    
  الثاينمشروع املقرَّر 

ات عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني وجدول األعمال خدِّرتقرير جلنة امل    
      املؤقَّت لدورهتا التاسعة واخلمسني

 إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي:  

  ات عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني؛خدِّربتقرير جلنة امل حييطُ علماً  (أ)  
 ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٧املـؤرَّخ   ٥٥/١لجنـة  مبقـرَّر ال  حييطُ علمـاً أيضـاً    (ب)  

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ١٧ املؤرَّخ ٥٨/٨و ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١املؤرَّخ  ٥٧/٥وقراري اللجنة 
  على جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة واخلمسني الوارد أدناه. يوافق  (ج)  

    
    اتخدِّراملجدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة واخلمسني للجنة     

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
        إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
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    اجلزء العملي    
ات التابع ملكتب األمم املتحـدة  خدِّرتقدمي توجيهات بشأن السياسة العامَّة إىل برنامج امل  -٣

ات بصـفتها هيئتـه   رخـدِّ ات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنـامج ودور جلنـة امل  خدِّراملعين بامل
  اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية:

ات واجلرميـة والتوجيهـات املتعلقـة    خـدِّر عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل     (أ)    
  بالسياسة العامَّة؛

ات التــابع ملكتــب األمــم  دِّرخــدور اللجنــة بصــفتها اهليئــة اإلداريــة لربنــامج امل   (ب)    
  ات واجلرمية:خدِّراملتحدة املعين بامل

ات خـدِّر ات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرتدعيم برنامج امل  ‘١‘      
  واجلرمية؛

  املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية؛  ‘٢‘    
ات واجلرمية واملسـائل  خدِّرم املتحدة املعين باملتكوين مالك موظفي مكتب األم  (ج)    

  األخرى ذات الصلة.
    

    اجلزء املعياري    
  مناقشات املائدة املستديرة.  -٤
ــتراتيجية          -٥ ــدويل صــوب اس ــاون ال ــل بشــأن التع ــة العم ــذ اإلعــالن السياســي وخط تنفي

ات خـدِّر ة املات العاملية: متابعة استعراض جلنخدِّرمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
ات خـدِّر الرفيع املسـتوى، متهيـداً للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامَّـة بشـأن مشـكلة امل        

  :٢٠١٦العاملية، املزمع عقدها يف عام 
  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة؛  (أ)    
  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  (ب)    
  يزاً للتعاون الدويل.مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعز  (ج)    
  ات:خدِّرتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٦
ات ومنظمـة الصـحة العامليـة واألعمـال     خـدِّر التحدِّيات الـيت تواجههـا جلنـة امل     (أ)    

اسـتبانة إمكانيـة   بغيـة  اليت ستضـطلعان هبـا مسـتقبالً يف جمـال اسـتعراض املـواد       
  إصدار توصيات بشأن جدولتها؛
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  ت يف نطاق مراقبة املواد؛التغيريا  (ب)  
  ات؛خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  (ج)  

ة واملـؤثِّرات العقليــة لألغــراض  خــدِّرالتعـاون الــدويل لضــمان تـوافر العقــاقري امل    (د)    
  الطبِّية والعلمية مع منع تسريبها؛  

  ات.خدِّراملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة امل  (ه)  
  ات وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة.خدِّرع العاملي فيما يتعلق باالتِّجار باملالوض  -٧
مسامهات اللجنـة يف عمـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، متشـياً مـع قـرار اجلمعيـة            -٨

  .٦٨/١العامة 
    

  اجلزء اخلاص
 
ات العامليـة  خـدِّر ملاألعمال التحضريية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشـأن مشـكلة ا    -٩ 

  )٣(.٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 
*   *   * 

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الستني للجنة.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني.  -١٢

    
  الثالثمشروع املقرَّر 

    ات خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل    
ات خـدِّر لَس االقتصادي واالجتماعي حييطُ علماً بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل    إنَّ اجمل    

  )٤(.٢٠١٤ لعام

    
    املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  - جيم  

 اعتمدهتا اللجنة: القرارات التالية اليتُيوجَّه انتباُه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل   -٣
                                                                    

  .٥٨/١٥انظر أيضاً مقرَّر اللجنة  جدول أعمال اجلزء اخلاص وبرنامج عمله مل ُيحدَّدا بعد.  )٣(  
  ).E/INCB/2014/1( ٢٠١٤ات لعام خدِّرتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )٤(  
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  ٥٨/١القرار 

ات واجلرمية ووضعه املايل: خدِّرحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 

     ات واجلرمية ووضعه املايلخدِّرحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  
واملعنـون "حتسـني حوكمـة     ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠املؤرَّخ  ٥٢/١٣قرارها  تستذكرإذ   

ات واجلرميـة ووضـعه املـايل"، الـذي قـرَّرت فيـه إنشـاء فريـق         خـدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل
عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العضـوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف          

  ات واجلرمية وفعاليته،خدِّرتعزيز أداء مكتب األمم املتحدة املعين بامل املشترك املتمثِّل يف
ــاً    ــتذكر أيضـ ــاعي     وإذ تسـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرَّر اجمللـ ــؤرَّخ  ٢٠٠٩/٢٥١مقـ   املـ

ات وجلنـة  خـدِّر واملعنون "تواتر ومدَّة انعقـاد الـدورات املسـتأنفة للجنـة امل     ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠
ات وجلنـة منـع   خـدِّر ائية"، الذي قرَّر فيه اجمللس أن تعقد كلٌّ من جلنـة امل منع اجلرمية والعدالة اجلن

، دورات مسـتأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداًء مـن عـام   
وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  ٥٢/١٣ات خــدِّرعمــالً بقــرار جلنــة امللكــي تتمكَّنــا، ســنوية، 
النظـر يف تقـارير الفريـق العامـل احلكـومي       ، مـن ٢٠٠٩نيسـان/أبريل   ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣اجلنائية 

ات خـدِّر الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسـني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      
  واجلرمية ووضعه املايل ويف التوصيات اليت يقترحها،

السياسـات  بوضـع  حـدة الرئيسـية املعنيـة    دورها بصفتها هيئة األمـم املت  وإذ تعيد تأكيد  
ات التـابع  خـدِّر ات، وبصـفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج امل    مخدِّراملتعلقة بشؤون املراقبة الدولية لل
  ات واجلرمية،خدِّرملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 ٥٦/١١وقرارها  ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥املؤرَّخ  ٥٤/١٠قرارها  وإذ تعيد أيضاً تأكيد  
واملعنـــونني "حتســـني حوكمـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   ٢٠١٣آذار/مـــارس  ١٥ؤرَّخ املـــ
ات واجلرميــة ووضــعه املــايل: توصــيات الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح  خــدِّربامل

  ات واجلرمية ووضعه املايل"،خدِّرالعضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
ات واجلرميـة  خـدِّر بشأن حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل    تعرب عن قلقهاوإذ   

ونــاجع عملــي  بأســلوبحلاجـة إىل االســتمرار يف معاجلــة تلــك احلالـة   درك اووضـعه املــايل، وتــ 
  وتعاوين ينحو إىل حتقيق النتائج،
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ة بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوي        علماً حتيط  -١  
ــم املتحــدة املعــين بامل     ــايل،  خــدِّراملعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األم ــة ووضــعه امل ات واجلرمي

  ؛٥٦/١١و ٥٤/١٠و ٥٢/١٣وفقاً لقرارات اللجنة  )٥(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،
ــة      تعــرب عــن تقــديرها   -٢   ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل لرئيســْي الفري

يسري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن     لتقدميها املساعدة بشأن ت
ات واجلرميـة وبإحاطـات وعـروض إيضـاحية     خـدِّر الوضع املايل ملكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  

عن الربامج املواضيعية واإلقليمية واملشاريع العامليـة وعـن مسـائل التقيـيم والرقابـة، وتطلـب إىل       
  فري تلك املساعدة الضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛األمانة أن تواصل تو

باملمارسة املتَّبعة واملتمثِّلة يف وضـع جـدول زمـين واضـح الجتماعـات       ترحِّب  -٣  
ــوزَّع مشــروع جــدول أعمــال لكــل      الفريــق العامــل وبرنــامج عمــل واضــح لــه، وتطلــب أن ُي

ه بعشـرة أيـام علـى األقـل، مشـفوعاً جبميـع       اجتماع من اجتماعـات الفريـق العامـل قبـل انعقـاد     
الوثــائق ذات الصــلة بــذلك االجتمــاع، وتؤكِّــد مــن جديــد أمهيــة قيــام الــدول األعضــاء بوضــع 

  خطة عمل سنوية إرشادية، تراعي املدخالت اليت تقدِّمها األمانة؛
    

    واجلرمية ات خدِّرالدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين بامل    
أنَّ الفريق العامل قد ناقش يف عـدَّة مناسـبات املسـائل املتعلقـة جبمـع      تستذكر   -٤  

ات واجلرميـة  خـدِّر األموال وسبل حتقيق متويل متوازن ومستدام ملكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   
ــة والقــدرة علــى تنفيــذ املشــاريع واســتدامة الــربامج املو     ــة املســاعدة التقني اضــيعية ضــماناً لفعالي

  والعاملية واإلقليمية والقطرية؛
ــة        تســتذكر أيضــاً   -٥   ــرار جلن ــذ ق ــر يف تنفي ــى النظ ــل عكــف عل ــق العام أنَّ الفري

وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالـة   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٥٦/١٧ات خدِّرامل
ــة  ــؤرَّخ  ٢٢/٩اجلنائي ــع علــ  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣امل ــه أُطِل ــذ املؤقَّــت  وأن ى التنفي

  للنموذج التمويلي اجلديد القائم على االسترداد الكامل للتكاليف؛
إىل الفريق العامل مواصلة دراسة ومناقشة مسائل متويـل مكتـب األمـم     تطلب  -٦  

  ات واجلرمية وإدارته املالية بسبل منها ما يلي:خدِّراملتحدة املعين بامل

                                                                    

  )٥(  E/CN.7/2015/6-E/CN.15/2015/6.  
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وارد وتيســري تلــك العمليــة بغــرض تعزيــز  تلقِّــي تقــارير عــن عمليــة حشــد املــ    (أ)  
مع توكيد احتياجات تلك الـربامج مـن املـوارد، وتعزيـز إمكانيـة       )٦(الربامج املتكاملة للمكتب،

  يتماشى مع االستراتيجية املتوسطة األجل؛  التنبؤ بالتمويل مبا
مواصلة اجلهـود، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املكتـب، مـن أجـل املضـي قُـُدماً يف             (ب)  
ع اجلهات املاحنة على تقدمي متويل عام الغرض، وذلك بوسائل منها مواصلة العمـل علـى   تشجي

زيادة الشفافية، وحتسني العمل على تطبيق نظام االسترداد الكامل للتكـاليف والنـهوض جبـودة    
التقارير واالتصاالت، ومواصلة النقاش حول أسباب اخنفاض مسـتوى التمويـل العـام الغـرض،     

  لتوازن املناسب بني األموال العامة الغرض واألموال املخصَّصة الغرض؛بغية استعادة ا
مواصــلة دراســة اجلــدوى مــن تنفيــذ نظــام االســترداد الكامــل للتكــاليف ومــن      (ج)  

التحلِّي باملرونة يف استخدام خمصَّصات تكاليف الدعم الربناجمي، والتقدُّم احملرز واآلثار املترتِّبة يف 
  ة فعالية برامج املكتب اخلاصة باملساعدة التقنية وحتسني نتائجها؛هذا الشأن، بغية زياد

    
    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    

أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعة ما حيـرزه املكتـب مـن تقـدُّم يف     تستذكر   -٧  
ة وجوانـب املسـاعدة   تنفيذ هنج للربجمة املتكاملـة يرمـي إىل توثيـق الصـلة بـني الواليـات املعياريـ       

التقنيــة التشــغيلية وحتســني الــربط بــني السياســات وعمليــات التخطــيط االســتراتيجي والتقيــيم    
  والعمل الربناجمي وتعبئة املوارد والشراكات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛

  :إىل الفريق العامل القيام مبا يلي تطلب  -٨  
ــتظم بــ     (أ)   ــدول األعضــاء، وكــذلك مــع    مواصــلة تشــجيع احلــوار املن ــع ال ني مجي

املكتب، بشأن ختطيط وإعداد أنشطة املكتب التشغيلية، ال سيما فيمـا خيـصُّ براجمـه املواضـيعية     
  والعاملية واإلقليمية مبا يتماشى مع االستراتيجية املتوسطة األجل واإلطار االستراتيجي؛

ــدُّم احملــ       (ب)   ــي املعلومــات مــن املكتــب عــن التق ــربامج  مواصــلة تلقِّ ــذ ال رز يف تنفي
ــة واملواضــيعية، وكــذلك عــن التقــدُّم احملــرز يف االنتفــاع بالــدروس املســتفادة      اإلقليميــة والعاملي
والتوصيات الناجتة عـن أعمـال التقيـيم الـيت تـتم داخـل املنـاطق اإلقليميـة وعربهـا، مـع احلـرص            

                                                                    

ات واجلرمية ملصطلح "هنج الربجمة املتكاملة" الربامج القطرية خدِّردة املعين بامليشمل تعريف مكتب األمم املتح  )٦(  
  .اليت تقرها جلنة استعراض الربامج أيضاً
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 ٢٠١٥-٢٠١٤لفتــرة علــى حتقيــق التكامــل بــني الــربامج واتســاقها مــع اإلطــار االســتراتيجي ل 
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢واستراتيجية املكتب للفترة 

  مواصلة النقاش مع املكتب حول تنفيذ نظم اإلدارة وامليزنة القائمة على النتائج؛  (ج)  
    

ات واجلرمية خدِّرالدعم املتواصل لترويج ثقافة التقييم داخل مكتب األمم املتحدة املعين بامل
    ادها وتنفيذهايف مجيع مراحل ختطيط الربامج وإعد

أنَّ الفريـق العامـل ُزوِّد بعـروض إيضـاحية عديـدة عـن نتـائج أعمـال         تستذكر   -٩  
التقييم، أكَّد املشـاركون جمـدَّدا يف سـياقها أمهيـة وجـود خـدمات تقيـيم مؤسسـية يف املكتـب،          
ــا       ــة وأدائه ــربامج املتكامل ــذ ال ــى تنفي ــز عل ــها، وتركِّ ــة ومســتقلَّة يف عمل  تكــون مســتدامة وفعَّال

  وتأثريها ومدى اتِّساقها مع واليات املكتب؛
  إىل الفريق العامل أن يدعو وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي: تطلب  -١٠  
  مواصلة تزويده بنتائج تقييم برامج املكتب؛  (أ)  
مواصلة الترويج لثقافة التقييم على نطاق املكتب يف مجيع مراحل ختطيط   (ب)  

  نفيذها؛الربامج وإعدادها وت
مواصلة التعاون مع املكتب على رصد تنفيـذ التوصـيات الـيت ُتقـدِّمها هيئـات        (ج)  

  الرقابة املعنية؛
العمــل مــع املكتــب علــى تعزيــز التنســيق بــني اهليئــات املعنيــة بــالتقييم  مواصــلة   (د)  

ومراجعــة احلســابات وغريهــا مــن اهليئــات الرقابيــة، هبــدف بنــاء سلســلة منسَّــقة مــن عمليــات    
  قابة على مشاريع املكتب وبراجمه؛الر
    

الدعم املتواصل لتعزيز حوكمة املوارد البشرية من أجل حتسني التوازن بني اجلنسني     
    والتمثيل اجلغرايف

ــرايف       تســتذكر  -١١   ــل اجلغ ــى مناقشــة مســألة التمثي ــل عــاكف عل ــق العام أنَّ الفري
ن جهـوده الراميـة إىل حتسـني    مالك موظفي املكتـب كجـزء مـ   تكوين والتوازن بني اجلنسني يف 

  حوكمة املكتب؛
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -١٢  
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مواصلة مناقشة مسـألة التـوازن بـني اجلنسـني والتمثيـل اجلغـرايف وتطوُّرهـا يف          (أ)  
إطار بند حمدَّد من بنود جدول األعمال، بغية مناقشة التدابري املمكـن اختاذهـا مـن أجـل إجـراء      

  هذا اجملال؛حتسينات يف

مواصلة تلقِّـي معلومـات حمدَّثـة وشـاملة، مبـا يشـمل البيانـات املصـنَّفة، بشـأن            (ب)  
  مالك املوظفني، وسياسات التوظيف يف املكتب.تكوين 

    
  ٥٨/٢القرار 

دعم توافر أشكال متنوِّعة من العالج والرعاية القائمني على األدلة العلمية لألطفال     
وتيسري سبل  رابات مرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان،والشباب املصابني باضط

     احصوهلم عليه
  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل    

ــتذكر   ــدة لل إذ تسـ ــة الوحيـ ــدِّراالتفاقيـ ــنة مخـ ــدة و )٧(،١٩٦١ات لسـ ــة الوحيـ االتفاقيـ
ــنة     اتمخــدِّرلل ــول س ــة بربوتوك ــنة     )٨(،١٩٧٢بصــيغتها املعدَّل ــة لس ــؤثِّرات العقلي ــة امل واتفاقي

ــةواتفا )٩(،١٩٧١ ات واملــؤثِّرات خــدِّراملتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف امل   األمــم قي
  )١٠(،١٩٨٨  العقلية لسنة

بصــيغتها املعدَّلــة، الــيت  ١٩٦١مــن اتفاقيــة ســنة  ٣٨املــادة  وإذ تســتذكر بصــفة خاصــة  
ا ملنـع  تقضي بأن تعري األطـراف يف االتفاقيـة اهتمامـاً خاصـا التِّخـاذ مجيـع التـدابري املمكنـة عمليـ         

ات واستبانة األشخاص املتورِّطني يف ذلك يف موعـد مبكِّـر، وعالجهـم وتعلـيمهم     خدِّرتعاطي امل
  ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، وتنسِّق جهودها هلذه الغايات،

علــى أن  ٣٣الــيت تــنصُّ يف مادهتــا   )١١(اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
، مبـــا يف ذلـــك التـــدابري التشـــريعية واإلداريـــة املناســـبةذ الـــدول األطـــراف مجيـــع التـــدابري تتَّخـــ

ات واملـؤثِّرات  مخـدِّر واالجتماعية والتربويـة، لوقايـة األطفـال مـن االسـتخدام غـري املشـروع لل       

                                                                    

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللَّد  )٨(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللَّد  )٩(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللَّد   )١٠(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللَّد   )١١(
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العقلية، حسبما حتدَّدت يف املعاهدات الدوليـة ذات الصـلة، وملنـع اسـتخدام األطفـال يف إنتـاج       
  املواد واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،هذه 

اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  وإذ تســتذكر  
املــوارد الالزمــة لعــالج األطفــال والشــباب   تــوفريوعــزم الــدول األعضــاء علــى   )١٢(العشــرين،

وإعـــادة تأهيلـــهم  والنســـاء والرجـــال املصـــابني باضـــطرابات مرتبطـــة بتعـــاطي مـــواد اإلدمـــان 
  إعادة الكرامة واألمل إليهم، أجلوالتمكني من إعادة اندماجهم يف اجملتمع، من 

اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب         وإذ تعيــد تأكيــد   
  )١٣(ات العاملية،خدِّراستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

  هم أمثن مواردنا، وأنه يتعيَّن محايتهم، والشباب أنَّ األطفال وإذ تضع يف اعتبارها  
يف ســـنِّ األطفـــال والشـــباب املصـــابني     املطـــردالتراجـــع  وإذ تالحـــظ ببـــالغ القلـــق    

  باضطرابات من جراء تعاطي مواد اإلدمان يف بعض البلدان،
يئـات  على أمهية اتِّباع هنج متعدِّد القطاعات ومنسَّق متاماً تتعاون فيه عدَّة ه وإذ تشدِّد  

حكومية ومنظمات غري حكومية داخل اجملتمعات احمللية، وفقاً للتشـريعات الوطنيـة، مـن أجـل     
ــيت تشــجِّع         ــربامج ال ــة مــن السياســات وال ــى اســتحداث سلســلة متصــلة كامل دعــم العمــل عل
خدمات الوقاية، واالسـتبانة والتـدخُّل املبكِّـرين، والعـالج والرعايـة وإعـادة التأهيـل واإلدمـاج         

  يتصل بذلك من خدمات الدعم املناسبة،  تمع، والتعايف املستدام، ومايف اجمل
، واحلاجـة إىل تـوفري التـدريب    ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١املؤرَّخ  ٥٧/٦قرارها وإذ تستذكر   

املتخصِّص للمهنيني يف جمال الصحة والرعاية االجتماعية واإلشراف علـيهم، مبـن فـيهم املهنيـون يف     
  مرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان، باضطراباتع الشباب املصابني اجملتمع املدين العاملون م

ــواد      وإذ تســلِّم   ــاطي م باالحتياجــات اخلاصــة للشــباب املصــابني باضــطرابات مرتبطــة بتع
متالزمـة بـذلك التعـاطي مثـل مشـكالت       مشـكالت اإلدمان، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يعـانون مـن       

هـذه االضـطرابات مـن ضـرورة تـوفري خـدمات       الصحة العقلية واملشكالت األسـرية، ومـا تسـتتبعه    
العالج والرعاية القائمة على أدلة علمية، وفقاً للتشريعات الوطنية، باستخدام طائفة من التدخالت 

  القائمة على األدلة العلمية واملكيَّفة حسب االحتياجات الفردية للتصدي جلسامة املشكلة،

                                                                    

  .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٢(
  ، الفصل األول، الباب جيم.E/2009/28 الوثيقةانظر   )١٣(
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ات واجلرميـة  خـدِّر ألمـم املتحـدة املعـين بامل   باجلهود الـيت يبـذهلا مكتـب ا    وإذ تسلِّم أيضاً  
ــاطي امل     ــة باالضــطرابات املرتبطــة بتع ــة للتوعي ات وباالحتياجــات خــدِّرومنظمــة الصــحة العاملي

اخلاصة للشباب، ولتقدمي املساعدة التقنية للـدول األعضـاء مـن أجـل حتسـني اخلـدمات املتاحـة        
  ان،للشباب املصابني باضطرابات مرتبطة بتعاطي مواد اإلدم

على ضرورة كفالة حصول الشـباب بقـدر متسـاو وكـاف علـى عـالج قـائم         وإذ تشدِّد  
على األدلة العلمية لالضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان، وحصوهلم يف الوقت نفسـه علـى   

  معلومات عن أمناط احلياة الصحية، مبن فيهم الشباب السجناء، وفقاً للتشريعات الوطنية،
بوجود عقبات حتول دون انتفاع الشباب مبا يناسـبهم مـن خـدمات     القلقوإذ تقرُّ مع   

ات، ومـن ذلـك اضـطرابات الصـحة     خـدِّر امل بتعـاطي العالج والرعاية من االضطرابات املرتبطة 
العقلية، مبا يف ذلك العقبات املتمثلـة يف الوصـم السـليب والتخـوُّف مـن التبعـات االجتماعيـة أو        

ذ تقرُّ مـع القلـق أيضـاً باالفتقـار إىل اخلـدمات املتمـايزة، واالفتقـار إىل        الوظيفية أو القانونية، وإ
برامج العالج القائمة على األدلة العلمية، واالفتقـار إىل املـوارد، ووجـود ختـوُّف مـن العواقـب       

  السلبية، مبا يف ذلك العواقب السلبية ضمن أُسرهم وعليها،
ــة مراعــاة االلتزامــات امل   وإذ تشــدِّد   ــى أمهي ــذ   عل ــة حبقــوق اإلنســان يف ســياق تنفي تعلق

املرتبطة بتعاطي مـواد اإلدمـان، وخاصـة تلـك      االضطراباتالربامج والسياسات اخلاصة بعالج 
  اليت تركِّز على الشباب واُألسر واجملتمعات احمللية،

بضرورة أن ُتراعى، عند إعداد خدمات متمـايزة قائمـة علـى األدلـة العلميـة       وإذ تسلِّم  
ــة مــن االضــطرابات املرتبطــة بتعــاطي مــواد اإلدمــان، شــتَّى االختالفــات بــني      للعــالج وال رعاي

اجلنس واخللفية التربويـة والثقافيـة ومـدى شـدَّة      ونوعالشباب من حيث العمر ومستوى النمو 
االضطرابات املرتبطـة بتعـاطي مـواد اإلدمـان وأمنـاط اسـتهالكها وتعـاطي أنـواع متعـدِّدة منـها           

  بذلك،واالعتالل املرتبط 
األدلــة العلميــة ميكــن أن ُيعــزَّز بإشــراك أفــراد  علــىعلــى أنَّ العــالج القــائم  وإذ تشــدِّد  

  األسرة وأعضاء اجملتمع احمللي أو غريهم من األفراد ذوي الصلة،  
الدولَ األعضاَء إىل النظر، وفقـاً لتشـريعاهتا الوطنيـة، يف الوسـائل املناسـبة       تدعو  - ١  

عــدم التمييــز ضــد األطفــال والشــباب املصــابني باضــطرابات مرتبطــة   لتــوفري تــدابري تشــجِّع علــى
مـن هتميشـهم والتمييـز ضـدَّهم، وتشـجيع عالجهـم        احلـدِّ بتعاطي مواد اإلدمان، واملساعدة على 

القــائم علــى األدلــة العلميــة، باألخــذ مبنظــور صــحي عــام يهــدف إىل تعــافيهم املســتدام وإعــادة     
السلطات احلكومية مبختلف مستوياهتا، مبـا يشـمل الـوزارات    إدماجهم يف اجملتمع، والتشارك مع 
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والسلطات احمللية املعنية بالرفاه والصحة والتربية وغريها، وكذلك مع اجملتمـع املـدين واجملتمعـات    
  ات؛خدِّراحمللية حسب االقتضاء، وذلك يف سياق اجلهود املبذولة للحد من الطلب على امل

ــدولَ األعضــاَء علــ  ُتشــجِّع  -٢   ــوفِّر، فيمــا يتعلــق باالضــطرابات املرتبطــة   ال ى أن ت
قائمة على األدلة العلميـة تراعـي منظـوراً صـحيا      ورعايةبتعاطي مواد اإلدمان، خدمات عالج 

عاما وتأخذ يف االعتبار احتياجات الشـباب املصـابني هبـذه االضـطرابات، وعوامـل مثـل السـنِّ        
دى شدَّة االضطرابات املعنية والعوامل املشدِّدة هلـا،  ونوع اجلنس واخللفية التربوية والثقافية وم

ات وأمنــاط تعاطيهــا واالعــتالل املــرتبط هبــا، وأن توسِّــع خــدِّرمثــل تعــاطي أنــواع خمتلفــة مــن امل
نطاق مشول الربامج القائمـة، وتضـمن أهنـا متاحـة للجميـع دون متييـز وعلـى حنـو طـوعي، وأن          

لوطنية، برامج خاصة بالشـباب يف السـجن وبعـد إطـالق     توفِّر حيثما أمكن، ووفقاً لتشريعاهتا ا
سراحهم وإعادة اندماجهم يف اجملتمع أو يف مرحلة خضوعهم للمراقبة أو تواجـدهم يف مرافـق   
الرعاية الداخلية، وأن تكفل توفري التـدريب جلميـع املهنـيني العـاملني يف جمـال الرعايـة الصـحية        

  كان واإلشراف عليهم؛واالجتماعية املعنيني هبذه الفئات من الس
الدولَ األعضـاَء علـى أن تنظـر يف تنفيـذ بـرامج للعـالج والتعـايف         تشجِّع أيضاً  -٣  

االجتماعية، مـن أجـل األطفـال    -املستدام قائمة على األدلة العلمية، مثل برامج الرعاية النفسية
هـم مـن األفـراد    اُألسـرة أو اجملتمـع احمللـي أو غري    أعضـاء والشباب، مع إمكانية أن يشارك فيها 

  ذوي الصلة؛
علــى أن تواصــل مجــع األدلــة العلميــة، وفقــاً   األعضــاَءالــدولَ  تشــجِّع كــذلك  -٤  

لتشريعاهتا الوطنية، وبالتعاون مـع سـائر املنظمـات املختصَّـة، بشـأن العـالج والرعايـة القـائمني         
طفـال والشـباب،   على األدلة العلمية لالضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي مـواد اإلدمـان املـوفَّرين لأل      

  حسبما يكون مناسباً، وأن تعمِّم هذه األدلة املتعلقة هبذا العالج وهذه الرعاية؛  
ات واجلرميــة أن يقــوم، إىل  خــدِّرإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    تطلــب  - ٥  

جانب سـائر املنظمـات التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة املختصـة األخـرى، وال سـيما           
الصحة العاملية، مبواصلة مجع األدلة العلمية عن الربامج الناجحة لعـالج الشـباب املصـابني    منظمة 

، وتزويد الدول األعضاء، بنـاًء علـى طلبـها،    ورعايتهمباضطرابات مرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان 
  بإرشادات ومساعدات يف وضع استراتيجيات وبرامج مكيَّفة مع احتياجاهتا الوطنية؛

ــ تــدعو  - ٦   دولَ األعضــاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن    ال
ات واجلرميـة، وفقـاً لقواعـد    خـدِّر امليزانية أو مسامهات عينيـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     

بناًء على طلبها يف تقيـيم االحتياجـات وبنـاء     األعضاءاألمم املتحدة وإجراءاهتا، بغية دعم الدول 
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ني املعــارف واملهــارات لــدى صــنَّاع السياســة واملمارســني والبــاحثني واملهنــيني    القــدرات وحتســ
  العاملني مع الشباب يف جمال عالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان.

    
  ٥٨/٣القرار 

تعزيز محاية األطفال والشباب، وخصوصاً فيما يتعلق ببيع وشراء املواد     
وطنية واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة على حنو اخلاضعة للمراقبة الدولية أو ال

     مشروع عرب اإلنترنت غري
  ات،خدِّرإنِّ جلنة امل  

اإلعالن السياسي وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية       إذ تستذكر    
اللذين اعتمدهتما اللجنة خـالل اجلـزء    )١٤(ات العاملية،خدِّرمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

 ٦٤/١٨٢الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسني، واعتمـدهتما اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     
أن ، واللذين ورد فيهمـا أنـه ينبغـي للـدول األعضـاء      ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ 

حترص على أن تكون برامج الوقاية موجَّهة حنو الشباب واألطفال وُمشرِكة هلم، تعزيزاً ملـداها  
خطراً شديداً على صحة وسـالمة ورفـاه    متثِّلات العاملية ال تزال خدِّرمشكلة امل وفعاليتها، وأنَّ

    )١٥(البشرية مجعاء، وخصوصاً الشباب،
ــة حقــوق الطفــل،   أيضــاً وإذ تســتذكر   ــواردة يف اتفاقي ــنصُّ يف  )١٦(االلتزامــات ال الــيت ت

املناسبة، مبا يف ذلـك التـدابري التشـريعية     التدابريعلى أن تتَّخذ الدول األطراف مجيع  ٣٣مادهتا 
ات مخــدِّرواإلداريــة واالجتماعيــة والتربويــة، لوقايــة األطفــال مــن االســتخدام غــري املشــروع لل

واملؤثِّرات العقلية، حسبما حتدَّدت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، وملنع اسـتخدام األطفـال   
  مشروعة،يف إنتاج تلك املواد واالجتار هبا بصورة غري 

املبــادئ التوجيهيــة للحكومــات بشــأن منــع بيــع املــواد اخلاضــعة   كــذلك وإذ تســتذكر  
ــت     ــة غــري املشــروع عــرب اإلنترن ــة الدولي ــة      )١٧(،للمراقب ــة ملراقب ــة الدولي ــا اهليئ ــيت أوصــت فيه ال

ات بأن تتَّخذ احلكومات طائفةً واسعةً من اإلجراءات تشمل أحكامـاً إداريـةً وتشـريعيةً    خدِّرامل
  ظيميةً هبدف كبح البيع غري املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة الدولية،وتن

                                                                    

  ، الفصل األول، الباب جيم.E/2009/28الوثيقة انظر   )١٤(
  (ب)، واإلعالن السياسي، الفقرة األوىل. ١٤خطة العمل، الفقرة   )١٥(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٦(
  .A.09.XI.6األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات   )١٧(



E/2015/28 
E/CN.7/2015/15 

 

V.15-02176 19 
 

ات واجلرميـة يف عـام   خـدِّر بنشـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     وإذ تنوِّه مـع التقـدير     
  ،اتخدِّرللمعايري الدولية للوقاية من تعاطي امل ٢٠١٣

آذار/مـــارس  ١٦ خاملـــؤرَّ ٥٠/١١أهنـــا كانـــت قـــد ســـلََّمت، يف قرارهـــا  وإذ تســـتذكر  
بشأن التعاون الدويل على منع التوزيع غري املشروع للمـواد املشـروعة اخلاضـعة للمراقبـة      ٢٠٠٧

الدولية عرب اإلنترنت، بأنَّ ذلك التوزيع غري املشروع للمواد املشروعة اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة   
راقب لتلك املواد الـيت يشـتريها عامـة    عرب اإلنترنت ُيَعدُّ مشكلةً متصاعدةً وبأنَّ االستخدام غري امل

  العاملي،  الناس، ال سيما األحداث، عرب اإلنترنت، ُيمثِّل خطراً كبرياً على الصحة على الصعيد
ــا   وإذ تســتذكر أيضــاً    ــا شــجَّعت، يف قراره ــؤرَّخ ٥٥/١أهن ــارس  ١٦ امل  ٢٠١٢آذار/م

املــواد ذات التــأثري النفســاين بشــأن تعزيــز التعــاون الــدويل يف التصــدِّي للتحــديات الــيت تطرحهــا  
ــاطي         ــاط التع ــات املتاحــة عــن أمن ــوم، اســتناداً إىل املعلوم ــى أن تق ــدولَ األعضــاَء عل ــدة، ال اجلدي
وخماطره على الناس، وخصوصاً خماطره على الشباب، باعتماد تـدابري مناسـبة هتـدف إىل خفـض     

  العرض والطلب وفقاً لتشريعاهتا الوطنية،
 ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢١ املـؤرَّخ  ٥٧/٣حضَّـت، يف قرارهـا   أهنـا   وإذ تستذكر كذلك  

ات القائمـة علـى أدلَّـة علميـة باعتبارهـا اسـتثماراً يف       خـدِّر بشأن التـرويج للوقايـة مـن تعـاطي امل    
رفاهة األطفال واملراهقني والشباب واُألسر واجملتمعات، مجيَع الدول األعضاء علـى أن تتوسَّـع   

وسياسـات وقائيـة تسـتهدف األطفـال واملـراهقني والشـباب        ومتضي قُُدماً يف استحداث بـرامج 
  ات،خدِّرواُألسر واجملتمعات احمللية وتكون مصمَّمةً لتشجيع البدائل الفعَّالة لتعاطي امل

ــا وإذ تســتذكر    ــؤرَّخ ٥٧/٩قراره ــارس ٢١ امل ــاون    ٢٠١٤ آذار/م ــز التع بشــأن تعزي
حلادثـات املتعلقـة هبـا واإلبـالغ عنـها، الـذي       الدويل على استبانة املؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة وا  

دعت فيه الدولَ األعضاَء إىل القيام بأمور منها اتِّخاذ تـدابري مناسـبة لتعزيـز التعـاون الـدويل يف      
ــة يف توزيعهــا،       ــق املتَّبع ــدة، والطرائ ــؤثِّرات النفســانية اجلدي ــادل املعلومــات بشــأن اســتبانة امل تب

وغريها الضالعة يف إنتاج تلـك املـواد وجتهيزهـا وتوزيعهـا     وأساليب عمل التنظيمات اإلجرامية 
  على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك دروب اإلمداد، واستخدام اإلنترنت لتيسري أنشطتها تلك،

الدولَ األعضاَء إىل التصدِّي بسرعة وفعالية للخطر الناشئ، وخصوصـاً   تدعو  ‐١  
خلاضــعة للمراقبــة الدوليــة أو الوطنيــة  علــى األطفــال والشــباب، مــن جــراء بيــع وشــراء املــواد ا  

  واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة على حنو غري مشروع عرب اإلنترنت؛
الــدول األعضــاء علــى أن تضــع وتنفِّــذ، وفقــاً لتشــريعاهتا الوطنيــة،         تشــجِّع  -٢  

استراتيجيات وبرامج وتدابري وقائية تركِّز على اُألسر واملدارس وغريها مـن األطـر االجتماعيـة    
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ذات الصلة، وترمي إىل محاية األطفال والشباب من املخاطر احملتملة املرتبطة ببيع وشراء املـواد  
النفسـانية اجلديـدة علـى حنـو غـري مشـروع عـرب         ؤثِّراتاخلاضعة للمراقبة الدولية أو الوطنية واملـ 

  اإلنترنت، مبا يف ذلك عرب شبكات التواصل االجتماعي وغريها من الشبكات االجتماعية؛
إىل الدول األعضاء أن تنفِّذ تدابري ترمي إىل تعزيز الـوعي لـدى اُألسـر     تطلب  -٣  

ويف املدارس وغريها من األطر االجتماعية ذات الصلة، باملخاطر احملتملة املذكورة فيمـا تقـدَّم،   
  مع مراعاة ما هلذه املخاطر من عواقب جسيمة على صحة األطفال والشباب ورفاههم؛

ل األعضاء على وضع برامج وقائية تشتمل على مواضيع االسـتخدام  الدو تشجِّع  - ٤  
ات، مبـا يف ذلـك املخـاطر علـى الصـحة      خـدِّر اآلمن لإلنترنت واملخـاطر واآلثـار املرتبطـة بتعـاطي امل    

  والرفاه، ودعم تعميم الرسائل املعنية عرب الوسائط األنسب للجمهور املستهدف هبا؛
معـاً، مـن خـالل التعـاون الثنـائي واإلقليمـي        بالدول األعضـاء أن تعمـل   هتيُب  -٥  

والـــدويل، حســـبما يكـــون مناســـباً، علـــى تنفيـــذ هـــذا القـــرار مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات   
ــها         ــة يســتفيد من ــات دولي ــة آلي ــب، وإقام ــد الطل ــة، عن واملمارســات الفضــلى واملســاعدة التقني

حتسـني وتعزيـز قـدرهتم علـى     العاملون يف امليادين ذات الصلة يف القطاعني العام واخلاص، بغيـة  
  التصدي هلذه املخاطر؛  

الدول األعضاء على الترويج لوضع تـدخالت وسياسـات قائمـة علـى      تشجِّع  -٦  
 ؤثِّراتاألدلة العلمية من أجل منع بيـع وشـراء املـواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة أو الوطنيـة واملـ        

تصدي هلما، مع إيـالء اهتمـام خـاص    النفسانية اجلديدة على حنو غري مشروع عرب اإلنترنت وال
  )١٨(؛اتخدِّراملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املحلماية األطفال والشباب ومع مراعاة 

ــاً لتشـــريعاهتا الوطنيـــة، عالقـــات    تـــدعو  -٧   الـــدول األعضـــاء إىل أن تقـــيم، وفقـ
اء املـواد  بكيانات القطاع اخلاص اليت ميكـن أن ُيسـاء اسـتخدام خـدماهتا يف عمليـات بيـع وشـر       

النفسـانية اجلديـدة علـى حنـو غـري مشـروع عـرب         ؤثِّراتاخلاضعة للمراقبة الدولية أو الوطنية واملـ 
اإلنترنت، مثل مقدِّمي خـدمات اإلنترنـت، وخـدمات الربيـد والسـعاة، واخلـدمات املاليـة مثـل         

مهـا يف  اخلدمات املصرفية وخدمات البطاقات االئتمانية واملدفوعات اإللكترونيـة، وتطلـب دع  
  حتري تلك العمليات؛

ــدعو   -٨   ــدول األعضــاء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   ت ات واجلرميــة خــدِّرال
ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة           

                                                                    

  ).٢٠١٣لمخدِّرات واجلرمية (فيينا، لمكتب األمم املتحدة   )١٨(
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ووالياهتـا، إىل   ات وإدماهنـا، وفقـاً الختصاصـاهتا   مخـدِّر املعنية، مبا يف ذلـك املرصـد األورويب لل  
  التشارك يف املعلومات واملمارسات الفضلى بغية تنفيذ هذا القرار؛

ات علـى أن تواصـل العمـل علـى التوعيـة      خـدِّر اهليئـةَ الدوليـة ملراقبـة امل    تشجِّع  -٩  
ــة واملــ        ــة أو الوطني ــة الدولي ــواد اخلاضــعة للمراقب ــع وشــراء امل ــا بي ــيت يطرحه  ؤثِّراتباملخــاطر ال

  دة على حنو غري مشروع عرب اإلنترنت؛النفسانية اجلدي
ات واجلرميـة أن  خـدِّر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب  -١٠  

  القرار؛  يقدِّم إليها يف دورهتا الستني تقريراً عن التدابري املتَّخذة والتقدُّم احملَرز يف تنفيذ هذا
حنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املا تــدعو  -١١  

  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

  ٥٨/٤القرار 
     الترويج لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلة    

  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  
عاملية وفقاً ألحكام االتفاقية الوحيـدة  ات الخدِّروجوب معاجلة مشكلة امل إذ تعيد تأكيد  

ــة بربوتوكــول ســنة   ١٩٦١ات لســنة مخــدِّرلل ــؤثِّرات   )١٩(،١٩٧٢، بصــيغتها املعدَّل ــة امل واتفاقي
ات خـدِّر واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االتِّجـار غـري املشـروع يف امل        )٢٠(،١٩٧١العقلية لسنة 

  ات،خدِّرمجيعها إطار النظام الدويل ملراقبة املاليت تشكِّل  )٢١(،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 
املتعلــق بالتــدابري  ١٩٨٨مــن اتفاقيــة ســنة   ١٤مضــمون املــادة  وإذ تضــع يف اعتبارهــا  

ة والقضاء على تلـك الزراعـة، والتعـاون مـن     خدِّرالالزمة ملنع الزراعة غري املشروعة للنباتات امل
  أجل زيادة فعالية تلك التدابري،

ه ينبغـي تنفيـذ السياسـات والـربامج ذات املنحـى اإلمنـائي يف       علـى أنَّـ   كيـد وإذ تعيد التأ  
ات مبا يتوافق مع مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكام القـانون الـدويل   خدِّرامل مكافحة

وخصوصـاً مـع االحتـرام التـام لسـيادة الـدول وسـالمتها         )٢٢(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
                                                                    

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٩(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )٢٠(

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللَّد   )٢١(
 ).٣-دألف ( ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٢(
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دم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للـدول، وجلميـع حقـوق اإلنسـان وحرياتـه         اإلقليمية وملبدأ ع
األساسية والكرامة املتأصلة يف األفراد كافة، ومبدأ التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بـني  

وإذ تأخـذ   )٢٣(الدول، وكذلك مبدأ املسؤولية العامـة واملشـتركة، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     
  صية أوضاع اجملتمعات احمللية والبلدان واألقاليم،يف االعتبار خصو

ــد    ــد أيضــاً تأكي ــة العامــة يف دورهتــا     وإذ تعي ــه اجلمعي اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدت
ة غـري  خـدِّر وخطة العمل بشأن التعاون الدويل علـى إبـادة احملاصـيل امل    )٢٤(االستثنائية العشرين،

  )٢٥(املشروعة وبشأن التنمية البديلة،

االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن  يف اعتبارهــاوإذ تضـع    
 )٢٦(ات العامليـة، خـدِّر التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل      

اللذين اعتمدهتما اللجنةُ يف اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسـني واجلمعيـةُ العامـة    
  ،٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٤/١٨٢يف قرارها 
، يف البيـــان الـــوزاري أنَّ الـــوزراء واملمـــثِّلني احلكـــوميني أكَّـــدوا جمـــدَّداً وإذ تســـتذكر   

 ٢٠١٤عـام   ات يفخـدِّر املشترك املنبثق عن االسـتعراض الرفيـع املسـتوى الـذي أجرتـه جلنـة امل      
بشـأن التعــاون الـدويل صــوب    عمــلبشـأن تنفيــذ الـدول األعضــاء لإلعـالن السياســي وخطـة ال    

علـى خطـة العمـل بشـأن      )٢٧(،ات العامليـة خدِّراستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
ة غــري املشــروعة وبشــأن التنميــة البديلــة ومبــادئ  خــدِّرالتعــاون الــدويل علــى إبــادة احملاصــيل امل 

بـاجلهود الـيت تبـذهلا خمتلـف الـدول       بـوا ورحَّ )٢٨(املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلـة،  األمم
للحد بصورة كبرية من الزراعة غري املشروعة للمحاصـيل بسـبل منـها االسـتراتيجيات اإلمنائيـة      

  مثل التنمية البديلة، مبا يشمل برامج التنمية البديلة الوقائية،
يف البيـان  أنَّ الوزراء واملمثِّلني احلكوميني شجَّعوا الـدول األعضـاء،    وإذ تستذكر أيضاً    

الوزاري املشترك، على أن هتتـدي مببـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية بشـأن التنميـة البديلـة عنـد          

                                                                    

 .A/56/326مرفق الوثيقة   )٢٣(
  .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٢٤(
 ، هاء.٢٠/٤-معية العامة، داقرار اجل  )٢٥(
 األول، الباب جيم. ، الفصلE/2009/28 الوثيقة انظر  )٢٦(
األول،  ، الفصل(E/2014/28) ٨ ، امللحق رقم٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٢٧(

  .الباب جيم
 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٨(
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وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها، مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية، وأعـادوا التأكيـد علـى    
يــة الوطنيــة، وأقــرُّوا  ســقة مــع األطــر القانون احلاجــة إىل توطيــد اســتراتيجيات تعاونيــة دوليــة متَّ 

باحلاجــة إىل تعزيــز اســتراتيجيات مســتدامة ملراقبــة احملاصــيل، وأقــرُّوا أيضــاً بالــدور اهلــام الــذي  
علـى حنـو يشـمل،     )٢٩(تضطلع به البلدان اليت تراكمـت لـديها خـربات يف جمـال التنميـة البديلـة      

  حسب االقتضاء، التنمية البديلة الوقائية،
كـــانون األول/  ١٨املـــؤرَّخ  ٦٨/١٩٦قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وإذ تســـتذكر مـــع التقـــدير    

، الذي اعتمدت فيه اجلمعية مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشـأن التنميـة البديلـة،    ٢٠١٣ديسمرب 
وشجَّعت الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملؤسَّسات املالية الدولية والكيانات وسـائر اجلهـات   

  اإلرشادية يف االعتبار عند وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها،املعنية على أخذ املبادئ 
 آذار/ ١٢املــؤرَّخ  ٥٣/٦، و٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٠املــؤرَّخ  ٥٢/٦قراراهتــا  وإذ تســتذكر    

 ٢٠١٢آذار/مـارس    ١٦املـؤرَّخ   ٥٥/٤، و٢٠١١آذار/مارس  ٢٥املؤرَّخ  ٥٤/٤، و٢٠١٠مارس 
  ،٢٠١٤آذار/مارس  ٢١املؤرَّخ  ٥٧/١و
ات خـدِّر بالتقرير الذي يتنـاول املناقشـة املواضـيعية للجمعيـة العامـة بشـأن امل       إذ حتيط علماو    

  )٣٠(،٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٦باعتبارمها خطراً يهدِّد التنمية، اليت ُعِقدت يف نيويورك يف  واجلرمية
كة ات العامليـة تظـلُّ مسـؤولية عامـة ومشـتر     خـدِّر علـى أنَّ مشـكلة امل   وإذ تعيد التأكيـد     

 ومتعـدِّد تقتضي تعاوناً دوليـا فعَّـاالً ومتزايـداً وتتطلَّـب اتِّبـاع هنـج متكامـل ومتعاضـد ومتـوازن          
  التخصُّصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،

ات العامليـة ال تـزال   خـدِّر بأنَّ العديد من التحديات الـيت تفرضـها مشـكلة امل    وإذ تسلِّم    
ظهـرت يف بعـض أحنـاء العـامل، وإذ ُتشـدِّد علـى ضـرورة أخـذ          قائمة، وبأنَّ حتديات جديدة قد

  هذه االجتاهات اجلديدة بعني االعتبار لدى تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل،
ــديلٌ ُمهــم ومشــروع وجمــد ومســتدام للزراعــة غــري      وإذ ُتقــرُّ   ــة هــي ب ــة البديل ــأنَّ التنمي ب

ات العامليـة وسـائر التحـدِّيات    خـدِّر ة مشـكلة امل ات وتدبٌري فعَّال ملواجهـ خدِّراملشروعة حملاصيل امل
ات، وأنَّها ينبغي أن ُتـدَرج يف السياسـات اإلمنائيـة الوطنيـة،     خدِّراليت تطرحها اجلرائم املرتبطة بامل

ات وأحـُد  خـدِّر حسب االقتضاء، وأنَّها خياٌر يساعد على ختليص اجملتمعات من ظاهرة تعاطي امل
                                                                    

 ٢٠٠٧/١٢و ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٧املؤرَّخ  ٢٠٠٦/٣٣االقتصادي واالجتماعي وفقاً لقرارات اجمللس   )٢٩(
التنميةَ يشمل مفهوُم التنمية البديلة  ،٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٤املؤرَّخ  ٢٠٠٨/٢٦و ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٥  املؤرَّخ
 الوقائية بأسلوب يركِّز على االستدامة والتكامل يف االرتقاء بأسباب عيش الناس. البديلة

 متاح على املوقع الشبكي لرئيس اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني  )٣٠(
)www.un.org/en/ga/president/66/Issues/drugs/drugs-crime.shtml(. 
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ات بصورة غـري مشـروعة،   خدِّروالربامج املتعلقة باحلدِّ من إنتاج امل املكوِّنات الرئيسية للسياسات
وجزٌء ال يتجزَّأ من اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لتحقيـق التنميـة املسـتدامة داخـل جمتمعاهتـا مـن       

  ات العاملية،خدِّراالقتصادية ملشكلة امل- خالل معاجلة العوامل واآلثار االجتماعية
ه ينبغي أن يراعى لدى صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وبـرامج التنميـة    أن وإذ تؤكِّد جمدَّدا  

البديلــة، الــيت تشــمل عنــد االقتضــاء اســتراتيجيات وبــرامج للتنميــة البديلــة الوقائيــة، مــا لــدى     
اجملتمعات احمللية والفئات املتضررة من الزراعة غـري املشـروعة للمحاصـيل املسـتخدمة يف إنتـاج      

عف ومــا هلــا مــن احتياجــات خاصــة، وذلــك ضــمن اإلطــار  ات مــن مــواطن ضــخــدِّراملوصــنع 
  األوسع للسياسات الوطنية،

أنَّ الـدعم املـايل اإلمجـايل ملشـاريع وبـرامج التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا           وإذ تالحظ بقلـق   
التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء، مل ميثِّل سـوى نسـبة ضـئيلة مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        

من اجملتمعات احملليـة واُألسـر املنخرطـة يف الزراعـة غـري املشـروعة        ةضئيل نسبةإالَّ إىل ومل يصل 
  ات على نطاق العامل،خدِّرحملاصيل امل
ات العاملية، املزمـع  خدِّربأمهية الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املوإذ تسلِّم  

الـذي ُحـدِّد يف اإلعـالن     ٢٠١٩الطريق حنو عـام  ، بصفتها معلَماً بارزاً على ٢٠١٦عقدها يف عام 
السياســي كموعــد مســتهدف الســتعراض التنفيــذ، مســتذكرة مــا كــان لــدورة اجلمعيــة العامــة          

  ، من دور يف حتديد مفهوم التنمية البديلة وتعزيزه،١٩٩٨االستثنائية العشرين، اليت ُعقدت يف عام 
الــذي سيتضــمن فصــالً ، ٢٠١٥ي ات العــاملخــدِّرتقريــر املبقُــرب صــدور  وإذ ترحِّــب  
  ات واجلرمية،خدِّرللتنمية البديلة، والذي هو من إعداد مكتب األمم املتحدة املعين بامل خمصَّصاً

مبا تؤدِّيه البلدان اليت اكتسبت خربةً واسـعةً يف جمـال التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا        وإذ ُتقرُّ  
ــة، حســب االقتضــاء، مــن دور     ــة الوقائي ــة البديل ــرويج للممارســات الفضــلى   التنمي هــام يف الت

تلـك املمارسـات    التشـارك يف والدروس املستفادة مـن هـذه الـربامج، وإذ تـدعوها إىل مواصـلة      
الفضــلى مــع الــدول املتضــرِّرة مــن زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة، وكــذلك مــع ســائر الــدول  

ا، عنــد االقتضــاء، ، هبـدف اســتخدامه نزاعــاتاألعضـاء املهتمــة، مبــا فيهــا الـدول اخلارجــة مــن   
  حبسب اخلصائص الوطنية لكل دولة،

بالدول األعضاء أن تأخذ مبادَئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنميـة   هتيب  -١  
بعني االعتبار الواجب لدى صوغ وتنفيـذ وتقيـيم بـرامج ومشـاريع التنميـة البديلـة،        )٣١(البديلة

                                                                    

 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣١(
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عنــد االقتضــاء، ممــا يســهم يف تعمــيم املبــادئ  فيهــا بــرامج ومشــاريع التنميــة البديلــة الوقائيــة مبــا
 اإلرشادية وتنفيذها؛

بالدول األعضـاء وسـائر اجلهـات املاحنـة أن تنظـر يف تقـدمي دعـم طويـل          هتيب  -٢  
األمد لربامج ومشـاريع التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا بـرامج ومشـاريع التنميـة البديلـة الوقائيـة عنـد            

املشـروعة للمحاصـيل وتعـاجل العوامـل ذات الصـلة، مـن       االقتضاء، اليت تستهدف الزراعـة غـري   
أجــل اإلســهام يف اســتدامة التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية ويف القضــاء علــى الفقــر وتــدعيم    
سيادة القانون، بوسائل منها اتِّباع ُنهـج حمسَّـنة ذات منحـى إمنـائي تكفـل تنفيـذَ تـدابري التنميـة         

البىن التحتية وتعزيَز مشاركة اجملتمعـات   احمللية وحتسَني احلكومات واملؤسَّسات الريفية وتدعيَم
  احمللية، مع مراعاة احلاجة اخلاصة إىل توفري فرص عمل للنساء والفتيات؛

الدول األعضاء على مواصـلة وتعزيـز التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيد        تشجِّع  -٣  
لبديلـة املسـتدامة، مبـا فيهـا     الدويل وامتالك أصحاب املصلحة للمشاريع، دعماً لـربامج التنميـة ا  

برامج التنمية البديلـة الوقائيـة، عنـد االقتضـاء، باعتبارهـا أجـزاء أساسـية مـن أيِّ اسـتراتيجيات          
سـيما يف املنـاطق    ناجحة ملراقبـة احملاصـيل، مـن أجـل زيـادة النتـائج اإلجيابيـة لتلـك الـربامج، ال         

ات واملــؤثِّرات خــدِّرة يف إنتــاج املاملتضــرِّرة مــن الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل املســتخدم  
العقلية واملناطق املعرَّضة خلطر تلك الزراعـة غـري املشـروعة، مـع مراعـاة مبـادئ األمـم املتحـدة         

  اإلرشادية بشأن التنمية البديلة؛
املؤسســات املاليــة الدوليــة ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري  تشــجِّع   -٤  

على زيـادة دعمهـا للتنميـة الريفيـة لصـاحل املنـاطق والفئـات        احلكومية وكيانات القطاع اخلاص 
ات، مــن خــالل متويــل مــرن  خــدِّرالســكانية املتضــررة مــن الزراعــة غــري املشــروعة حملاصــيل امل   

ع الـدول املتضـررة علـى أن تظـلَّ، بالقـدر املمكـن، ملتزمـة التزامـاً قويـا          وطويل األمـد، وتشـجِّ  
  فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء؛بتمويل برامج التنمية البديلة، مبا 

الدولَ األعضاَء اليت هلا جتربة واسعةٌ يف جمـال التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا      تشجِّع   -٥  
املمارسـات الفضـلى، عنـد    التعريـف ب التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء، على أن تواصلَ 

أن التنمية البديلة املتكاملـة واملسـتدامة، الـيت    الطلب، وتواصل تعزيز وتوطيد التعاون الدويل بش
تشــمل يف بعــض احلــاالت التنميــة البديلــة الوقائيــة، مبــا يف ذلــك التعــاون عــرب القــارات وعلــى    

  الصعيد األقاليمي والتعاون التقين على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
ويـل األمـد مـن جانـب     أنَّ تنفيذ املبادئ اإلرشادية سيتطلَّب التزامـاً ط  تالحظ  -٦  

الـــدول األعضـــاء وحتـــاوراً وتعاونـــاً فيمـــا بـــني أصـــحاب املصـــلحة املعنـــيني بـــدءاً باجملتمعـــات  
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والســلطات احملليــة وانتــهاًء بصــنَّاع السياســات علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي، وسيقتضــي 
نظمــات الدوليــة ات واجلرميــة وســائر املخــدِّرتعاونــاً وثيقــاً بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل

ــة، باإلضــافة إىل        ــة واجلهــات املاحنــة واملؤسَّســات املالي ــة ووكــاالت التنمي واملنظمــات اإلقليمي
اجملتمع املدين، من أجل تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى، وزيادة اجلهود املبذولـة لتـرويج   

  التنمية البديلة املستدامة وفقاً للمبادئ اإلرشادية؛
ح احلكومة التايلندية استضـافة حلقـة دراسـية/حلقة عمـل دوليـة      باقترا ترحِّب  -٧  

  عن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلة؛
ــدعو  -٨   ــَب األمــم املتحــدة املعــين بامل    ت ــدولَ األعضــاَء ومكت ات واجلرميــة خــدِّرال

الدوليـة ودوائـَر اجملتمـع املـدين     واملؤسَّسات املالية الدولية واجلهات املاحنة واملنظمات اإلقليمية و
وسائَر أصحاب املصلحة املعنيني بالتنمية البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلـة الوقائيـة، إىل النظـر    

  يف احللقة الدراسية/حلقة العمل الدولية؛ على حنو نشيطيف املشاركة 
ت واجلرميـة أن  اخـدِّر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب  -٩  

  يف دورهتا التاسعة واخلمسني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.يقدِّم إليها 
    

  ٥٨/٥القرار 
  دعم التعاون بني سلطات الصحة العمومية وسلطات العدالة يف السعي     

   اختاذ تدابري بديلة عن اإلدانة أو العقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم إىل
     اتخدِّرملبا البسيطة املتصلة

  ،اتخدِّرإنَّ جلنة امل  
أنَّ االضـــطرابات النامجـــة عـــن تعـــاطي مـــواد اإلدمـــان هـــي حـــاالت طبيـــة   إذ تـــدرك  
  اجتماعية ينبغي معاجلتها على حنو مناسب،-ونفسية

أنَّ كثرياً من األشـخاص الـذين يعـانون مـن االضـطرابات النامجـة عـن         وإذ تدرك أيضاً  
ال ُتتـاح هلـم إمكانيـة    قـد   حيـث طائلة نظـام العدالـة اجلنائيـة،    تعاطي مواد اإلدمان يقعون حتت 

  )٣٢(احلصول على الرعاية أو العالج أو ال يتلقُّون تلك الرعاية أو العالج،

                                                                    

 .١٣الصفحة )، A.14.XI.7(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠١٤تقرير املخدِّرات العاملي   )٣٢(
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ــة   وإذ تســـتذكر   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرَّخ  ٦٩/١٩٢قـ كـ
إىل احلـدِّ مـن اكتظـاظ     ، الذي أوصت فيه اجلمعيةُ الدولَ األعضاء بـأن تواصـل السـعي   ٢٠١٤

الســـجون واللجـــوء، حســـب االقتضـــاء، إىل التـــدابري غـــري االحتجازيـــة كبـــدائل عـــن احلـــبس 
ــبل     ــادة ُس ــاطي قبــل احملاكمــة، والتشــجيع علــى زي ــدفاع   اللجــوءاالحتي ــة وال إىل آليــات العدال

واعـد  القانوين، وتعزيز بـدائل السـجن، ودعـم بـرامج إعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج، وفقـاً لق         
  )٣٣(املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)،  األمم

ــا التـــدابري غـــري     وإذ تـــذكِّر   ــا فيهـ ــة، مبـ ــاذ تـــدابري بديلـ ــة اختـ ــاء بإمكانيـ الـــدولَ األعضـ
االحتجازيـــة، يف املرحلـــة الســـابقة للمحاكمـــة وأثنـــاء احملاكمـــة ويف مرحلـــة إصـــدار احلكـــم،  

  ات، وفقاً لقواعد طوكيو،خدِّرتصلة باملاجلرائم البسيطة امل  يف
التـدابري البديلـة عـن اإلدانـة أو العقوبـة       هـذه أنه عادة ما جيوز تطبيـق مثـل    وإذ تالحظ  

  ات،خدِّرعلى اجلرائم البسيطة وغري العنيفة املتصلة بامل
التــدخُّل وتــوفري العــالج مــن تعــاطي  لعمليــاتالتنفيــذ الصــحيح  أنَّوإذ تالحــظ أيضــاً   

علـى تعـافيهم مـن     اأن ُيسـاعد ميكـن  ات بطريقة مسـتندة إىل أدلـة علميـة هلـؤالء األفـراد      رخدِّامل
االضطرابات النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان وُيقلِّال من احتماالت ممارسة أنشطة غـري قانونيـة   

  )٣٤(حتقيق نتائج فعَّالة يف جمال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، ايف املستقبل وُيعزِّز
واتفاقيــة املــؤثِّرات  )٣٥(،١٩٦١ات لســنة مخــدِّرأنَّ االتفاقيــة الوحيــدة للذ تســتذكر وإ  

ات خـدِّر االتِّجـار غـري املشـروع يف امل    ملكافحـة واتفاقية األمم املتحدة  )٣٦(،١٩٧١العقلية لسنة 
دة، على أنـه جيـوز   تنص، بدرجات متفاوتة يف حاالت حمدَّ (٣٧)،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

ات، إمَّـا عوضــاً عـن إدانتــهم أو معاقبتــهم،   خــدِّرأن تعــرض علـى اجلنــاة مـن متعــاطي امل   للـدول 
باإلضــافة إىل إدانتــهم أو معاقبتــهم، تــدابري مــن قبيــل العــالج أو التعلــيم أو الرعايــة الالحقــة   أو
  إعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج يف اجملتمع،  أو

                                                                    

  .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٣(
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، ورقة مناقشة عنواهنا "من اإلكراه إىل التالحم: العالج من   )٣٤(

ة االرهتان للمخدِّرات بالرعاية الصحية ال بالعقوبة"، مبنية على حلقة عمل علمية ُعِقدت يف فيينا يف الفتر
  .٥، الصفحة ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٣٠إىل  ٢٨املمتدة من 

  .٣٨(أ) و(ب)، واملادة  ١، الفقرة ٣٦، املادة ٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(
  ) (ب).١، الفقرة (٢٢واملادة  ٢٠، املادة ١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣٦(
  (ج) و(د).  ٤، الفقرة ٣، املادة ٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢نفسه، اجمللد املرجع   )٣٧(
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العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب       أنَّ اإلعالن السياسـي وخطـة   أيضاً وإذ تستذكر  
ينصَّــان علــى أنَّــه ينبغــي  )٣٨(العامليــة اتخــدِّراملاســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة 

للدول األعضاء أن تنظر، وهي تعمل ضمن أُطرهـا القانونيـة وطبقـاً للقـانون الـدويل السـاري،       
ات وإتاحــة الرعايــة للمــذنبني  خــدِّرميف الســماح بتنفيــذ اخليــارات اخلاصــة مبعاجلــة االرهتــان لل  

  العالج كبديل للحبس، توفريتنفيذاً تاما، وخصوصاً، حيثما يكون مناسباً، 
ــدائل   ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٦ املــؤرَّخ ٥٥/١٢قرارهــا  كــذلك وإذ تســتذكر   ــون "ب واملعن

  وسالمتهم"، الناسصحة  تدعمالسَّجن، يف جرائم معيَّنة، كاستراتيجيات خلفض الطلب 
ات العاملية ما زالت مسؤولية عامـة ومشـتركة تقتضـي    خدِّرأنَّ مشكلة املذ تستذكر وإ  

ومتعـدِّد التخصُّصـات   ومتعاضـد  املزيد من التعاون الدويل الفعَّال وتتطلَّـب اتِّبـاع هنـج متكامـل     
  ات والطلب عليها،خدِّرومتوازن يف استراتيجيات خفض عرض امل

لإلدانــة أو العقوبــة يف حــاالت مناســبة مــن اجلــرائم  أنَّ تــوفري بــدائل فعَّالــة وإذ تالحــظ  
  ،السجونات قد تقلِّل من اكتظاظ خدِّرالبسيطة املتصلة بامل

املبــدأ الــذي مفــاده أنَّ مــن مســؤولية الــدول أن تعــرِّف اجلــرائم وتقــرِّر      وإذ تســتذكر  
  العقوبات املناسبة هلا،

وفَّر ملن يعانون من اضـطرابات  أنَّ جمموعةً من اخلدمات الصحية الشاملة ُتوإذ تالحظ     
نامجة عن تعـاطي مـواد اإلدمـان وُتنفَّـذ مـن خـالل مكوِّنـات مـن نظـام العدالـة، مثـل الفحـص             
ــة مــن اجلرعــات      لكشــف االضــطرابات النامجــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان وعالجهــا، والوقاي

شـرية والتـهاب   املفرطة وعالجها، وخدمات دعم التعايف، والوقاية من فـريوس نقـص املناعـة الب   
الكبد الوبائي وغريها من األمراض املعدية واضطرابات الصـحة العقليـة ومعاجلـة املصـابني هبـا،      
وذلك بغية التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية النامجة عن اضطرابات تعاطي مـواد اإلدمـان   

  على الصحة العمومية واجملتمع،
ترنـــة بتـــدابري بديلـــة عـــن اإلدانـــة  أنَّ خـــدمات صـــحية شـــاملة مق وإذ تالحـــظ أيضـــاً  

مثـل األحكـام    )٣٩(ات،خـدِّر العقوبة ُتوفَّر يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة بامل أو
ــرامج التحويــل قبــل احملاكمــة أو خالهلــا، أو االحتجــاز يف      القضــائية املخفَّضــة أو املعلَّقــة، أو ب

                                                                    

  ، الفصل األول، الباب جيم.E/2009/28الوثيقة انظر   )٣٨(
 Handbook of Basic Principles and( دليل املبادئ األساسية واملمارسات الواعدة بشأن بدائل احلبسانظر   )٣٩(

Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series (  
  ).E.07.XI.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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أو جـرب ضـرر الضـحايا، أو االختبـارات العشـوائية      و الغرامـات،  أاملنـزل، أو اخلدمـة اجملتمعيـة،   
ــة     خــدِّرلكشــف تعــاطي امل  ــع، وذلــك بغي ــد املواق ــاملي لتحدي ــع بواســطة النظــام الع ات، أو التتبُّ

استحداث توليفة فعَّالة من اجلزاءات احملدودة وخدمات العالج الـيت ميكـن أن تـؤدِّي إىل احلـدِّ     
  ج صحية أفضل وختفيض التكاليف على الدولة،من اجلرمية مبزيد من الفعالية وحتقيق نتائ

أنَّ بعــض الــدول األعضــاء لــديها بــرامج رعايــة صــحية عموميــة    وإذ تالحــظ كــذلك  
وبرامج إعادة تأهيـل متاحـة للجميـع، وتسـتطيع تـوفري تلـك اخلـدمات الصـحية لألفـراد ضـمن           

  نظام العدالة اجلنائية،
طات العدالـة اجلنائيـة ميكـن أن    أنَّ تعـاون سـلطات الصـحة العموميـة وسـل     وإذ تالحظ   

يــؤدي إىل حتســني اســتخدام هــذه الســلطات للمــوارد لفائــدة صــحة وســالمة ورفــاه املصــابني    
  ،احمللية وجمتمعاهتمباالضطرابات النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان وأسرهم 

أنَّ سلطات العدالة والصـحة يف الـدول األعضـاء قـد ترغـب يف بنـاء       وإذ تضع يف اعتبارها     
درات على توفري خدمات مستندة إىل أدلَّة علمية يف جمال الصحة العمومية، مثل خدمات العـالج  ق

ات وخـدمات دعـم التعـايف، وذلـك بغيـة التنفيـذ الفعَّـال لتـدابري         خدِّرالسلوكي والدوائي لتعاطي امل
  ات،دِّرخبديلة عن اإلدانة أو العقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة بامل

ات خـدِّر بالعمل املستمر الذي يضطلع به مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     وإذ ترحِّب    
واجلرمية يف الترويج إلصالحات مستندة إىل أدلَّة علمية بشأن األحكـام القضـائية والعـالج مـن     

  ات وخدمات دعم التعايف،خدِّرتعاطي امل
التعـاون بـني سـلطات الصـحة      الدول األعضاء إىل أن تستخدم، من خـالل  تدعو  - ١  

وسلطات العدالة، جمموعة واسعة من التدابري البديلة عن اإلدانة أو العقوبة يف احلـاالت املناسـبة مـن    
  ات من أجل حتسني صحة وسالمة األفراد واألسر واجملتمعات؛خدِّراجلرائم البسيطة املتصلة بامل

بديلــة عــن اإلدانــة   الــدول األعضــاء علــى وضــع أو اعتمــاد تــدابري      تشــجِّع   -٢  
ات تعــزِّز إعــادة تأهيــل خــدِّرالعقوبــة يف احلــاالت املناســبة مــن اجلــرائم البســيطة املتصــلة بامل   أو

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نامجـة عـن تعـاطي مـواد اإلدمـان ممَّـن ارتكبـوا جـرائم         
  ات وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، حسب االقتضاء؛خدِّربسيطة متصلة بامل

الــدول األعضــاء إىل تعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا مــن أجــل تــوفري تــدابري    تــدعو  -٣  
ات وتعزيــز الصــحة العموميــة، وخصوصــاً    خــدِّرمناســبة هتــدف إىل خفــض الطلــب علــى امل    
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ات، عـــن طريـــق تـــوفري تـــدابري بديلـــة عـــن اإلدانـــة خـــدِّرللمـــدانني جبـــرائم بســـيطة متصـــلة بامل
  راعاة الظروف اخلاصة بكل بلد ومنطقة؛العقوبة، يف احلاالت املناسبة، مع م  أو

أن جتمـع وتتبـادل،   الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية على تشجِّع   -٤  
املعلومات العلمية واألحباث وأفضل املمارسات والبيانات عن نتـائج التعـاون    حسب االقتضاء،

البديلـة عـن اإلدانـة أو     بني سلطات العدالة وسلطات الصحة العمومية بشأن اسـتخدام التـدابري  
  ات؛خدِّرالعقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة بامل

سلطات الصحة العمومية وسـلطات العدالـة علـى إنشـاء آليـات مناسـبة       تشجِّع   - ٥  
لتعزيز التعاون الفعَّال والتواصل وتبادل املعلومات بانتظام عـن تنفيـذ التـدابري البديلـة عـن اإلدانـة       

ات وعن تـوفري بـرامج العـالج    خدِّرأو العقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة بامل
  ات؛خدِّروإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي وأثرها على احلدِّ من اجلرمية وتعاطي امل

الـدول األعضــاء علـى تـوفري خــدمات بنـاء القـدرات، مبــا فيهـا تــدريب       تشـجِّع    -٦  
قطاع العدل، بشأن االضطرابات النامجة عن تعاطي مواد اإلدمان ومـدى فعاليـة العـالج     موظفي

املستند إىل أدلَّة علمية يف التقليـل مـن اآلثـار السـلبية لتلـك االضـطرابات علـى الصـحة العموميـة          
  واجملتمع، وعلى تعزيز العالج اإلنساين والناجع للُجناة الذين يعانون من تلك االضطرابات؛

ــاء إىل أن تقـــدِّم، عنـــد الطلـــب، بالتعـــاون مـــع مكتـــب   تـــدعو   -٧   الـــدول األعضـ
ات واجلرميـة وسـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة، املسـاعدة        خـدِّر املتحدة املعـين بامل  األمم

التقنيــة والتــدريب يف جمــال توســيع وحتســني التعــاون بــني ســلطات الصــحة العموميــة وســلطات    
فعَّال للتدابري البديلة عن اإلدانة أو العقوبة يف احلـاالت املناسـبة مـن اجلـرائم     العدالة على التنفيذ ال
  اجملتمع؛ات، بُسبل منها برامج العالج وإعادة التأهيل واإلدماج يف خدِّرالبسيطة املتصلة بامل

أن تنظر يف استعراض سياسـاهتا وممارسـاهتا بشـأن     إىل الدول األعضاءتدعو أيضاً   - ٨  
ات بغية تيسري التعاون بني سلطات العدالة وسلطات الصحة خدِّرئية ذات الصلة باملاألحكام القضا

العموميــة علــى وضــع وتنفيــذ مبــادرات تســتخدم تــدابري بديلــة عــن اإلدانــة أو العقوبــة يف احلــاالت  
  ات، مبا يتوافق مع األطر القانونية للدول األعضاء؛خدِّراملناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة بامل

ات واجلرميـة إىل أن يـوفِّر، بالتشـاور    خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -٩  
ــادئ          ــة، حســب االقتضــاء، مب ــة املعني ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــدول األعضــاء وم ــع ال م
توجيهية و/أو أدوات بشأن التعاون بني سلطات العدالة وسلطات الصحة فيما يتعلق بالتـدابري  

  ات؛خدِّرانة أو العقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتصلة باملالبديلة عن اإلد
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 ة عــنالــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــتــدعو   -١٠  
  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وذلك وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

ات واجلرميـة إىل أن  خـدِّر األمم املتحدة املعـين بامل املدير التنفيذي ملكتب  تدعو  -١١  
يف دورهتـا السـتني معلومـات عـن التقـدُّم احملـَرز يف تنفيـذ         يهـا إل التقرير الذي سـيقدِّمه ُيدرج يف 

  هذا القرار.
    

  ٥٨/٦القرار 
توطيد التعاون الدويل على منع ومكافحة التدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطة     

     ات، من منظور مكافحة غسل األموالخدِّراملباالجتار ب
  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  
االلتزامات اليت تعهدت هبا الـدول األعضـاء مبقتضـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة        تالحظ إذ  

الـيت تشـكِّل    )٤٠(،١٩٨٨ات واملـؤثِّرات العقليـة لسـنة    خـدِّر ملكافحة االجتار غري املشـروع يف امل 
ملتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة       إىل جانب اتفاقية األمم ا

إطـاراً عامليـا أساسـيا يتضـمن معـايري دوليـة        )٤٢(واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،    )٤١(هبا
  للدول األطراف من أجل منع غسل األموال ومكافحته،

الدويل صـوب اسـتراتيجية    اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاونوإذ تستذكر   
اللـذين ُحثَّـت فيهمـا الـدول األعضـاء       )٤٣(ات العاملية،خدِّرمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

على مواصلة تعزيز التعاون الدويل بغية منع وكشف حاالت غسل األموال املتأتيـة مـن االجتـار    
  ن،ات، وبغية إجراء حتقيقات ومالحقات جنائية يف هذا الشأخدِّربامل

بقلق بـالغ مـا يوجـد يف بعـض احلـاالت مـن صـالت بـني متويـل اإلرهـاب           وإذ تالحظ   
  ات،خدِّروالتدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطة باالجتار بامل

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٠(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ اتاملرجع نفسه، اجمللَّد  )٤١(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )٤٢(
  جيم. الباب، الفصل األول، E/2009/28انظر الوثيقة   )٤٣(



E/2015/28 
E/CN.7/2015/15 

 

32 V.15-02176 

 

مــا يبذلــه الشــركاء يف مبــادرة ميثــاق بــاريس، باالســتناد إىل إعــالن   وإذ تالحــظ أيضــاً  
مــن جهــود ملنــع  )٤٤(لشــركاء يف ميثــاق بــاريس،فيينــا الــذي اعتمــده املــؤمتر الــوزاري الثالــث ل 

  ومكافحة التدفُّقات املالية املرتبطة باالجتار باملواد األفيونية،
نداءها إىل الدول األعضاء بأن تعمل، يف إطار جهودها الراميـة إىل مكافحـة   ر وإذ تكرِّ  

اخلطـرية، علـى    ات وغـريه مـن اجلـرائم   خـدِّر غسل األموال املتأتيـة مـن االجتـار غـري املشـروع بامل     
مواصلة تعزيز التعاون الدويل من خالل تنفيذ األحكام املتعلقة مبكافحة غسل األموال، الـواردة  

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة    ١٩٨٨يف مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل سنة 
ــم املتحــدة      ــة األم ــا واتفاقي ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ملكافحــة الفســاد،   املنظمــة عــرب الوطني

وكذلك تنفيذ ما يتوافق مع تشريعاهتا الوطنية مـن التوصـيات األربعـني املتعلقـة بغسـل األمـوال       
الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليـة ضـمن إطـار واليتـها، وبوسـائل أخـرى منـها        

ات وتســريب خــدِّرإنشــاء أطــر تشــريعية داخليــة لتجــرمي غســل األمــوال املتأتيــة مــن االجتــار بامل  
السالئف واالجتار هبا وسائر اجلرائم اخلطرية ذات الطابع عرب الوطين، وتدعيم األطر القائمـة يف  

  هذا اجملال، لكي يتسىن منع غسل األموال وكشفه والتحري عنه ومالحقة مرتكبيه،
، ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ١٩، املـؤرَّخ  ٦٦/١٧٧قرار اجلمعية العامة وإذ تستذكر   

شأن تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اآلثار الضـارة للتـدفُّقات املاليـة غـري املشـروعة املتأتيـة مـن        ب
األنشطة اإلجرامية، الذي الحظت فيه اجلمعية باهتمام ما ُيضطلع به ضمن إطار اهليئـات اإلقليميـة   

  والدولية املتخصِّصة ذات الصلة من أعمال يف جمال مكافحة غسل األموال،
ــا  تســتذكر أيضــاً وإذ    ــؤرَّخ ٥٢/٩قراره ــارس  ٢٠، امل ــز  ٢٠٠٩آذار/م ، بشــأن تعزي

  ات واجلرائم املتصلة به،خدِّرتدابري غسل املوجودات املتأتية من االجتار بامل
ات خـدِّر من أنَّ غسل األموال املتأتية من االجتـار غـري املشـروع بامل   وإذ تعرب عن قلقها   

د أمن املؤسسات والنظم املالية واسـتقرارها  مشكلة عاملية هتدِّ وسائر اجلرائم اخلطرية ال يزال ميثل
  وميكن أن ُتضعف نظم احلوكمة وتقوِّض االقتصادات الوطنية وسيادة القانون،

ات خـدِّر ممـا ورد يف تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل       وإذ تعرب عن قلقها أيضاً  
ات خـدِّر ة غـري املشـروعة الناشـئة عـن االجتـار بامل     تقدير حجم التدفُّقات املاليواجلرمية، املعنون "

بأنَّ نسـبة مـا ُيصـاَدر مـن جممـوع عائـدات االجتـار         )٤٥("،وغريه من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية
                                                                    

  .E/CN.7/2012/17انظر الوثيقة   )٤٤(
)٤٥(  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized 

Crimes ، ،٢٠١١فيينا.  
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ــدر بنحــو  خــدِّربامل ــذي يق ــون دوالر أمريكــي ســنوي  ٣٢٢ات، ال ــة،  ١ا، تقــل عــن  بلي يف املائ
ائج أفضـل مـن خـالل زيـادة وتوطيـد التعـاون       تشدِّد يف هذا الصدد على ضرورة حتقيـق نتـ   وإذ

  واملشاركة يف جهود مكافحة غسل األموال على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي،
ات يلجـــؤون علـــى حنـــو متزايـــد إىل اســـتعمال     خـــدِّرأنَّ املتَّجـــرين بامل وإذ تالحـــظ  

رونيــة والعمــالت التكنولوجيــات املعلوماتيــة اجلديــدة، مبــا فيهــا اإلنترنــت، ونظــم الــدفع اإللكت 
  املراكز املالية،يف االفتراضية، وإىل استغالل نقاط الضعف املوجودة يف النظم املالية، مبا فيها 

ات واجلرمية يف تدعيم قدرة الـدول  خدِّربإسهام مكتب األمم املتحدة املعين بامل وإذ تعترف  
ات ويف مسـاعدة تلـك   خـدِّر باملاألعضاء على تنفيذ تدابري مكافحة غسل األموال املتأتية من االجتار 

  ات،خدِّرالدول على منع ومكافحة التدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطة باالجتار امل
ات واجلرميـة حاليـا مـن    خـدِّر مـا يقـوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل        وإذ تالحظ  

  ات من منظور "النموذج التجاري"،خدِّرعمل على حتليل االجتار بامل
ــاون     إذ تالحــظ أيضــاً  و     ــاك يف الوقــت احلاضــر حاجــة إىل مواصــلة حتســني التع أنَّ هن

الدويل تسهيال ألمن وسـرعة تبـادل املعلومـات بـني الـدول األعضـاء عـن التـدفُّقات املاليـة غـري           
ات وغســل العائــدات املتأتيــة منــه، بغيــة اإلســراع بتجميــد خــدِّراملشــروعة املرتبطــة باالجتــار بامل

الصلة، حسب االقتضاء، وإجراء الـدول األعضـاء مزيـداً مـن التحريـات هبـذا        املوجودات ذات
  الشأن، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية،

ــيت يســتخدمها املتَّجــرون بامل     وإذ تســلِّم   ــق ال ــل وفهــم الطرائ ــا يكتســيه حتلي ات، خــدِّرمب
ختزينها مـن  والضالعون يف أنشطة غسل األموال ذات الصلة، يف تلقي النقود ونقلها واستعماهلا و

أمهية يف صوغ استراتيجيات وطنية ملكافحة غسل األموال ويف ختصيص املوارد الالزمـة العتمـاد   
  ات،خدِّرالة لتقويض "النموذج التجاري" ألنشطة االجتار باملتدابري عملية وفعَّ

ــب  -١   ــدُّم يف إنشــاء نظــم وإجــراءات        ترحِّ ــن تق ــدول األعضــاء م ــه ال ــا أحرزت مب
ات، خـدِّر نع ومكافحة التدفُّقات املالية غري املشـروعة املرتبطـة باالجتـار بامل   تشريعية ومؤسسية مل

  وتشجِّع على املضي يف إنشاء نظم وإجراءات من هذا القبيل؛
بالدول األعضاء أن تواصل تعزيز التعاون الـدويل، بـأن تنفِّـذ مـا ينطبـق       هتيب  -٢  

الصـكوك الدوليـة واملتعـددة األطـراف      من األحكام املتعلقة مبكافحة غسل األموال، الواردة يف
  ذات الصلة؛
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ات واجلرميـة وسـائر   خـدِّر بالدول األعضاء ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     هتيب  - ٣  
املنظمات الدولية أن تواصل، كلٌّ ضمن نطاق واليته، حتليل التدفُّقات املاليـة غـري املشـروعة املرتبطـة     

التدفُّقات مع االقتصاد املشروع، وأن حتـدِّد، عنـد االقتضـاء،     ات وحتليل تفاعل تلكخدِّرباالجتار بامل
  ات ولشبكات غسل األموال؛خدِّرنقاط الضعف الرئيسية يف النماذج التجارية للمتَّجرين بامل

ــائج التحليــل ذي الصــلة،     هتيــب  -٤   ــاء علــى نت بالــدول األعضــاء أن تنظــر يف البن
ــدفُّ     ــع ومكافحــة الت ــدابري الضــرورية ملن ــار     فتضــع الت ــة باالجت ــري املشــروعة املرتبط ــة غ قات املالي

ات َموِضع التطبيق العملي، ألغراض منها احلد مما يوجد يف النظم املالية، ويف منشـآت  خدِّربامل
وِمَهن معيَّنة غري مالية، من نقاط ضعف جتعلـها ُعرضـة لالختـراق مـن جانـب التـدفُّقات املاليـة        

  ات؛رخدِّغري املشروعة املرتبطة باالجتار بامل
الــدول األعضــاء إىل العمــل، مبــا يتوافــق مــع تشــريعاهتا الوطنيــة، علــى     تــدعو  -٥  

ات وغسـل  خـدِّر صوغ منـهجيات جلمـع املعلومـات عـن املعـامالت املاليـة املرتبطـة باالجتـار بامل        
ات خــدِّرالعائــدات املتأتيــة منــه، وتشــجِّع علــى أن تكــون التحقيقــات يف قضــايا االجتــار بامل        

مـواز للجانـب املـايل مـن تلـك القضـايا وبكشـف خمططـات غسـل العائـدات            مصحوبة بتحليل
  ات؛خدِّراملتأتية من االجتار بامل

بالدول األعضاء أن تتبادل املمارسـات والتجـارب اجليـدة، مبـا يف ذلـك       هتيب  -٦  
ــم املتحــدة املعــين بامل    ــع    خــدِّرمــن خــالل مكتــب األم ــزا ملن ــد االقتضــاء، تعزي ــة، عن ات واجلرمي

  ات؛خدِّرالتدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطة باالجتار باملومكافحة 
بالدول األعضاء أن ُتوطِّـد التعـاون الـوطين والـدويل بـني أجهـزة إنفـاذ         هتيب أيضاً  - ٧  

  القانون ووحدات االستخبارات املالية وسائر األجهزة املنخرطة يف مكافحة غسل األموال؛
ق بالفعل بني الـدول األعضـاء والقطـاع املـايل     مبدى التفاعل الذي حتقَّ ترحِّب  -٨  

ــة غــري املشــروعة املرتبطــة باالجتــار       ــدفُّقات املالي اخلــاص بشــأن اســتبانة االجتاهــات املتعلقــة بالت
ات وتبادل املعلومات ذات الصـلة بـذلك، وُتشـجِّع الـدول األعضـاء علـى تعزيـز ذلـك         خدِّربامل

لية والقطاعـات التجاريـة املعرَّضـة هلـذا اخلطـر، مبـا       التفاعل، مبا يف ذلك ضمن سياق املراكز املا
يتوافــق مــع تشــريعاهتا الوطنيــة وبــدعم، عنــد الضــرورة، مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين            

  ات واجلرمية وسائر املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية؛خدِّربامل
ل مع الـدول  ات واجلرمية إىل أن يعمخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -٩  

ــع       ــة، حســب االقتضــاء وضــمن حــدود املــوارد املتاحــة، علــى جتمي األعضــاء واملنظمــات املعني
ُيتَّبــع يف الــنظم واإلجــراءات اإلقليميــة واملتعــددة األطــراف املوجــودة مــن ممارســات جيــدة     مــا
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ات خـدِّر املهتدف إىل تنبيه الدول األعضاء إىل التدفُّقات املالية غري املشروعة املرتبطـة باالجتـار ب  
  وغسل العائدات املتأتية منه؛

الدول األعضاء على أن تتعاون، مبا يتوافق مع تشـريعاهتا الوطنيـة، مـع     تشجِّع  -١٠  
كيانات القطاع اخلاص، مبا فيها املؤسسات املالية وأنواع معينة من املنشآت واملهن غـري املاليـة   

لقيمــة، مــن أجــل كشــف املعــامالت ومقــدمو خــدمات حتويــل النقــود أو نقــل األشــياء العاليــة ا
ــار بامل   ــة باالجت ــة املرتبط ــن       خــدِّراملالي ــد م ــراء املزي ــة إج ــه، بغي ــة من ــدات املتأتي ات وغســل العائ
  التحقيقات يف هذا الشأن؛

ات واجلرميـة أن  خـدِّر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملتطلب   -١١  
  تنفيذ هذا القرار؛التقدم احملرز يف سني تقريراً عن يقدِّم إليها يف دورهتا التاسعة واخلم

 ة عــنخارجــالــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد  تــدعو  -١٢  
  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، مبا يتوافق مع قواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

   
  ٥٨/٧القرار 

يها املؤسسات األكادميية، وتشجيع تعزيز التعاون مع األوساط العلمية، مبا ف    
  ات والطلب عليها، خدِّراألحباث العلمية يف جمال سياسات خفض عرض امل

     ات العامليةخدِّرمن أجل إجياد حلول فعَّالة ملختلف جوانب مشكلة امل
  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  

ات خــدِّرملالبيــان الــوزاري املشــترك املنبثــق عــن اســتعراض جلنــة ا  إذ تضــع يف اعتبارهــا    
، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالنَ السياسي وخطةَ العمـل بشـأن   ٢٠١٤الرفيع املستوى، يف عام 

 )٤٦(ات العامليـة، خـدِّر التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل      
مـن عـرض    الذي سلَّم فيه الوزراء وممثِّلو احلكومات بضرورة إجراء تقيـيم علمـي لتـدابري احلـدِّ    

ات بغية توجيه املـوارد احلكوميـة حنـو املبـادرات الـيت أثبتـت جناعتـها يف معاجلـة أسـباب          خدِّرامل
  ات العاملية،  خدِّرمشكلة امل
ــدويل صــوب اســتراتيجية       وإذ تســتذكر    ــاون ال اإلعــالنَ السياســي وخطــةَ العمــل بشــأن التع

اللذين تعهَّدت فيهما الدول األعضـاء بضـمان    )٤٧(ات العاملية،خدِّرمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
                                                                    

)، الفصل األول، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسيانظر   )٤٦(
  جيم. الباب

  ، الفصل األول، الباب جيم.E/2009/28 الوثيقةانظر   )٤٧(
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لطبيعـة مشــكلة  ة علميـ  مسـتندة إىل أسـس  ات إىل تقييمـات  خـدِّر اسـتناد تـدابري خفـض الطلـب علـى امل     
 ات ومداها، وكذلك إىل اخلصائص االجتماعية والثقافية لفئات السكان احملتاجة إىل املساعدة،خدِّرامل

  قبولة دوليا يف جمال األحباث العلمية،ضرورة مراعاة املعايري املوإذ تدرك   
ما تعهَّدت به األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري        وإذ تؤكِّد جمدَّداً  

من التزامات بتيسـري تبـادل املعلومـات     )٤٨(١٩٨٨ات واملؤثِّرات العقلية لسنة خدِّراملشروع يف امل
 ة،خدِّرلزراعة غري املشروعة للنباتات املالعلمية وإجراء البحوث بشأن القضاء على ا

واملعنـون "تطبيـق البحـوث     ٢٠٠٥آذار/مـارس   ١١املؤرَّخ  ٤٨/٨قرارها وإذ تستذكر   
  يف املمارسة"،

التـرويج  واملعنـون "  ٢٠١٢آذار/مـارس   ١٦املـؤرخ   ٥٥/١٠قرارهـا   ًأيضا وإذ تستذكر  
 ،ات"رخدِّالستراتيجيات وسياسات مستندة إىل شواهد ملنع تعاطي امل

بــأنَّ لتحليــل البيانــات العلميــة وتقاُســم التجــارب أمهيــة قصــوى يف منــع  واقتناعــاً منــها  
تســـريب الســـالئف وغريهـــا مـــن املـــواد اخلاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة الـــيت ُتســـتخَدم يف إنتـــاج  

 ات واملؤثِّرات العقلية وصنعها على حنو غري مشروع،خدِّرامل

لتحليل العلمي للتحـديات الـيت تطرحهـا املـواد اخلطـرة      أمهية مواصلة تعزيز ا وإذ تؤكِّد  
سيما طرائق صـنعها   اجلديدة، احلالية منها واملستجدَّة، مبا فيها املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، وال

وأمنــاط تعاطيهــا وآثارهــا الضــارة، وذلــك هبــدف دعــم الــدول األعضــاء يف اجلهــود الــيت تبــذهلا 
 ا،ات والطلب عليهخدِّرخلفض عرض امل

ــتذكر   ــادةَ  وإذ تس ــدة لل    ٣٨امل ــة الوحي ــرَّراً مــن االتفاقي ، ١٩٦١ات لســنة مخــدِّرمك
 )٤٩(،١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة 

أنَّ الدول األعضـاء تسـتحدث هنوجـاً عمليـةً َشـتَّى تعـاجل مشـكلة         وإذ تأخذ يف اعتبارها  
ات، وإذ تشـدِّد علـى ضـرورة    خدِّرراقبة املات العاملية يف إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملخدِّرامل

ة خــدِّرإجــراء تقيــيم علمــي لفعاليتــها يف حتقيــق أهــدافها، وخصوصــاً يف ضــمان تــوافر العقــاقري امل 
 لتخفيف اآلالم واملعاناة، مع منع تسريبها أو تعاطيها،

                                                                    

  .٢٧٦٢٧الرقم  ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٨(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )٤٩(
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يـة،  باحلاجة إىل زيادة االستثمار يف البحث والتقييم القـائمني علـى أدلـة علم    وإذ تسلِّم  
 ات والطلب عليها،خدِّرضماناً لسالمة تنفيذ وتقييم سياسات وبرامج فعَّالة خلفض عرض امل

ات واجلرميـة لعقـد اجتمـاع    خـدِّر مببادرة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    ُتنوِّه   -١  
لشبكة علمية دولية غري رمسية، تتألَّف من علماء تسمِّيهم الدول األعضاء، وتـدعو املكتـب إىل   

يتابع تنفيذ هذه املبادرة وأن ُيبلِّغ الدول األعضـاء بنتائجهـا تيسـرياً حلـوار أوثـق بـني الـدول        أن 
األعضاء واألوساط العلمية، مبا فيها املؤسسـات األكادمييـة، وأن ُيطِلـع الـدول األعضـاء دوريـا       

 على مآل تلك املبادرة؛

، الـيت أعـدَّها مكتـب    اترخـدِّ باملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املحتيط علماً   -٢    
واليت تشكِّل أداةً مهمة تلخِّـص املؤلفـات العلميـة     )٥٠(ات واجلرمية،خدِّراألمم املتحدة املعين بامل

املتاحة حاليا، ومتثل دليالً عمليا ملقـرِّري السياسـات علـى نطـاق العـامل، وتـدعو مكتـَب األمـم         
يف مواصـلة إعـداد مبـادئ توجيهيـة عمليـة قائمـة       ات واجلرميـة إىل النظـر   خـدِّر املتحدة املعين بامل

على أدلة علمية، تتناول مـثالً مسـألة العـالج، وميكـن أن تشـمل تـدابري مناسـبة لتقلـيص نطـاق          
ات واملؤثِّرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية تقليصاً كبرياً، مـع تعزيـز   خدِّرإساءة استعمال امل

 ة والعلمية والصناعية؛  توافر كميات كافية منها لألغراض الطبي

الدول األعضاء تعاوناً وثيقاً مـع مكتـب األمـم     ضرورة أن تتعاون علىتشدِّد   -٣  
ات خــدِّرات واجلرميــة ومنظمــة الصــحة العامليــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدِّراملتحــدة املعــين بامل

ا فيهـا املؤسسـات   وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية، وكـذلك مـع األوسـاط العلميـة، مبـ     
ــيم العلمــي لسياســات خفــض عــرض امل     ــة، علــى اإلســهام يف التقي ات والطلــب خــدِّراألكادميي

 ات؛  خدِّرات، وللجرائم املتصلة باملخدِّرعليها، وألسواق امل

مبحاور العمل الـيت متخَّضـت عنـها مشـاورات اخلـرباء حـول املـؤثِّرات         ترحِّب  -٤  
ات واجلرميــة مــع منظمــة خــدِّرب األمــم املتحــدة املعــين باملالنفســانية اجلديــدة الــيت اشــترك مكتــ
، وهتيـــب ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب    ١١إىل  ٩مــن  الصــحة العامليــة يف عقــدها يف فيينـــا    

بالدول األعضاء أن ُتواصل تعميق معرفتها باألخطار اليت تشكِّلها هذه املواد، بالتعـاون الوثيـق   
ات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة     خـدِّر ة املعـين بامل ات ومكتـب األمـم املتحـد   خـدِّر مع جلنـة امل 

ــة واألوســاط       خــدِّرامل ــة املعني ــة واإلقليمي ــة وســائر املنظمــات الدولي ــة الصــحة العاملي ات ومنظم
 العلمية، مبا فيها املؤسسات األكادميية؛

                                                                    

)٥٠(  International Standards on Drug Use Prevention ،٢٠١٣، فيينا.  
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رميـة  ات واجلخدِّراجلهود اليت يبذهلا حاليا مكتب األمم املتحدة املعين بامل تؤيِّد  -٥  
ات مـن أجـل إعـداد وتنسـيق ونشـر نتـائج البحـوث عـن سـالئف          خـدِّر واهليئة الدولية ملراقبة امل

ات، بالتعــاون مــع األوســاط العلميــة الدوليــة بغيــة التوصــل إىل فهــم أفضــل لالجتاهــات  خــدِّرامل
 اً وتعاطيها؛ات سرَّخدِّراملستجدَّة يف جمايل صنع امل

ية، مبا فيها قسم املختـرب والشـؤون العلميـة التـابع     بأمهية املختربات العلم تسلِّم  -٦  
ات واجلرمية، يف تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء، بنـاء      خدِّرملكتب األمم املتحدة املعين بامل

ات والطلـب  خـدِّر على طلبها، بشأن صوغ سياسات قائمة علـى أدلـة علميـة خلفـض عـرض امل     
رات املختربات العلميـة املوجـودة وبـذل جهـود     عليها، وتشجِّع الدولَ األعضاء على تدعيم قد

 إلنشاء خمتربات علمية جديدة، حسب االقتضاء؛

الدولَ األعضاء على مواصلة تقاُسـم أحـدث البحـوث العلميـة بشـأن أجنـع       ُتشجِّع   - ٧    
لالتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة   ات والطلــب عليهــا، وفقــاًخــدِّراســتراتيجيات خفــض عــرض امل

سائر القوانني الدولية ذات الصلة، آخذة يف اعتبارها مسامهات األوساط العلمية الوطنية ات وخدِّرامل
واإلقليمية والدولية، مبا فيها املؤسسات األكادميية، وكذلك اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن      

 )٥١(ات العاملية؛خدِّرالتعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

ة الدولَ األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف توفري موارد خارجـ  تدعو  -٨  
 امليزانية ألغراض هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ عن

ات واجلرميـة أن  خـدِّر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب  -٩  
 التاسعة واخلمسني، تقريراً عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.يقدِّم إىل اللجنة، يف دورهتا 

    

                                                                    

 ، الفصل األول، الباب جيم.E/2009/28 الوثيقةانظر   )٥١(
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  ٥٨/٨القرار 
ات العاملية، خدِّرالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل    

     ٢٠١٦عقدها يف عام  املزمع
  ات،خدِّرإنِّ جلنة امل  

 صـوب اسـتراتيجية   اإلعالنَ السياسي وخطةَ العمل بشـأن التعـاون الـدويل    إذ تستذكر  
اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـةُ العامـةُ يف      )٥٢(ات العامليـة، خـدِّر متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

  ،٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٤/١٨٢قرارها 
كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٩٣قرارات اجلمعية العامة  وإذ تستذكر أيضاً  
كـانون   ١٨املـؤرَّخ   ٦٩/٢٠١و ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ١٨خ املؤرَّ ٦٨/١٩٧و ٢٠١٢

 ات العاملية"، خدِّرواملعنونة "التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل ٢٠١٤األول/ديسمرب 

كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرَّخ   ٦٩/٢٠٠قرار اجلمعية العامـة   وإذ تستذكر كذلك  
ات العامليــة، املزمــع خــدِّرة العامــة بشــأن مشــكلة املواملعنــون "الــدورة االســتثنائية للجمعيــ ٢٠١٤

  "،  ٢٠١٦عقدها يف عام 
واملعنـــون "الـــدورة   ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٢١املـــؤرَّخ   ٥٧/٥قرارهـــا  وإذ تســـتذكر  

  "،٢٠١٦ات العاملية، املزمع عقدها يف عام خدِّراالستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل
واملعنـون   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٤ملـؤرَّخ  ا ٥٧/٢مقرَّرها  وإذ تستذكر أيضاً  

ــة بشــأن مشــكلة امل     ــة العام ــدورة االســتثنائية للجمعي ــة، املزمــع  خــدِّر"التحضــريات لل ات العاملي
  "،٢٠١٦عقدها يف عام 

بـأنْ تتـولَّى    ٦٩/٢٠٠بالقرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       ترحِّب  -١  
ات خـدِّر ركزية لتقرير السياسات اليت ُتعىن باملسائل املتعلقة باملات، بصفتها اهليئة املخدِّرجلنة امل

داخل منظومة األمم املتحدة، قيادة عمليـة التحضـري للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن        
ــة، املزمــع عقــدها يف عــام   خــدِّرمشــكلة امل ــة   ٢٠١٦ات العاملي ــع املســائل التنظيمي ــاول مجي ، بتن

  فتوحة؛واملوضوعية يف مداوالت م

                                                                    

  املرجع نفسه.  )٥٢(
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، أن تواصـل  ٦٩/٢٠٠، استجابة لطلب اجلمعية العامة الوارد يف قرارها تقرِّر  -٢  
اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان التحضري للـدورة االسـتثنائية حتضـرياً مناسـباً وفعَّـاالً وشـامالً       

  للجميع باستخدام خمصَّصاهتا احلالية من االجتماعات والتقارير بأعلى قدر من الكفاءة؛
أن تعقد، يف إطار التحضري للـدورة االسـتثنائية، اجتماعـات رمسيـة      تقرِّر أيضاً  -٣  

ــة واخلمســني          ــا الثامن ــاء دورهت ــان أثن ــان رمسي ــها اجتماع ــة واخلمســني، من ــا الثامن تعقــب دورهت
أثنـاء دورهتـا   اجتماعـات   ةمثانيـ وحـىت  ، ٢٠١٥املستأنفة، اليت سُتعقَد يف كانون األول/ديسمرب 

، وأن تعقـــد فيمـــا بـــني الـــدورتني  ٢٠١٦مســـني، الـــيت ســـُتعقَد يف آذار/مـــارس  التاســـعة واخل
  اجتماعات للتحضري لتلك االجتماعات الرمسية؛

دعــوة اجلمعيــة العامــة لــرئيس اجلمعيــة أن يــدعم العمليــة التحضــريية  تســتذكر  -٤  
ة ويوجِّههــا ويظــل منخرطــا فيهــا، وتالحــظ مــع التقــدير التنســيق املتواصــل مــع رئــيس اجلمعيــ   

  العامة، وتتطلع إىل مواصلة التعاون الوثيق معه يف التحضري للدورة االستثنائية؛
العزَم على إبالغ اجلمعية العامة بانتظام مبـا تقـوم بـه مـن أعمـال حتضـرياً        َتْعِقُد  -٥  

للـدورة االسـتثنائية، بوسـائل منـها رفـع تقريــر إىل اجلمعيـة العامـة عـن التقـدُّم احملـرز يف أعمــال           
أثناء نظر اجلمعية، يف دورهتا السبعني، يف البند مـن جـدول األعمـال املتعلـق بالتعـاون       التحضري

  ات العاملية؛خدِّرالدويل من أجل التصدي ملشكلة امل
أن توصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشـروع القـرار    تقرِّر  -٦  

  التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:
  مة،إنَّ اجلمعية العا  
ــؤرَّخ  ٦٧/١٩٣قرارهــا  إذ تســتذكر   ــون  ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل واملعن

ات العاملية"، الذي قرَّرت فيـه أن تعقـد يف أوائـل    خدِّر"التعاون الدويل على مكافحة مشكلة امل
ات العاملية، الستعراض التقدُّم احملـرز يف تنفيـذ   خدِّردورةً استثنائيةً بشأن مشكلة امل ٢٠١٦عام 
بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة        عالن السياسـي وخطـة العمـل    اإل

ــة  ــة،خــدِّرامل مشــكلةملواجه ــيت حتقَّقــت      )٥٣(ات العاملي ــيم لإلجنــازات ال ــك إجــراء تقي ــا يف ذل مب
ات العامليـة، يف إطـار االتفاقيـات الدوليـة     خـدِّر والتحدِّيات اليت جوهبت يف التصـدي ملشـكلة امل  

  ات وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،خدِّرملراقبة املالثالث 
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كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرَّخ  ٦٨/١٩٧قراريهــا  وإذ تســتذكر أيضــاً     
ــونني "التعــاون   ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/٢٠١و ٢٠١٣ واملعن

  ات العاملية"،  خدِّرالدويل على مكافحة مشكلة امل
كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/٢٠٠قرارهــا  كوإذ تســتذكر كــذل    

ات العامليـة،  خـدِّر واملعنون "الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل ٢٠١٤
  "،  ٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 

  ؛٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرَّخ  ٥٨/٨ات خدِّربقرار جلنة امل ترحِّب  - ١    
ات العاملية ملدة ثالثة خدِّرة بشأن مشكلة املعقد الدورة االستثنائي تقرِّر  -٢    

، يف مقر األمـم املتحـدة يف نيويـورك، عقـب     ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١إىل  ١٩أيام، من 
  ؛٢٠١٦ات املقرَّر عقدها يف آذار/مارس خدِّرللجنة امل واخلمسنيالدورة التاسعة 

ة على النحـو  أن تكون الترتيبات التنظيمية للدورة االستثنائي أيضاً تقرِّر  -٣    
  التايل:

تتكــوَّن الــدورة االســتثنائية مــن جلســات مناقشــة عامــة واجتماعــات    (أ)    
  مائدة مستديرة تفاعلية ألصحاب املصلحة املتعددين بالتوازي مع اجللسات العامة؛  

كلمـات يلقيهـا األمـني العـام      الـدورة االسـتثنائية  تشمل جلسة افتتاح   (ب)    
واملدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة     ات خدِّرنة املورئيس جلورئيس اجلمعية العامة 

واملـدير العـام ملنظمـة     اتخـدِّر ات واجلرمية ورئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّراملعين بامل
  ؛الصحة العاملية

لدول للمجموعات اإلقليمية واتشمل جلسات املناقشة العامة كلمات   (ج)    
، واملنظمـات الدوليـة املعنيـة األخـرى     اقـب واملـراقبني  األعضاء والدول اليت هلـا مركـز املر  

  ؛غري احلكوميةممثلي املنظمات و
املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى       ُيدعى ممثلو   (د)    

وفقــاً للنظــام    املشــاركة يف الــدورة االســتثنائية   إىلاجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   
    تَّبعة لديها؛الداخلي للجمعية العامة وللممارسات امل

، وفقــاً للنظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة   ُيِعــدُّ رئــيس اجلمعيــة العامــة   (ه)    
، بالتشـــاور مـــع جلنـــة مـــن أجـــل ســـائر دوراهتـــا االســـتثنائيةســـتحدثة واملمارســـات امل

املعنــيني، مبــا يف صــلحة الــيت ســتراعي املــدخالت املقدَّمــة مــن أصــحاب امل ات، خــدِّرامل
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ائمــة بأمســاء ممثلــي ســائر املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة  قذلــك اجملتمــع املــدين، 
وغريهـم مـن    يةالشـباب  اجلماعـات وواألكادمييـة  وممثلي اجملتمع املدين واألوساط العلمية 

أصــحاب املصــلحة املعنــيني الــذين ميكنــهم املشــاركة يف الــدورة االســتثنائية، مــع إيــالء 
  االعتبار الواجب للتوازن اجلغرايف؛

ات، باعتبارهــا اجلهــة الــيت تتــوىل قيــادة األعمــال خــدِّرول جلنــة املتتنــا  (و)   
ــدورة االســتثنائية،   ــدعميف مــداوالت مفتوحــة،  التحضــريية لل ــه مــن رئــيس   وب وتوجي

الترتيبات التنظيمية، مبا فيها الترتيبـات املتعلقـة برئاسـة    املسائل املتعلقة باجلمعية العامة، 
اجتماعـات املائـدة املسـتديرة    يهـا، فيمـا خيـص    اجللسات واملـتكلمني فيهـا واملشـاركة ف   

اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب النظــر يف  التاليــة، مــع
وفقــاً لقــراري  )٥٤(،العامليــة اتخــدِّراســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة امل

  :٦٩/٢٠١و ٦٧/١٩٣اجلمعية العامة 
ــدة     ــة    : خفــض الطلــب  ١املســتديرة  املائ ــا الوقاي ــا فيه ــدابري ذات الصــلة، مب والت

ــواد اخلاضــعة      ــوافر امل ــة ت والعــالج، وكــذلك املســائل املتصــلة بالصــحة؛ وكفال
 ات والصحة"):خدِّرللمراقبة لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها ("امل

خفــض الطلــب والتــدابري ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك الوقايــة        ‘١‘     
مبا يشمل جوانـب الوقايـة    ،املتصلة بالصحةوالعالج، وكذلك املسائل 

  والعالج والرعاية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز؛
كفالة توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبيـة والعلميـة     ‘٢‘      

  مع منع تسريبها؛
: خفــض العــرض والتــدابري ذات الصــلة؛ وتــدابري التصــدِّي  ٢املســتديرة  املائــدة    

ات؛ ومكافحة غسل األموال، وتعزيز التعاون القضائي خدِّرللجرائم املتصلة بامل
  ات واجلرمية"):خدِّر("امل

ــة ملكافحــة اجلــرائم      ‘١‘       ــة وعــرب اإلقليمي ــة واإلقليمي ــدابري الوطني الت
ات؛ ومكافحـــة غســـل األمـــوال، مبـــا يشـــمل، عنـــد  خـــدِّراملتصـــلة بامل

رهاب، وتعزيز التعاون القضـائي  االقتضاء، اجلوانب املتصلة بتمويل اإل
  يف املسائل اجلنائية؛

                                                                    

 املرجع نفسه.  )٥٤(
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اجلديدة، نفسانية مبا فيها املؤثِّرات ال ،معاجلة املسائل املستجدة  ‘٢‘      
  والسالئف، وإساءة استخدام اإلنترنت؛

ات وحقـــوق خـــدِّراملســـائل الشـــاملة لعـــدَّة جمـــاالت: امل  :٣املســـتديرة  املائـــدة    
  ألطفال واجملتمعات احمللية:اإلنسان، والشباب، واملرأة، وا

ات علـى حنـو متَّفـق متامـاً مـع      خـدِّر معاجلة املسـائل املتصـلة بامل    ‘١‘      
أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي 

وسائر أحكام القانون الدويل ذات الصلة، مبا فيهـا   )٥٥(حلقوق اإلنسان
  ؛ اترخدِّاملاالتفاقيات الثالث ملراقبة 

  ات والشباب، واملرأة، واألطفال واجملتمعات احمللية؛خدِّرامل  ‘٢‘      
ــدة املســتديرة       ــدَّة جمــاالت: التحــدِّيات واألخطــار      ٤املائ : املســائل الشــاملة لع

ات العاملية ومعاجلتها وفقـاً  خدِّرواحلقائق اجلديدة يف جمال الوقاية من مشكلة امل
 مبـــا فيهـــا االتفاقيـــات الـــثالث ملراقبـــة ألحكـــام القـــانون الـــدويل ذات الصـــلة،

  ات؛ وتوطيد مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة وتعزيز التعاون الدويل:خدِّرامل
التحـدِّيات واألخطـار واحلقــائق اجلديـدة يف جمــال الوقايـة مــن       ‘١‘      

ات العاملية ومعاجلتها وفقاً ألحكام القانون الدويل ذات خدِّرمشكلة امل
  ات؛خدِّرالثالث ملراقبة املاالتفاقيات  الصلة، مبا يشمل

ؤولية العامة واملشتركة وتعزيز التعـاون الـدويل،   توطيد مبدأ املس  ‘٢‘      
  ؛٢٠١٩مبا يف ذلك املساعدة التقنية، يف الفترة املمتدة حىت عام 

التعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل علـى  و: التنمية البديلة؛ ٥املستديرة  املائدة    
معاجلـة املسـائل   وات؛ خـدِّر سة متوازنة وذات منحـى إمنـائي ملراقبـة امل   وضع سيا

  االجتماعية االقتصادية:
ــز   خــدِّرامل  ‘١‘       ــة االقتصــادية وتعزي ات ومعاجلــة املســائل االجتماعي

  التنمية البديلة الوقائية؛يف ذلك  التنمية البديلة، مبا
وضع سياسة  تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل على  ‘٢‘      

  ات؛خدِّرامل ملراقبةمتوازنة وذات منحى إمنائي 
                                                                    

  .)٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٥٥(
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للنقـاط البـارزة الـيت     ُيِعدُّ رؤساء اجتماعات املائدة املستديرة ملخَّصـاً   (ز)   
  ؛لكي ُيقدَّم إىل اجللسة العامة أثريت خالل تلك االجتماعات

 التحضرييةمال ات، باعتبارها اجلهة اليت تتوىل قيادة األعخدِّرإىل جلنة امل تطلب  -٤  
 للدورة االستثنائية بتناول مجيع املسائل التنظيمية واملوضوعية يف مداوالت مفتوحة، أن تقـدِّم إىل 

يف دورهتا االستثنائية تقريراً عن األعمال الـيت اضـطُِلع هبـا حتضـرياً لتلـك الـدورة،       اجلمعية العامة، 
التحضـري للـدورة االسـتثنائية، الـذي     من خالل رئيس املكتب املكلَّف من اللجنة بالقيام بأعمـال  

  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٤ املؤرَّخ ٥٧/٢مقرَّرها وجب مبأنشأته اللجنة 
ومــوجزة وموضــوعية ات أن تعــدَّ وثيقــة قصــرية خــدِّرإىل جلنــة امل أيضــاً تطلــب  -٥  

تنفيــذ ، املقدَّمــة اســتناداً إىل اســتعراض وعمليــة املنحــى تتضــمَّن جمموعــة مــن التوصــيات العمليــة  
السـبل الكفيلـة بالتصـدي    كـذلك  ولإلجنـازات  وتتضمن تقييمـاً   ،اإلعالن السياسي وخطة العمل

ات العامليـة، يف إطـار االتفاقيـات    خـدِّر مواجهة مشكلة امليف واملستجدة الطويلة األمد للتحديات 
تتنـاول   ات وسائر صكوك األمـم املتحـدة ذات الصـلة، وتقـرِّر أن    خدِّرالدولية الثالث ملكافحة امل

مجلــة أمــور منــها هــذه الوثيقــة، الــيت سُيوصــى باعتمادهــا يف اجللســة العامــة للــدورة االســتثنائية،  
ومعاجلـة األسـباب والنتـائج     العـرض والطلـب   خفـض التدابري الراميـة إىل إقامـة تـوازن فعَّـال بـني      

وجمــاالت  ةعيــواالجتما ةالصــحياجملــاالت ات العامليــة، مبــا يف ذلــك يف  خــدِّرالرئيســية ملشــكلة امل
   املسؤولية العامة واملشتركة؛ملبدأ حقوق اإلنسان واالقتصاد والعدالة واألمن، وفقاً 

أمهيـة أن تكـون العمليــة التحضـريية شـاملة للجميـع وأن تتضــمَّن       تأكيـد  تعيـد   -٦  
ووكاالهتـا   وكياناهتـا مشاورات موضوعية مستفيضة، وتشـجُِّع هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة      

واألوســاط األكادمييــة واجملتمــع املــدين  ،واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة املتخصِّصــة
ــة  ــا مــن خــالل      والعلمي ــة إســهاماً تام ــة علــى مواصــلة اإلســهام يف العملي وســائر اجلهــات املعني

نظـام  الات، مبـا يتوافـق مـع    خـدِّر جلنـة امل هبـا   قومطة يف األعمال التحضريية اليت تياملشاركة النش
  الصلة واملمارسات املتَّبعة؛ ذي يالداخل

مجيع الدول األعضـاء والـدول الـيت هلـا مركـز املراقـب واملـراقبني علـى          تشجِّع  -٧  
  ؛ممكن يف أن يكون متثيلها يف الدورة االستثنائية على أعلى مستوى سياسي النظر

 والـدول الـيت هلـا مركـز املراقـب واملـراقبني       مجيع الدول األعضـاء  أيضاً تشجِّع  -٨  
  لشباب يف الدورة االستثنائية؛ا على أن تنظر يف إمكانية مشاركة ممثلي

بشــأن عقــد الــدورة االســتثنائية  ٦٧/١٩٣مــا قرَّرتــه يف قرارهــا  تؤكِّــد جمــدَّداً  -٩  
  ؛املوجودةموارد امليزانية العادية يف حدود هلا  التحضريأعمال والقيام ب
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 ة عـن احنة إىل تقدمي موارد خارجاجلهات امل غريها منوالدولَ األعضاء  تدعو  -١٠  
  .نة يف هذا القرار وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض املبيَّ

   
  ٥٨/٩القرار 

ات يف أرجاء العامل وإعادة تأكيد أمهية نوعية خدِّرتعزيز دور خمتربات حتليل امل    
     حتاليل هذه املختربات ونتائجها

  ت،اخدِّرإنَّ جلنة امل  
ــة    إذ تســتذكر   ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرَّخ ٩-(د ٨٣٤ق ــانون األول/ديســمرب   ١٤) امل ك
تشــرين  ١٥ات، ومـذكِّرة األمـني العــام املؤرَّخـة    مخــدِّر، بشـأن خمتـرب األمــم املتحـدة لل   ١٩٥٤

ات، وإذ تالحـظ  خـدِّر اليت تبيِّن أمهية إقامة املختـرب يف موقـع شـعبة امل    )٥٦(١٩٥٤األول/أكتوبر 
ات خــدِّرختــرب يف اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء يف جمــال مكافحــة مشــاكل املمســامهة امل

  واجلرمية على مدى السنوات الستني املاضية،
، الـذي سـلَّمت فيـه    ٢٠٠٧آذار/مـارس   ١٦املؤرَّخ  ٥٠/٤قرارها  أيضاً وإذ تستذكر  

مـن الـنُّظُم الوطنيـة ملراقبـة     ات باعتبارهـا جـزءاً   خـدِّر بأمهية الدور الذي تؤدِّيه خمتـربات حتليـل امل  
وبأمهيــة نتــائج املختــربات وبياناهتــا بالنســبة لــنظم العدالــة اجلنائيــة وســلطات إنفــاذ   ،اتخــدِّرامل

  القانون والسلطات الصحية ومقرِّري السياسات،
آذار/مـــارس  ٢٠املـــؤرَّخني  ٥٢/٧و ٥٠/٤، وفقـــاً لقراريهـــا وإذ تؤكِّـــد مـــن جديـــد  
ات هلـا آثـار كـبرية علـى نظـام العدالـة       خـدِّر نتائج خمتـربات حتليـل امل  ، أنَّ نوعية حتاليل و٢٠٠٩

وعلـــى إنفـــاذ القـــوانني والرعايـــة الصـــحية الوقائيـــة، وكـــذلك علـــى حتقيـــق املواءمـــة الدوليـــة   
  ات وتبادهلا وتنسيقها على نطاق العامل،خدِّرللمعلومات والبيانات املتصلة بامل

، القيمــة املضــافة للــدعم ٥٢/٧و ٥٠/٤هــا ، وفقــاً لقراريوإذ تؤكِّــد مــن جديــد أيضــاً   
ات واجلرميـة  خـدِّر الدويل يف جمال ضمان النوعية الـذي يقدِّمـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      

مــن خــالل تــوفري وســائل للرصــد املتواصــل حلالــة املختــربات املشــاركة يف مجيــع أحنــاء العــامل،    
جملـاالت الـيت ميكـن إدخـال حتسـينات عليهـا،       واستبانة العوامل اليت تؤثِّر على أداء املختـربات وا 

                                                                    

  من جدول األعمال،  ١٢، البند سعة، املرفقاتالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التا انظر  )٥٦(
  .A/C.3/573الوثيقة 
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مبا يف ذلك أفضل السُّبل لتوجيه الدعم حنو اهلـدف املطلـوب، ومـن مثَّ تـوفري قاعـدة مـن األدلَّـة        
  تستند إليها مشاريع املساعدة التقنية وُيستعان هبا يف رصد فعالية تلك املشاريع،  

عضـاء والكيانـات دون اإلقليميـة    ، الـدولَ األ ٥٢/٧أهنا ناشـدت، يف قرارهـا   وإذ تستذكر   
ات واجلرميـة مـن خـالل    خدِّرواإلقليمية والدولية أن تسهم يف أعمال مكتب األمم املتحدة املعين بامل

تــوفري اخلــربة الفنيــة الالزمــة لتطــوير شــبكات للتعــاون بــني املختــربات واستكشــاف ســبل مبتكــرة    
  زيد من الفعالية،لضمان تبادل اخلربات واملعلومات على النطاق العاملي مب

، الـذي أقـرَّت فيـه    ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢١املـؤرَّخ   ٥٧/٩قرارهـا   وإذ تستذكر أيضـاً   
ــه برنــامج مكتــب امل   ــة مبــا يتَّســم ب ات مخــدِّرات واجلرميــة املعــين بالرصــد العــاملي لل خــدِّراللجن

ملـؤثِّرات  االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالتِّجاهـات، وخصوصـاً نظـام اإلنـذار املبكِّـر بشـأن ا      
النفسانية اجلديدة، من أمهية مستمرَّة بالنسبة للدول األعضاء، فيمـا يتعلـق بكشـف عـدد كـبري      

  من املؤثِّرات النفسانية اجلديدة ورصدها واإلبالغ عنها،
، أنَّ ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٥املــؤرَّخ  ٥٤/٣، وفقــاً لقرارهــا  وإذ تؤكِّــد مــن جديــد    

د اخلاضـعة للمراقبـة شـرط ضـروري مـن شـروط ضـمان        احلصول على عيِّنات مرجعية من املوا
  ات،خدِّرالنوعية من أجل تأمني موثوقية حتاليل ونتائج خمتربات حتليل امل

ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٥٦/٥قراره ــارس  ١٥امل ــه   ٢٠١٣آذار/م ــذي الحظــت في ، ال
ن تبـادل  ات يف الدول األعضاء، مما حيول دوخدِّراللجنة بقلق تفاوت قدرات خمتربات حتليل امل

ــة بامل  ــاذ      خــدِّراملعلومــات املتعلق ــة بالنســبة لســلطات إنف ــائج املختربي ــل مــن قيمــة النت ات، ويقلِّ
القانون، ودعـت الـدول األعضـاء إىل ضـمان إمكانيـة تقـدمي العيِّنـات ذات الصـلة، وخصوصـاً          

حليـل  العيِّنات املأخوذة يف سياق التحقيقات الدولية وألغـراض االسـتخبارات، إىل خمتـربات الت   
اجلنائي اليت لديها اخلربة الالزمة إلجـراء حتلـيالت توصـيفية بغيـة التثبُّـت بالتحليـل اجلنـائي مـن         

  وجود روابط فيما بني تلك العيِّنات،
ات خـدِّر بأنَّ أحد األهداف االستراتيجية املرسومة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل وإذ تسلِّم  
واإلطـار   ٢٠١٥- ٢٠١٤السـتراتيجي املقتـرح للمكتـب للفتـرة     ن يف اإلطـار ا ، كما هو مبّيواجلرمية

هـــو تعزيـــز قـــدرة خمتـــربات حتليـــل ، ٢٠١٧-٢٠١٦االســـتراتيجي املقتـــرح للمكتـــب للفتـــرة 
ات وحتسني أدائها من أجل استيفاء املعايري املقبولة دوليا لكي تتمكَّن من تزويد زبائنـها  خدِّرامل

  ببيانات موثوقة،
تمرار تزايــد احلاجـة إىل دعــم املختــربات يف عملــها التحليلــي ويف  باســ وإذ تسـلِّم أيضــاً   

  خدماهتا ويف تدريب اخلرباء،
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ات، وتؤكِّـد  خـدِّر على أمهية ضمان نوعية وموثوقية نتائج خمتربات حتليـل امل  وإذ تؤكِّد  
بوجــه خــاص علــى أنَّ نوعيــة تلــك النتــائج وموثوقيتــها ُتَعــدُّ مســألةً مــن مســائل محايــة حقــوق  

  ن واحلريات األساسية وضمان السالمة العامة وفعالية إنفاذ القانون،اإلنسا
ات وصـيانة هـذه   خـدِّر أنَّ اسـتمرار عمـل املختـربات املعنيـة بتحليـل امل      وإذ تؤكِّد أيضاً  

املختربات وتعزيز فعاليتها وقدرهتا أمور ضرورية ملواجهة حتدِّيات جديدة مثـل اسـتبانة وحتليـل    
  جلديدة،املؤثِّرات النفسانية ا

أنَّ التعــاون الــدويل واالســتفادة الكاملــة مــن الشــبكات واملشــاريع   وإذ تؤكِّــد كــذلك  
ات واحلفـاظ عليـه   خـدِّر القائمة أمران يتَّسمان بأمهيـة قصـوى السـتمرار أداء خمتـربات حتليـل امل     

  ومواصلة تعزيزه،
ــدعو   -١   عــم ات واجلرميــة إىل مواصــلة د خــدِّرمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  ت

ات يف الـدول األعضـاء، وذلـك بإتاحـة     خـدِّر العمل التحليلي الذي تضطلع به خمتربات حتليل امل
العيِّنات املرجعية والعيِّنات االختبارية من املواد اخلاضعة للمراقبة واملؤثِّرات النفسانية اجلديـدة،  

البحـوث ذات   واستبانة املمارسـات الفضـلى، والتشـارك يف األسـاليب النموذجيـة املسـتندة إىل      
  الصلة، وتدريب اخلرباء، وتيسري تبادل املعلومات والبيانات؛

، أن تواصــل اســتعراض   ٥٤/٣ هــا إىل الــدول األعضــاء، وفقــاً لقرار   تطلــب  -٢  
وتعزيز اإلجراءات الوطنية، حسب االقتضاء، مـن أجـل تيسـري احلصـول علـى عيِّنـات مرجعيـة        

  ة الدولية الستخدامها يف األغراض العلمية؛وعيِّنات اختبارية من املواد اخلاضعة للمراقب
ات واجلرميـة أن يواصـل تقيـيم أداء    خـدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل تناشد  -٣  

ات خـدِّر املختربات، بناًء على طلبها، من خالل برناجمه اخلاص بضمان نوعية خمتربات حتليـل امل 
  دة من أجل تطوير وحتسني خدماهتا؛وبرنامج العمليات التعاونية الدولية، وأن يقدم املساع

الدول األعضاء أن توفِّر اخلربة الفنية مـن أجـل تعزيـز أداء املختـربات وبـذل       تناشد  - ٤  
  بفعالية على الصعيد العاملي؛خمتربات التحليل اجلنائي اجلهود من أجل تبادل معلومات 

اد اخلاضـعة  الدول األعضـاء إىل ضـمان إمكانيـة تقـدمي العيِّنـات مـن املـو        تدعو  -٥  
للمراقبــة الدوليــة واملــؤثِّرات النفســانية اجلديــدة، عنــد االقتضــاء، ال ســيما العيِّنــات ذات الصــلة  
بالتحقيقات الدولية واملعدَّة ألغـراض االسـتخبارات، إىل خمتـربات التحليـل اجلنـائي الـيت لـديها        

  اخلربة الالزمة إلجراء حتليالت توصيفية؛
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إىل تقدمي أفضل مـا يتـوافر لـديها مـن بيانـات، مبـا        الدول األعضاء أيضاً تدعو  -٦  
ات وغريهـا مـن املختـربات    خـدِّر يف ذلك البيانـات املسـتمدَّة مـن املختـربات الوطنيـة لتحليـل امل      

ات واجلرميـة ومنظمـة الصـحة العامليـة وغريمهـا      خـدِّر املعيَّنة، إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  
ة دعــم جلنــة اخلــرباء املعنيــة باالرهتــان للعقــاقري والتابعــة  مــن املنظمــات ذات الصــلة، وذلــك بغيــ 

  ملنظمة الصحة العاملية يف استعراض أكثر املؤثِّرات النفسانية اجلديدة انتشاراً واستعصاًء وأذًى؛
منظمة الصحة العاملية أن تقوم، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       تدعو  -٧  

اض أكثـر املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة انتشـاراً واستعصـاًء       ات واجلرمية، مبواصلة اسـتعر خدِّربامل
وأذًى، استناداً إىل االستنتاجات الـيت متخَّضـت عنـها مشـاورات اخلـرباء املشـتركة بـني مكتـب         

ات واجلرميــة ومنظمــة الصــحة العامليــة بشــأن املــؤثِّرات النفســانية  خــدِّراألمــم املتحــدة املعــين بامل
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١١إىل  ٩من  اجلديدة، اليت جرت يف فيينا

 ة عــنالــدول األعضــاء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــ  تــدعو  -٨  
  امليزانية ألغراض هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
  ٥٨/١٠القرار 

اد التشجيع على استعمال النظام اإللكتروين الدويل إلصدار أذون االستري    
     ة واملؤثِّرات العقليةخدِّروالتصدير يف إطار التجارة الدولية املشروعة بالعقاقري امل

  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  
بصـيغتها املعدَّلـة    ١٩٦١ات لسنة مخدِّرمن االتفاقية الوحيدة لل ٣١املادة إذ تستذكر   

اللـتني   )٥٨(،١٩٧١سـنة  مـن اتفاقيـة املـؤثِّرات العقليـة ل     ١٢واملادة  )٥٧(١٩٧٢بربوتوكول سنة 
  ة واملؤثِّرات العقلية وتصديرها،خدِّرتقضيان بإصدار أذون السترياد العقاقري امل

، الذي شـجَّعت فيـه   ٢٠١٢آذار/مارس  ١٦املؤرَّخ  ٥٥/٦قرارها وإذ تستذكر أيضاً   
الــدولَ األعضــاء علــى تقــدمي الــدعم املــايل والسياســي مــن أجــل إنشــاء نظــام إلكتــروين دويل      

ة واملـؤثِّرات العقليـة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة      خـدِّر أذون اسـترياد وتصـدير العقـاقري امل    إلصدار
ات واجلرميـة  خـدِّر وصون ذلك النظام وإدارته، وطلبت فيه إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   

                                                                    

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥٧(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٥٨(
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النظـام  ات إىل إدارة خـدِّر أن يتوىل إنشاء النظام وصـونه، ودعـت أمانـةَ اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      
  يف فترة السنتني تلك، اإلنشاءأثناء مرحلة 

، الذي حثَّـت فيـه   ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥املؤرَّخ  ٥٦/٧قرارها وإذ تستذكر كذلك   
ــادل أذون االســترياد والتصــدير      الــدول األعضــاء علــى تشــجيع وتيســري اســتعمال النظــام يف تب

ات خـدِّر واهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل   ات خـدِّر وطلبت إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باجلرميـة وامل  
  أن يوفِّرا للسلطات الوطنية املختصَّة التدريب على استخدام هذا النظام،

النظـام سُييسِّـر التبـادل اآلين ألذون االسـترياد والتصـدير بـني        أنَّ هـذا  وإذ تؤكِّد جمدَّدا  
ــة، وسيســا      ــة ومأمون ــة آمن ــدان املصــدِّرة يف بيئ ــدان املســتوردة والبل ــة  البل عد الســلطات الوطني

  املختصة على إدارة أعباء العمل املتزايدة يف جمال معاجلة أذون االسترياد والتصدير،  
أنَّ مواصـــلة تطـــوير نظـــام إصـــدار األذون هـــذا ســـتتوقَّف علـــى تربعـــات   وإذ تـــدرك  
  األعضاء،  الدول

ء مـن أجـل   بالدعم السياسي واملايل والـتقين املقـدَّم مـن بعـض الـدول األعضـا      وإذ تنوِّه   
  ي، تطوير النظام وإخضاعه لالختبار التجريب

باســتهالل النظــام اإللكتــروين الــدويل إلصــدار أذون اســترياد وتصــدير    ترحِّــب  -١  
ة واملــؤثِّرات العقليــة اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة خــالل الــدورة الثامنــة واخلمســني خــدِّرالعقــاقري امل
  ات؛خدِّرللجنة امل
ــدولَ األعضــاء تــدعو  - ٢   ــة إىل مكتــب األمــم    ال إىل مواصــلة تقــدمي التربعــات املالي

ات واجلرميــة مــن أجــل صــون النظــام اإللكتــروين الــدويل إلصــدار أذون    خــدِّراملتحــدة املعــين بامل
  االسترياد والتصدير؛

ات إىل مواصلة إدارة النظام ورصده، وفقـاً  خدِّرأمانةَ اهليئة الدولية ملراقبة امل تدعو  - ٣  
 ع الدولَ األعضاء على توفري أوىف قدر ممكن من الدعم املايل لذلك الغرض؛لواليتها، وتشجِّ

الــدولَ األعضــاء علــى تشــجيع وتيســري اســتعمال النظــام علــى أوىف حنــو  حتــثُّ   -٤  
ات، مبـا يشـمل املراقبـة مـن خـالل      مخـدِّر ممكن كأساس ملواصـلة تعزيـز نظـام املراقبـة الدوليـة لل     

 ات؛خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل

ــا   - ٥   مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  الـــدولَ األعضـــاء علـــى أن تبلِّـــغ  حتـــثُّ أيضـ
ات بأيِّ تعليقات أو اقتراحات قد تتقدَّم هبا مـن  خدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّربامل

 أجل مواصلة تعزيز النظام؛  
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ــدعو  -٦   ــة امل   ت ــة ملراقب ــة الدولي ــةَ اهليئ ــة   ات إىل أنخــدِّرأمان ــوفِّر للســلطات الوطني ت
ات واجلرميـة، التـدريب   خـدِّر املختصَّة، بالتعاون التام والوثيق مع مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   

ات خـدِّر على تشغيل النظام وعلى تطبيق األحكـام ذات الصـلة مـن االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة امل      
ات فيمـا يتصـل بالنظـام    خـدِّر نـة امل والقرارات الصادرة عـن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي وجل    

يف إطـــار التجـــارة الدوليـــة املشـــروعة اإللكتـــروين الـــدويل إلصـــدار أذون االســـترياد والتصـــدير 
  ؛ة واملؤثِّرات العقليةخدِّربالعقاقري امل

 ة عــنالــدولَ األعضــاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــ  تــدعو  -٧  
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. امليزانية هلذه األغراض، وفقاً

    
  ٥٨/١١القرار 

تعزيز التعاون الدويل على التصدِّي للمؤثِّرات النفسانية اجلديدة واملنشِّطات     
    األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني

  ات،خدِّرإنَّ جلنة امل  
ألمفيتامينيـة، مبـا فيهـا    ألنَّ املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة واملنشِّـطات ا     إذ يساورها القلق  

  امليثامفيتامني، ما زالت تشكِّل خطراً على صحة الناس وسالمتهم،
بقيمة اإلبالغ عن املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتبـادل املعلومـات بشـأهنا،    وإذ تنوِّه   

 وإن كان القلق يساورها إزاء استمرار الثغرات املعرفية بشأن هـذه املـواد، وإذ يسـاورها القلـق    
  أيضا ألن هذه الثغرات أعظم فيما يتعلق باملؤثِّرات النفسانية اجلديدة،

بالطـــابع الـــدينامي الســـريع اخلطـــى لســـوق املـــؤثِّرات النفســـانية اجلديـــدة    وإذ ُتســـلِّم  
  واملنشطات األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني،

ويف تـوافره، حسـبما توضـح    إزاء الزيـادة يف نقـاء امليثامفيتـامني     وإذ يساورها بالغ القلـق   
بعض التقارير الوطنية واإلقليمية، وإزاء االستمرار يف تعاطي املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وتواصل 

  ات اخلاضعة للمراقبة الدولية، خدِّرالتجارة يف تلك املواد اليت تثري خماطر مماثلة ملخاطر امل
ت اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنيـة  إزاء احتمال توفُّر فرص للجماعا وإذ يساورها القلق  

  الستغالل الطلب على هذه املواد،



E/2015/28 
E/CN.7/2015/15 

 

V.15-02176 51 
 

أنَّ عــدداً مــن املــؤثِّرات النفســانية اجلديــدة الــيت تبــيَّن بالفعــل أهنــا تشــكِّل    وإذ تالحــظ  
خطــراً جســيماً علــى الصــحة العموميــة ختضــع للمراقبــة الوطنيــة، مبــا يشــمل إخضــاعها لتــدابري  

  اخل دول أعضاء معيَّنة،مراقبة احتياطية مؤقَّتة، د
أنَّ اســتبانة املــؤثِّرات النفســانية اجلديــدة ومراقبتــها هــي مســألة قــد    وإذ تالحــظ أيضــاً  

  تواكبها حتدِّيات جتابه السلطات املعنية بالشؤون الصحية وإنفاذ القوانني،
بشــأن تعزيــز التعــاون  ٢٠٠٠آذار/مــارس  ١٥املــؤرَّخ  ٤٣/١٠قرارهــا  وإذ تســتذكر  

الدويل على مكافحة صنع العقاقري االصطناعية، وخصوصاً املنشـطات األمفيتامينيـة،   اإلقليمي و
  واالجتار هبا واستهالكها بصورة غري مشروعة،

بشأن تعزيـز تقاسـم    ٢٠٠٥آذار/مارس  ١١املؤرَّخ  ٤٨/١قرارها  وإذ تستذكر أيضاً  
راقبـة يف إطـار االتفاقيـات    املعلومات عن االجتاهات املستجدَّة يف تعاطي املواد غري اخلاضعة للم

  ات ويف االجتار بتلك املواد،خدِّرالدولية ملراقبة امل
ــذلك    ــا  وإذ تســتذكر ك ــؤرَّخ  ٥٥/١قراره ــارس  ١٦امل ــز   ٢٠١٢آذار/م بشــأن تعزي

  التعاون الدويل يف التصدِّي للتحدِّيات اليت تطرحها املؤثِّرات النفسانية اجلديدة،
ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ ٥٦/٤قراره ــارس  ١٥ امل ــاون    ٢٠١٣آذار/م ــز التع بشــأن تعزي

  عنها،  الدويل على كشف املؤثِّرات النفسانية اجلديدة واإلبالغ
ــتذكر   ــاً وإذ تسـ ــا  أيضـ ــؤرَّخ ٥٧/٩قرارهـ ــارس  ٢١ املـ ــز  ٢٠١٤آذار/مـ ــأن تعزيـ بشـ

  ،اعنهالتعاون الدويل على استبانة املؤثِّرات النفسانية اجلديدة واحلادثات املتعلقة هبا واإلبالغ 
املهــام املســَندة إىل منظَّمــة الصــحة العامليــة مبقتضــى االتفاقيــة        وإذ تســتذكر كــذلك   

واتفاقيــة  )٥٩(،١٩٧٢، بصــيغتها املعدَّلــة بربوتوكــول ســنة  ١٩٦١ات لســنة مخــدِّرالوحيــدة لل
    )٦٠(،١٩٧١املؤثِّرات العقلية لسنة 

ــوِّه   ــاقري اال    وإذ تن ــاملي للعق ــامج "الرصــد الع ــل  بالنجــاح املســتمر لربن صــطناعية: التحلي
ات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة    خـدِّر واإلبالغ واالجتاهات" التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    

ات يف حتسني فهم مشكلة العقـاقري االصـطناعية مـن خـالل اتبـاع تـدابري تشـمل،        خدِّرملراقبة امل
فيهـا   األمفيتامينيـة، مبـا   ضمن أمور أخرى، رصد صنع املؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة واملنشـطات   

                                                                    

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللَّد املرجع نفسه  )٥٩(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللَّد   )٦٠(
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امليثامفيتامني، على التوايل، وتعاطيها وكذلك جتارهتا أو االجتار هبـا، وإذ تالحـظ التقـدُّم احملـرز     
  يف تنفيذ ذلك النهج،

بقيمة نظام اإلنذار املبكِّر بشأن املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، التابع ملكتب  وإذ تنوِّه أيضاً  
ات واجلرمية، والنجاح املستمر ملشروع "إيون"، التابع للهيئـة الدوليـة   خدِّرملاألمم املتحدة املعين با

  ،  اجلديدةات، يف حتسني فهم مشكلة املؤثِّرات النفسانية خدِّرملراقبة امل
الدولَ األعضاَء على أن تواصل رصد االجتاهات املتعلقة بتركيب املـؤثِّرات   تشجِّع  - ١  

فيتامينية، مبا يشمل امليثامفيتامني، وإنتاجها وتوزيعهـا، مبـا يف ذلـك    النفسانية اجلديدة واملنشطات األم
  بيعها عن طريق اإلنترنت، وكذلك أمناط تعاطي تلك املواد وآثارها السيئة داخل حدودها الوطنية؛

ات واجلرميــة خــدِّرتشــجِّع الــدولَ األعضــاَء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   - ٢    
ات وسـائر املنظمـات ذات الصـلة علـى     خـدِّر يئـة الدوليـة ملراقبـة امل   ومنظمة الصـحة العامليـة واهل  

مواصلة تبادل املعلومات واخلربات الفنية فيما يتعلق بـاملؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة واملنشـطات     
فيهــا امليثامفيتــامني، مــن خــالل قنــوات مناســبة، ثنائيــة ومتعــدِّدة األطــراف،     األمفيتامينيــة، مبــا

اط تعاطيها وبيانات الفحوص العلمية اجلنائية هلا واللوائح التنظيمية املتعلقـة  سيما بشأن أمن  وال
هبــا وكــذلك أخطارهــا علــى صــحة النــاس وســالمتهم، مبــا يشــمل األدلــة علــى الســمية احلــادَّة  

  للمؤثِّرات النفسانية اجلديدة وخطر االرهتان هلا؛
ناســبة وفقــاً لتشــريعاهتا الــدولَ األعضــاَء علــى أن تواصــل اعتمــاد تــدابري م  تشــجِّع  - ٣  

فيهــا   الوطنيــة ترمــي إىل احلــدِّ مــن عــرض املــؤثِّرات النفســانية اجلديــدة واملنشِّــطات األمفيتامينيــة، مبــا  
  امليثامفيتامني، ومن الطلب عليها وتستند إىل معلومات عن أمناط تعاطيها وخماطرها على الناس؛ 

ــاذج    تشــجِّع أيضــا   - ٤   ــى أن تضــع من ــدولَ األعضــاَء عل ــة متصــلة    ال ــة وعالجي وقائي
فيهـا    باملشاكل الصحية والنفسية املرتبطة باملؤثِّرات النفسانية اجلديـدة واملنشـطات األمفيتامينيـة، مبـا    
  امليثامفيتامني، والتعريف بتلك النماذج من خالل القنوات املناسبة الثنائية واملتعدِّدة األطراف؛

دابري مناســبة ملواصــلة وتعزيــز رصــد الــدولَ األعضــاَء علــى اختــاذ تــ تشــجِّع كــذلك  - ٥  
فيها امليثامفيتامني، وذلك بتحسـني القـدرات     املؤثِّرات النفسانية اجلديدة واملنشطات األمفيتامينية، مبا

البحثية والتحليلية والعلمية اجلنائية وتبادل املعلومات حسب االقتضـاء مـع الـدول األعضـاء األخـرى      
  واملنظمات ذات الصلة؛

دولَ األعضــاَء علــى أن تواصــل، يف ســياق هنــج شــامل ومتــوازن ملعاجلــة الــ تشــجِّع  - ٦  
ات العاملية، النظر يف طائفة متنوِّعة واسعة من التـدابري التشـريعية والتنظيميـة واإلداريـة     خدِّرمشكلة امل

للتصدِّي ملا يظهر من مؤثِّرات نفسانية جديدة، ميكن أن تشـمل تـدابري رقابيـة مؤقَّتـة وقـوانني بشـأن       
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ائر املواد اخلاضعة للمراقبـة وإجـراءات يف جمـال الصـحة العموميـة، مبـا يشـمل اإلجـراءات املتعلقـة          نظ
  باملنتجات الصيدالنية ومحاية املستهلك واملواد اخلطرية؛

الدولَ األعضاَء، بناًء على مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة، على أن تعـزِّز   حتثُّ  -٧  
ية، يف األنشطة القضائية وأنشـطة إنفـاذ القـوانني مـن أجـل التصـدِّي       التعاون، وفقاً للقوانني الوطن

  ؛فيها امليثامفيتامني  املؤثِّرات النفسانية اجلديدة واملنشِّطات األمفيتامينية، مبالصنع وتوزيع 
ات واجلرميـة أن يواصـل العمـل    خـدِّر إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل    تطلب  -٨    

 ١٩٦١ات لســنة مخــدِّرمــن االتفاقيــة الوحيــدة لل  ٣عمــالً باملــادة مــع منظمــة الصــحة العامليــة،  
ــنة   ــول ســ ــة بربوتوكــ ــيغتها املعدَّلــ ــادة  )٦١(١٩٧٢بصــ ــة    ٢واملــ ــؤثِّرات العقليــ ــة املــ ــن اتفاقيــ مــ

  هبدف مواصلة تقدمي توصيات للجنة بانتظام بشأن اجلدولة؛ )٦٢(١٩٧١ لسنة
كتـب األمـم املتحـدة املعـين     منظمة الصحة العاملية إىل أن تقـوم، بـدعم مـن م    تدعو  - ٩  

ات واجلرمية وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، بإعطاء أولوية السـتعراض أكثـر   خدِّربامل
املؤثِّرات النفسانية اجلديدة انتشاراً واستعصاًء وأذًى يف ضوء املعلومات املقدَّمة يف مشاورات اخلـرباء  

ات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بشأن املـؤثِّرات  خدِّر باملاملشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين
  ؛٢٠١٤ديسمرب  كانون األول/ ١١إىل  ٩النفسانية اجلديدة، اليت جرت يف فيينا من 

منظمــة الصــحة العامليــة إىل أن تقــدِّم توصــيات بصــفة دوريــة ويف   تــدعو أيضــاً   -١٠    
ــة املــؤثِّرات النفســاني    ــدة مــن خــالل متابعــة استكشــاف   مواعيــد مناســبة مــن أجــل جدول ة اجلدي

إمكانات تقييم املواد املقاربة هلا من حيث البنية واملواد اليت قد يكون هلا تأثريات ضارة وارهتانيـة  
مماثلة، وتعزيز أدوات مجع البيانات، واملسامهة يف وضع استراتيجيات للتقييم السريع قائمـة علـى   

على سبيل ات املتعلقة باحلاالت البالغة السوء، املستمدَّة كل مصادر املعلومات املتاحة، مثل البيان
من مصادر الطب الشرعي وطب الطوارئ، وحتليل البيانات املنشورة على اإلنترنت بشـأن  املثال 

اجتاهات املبيعات وزيارة املواقع واملضبوطات من املواد اخلاضعة للمراقبة املثرية للشبهات وغريها 
  من مؤسسات إنفاذ القوانني؛ من املعلومات املستمدَّة

ــدعو كــذلك   -١١     ــة إىل    ت ــة إىل تقــدمي توصــياهتا بشــأن اجلدول منظمــة الصــحة العاملي
اللجنة يف دورهتا املستأنفة السنوية من أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى االسـتعداد لقـرارات        

  اجلدولة املقبلة اليت ستصدر يف الدورة العادية التالية للجنة؛ 

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )٦١(

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٦٢(
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ات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة     خـدِّر مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل   عتشجِّ  -١٢    
ســيما مــن خــالل  ات علــى تعزيــز مجــع املعلومــات عــن املــؤثِّرات النفســانية اجلديــدة، والخــدِّرامل

القائمـــة، مثـــل برنـــامج "الرصـــد العـــاملي للعقـــاقري االصـــطناعية: التحليـــل واإلبـــالغ   اآلليـــات 
ــا  ــات" ونظ ــن        واالجتاه ــغ ع ــام التبلي ــدة ونظ ــانية اجلدي ــؤثِّرات النفس ــر بشــأن امل ــذار املبكِّ م اإلن

  احلادثات التابع ملشروع إيون؛
ــادل  خــدِّرإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   تطلــب  - ١٣     ات واجلرميــة أن يواصــل تب

ئة الدولية ملراقبة املعلومات، عند االقتضاء، مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مبا يشمل اهلي
  ات ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية واملنظمة العاملية للجمارك؛خدِّرامل
امليزانيــة عــن  ةالــدولَ األعضــاَء وســائر املــاحنني إىل تقــدمي مــوارد خارجــ   تــدعو  -١٤    

  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    
  ٥٨/١ملقرَّر ا

ميثيل ميثكاثينون) يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات -٤إدراج امليفيدرون (
  ١٩٧١العقلية لسنة 

ــة امل     ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن
يـدرون  صوتاً مقابل ال شـيء، مـع امتنـاع عضـو واحـد عـن التصـويت، إدراج امليف        ٤٧بأغلبية 

  )٦٣(.١٩٧١ميثيل ميثكاثينون) يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة -٤(

    
  ٥٨/٢املقرَّر 

  استعراض الكيتامني
ــة      ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  ات خــدِّراملقــرَّرت جلن

الكيتـامني يف اجلـدول الرابـع    إدراج بـ بتوصية  املتعلققتراح الالنظر يف ا أن تؤجِّلبتوافق اآلراء، 
معلومات إضافية من منظمـة الصـحة   تطلَب وأن  )٦٤(،١٩٧١سنة العقلية ل ؤثِّراتاملمن اتفاقية 

  العاملية ومصادر أخرى ذات صلة.
    

                                                                    

  املرجع نفسه.  )٦٣(
  املرجع نفسه.  )٦٤(
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  ٥٨/٣املقرَّر 
ات لسنة مخدِّريف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة لل AH-7921إدراج املادة 

  ١٩٧٢دَّلة بربوتوكول سنة ، بصيغتها املع١٩٦١
ــة امل     ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن

ــادة  ــدة لل   AH-7921إدراج امل ــة الوحي ، ١٩٦١ات لســنة مخــدِّريف اجلــدول األول مــن االتفاقي
  )٦٥(.١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة 

    
  ٥٨/٤املقرَّر 

  (GBL) بوتريوالكتون-غامااستعراض املادة 
ــة امل     ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  ات خــدِّرقــرَّرت جلن

يف اجلدول األول مـن اتفاقيـة املـؤثِّرات     (GBL) بوتريوالكتون-غاماادة إدراج املبتوافق اآلراء، 
  )٦٦(.١٩٧١العقلية لسنة 

    
  ٥٨/٥املقرَّر 

  بوتانيديول-١،٤استعراض املادة 
، ٢٠١٥آذار/مـــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف    خــدِّر قــرَّرت جلنــة امل      

ــق اآلراء، إدراج  ــادة بتواف ــديول -١،٤امل ــة    بوتاني ــؤثِّرات العقلي ــة امل ــن اتفاقي يف اجلــدول األول م
      )٦٧(.١٩٧١ لسنة

  ٥٨/٦املقرَّر 
يف اجلدول األول من اتفاقية  )25B-NBOMe )2C-B-NBOMeإدراج املادة 

  ١٩٧١ملؤثِّرات العقلية لسنة ا
، بأغلبيـة  ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٣ات يف جلسـتها العاشـرة، املعقـودة يف    خـدِّر قرَّرت جلنة امل    

 25B-NBOMeصوتاً مقابل صوت واحد مع امتنـاع عضـو واحـد عـن التصـويت، إدراج املـادة        ٤٦
(2C-B-NBOMe)  ٦٨(.١٩٧١يف اجلدول األول من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة(  

                                                                    

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد املرجع نفسه  )٦٥(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، اجمللد املرجع نفسه  )٦٦(
  املرجع نفسه.  )٦٧(
  املرجع نفسه.  )٦٨(
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  ٥٨/٧املقرَّر 

) يف اجلدول األول من اتفاقية 25C-NBOMe )2C-C-NBOMeإدراج املادة 
  ١٩٧١املؤثِّرات العقلية لسنة 

، بأغلبيـة  ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٣ات يف جلسـتها العاشـرة، املعقـودة يف    خـدِّر قرَّرت جلنة امل    
 25C-NBOMeج املـادة  صوتاً مقابل صوت واحد مع امتنـاع عضـو واحـد عـن التصـويت، إدرا      ٤٦

(2C-C-NBOMe)  ٦٩(.١٩٧١يف اجلدول األول من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة(  
    

  ٥٨/٨املقرَّر 
) يف اجلدول األول من اتفاقية 25I-NBOMe )2C-I-NBOMeإدراج املادة 

  ١٩٧١املؤثِّرات العقلية لسنة 
ــة امل     ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن

ــة  ــل   ٤٧بأغلبيـ ــوتاً مقابـ ــوتصـ ــد، إدراج  صـ ــواحـ يف  25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)ادة املـ
  )٧٠(.١٩٧١اجلدول األول من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة 

    
  ٥٨/٩املقرَّر 

من اتفاقية املؤثِّرات يف اجلدول الثاين  N-benzylpiperazine (BZP) إدراج املادة
  ١٩٧١العقلية لسنة 

ــة امل     ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن
يف اجلـدول   N-benzylpiperazine (BZP)ادة املـ إدراج ، واحـد  صوتاً مقابل صـوت  ٤٨بأغلبية 
  )٧١(.١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  الثاين

    

                                                                    

  رجع نفسه.امل  )٦٩(
  املرجع نفسه.  )٧٠(
  املرجع نفسه.  )٧١(
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  ٥٨/١٠املقرَّر 
من اتفاقية املؤثِّرات العقلية ول الثاين يف اجلد JWH-018إدراج املادة 

  ١٩٧١ لسنة
ــة امل   ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن
  ادة املـ صـوتاً مقابـل صـوت واحـد مـع امتنـاع عضـو واحـد عـن التصـويت، إدراج            ٤٨بأغلبية 

JWH-018  ٧٢(.١٩٧١لسنة من اتفاقية املؤثِّرات العقلية  الثاينيف اجلدول(  
    

  ٥٨/١١املقرَّر 
من اتفاقية املؤثِّرات العقلية يف اجلدول الثاين  AM-2201إدراج املادة 

  ١٩٧١ لسنة
ــة امل   ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن
اتفاقيـة   مـن  الثـاين يف اجلـدول   AM-2201ادة املـ صوتاً مقابل صوت واحـد، إدراج   ٤٨بأغلبية 

  )٧٣(.١٩٧١املؤثِّرات العقلية لسنة 
    

  ٥٨/١٢املقرَّر 
يف اجلدول الثاين ) MDPV( ميثيلني ديوكسي بريوفالريون-٣،٤إدراج املادة 

  ١٩٧١اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  من
ــة امل   ، ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٣ات يف جلســتها العاشــرة، املعقــودة يف  خــدِّرقــرَّرت جلن
ــة  ــمقابــل صــوت واحــد، إدراج   صــوتاً ٤٨بأغلبي ــالريون -٣،٤ادة امل ــيلني ديوكســي بريوف  ميث

(MDPV) ٧٤(.١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  يف اجلدول الثاين(  
    

                                                                    

  املرجع نفسه.  )٧٢(
  املرجع نفسه.  )٧٣(
  املرجع نفسه.  )٧٤(
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  ٥٨/١٣املقرَّر 
   ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني) يف اجلدول الثاين-كيتو-إدراج امليثيلون (بيتا

  ١٩٧١ من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة
، بأغلبيـة  ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٣ات يف جلسـتها العاشـرة، املعقـودة يف    خـدِّر قرَّرت جلنة امل  

  ميثــيلني ديوكســي ميثامفيتــامني)   - كيتــو- صــوتاً مقابــل صــوت واحــد، إدراج امليثيلــون (بيتــا      ٤٩
(beta-keto-MDMA)  ٧٥(.١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة(  

    
  ٥٨/١٤ر املقرَّ

أثناء الدورة الثامنة واخلمسني ر عقده املقرَّجدول األعمال املؤقَّت للجزء اخلاص 
التحضري للدورة االستثنائية للجمعية العامة بواملتعلق  ،اتخدِّراملستأنفة للجنة امل
 ٢٠١٦ات العاملية، املزمع عقدها يف عام خدِّربشأن مشكلة امل

 ،٢٠١٥آذار/مـارس   ١٧ا الرابعة عشرة املعقودة يف ، يف جلستهاتخدِّرجلنة امل وافقت  
أثناء الدورة الثامنـة واخلمسـني املسـتأنفة    ر عقده قرَّعلى جدول األعمال املؤقَّت للجزء اخلاص امل

، واملتعلق بالتحضري للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة     ٢٠١٥للجنة، يف كانون األول/ديسمرب 
  ، بصيغته الواردة أدناه.٢٠١٦املزمع عقدها يف عام  ات العاملية،خدِّربشأن مشكلة امل

  افتتاح اجلزء اخلاص.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
ات العامليـة،  خـدِّر التحضري للدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة امل    أعمال   -٣

  :٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 
أعمـال  األعمال املؤقَّت للدورة االستثنائية، مبا يف ذلـك  النظر يف مشروع جدول   (أ)    

  ؛ألصحاب املصلحة املتعددينالتحضري الجتماعات املائدة املستديرة التفاعلية 
  الدورة االستثنائية؛تائج النظر يف حالة عمليات إعداد ن  (ب)  
  النظر يف أيِّ أمور أخرى.  (ج)  

                                                                    
  املرجع نفسه.  )٧٥(
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ســتعقده اللجنــة أثنــاء دورهتــا التاســعة   جــدول األعمــال املؤقَّــت للجــزء اخلــاص، الــذي   -٤
، حتضــرياً للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن  ٢٠١٦واخلمســني يف آذار/مــارس 

  ، وتنظيم أعمال اللجنة فيما بني الدورات.٢٠١٦ات العاملية يف عام خدِّرمشكلة امل
  مسائل أخرى.  -٥
  اجلزء اخلاص واختتامه. نتائج  -٦
    

  ٥٨/١٥املقرَّر 
أثناء الدورة التاسعة  هعقدر قرَّاألعمال املؤقَّت األويل للجزء اخلاص املجدول 

ات واملتعلق بالتحضري للدورة االستثنائية للجمعية العامة خدِّرواخلمسني للجنة امل
 ٢٠١٦يف عام ات العاملية، املزمع عقدها خدِّربشأن مشكلة امل

 ،٢٠١٤آذار/مـارس   ١٧عقودة يف يف جلستها الرابعة عشرة، امل اتخدِّرجلنة امل وافقت  
أثنـاء الـدورة الثامنـة واخلمسـني      هعقـد ر قـرَّ للجـزء اخلـاص امل   األوَّيل على جدول األعمال املؤقَّت

، واملتعلـق بالتحضـري للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة       ٢٠١٦آذار/مـارس  املستأنفة للجنة، يف 
  ، بصيغته الواردة أدناه.٢٠١٦ام ات العاملية، املزمع عقدها يف عخدِّربشأن مشكلة امل

  افتتاح اجلزء اخلاص.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
ات العامليـة،  خـدِّر للدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة امل     أعمال التحضري  -٣

  :٢٠١٦املزمع عقدها يف عام 
أعمـال  لدورة االستثنائية، مبا يف ذلـك  النظر يف مشروع جدول األعمال املؤقَّت ل  (أ)    

  ؛ألصحاب املصلحة املتعددينالتحضري الجتماعات املائدة املستديرة التفاعلية 
  الدورة االستثنائية؛نتائج النظر يف   (ب)  
  النظر يف أيِّ أمور أخرى.  (ج)  

  مسائل أخرى.    -٤
  اجلزء اخلاص واختتامه.تائج ن  -٥
    


