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  الفصل األول
  

جراء املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إ  
  بشأهنا أو اليت يوجَّه انتباهه إليها

  
  مشروع قرار ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي  -ألف 

  اجلمعية العامة باعتماده
اجمللَس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشروع القـرار التـايل    خدِّراتتوصي جلنةُ امل  -١

  لكي تعتمده اجلمعية العامة:
    

  رمشروع قرا    
الترويج لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة     

التنمية البديلة والتعاون اإلقليمي واألقاليمي يف جمال وااللتزامات ذات الصلة 
تعاجل املسائل و تركِّز على التنميةراقبة املخدِّرات ملوالدويل بشأن سياسة متوازنة 

  االقتصادية- االجتماعية
 اجلمعية العامة، إنَّ 

، مبـا يف ذلـك يف جمـال التنميـة،     خـدِّرات أنَّ السياسـات والـربامج املتعلقـة بامل    إذ تعيد تأكيد 
القـانون الـدويل   وضطلع هبا علـى حنـو يتوافـق مـع مقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه          ينبغي أن ُي

سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية وخصوصاً مع االحترام التام ل )١(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
ــه األساســية       ــة للــدول، وجلميــع حقــوق اإلنســان وحريات ــدأ عــدم التــدخل يف الشــؤون الداخلي وملب
والكرامة املتأصِّلة لألفراد كافة، ومبدأ التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول، وكـذلك  

ومــع مراعــاة الظــروف اخلاصــة   )٢(ســتدامة،مبــدأ املســؤولية العامــة واملشــتركة، وأهــداف التنميــة امل 
  للبلدان واملناطق،

العامليـة وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة      خـدِّرات وجـوب معاجلـة مشـكلة امل   تأكيـد   أيضـا وإذ تعيد   
واتفاقيـة املـؤثِّرات    )٣(،١٩٧٢بصيغتها املعدَّلـة بربوتوكـول سـنة     ١٩٦١لسنة  مخدِّراتالوحيدة لل

 خــدِّراتة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف امل     واتفاقيــ )٤(،١٩٧١العقليــة لســنة  

                                                                    

 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )١(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢(  

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
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اليت تشكل معاً، إىل جانب سائر الصكوك الدولية ذات الصـلة،   )٥(،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 
  ،مخدِّراتنظام املراقبة الدولية لللالركن األساسي 

لعامــة يف دورهتــا  اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة ا    تأكيــد  وإذ تعيــد كــذلك  
ــادة احملاصــيل املخــدِّرة غــري      )٦(االســتثنائية العشــرين، وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل علــى إب

  )٧(املشروعة وبشأن التنمية البديلة،
االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون    وإذ تعيــد تأكيــد  

اللـــذين  )٨(العامليـــة، خـــدِّراتملواجهـــة مشـــكلة املالـــدويل صـــوب اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازنـــة 
يف اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسـني واجلمعيـة العامـة يف     خدِّراتاعتمدهتما جلنة امل

، والبيان الـوزاري املشـترك املنبثـق عـن     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٤/١٨٢قرارها 
ــذي   ــع املســتوى ال ــة امل  االســتعراض الرفي ــه جلن ــام  خــدِّراتأجرت ــدول   ٢٠١٤يف ع ــذ ال بشــأن تنفي

يف اجلزء الرفيـع املسـتوى    خدِّراتاألعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل، والذي اعتمدته جلنة امل
  )٩(من دورهتا السابعة واخلمسني،

ــد أيضــاً    ــد وإذ تعي ــة  تأكي ــة اخلتامي ــدورالوثيق ــثالثني   هتال ــها، وعنواهنــ االســتثنائية ال  ابرمت
وإذ تؤكـد   )١٠(ال"،العاملية ومواجهتها على حنـو فعَّـ   خدِّرات"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل

هــي توصــيات متكاملــة وغــري قابلــة للتجزئــة ومتعــدِّدة  هــاأنَّ التوصــيات العمليــة الــواردة في جمــدداً
ــوازن للتصــدي ملشــك     لة التخصُّصــات ومتعاضــدة، وترمــي إىل إرســاء هنــج شــامل ومتكامــل ومت

  العاملية ومواجهتها، خدِّراتامل
ــد    ــذلكوإذ تعي ــة   تأكيــد  ك ــة املســائل االجتماعي ــا مبعاجل االقتصــادية ذات الصــلة  -التزامه

وإنتاجهـا واالجتـار    خدِّرات، واملتعلقة بالزراعة غري املشروعة للنباتات املخدِّرة وبصنع املخدِّراتبامل
رامج طويلة األمد وشاملة ومستدامة وإمنائيـة  هبا بصورة غري مشروعة، من خالل تنفيذ سياسات وب

، تشـمل بـرامج تنميـة بديلـة وتنميـة بديلـة وقائيـة عنـد االقتضـاء،          خدِّراتالتوجُّه ومتوازنة ملراقبة امل
  تندرج ضمن إطار استراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل،

ــري    ــا وإذ تشـ ــؤرَّخ ٦٨/١٩٦إىل قرارهـ ــمرب   ١٨، املـ ــانون األول/ديسـ ــذي ، ٢٠١٣كـ الـ
اعتمدت فيه مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشـأن التنميـة البديلـة، وشـجَّعت فيـه الـدول األعضـاء        
واملنظمات الدوليـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة والكيانـات وسـائر اجلهـات املعنيـة علـى أخـذ تلـك            

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  

 .٢٠/٢-مة دامرفق قرار اجلمعية العا  )٦(  

 هاء. ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دا  )٧(  

 )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28انظر تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني (  )٨(  

)، الفصل األول، E/2014/28( ٨امللحق رقم ، ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٩(  
 القسم جيم.

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٠(  
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ا بـرامج التنميـة البديلـة    املبادئ اإلرشادية يف االعتبار عند وضع وتنفيذ برامج التنمية البديلة، مبا فيه
  الوقائية، حسب االقتضاء،

مراعاة اخلـربات احملليـة جلميـع اجلهـات املعنيـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا          أنَّ من املهم وإذ ترى 
  اجملتمع املدين، يف تنفيذ املشاريع اإلمنائية،

املؤرَّخ  ٥٣/٦و، ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠املؤرَّخ  ٥٢/٦ خدِّراتإىل قرارات جلنة املوإذ تشري   
آذار/مــارس  ١٦املــؤرَّخ  ٥٥/٤و، ٢٠١١آذار/مـارس   ٢٥املــؤرَّخ  ٥٤/٤و، ٢٠١٠آذار/مـارس   ١٢

  ،٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرَّخ  ٥٨/٤و، ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١املؤرَّخ  ٥٧/١و، ٢٠١٢
وتشدِّد على أنَّ تنفيـذ مبـادئ    )١١(،٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ ترحِّب  
لتحقيـق أهـداف   ملتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلة ينبغي أن يتـواءم مـع اجلهـود املبذولـة     األمم ا

  ،رتبطة بعمل جلنة املخدِّراتامل التنمية املستدامة
ــر وإذ    ــاجلتق ــم املتحــدة         ب ــادئ األم ــز مب ــن أجــل تعزي ــدول األعضــاء م ــذهلا ال ــيت تب هود ال

حلقـات العمـل الدوليـة الـيت     و احللقـات الدراسـية  اإلرشادية بشأن التنمية البديلة مـن خـالل تنظـيم    
برامج التنميـة البديلـة،    سياق تستفيد من املمارسات الفضلى والدروس املستفادة واحلكمة احمللية يف

يف املـؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتنميـة       تنوقشـ  مثل املمارسـات الفضـلى والـدروس املسـتفادة الـيت     
التنميـة  بـرامج  بأنَّ  وأقرَّ ،يز قدرة الفرد واجملتمع احمللي على الصمودالذي ركَّز على تعز )١٢(البديلة،

  اليت يتبناها امللك راما التاسع ملك تايلند، الكفايةمثال لفلسفة اقتصاد  البديلة هي
أنَّ التنمية البديلة هي بديل ُمهم ومشروع وجمد ومستدام لزراعـة حماصـيل    وإذ تعيد تأكيد 

يف ذلـك   العامليـة، مبـا   خـدِّرات شروعة، وأهنا تدبري فعال ملواجهة مشـكلة امل بصورة غري م خدِّراتامل
ــل أحــد العناصــر األساســية يف السياســات    خــدِّراتاألنشــطة غــري املشــروعة املتصــلة بامل   ــا متث ، وأهن
  غري املشروعة، خدِّراتوالربامج الرامية إىل احلد من إنتاج امل

 خـدِّرات وإنتـاج امل  خـدِّرات ملشـروعة حملاصـيل امل  من أنَّ الزراعة غـري ا  وإذ تعرب عن قلقها 
غري املشروعة وصنعها وتوزيعها واالجتار هبا ال تزال متثل حتديات كربى يف جمـال التصـدي ملشـكلة    

العاملية، وإذ تدرك احلاجة إىل تدعيم استراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل، قد تشـمل،   خدِّراتامل
الت التنمية البديلة واإلبـادة وإنفـاذ القـانون، بغيـة منـع الزراعـة غـري        ضمن مجلة أمور، تدابري يف جما

وتقليصها بدرجة كبرية وقابلـة للقيـاس، واحلاجـة إىل تكثيـف اجلهـود       خدِّراتاملشروعة حملاصيل امل
ل، وفقــاً ملبــدأ املســؤولية العامــة  مشــاملشــتركة علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل علــى حنــو أ  

سائل منها استخدام األدوات والتدابري الوقائية املناسبة وتعزيز املساعدة املالية والتقنية واملشتركة، بو
  والربامج ذات املنحى العملي وتنسيقها على حنو أفضل، من أجل التصدي لتلك التحديات،

                                                                    

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١١(  

 .E/CN.7/2016/13مرفق الوثيقة   )١٢(  
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 أنَّ الدعم املايل اإلمجايل ملشاريع وبرامج التنمية البديلة، مبا فيهـا مشـاريع   وإذ تالحظ بقلق 
وبرامج التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء، مل ميثـل سـوى جـزء ضـئيل مـن املسـاعدة اإلمنائيـة        

يصــل إالَّ إىل نســبة ضــئيلة مــن اجملتمعــات احملليــة واألســر املنخرطــة يف زراعــة حماصــيل     الرمسيــة ومل
  غري املشروعة على الصعيد العاملي، خدِّراتامل

ميم تـدخالت التنميـة البديلـة، علـى أن تأخـذ يف      الدول األعضـاء، عنـد تصـ    حتثُّ  -١  
االعتبار على النحو الواجب "التوصيات العملية بشأن التنمية البديلة؛ والتعاون اإلقليمي واألقاليمي 

ــة امل   ــائي يف مراقبـ ــه إمنـ ــة وذات توجُّـ ــة متوازنـ ــأن سياسـ ــدِّراتوالـــدويل بشـ ــائل خـ ــة املسـ ؛ ومعاجلـ
الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة   االقتصــادية"، الــواردة يف-االجتماعيــة

  )١٠(ال"؛العاملية ومواجهتها على حنو فعَّ خدِّراتي ملشكلة امل"التزامنا املشترك بالتصدِّ
ــد   -٢   ــاود تأكيـ ــة   تعـ ــائل االجتماعيـ ــة املسـ ــا مبعاجلـ ــلة  -التزامهـ ــادية ذات الصـ االقتصـ

وإنتاجهــا  خــدِّراترة وبصــنع املاملشــروعة للنباتــات املخــدِّ  ، واملتعلقــة بالزراعــة غــري   خــدِّراتبامل
واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، مــن خــالل تنفيــذ سياســات وبــرامج طويلــة األمــد وشــاملة      

، تشمل برامج تنمية بديلة وتنمية بديلـة وقائيـة   خدِّراتومستدامة وإمنائية التوجه ومتوازنة ملراقبة امل
  طار استراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل؛عند االقتضاء، تندرج ضمن إ

علـى دعـم بـرامج    ، والدول األعضاء على توطيد التعـاون اإلقليمـي والـدويل   ثُّ حت  -٣  
التنمية البديلة املستدامة، مبا فيها التنميـة البديلـة الوقائيـة عنـد االقتضـاء، بالتعـاون الوثيـق مـع مجيـع          

تطــوير املمارســات علــى لــي والــوطين والــدويل، و اجلهــات املعنيــة ذات املصــلحة علــى الصــعيد احمل  
مـع مراعـاة    )١٣(الفضلى وتبادهلا بغية تنفيذ مبـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية بشـأن التنميـة البديلـة،       

مجيع الدروس املستفادة واملمارسات الفضلى اليت استخلصـتها بصـفة خاصـة البلـدان ذات التجربـة      
  الوافرة يف جمال التنمية البديلة؛

مبـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية بشـأن التنميـة البديلـة الـيت تـربز أنَّ           تؤكِّد جمـدَّداً   -٤  
غري املشـروعة   خدِّراتالتنمية البديلة، بصفتها عنصراً أساسيا يف سياسات وبرامج احلد من إنتاج امل

وصـنع   هي خيار مهم وجمد ومستدام ملنـع الزراعـة غـري املشـروعة للمحاصـيل املسـتخدمة يف إنتـاج       
واملؤثِّرات العقلية وللقضاء على تلك الزراعة أو تقليصها بدرجـة كـبرية وقابلـة للقيـاس،      خدِّراتامل

  من خالل معاجلة مشكلة الفقر وتوفري فرص لكسب الرزق؛
الدول األعضاء على النظـر يف ترسـيخ منظـور إمنـائي ضـمن إطـار سياسـات         حتثُّ  -٥  

ــة ومتوازنــ    ــاملة ومتكامل ــة ش ــرامج وطني ــباب    خــدِّراتة بشــأن املوب ، لكــي يتســىن التصــدي لألس
وصنعها وإنتاجهـا واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، وذلـك         خدِّراتوالعواقب املرتبطة بزراعة امل

ر علـى األفـراد واجملتمعـات احملليـة واجملتمـع ككـل، والـيت        بوسائل منها معاجلة عوامل اخلطر اليت تؤثِّ
وعـدم تلبيـة االحتياجـات مـن الـبىن التحتيـة وحـوادث العنـف          ميكن أن تشمل عدم توافر اخلدمات

                                                                    

 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٣(  
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واالســتبعاد والتــهميش والتفكــك االجتمــاعي، مــن أجــل اإلســهام يف التــرويج  خــدِّراتاملرتبطــة بامل
  ساملة وشاملة للجميع؛جملتمعات ُم

الدول األعضاء علـى النظـر يف وضـع وتنفيـذ بـرامج شـاملة ومسـتدامة         أيضاً حتثُّ  -٦  
بديلة، تشمل برامج للتنميـة البديلـة الوقائيـة عنـد االقتضـاء، لـدعم اسـتراتيجيات مسـتدامة         للتنمية ال

ملراقبة احملاصيل هتدف إىل منع زراعة احملاصيل غري املشروعة وسائر األنشطة غـري املشـروعة املتصـلة    
جملتمعـات  وتقليصها تقليصاً شديداً وعلى حنو مستدمي وقابل للقياس، مع ضمان متكـني ا  خدِّراتبامل

لـدى تلـك    احمللية املتأثرة من تلـك الـربامج وامـتالكهم هلـا وتـَولِّيهم مسـؤوليتها، وذلـك مبراعـاة مـا         
  واطن ضعف واحتياجات خاصة؛اجملتمعات من َم

على أنَّه ينبغي، لدى صوغ وتنفيذ برامج ومشاريع التنميـة البديلـة الشـاملة     ُتشدِّد  -٧  
ع التنميــة البديلـة الوقائيــة عنـد االقتضــاء، التركيـز علــى متكــني    واملسـتدامة، مبــا فيهـا بــرامج ومشـاري   

النســاء واألطفــال والشــباب، وتشــجيعها علــى امــتالك تلــك الــربامج         يشــملاجملتمعــات احملليــة،  
واملشاريع، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لتلك اجملتمعات، وعلى تدعيم القدرات احمللية، وضمان 

ب املصــلحة املعنــيني يف مجيـع مراحــل عمليــة التنميـة البديلــة باعتبــاره   التعـاون الفعَّــال جلميــع أصـحا  
  عامالً بالغ األمهية يف جناح تلك العملية؛ 

على أنَّ التنمية البديلـة الشـاملة واملسـتدامة، بصـفتها إحـدى األدوات       تشدِّد أيضاً  -٨  
ين الثقـة بـني اجملتمعـات احملليـة     العاملية، تزيد من حضور الدولة وَتـبْ  خدِّراتاملتاحة ملعاجلة مشكلة امل

شــاملة الســاملة واملتمعــات اجمل تعــزِّزواحلكومــة وُتــدعِّم احلوكمــة واملؤسســات علــى الصــعيد احمللــي و
  تعزيز سيادة القانون؛، ١٦هدف التنمية املستدامة ، يف إطار يشملاألمر الذي للجميع، 
واجملتمعات احمللية بشـأن  على إجراء مزيد من املناقشات من جانب األفراد  تشجِّع  -٩  

العالقة والصالت احملتملة بني التنميـة البديلـة وتعزيـز سـيادة القـانون، وبشـأن الطائفـة الواسـعة مـن          
التحديات اليت متس مصـادر رزق النـاس ورفـاههم، مـن أجـل املضـيِّ يف تطـوير التـدابري الراميـة إىل          

  معاجلة األسباب اجلذرية لتلك التحديات؛ 
لـدول األعضـاء علـى ضـمان سـالمة وتنسـيق تعاقُـب التـدخالت اإلمنائيـة          ا تشجِّع  -١٠  

  عند صوغ برامج التنمية البديلة؛
الدول األعضاء على التـرويج لنمـو اقتصـادي شـامل للجميـع ودعـم        أيضاً تشجِّع  -١١  

علـى  املبادرات الـيت تسـهم يف القضـاء علـى الفقـر ويف اسـتدامة التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية، و         
حتسني البىن التحتية ومشـول اجلميـع باخلـدمات واحلمايـة     من شأهنا ستحداث تدابري للتنمية الريفية، ا

رات واملـؤثِّ  خـدِّرات االجتماعية والتصدي ملا يترتب علـى زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة وصـنع امل      
عـات احملليـة   اجملتمعلـى حنـو يشـمل    العقلية وإنتاجها بصورة غري مشروعة من عواقب ضارة بالبيئـة،  

النظــر يف اختــاذ تــدابري طوعيــة للتــرويج للمنتجــات املتأتيــة مــن التنميــة   علــى يف ذلــك، و ويشــركها
البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائيـة، حسـب االقتضـاء، لكـي يتيسـر هلـا الوصـول إىل األسـواق،         
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القـانون الـوطين والـدويل،     يتوافق مع قواعد التجارة املتعددة األطراف املعمـول هبـا ومـع أحكـام     مبا
  ؛خدِّراتضمن إطار استراتيجيات شاملة ومتوازنة ملراقبة امل

على أنَّه ينبغي، لدى تنفيذ برامج التنمية البديلة الشاملة واملسـتدامة، تعزيـز    تشدِّد  -١٢  
ــة ســبل احلصــول علــى األراضــي املنتجــة وعلــى احلقــوق يف األراضــي، مثــل مــنح املــزارعني       ومحاي

ات احمللية حقوقاً قانونيةً يف متلك األراضي، على حنو يتوافق مع القوانني واللـوائح التنظيميـة   واجملتمع
  الداخلية، ومبشاركة كاملة من اجملتمعات احمللية وبالتشاور معها؛

يف  تسـتفيد على إعداد استراتيجيات متَّسقة مـع األطـر القانونيـة الداخليـة،      عتشجِّ  -١٣  
القيـام يف  القدرات ومهارات تنظـيم املشـاريع، مـن أجـل      تعزِّزفنية احمللية ومن اخلربات ال مجلة أمور

سالسـل  وتبعـاً ل بناء علـى الطلـب يف السـوق    ُتحدَّد  استحداث منتجاتإطار برامج التنمية البديلة ب
 وفقـاً اإلنتاج املضاف القيمة، وهتيئة أسواق مضمونة ومستقرة تتاح فيها أسـعار منصـفة للمنـتجني،    

الطرق،  يشمللتجارة الدولية، مبا يف ذلك توفري البىن التحتية الالزمة وهتيئة بيئة مؤاتية، مبا لقواعد ا
التجـارة املنصـفة    مبـادئ ملـزارعني، وُنظُـم التسـويق اخلاصـة، مثـل الـنُّظُم الـيت تسـتند إىل         اورابطات 

  املنتجات العضوية؛ وُنظُم تسويق
ــه كيانـــات  تشـــجِّع  -١٤   ــا فيـ ــة   اجملتمـــع الـــدويل، مبـ اجملتمـــع املـــدين واألوســـاط العلميـ

ز علـى  واملؤسسات األكادميية، على العمل مـع اجملتمعـات احملليـة املتـأثرة علـى وضـع توصـيات تركِّـ        
استراتيجيات معيَّنة للتنمية البديلة، مبا فيها استراتيجيات التنمية البديلة الوقائيـة، حسـب االقتضـاء،    

ن أفكــاراً لــدعم املنتجــات االجتماعيــة واجلغرافيــة وتتضــمَّتراعــي الظــروف الدميوغرافيــة والثقافيــة و
  اجلديدة وتروجيها؛

ق مبــادئ األمــم املتحــدة اإلرشــادية بشــأن التنميــة بالــدول األعضــاء أن تطبِّــ هتيــُب  -١٥  
البديلة لدى صوغ وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية البديلة، مبـا فيهـا بـرامج ومشـاريع التنميـة      

 أن تعـرِّف الـدول األعضـاء الـيت لـديها جتربـة يف هـذا اجملـال        ب وهتيـب ية عند االقتضـاء،  البديلة الوقائ
بنتائج وتقييمـات املشـاريع املنفَّـذة والـدروس املستخلصـة منـها، ممـا يسـهم يف تعمـيم تلـك املبـادئ            

  اإلرشادية وتطبيقها؛
مـد فيمـا   الدول األعضاء على إبـداء عـزم سياسـي مسـتدمي والتـزام طويـل األ       حتثُّ  -١٦  

يتعلق بتنفيـذ بـرامج واسـتراتيجيات التنميـة البديلـة، وعلـى مواصـلة االخنـراط يف بـرامج توعيـة ويف           
  حوار وتعاون مع مجيع اجلهات املعنية ذات املصلحة؛

علـى اسـتحداث بـدائل اقتصـادية جمديـة، خصوصـاً لصـاحل اجملتمعـات احملليـة           تشجِّع  - ١٧  
وغريهــا مــن األنشــطة غــري املشــروعة املتصــلة   خــدِّراتاصــيل املاملتــأثرة مــن الزراعــة غــري املشــروعة حمل

أو املعرَّضة هلا يف املناطق احلضرية والريفية، بوسائل منها وضع برامج تنمية بديلـة شـاملة،    خدِّراتبامل
ه إمنائي، مع ضمان انتفـاع الرجـال والنسـاء هبـا     وتشجِّع هلذه الغاية على النظر يف تدخالت ذات توجُّ

املساواة، بوسائل منها توفري فرص عمل وحتسني البىن التحتية واخلدمات العمومية األساسـية   على قدم
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ومتكني املزارعني واجملتمعات احمللية من استخدام األراضي وامتالكها قانونيا، مما سيسـاعد أيضـاً علـى    
  و القضاء عليها؛أو تقليص حجمها أ خدِّراتمنع الزراعة غري املشروعة وسائر األنشطة املتعلقة بامل

الدول األعضاء على النظر يف اسـتحداث مبـادرات تنميـة حضـرية مسـتدامة       حتثُّ  -١٨  
، من أجل تعزيز مشـاركة النـاس   خدِّراتلصاحل الفئات املتضررة باألنشطة غري املشروعة املتعلقة بامل

ار وتنظـيم املشـاريع   يف منع اجلرمية، وتعزيز تالحم اجملتمع احمللي ومحايته وسالمته، وتشـجيع االبتكـ  
  وتوفري فرص العمل؛

املؤسسات املالية الدولية وكيانات األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة      حتثُّ  -١٩  
والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، علـى النظـر يف زيـادة مـا تقدِّمـه مـن دعـم، بطرائـق         ذات الصلة 

ه إمنــائي يف جمــال متوازنــة وذات توجُّــمنــها التمويــل الطويــل األمــد واملــرن، لتنفيــذ بــرامج شــاملة و 
وإجيــاد بــدائل اقتصــادية جمديــة، وخصوصــاً بــرامج تنميــة بديلــة، تشــمل عنــد     خــدِّراتمكافحــة امل

االقتضاء برامج تنمية بديلـة وقائيـة، تسـتند إىل االحتياجـات واألولويـات الوطنيـة املسـتبانة، لصـاحل         
أو املعرضـة هلـا، بغيـة     خـدِّرات املشـروعة حملاصـيل امل   املناطق والفئات السكانية املتأثرة بالزراعـة غـري  

منعها واحلد منها والقضاء عليها، وتشـجِّع الـدول علـى أن تظـل، إىل أقصـى مـدى ممكـن، شـديدة         
  االلتزام بتمويل تلك الربامج؛

الدول األعضاء على توطيـد التنسـيق بـني األجهـزة احلكوميـة لـدى صـوغ         تشجِّع  -٢٠  
  البديلة وتنفيذها؛   مشاريع وبرامج التنمية

صة ذات الصلة علـى املضـي   مجيع كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّ تشجِّع  -٢١  
يف تعزيز تفاعلها مع جلنة املخـدِّرات ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن أجـل          

هـا بـرامج التنميـة البديلـة عنـد      ربامج التنميـة البديلـة، مبـا في   لـ  الفعـال  تنفيـذ الدعم الدول األعضاء يف 
  االقتضاء، من أجل زيادة تعزيز التالحم والتنسيق داخل منظومة األمم املتحدة؛

وكاالت التنمية واجلهات املاحنة واملؤسسات املالية وكيانات القطـاع اخلـاص    تشجِّع  - ٢٢  
رسـات الفضـلى وتعزيـز    واجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية علـى تبـادل املعلومـات والتجـارب واملما    

  البحوث وزيادة اجلهود الرامية إىل تشجيع التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء؛
الدول األعضاء علـى التـرويج لشـراكات ومبـادرات تعاونيـة ابتكاريـة مـع         تشجِّع  -٢٣  

أجــل هتيئــة ظــروف أكثــر مؤاتــاة  القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين واملؤسســات املاليــة الدوليــة مــن   
لالستثمار اإلنتاجي اهلادف إىل توفري فـرص عمـل يف املنـاطق واجملتمعـات احملليـة املتـأثرة مـن زراعـة         

وإنتاجها وصنعها واالجتار هبا بصورة غـري مشـروعة ومـن سـائر األنشـطة غـري املشـروعة         خدِّراتامل
ك األنشـطة أو تقلـيص حجمهـا أو القضـاء عليهـا،      ، أو املعرَّضة هلا، بغية منع تلـ خدِّراتاملتصلة بامل

  وعلى تبادل املمارسات الفضلى والدروس املستفادة واخلربات واملهارات يف هذا الشأن؛
باحلاجة إىل مزيد من البحوث الستبانة العوامل اليت تسهم يف نشـوء زراعـة   تسلِّم   -٢٤  

تحسـني عمليـات تقيـيم أثـر بـرامج      احملاصيل غري املشروعة وفهم تلك العوامـل علـى حنـو أفضـل، ول    
  التنمية البديلة؛
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ه، إضافة إىل إجـراء تقـديرات حلجـم الزراعـة غـري املشـروعة       على أنَّ تعاود التأكيد  -٢٥  
العاملية، ينبغي أن ُتستخَدم يف تقييم بـرامج   خدِّراتوسائر األنشطة غري املشروعة املتصلة مبشكلة امل

امج التنميــة البديلــة الوقائيــة، مؤشــراٌت تتعلــق بالتنميــة البشــرية التنميــة البديلــة، وعنــد االقتضــاء، بــر
ــة  ــروف االجتماعي ــدة الفقــر، وكــذلك مؤشــراتٌ      -والظ ــف ح ــة الريفيــة وختفي  االقتصــادية والتنمي

مؤسسية وبيئية، ضماناً ألن تكون النتائج متوافقة مع األهداف اإلمنائية الوطنيـة والدوليـة، مبـا فيهـا     
مة، وأن تدلَّ على أنَّ أموال اجلهات املاحنة ُتسـتخدم علـى حنـو مسـؤول وأنَّ     أهداف التنمية املستدا

  منها حقًّا؛ تستفيداجملتمعات احمللية املتأثرة 
بالدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة أن تنظر يف تقـدمي دعـم طويـل األمـد      هتيُب  -٢٦  

ج ومشـاريع التنميـة البديلـة الوقائيـة     بـرام  ،االقتضاء حسب ،لربامج ومشاريع التنمية البديلة مبا فيها
، مــن أجــل اإلســهام يف اســتدامة التنميــة خــدِّراتالــيت تســتهدف الزراعــة غــري املشــروعة حملاصــيل امل

 ذات توجُّـه إمنـائي  االجتماعية واالقتصادية ويف القضاء على الفقر، بوسائل منها اتباع هنوج حمسَّـنة  
احلكومات واملؤسسات احمللية وحتسني البىن التحتيـة، مبـا   تكفل تنفيذ تدابري لتنمية األرياف وتدعيم 

يف ذلك توفري اخلدمات العمومية، مثـل إمـدادات امليـاه والطاقـة واخلـدمات الصـحية والتعليميـة، يف        
، وتعـزز مشـاركة اجملتمعـات    خـدِّرات املناطق الشديدة التضرُّر من الزراعة غري املشروعة حملاصـيل امل 

  الناس وتدعِّم صمود اجملتمعات احمللية؛ احمللية وتزيد من متكني
الدول األعضاء علـى مواصـلة وتوطيـد التعـاون الـدويل والتعـاون بـني بلـدان          تشجِّع  - ٢٧  

الوثيقـة    الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وفقاً للتوصية العمليـة الـواردة يف  
ــثالثني للجمع   ــدورة االســتثنائية ال ــة لل ــة     اخلتامي ــة البديل ــرامج التنمي ــدعو إىل دعــم ب ــيت ت ــة، وال ــة العام ي

برامج التنمية البديلة الوقائية، بصفتها عنصراً أساسـيا  االقتضاء  حسباملستدامة والشاملة، مبا يف ذلك 
يف جناح استراتيجيات مراقبة احملاصيل، من أجـل زيـادة النـواتج اإلجيابيـة لتلـك الـربامج، خصوصـاً يف        

املعرَّضـة لتلـك     أو خـدِّرات ثرة بالزراعـة غـري املشـروعة للمحاصـيل املسـتخدمة يف إنتـاج امل      املناطق املتأ
  الزراعة، مع مراعاة مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البديلة؛

الــدول األعضــاء الــيت لــديها خــربات فنيــة وفــرية يف جمــال التنميــة البديلــة،   تشــجِّع  -٢٨  
ة الوقائيــة حســب االقتضــاء، علــى مواصــلة تبــادل املمارســات الفضــلى عنــد  فيهــا التنميــة البديلــ مبــا

الطلب، وعلى تعزيز البحوث مـن أجـل حتسـني فهـم العوامـل املسـاعدة علـى زراعـة احملاصـيل غـري           
املشروعة، وعلى دعـم وتوطيـد التعـاون الـدويل، مبـا فيـه التعـاون الـتقين علـى الصـعيد عـرب القـاري             

ن اإلقليمي يف جمـال التنميـة البديلـة املتكاملـة واملسـتدامة الـيت تشـمل، يف        واألقاليمي واإلقليمي ودو
  بعض احلاالت، التنمية البديلة الوقائية؛

بأمهية مراعاة االعتبارات اجلنسانية واعتبارات الشـمول االجتمـاعي واهلويـة     تسلِّم  -٢٩  
رامج التنميـة البديلـة الوقائيـة    الثقافية لدى صوغ وتنفيذ مشاريع وبـرامج التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا بـ      

االقتضاء، كما تسلِّم أيضاً بأمهية مشاركة اجملتمعات احملليـة املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة       حسب
  للمحاصيل يف عمليات اختاذ القرار؛
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الدول املتأثرة واجلهات اإلمنائية املعنية على دراسة سبل مبتكـرة يف تـرويج    تشجِّع  -٣٠  
  االقتضاء، تكون مالئمة للبيئة؛ حسبة، مبا فيها برامج تنمية بديلة وقائية، برامج تنمية بديل

الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة         تدعو  -٣١  
  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
  اس االقتصادي واالجتماعي العتمادهإىل اجملل ةمقدَّمات مقرَّر عيرامش  -باء  

 :ةالتالي اتع املقرَّريراتوصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مش  -٢
    

  األولقرَّر املمشروع     
  ، املزمع عقدهاخدِّراتاألعمال التحضريية للدورة الثانية والستني للجنة امل    

  ٢٠١٩يف عام 
 خـدِّرات اعتمدتـه جلنـة امل  ، الـذي  ٦٠/١ قراربـال إذ حييط علماً اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  إنَّ

، واملرفــق هبــذا ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٧إىل  ١٣، املعقــودة يف فيينــا يف الفتــرة مــن الســتني يف دورهتــا
، ٢٠١٩األعمال التحضريية للدورة الثانية والستني للجنة، املزمع عقدها يف عام  يوافق علىاملقرَّر، 

  . القرارحسبما هو مبيَّن يف
    

  املرفق    
  ٦٠/١ خدِّراتقرار جلنة امل    
 ، املزمع عقدهاخدِّراتاألعمال التحضريية للدورة الثانية والستني للجنة امل  

  ٢٠١٩يف عام 
  

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
بشـأن التعـاون الـدويل صـوب      ٢٠٠٩اإلعالن السياسي وخطة العمل لعـام  إذ تعيد تأكيد   

قـرار حتديـد عـام     مبـا يشـمل   )١٤(،العامليـة  خـدِّرات توازنـة ملواجهـة مشـكلة امل   استراتيجية متكاملـة وم 
  ،من اإلعالن السياسي ٣٦لتحقيق الغايات املبيَّنة يف الفقرة  اًمستهدف اًموعد ٢٠١٩

البيان الوزاري املشـترك، الصـادر عـن االسـتعراض الرفيـع املسـتوى        وإذ تعيد أيضاً تأكيد  
بشــأن تنفيــذ الــدول األعضــاء لإلعــالن السياســي   ٢٠١٤يف عــام  خــدِّراتالــذي أجرتــه جلنــة امل

  )١٥(،وخطة العمل

                                                                    

 .)، الفصل األول، القسم جيمE/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )١٤(  

  )، E/2014/28( ٨قم ، امللحق ر٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١٥(  
 الفصل األول، القسم جيم.
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، ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠، املـؤرَّخ  ٦٧/١٩٣إىل قرار اجلمعية العامـة   وإذ تشري  
 خـدِّرات ، دورة اسـتثنائية بشـأن مشـكلة امل   ٢٠١٦الذي قرَّرت فيه اجلمعية أن تعقد، يف أوائل عام 

ــة الســتعراض ال  ــل،     العاملي ــة العم ــذ اإلعــالن السياســي وخط ــدُّم احملــرز يف تنفي ــعتق ــيم   م إجــراء تقي
العامليـة، يف إطـار    خـدِّرات لإلجنازات اليت حتققت والتحـديات الـيت ُجوهبـت يف التصـدي ملشـكلة امل     

  وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة، خدِّراتاالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
الوثيقة اخلتامية للدورة االسـتثنائية الـثالثني للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة        تعيد تأكيدوإذ   

العامليـة ومواجهتـها علـى     خـدِّرات العاملية، املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة امل    خدِّراتامل
ت التوصــياااللتزامــات والــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة مبجملــها، وإذ تكــرر تأكيــد  )١٦(حنــو فعَّــال"،

العملية الواردة فيها، وتالحظ أنَّ الـدول األعضـاء أعلنـت، يف الوثيقـة اخلتاميـة، عزمهـا علـى اختـاذ         
اخلطوات الضرورية لتنفيذ التوصيات العملية، يف َتشاُرك وثيق مـع منظمـات األمـم املتحـدة وسـائر      

تها هيئــة األمــم ، بصــفخــدِّراتاملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واجملتمــع املــدين، وعلــى إطــالع جلنــة امل
، يف خـدِّرات املتحدة اليت تتوىل املسؤولية الرئيسـية عـن تقريـر السياسـات املتعلقـة بشـؤون مراقبـة امل       

  الوقت املناسب على املعلومات املتعلقة بالتقدُّم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات،
واملعنــون ، ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٥، املــؤرَّخ ٧٠/١إىل قــرار اجلمعيــة العامــة  وإذ تشــري   

  "،٢٠٣٠"حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
، الـذي  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٩، املـؤرَّخ  ٧٠/٢٩٩قرار اجلمعية العامـة   إىل أيضاً وإذ تشري  

جلاهنـا الرئيسـية واجمللـس االقتصـادي     أعمـال  و اشجَّعت فيه اجلمعيةُ على حتقيق االتساق بني أعماهلـ 
صــة واللجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس وســائر اهليئــات واملنتــديات  خصِّواالجتمــاعي والوكــاالت املت

احلكوميـة الدوليــة مــن جهــة وعمــل املنتــدى السياسـي الرفيــع املســتوى مــن جهــة أخــرى يف متابعــة   
  ،٢٠٣٠واستعراض تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

ــة العامــة   كــذلكوإذ تشــري    األول/ديســمرب  كــانون ١٩، املــؤرَّخ ٧١/٢١١إىل قــرار اجلمعي
، الذي رحَّبت فيه اجلمعيـة ببـدء متابعـة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة لـدورهتا          ٢٠١٦

ــثالثني مــن خــالل    ــرات مــ  عمــال األاالســتثنائية ال ــة امل املضــطلع هبــا يف فت ، خــدِّراتا بــني دورات جلن
املمارســات  طبيــق وتبــادليف جمــال تالــدول األعضــاء ودعــم وشــجَّعت اللجنــةَ علــى مواصــلة العمــل  

  الفضلى املقابلة جملاالت الوثيقة اخلتامية املواضيعية السبعة،
، الـذي طلبـت فيـه    ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢، املـؤرَّخ  ٥٣/١٦ هـا إىل قراروإذ تشري   

كـل  ، مـرة  يهـا واجلرميـة أن يعـدَّ ويقـدِّم إل    خـدِّرات إىل املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    
سنتني، باالستناد إىل ردود الدول األعضـاء علـى االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية، تقريـراً وحيـداً         

رير يف اتقــهــذه العــن التــدابري املتَّخــذة لتنفيــذ اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل، حبيــث تنظــر يف أول  
  ،٢٠١٢دورهتا اخلامسة واخلمسني، عام 
                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٦(  
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، الذي طلبت فيه ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥املؤرَّخ ، ٥٦/١٠ هاإىل قرار أيضاً وإذ تشري  
إىل اجتماعات هيئاهتا الفرعية أن تسهم يف رصد تنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السياسي وخطة 

 التقدُّم احملرز يف هذا الشأن،والعمل على الصعيد اإلقليمي، من خالل مناقشة اآلراء اإلقليمية 
لكي تنظر يف كيفية  ٧١/٢١١ قرار اجلمعية العامة يف املوجَّهة إليها إىل الدعوة كذلكوتشري 

إسهام هيئاهتا الفرعية إسهاماً أفضل يف تنفيذ الوثيقة اخلتامية الصادرة عن الدورة االستثنائية 
  ،للجمعية العامةالثالثني 
ــة، مــن دور مهــم      وإذ ترحِّــب   ــه اجملتمــع املــدين، وخصوصــاً املنظمــات غــري احلكومي مبــا يؤدي

ــة مســامهات اجملتمــع املــدين     خــدِّراتكلة املالتصــدي ملشــ  يف ــة، وإذ تشــدِّد علــى أمهي واألوســاط العاملي
  ،خدِّراتامل  يف أعمال جلنةاألكادميية 
ــاً    ــين       وإذ حتــيط علم ــم املتحــدة املع ــب األم ــذي ملكت ــدير التنفي ــة األوىل للم ــارير الثالث بالتق

اء لتنفيــذ اإلعــالن السياســي وخطــة  واجلرميــة عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الــدول األعضــ   خــدِّراتبامل
  )١٧(العمل،

دورهــا بصــفتها هيئــة األمــم املتحــدة الــيت تتــوىل املســؤولية الرئيســية عــن تقريــر      وإذ تعــي  
  ،خدِّراتالسياسات املتعلقة بشؤون مراقبة امل

بشأن التعاون الـدويل   ٢٠٠٩على أنَّ اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام  تؤكِّد  -١  
والبيان الوزاري املشترك  )١٤(العاملية خدِّراتمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املصوب استراتيجية 

بشـأن تنفيـذ    ٢٠١٤يف عـام   خـدِّرات الصادر عن االستعراض الرفيع املستوى الـذي أجرتـه جلنـة امل   
والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الـثالثني       )١٥(الدول األعضاء لإلعالن السياسـي وخطـة العمـل   

ــة العامــة بشــأن مشــكلة امل  ل ــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة     خــدِّراتلجمعي ــة "التزامن ــة، املعنون العاملي
علـى  متثل االلتزامات اليت تعهَّد هبا اجملتمع الدويل  )١٦(،العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال" خدِّراتامل

تـها علـى حنـو متـوازن،     العامليـة ومواجه  خـدِّرات العقـد املاضـي مـن أجـل التصـدِّي ملشـكلة امل       مدى
  وُتسلِّم بأنَّ تلك الوثائق متكاملة ومتعاضدة؛

لألحكام الواردة يف اإلعـالن السياسـي وخطـة     الفعالبالتنفيذ  هاالتزام تعيد تأكيد  -٢  
  البيان الوزاري املشترك؛يف ، و٢٠٠٩العمل لعام 

العاملية، الـيت   دِّراتخبأنَّ الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل تسلِّم  -٣  
ــة إىل التصــدي ملشــكلة     معلــم، هــي ٢٠١٦ُعقــدت يف عــام  مهــم يف جهــود اجملتمــع الــدويل الرامي

  العاملية ومواجهتها على حنو فعال؛ خدِّراتامل

                                                                    

  )١٧(  E/CN.7/2012/14 وE/CN.7/2014/7 وE/CN.7/2016/6. 
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للوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة       الفعـال التزامها بالتنفيـذ   تعيد تأكيد  -٤  
أحدث توافق  من مثَّ ، واليت متثل٢٠١٦العاملية، اليت ُعقدت يف عام  اتخدِّرالعامة بشأن مشكلة امل

  عاملي يف اآلراء بشأن هذه املسألة؛
نهج متـوازن ومتكامـل وشـامل، مواصـلة عقـد اجتماعـات يف فتـرات        ب آخذةً، تقرِّر  - ٥  

بشـأن   بـني الـدورات مـن أجـل دفـع خطـى العمـل علـى تنفيـذ الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية               ما
املمارسـات الفضـلى املقابلـة للمجـاالت املواضـيعية السـبعة للوثيقـة         وتبـادل العامليـة   خـدِّرات مشكلة امل

عمليـة املتابعـة علـى حنـو شـامل      تسيري اخلتامية، وتقدمي الدعم للدول األعضاء يف هذا اجملال، ومواصلة 
اركة عن بعد، مع إيـالء القـدر   ن من تعزيز املشللجميع وشفاف وجامع، باستخدام األدوات اليت متكِّ

نفســه مــن االهتمــام جلميــع اجملــاالت املواضــيعية واالســتفادة مــن خــربات مجيــع اجلهــات املعنيــة ذات    
بأنَّ تنفيذ الوثيقة اخلتامية يسـهم يف تنفيـذ اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل لعـام         مع اإلقراراملصلحة، 
  ؛٢٠١٤الوزاري املشترك لعام  والبيان ٢٠٠٩

واجلرميــة أن يواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع   خــدِّراتإىل املكتــب املعــين بامللــب تط  -٦  
الدول األعضاء والكيانـات املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات          

األوساط العلمية واجملتمع املـدين عنـد االقتضـاء، تقـدمي الـدعم إىل الـدول األعضـاء بنـاء         واإلقليمية، 
لـى طلبـها مــن أجـل تعزيــز قـدراهتا علـى تطــوير آليـات اإلبــالغ اخلاصـة هبـا، بســبل منـها اســتبانة          ع

تعزيـز األدوات القائمـة    إمكانيـات واسـتطالع   خـدِّرات الثغرات يف اإلحصاءات الراهنـة املتعلقـة بامل  
  جلمع البيانات وحتليلها على الصعيد الوطين؛

ر، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول     ميـة إىل التفكُّـ  واجلر خـدِّرات املكتب املعين باملتدعو   -٧  
مجـع البيانـات وحتليلـها، مبـا      املستخدمة حاليا يف جمـال أدواته وتبسيط األعضاء، يف إمكانيات تعزيز 

انات اخلاصة بالتقارير السنوية، وإىل تقدمي تقرير بشأن الطرائـق  يحتسني نوعية وفعالية االستب يشمل
لكـي تنظـر فيـه أثنـاء دورهتـا الثانيـة والسـتني،          اللجنـة والتقـارير إىل  هـذه األدوات املمكنة لتحسـني  

  وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية هلذه األغراض؛
كيانات األمم املتحدة ذات الصـلة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة واملنظمـات      تشجِّع   -٨  

يته، يف أعمـال اللجنـة وجهـود الـدول األعضـاء      سهام، كل ضمن نطاق والعلى اإلاإلقليمية املعنية 
توطيد التعاون الدويل والتعـاون بـني    ويفالعاملية ومواجهتها،  خدِّراتالرامية إىل التصدي ملشكلة امل

الوكاالت، وتشجعها أيضاً على إتاحة املعلومات ذات الصلة للجنة، بغية تسـهيل أعماهلـا، وتعزيـز    
  العاملية؛ خدِّراتة على مجيع املستويات فيما يتعلق مبشكلة املاالتساق ضمن منظومة األمم املتحد

مواصــلة العمــل، بصــورة شــاملة للجميــع، علــى تســهيل املشــاركة النشــيطة  تقــرِّر   -٩  
للمجتمع املدين، مبا فيه األوسـاط العلميـة واملؤسسـات األكادمييـة، يف أعمـال اللجنـة، وفقـاً للنظـام         

  الراسخة للجنة؛ ةجلس االقتصادي واالجتماعي، وللممارسالداخلي للجان الفنية التابعة للم
تنظيم جزء وزاري مفتوح أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة  تقرِّر أيضاً   -١٠  

، مدتــه ٢٠١٩اجلهــات املهتمــة ذات املصــلحة، ُيعقــد أثنــاء دورهتــا الثانيــة والســتني، يف فيينــا عــام و
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اللجنــة العاديــة الــيت ُتعقــد يف النصــف األول مــن  ةرة لــدوريومــان، إىل جانــب األيــام اخلمســة املقــرَّ
العامليــة  خــدِّراتعلــى التصــدي ملشــكلة امل معــاًالســنة، بغيــة تقيــيم مــدى تنفيــذ االلتزامــات بالعمــل 

  ؛٢٠١٩ومواجهتها، وال سيما بالنظر إىل املوعد املستهدف وهو عام 
 )١٨(حتقيق أهداف التنمية املستدامةعلى أنَّ اجلهود املبذولة من أجل  تعاود التأكيد  -١١  

العامليـة ومواجهتـها علـى حنـو فعـال هـي جهـود متكاملـة ومتعاضـدة،           خدِّراتوالتصدي ملشكلة امل
ــة املســتدامة ذات الصــلة       ــة ألهــداف التنمي ــه ينبغــي هلــا أن تســهم يف املتابعــة العاملي وتشــدِّد علــى أن

حملرز بشـأهنا، وتقـرِّر يف هـذا الصـدد أن تواصـل      بواليتها، وأن تدعم االستعراض املواضيعي للتقدُّم ا
اإلسهام يف املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى بشـأن التنميـة املسـتدامة بوسـائل منـها تـوفري البيانـات         

ميكـن أن يسـهم تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة         املتعلقة هبذه اجملاالت، حيث 
  العامة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛للجمعية الثالثني االستثنائية 

ــان     تطلــب  -١٢   إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بصــفته الكي
الذي يتوىل زمام القيادة داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال التصدي ملشكلة املخـدِّرات العامليـة   

بالتشـاور مـع   وتقنية، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية ومواجهتها، أن يعزِّز تقدمي املساعدة ال
الدول األعضاء الطالبة وبالتعاون مـع سـائر كيانـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة واجلهـات املعنيـة         

  ذات املصلحة؛
 إليهـا  واجلرميـة أن يقـدِّم   خـدِّرات إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     أيضاً تطلب  -١٣  

االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة       لـدورة ا معـزَّزاً يف سـياق قيامهـا مبتابعـة    نيـا  دعماً تقنيا وف
ــة،  خــدِّراتامل ــة،   وب، ٢٠١٦يف عــام  املعقــودةالعاملي ــة والســتني للجن املزمــع التحضــري للــدورة الثاني

  ؛٢٠١٩يف عام  عقدها
ويف موعـد أقصــاه  أن تقــدِّم، يف الوقـت املناســب،  إىل لــدول األعضـاء  ا ةدعـو  تكـرِّر   - ١٤  

، ردودها على االستبيان اخلاص بالتقـارير السـنوية مـن أجـل إعـداد التقريـر       ٢٠١٧حزيران/يونيه   ٣٠
الرابع للمدير التنفيذي عن اإلجراءات الـيت اختـذهتا الـدول األعضـاء لتنفيـذ اإلعـالن السياسـي وخطـة         

  ؛٢٠١٨يف عام  عقدها املزمعلجنة يف دورهتا احلادية والستني، الالعمل، الذي ستنظر فيه 
، ٢٠١٨يف عــام  املزمــع عقــدهاأن تواصــل أثنــاء دورهتــا احلاديــة والســتني،   تقــرِّر  -١٥  

األعمـال التحضـريية   مـا بـني الـدورات،    فتـرات   االجتماعات اليت ستعقدها يف سياق يف يف ذلك مبا
  .٢٠١٩ يف عام املزمع عقدهاللجزء الوزاري من دورهتا الثانية والستني 

    

                                                                    

 .٧٠/١مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
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  الثاينقرَّر املوع مشر    
واجلرمية ووضعه املايل: متديد  خدِّراتحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  

والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة 
  واجلرمية ووضعه املايل خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل

  
 ٢١املـــؤرَّخ  ٢٠١٥/٢٣٤تصـــادي واالجتمـــاعي، إذ يشـــري إىل مقـــرَّره    إنَّ اجمللـــس االق  

واجلرميــة  خــدِّراتواملعنــون "حتســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    ٢٠١٥متوز/يوليــه 
ووضعه املايل: متديد والية الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين بتحسـني       

واجلرمية ووضعه املايل"، الـذي أكَّـد فيـه جمـدَّداً، يف      خدِّراتتحدة املعين باملحوكمة مكتب األمم امل
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة      ٢٠٠٩آذار/مـارس   ٢٠املـؤرَّخ   ٥٢/١٣ خدِّراتمجلة أمور، قرار جلنة امل

، وقــرَّر فيــه جتديــد واليــة الفريــق العامــل ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤املــؤرَّخ  ١٨/٣والعدالــة اجلنائيــة 
املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   كــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية  احل

حىت موعد عقد اجلزء من دوريت اللجنـتني يف النصـف األول مـن     باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
ــام  ــل        ٢٠١٧ع ــق العام ــاً ألداء الفري ــان استعراضــاً وافي ــاءه اللجنت ــذي ُتجــري أثن ــت ال ــو الوق ، وه

  لوظائف املنوطة به وتنظران يف متديد واليته:ل
يؤكِّد جمدَّداً كفاءة الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين       (أ)  

  واجلرمية ووضعه املايل؛ خدِّراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
اجلهـاز الرئيسـي يف األمـم املتحـدة      بوصـفها  خـدِّرات يؤكِّد جمـدَّداً أيضـاً دور جلنـة امل     (ب)  

وبوصـفها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج      مخـدِّرات املسائل املتعلقـة باملراقبـة الدوليـة لل    بشأنلتقرير السياسات 
واجلرميــة، ودور جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  خــدِّراتالتــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل خــدِّراتامل

املسـائل املتعلقـة مبنـع     بشـأن ئيسي يف األمم املتحدة لتقريـر السياسـات العامـة    اجلنائية بوصفها اجلهاز الر
  واجلرمية؛ خدِّراتاجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية التابع ملكتب امل

ــايل،         (ج)   ــه املســتمر بشــأن حوكمــة املكتــب ووضــعه امل ــرة أخــرى عــن قلق يعــرب م
راكه للحاجة املتواصلة إىل معاجلة هذا الوضع بأسلوب عملي ونـاجع وتعـاوين   ويعرب أيضاً عن إد

  ينحو إىل حتقيق النتائج؛
وقـــرار جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة   ٥٢/١٣ خـــدِّراتيؤكِّـــد جمـــدَّداً قـــرار جلنـــة امل  (د)  
 ٥٤/١٧و، ٢٠١١آذار/مـارس   ٢٥املـؤرَّخ   ٥٤/١٠  خـدِّرات ، وكذلك قرارات جلنة امل١٨/٣  اجلنائية
املـؤرَّخ   ٥٨/١و، ٢٠١٣آذار/مـارس   ١٥املـؤرَّخ   ٥٦/١١و، ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٣  املؤرَّخ
نيســان/أبريل  ١٣املــؤرَّخ  ٢٠/١، وقــرارات جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  ٢٠١٥آذار/مــارس   ١٧

، ٢٠١٣يل نيسـان/أبر   ٢٦املؤرَّخ  ٢٢/٢و، ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٢٠/٩و، ٢٠١١
ويقرِّر جتديـد واليـة الفريـق العامـل حـىت موعـد عقـد اجلـزء مـن           ،٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢املؤرَّخ  ٢٤/١و

، وهو الوقت الـذي ينبغـي أن جتـري أثنـاءه اللجنتـان      ٢٠٢١دوريت اللجنتني يف النصف األول من عام 
  متديد واليته؛استعراضاً وافياً ألداء الفريق العامل للوظائف املنوطة به وأن تنظرا يف 
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يقرِّر أن يعقد الفريـق العامـل اجتماعـات رمسيـة وغـري رمسيـة متاشـياً مـع املمارسـة            ) (ه  
  املتَّبعة حاليا، وأن حيدِّد رئيساه مواعيد تلك االجتماعات، بالتشاور مع األمانة؛

قبـل موعـد   بـأيٍّ مـن اجتماعاتـه    يطلب تزويد الفريق العامل بالوثـائق ذات الصـلة     (و)  
  بعشرة أيام عمل على األقل؛ هاقادانع

يكرِّر تأكيد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطـة عمـل سـنوية إرشـادية، تضـع        (ز)  
يف االعتبــار مســامهات األمانــة، لكــي يسترشــد هبــا الفريــق العامــل يف عملــه، ويوافــق علــى جــدول   

  األعمال املؤقَّت للفريق العامل على النحو املبيَّن أدناه:
  واجلرمية. خدِّراتانية املدجمة لفترة السنتني ملكتب األمم املتحدة املعين باملامليز  -١  
  واجلرمية ووضعه املايل. خدِّراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٢  
  واجلرمية. خدِّراتإدارة املوارد البشرية يف مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -٣  
ــيم  -٤   ــاة تعمـ ــور امل مراعـ ــايناجلنظـ ــدة املعـــين   نسـ  يف ممارســـات مكتـــب األمـــم املتحـ

  واجلرمية وسياساته وبراجمه. خدِّراتبامل
  التقييم والرقابة.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  

    
  الثالثقرَّر املمشروع     
وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا  الستنيعن أعمال دورهتا  خدِّراتجلنة املتقرير     

  احلادية والستني
  دي واالجتماعي:إنَّ اجمللس االقتصا  
  ؛الستنيعن أعمال دورهتا  خدِّراتحييط علماً بتقرير جلنة امل  (أ)  
  ؛٥٥/١حييط علماً أيضاً مبقرَّر اللجنة   (ب)  
  الستني الوارد أدناه.احلادية ويوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة   (ج)  

    
  اتخدِّرالستني للجنة املاحلادية وجدول األعمال املؤقَّت للدورة 

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
  املناقشة العامة  -٣
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  اجلزء العملي    
  :املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  -٤

 عمــل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية املعــين بتحســني     (أ)  
  ؛واجلرمية ووضعه املايل خدِّراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

ــة     (ب)   ــة  وتقــدمي توجيهــات بشــأن السياســة العام ــامج  باملســائل املتعلق ــة إىل برن امليزاني
    ؛واجلرمية خدِّراتالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل خدِّراتامل

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
واجلرميـة واملسـائل    خـدِّرات موظفي مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   تكوين مالك   (د)  

  األخرى ذات الصلة.
    

  اجلزء املعياري    
  :خدِّراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٥

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  (أ)  
مـال الـيت   التحدِّيات اليت تواجههـا جلنـة املخـدِّرات ومنظمـة الصـحة العامليـة واألع        (ب)  

ستضــطلعان هبــا مســتقبالً يف جمــال اســتعراض املــواد بغيــة اســتبانة إمكانيــة إصــدار  
  توصيات بشأن جدولتها؛

  ؛خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل  (ج)  
التعاون الدويل لضمان توافر العقاقري املخدِّرة واملـؤثِّرات العقليـة لألغـراض الطبِّيـة       (د)  

  والعلمية مع منع تسريبها؛  
  .خدِّراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة امل  (ه)  

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة           -٦
  ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية: 

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

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشـأن مشـكلة املخـدِّرات العامليـة، املعقـودة        -٧
  ة.، مبا يف ذلك اجملاالت املواضيعية السبعة للوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائي٢٠١٦يف عام 
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   التعاون فيما بني الوكاالت وتنسيق اجلهود يف التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها.  - ٨
  توصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة.  -٩
العامـة   مـع قـرار اجلمعيـة    مسامهات اللجنة يف عمل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، متاشياً  -١٠

  واستعراضها وتنفيذها. ٢٠٣٠ة املستدامة لعام ، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمي٦٨/١
  

  أعمال التحضري للجزء الوزاري    
  أعمــال التحضــري للجــزء الــوزاري املزمــع عقــده أثنــاء دورة اللجنــة الثانيــة والســتني يف           -١١

  .٢٠١٩عام 
  

***  
  والستني. الثانيةجدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة   -١٢
  مسائل أخرى.    -١٣
  الستني.احلادية وتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اعتماد   -١٤

    
  الرابعقرَّر املمشروع     

  
  خدِّراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل    

ــة امل      ــة ملراقب ــة الدولي  خــدِّراتإنَّ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي حيــيط علمــاً بتقريــر اهليئ
  )١٩(.٢٠١٦ لعام

    
  االقتصادي واالجتماعي إليها املسائل اليت يوجَّه انتباه اجمللس  -جيم  

  لجنة:اليوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات التالية اليت اعتمدهتا   -٣
  

  ٦٠/٢القرار     
 خدِّراتتعزيز التعاون الدويل من أجل مساعدة الدول األشد تضرُّراً من عبور امل    

ناداً إىل مبدأ املسؤولية بصورة غري مشروعة، وال سيما البلدان النامية، است
   واملشتركة  العامة

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
العاملية تظلُّ مسؤوليةً عامةً ومشتركةً ينبغي تناوهلـا يف   خدِّراتأنَّ مشكلة امل متاماًإذ تدرك   

إطار متعدِّد األطراف من خـالل تعـاون دويل فعَّـال ومعـزَّز، وتتطلَّـب اتِّبـاع هنـج متكامـل ومتعـدِّد          
  خصُّصات ومتعاضد ومتوازن وشامل ومستند إىل أدلة علمية،الت

                                                                    

  )١٩(  E/INCB/2016/1. 



E/2017/28 
E/CN.7/2017/11 

 

18 V.17-02280 
 

  
ــد    ــرض        وإذ تؤكِّ ــب والع ــب خفــض الطل ــع جوان ــا الراســخ بضــمان معاجلــة مجي التزامه

والتــدابري ذات الصــلة والتعــاون الــدويل علــى حنــو يتَّفــق متامــاً مــع مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم   
مـع االحتـرام التـام لسـيادة الـدول       )٢٠(إلنسـان، املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق ا

ــع حقــوق اإلنســان        ــدول وجلمي ــة لل ــدخل يف الشــؤون الداخلي ــدأ عــدم الت وســالمة أراضــيها وملب
ــرام        ــدأي التســاوي يف احلقــوق واالحت ــة وملب ــراد كاف ــة املتأصــلة لألف ــه األساســية والكرام وحريات

  املتبادل بني الدول،
قد سلَّمت، يف اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن       إىل أنَّ الدول األعضاء وإذ تشري  

ويف )٢١(العامليـة  خـدِّرات التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل      
الـذي أجرتـه جلنـة     ٢٠١٤البيان الوزاري املشـترك املنبثـق عـن االسـتعراض الرفيـع املسـتوى لعـام        

ومـؤخَّراً   )٢٢(إلعالن السياسي وخطـة العمـل املـذكورين،   بشأن تنفيذ الدول األعضاء ل خدِّراتامل
العامليـة،   خـدِّرات يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الـثالثني للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة امل     

 )٢٣(العامليـة ومواجهتـها علـى حنـو فعـال"،      خـدِّرات املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة امل   
ــور ال  ــأنَّ دول العب ــ ب زال تواجــه حتــديِّات متعــدِّدة اجلوانــب ناشــئة عــن االتِّجــار غــري املشــروع     ت

  عــرب إقليمهــا، وأهنــا أكَّــدت جمــدَّداً اســتعدادها للتعــاون مــع تلــك الــدول ومســاعدهتا    خــدِّراتبامل
  العاملية ومواجهتها، خدِّراتيف تعزيز قدراهتا على حنو مطرد من أجل التصدي ملشكلة امل

ــرار     إىلوإذ تشــري أيضــاً     ــها الق ــا ذات الصــلة، ومن ــؤرَّخ  ٥٤/١٥قراراهت ــارس  ٢٥امل آذار/م
ــرور        ٢٠١١ ــن مـ ــرُّراً مـ ــد تضـ ــدول األشـ ــاعدة الـ ــل مسـ ــن أجـ ــدويل مـ ــاون الـ ــز التعـ ــأن تعزيـ ، بشـ

  عربها، خدِّراتامل
املـؤرَّخ   ٦٥/٢٣٣إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، ومنها القـرارات   كذلك وإذ تشري  

ــانون األول/ديســــ  ٢١ ــؤرَّخ  ٦٦/١٨٣، و٢٠١٠مرب كــ ــمرب   ١٩املــ ــانون األول/ديســ ، ٢٠١١كــ
ــؤرَّخ  ٦٧/١٩٣و ــانون األول/ديســــــمرب  ٢٠املــــ ــؤرَّخ  ٦٨/١٩٧و، ٢٠١٢كــــ ــانون  ١٨املــــ كــــ

، اليت حثت فيها اجلمعية العامـة الـدول األعضـاء علـى تكثيـف جهـود التعـاون        ٢٠١٣األول/ديسمرب 
وزيـادة املسـاعدات املقدَّمـة إليهـا، إمَّـا       خـدِّرات وع باملمع دول العبور املتضررة من االتِّجار غري املشر

                                                                    

 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٠(  

  .)، الفصل األول، القسم جيمE/2009/28( رات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيتقرير جلنة املخدِّانظر   )٢١(  
  )، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٢٢(  

 الفصل األول، القسم جيم.

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٢٣(  
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من اتفاقية األمـم املتحـدة    ١٠مباشرة أو عن طريق املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة، وفقاً للمادة 
  )٢٤(،١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة  خدِّراتملكافحة االجتار غري املشروع يف امل

ســيما بلــدان  يــة العامــة قــد طلبــت إىل اجملتمــع الــدويل، والأنَّ اجلمع يف اعتبارهــا وإذ تضــع  
، املــؤرَّخ ٧٠/١٨٢و، ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨، املــؤرَّخ ٦٩/٢٠١املقصــد، يف قراريهــا 

 خــدِّرات، مواصــلة تزويــد الــدول األشــد تضــرُّراً مــن عبــور امل   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٧
  عاجل وكاف،املساعدة التقنية والدعم التقين على حنو ب

، وال سـيما البلـدان الناميـة منـها،     خـدِّرات بأنَّ الدول األشد تضرُّراً من عبـور امل وإذ تسلِّم  
ومنـع   خـدِّرات قدَّمت إسهامات مهمة وتضحيات كبرية يف سبيل مكافحة االجتار غري املشروع بامل

  وصول املواد املتَّجر هبا على حنو غري مشروع إىل األسواق النهائية،
، خـدِّرات استمرار احلاجة إىل تزويد الدول األشد تضرُّراً من عبور امل تؤكِّد من جديد وإذ  

الــدعم الــتقين والــدعم يف جمــال بنــاء القــدرات علــى حنــو ملمــوس  بوال ســيما البلــدان الناميــة منــها، 
والتصـدي   خـدِّرات وكاف ومسـتدام يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل كـبح االجتـار غـري املشـروع بامل        

  حديات ذات الصلة،للت
وباملسـاعدة علـى    خـدِّرات بالتعاون املستمر مع الدول األشـد تضـرُّراً مـن عبـور امل     وإذ تقرُّ  

  بناء القدرات اليت تزودها هبا الدول األعضاء واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية ذات الصلة،
ملتعدد األطـراف  اجملتمع الدويل إىل مواصلة العمل، على الصعيدين الثنائي وا تدعو  -١  

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ١٠أو عــن طريــق املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املختصــة، وفقــاً للمــادة 
وباالستناد إىل مبدأ  )٢٤(،١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة  خدِّراتملكافحة االجتار غري املشروع يف امل

، بنـاء علـى طلبـها،    خـدِّرات عبـور امل املسؤولية املشتركة، من أجل تزويد الدول األشـد تضـرُّراً مـن    
باملساعدة التقنية والدعم التقين على حنـو عاجـل وكـاف، مبـا يشـمل املسـاعدة والـدعم يف جمـاالت         
التدريب وبناء القدرات، وتوفري املعدات والدراية التكنولوجية ذات الصلة عند االقتضـاء، يف إطـار   

يـز قـدرة تلـك الـدول علـى التصـدي لتـدفقات        من التعاون التام مع السلطات الوطنية من أجـل تعز 
  غري املشروعة؛ خدِّراتامل

واجلرميـة أن يواصـل إيـالء االهتمـام      خـدِّرات مبكتب األمم املتحدة املعـين بامل  هتيُب  -٢  
يف إطـار مبادراتـه وبراجمـه الراميـة إىل تنفيـذ التوصـيات العمليـة الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة           الكايف، 

 وبالتعـاون مـع أجهـزة األمـم املتحـدة ذات الصـلة،       )٢٣(ية الـثالثني للجمعيـة العامـة،   للدورة االستثنائ
، وال سـيما البلـدان   خـدِّرات لالحتياجات إىل بناء القدرات لدى الدول األشد تضـرُّراً مـن عبـور امل   

إنفـاذ قـوانني   على تعزيز التـدخالت يف سـياق   ، بناء على طلبهامساعدة تلك الدول، النامية منها، و
، الصحة وحقـوق اإلنسـان والتعلـيم والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      ووالعدالة اجلنائية  خدِّراتملا

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(  
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العامليـة،   خـدِّرات ومتعاضـد ملواجهـة مشـكلة امل   ومتـوازن وشـامل   هنج متكامل  وذلك باالستناد إىل
  ؛للقوانني والسياسات واملمارسات الوطنية ذات الصلة ووفقاً

ــُب  - ٣   ــين بامل    إىل الــدول األ تطل ــم املتحــدة املع واجلرميــة  خــدِّراتعضــاء ومكتــب األم
، وال خـدِّرات عبور امل  واملنظمات الدولية ذات الصلة مواصلة توفري املساعدة للدول األشد تضرُّراً من

لـدعم   منسَّـقة وضـع ُنُهـج وطنيـة    يف مسـاعيها الراميـة إىل   بناء علـى طلبـها،   سيما البلدان النامية منها، 
ــاذ  ــواننيإنف ــة للتصــ     خــدِّراتامل ق ــة اجلنائي ــدابري العدال ــذ ت ي دِّوإجــراء التحقيقــات ذات الصــلة، وتنفي

ي دِّوإدارة احلدود إدارة ناجعة والتنسيق والتعاون عربهـا مـن أجـل التصـ     ،خدِّراتللجرائم املتصلة بامل
  ؛ةعلى حنو أكثر فعالي من تلك البلدان وإليهاغري املشروعة  اوعائداهت خدِّراتلتهريب امل
إىل تعزيـــز التعـــاون مــع الـــدول األشـــد تضــرُّراً مـــن عبـــور    تؤكِّــد علـــى احلاجــة    -٤  

، وزيادة املساعدة التقنية املقدَّمة إليها يف جمال صـوغ وتنفيـذ سياسـات شـاملة ومتكاملـة      خدِّراتامل
لـك  يف ت خـدِّرات مـن اسـتفحال لتعـاطي امل    خدِّراتملعاجلة ما يترتب على االتِّجار غري املشروع بامل

املمارسات املستندة إىل أدلة علمية، اليت هتـدف  الدول، وذلك بوسائل منها تدعيم الربامج الوطنية ب
  اجملتمع؛ إىل الوقاية والتدخل املبكر والعالج والرعاية وإعادة التأهيل والتعايف وإعادة اإلدماج يف

ــدعو  -٥   ــدة املعـــين بامل   تـ ــم املتحـ ــاء ومكتـــب األمـ ــدول األعضـ ــدِّراتالـ ــة واجل خـ رميـ
واملنظمات الدولية ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين إىل تزويـد الـدول األشـد تضـرُّراً مـن عبـور       

باملساعدة وإىل التعـاون معهـا مـن أجـل     بناء على طلبها، سيما البلدان النامية منها،  ، والخدِّراتامل
هم، والســيما املرافــق وعــالج متعاطيهــا وإعــادة تأهيلــ خــدِّراتتوســيع مرافــق الوقايــة مــن تعــاطي امل

  املعنية بالنساء واألطفال يف تلك الدول؛
واجلرميـة أن يواصـل تزويـد الـدول      خـدِّرات مبكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل    هتيُب  -٦  

بناء على سيما البلدان النامية منها،  بصورة غري مشروعة، وال خدِّراتاألشد تضرُّراً من االجتار بامل
يف جهودها الوطنية الراميـة إىل حتسـني مجـع البيانـات عـن أنشـطة االتِّجـار         يةباملساعدة التقنطلبها، 

  فيها واجتاهاته املستجدة لديها؛ خدِّراتعربها ومدى انتشار تعاطي امل خدِّراتبامل
تزويـد الـدول األشـد     املؤسسات املالية واملنظمات الدوليـة ذات الصـلة علـى    حتثُّ  -٧  

املسـاعدات التقنيـة واملاليـة الالزمـة مـن أجـل بنـاء        نـاًء علـى طلبـها، ب   تضرُّراً من عبـور املخـدِّرات، ب  
بالدعم وتزويدها ، بوسائل منها حتسني قدرات ما لديها من موارد بشرية وبىن حتتية الزمة، اقدراهت
، ومـا  خـدِّرات ممَّـا يسـاعدها علـى مكافحـة االجتـار بامل     واملعدات التقنية واملرافـق ذات الصـلة،   املايل 

  فعالية؛على حنو أكثر الوطين، الصعيد وتعاطيها على  خدِّراتليه من جرائم متعلقة بامليترتب ع
ضـرورة تعزيـز التعـاون الـدويل مـع الـدول األشـد تضـرُّراً مـن عبـور            تؤكِّد جمـدداً   -٨  

غـري املشـروع إىل داخـل     خـدِّرات ، علـى منـع تـدفق امل   هاهبدف مساعدهتا، بناء على طلب خدِّراتامل
  بفعالية أكرب؛ خدِّراتأجل مكافحة االجتار غري املشروع باملأراضيها من 



E/2017/28 
E/CN.7/2017/11 

 

V.17-02280 21 
 

، رهنــاً بتــوافر املســاعدة املاليــة خــدِّراتالــدول األشــد تضــرُّراً مــن عبــور امل  تــدعو  -٩  
االقتضاء، تقييم أثر املساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات يف تعزيز حسب الدولية، إىل أن تواصل، 
  د على أمهية ذلك التقييم؛العاملية ومواجهتها، وتؤكِّ خدِّراتي ملشكلة املالتدابري الرامية إىل التصد

واجلرميــة  خــدِّراتإىل املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل      تطلــُب  -١٠  
ــراً عــن تنفيــذ      أن يقــدِّم إليهــا يف دورهتــا الثانيــة والســتني، يف إطــار التزامــات اإلبــالغ احلاليــة، تقري
  القرار؛ هذا

خـارج امليزانيـة   مـن  إىل تـوفري مـوارد    وسائر اجلهـات املاحنـة  تدعو الدول األعضاء   -١١  
  .اهلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهت

 ٦٠/٣القرار   
  

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

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
، واملعنـون "حتسـني حوكمـة    ٢٠٠٩آذار/مـارس   ٢٠املـؤرَّخ   ٥٢/١٣قرارهـا   إىلإذ تشري   

املايل"، الذي قرَّرت فيه إنشاء فريـق عامـل    واجلرمية ووضعه خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
حكومي دويل دائم مفتـوح العضـوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املشـترك           

  واجلرمية وفعاليته، خدِّراتيف تعزيز أداء مكتب األمم املتحدة املعين باملاملتمثل 
ــاً وإذ تشــــري   ــاعي  أيضــ ــادي واالجتمــ ــرَّر اجمللــــس االقتصــ ــؤرَّخ  ٢٠٠٩/٢٥١ إىل مقــ املــ

وجلنة منع  خدِّرات، واملعنون "تواتر ومدَّة انعقاد الدورات املستأنفة للجنة امل٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠
وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة     خدِّراتاجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي قرَّر فيه اجمللس أن تعقد جلنة امل

، دورات مســتأنفة ســنوية، لكــي ٢٠١٠ًء مــن عــام اجلنائيــة يف النصــف الثــاين مــن كــل ســنة، ابتــدا
املؤرَّخ  ١٨/٣وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٥٢/١٣ خدِّراتتتمكَّنا، عمالً بقرار جلنة امل

، مــن النظــر يف تقــارير الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح    ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤
واجلرمية ووضـعه املـايل ويف    خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب

  التوصيات اليت يقترحها،
، الذي طلبـت فيـه إىل   ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٢املؤرخ  ٥٩/٥إىل قرارها وإذ تشري كذلك   

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل دعم الدول األعضاء، بنـاء علـى طلبـها،    
م مراعاة املنظور اجلنساين يف سياساهتا وبراجمها املتعلقة مبشـكلة املخـدِّرات العامليـة، ودعـت     يف تعمي

  سائر كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، ضمن إطار والياهتا، إىل التعاون يف هذا الصدد،
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دورهــا بصــفتها هيئــة األمــم املتحــدة الرئيســية املعنيــة بوضــع السياســات     وإذ تعيــد تأكيــد  
التابع ملكتب  خدِّرات، وبصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج املمخدِّراتقة بشؤون املراقبة الدولية للاملتعل

  واجلرمية، خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل
املـؤرَّخ   ٥٦/١١و ،٢٠١١آذار/مـارس   ٢٥املؤرَّخ  ٥٤/١٠ قراراهتا وإذ تعيد أيضاً تأكيد  

، واملعنونــة "حتســني حوكمــة   ٢٠١٥ذار/مــارس آ ١٧املــؤرَّخ  ٥٨/١، و٢٠١٣آذار/مــارس  ١٥
واجلرمية ووضـعه املـايل: توصـيات الفريـق العامـل احلكـومي        خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل

 خــدِّراتالــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
  واجلرمية ووضعه املايل"،

واجلرميــة  خــدِّراتبشــأن حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  هــاوإذ تعــرب عــن قلق  
ــدرك احلاجــة إىل االســتمرار يف معاجلــة     ــايل، وت ــاجع   ذلــك الوضــع ووضــعه امل بأســلوب عملــي ون

  وتعاوين ينحو إىل حتقيق النتائج،
أعمــال الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم  ذكِّرة األمانــة عــن مبــ حتــيط علمــاً  -١  
واجلرميـة ووضـعه    خـدِّرات العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل    املفتوح
  ؛٥٨/١و ٥٦/١١و ٥٤/١٠و ٥٢/١٣ اوفقاً لقراراهت )٢٥(املايل،

لرئيسْي الفريق العامـل ملـا أدَّيـاه مـن عمـل، ولألمانـة لتقـدميها         تعرب عن تقديرها  -٢  
وسائل منها تزويده مبعلومات حمدَّثـة عـن الوضـع املـايل     املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق العامل، ب

ــم املتحــدة املعــين بامل   ــب األم ــربامج      خــدِّراتملكت ــة وبإحاطــات وعــروض إيضــاحية عــن ال واجلرمي
العامليـة وعـن مسـائل التقيـيم والرقابـة، وتطلـب إىل األمانـة أن        عـن املشـاريع   اإلقليمية وعية ويضااملو

  رية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛تواصل توفري تلك املساعدة الضرو
باملمارسة املتَّبعة يف وضع جدول زمين واضح الجتماعـات الفريـق العامـل     ترحِّب  -٣  

وبرنامج عمل واضح له، وتطلب أن ُيوزَّع مشروع جدول أعمـال لكـل اجتمـاع مـن اجتماعـات      
ميــع الوثــائق ذات الصــلة بــذلك  الفريــق العامــل قبــل انعقــاده بعشــرة أيــام علــى األقــل، مشــفوعاً جب  

االجتماع، وتؤكِّد من جديد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطة عمل سـنوية إرشـادية، تراعـي    
  املدخالت اليت تقدِّمها األمانة؛

    
  واجلرمية خدِّراتالدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين بامل    

العامل ناقش يف عدة مناسبات مسائل مجع األمـوال مـن أجـل    الفريق  إىل أنَّ تشري  -٤  
ضمان متويل كاف وثابت وميكن التنبؤ به، وناقش أيضا سـبل حتقيـق تـوازن مسـتدام بـني التمويـل       

واجلرميـة مـن أجـل ضـمان تـوفُّر القـدرة علـى         خـدِّرات األساسي والتمويل غري األساسـي ملكتـب امل  
  واستدامتها؛ملية واإلقليمية والعا املواضيعيةتنفيذ برامج املكتب 

                                                                    

  )٢٥(  E/CN.7/2017/3-E/CN.15/2017/3 وAdd.1.  
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 ٥٨/١٢ خـدِّرات الفريـق العامـل نظـر يف تنفيـذ قـراري جلنـة امل       إىل أنَّ تشري أيضـاً   -٥  
، وقـراري جلنـة   ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢املؤرَّخ  ٥٩/٩و، ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرَّخ 

املــؤرَّخ  ٢٥/٤و، ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١١املــؤرَّخ  ٢٤/٣منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
، وأُطلع على معلومات عن االنتقال إىل النمـوذج التمـويلي القـائم    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢

  ؛"أوموجا"على االسترداد الكامل للتكاليف وعن تنفيذ نظام 
إىل الفريــق العامــل مواصــلة دراســة ومناقشــة مســائل متويــل مكتــب األمــم   تطلــب  -٦  

  بسبل منها ما يلي: ،واجلرمية وإدارته املالية اتخدِّراملتحدة املعين بامل
تلقِّي تقارير عن عملية حشد املـوارد وتيسـري تلـك العمليـة بغـرض تعزيـز الـربامج          (أ)  

احتياجات تلك الربامج من املوارد، وتعزيز  تأكيدواجلرمية، مع  خدِّراتالعاملية واإلقليمية ملكتب امل
  ؛األطر االستراتيجية لفترات السنتنيمع إمكانية التنبؤ بالتمويل مبا يتماشى 

واجلرمية بشـأن اجلهـود    خدِّراتمواصلة النقاش مع مكتب األمم املتحدة املعين بامل  (ب)  
الرامية إىل املضي قُُدماً يف تشجيع اجلهات املاحنة علـى تقـدمي متويـل عـام الغـرض، مبـا يف ذلـك عـن         

ودة التقارير، ومواصلة النقاش حـول أسـباب   طريق مواصلة العمل على زيادة الشفافية والنهوض جب
اخنفاض مستوى التمويل العام الغرض، بغية اسـتعادة التـوازن املناسـب بـني األمـوال العامـة الغـرض        

  واألموال املخصَّصة الغرض؛
تقدُّم وتأثري عملية تنفيذ االسترداد الكامـل للتكـاليف   جدوى ومواصلة النظر يف   (ج)  

مبرونـة، مبـا يف ذلـك أفضـل السـبل إىل توزيـع تكـاليف        دعـم الـربامج   واستخدام وتوزيع تكـاليف  
بغيـة زيـادة فعاليـة بـرامج املكتـب اخلاصـة باملسـاعدة التقنيـة         دعم الربامج على املكاتـب امليدانيـة،   

  وحتسني نتائجها؛
ــب         (د)   ــرامج املكت ــذ ب ــام "أوموجــا" يف تنفي ــذ نظ ــأثري تنفي ــن ت ــارير ع ــي تق ــن  تلقِّ وع

  ؛ة من خالل تنفيذهالوفورات املتحقق
    

  الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    
إىل أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعة ما حيرزه املكتب من تقدُّم يف تنفيذ تشري   -٧  

هنــج للربجمــة املتكاملــة يهــدف إىل توثيــق الصــلة بــني الواليــات املعياريــة وجوانــب املســاعدة التقنيــة   
لربط بني السياسات وعمليات التخطيط االستراتيجي والتقييم والعمل الربنـاجمي  التشغيلية وحتسني ا

  وتعبئة املوارد والشراكات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -٨  
مواصلة تشجيع احلوار املنتظم بني مجيـع الـدول األعضـاء، وكـذلك مـع املكتـب،         (أ)  
العامليــة املوضــوعية وختطــيط وإعــداد أنشــطة املكتــب التشــغيلية، ال ســيما فيمــا خيــص براجمــه   بشــأن

  ؛ األطر االستراتيجية لفترات السنتنيواإلقليمية، مبا يتماشى مع 
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القطريـة  مواصلة تلقِّي املعلومات مـن املكتـب عـن التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ الـربامج          (ب)  
، وكـــذلك عـــن التقـــدُّم احملـــرز يف االنتفـــاع بالـــدروس املســـتفادة عيةواملواضـــياإلقليميـــة والعامليـــة و

والتوصــيات الناجتــة عــن أعمــال التقيــيم الــيت تــتم داخــل املنــاطق وعربهــا، مــع احلــرص علــى حتقيــق  
  ؛  األطر االستراتيجية لفترات السنتنيالتكامل بني الربامج واتساقها مع 

تحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة بشـأن    تلقِّي حتديثات منتظمة من مكتب األمم امل  (ج)  
أنشطته البحثية املخطَّط هلا، مبا يف ذلك التحديثات بشأن أنشـطته املواضـيعية واإلقليميـة والقطريـة،     
وبشأن املنشورات واآلجال الزمنية ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك املعـايري والطرائـق الـيت اسـتندت إليهـا         

  تلك األنشطة البحثية؛
  لنقاش مع املكتب حول تنفيذ نظم اإلدارة وامليزنة القائمة على النتائج؛مواصلة ا  )د(  

    
  واجلرمية خدِّراتالدعم املتواصل لترويج ثقافة التقييم داخل مكتب األمم املتحدة املعين بامل    

  يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وإعدادها وتنفيذها
ضـاحية عديـدة عـن نتـائج أعمـال      عـروض إي قُدِّمت له لفريق العامل ا إىل أنَّتشري   -٩  

يف سـياقها أمهيـة وجـود خـدمات تقيـيم مؤسسـية يف مكتـب األمـم          التقييم، أكَّد املشاركون جمـدَّداً 
واجلرمية، تكون مستدامة وفعَّالة ومسـتقلَّة يف عملـها، وتركِّـز علـى تنفيـذ       خدِّراتاملتحدة املعين بامل

  ساقها مع واليات املكتب؛الربامج املتكاملة وأدائها وتأثريها ومدى اتِّ
  إىل الفريق العامل أن يدعو وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي: تطلب  -١٠  
  واجلرمية؛ خدِّراتمواصلة تزويده بنتائج تقييم برامج مكتب األمم املتحدة املعين بامل  (أ)  
ط الـربامج  مواصلة الترويج لثقافة التقييم على نطاق املكتب يف مجيع مراحل ختطـي   (ب)  

  وإعدادها وتنفيذها؛
رصـد تنفيـذ التوصـيات الـيت ُتقـدِّمها هيئـات       علـى  مـع املكتـب    التعـاون مواصلة   (ج)  

  الرقابة املعنية؛
ــاون مواصــلة   (د)   ــى مــع املكتــب  التع ــالتقييم    عل ــة ب ــات املعني ــز التنســيق بــني اهليئ تعزي

مــن عمليــات الرقابــة علــى   ومراجعــة احلســابات وغريهــا مــن اهليئــات الرقابيــة هبــدف بنــاء سلســلة  
  مشاريع املكتب وبراجمه؛

    
  حتسني التوازن بني اجلنسنيلتعزيز حوكمة املوارد البشرية من أجل الدعم املتواصل     

  والتمثيل اجلغرايف
إىل أنَّ الفريق العامل عاكف على مناقشة مسـألة التمثيـل اجلغـرايف والتـوازن     تشري   -١١  

واجلرميـة كجـزء مـن     خـدِّرات ي مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  بني اجلنسني يف تكوين مالك موظف
  جهوده الرامية إىل حتسني حوكمة املكتب؛
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  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -١٢  
الواســع النطــاق مواصــلة معاجلــة مســألة التــوازن بــني اجلنســني والتمثيــل اجلغــرايف    (أ)  
اذهـا مـن أجـل إجـراء حتسـينات يف هـذا اجملـال، وذلـك         بغيـة مناقشـة التـدابري املمكـن اخت     ،وتطورها

  بوسائل من بينها تكثيف أنشطة التوعية يف هذا الشأن؛
مواصلة تلقِّي معلومات حمدَّثة وشاملة، مبا يشمل البيانات املصنَّفة، بشـأن تكـوين     (ب)  

مــن  ، والتــدابري املتخــذة مــن أجــل حتقيــق مزيــد  مــالك املــوظفني، وسياســات التوظيــف يف املكتــب 
  ؛التحسني يف هذا اجملال

دعوة املكتب إىل تزويد الفريق العامـل مبعلومـات حمدَّثـة عـن املمارسـات الفضـلى         (ج)  
وسياســات حشــد املــوظفني يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة الراميــة إىل حتســني التمثيــل اجلغــرايف    

  والتوازن بني اجلنسني.
    

اجلنســاين يف سياســات وبــرامج مكتــب األمــم املتحــدة الــدعم املتواصــل لتعمــيم مراعــاة املنظــور     
  واجلرمية خدِّراتاملعين بامل
الفريــق العامــل عــاكف علــى مناقشــة مســألة تعمــيم مراعــاة املنظــور    إىل أنَّ تشــري  -١٣  

ــذكِّرة         ــع امل ــه م ــة عمل ــة إىل مواءم ــوده الرامي ــرامج املكتــب يف إطــار جه اجلنســاين يف سياســات وب
  عميم مراعاة املنظور اجلنساين؛لمكتب بشأن تلالتوجيهية 
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -١٤  
مواصلة معاجلة مسألة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات املكتب وبراجمه   (أ)  

  اجملال؛ من أجل مناقشة التدابري املمكن اختاذها من أجل إدخال مزيد من التحسينات يف هذا
معلومات حمدَّثة وشاملة عن األساليب املتبعة لتعميم مراعاة املنظـور   مواصلة تلقِّي  (ب)  

  اجلنساين يف سياسات املكتب وبراجمه.
    

 ٦٠/٤القرار   
  

الوقاية من العواقب الصحية السلبية واملخاطر املتصلة بتعاطي املؤثرات النفسانية     
  اجلديدة والتصدي هلا

   ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
من أنَّ املؤثرات النفسانية اجلديدة مـا زالـت تشـكِّل خمـاطر حمتملـة علـى       لق إذ يساورها الق  

وتالحظ االفتقار يف معظـم األحيـان للمعلومـات املسـتندة إىل أدلـة وعـدم        ،صحة الناس وسالمتهم
توفرهــا يف الوقــت املناســب للمســاعدة علــى اســتبانة املــواد الــيت تشــكل خطــراً علــى صــحة النــاس   

  معلومات عن كيفية التصدي لتلك املخاطر، وسالمتهم، وعدم توفر
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باعتمــاد الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الــثالثني للجمعيــة العامــة املعنونــة وإذ ترحِّــب   
الـيت أعربـت    )٢٦(العاملية ومواجهتها علـى حنـو فعـال"،    خدِّرات"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل

م اإلجــراءات الوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل مواجهــة  فيهــا الــدول األعضــاء عــن عزمهــا علــى تــدعي  
  التحديات املستجدَّة اليت تطرحها املؤثرات النفسانية اجلديدة، مبا يف ذلك عواقبها الصحية السلبية،

ــري   ــا  إىل وإذ تشــ ــؤرَّخ  ٥٥/١قراراهتــ ــارس  ١٦املــ ــؤرَّخ  ٥٦/٤و ٢٠١٢آذار/مــ  ١٥املــ
ــارس  ــؤرَّخ  ٥٧/٩و ٢٠١٣آذار/م ــا ٢١امل ــؤرَّخ  ٥٨/١١و ٢٠١٤رس آذار/م ــارس  ١٧امل آذار/م

ــؤرَّخ  ٥٩/٨و ٢٠١٥ ، الــيت تناولــت تعزيــز التعــاون علــى الصــعيدين      ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٢امل
ســيما فيمــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات عــن  الــوطين والــدويل بشــأن املــؤثرات النفســانية اجلديــدة، وال

نمـاذج العالجيـة الفعالـة، ودعـم     استراتيجيات خفـض العـرض والطلـب واألدلـة املسـتجدة بشـأن ال      
من أجل التصدي للتحـديات الـيت تثريهـا هـذه املـواد، وإذ تالحـظ        خدِّراتالنظام الدويل جلدولة امل

أنَّ الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية حباجة إىل تعزيز إجـراءات إنفـاذ القـانون يف    
  جمال التصدي للمؤثرات النفسانية اجلديدة،

على ضرورة الترويج لتقدمي املساعدة التقنية واملاليـة للبلـدان، وال سـيما البلـدان      وإذ تشدِّد  
النامية، هبدف التصدي بفعالية للتحديات الناشئة اليت تطرحها املؤثرات النفسانية اجلديدة، بوسـائل  

  منها توفري الدعم والتدريب واملعدات ذات الصلة الالزمة للوقاية والعالج،
باجلولــة الثالثـة مــن مشــاورات اخلـرباء حــول املــؤثرات النفسـانية اجلديــدة الــيت    ترحِّـب  وإذ   

ــومي    خــدِّراتعقــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   ــة ي  ٤و ٣واجلرميــة ومنظمــة الصــحة العاملي
والــيت جــرت خالهلــا مناقشــات حــول الســبل الــيت ميكــن أن تعــزز قــدرة منظمــة ، ٢٠١٦أيار/مــايو 

ة على مراقبة املؤثرات النفسـانية اجلديـدة لتـدعيم عمليـات ترتيـب األولويـات املتعلقـة        الصحة العاملي
باملواد املستعرضة من أجل إخضاعها للمراقبة الدولية وتنبيه الدول األعضاء علـى وجـه السـرعة إىل    

  املواد اخلطرة منها،
النفسانية اجلديدة بعملية جتميع البيانات عن اخلصائص السمية للمؤثرات وإذ ترحِّب أيضاً   

رات واجلرميـة، باالشـتراك مـع    اليت قام هبا، على سبيل التجربـة، مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باخلـدِّ      
ــة   ــة الدولي ــائي     الرابط ــي اجلن ــتدالل العلم ــراض االس ــم الســموم ألغ ، يف شــهري للمختصــني يف عل

راج بيانات عن ، واليت جرى خالهلا استكشاف مدى إمكانية إد٢٠١٦متوز/يوليه وآب/أغسطس 
العواقب الصحية السلبية لتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة يف نظام اإلنذار املبكـر التـابع للمكتـب    

  لكي تسترشد هبا السياسات الوطنية والدولية يف التعامل مع تلك املؤثرات،
ــب كــذلك     ــاطي      وإذ ترحِّ ــب الصــحية الســلبية لتع ــالج العواق ــين بع ــاع اخلــرباء املع باجتم

يف إطــار املرحلــة  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢١و ٢٠د يــومي ِقــالــذي ُع ،ؤثرات النفســانية اجلديــدةاملــ
الشــبكة الدوليــة ملراكــز مــوارد عــالج مــدمين املخــدرات وإعــادة  املتعلقــة ب ســتراتيجيةاالالثانيــة مــن 

                                                                    

  .٣٠/١-امرفق قرار اجلمعية العامة د  )٢٦(  
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تشـاور مــع  واجلرميـة وُنظِّـم بال   خـدِّرات التابعـة ملكتـب األمـم املتحــدة املعـين بامل    و (تريتنـت) تأهيلـهم  
من أجل تبادل  ،املتمرسني يف العمل امليداين السريرينيضمَّ لفيفاً من اخلرباء ومنظمة الصحة العاملية 

  التجارب واملمارسات الفضلى يف جمال تنفيذ برامج العالج من تعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة،
ــادئ توج     وإذ ترحِّــب   ــدول األعضــاء لوضــع مب ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ــر  ب ــة تق ــة عالجي يهي

للعواقب الصحية السلبية احلـادة   الفعالة بإمكانية وجود أوجه تشابه واختالف بني التدابري العالجية
بتلك الـيت تسـتخدم فيمـا    باملؤثرات النفسانية اجلديدة مقارنة  املرتبطة ،مزمنةاليت حيتمل أن تكون و

  أخرى، خمدِّرات خيص
ة البحث بشأن التدابري املستندة إىل أدلة علمية ووضع باحلاجة إىل مواصلة أنشط موإذ تسلِّ  

تلك التدابري من أجل مساعدة القائمني على توفري الرعاية الصـحية واخلـدمات االجتماعيـة الالزمـة     
  للوقاية من العواقب الصحية السلبية املرتبطة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة والتصدي هلا،

ــأيضــاً  لِّموإذ تســ   ــأنَّ امل ؤثرات النفســانية اجلديــدة قــد تفــرض حتــديات علــى العــاملني يف   ب
مثل مقـدمي خـدمات الرعايـة الصـحية واخلـدمات االجتماعيـة ومـوظفي         املعنينيالصفوف األمامية 

 درءإنفاذ القانون وموظفي السجون، وأنَّ هؤالء العاملني قد حيتاجون إىل دعم وتدريب مـن أجـل   
  ر املتصلة بتلك املواد والتصدي هلا على حنو فعَّال،العواقب الصحية السلبية واملخاط

فيمـا يتعلـق    األعضـاءُ  الظروف اليت تواجههـا علـى الصـعيد العـاملي الـدولُ      تنوُّع وإذ تدرك  
مما أسهم يف تباين مستويات شـدة العواقـب الصـحية     ،بانتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة وتعاطيها

طائفة متنوعـة مـن    إىل اختاذحتديات خمتلفة دفعت الدول األعضاء وأثار  ،السلبية واملخاطر وأمناطها
  التدابري التشريعية،

بشأن االرتفـاع احلـاد يف عـدد املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، وإذ تضـع         وإذ يساورها القلق  
يف اعتبارها التحدي الـذي يفرضـه ذلـك االرتفـاع فيمـا يتعلـق بوضـع تـدابري صـحية ناجعـة، ودقـة            

علـى   وصـموداً جدولة ومراقبة أشد املواد ضرراً وانتشـاراً   خيصالقرارات وتواتره فيما توقيت اختاذ 
  الصعيد الدويل،

بالتعاون وتبادل البيانات عن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة بـني منظمـة الصـحة       وإذ ترحِّب   
واملرصـد   خـدِّرات ة املواجلرمية واهليئـة الدوليـة ملراقبـ    خدِّراتالعاملية ومكتب األمم املتحدة املعين بامل

  وإدماهنا، مخدِّراتاألورويب لل
الــدول األعضــاء علــى النظــر يف وضــع منــاذج للوقايــة والعــالج وكــذلك     تشــجِّع  -١  

مبادرات وتدابري ترمي إىل تقليل ما يرتبط بتعاطي املؤثرات النفسـانية اجلديـدة مـن عواقـب صـحية      
ة الصـحية واخلـدمات االجتماعيـة والعـاملني يف     واجتماعية سلبية، ودعم القائمني على توفري الرعايـ 

بغية متكينـهم مـن تـوفري الوقايـة مـن العواقـب الصـحية السـلبية واملخـاطر           املعنيني الصفوف األمامية
  املرتبطة بتعاطي هذه املواد ومعاجلتها على حنو فعَّال؛
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الــدول األعضــاء علــى وضــع تــدابري شــاملة ومتعــددة التخصصــات،  أيضــاً تشــجِّع  -٢  
للعواقب الصحية السلبية واملخـاطر النامجـة    التصدِّيشارك فيها مجيع القطاعات ذات الصلة، بغية ت

  ؛عن املؤثرات النفسانية اجلديدة، وتعزيز تلك التدابري
واجلرميـة ومنظمـة    خـدِّرات الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعـين بامل  تدعو  -٣ 

واإلقليمية املعنية إىل تبادل اخلربات واملمارسات الفضلى يف  الصحة العاملية وسائر املنظمات الدولية
جمال الوقاية مـن العواقـب الصـحية السـلبية واملخـاطر املرتبطـة بتعـاطي املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة           

  وكيفية التصدي هلا؛
الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنيـة، مبـا فيهـا املرصـد      أيضاً تدعو  -٤  

وإدماهنا، إىل مواصلة تبـادل البيانـات عـن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، علـى         مخدِّراترويب للاألو
أســس ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، مبــا يشــمل، عنــد االقتضــاء، تبــادل البيانــات عــن اآلثــار الدوائيــة   

  والسمية هلذه املواد على جسم اإلنسان؛
ــدعو كــذلك  -٥   ــة   ت ــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي ــادل  ال ــة إىل تب ــة املعني واإلقليمي

اجتاهــات تعــاطي املــؤثرات النفســانية اجلديــدة وآليــات التجميــع الســريع   عــن واخلــرباتاملعلومــات 
للبيانــات املتعلقــة هبــذه املســائل، الــيت ميكــن أن ُتســتخدم لتعزيــز القــدرة علــى التصــدي يف الوقــت     

  دة األهداف؛قائية احملدَّ، مبا يشمل التدخالت الوعلى الصحة العامةاملناسب للمخاطر 
واجلرميـة أن يقـوم، بـدعم مـن      خـدِّرات إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل   تطلب  -٦  

الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية وسائر املنظمات الدولية واإلقليميـة املعنيـة، بـإدراج بيانـات     
املبكـر التـابع للمكتـب، بغيـة     عن اخلصائص السـمية للمـؤثرات النفسـانية اجلديـدة يف نظـام اإلنـذار       

توفري معلومات عن العواقب الصحية السـلبية لتعاطيهـا، مـع االسـتفادة مـن النمـاذج القائمـة جلمـع         
  البيانات يف هذا اجملال بغية جتنب ازدواجية اجلهود؛

منظمـة الصـحة العامليـة إىل أن تعمـل، بـدعم مـن الـدول األعضـاء ومكتـب           تدعو  -٧  
واجلرمية واملنظمات الدولية واإلقليميـة املعنيـة األخـرى، علـى تعزيـز       خدِّراتباملاألمم املتحدة املعين 

قدرهتا علـى مراقبـة املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة املـثرية للقلـق، واملواظبـة علـى حتـديث قائمـة املـواد             
يــه اخلاضــعة ملراقبتــها وتعميمهــا علــى الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة، وتوج

يكفـي إلثبـات أنَّ مـادة مـا تشـكل خطـراً        مىت توافر لـديها مـا   بشأن الصحة العامة تنبيهات طوعية
  كبرياً على صحة الناس وسالمتهم؛

منظمــة الصــحة العامليــة إىل أن تواصــل وُتســرِّع عمليــات االســتعراض    تــدعو أيضــاً  - ٨  
األعضــاء   ، وأن تتــيح للــدولداًوصــموالــدوري للمــؤثرات النفســانية اجلديــدة األشــد ضــرراً وانتشــاراً  

  فرصة املسامهة يف عملية ترتيب األولويات املتعلقة باملواد املراد استعراضها؛
املتحـدة    منظمة الصحة العاملية إىل أن تقوم، بالتعاون مع مكتب األمم تدعو كذلك  - ٩  
يميـة املعنيـة األخـرى،    واجلرمية وبدعم من الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة واإلقل   خدِّراتاملعين بامل
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الرعاية الصحية واخلـدمات   مقدِّميملساعدة الزمة يلزم من إرشادات وأدوات تقنية   بوضع وتعميم ما
االجتماعية والعاملني يف الصفوف األمامية يف اجملاالت ذات الصلة على الوقاية مـن العواقـب الصـحية    

  جلديدة واستبانتها وتشخيصها والتصدي هلا؛السلبية واملخاطر املرتبطة بتعاطي املؤثرات النفسانية ا
الدول األعضاء إىل تعزيـز املسـاعدة التقنيـة واملاليـة الـيت تقـدِّمها، ال سـيما إىل         تدعو  - ١٠  

البلدان النامية، بناء على طلبها، من أجل التصدي بفعالية للتحديات اليت تطرحهـا املـؤثرات النفسـانية    
  التدريب واملعدات ذات الصلة الالزمة للوقاية والعالج؛اجلديدة، بوسائل منها توفري الدعم و

الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة        تدعو  -١١  
  هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
 ٦٠/٥القرار   

  
 السليفة غري اجملدَولة زيادة التنسيق الدويل فيما يتعلق بالسالئف والكيمياويات    

 واملؤثِّرات العقلية مخدِّراتاملستعملة يف الصنع غري املشروع لل

 ،خدِّراتإنَّ جلنة امل 

واملـؤثِّرات   خـدِّرات إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف امل      إذ تشري  
دئ وآليـات للتعـاون واملراقبـة    منها، الـيت ترسـي مبـا    ١٢وخصوصاً املادة  )٢٧(،١٩٨٨العقلية لسنة 

ــر اســتخدامها يف الصــنع غــري املشــروع لل        ــيت يكث ــواد ال ــدويل بشــأن امل ــى الصــعيد ال  مخــدِّراتعل
  واملؤثِّرات العقلية،

، الـيت ميكـن أن تـوفِّر أساسـاً     ١٩٨٨مـن اتفاقيـة سـنة     ١٣إىل أحكام املادة وإذ تشري أيضاً   
واملــؤثِّرات العقليــة غــري املشــروع الــذي ُتســتخدم فيــه   خــدِّراتللتــدابري الوطنيــة للتصــدِّي لصــنع امل

  كيمياويات سليفة غري جمدَولة،
بنتائج املؤمتر الدويل الثالث املعين بالسالئف الكيميائية واملؤثِّرات النفسـانية  وإذ حتيط علماً   

  ،٢٠١٧اجلديدة، الذي ُعقد يف بانكوك يف شباط/فرباير 
، ومجيع قراراهتا السـابقة، الـيت   ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥خ املؤرَّ ٥٤/٨إىل قرارها وإذ تشري   

أهابــت فيهــا بالــدول األعضــاء أن تزيــد مــن التعــاون علــى الصــعيدين الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل   
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وذلك بوسائل منها تعزيـز الرقابـة علـى     خدِّراتمكافحة صنع امل

، ومنـع حمـاوالت   مخـدِّرات استعماهلا يف الصـنع غـري املشـروع لل   التجارة الدولية يف املواد اليت يكثر 
  مشروع،  تسريب تلك املواد من التجارة الدولية املشروعة الستعماهلا على حنو غري

ــاً    ــا وإذ تشـــري أيضـ ــؤرَّخ ٥١/١٦إىل قرارهـ ــارس  ١٤، املـ ــادل ٢٠٠٨آذار/مـ ــأن تبـ ، بشـ
علومــات عــن اســتخدام الكيمياويــات الســليفة غــري اجملدَولــة كبــدائل للمــواد اجملدَولــة الــيت يكثــر     امل

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(  



E/2017/28 
E/CN.7/2017/11 

 

30 V.17-02280 
 

واملـؤثِّرات العقليـة والطرائـق اجلديـدة املتَّبعـة يف صـنع        مخـدِّرات استعماهلا يف الصنع غري املشروع لل
  غري املشروعة، خدِّراتامل

لنطـاق العـاملي مـن أجـل احلـدِّ مـن عـرض        من أنَّ اجلهود املبذولة على اوإذ يساورها القلق  
واملـؤثِّرات العقليـة غـري املشـروع واحلفـاظ علـى املراقبـة الفعالـة للمـواد اجملدَولـة تتعـرَّض             خدِّراتامل

، الذين يتزايد استعماهلم للكيمياويـات السـليفة غـري اجملدَولـة     خدِّراتللتقويض على يد املتَّجرين بامل
  واملؤثِّرات العقلية، مخدِّراتلصنع غري املشروع للكبدائل للمواد اجملدَولة يف ا

بصـفتها اهليئـة الرئيسـية     خـدِّرات بالعمل اهلام الذي تقوم به اهليئة الدولية ملراقبة املوإذ تنوِّه  
  وحمور التنسيق العاملي فيما خيص املراقبة الدولية للكيمياويات السليفة غري اجملدَولة، 

يـة مواصـلة تعزيـز آليـات التعـاون الـدويل القائمـة يف جمـال مراقبـة          على أمهوإذ تؤكِّد جمدَّداً   
السالئف، بوسائل منها مشاركة الدول األعضاء يف عمليات دولية مثل مشروع "بريزم" ومشروع 

علـى أسـاس طـوعي عـن أمنـاط التجـارة غـري         "كوهيجن"، من أجـل مجـع املعلومـات االسـتخباراتية    
  سليفة غري اجملدَولة املستهَدفة املبلغ عنها،املشروعة وعن تسريب الكيمياويات ال

بأحدث االجتاهـات والتحـديات يف جمـال مراقبـة السـالئف، مبـا يف ذلـك        وإذ حتيط علماً  
تسريبها من قنوات التوزيع الداخلي باعتباره الطريقـة السـائدة الـيت يتَّبعهـا املتَّجـرون يف احلصـول       

رار استعمال الكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة،   على الكيمياويات اليت حيتاجوهنا، وكذلك استم
مبا فيها الكيمياويات "احملوَّرة"، كبدائل للسالئف الالزمـة لصـنع املنشِّـطات األمفيتامينيـة وغريهـا      

  من العقاقري،
من ازدياد استعمال الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة يف العامل قاطبـة،  وإذ يساورها القلق  

ال الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة يضعف قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى منـع الصـنع       ومن أنَّ استعم
  واملؤثِّرات العقلية واملؤثرات النفسانية اجلديدة، مخدِّراتغري املشروع لل

بالوثيقة اخلتامية للدورة االسـتثنائية الـثالثني للجمعيـة العامـة، املعنونـة "التزامنـا       وإذ ترحِّب   
وخباصـة التوصـيات    )٢٨(العامليـة ومواجهتـها علـى حنـو فعـال"،      خدِّراتملشكلة امل املشترك بالتصدي

  العملية املتعلقة بتلك الشواغل،
أن تواصــل، بتعــاون وثيــق مــع الــدول  خــدِّراتإىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املتطلــب   -١  

نيـة، قيـادة العمـل    واجلرميـة وسـائر املنظمـات املع    خـدِّرات األعضاء ومكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  
على استحداث ُنُهج جديدة ومبتكرة للتصدي علـى حنـو أفضـل ملسـألة الكيمياويـات السـليفة غـري        

واملـؤثِّرات العقليـة، وذلـك بُسـبل مـن بينـها        مخـدِّرات اجملدَولة املستعملة يف الصنع غـري املشـروع لل  
مياويـات السـليفة غـري اجملدَولـة     حتديث ونشر وتعميم القائمة احملدودة اليت وضعتها اهليئة بشـأن الكي 

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٢٨(  
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اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة، إىل جانب القائمة اليت وفرهتـا اهليئـة بشـأن إجـراءات العمـل الطوعيـة       
  اليت قد تتخذها احلكومات مبا يتوافق مع نظمها القانونية؛

ــدعو   -٢   ــوص      تـ ــرافية خبصـ ــدابري االستشـ ــن التـ ــة مـ ــاذ مجلـ ــاء إىل اختـ ــدول األعضـ الـ
السـليفة غـري اجملدولـة، ومنـها مـثالً توعيـة السـلطات العموميـة، وأوسـاط الصـناعة يف           الكيمياويات 

القطاع اخلاص، وقطاعي الصحة والسـالمة العموميـة، وسـائر أصـحاب املصـلحة املعنـيني، مبخـاطر        
استعمال الكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة مـن أجـل الصـنع غـري املشـروع للكيمياويـات السـليفة          

اجملدَولة، وضمان تعاون القطاعات ذات الصلة من أجل تيسري استبانة املعامالت املشبوهة والعقاقري 
املتعلقة بالكيمياويات السليفة غري اجملدَولـة، علـى النحـو الـذي حتـدده البلـدان املسـتوردة واملصـدرة         

 املألوفــة، لقوانينــها الوطنيــة، مبــا يشــمل اســتبانة أمنــاط التجــارة اجلديــدة وغــري  وبلــدان العبــور وفقــاً
واملثابرة على اليقظة بشأن االستعاضة عـن الكيمياويـات السـليفة اجملدَولـة بكيمياويـات سـليفة غـري        
جمدَولة يف عمليات الصـنع غـري املشـروع، والتشـارك يف املعلومـات عـن أنشـطتها واسـتنتاجاهتا مـع          

  اً؛الدول األعضاء األخرى واملنظمات املختصة، بقدر ما يكون ذلك عمليا وممكن
الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة علــى التعــاون عــن  تشــجِّع   -٣  

، وخصوصـــاً يف إطـــار مشـــروع "بريـــزم" ومشـــروع خـــدِّراتكثـــب مـــع اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة امل
  "كوهيجن" التابعني للهيئة، من أجل تعزيز فعالية تلك املبادرات الدولية؛

ــجِّع  -٤   ـــ  تشـ ــاء عل ــدول األعضـ ــال   الـ ــة، يف إرسـ ــها الوطنيـ ــاً لقوانينـ ــر، وفقـ ى النظـ
اإلشـعارات الســابقة للتصــدير علـى أســاس طــوعي، عنـد االقتضــاء، باســتخدام آليـات مثــل نظــام     
اإلشــعارات الســابقة للتصــدير باالتصــال احلاســويب املباشــر أو قنــوات االتصــال الثنائيــة املعتــادة،     

ــة الــيت يعتقــد عمومــاً أهنــا   خبصــوص الشــحنات املشــبوهة مــن الكيمياويــات الســليفة    غــري اجملدَول
واملدَرجـة يف قائمـة املراقبـة الدوليـة اخلاصـة ومجيـع        مخـدِّرات تستخدم يف الصنع غري املشـروع لل 

وفقـاً للواليـة    خـدِّرات قوائم املراقبة اإلقليمية، مبا يف ذلك تلك اليت حتدِّدها اهليئة الدولية ملراقبـة امل 
ذه الدول معلومات بشأن تلك الشحنات، تؤكِّـدها حسـب األصـول    املسَندة إليها، عندما تبلغ ه

سلطاهتا الوطنية املعنية، وذلك بغية متكني السلطات يف بلد املقصـد مـن التحقُّـق مـن الغـرض مـن       
  املعامالت واختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا؛

 الــدول األعضــاء علــى تثقيــف مــوظفي الســلطات املختصَّــة املعنــيني تشــجِّع أيضــاً   -٥  
والـيت ميكـن للسـلطات املختصَّـة أن      خـدِّرات بشأن األدوات اليت استحدثتها اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل  

تطَّلع عن طريقها على املعلومـات الـيت تتيحهـا اهليئـة بشـأن نطـاق ومسـتوى الضـوابط القانونيـة يف          
مــات الــيت تراهــا الســلطات املختصَّــة يف الــدول األعضــاء إىل تقــدمي املعلو وتــدعوالــدول املشــاركة، 

مناســبة إىل أصــحاب املصــلحة املعنــيني املوثــوق هبــم يف الصــناعة الكيميائيــة، هبــدف زيــادة مســتوى 
  وعيهم باملتطلبات القانونية والتنظيمية لدول العبور ودول املقصد؛

بــأن تتســجَّل الســلطات املختصَّــة يف نظــام اإلخطــار حبــوادث الســالئف   توصــي  -٦  
تتعلـق بالكيمياويـات    شارك بانتظام يف املعلومات عن احلـوادث الـيت ال  وأن تستخدمه كوسيلة للت
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مـا يبلغهـا   السليفة اجملدَولة فحسب بل وكذلك بالكيمياويات السـليفة غـري اجملدَولـة، وبـأن تقـدِّم      
إىل اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات     أمساء الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة اليت يكثر تسريبهامن 
ظر يف إمكانية إضافتها إىل القائمة احملدودة للكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة اخلاضـعة ملراقبـة     للن

  دولية خاصة؛
وادث حبـ أن حتـافظ علـى نظـام اإلخطـار      خدِّراتإىل اهليئة الدولية ملراقبة املتطلب   -٧  

واصـل حتسـينهما،   السالئف ونظام اإلشعارات السـابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب املباشـر وأن ت     
واجلرميـة واهليئـة    خـدِّرات وتدعو الدول األعضاء إىل مواصلة دعـم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     

  يف احلفاظ على هاتني األداتني وحتسينهما؛ خدِّراتالدولية ملراقبة امل
ــها        تشــجِّع  -٨   ــاً لقوانين ــدابري رصــد، وفق ــق ت ــى النظــر يف تطبي ــدول األعضــاء عل ال

أجــل كشــف تســريب املــواد ومنعــه، وعلــى اســتخدام اآلليــات القائمــة لتبــادل         الوطنيــة، مــن  
ــار     ــام اإلخط ــها نظ ــبل من ــات، بُس ــاملعلوم ــنويان     وادثحب الســالئف، والتحــديث واإلرســال الس

واملـؤثِّرات العقليـة علـى حنـو غـري       خـدِّرات للمعلومات عن املواد الـيت يكثـر اسـتعماهلا يف صـنع امل    
، وعن املـواد غـري   خدِّرات" الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة املDة "مشروع، باستخدام االستمار

ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري         ــة األم ــاين مــن اتفاقي املدرجــة يف اجلــدول األول أو اجلــدول الث
والـيت مـا فتئـت ُتسـتعمل يف الصـنع       )٢٧(،١٩٨٨واملـؤثِّرات العقليـة لسـنة     خـدِّرات املشروع يف امل
  واملؤثِّرات العقلية؛ خدِّراتمغري املشروع لل

ــدعو   -٩   ــال ســن        ت ــبيل املث ــى س ــها عل ــدابري، ومن ــاد ت ــر يف اعتم ــات إىل النظ احلكوم
، تــأذن بوقــف الشــحنات املشــبوهة مــن  حســب االقتضــاءتشــريعات أو إصــدار إجــراءات إداريــة،  

ان العبـور وفقـاً   الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة، حسبما حتددها البلدان املستوردة واملصدرة وبلد
  لقوانينها الوطنية، وبالتشارك يف املعلومات مع اهليئة من أجل منع التسريب؛

الــدول األعضــاء علــى إقامــة وتــدعيم الشــراكات الطوعيــة مــع األوســاط   تشــجِّع   -١٠  
الصــناعية، وخصوصــاً الصــناعات الكيميائيــة والصــيدالنية، مبــا يف ذلــك مــع الرابطــات الوطنيــة          

وليــة ذات الصــلة حيثمــا وجــدت، ومراعــاة األدوار املختلفــة للجهــات العاملــة ذات واإلقليميــة والد
الصلة على الصعيد الـوطين، وإنشـاء قنـوات اتصـال لإلبـالغ عـن الطلبيـات واملعـامالت املشـبوهة،          

املبادئ التوجيهية بشأن صوغ مدونة طوعية ختص املمارسات يف الصناعة وُتشجِّع أيضاً على اتباع 
، ومــذكِّرة التفــاهم النموذجيــة بــني  خــدِّراتالــيت أصــدرهتا اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل  )٢٩(،الكيميائيــة

احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص الـيت أعـدَّهتا اهليئـة، حبسـب االقتضـاء، مـع إيـالء االعتبـار         
اجهتها، العاملية ومو خدِّراتللدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه هذه الصناعات يف التصدي ملشكلة امل

كـذلك أنشـطة الشـراكة بـني البلـدان الـيت أنشـأت آليـات تعـاون طـوعي لـدوائر الصـناعة              وتشجِّع
  والبلدان الراغبة يف إنشاء آليات مماثلة؛

                                                                    

 .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٩(  
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احلكومات إىل تعزيز التعاون بني سلطات التنظيم الرقايب وإنفاذ القانون من تدعو   -١١  
ــا، يف املعلومــا    ت بشــأن حــوادث الســالئف، وعلــى وجــه   أجــل التشــارك، بأســرع مــا ميكــن عملي

جـراءات والـيت متكِّـن مـن     إلليهـا يف اختـاذ ا  إاخلصوص، تقدمي التفاصيل العملياتية اليت ميكن االستناد 
إجراء حتقيقات من أجل املتابعة هبدف كشف وحتديد االجتاهات والشـبكات اإلجراميـة، وكـذلك    

  بل؛منع املتجرين من استخدام نفس أسلوب العمل يف املستق
الدول األعضـاء إىل استكشـاف طرائـق جديـدة للرصـد واملراقبـة، حسـب         تدعو  -١٢  

االقتضــاء، ال تعتمــد علــى التــدابري الرقابيــة الرمسيــة فحســب، فيمــا يتعلــق بكــل مــن الكيمياويــات  
  السليفة على حدة؛

ومكتـب األمـم املتحـدة     خـدِّرات الدول األعضاء واهليئة الدولية ملراقبة املتشجِّع   -١٣  
واجلرمية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنيـة علـى مجـع البيانـات وحتليـل األدلـة        خدِّراتاملعين بامل

والتشارك يف املعلومات فيما خيـص األنشـطة اإلجراميـة املضـطلع هبـا بواسـطة اإلنترنـت واملتعلقـة         
ن والعدالــة بالســالئف، وعلــى مواصــلة تــدعيم تــدابري التصــدي القانونيــة واخلاصــة بإنفــاذ القــانو   

ــة، اســتناداً ــدويل، مــن أجــل كــبح تلــك      اجلنائي ــة، وكــذلك إىل التعــاون ال إىل التشــريعات الوطني
  األنشطة غري املشروعة؛

احلكومات على تعزيز قـدرة املختـربات الوطنيـة وفعاليتـها وتعزيـز التعـاون       تشجِّع   -١٤  
وكشـف الكيمياويـات    بانةاسـت الوطين واإلقليمي والدويل فيما بينـها، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل      

  السليفة املستجدة؛
ــدعو   -١٥   ــل      ت ــنُُّهج، مث ــن ال ــة م ــى أســاس طــوعي يف جمموع ــات إىل النظــر عل احلكوم

ــة الــيت ليســت هلــا       ــة الســريعة، وإعــداد قــوائم بالكيمياويــات الســليفة غــري اجملدول إجــراءات اجلدول
غـري املشـروع،    خـدِّرات ملاستعماالت مشروعة معروفـة ولكـن مـن املعلـوم أهنـا تسـتخدم يف صـنع ا       

واعتماد أحكام تسمح للحكومات باختاذ إجراءات بشأن هـذه الكيمياويـات السـليفة غـري اجملدولـة      
، واعتماد غـري  مخدِّراتعندما توجد أدلة كافية على أهنا سوف تستخدم يف الصنع غري املشروع لل

  اإلدارية املبتكرة؛ وأالتنظيمية  وأذلك من النُُّهج التشريعية 
الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة        تدعو  -١٦  

  هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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  ٦٠/٦القرار    
تكثيف التنسيق والتعاون فيما بني كيانات األمم املتحدة والقطاعات     

تعليم والعدالة اجلنائية، ذات الصلة، وخصوصاً قطاعات الصحة وال  الوطنية
  العاملية ومواجهتها خدِّراتأجل التصدي ملشكلة امل من

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
الـيت أعربـت فيهـا الـدول      )٣٠(،١٩٦١لسـنة   مخـدِّرات االتفاقية الوحيدة لل إذ تؤكِّد جمدَّداً  

  األطراف عن اهتمامها الشديد بصحة اإلنسانية ورفاهها،
التزامهـــا بغايــات وأهــداف االتفاقيـــات الدوليــة الــثالث ملراقبـــة      أيضــاً  وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً    

ــا ينشــأ عــن تعــاطي امل     خــدِّراتامل ــا يف ذلــك اهتمامهــا بصــحة البشــرية ورفاههــا، ومب  خــدِّرات، مب
ــدى األطفــال والشــباب، وعــن اجلــرائم املتصــلة بامل     ــة، خصوصــاً ل ، مــن خــدِّراتواملــؤثرات العقلي

ألفراد وعامة النـاس وسـالمتهم، وإذ تؤكِّـد جمـدَّداً كـذلك عزمهـا       مشاكل صحية واجتماعية متس ا
واملواد والعالج منه وعلى منع ومكافحة زراعتـها وإنتاجهـا    خدِّراتعلى الوقاية من تعاطي تلك امل

  وصنعها واالتِّجار هبا بصورة غري مشروعة،
الــدويل صــوب التعــاون شــأن اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل ب كــذلك تؤكِّـد جمــدَّداً وإذ   

والبيــان الــوزاري املشــترك  )٣١(العامليــة، خــدِّراتاســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة امل 
بشـأن تنفيـذ    ٢٠١٤يف عـام   خـدِّرات املنبثق من االسـتعراض الرفيـع املسـتوى الـذي أجرتـه جلنـة امل      

اتيجية متكاملـة  الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتر    
وإذ تشري إىل القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة  )٣٢(العاملية، خدِّراتومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

  )٣٣(يف دورهتا االستثنائية العشرين،
مجيع ما ورد يف الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية الـثالثني    وإذ تؤكِّد جمدَّداً   

العامليــة  خــدِّراتالعامليــة، املعنونــة "التزامنــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة امل خــدِّراتبشــأن مشــكلة امل
مؤكِّدة مـرة أخـرى علـى أنَّ التوصـيات العمليـة الـواردة فيهـا هـي          )٣٤(ومواجهتها على حنو فعال"،

توصيات متكاملة وغري قابلة للتجزئة ومتعددة التخصصات ومتعاضدة، ترمي إىل إرساء هنج شامل 
  العاملية ومواجهتها، خدِّراتامل ومتوازن للتصدي ملشكلة املومتك

                                                                    

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٠(  
  )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني (انظر تقرير جلنة املخدِّرات   )٣١(  
صل األول، الف )،E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٣٢(  

  القسم جيم.
  هاء.-ألف ٢٠/٤-ودا ٢٠/٣-ودا ٢٠/٢-ودا ٢٠/١-قرارات اجلمعية العامة دا  )٣٣(  
  .٣٠/١-قرار اجلمعية العامة دامرفق   )٣٤(  
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العاملية تظلُّ مسؤولية عامة ومشـتركة تقتضـي    خدِّراتمشكلة املأنَّ  وإذ تؤكِّد جمدَّداً أيضاً  
تعاوناً دوليا فعَّاالً ومتزايداً وتتطلَّـب اتِّبـاع هنـج متكامـل ومتعاضـد ومتـوازن ومتعـدِّد التخصُّصـات         

  ،عليها والطلباملخدِّرات اتيجيات خفض عرض إزاء استر
كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرَّخ   ٦٩/٢٠١اجلمعية العامة، يف قراراهتـا   أنَّ إىلوإذ تشري   
ــؤرَّخ  ٦٨/١٩٧و ٢٠١٤ ــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ــؤرَّخ  ٦٧/١٩٣و ٢٠١٣ك كــانون  ٢٠امل

، أهابـت بوكـاالت   ٢٠١٠ كـانون األول/ديسـمرب   ٢١املـؤرَّخ   ٦٥/٢٣٣و ٢٠١٢األول/ديسمرب 
مراقبـة  األمم املتحدة وكياناهتا ذات الصلة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة أن تعمِّـم مراعـاة مسـائل        

يف براجمها، ودعت املؤسسات املاليـة الدوليـة، مبـا فيهـا املصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة، إىل         خدِّراتامل
واجلرمية أن يواصل االضطالع بدوره  خدِّراتباملالقيام بذلك، وأهابت مبكتب األمم املتحدة املعين 

  الريادي من خالل توفري املعلومات واملساعدة التقنية املناسبة،
اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق     وتالحـظ أنَّ  )٣٥(،٢٠٣٠خبطة التنميـة املسـتدامة لعـام    وإذ ترحب   

  ،ومتعاضدة هي جهود متكاملةالعاملية  خدِّراتأهداف التنمية املستدامة والتصدي بفعالية ملشكلة امل
الدور الرئيسي الذي تؤديه هي، بصفتها هيئة تقريـر السياسـات يف األمـم    جمدَّداً  وإذ تؤكِّد  

، وكذلك دعمها وتقـديرها جلهـود   خدِّراتاملتحدة اليت تتوىل املسؤولية األوىل عن شؤون مراقبة امل
واجلرمية بصـفته اهليئـة الـيت     خدِّراتباملاألمم املتحدة، وخصوصاً جهود مكتب األمم املتحدة املعين 

ــادة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال التصــدي ملشــكلة امل      ــام القي ــوىل زم ــة  خــدِّراتتت العاملي
باهليئــة الدوليــة ملراقبــة   مبقتضــى املعاهــدات  ومواجهتــها، وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً أيضــاً األدوار املنوطــة     

  ومنظمة الصحة العاملية، خدِّراتامل
 خـدِّرات وتقـديرها جلهـود مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل       هـا دعم جمـدَّداً أيضـاً   إذ تؤكِّدو  

واجلرمية بصفته اهليئة اليت تتوىل زمام القيادة داخل منظومة األمم املتحدة يف جمـال التصـدي ملشـكلة    
عاهــدات باهليئــة الــدور املنــوط مبقتضـى امل كـذلك  العامليــة ومواجهتـها، وإذ تؤكِّــد جمــدَّداً   خـدِّرات امل

باعتبارهــا هيئــة رقابيــة مســتقلة معنيــة بتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة   ،خــدِّراتالدوليــة ملراقبــة امل
، والــدور املنــوط مبنظمــة الصــحة العامليــة، باعتبارهــا الســلطة الــيت تضــطلع مبهــام توجيــه   خــدِّراتامل

لصـحة العامـة مـن السياسـات العامـة      وتنسيق األعمال الدولية يف جمال الصحة، مبا يشمل جوانـب ا 
، والــيت تــوفِّر وفقــاً لوالياهتــا التعاهديــة اســتنتاجات وتقييمــات وتوصــيات طبيــة خــدِّراتاملتعلقــة بامل

  ، خدِّراتوعلمية للجنة امل
للــدورة االســتثنائية ببــدء متابعــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة   وإذ ترحِّــب  

  ،خدِّراتامل دورات جلنةاملضطلع هبا يف فترات ما بني عن طريق األعمال امة الثالثني للجمعية الع

                                                                    

  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٥(  
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 خــدِّراتبتوقيــع مــذكِّرة التفــاهم بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   أيضــاً  وإذ ترحِّــب  
، اليت ستيسِّـر تعزيـز التعـاون والتنسـيق بـني      ٢٠١٧واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية يف شباط/فرباير 

  العاملية ومواجهتها،  خدِّراتن أجل املضي قُُدماً يف اجلهود الرامية إىل التصدي ملشكلة املاهليئتني م
  بالدور اهلام الذي تؤديه هيئاهتا الفرعية،  وإذ تسلِّم   
العامليـة ومواجهتـها يظـالن مسـؤولية عامـة       خـدِّرات أنَّ التصدي ملشـكلة امل  تدرك  -١  

ومتزايــداً، وتتطلــب اتبــاع هنــج متكامــل ومتعاضــد ومتــوازن  ومشــتركة تقتضــي تعاونــاً دوليــا فعَّــاالً
  ؛العلمية ومتعدِّد التخصصات وقائم على األدلة

الدول األعضاء على تعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بشأن املسائل املتعلقـة   تشجِّع  - ٢  
ة والتعلــيم فيمــا بــني القطاعــات الوطنيــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك قطاعــات الصــح    خــدِّراتبسياســات امل

على تزويد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     أيضاً والعدالة اجلنائية، ويف هذا الصدد حتثُّ الدول األعضاء 
واجلرمية باملعلومات عن جهودها الرامية إىل تعزيـز التواصـل والتنسـيق والتعـاون فيمـا بـني        خدِّراتبامل

  ى والدروس املستفادة؛الوكاالت، مبا يف ذلك فيما خيص التحديات واملمارسات الفضل
ماً يف تعزيـز  واجلرمية على املضيِّ قُُد خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل تشجِّع  -٣  

التعاون والتآزر مع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة املعنيـة، ضـمن نطـاق           
ــدول     ــها، عنــد تقــدمي املســاعدة إىل ال ــذ  الواليــات املســندة إىل كــل من األعضــاء علــى صــوغ وتنفي

، واملواظبـة علـى   خدِّراتاستراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية شاملة ومتكاملة ومتوازنة بشأن امل
  باملعلومات يف هذا الصدد؛تزويد جلنة املخدِّرات 

واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبـة   خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل أيضاً تشجِّع  -٤  
، علـى مواصـلة دعـم تنسـيق السياسـات      امضمن نطاق الواليـات املسـندة إىل كـل منـه    ، خدِّراتامل

  ضمن منظومة األمم املتحدة؛ خدِّراتاملتعلقة مبراقبة امل
ــة امل  تشــجِّع  -٥   ــة ملراقب ــة الدولي ــة علــى مواصــلة    خــدِّراتاهليئ ومنظمــة الصــحة العاملي

مــن أجــل  ا،ماملســندة إىل كــل منــه ضــمن نطــاق الواليــاتالتعــاون وتنســيق اجلهــود فيمــا بينــهما، 
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     العامليـة ومواجهتـها، واملثـابرة علـى إعـالم       خدِّراتالتصدي ملشكلة امل

  باجلهود املبذولة يف هذا الصدد؛ خدِّراتوجلنة املواجلرمية  خدِّراتبامل
 خـدِّرات  باملمكتب األمم املتحدة املعينعلى مواصلة بذل اجلهود فيما بني  تشجِّع  -٦  

ضمن نطاق الواليات املسـندة إىل   ،خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة املوواجلرمية ومنظمة الصحة العاملية 
، مبـا  خـدِّرات ، مـن أجـل حتسـني التنسـيق والتعـاون بشـأن السياسـات الدوليـة املتعلقـة بامل         كل منهم

  يشمل متابعة الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة؛
ــى       تشــجِّع  -٧   ــا املتخصِّصــة ذات الصــلة عل ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــع هيئ مجي

اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية مواصــلة دعــم تنفيــذ 
 مـا يقـع يف جمـال ختصُّصـها مـن      وحتديـد  )٣٢(،العاملية خدِّراتمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
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املعنونــة  ،لــدورة االســتثنائية الــثالثني للجمعيــة العامــةل يف الوثيقــة اخلتاميــة توصــيات عمليــة واردة
والشـروع   )٣٤(العاملية ومواجهتها علـى حنـو فعـال"،    خدِّرات"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل

ــين          ــم املتحــدة املع ــب األم ــع مكت ــاون والتنســيق م ــك بالتع ــذها، وذل ــذها أو مواصــلة تنفي يف تنفي
على علـم بـالربامج    خدِّرات، مع إبقاء جلنة املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة امل تخدِّرابامل

  والتقدُّم احملَرز يف هذا الصدد؛
ــدعو  -٨   ــذكِّرة       ت ــربزة يف م ــود التنســيقية امل ــن اجله ــدول األعضــاء إىل االســتفادة م ال

ومنظمـة الصـحة العامليـة، املوقَّعـة يف     واجلرميـة   خـدِّرات التفاهم بني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    
علـى مواصـلة تعزيـز     واجلرمية خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل، وتشجِّع ٢٠١٧شباط/فرباير 

تعاونـه مــع منظمـة الصــحة العامليـة، وعلــى استكشـاف ترتيبــات تعاونيـة مــع سـائر وكــاالت األمــم       
عها دوريا على التقدم احملرز يف العمل التعاوين املتحدة املعنية، حسب االقتضاء، وتطلب إليه أن يطل

املضطلع بـه علـى صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن اجلهـود العامليـة املبذولـة مـن أجـل التصـدي              
يتوافـق أيضـاً مـع مـا      العاملية ومواجهتها على حنو شـامل ومتكامـل ومتـوازن، مبـا     خدِّراتملشكلة امل

  ؛٢٠١٦  كانون األول/ديسمرب ١٩املؤرَّخ  ٧١/٢١١طلبته اجلمعية العامة يف قرارها 
إىل تعزيز اجلهود الرامية إىل  واجلرمية خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -٩  

تنظيم مبادرات مشتركة على الصعيد السياسايت وصعيد وضع الربامج مع سائر وكاالت وكيانات 
، وكذلك مـع املنظمـات اإلقليميـة، وإىل    منهانطاق الواليات املسندة إىل كل األمم املتحدة، ضمن 

تزويد اللجنة يف دورهتا احلادية والستني مبعلومات حمدَّثة وتقارير عن التقدُّم احملرز هبذا الشأن وفيما 
  يتعلق باملبادرات املشتركة؛

علـى  مواصلة العمل مع الدول األعضاء ومـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة       تقرِّر  -١٠  
 لوثيقـة اخلتاميـة  الـواردة يف ا للمجاالت املواضـيعية السـبعة    املقابلةدل املمارسات الفضلى تطبيق وتبا

  يف ذلك بناء على طلبها؛ودعم الدول األعضاء  للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة،
الدول األعضاء إىل إعالمها باجلهود الـيت تبـذهلا مـن أجـل تنفيـذ التوصـيات        تدعو  -١١  
يف الوثيقة اخلتامية يف مجيع ما تقوم به من أنشطة، بوسائل منـها التأكـد مـن إطالعهـا علـى      الواردة 

الشــواغل اإلقليميــة والوطنيــة، وعلــى التطــورات واملمارســات الفضــلى لــدى مجيــع اجلهــات املعنيــة  
  صاحبة املصلحة، دون املساس بالتنفيذ اجلاري لإلعالن السياسي وخطة العمل؛

عضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف تقدمي مـوارد مـن خـارج    الدول األ تدعو  -١٢  
  ألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.لامليزانية 
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 ٦٠/٧القرار   

تعزيز الربامج واالستراتيجيات اجملتمعية واألسرية واملدرسية املستندة إىل األدلة     
  األطفال واملراهقني من تعاطي املخدِّراتالعلمية والرامية إىل وقاية 

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
ــاس     خــدِّراتأنَّ مشــكلة امل إذ تــدرك   ــزال متثــل خطــراً شــديداً علــى صــحة الن ــة ال ت العاملي

  وسالمتهم وعلى رفاه البشرية، وخباصة األطفال والشباب وأُسرهم وجمتمعاهتم احمللية،
ل األعضـاء، لـدى تنفيـذها لـربامج وسياسـات الوقايـة       على أمهية أن تراعي الدو وإذ تشدِّد  
التزاماهتــا املتعلقــة حبقــوق الطفــل  مــثالً، التزاماهتــا يف جمــال حقــوق اإلنســان، ومنــها خــدِّراتمــن امل

  فيما خيص الدول األطراف فيها،  )٣٦(واملنبثقة من أحكام اتفاقية حقوق الطفل
لتعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية إىل اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن اوإذ تشــري   

اللــذين أعــادت فيهمــا الــدول األعضــاء  )٣٧(العامليــة، خــدِّراتمتكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة امل
تأكيد التزامها باالستثمار يف الشباب والعمل معهـم وبتنفيـذ بـرامج الوقايـة يف طائفـة مـن البيئـات،        

لية ووسائط اإلعالم ودوائـر اخلـدمات الصـحية    منها األسر واملدارس وأماكن العمل واجملتمعات احمل
  واالجتماعية والسجون،

إىل الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الــثالثني للجمعيــة العامــة، املعنونــة  وإذ تشــري أيضــاً  
الـيت أعـادت    )٣٨(العاملية ومواجهتها على حنـو فعـال"،   خدِّرات"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل

ألعضاء تأكيد التزامها بتعزيز صحة ورفـاه وازدهـار مجيـع األفـراد واألسـر واجملتمعـات       فيها الدول ا
احمللية واجملتمع ككل، وبتسهيل أساليب احلياة الصحية من خالل مبادرات فعالة وشـاملة ومسـتندة   

  إىل أدلة علمية خلفض الطلب ُتتَّخذ على مجيع املستويات،
منـها   ٥-٣اليت تـنص الغايـة    )٣٩(،٢٠٣٠ستدامة لعام خطة التنمية امل وإذ تضع يف اعتبارها  

وتنـاول الكحـول    خـدِّرات على تعزيز الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان، مبا يشمل تعاطي امل
  على حنو يضر بالصحة،

، الـيت متثـل أداة   خـدِّرات املعـايري الدوليـة للوقايـة مـن تعـاطي امل      على أمهيـة تنفيـذ   دكِّوإذ تؤ  
ــدخالت      مناســبة حيــث إ  ــراهن وتصــف الت ــة املتاحــة يف الوقــت ال ــة العلمي ــدِّم ملخَّصــاً لألدل ــا تق  هن

  نتائج إجيابية يف جمال الوقاية، آتتوالسياسات وحتدِّد خصائصها اليت تبني أهنا 

                                                                    

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٦(
  ، الفصل األول، القسم جيم.)E/2009/28( ات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيتقرير جلنة املخدِّرانظر   )٣٧(
 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٣٨(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٩(  
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تدابري فعَّالـة وعمليـة للوقايـة األوليـة حتمـي النـاس،       على احلاجة إىل اختاذ  وإذ تؤكِّد أيضاً  
بتزويــدهم مبعلومــات دقيقــة عــن  خــدِّراتلشــباب، مــن البــدء يف تنــاول املوخصوصــاً األطفــال وا

ــوفري     خــدِّراتخمــاطر تعــاطي امل ــاة صــحية، وبت ــار أســاليب حي ــز املهــارات والفــرص الختي وبتعزي
خدمات والديَّة مسانِدة وبيئـات اجتماعيـة صـحية، وبضـمان املسـاواة يف إمكانيـة احلصـول علـى         

  ،التعليم والتدريب املهين
اختـــاذ تـــدابري فعَّالـــة وعمليـــة للوقايـــة مـــن اإلصـــابة التدرُّجيـــة   علـــى ضـــرورة  تشـــدِّد وإذ  

تسـتهدف علـى النحـو    ، بالقيـام بتـدخالت مبكـرة    خدِّراتباضطرابات شديدة ناشئة عن تعاطي امل
  ،األشخاص املعرضني لتلك اإلصابة املناسب

العامليـة،   خـدِّرات صـدي ملشـكلة امل  بأنَّ الوقاية هي من التدابري الصحية الرئيسية للت وإذ تقرُّ  
وأنَّ تدخالت الوقاية وسياساهتا ونظمها الفعَّالة ينبغي أن توضع وتنفَّذ بأسـلوب متكامـل، وباتبـاع    

  هنج متعدد التخصصات يف إطار احلكومات واملنظمات الدولية،
اهليئـة الدوليـة   بأنَّ تعبريي "عامل اخلطر" و"عامل الوقاية"، وفقاً ملـا أوردتـه    وإذ حتيط علماً  
يشــريان إىل "الســمات أو الظــروف الــيت   )٤٠(،٢٠٠٩يف تقريرهــا الســنوي لعــام  خــدِّراتملراقبــة امل

  أو على خفض ذلك االحتمال"، خدِّراتتساعد على زيادة احتمال تعاطي امل
املســؤولية عــن تربيــة األطفــال  يتقــامسونبــأنَّ اجملتمــع احمللــي واألســرة واملدرســة  وإذ تســلِّم  

  ،خدِّراتراهقني ورفاههم، مبا يف ذلك وقايتهم من تعاطي املوامل
علميـــة الدلـــة األإىل  تســـتندزيـــادة تـــوافر تـــدابري وأدوات وقائيـــة  علـــى أمهيـــة  وإذ تشـــدِّد  

وتستهدف الفئات العمرية ذات الصلة والفئات املعرضة للخطر يف بيئـات متعـددة، وحتسـني نوعيـة     
ــا   ــدابري واألدوات وتوســيع نطاقه ــك الت ــدارس      تل ــها الشــباب داخــل امل ــات شــىت، من لتصــل إىل فئ

، تشـمل اسـتخدام اإلنترنـت ووسـائط     خـدِّرات وخارجها، من خالل بـرامج للوقايـة مـن تعـاطي امل    
التواصــل االجتمــاعي وســائر منصــات االتصــال احلاســويب املباشــر، ووضــع وتنفيــذ منــاهج وقائيــة     

ي جبميــع مســتوياته، وكــذلك يف التــدريب  وبــرامج للتــدخل املبكــر الســتخدامها يف النظــام التعليمــ 
املهين، مبا يف ذلك يف أماكن العمل، وتعزيز قدرة املعلمني وسائر االختصاصيني املعنيني على تقـدمي  

  ،خدمات املشورة والوقاية والرعاية أو التوصية هبا
ــة    إشــراك آخــرين،   بضــرورةوإذ تســلِّم    ــاء واألمهــات ومقــدمو خــدمات الرعاي ــهم اآلب من

مون ومجاعات النظراء واالختصاصيون الصـحيون واألوسـاط الدينيـة وقـادة اجملتمعـات احملليـة       واملعل
الرياضــية واإلعالميــون والصــناعات الترفيهيــة، حســب   واجلمعيــاتواالختصاصــيون االجتمــاعيون 

  برامج الوقاية،االقتضاء، يف تنفيذ 

                                                                    

  )٤٠(  E/INCB/2009/1. 
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ألسـرية واملدرســية هـو تزويــد   أيضــاً بـأنَّ الغــرض مـن بــرامج الوقايـة اجملتمعيــة وا    وإذ تسـلِّم   
، وباملهارات احلياتية واملرونة الضرورية لتمكينهم من خدِّراتاألطفال واملراهقني باملعلومات عن امل

، وبالقــدرة علــى مقاومــة الضــغوط خــدِّراتت دون اللجــوء إىل امليف خمتلــف احلــاالشــؤوهنم تــدبري 
 ،خدِّراتامل الدافعة حنو تعاطي

وفقــاً لتقريــر اهليئــة الدوليــة ، التــدريب علــى املهــارات األســرية هــي أنَّ بــرامج وإذ تالحــظ  
  ،خدِّراتمن أجنع خيارات الوقاية من تعاطي امل )٤٠(،٢٠٠٩لعام  خدِّراتملراقبة امل
لوقايـة مـن   اجملتمعيـة واألسـرية واملدرسـية ل   سـتراتيجيات  االربامج والأنَّ  وإذ تضع يف اعتبارها  

لوقايـة العامـة أو األوليـة الـيت ُتناِسـب عامـة السـكان، كمـا تشـمل الوقايـة           غالباً ما تشـمل ا  خدِّراتامل
االنتقائية أو الثانوية اليت تستهدف الفئات املعرضة للخطر بوجه خاص؛ أمَّا برامج الوقايـة االسـِتطبابية   

ملعرضـني  أو ا خدِّراتأو الثالثية، اليت تستهدف األفراد املعرضني خلطر شديد أو الذين بدأوا بتعاطي امل
  االجتماعية،اخلدمات قطاع الصحة و بوجه خاص الحتمال اإلصابة باضطرابات، فيتوالها

سـتراتيجيات  االربامج والـ بأنَّ النهوج الشـاملة واملتعـدِّدة العناصـر الـيت جتمـع بـني        وإذ تسلِّم  
تعـاجل، يف آن   من املخدِّرات هي أجنع على وجـه اإلمجـال، ألهنـا   لوقاية اجملتمعية واألسرية واملدرسية ل

  واحد، عدداً أكرب من عوامل اخلطر وعوامل الوقاية،
اجملتمعيــة ســتراتيجيات االربامج والــعلــى أمهيــة إجـراء مزيــد مــن البحــوث بشـأن    وإذ تؤكِّـد   

، اليت تتناول احتياجات األطفـال واملـراهقني، مبـا يف ذلـك     من املخدِّراتلوقاية واألسرية واملدرسية ل
امج واالســتراتيجيات لكــي تلــيب احتياجــات الفتيــات والفتيــان وظــروفهم  تلــك الــرب كيفيــة تصــميم

 تشـكل وكيفية إسهامها يف وقايـة الشـباب مـن تعـاطي املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، حبيـث          اخلاصة
  ،ُيستَند إليها قاعدة أدلة علمية

لوقايـة  ية لاجملتمعيـة واألسـرية واملدرسـ   سـتراتيجيات  االربامج والـ احلاجة إىل تقيـيم   وإذ تدرك  
اليت تعاجل أيضاً احتياجات األطفال واملراهقني مـن منظـور جنسـاين عـن طريـق مجـع        من املخدِّرات

  واجلنس، نِّالبيانات الكمية والنوعية املصنفة حبسب الس وتبادل
بالــدول األعضــاء أن تصــوغ، وفقــاً لتشــريعاهتا الوطنيــة واحملليــة، بــرامج         هتيــب  -١  

 وتراعـي أدلـة علميـة   قايـة مـن املخـدِّرات، تسـتند إىل     للورية ومدرسـية  جمتمعيـة وأسـ  واستراتيجيات 
تليب احتياجات األطفال واملراهقني، وأن تنفـذ تلـك الـربامج واالسـتراتيجيات     ولسن ونوع اجلنس ا

  وترصدها وتقيِّمها؛
ــى أن تســتخدم   تشــجِّع   -٢   ــدول األعضــاء عل ــاطي    ال ــة مــن تع ــة للوقاي ــايري الدولي املع

تلـيب   خـدِّرات لوقايـة مـن امل  ل جمتمعية وأسرية ومدرسية صوغ برامج واستراتيجيات لدى خدِّراتامل
  احتياجات األطفال واملراهقني، ولدى تنفيذ تلك الربامج واالستراتيجيات ورصدها وتقييمها؛

الــدليل الــدول األعضــاء علــى أن تســتخدم، ضــمن مجلــة أمــور،        تشــجِّع أيضــاً   -٣  
علـى اكتسـاب املهـارات األسـرية مـن أجـل الوقايـة مـن تعـاطي          اإلرشادي لتنفيـذ بـرامج التـدريب    



E/2017/28 
E/CN.7/2017/11 

 

V.17-02280 41 
 

مراقبـة  "دليل و )٤٢(؛"خدِّراتاملدارس: التعليم املدرسي للوقاية من تعاطي املودليل " )٤١(؛خدِّراتامل
 دليـل : الطفـل  معاملـة  إساءة من الوقايةو" )٤٣(،وتقييم برامج وقاية الشباب من تعاطي مواد اإلدمان

  لألغراض املذكورة أعاله؛ )٤٤(نات"البيِّ وتوليد ليةالعم اإلجراءات اختاذ
الدول األعضاء إىل إشراك األطفال واملراهقني، حسب االقتضاء، يف صـوغ   تدعو  -٤  

ــة مــن املخــدِّرات، ويف تنفيــذ تلــك      ــة واألســرية واملدرســية للوقاي ــربامج واالســتراتيجيات اجملتمعي ال
  الربامج واالستراتيجيات ورصدها وتقييمها؛

الــدول األعضــاء إىل تبــادل املمارســات اجليِّــدة بشــأن صــوغ الــربامج  تــدعو أيضــاً  -٥  
ــة مــن املخــدِّرات، الــيت تســتهدف األطفــال      ــة واألســرية واملدرســية للوقاي واالســتراتيجيات اجملتمعي

  واملراهقني، وبشأن تنفيذ تلك الربامج واالستراتيجيات ورصدها وتقييمها؛
واجلرميــة أن يــدعم البحــوث  خــدِّراتة املعــين باملإىل مكتــب األمــم املتحــد تطلــب  -٦  
الـــيت بــالربامج واالســتراتيجيات اجملتمعيــة واألســـرية واملدرســية للوقايــة مــن املخــدِّرات،        املتعلقــة  

الــدخل مبــا يف ذلــك   املتوســطةوتســتهدف األطفــال واملــراهقني، وخصوصــاً يف البلــدان املنخفضــة   
  مضموهنا؛ ت وتوسيعها مع احملافظة على سالمةإمكانية تكرار تلك الربامج واالستراتيجيا

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يقــدِّم إىل   أيضــاً تطلــب  -٧  
الدول األعضاء، وخصوصـاً البلـدان الناميـة، عنـد الطلـب، مسـاعدة تقنيـة مـن أجـل صـوغ بـرامج            

رات، وتنفيـــذ تلـــك الـــربامج    للوقايـــة مـــن املخـــدِّ   جمتمعيـــة وأســـرية ومدرســـية    واســـتراتيجيات  
  واالستراتيجيات ورصدها وتقييمها؛

الدول األعضاء على النظـر يف تقـدمي مسـاعدة تقنيـة هلـذه األغـراض، عنـد        تشجِّع   -٨  
  الطلب، عرب قنوات ثنائية ومتعدِّدة األطراف؛

واجلرميــة أن  خــدِّراتإىل املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٩  
  يف دورهتا الثانية والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛ يهاقدِّم إلي

خـارج امليزانيـة   مـن  الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد      تدعو  -١٠  
  هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    

                                                                    

  .A.09.XI.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤١(
  .A.04.XI.21منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤٢(  
 .E.06.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤٣(  

  .٢٠٠٦منشورات منظمة الصحة العاملية، جنيف، عام   )٤٤(
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  ٦٠/٨القرار   
إلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وسائر تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من ا    

، وزيادة التمويل املقدَّم لتدابري خدِّراتاألمراض املنقولة بالدم املرتبطة بتعاطي امل
التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز على الصعيد العاملي ولتدابري الوقاية 

  اتخدِّرولسائر تدابري خفض الطلب على امل خدِّراتمن تعاطي امل
  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
بصـيغتها   ١٩٦١لسـنة   مخـدِّرات لاللتزامات الواردة يف االتفاقية الوحيدة لا تعيد تأكيدإذ   

واتفاقيـــة  )٤٦(،١٩٧١اتفاقيـــة املـــؤثرات العقليـــة لســـنة    و )٤٥(،١٩٧٢ســـنة املعدَّلـــة بربوتوكـــول  
الـيت   )٤٧(،١٩٨٨ت العقليـة لسـنة   واملؤثرا خدِّراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل األمم

  أعربت فيها الدول األطراف عن قلقها بشأن صحة البشرية ورفاهها،
السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل  بــاإلعالن هــا عــن التزاموإذ تعــرب جمــددا   

حيـث   )٤٨(،٢٠٠٩لعـام   العامليـة  خـدِّرات صوب استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل    
مـن عواقـب علـى األفـراد      خـدِّرات بقلـق بـالغ مـا يترتـب علـى تعـاطي امل      لـدول األعضـاء   الحظت ا

سـتراتيجيات شـاملة   ي لتلـك املشـاكل يف سـياق ا   دِّا بالتصـ هـ جمـدداً التزام  وأكـدت واجملتمع بأسـره،  
، وال سـيما تلـك االسـتراتيجيات الـيت     خـدِّرات دة القطاعات خلفض الطلب على املوتكاملية ومتعد
فــريوس نقــص اإلصــابة باملــثري للجــزع يف زديــاد االببــالغ القلــق  تالحظــكمــا باب، تســتهدف الشــ

 وأكدت، خدِّرات باحلقنوسائر األمراض املنقولة بالدم يف أوساط متعاطي امل املناعة البشرية/األيدز
ا بالعمل من أجـل حتقيـق اهلـدف املنشـود يف تيسـري وصـول اجلميـع إىل بـرامج الوقايـة          هجمددا التزام

ملة وإىل خــدمات العــالج والرعايـة وخــدمات الــدعم ذات الصــلة، مبـا ميتثــل متامــاً لالتفاقيــات   الشـا 
ميع قـرارات اجلمعيـة   جلاالعتبار  مع إيالءويتوافق مع التشريعات الوطنية،  خدِّراتالدولية ملراقبة امل
  ،العامة ذات الصلة

للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة إىل الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الــثالثني  وإذ تشــري  
العامليـة ومواجهتـها علـى     خـدِّرات العاملية، املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة امل    خدِّراتامل

السـلطات الوطنيـة ذات الصـلة إىل النظـر، مبـا يتوافـق مـع تشـريعاهتا          االيت دعيت فيهـ  )٤٩(حنو فعال"
يف إطار التدابري والربامج الوطنيـة  مبا يف ذلك  ،خدِّراتملات الدولية الثالث ملراقبة ايالوطنية واالتفاق

اليت تستهدف الوقاية والعـالج والرعايـة واملعافـاة وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي، يف         
، يف اختـاذ تـدابري   خـدِّرات سياق اجلهود الشاملة واملتوازنة املبذولة من أجـل خفـض الطلـب علـى امل    

                                                                    

  .١٤١٥٢ ، الرقم٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٥(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤٦(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٤٧(  
 جيم.القسم ألول، ا)، الفصل E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٤٨(  

  .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٤٩(  
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من آثار ضارة بصحة النـاس ومـن عواقـب     خدِّراتيل مما يترتب على تعاطي املفعالة ترمي إىل التقل
بــرامج العـالج باســتخدام األدويــة، وبـرامج تــوفري معــدات    ،اجتماعيـة، وتشــمل، حسـب االقتضــاء  

خـرى  األتـدخالت  الالعالج املضاد للفريوسـات العكوسـة و  و ،العالج الوقائي قبل التعرضواحلقن، 
فريوس نقص املناعة البشرية والتـهاب الكبـد الفريوسـي وغريمهـا     بعدوى المن  اليت تقيصلة الذات 

، والنظر أيضاً يف كفالة الوصـول إىل  خدِّراتاملرتبطة بتعاطي املومن األمراض املنقولة بواسطة الدم 
ــات        ــة ويف الســجون وســائر بيئ ــا يف ذلــك يف إطــار خــدمات العــالج والتوعي ــدخالت، مب تلــك الت

الـدليل الفـين املوجـه إىل البلـدان     يف هذا الصدد، حسب االقتضـاء، السـتخدام   االحتجاز، والترويج 
بـاحلقن مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وتـوفري         خـدِّرات لتحديد أهداف لوقاية مجيـع متعـاطي امل  

 خـدِّرات ، الصادر عن منظمة الصـحة العامليـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      العالج والرعاية هلم
  األيدز،برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/واجلرمية و
إىل االلتزامـات الــواردة يف اإلعـالن السياسـي بشــأن فـريوس نقـص املناعــة       وإذ تشـري أيضـاً    

البشرية واأليدز: على املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية والقضـاء علـى     
الذي الحظت فيه الـدول األعضـاء جبـزع أنَّ احتمـال اإلصـابة       )٥٠(،٢٠٣٠ول عام وباء األيدز حبل

مـرة مـن نظـريه لـدى      ٢٤بـاحلقن هـو أكثـر     خـدِّرات بفريوس نقص املناعة البشـرية بـني متعـاطي امل   
  عامة السكان، األشخاص البالغني من 

اهليئـة الـيت تتـوىل     هـو ميـة  واجلر خـدِّرات مكتب األمم املتحدة املعـين بامل أنَّ  وإذ تؤكِّد جمدَّدا  
 العامليـة ومواجهتـها،   خـدِّرات زمام القيادة داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال التصدي ملشـكلة امل 

الوكالة املنوط هبا مهمة الدعوة لعقد االجتماعات من أجل معاجلة مسألة فريوس نقص املناعة  وهو
يف بيئـات السـجون، يف إطـار تقسـيم      ريةفـريوس نقـص املناعـة البشـ    ، وخـدِّرات وتعـاطي امل البشرية 

وبشراكة وثيقة مـع منظمـة الصـحة     وفريوسه، األيدزبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن العمل يف 
األيدز، وبالتعـاون  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/   العاملية وأمانة 

  املذكور،ربنامج ال سائر املشاركني يف رعايةمع 
، بشأن تكثيـف اجلهـود   ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥، املؤرَّخ ٥٦/٦إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  

، ٥٤/١٣وقرارهــا ، خــدِّراتاملتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واأليــدز يف أوســاط متعــاطي امل  
، بشــأن احليلولــة دون حصــول أيِّ إصــابات جديــدة بفــريوس نقــص  ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٥املــؤرَّخ 

ــاحلقن وغريهــم مــن متعــاطي امل   خــدِّراتناعــة البشــرية يف أوســاط متعــاطي امل  امل ، وقرارهــا خــدِّراتب
ــؤرَّخ ٥٣/٩ ــارس  ١٢، امل ــة      ٢٠١٠آذار/م ــالج والرعاي ــة والع ــى الوقاي ــيم احلصــول عل ، بشــأن تعم

  واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين به، خدِّراتوالدعم لفائدة متعاطي امل
املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة بتقريـــر برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــترك  حتـــيط علمـــاً وإذ  

املضـي علـى املسـار السـريع: هنـج الـدورة العمريـة يف التعامـل مـع فـريوس           ، املعنون "البشرية/األيدز

                                                                    

  .٧٠/٢٦٦عية العامة مرفق قرار اجلم  )٥٠(  
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ــدة       )٥١(،"نقــص املناعــة البشــرية  ــى أنَّ اإلصــابات اجلدي ــدل عل ــات املتاحــة ت ــأنَّ البيان ــد ب ــذي يفي ال
بـاحلقن علـى نطـاق العـامل ارتفعـت مـن عـدد ُمقـدَّر يبلـغ           خـدِّرات وس يف أوساط متعـاطي امل بالفري
أفضى إىل عدم حتقُّق  ، مما٢٠١٥إصابة يف عام  ١٥٢ ٠٠٠إىل  ٢٠١١إصابة يف عام  ١١٤ ٠٠٠

يف  ٥٠بـاحلقن بنسـبة    خـدِّرات اهلدف املتمثل يف خفض اإلصابات بالفريوس يف أوساط متعـاطي امل 
  ،٢٠١٥لول عام املائة حب

ــة املســتدامة ل  وإذ تشــري   ــام إىل خطــة التنمي ــدول     )٥٢(،٢٠٣٠ع ــا رؤســاء ال ــد فيه ــيت تعهَّ ال
علــى وبــاءي واحلكومــات بــأالَّ يتخلَّــف عــن الركــب أحــد، وإذ تشــري أيضــاً إىل التــزامهم بالقضــاء  

اض التــهاب الكبــد الفريوســي وســائر األمــر ، وكــذلك مبكافحــة٢٠٣٠حبلــول عــام  لاأليــدز والسُّــ
  ،باحلقن خدِّراتمبن فيهم متعاطو امل ،خدِّراتمتعاطي امل يف ذلك بني أوساط، مبا املُعدية

سـر واجملتمعـات   بتعزيـز صـحة ورفـاه وازدهـار مجيـع األفـراد واألُ       هـا تزاملا جمددا دوإذ تؤكِّ  
 احمللية واجملتمـع ككـل، وبتسـهيل أسـاليب احليـاة الصـحية مـن خـالل مبـادرات فعالـة ومسـتندة إىل           

تشــمل، وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة  و علميــة خلفــض الطلــب ُتتَّخــذ علــى مجيــع املســتويات، الدلــة األ
، تــدابري للوقايــة والتــدخل املبكِّــر والعــالج والرعايــة خــدِّراتواالتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة امل

ترمــي إىل تقليــل واملعافــاة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع، وكــذلك مبــادرات وتــدابري 
  ،من إضرار بالصحة العامة ومن عواقب اجتماعية خدِّراتيترتب على تعاطي امل ما

برنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين بفـريوس    بالقرار الذي اختذه جملس تنسيق  وإذ ترحِّب  
كــــانون  ٨إىل  ٦يف اجتماعــــه التاســــع والــــثالثني، املعقــــود مــــن  نقــــص املناعــــة البشــــرية/األيدز

، بـأن يشـجع مجيـع اجلهـات املشــاركة يف رعايـة الربنـامج، مبـا فيهـا مكتــب         ٢٠١٦ول/ديسـمرب  األ
واجلرمية، على مواصلة ختفيف األثر املترتب على نقص امليزانيـة مـن    خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل

ائل منـها  خالل تدابري لتعزيز الكفاءة ومن خالل استراتيجيات جمدَّدة ومبتكرة حلشـد املـوارد، بوسـ   
توسيع قاعدة املاحنني، وعلـى العمـل علـى زيـادة املسـاءلة وزيـادة وضـوح اإلبـالغ ليبـيِّن مبزيـد مـن            

مجيـع اجلهـات املشـاركة يف رعايـة الربنـامج، مبـا فيهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين            الفعالية مسامهة 
  واجلرمية، خدِّراتبامل

ابري التصـــدي لفـــريوس نقـــص املناعـــة أنَّ إمجـــايل االســـتثمارات يف تـــد وإذ تالحـــظ بقلـــق  
، وأنَّ ٢٠١٣ة الـدخل قـد اخنفـض منـذ عـام      واملتوسـط  ة الـدخل البلدان املنخفضـ البشرية/األيدز يف 

، ٢٠١٥مبا يزيد على بليـون دوالر يف عـام   اخنفض حجم إنفاق احلكومات املاحنة يف هذا اجملال قد 
لفــريوس نقــص املناعــة ل جلهــود التصــدي ممــا يــربز وجــود اجتــاه تناقصــي يف تــوافر املــوارد والتمويــ 

 خدِّراتعلى الصعيد العاملي، وخصوصاً للربامج اهلادفة إىل وقاية وعالج متعاطي امل البشرية/األيدز
  من فريوس نقص املناعة البشرية،

                                                                    

  .٢٠١٦جنيف،   )٥١(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٢(  
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 العاملية ومواجهتـها،  خدِّراتالتصدي ملشكلة املالدول األعضاء، يف سياق  حتثُّ  -١  
ضـمان  مـن أجـل   نية والعاملية، مبا يف ذلك مـن خـالل نظمهـا الصـحية،     على تدعيم جهودها الوط

استمرار االلتزام السياسي بالتصـدي الفعـال لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز ومكافحتـه يف        
بـاحلقن، وعلـى أن تسـعى جاهـدة إىل      خدِّرات، وخصوصاً متعاطي املخدِّراتأوساط متعاطي امل

يــدز والســل واملالريــا ألوضــع هنايــة ألوبئــة ا(" تنميــة املســتدامةمــن أهــداف ال ٣-٣حتقيــق الغايــة 
واألمـــراض املداريـــة املهملـــة ومكافحـــة االلتـــهاب الكبـــدي الوبـــائي واألمـــراض املنقولـــة بامليـــاه  

ــام     ــول ع ــة األخــرى حبل ــراض املعدي ــة ")٢٠٣٠واألم ــن إســاءة    ٥-٣، والغاي ــة م ــز الوقاي ("تعزي
اإلدمان وتناول الكحول على حنو يضر بالصـحة، وعـالج    استعمال املواد، مبا يشمل تعاطي مواد

  ذات الصلة؛، والغايات ذلك")
الداعيـة  واجلرمية، بصفته اهليئة  خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب  -٢  
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز          اجتماعات إىل عقد 
وكــذلك اجتماعاتــه املتعلقــة   خــدِّراتوتعــاطي املريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز  بفــاملتعلقــة 

بفـريوس  يف السـجون، أن يواصـل، مـن خـالل ِقسـمه املعـين        بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز
بالتشارك مـع الشـركاء    ، توفري قيادته وإرشاده بشأن هاتني املسألتني،نقص املناعة البشرية/األيدز

املعنيـة، مثـل    صـاحبة الشـأن   داخل األمم املتحدة واألوساط احلكومية ومع سائر اجلهـات  املعنيني
هيئــات اجملتمــع املــدين والفئــات الســكانية املتضــررة واألوســاط العلميــة، حســب االقتضــاء، وأن    
يواصل تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء، بناء على طلبـها، يف جهودهـا الراميـة إىل زيـادة قـدراهتا      

املوارد، مبا فيها االستثمارات الوطنية، من أجل توفري بـرامج شـاملة للوقايـة والعـالج مـن       وحشد
  فريوس نقص املناعة البشرية؛

ــائي      حتــثُّ  -٣   الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة علــى مواصــلة تــوفري متويــل ثن
علـى الصـعيد    فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز    وأشكال أخرى مـن التمويـل لتـدابري التصـدي ل    

، ربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز         العاملي، مبـا يف ذلـك ل  
فـريوس  وعلى أن تسعى جاهـدة إىل ضـمان إسـهام ذلـك التمويـل يف التصـدي لتزايـد انتشـار وبـاء          

ص املناعـــة فـــريوس نقـــبـــاحلقن، و خـــدِّراتيف أوســـاط متعـــاطي امل نقـــص املناعـــة البشـــرية/األيدز
يف بيئات السجون، مستلهمة روح االلتزام املتعهَّد به يف خطة التنمية املستدامة لعـام   البشرية/األيدز

  بأالَّ يتخلَّف عن الركب أحد؛ ٢٠٣٠
الدول األعضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة علـى تقـدمي مسـامهات مـن خـارج         تشجِّع   -٤  

الذي يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين  لبشرية/األيدزبفريوس نقص املناعة اامليزانية للعمل املتعلق 
واجلرمية من أجل ضـمان اختـاذ تـدابري ممولـة متـويال كافيـا وحمـددة األهـداف ومسـتدامة           خدِّراتبامل

، وفريوس نقص املناعة البشرية يف بيئـات  خدِّراتللتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية وتعاطي امل
  م املتحدة وإجراءاهتا؛السجون، وفقاً لقواعد األم
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واجلرميـة أن ينخـرط كليـا يف     خـدِّرات إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    تطلب   -٥  
برنـامج  عمل ومشاورات فريق االستعراض العاملي املعين مبستقبل منوذج الربنـامج املشـترك املتَّبـع يف    

، مــن أجــل تقــدمي توصــيات  األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز   
املعـين بفـريوس نقـص    بـالغرض لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك      الستحداث منـوذج مسـتدام وواف   

، من خالل مراجعة وحتديث منوذج التشـغيل، مـع التركيـز علـى االشـتراك يف      املناعة البشرية/األيدز
  العمل ويف التمويل ويف املسؤولية ويف احلوكمة؛

واجلرمية أن يواصل إبـالغ   خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين باملإىل  تطلب أيضاً  -٦  
الـدول األعضــاء ســنويا عـن التــدابري املتخــذة ملنـع حــدوث إصــابات جديـدة بفــريوس نقــص املناعــة     

، ولتوفري العالج والرعاية والدعم فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص     خدِّراتالبشرية يف أوساط متعاطي امل
، وكذلك يف بيئـات السـجون، وعـن التمويـل الضـروري واملتـاح       خدِّراتطي املاملناعة البشرية ملتعا
الـدليل الفـين املوجـه    يف ذات الصلة، مبا يشمل تنفيذ التدخالت املـذكورة  كتب لربامج ومشاريع امل

باحلقن من فريوس نقص املناعة البشـرية   خدِّراتإىل البلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي امل
املتحــدة املعــين  ، الصــادر عــن منظمــة الصــحة العامليــة ومكتــب األمــم الج والرعايــة هلــموتــوفري العــ

  .واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز خدِّراتبامل
امليزانيـة   مـن خـارج  الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد      تدعو  -٧  
 واجلرميـة  خـدِّرات املتحـدة املعـين بامل   مكتـب األمـم  مبا يشمل العمـل الـذي يقـوم بـه      راض،هلذه األغ

لوقايـة  املسـتندة إىل األدلـة العلميـة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت ا      ولتعزيز تدابري خفض الطلـب الشـاملة   
وكـذلك  وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع،       والتعـايف والتدخل املبكِّـر والعـالج والرعايـة    

من إضرار بالصـحة العامـة    خدِّراتترمي إىل تقليل ما يترتب على تعاطي املاليت تدابري البادرات وامل
  وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.، حسب االقتضاء، ومن عواقب اجتماعية
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 ٦٠/٩القرار   
  

عنية ومراقبة احلدود وسائر األجهزة املتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون     
  طريق التدريب عن خدِّراتلتصدي لالجتار غري املشروع باملا على

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
واملـؤثِّرات العقليـة وإنتاجهـا     خـدِّرات املاخلطـر املتمثـل يف زراعـة     بسبب إذ يساورها القلق  

  واالجتار هبا على حنو غري مشروع،
سـتخدمها  يالـيت   خـدِّرات االجتار باملت أساليب ودروب وتقنيااملتزايد يف  التعقُّد وإذ تدرك  
إنتاج مؤثرات نفسـانية جديـدة   واملنظمات اإلجرامية عرب الوطنية، مبا يف ذلك  خدِّراتباملاملتجرون 

باسـتخدام وسـائل منـها اإلنترنـت،      خدِّراتواستحداث أساليب إخفاء وأنشطة إجرامية متعلقة بامل
ومراقبـة احلـدود املختصـة وسـائر     إنفـاذ القـانون    أجهـزة وإذ تالحظ كثرة التحديات الـيت تواجههـا   

  ،خدِّراتاجلرائم املتعلقة باملسائر و خدِّراتالجتار باملرمية التصدي جلإىل ايف سعيها األجهزة املعنية 
 خـدِّرات احلاجة إىل زيادة رصيد السلطات الوطنية املعنية من املعرفـة بأسـواق امل   دوإذ تؤكِّ  

مـا تتخـذه   وتدعيم كفاءهتا بغية زيـادة فعاليـة    خدِّراترامية املتعلقة باملغري املشروعة واألنشطة اإلج
واملؤثرات العقلية وتسريب سـالئفها وسـائر    خدِّراتالتصدي جلرائم االجتار بامل من تدابري من أجل
من خالل أنشطة الرصـد واملنـع والكشـف واملقاضـاة، وفقـاً لالتفاقيـات        خدِّراتاجلرائم املتعلقة بامل

  وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلة، خدِّراتة الثالث ملراقبة املالدولي
داء الالزمــة أللكفــاءة مــات امقوِّمــن ان مــان أساســيَّالتعلــيم والتــدريب مقوِّ أنَّ وإذ تــدرك  

وموظفيهـا  ومراقبة احلدود وسـائر األجهـزة املعنيـة    إنفاذ القانون  أجهزةخمتلف املهام اليت جيب على 
  ،والتصدي هلا خدِّراتالعاملية واجلرائم املتعلقة بامل خدِّراتمشكلة املمعاجلة جل القيام هبا من أ

يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن  ســلَّمتالــدول األعضــاء قــد  إىل أنَّ وإذ تشــري  
باحلاجـة   )٥٣(العامليـة  خدِّراتالتعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

يب موظفي إنفاذ القانون علـى اسـتخدام األدوات املتاحـة يف اإلطـار الـدويل، وأعلنـت أهنـا        إىل تدر
سوف تواصل تطوير وحتسني اجلهود الداخلية والدولية املعنية بتوفري التدريب ورفع مستوى الوعي 

بتـوفري  من أجل بناء القدرة على إنفاذ القوانني، مع احلرص على التنسيق بني اجلهود الدوليـة املعنيـة   
  بغية اجتناب االزدواجية فيها، والتوعيةالتدريب 
املعنونــة  ،إىل الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الــثالثني للجمعيــة العامــة وإذ تشــري أيضــاً  

وخصوصـاً   )٥٤(ال"،العامليـة ومواجهتـها علـى حنـو فعَّـ      خدِّرات"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة امل
تعزيــز بــرامج تــدريب أجهــزة مراقبــة احلــدود وإنفــاذ القــانون علــى مجيــع  قــة باملتعلعمليــة التوصــية ال

                                                                    

 ، الفصل األول، القسم جيم.)E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٥٣(  

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٥٤(  
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املستويات مـن أجـل كشـف وتعطيـل وتفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة العاملـة عـرب احلـدود            
واملؤثِّرات العقليـة واالجتـار هبـا بصـورة      خدِّراتاملالوطنية والضالعة يف أيِّ أنشطة ذات صلة بإنتاج 

  غسل األموال،لسريب سالئفها وما يتصل بذلك من أنشطة غري مشروعة وت
ــور، يف      نَّإىل أ كــذلكوإذ تشــري   ــة أم ــات أوصــوا، يف مجل ــدول واحلكوم ــة رؤســاء ال الوثيق

تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين وكفالـة مشـاركة     ، باخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة
وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا،  خــدِّراتاملمكافحــة ت وبــرامج املــرأة يف مجيــع مراحــل وضــع سياســا 

وتأخذ يف االعتبار االحتياجات والظـروف   العمريةو انيةعتبارات اجلنساالتدابري تراعي وتعميم واختاذ 
  العاملية، خدِّراتاخلاصة اليت تواجهها النساء والفتيات فيما يتعلق مبشكلة امل

الـيت اعتمـدهتا    )٥٥(املكلفـني بإنفـاذ القـوانني،    نيلموظفمدونة قواعد السلوك ل إىلتشري وإذ   
، وإىل املبـــادئ ١٩٧٩كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧خ رَّاملـــؤ ٣٤/١٦٩اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا 

ــة،    ــك املدون ــال لتل ــذ الفع ــة للتنفي ــاعي يف     )٥٦(التوجيهي ــس االقتصــادي واالجتم ــدها اجملل ــيت اعتم ال
  ،١٩٨٩/٦١ قراره

ــا   ــع يف اعتبارهـ ــوق     إ وإذ تضـ ــدان حقـ ــدريب يف ميـ ــدة للتثقيـــف والتـ ــم املتحـ ــالن األمـ عـ
، وعند االقتضـاء السـلطات احلكوميـة املختصـة،     دعت فيه اجلمعية العامة الدولالذي  )٥٧(اإلنسان،

إىل أن تكفل للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون التـدريب املالئـم يف ميـدان حقـوق اإلنسـان، وعنـد       
  ساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، االقتضاء يف ميدان القانون اإلن

ــري   ــها      وإذ تشـ ــلة، ومنـ ــاعي ذات الصـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرارات اجمللـ ــرار الإىل قـ قـ
، الذي حثَّ فيه اجمللس املنظمـات الدوليـة املعنيـة علـى     ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٢، املؤرَّخ ٢٠٠٣/٣٢

واجلرميـة، بتـوفري التمويـل املطلـوب      تخـدِّرا أن تقوم، بالتشاور مع مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  
العامليـة والتصـدي هلـا، مـع      خـدِّرات لتدريب خرباء يف مواضيع خمتلفة ذات صـلة مبعاجلـة مشـكلة امل   

ــة الســالئف وخمتــربات حتليــل       ــة وعلــى جمــاالت مثــل مراقب ــدابري الوقائي التشــديد خصوصــاً علــى الت
  ،خدِّراتوال، والوقاية من تعاطي امل، وضمان جودة املختربات، ومكافحة غسل األمخدِّراتامل

إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة، مبــا فيهــا الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة     وإذ تشــري أيضــاً  
بــأن تقــوم الــدول  أوصــى فيهــا رؤســاء الــدول واحلكومــاتاالســتثنائية الــثالثني للجمعيــة العامــة الــيت 

عنـد   خـدِّرات علومات االستخبارية املتعلقـة بامل األعضاء بتشجيع وتدعيم تبادل املعلومات، وكذلك امل
االقتضاء، بني أجهزة إنفاذ القـانون ومراقبـة احلـدود، عـرب قنـوات منـها البوابـات اإللكترونيـة املتعـددة          

 خــدِّراتاألطــراف ومراكــز املعلومــات والشــبكات اإلقليميــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  
املشتركة وتنسيق العمليات، مبا يتوافـق مـع التشـريعات الوطنيـة، وتنفيـذ       واجلرمية، وتشجيع التحريات

                                                                    

 .٣٤/١٦٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٥(  

 .١٩٨٩/٦١مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٥٦(  

 .٦٦/١٣٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٧(  
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برامج تدريبية على مجيع املستويات من أجل كشف وتعطيل وتفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة     
واملـؤثرات العقليـة    خـدِّرات العاملة عـرب احلـدود الوطنيـة والضـالعة يف أيِّ أنشـطة ذات صـلة بإنتـاج امل       

  ا بصورة غري مشروعة وتسريب سالئفها وما يتصل بذلك من أنشطة غسل األموال؛واالجتار هب
إىل قراراهتــا ذات الصــلة الــيت حثَّــت فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    وإذ تشــري كــذلك 

واجلرميـة والـدول األعضـاء القـادرة علـى تنظـيم أنشـطة تدريبيـة ألجهـزة إنفـاذ القـانون             خدِّراتبامل
سائر األجهزة املعنية على أن تفعـل ذلـك مـن أجـل تعزيـز قـدرات تلـك األجهـزة         ومراقبة احلدود و

االصطناعية  خدِّراتامل املتأتية عن، مبا فيها التهديدات خدِّراتعلى التصدي للتهديدات املتصلة بامل
  تسريب السالئف الكيميائية،  وعن

اإلقليمي بني أجهزة إنفاذ جبميع اآلليات واملبادرات ذات الصلة بتعزيز التعاون  بحِّوإذ تر 
قدرات إقليمية ودون إقليمية مـن   إنشاءالقانون ومراقبة احلدود وسائر األجهزة املعنية بوسائل منها 

واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية من املنطقة وإليها والتصدي له،  خدِّراتأجل منع هتريب امل
واجلرميـة   خـدِّرات د على أمهية مواصلة تعزيز التعـاون بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل      وإذ تشدِّ

  والدول األعضاء يف هذا الصدد، 
ــري  ــوا، يف    نَّإىل أ وإذ تشـ ــدول أوصـ ــات والـ ــاء احلكومـ ــدورة  رؤسـ ــة للـ ــة اخلتاميـ الوثيقـ

يات اخلطـرية الـيت تطرحهـا    األعضـاء التحـد   لُالـدو  ، بأن تواجهاالستثنائية الثالثني للجمعية العامة
والفساد وسائر أشكال اجلرمية املنظمـة، مبـا فيهـا االجتـار      خدِّراتالصالت املتزايدة بني االجتار بامل

ــة واجلــرائم الســيربانية وغســل األمــوال، وكــذلك جــرائم       باألشــخاص واالجتــار باألســلحة الناري
تمويـل اإلرهـاب، وذلـك باتبـاع     اإلرهاب يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك غسل األموال املـرتبط ب 

  هنج متكامل متعدد التخصصات،
التدريبيـة الـيت تنظمهـا ملـوظفي      أنشـطتها الدول األعضاء أن تواصـل تعزيـز   ب يبهت  -١  

إنفاذ القانون ومراقبة احلدود وسائر املـوظفني املعنـيني، بوسـائل منـها زيـادة أنشـطة التـدريب علـى         
صـة بشـأن منـهجيات مكافحـة زراعـة      مج تدريبيـة متخصِّ اكتساب املعارف واملهارات، وتنفيـذ بـرا  

وإنتاجها وصنعها واالجتار هبا على حنو غري مشروع، ومنهجيات منع تسريب السـالئف   خدِّراتامل
، علـى  خـدِّرات إىل قنوات االجتار غري املشروع ومكافحة األشكال األخرى من اجلرائم املتصـلة بامل 

حقـوق اإلنسـان ومنظـور جنسـاين، وأن      منظـور بشـأن  يبيـة  يف مناهج تلـك الـربامج التدر   ُيدرجأن 
  تعزز، عند االقتضاء، األطر التشريعية يف هذا اجملال؛

الــدول األعضــاء علــى أن تــدرج يف براجمهــا التدريبيــة تــدابري تعــزز احتــرام  عتشــجِّ  -٢  
وســائر  ســيادة القــانون، وتشــمل توعيــة موظفيهــا العــاملني يف جمــال إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود 

  املوظفني املعنيني مبسألة احترام حقوق مجيع األشخاص، دون متييز على أي أساس؛ 
أن تثقف موظفيهـا العـاملني يف   بالدول األعضاء، حسب ظروفها الوطنية،  توصي  -٣  

أثنـاء حضـورهم للـدورات     ،ومراقبـة احلـدود وسـائر املـوظفني املعنـيني      خدِّراتجمال إنفاذ قوانني امل
ــة و ــد املعلومــات التدريبي ــة قواعــد الســلوك      ،دورات جتدي ــا يف مدون ــايري املنصــوص عليه بشــأن املع
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وأن تتيح معايري تلك املدونـة أو املدونـة ذاهتـا ملـوظفي إنفـاذ       )٥٥(للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،
  القانون والسلطات املختصة بلغاهتم الوطنية؛

ن التعــاون الثنــائي واإلقليمــي   بالــدول األعضــاء أن تتشــارك، يف إطــار مــ     هتيــب  -٤  
والدويل، يف تنفيذ برامج لتدريب األجهزة املختصة بإنفاذ القانون ومراقبة احلـدود وسـائر األجهـزة    
املعنية من أجل تعزيز قدراهتا على كشـف وتعطيـل وتفكيـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة العاملـة        

واملؤثِّرات العقليـة واالجتـار    خدِّراتإنتاج املعرب احلدود الوطنية والضالعة يف أيِّ أنشطة ذات صلة ب
، حسـبما يـرد يف   خـدِّرات هبا بصـورة غـري مشـروعة وتسـريب سـالئفها وسـائر اجلـرائم املتعلقـة بامل        

  الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة؛ 
ملتحـدة املعـين   بالدول األعضاء أن تعمل، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم ا     هتيب أيضاً  -٥  

واجلرميــة، علـى تــوفري املســاعدة للـربامج اإلقليميــة واألقاليميــة والدوليـة املعنيــة بتــدريب     خـدِّرات بامل
وجـرائم   خـدِّرات موظفي إنفاذ القانون ومراقبة احلدود وسائر املوظفني املعنيني يف جمال مكافحـة امل 

  الفساد املرتبطة هبا، وأن تشارك يف تلك الربامج؛ 
ــ  -٦   ــم املتحــدة املعــين بامل   بتطل ــدول   خــدِّراتإىل مكتــب األم ــدعم ال ــة أن ي واجلرمي

األعضاء، بنـاء علـى طلبـها، يف تـدريب موظفيهـا العـاملني يف جمـال إنفـاذ القـانون ومراقبـة احلـدود            
العامليـة والتصـدي    خـدِّرات وسائر املوظفني املعنيني على خمتلف املواضيع املتعلقـة مبعاجلـة مشـكلة امل   

التركيز بوجه خاص على التحديات والتهديدات املستجدة، مثل انتشار املؤثرات النفسـانية   هلا، مع
اليت ُتستخدم اإلنترنت يف ارتكاهبا، وعلى التحليـل   خدِّراتاملتصلة بامل واألنشطة اإلجراميةاجلديدة 

حتليـل   ، مبـا يف ذلـك جـودة وقـدرات خمتـربات     خدِّراتاجلنائي يف سياق التحقيقات بشأن جرائم امل
، وعلى تفكيك املختربات غري املشروعة، وذلـك هبـدف احلفـاظ علـى املسـتوى املناسـب       خدِّراتامل

  ألنشطة التدريب؛ دوليا
واجلرميـة أن جيـري تقييمـاً     خـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب أيضاً  -٧  

بتـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون      دوريا الحتياجات الدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، فيمـا يتعلـق      
تكييـف بـرامج التـدريب القائمـة مـع األوضـاع       مـن أجـل   ومراقبة احلدود وسـائر املـوظفني املعنـيني    

نفَّذ ُييف معظم احلاالت أجنع عندما ذلك التدريب يكون احمللية بصورة أفضل، واضعاً يف اعتباره أنَّ 
  على نطاق إقليمي؛ 

واجلرميــة مــن جهــود   خــدِّراتم املتحــدة املعــين باملمبــا يبذلــه مكتــب األمــ  ترحِّــب  -٨  
للمساعدة على تطبيق األساليب االبتكارية يف تدريب موظفي إنفاذ القانون ومراقبة احلدود وسـائر  
املوظفني املعنيني، مبا يشمل تدريبهم من خالل تقنيات التعلم اإللكتـروين، وتـدعو الـدول األعضـاء     

  ؛خدِّراتبامل ذات الصلةلتدريب على معاجلة املسائل لها احمللية األساليب يف براجمتلك إىل تطبيق 
واجلرميـة علـى أن يعمـل، بالتعـاون      خـدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل حتثُّ  -٩  

الدوليــة ذات الصــلة والــدول األعضــاء، علــى تنســيق  اإلقليميــة واألقاليميــة ومــع ســائر املنظمــات 
دوليــة يف جمــال تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود  اجلهــود اإلقليميــة واألقاليميــة وال
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بغيـة تفـادي االزدواجيـة يف     خـدِّرات بامل ذات الصـلة وسائر املوظفني املعنيني على معاجلة املسـائل  
األداء وتعزيز اسـتدامة أنشـطة التـدريب بسـبل عـدة، منـها املسـاعدة علـى رصـد نتـائج التـدريب            

  وتقييمها، حسب االقتضاء؛
املنظمات الدوليـة املعنيـة علـى أن تـوفر، بالتشـاور مـع مكتـب األمـم          أيضاً حتثُّ  -١٠  

واجلرمية، حسب االقتضاء، التمويل وغـريه مـن وسـائل الـدعم لتـدريب       خدِّراتاملتحدة املعين بامل
مــوظفي إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود وســائر املــوظفني املعنــيني علــى خمتلــف املواضــيع املتعلقــة   

العاملية والتصدي هلا، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتـدابري الوقائيـة ومبجـاالت     خدِّراتشكلة املمبعاجلة م
وضمان جـودة املختـربات ومكافحـة     خدِّراتمثل مراقبة السالئف الكيميائية وخمتربات فحص امل

  غسل األموال؛
عـين  الدول األعضاء، على أن تعمل، بالتعاون مع مكتـب األمـم املتحـدة امل    تشجِّع  -١١  

واجلرمية، علـى تعزيـز التـرابط الشـبكي بـني املؤسسـات الـيت ُتِعـدُّ وُتنفِّـذ التـدريب علـى             خدِّراتبامل
وسـائر اجلـرائم ذات الصـلة، وعلـى تبـادل أفضـل        خـدِّرات باملغـري املشـروع   مكافحة جرمية االجتار 

  املمارسات يف جمال التدريب؛ 
واجلرميــة إىل مســاعدة الــدول    راتخــدِّمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    دعوتــ  -١٢  

األعضاء، بناء على طلبها، على تعزيـز مؤسسـاهتا الوطنيـة الـيت تعـد وتنفـذ التـدريب علـى مكافحـة          
  وسائر اجلرائم ذات الصلة؛  خدِّراتجرمية االجتار غري املشروع بامل

إليهـا،   قـدِّم تواجلرميـة أن   خـدِّرات إىل أمانة مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل   تطلب  -١٣  
  يف دورهتا الثانية والستني، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. 

الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة         تدعو  -١٤  
  نة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.لألغراض املبيَّ

    
 ٦٠/١قرَّر امل  

  
  خدِّراتعة للجنة املتدعيم اهليئات الفرعية التاب    

مــــن قــــرار اجلمعيــــة  ٩٧، اســــتجابةً للــــدعوة الــــواردة يف الفقــــرة  خــــدِّراتإنَّ جلنــــة امل  
، وإذ تضــع يف اعتبارهــا الطلبــات   ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ١٩، املــؤرَّخ ٧١/٢١١ العامــة

قــرة والتوصــية العمليــة الــواردة يف الف ٢٠١٣آذار/مــارس  ١٥املــؤرخ  ٥٦/١٠ هــاالــواردة يف قرار
"التزامنـا املشـترك    املعنونـة لـدورة االسـتثنائية الـثالثني للجمعيـة العامـة،      ل(ج) من الوثيقـة اخلتاميـة   ٦

 ،جلسـتها التاسـعة  قـررت يف   )٥٨(العاملية ومواجهتـها علـى حنـو فعَّـال"،     خدِّراتبالتصدي ملشكلة امل
  :٢٠١٧آذار/مارس  ١٧املعقودة يف 

                                                                    

 .٣٠/١-امرفق قرار اجلمعية العامة د  )٥٨(  
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  فرعية إسهاماً أفضل يف تنفيذ الوثيقة اخلتامية؛النظر يف كيفية إسهام هيئاهتا ال  (أ)  
  ؛٧١/٢١١إعالم هيئاهتا الفرعية بالدعوة الواردة يف قرار اجلمعية العامة   (ب)  
دعوة اهليئات الفرعية إىل النظر يف تلك الدعوة أثناء اجتماعاهتا املقبلـة وإىل تقـدمي     (ج)  

  تقارير إىل اللجنة هبذا الشأن يف الوقت املناسب.
    

  ٦٠/٢املقرَّر     
  

 مخدِّراتيف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة لل U-47700إدراج املادة     
  ١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١ لسنة

، ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٦يف جلســـتها الســـابعة املعقـــودة يف  ،خـــدِّراتقـــرَّرت جلنـــة امل  
بصـيغتها املعدَّلـة بربوتوكـول     ١٩٦١قية سـنة  يف اجلدول األول من اتفا U-47700ادة املُتدرِج  أن

  .١٩٧٢سنة 
    

  ٦٠/٣املقرَّر     
  مخدِّراتالبوتريفينتانيل يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للمادة إدراج     

  ١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١لسنة 
، أن ٢٠١٧مــارس آذار/ ١٦يف جلســتها الســابعة املعقــودة يف    ،خــدِّراتقــرَّرت جلنــة امل   

بصـيغتها املعدَّلـة بربوتوكـول     ١٩٦١ُتدرِج مادة البوتريفينتانيـل يف اجلـدول األول مـن اتفاقيـة سـنة      
  .١٩٧٢سنة 

    
  ٦٠/٤املقرَّر     

  
) يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات MEC-4(ميثيل إيثكاثينون -٤مادة إدراج     

  ١٩٧١لسنة  العقلية
بأغلبيـة   ،٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

ــدرِج       ٥٠ ــاع أيِّ عضــو عــن التصــويت، أن ُت ــل ال شــيء، ودون امتن ــادة صــوتاً مقاب ــل -٤م ميثي
  .١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  )MEC-4( إيثكاثينون

    
  ٦٠/٥املقرَّر     
  ١٩٧١تفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة إدراج مادة اإليثيلون يف اجلدول الثاين من ا    

، بأغلبيـة  ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦املعقـودة يف   يف جلستها السـابعة  ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
صــوتاً مقابــل ال شــيء، ودون امتنــاع أيِّ عضــو عــن التصــويت، أن ُتــدرِج مــادة اإليثيلــون يف   ٥٠

  .١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 
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  ٦٠/٦املقرَّر     
  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  بنتدرونإدراج مادة ال    

بأغلبيـة   ،٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
يف البنتـدرون  صوتاً مقابـل ال شـيء، ودون امتنـاع أيِّ عضـو عـن التصـويت، أن ُتـدرِج مـادة          ٥١

  .١٩٧١ين من اتفاقية سنة اجلدول الثا
    

  ٦٠/٧املقرَّر     
  

  إدراج مادة فينيدات اإليثيل يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية    
  ١٩٧١لسنة 

، بأغلبيـة  ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
ن التصويت، أن ُتـدرِج مـادة فينيـدات اإليثيـل     صوتاً مقابل ال شيء، ودون امتناع أيِّ عضو ع ٥١

  .١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 
    

  ٦٠/٨املقرَّر     
  

  يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية )MPA(إدراج مادة املثيوبروبامني     
  ١٩٧١لسنة 

، بأغلبيـة  ٢٠١٧س آذار/مـار  ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
صوتاً مقابل ال شيء، ودون امتناع أيِّ عضو عن التصويت، أن ُتدرِج مـادة املثيوبروبـامني يف    ٥١

  .١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 
    

  ٦٠/٩املقرَّر     
يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية  MDMB-CHMICAإدراج املادة     

  ١٩٧١لسنة 
، بأغلبيـة  ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتملقرَّرت جلنة ا  

  ادة املــــصــــوتاً مقابــــل ال شــــيء، ودون امتنــــاع أيِّ عضــــو عــــن التصــــويت، أن ُتــــدرِج         ٥١
MDMB-CHMICA  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة.  
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  ٦٠/١٠املقرَّر     
دول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات يف اجل 5F-APINACA )(5F-AKB-48 إدراج املادة    

  ١٩٧١العقلية لسنة 
، بأغلبيـة  ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

 5F-APINACA صوتاً مقابل ال شيء، ودون امتناع أيِّ عضو عن التصـويت، أن ُتـدرِج مـادة    ٥١
(5F-AKB-48)  ١٩٧١سنة يف اجلدول الثاين من اتفاقية.  

    
  ٦٠/١١املقرَّر     
  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  XLR-11إدراج املادة    

، بأغلبيـة  ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٦يف جلستها السـابعة املعقـودة يف    ،خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
يف  XLR-11ادة املــصــوتاً مقابــل ال شــيء، ودون امتنــاع أيِّ عضــو عــن التصــويت، أن ُتــدرِج   ٥١

 .١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 
    

  ٦٠/١٢املقرَّر     
اتفاقية األمم  يف اجلدول األول من )ANPP(فينيتيل بيبرييدين -N-أنيلينو-٤إدراج املادة     

  ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة  خدِّراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل
، ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٦يف جلســـتها الســـابعة املعقـــودة يف  ،راتخـــدِّقـــرَّرت جلنـــة امل  
ــة  ــادة         ٥١بأغلبي ــدرِج م ــن التصــويت، أن ُت ــاع أيِّ عضــو ع ــل ال شــيء، ودون امتن   صــوتاً مقاب

  .١٩٨٨) يف اجلدول األول من اتفاقية سنة ANPPفينيتيل بيبرييدين (- N-أنيلينو-٤
    

  ٦٠/١٣املقرَّر    
) يف اجلدول األول من اتفاقية NPPبرييدون (بي-٤-فينيتيل-Nإدراج املادة     

  واملؤثرات العقلية خدِّراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع بامل األمم
  ١٩٨٨لسنة 

بأغلبيــة  ،٢٠١٧آذار/مــارس  ١٦يف جلســتها الســابعة املعقــودة يف  ،خــدِّراتقــرَّرت جلنــة امل  
 - ٤- فينيتيـل -  Nأن تـدرج مـادة    ،ويتصوتاً مقابل ال شيء، ودون امتنـاع أيِّ عضـو عـن التصـ     ٥١

  .١٩٨٨) يف اجلدول األول من اتفاقية سنة NPPبيبرييدون (
    

   


