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  الفصل األول
  

املسائل اليت تستدعي من املجلس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراء   
  بشأهنا أو اليت يوجَّه انتباهه إليها

  
  إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادمها مقدَّمانين مقرَّرمشروعا   -ألف 

ــُة امل  -١ ــاعي  خــدِّراتتوصــي جلن ــَس االقتصــادي واالجتم ــاد املجل ــرَّرامل يمشــروعباعتم ين ق
  :ينيالتال
    

  األول قرَّرمشروع امل    
مال املؤقَّت عن أعمال دورهتا احلادية والستني وجدول األع خدِّراتتقرير جلنة امل   

  لدورهتا الثانية والستني
 

  إنَّ املجلس االقتصادي واالجتماعي: 
  عن أعمال دورهتا احلادية والستني؛ خدِّراتحييط علمًا بتقرير جلنة امل (أ) 
  ؛٥٥/١اللجنة  قرَّرحييط علمًا أيضًا مب (ب) 
  دناه.يوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية والستني الوارد أ (ج) 

  
  خدِّراتجدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية والستني للجنة امل  

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

  اجلزء الوزاري   
  )١(اجلزء الوزاري -٣
 

  اجلزء العملي   
  ة:مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلداري  -٤

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

                                                                    

الترتيبات التنظيمية للجزء الوزاري املزمع عقده أثناء الدورة الثانية والستني للجنة رهنًا بنتائج املفاوضات بشأن   )١(  
  .٢٠١٩يف عام  خدِّراتامل
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التــابع  خــدِّراتربنــامج امللامليزانيــة والسياســة العامــة  املتعلقــة مبســائلتوجيهــات ال  (ب) 
  واجلرمية؛ خدِّراتاململكتب األمم املتحدة املعين ب

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

  األخرى ذات الصلة.
 

  اجلزء املعياري    
  :خدِّراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٥

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  (أ) 
ومنظمـة الصـحة العامليـة واألعمـال الـيت  خـدِّراتيات اليت تواجههـا جلنـة املالتحدِّ  (ب) 

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

  ؛خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل  (ج)  
املـؤثِّرات العقليـة لألغـراض الطبِّيـة التعاون الدويل لضمان توافر العقاقري املخدِّرة و  (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
  العاملية: خدِّراتومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

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

العامليـة، املعقـودة  خـدِّراتمتابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشـأن مشـكلة امل  -٧
ـــك ا٢٠١٦يف عـــام  ـــا يف ذل ـــدورة ، مب ـــة لل ـــة اخلتامي ملجـــاالت املواضـــيعية الســـبعة للوثيق

  االستثنائية.
  العاملية ومواجهتها. خدِّراتالتعاون فيما بني الوكاالت وتنسيق اجلهود يف التصدي ملشكلة امل  - ٨
  توصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة.  -٩
 مع قرار اجلمعية العامـة مسامهات اللجنة يف عمل املجلس االقتصادي واالجتماعي، متاشيًا  -١٠

  واستعراضها وتنفيذها. ٢٠٣٠، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمية املستدامة لعام ٦٨/١
***  
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  .للجنة الثالثة والستنياللجنة لدورة جدول األعمال املؤقَّت   -١١
  مسائل أخرى.  -١٢
  عن أعمال دورهتا الثانية والستني.اعتماد تقرير اللجنة   -١٣
   

    الثاين قرَّرمشروع امل    
  خدِّراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل    

 خــدِّراتإنَّ املجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي حيــيط علمــًا بتقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل  
  )٢(.٢٠١٧ لعام

    
  االجتماعي إليهااملسائل اليت ُيوجَّه انتباه املجلس االقتصادي و  -باء  

ات التاليـة الـيت اعتمـدهتا قـرَّرُيوجَّه انتباه املجلس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات وامل  -٢
  اللجنة:

    
  ٦١/١القرار     

 
  لفترة السنتني  مخدِّراتميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل    

٢٠١٩-٢٠١٨  
 

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
مـن القسـم  ٢املهام اإلدارية واملالية اليت أوكلتهـا إليهـا اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة  سإذ متار  

  ، ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ٢٠ ؤرَّخجيم، امل ٤٦/١٨٥السادس عشر من قرارها 
واجلرميــة،  خــدِّراتة املعــين بامليف تقريــر املـدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحـد وقـد نظــرت  

لفتـرة  مخـدِّراتالذي يتضمن امليزانية املقترحة لصندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل
والتوصيات ذات الصلة اليت قدمتها اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  )٣(،٢٠١٩-٢٠١٨السنتني 
  )٤(وامليزانية،

  ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨ خؤرَّامل ٦٠/١٠إىل قرارها  وإذ تشري  
التعـديالت علـى امليزانيـة اُملدَمجـة للمكتـب  بشـأناملـدير التنفيـذي مـذكِّرة يف  وقد نظرت  

  )٥(،٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني 
                                                                    

  )٢(  E/INCB/2017/1.  
  )٣(  E/CN.7/2017/12-E/CN.15/2017/14.  
  )٤(  E/CN.7/2017/13-E/CN.15/2017/15. 

  )٥(  E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14.  
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التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى ميزانيـة صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة  تالحظ  -١  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨ني لفترة السنت مخدِّراتللمراقبة الدولية لل

-٢٠١٨على االستخدام املتوقـع لألمـوال العامـة الغـرض يف فتـرة السـنتني  توافق  -٢  
، وتقر تقديرات أموال تكاليف دعم الربامج واألموال املخصصة الغرض على النحو الـوارد ٢٠١٩

  يف اجلدول أدناه.
 

  خدِّراتمإسقاطات املوارد لصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل  

  
  املوارد 

 الوظائف (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

 فئةال
  امليزانية األولية،

٢٠١٩‐٠١٨٢ 
ة، نقَّحالتقديرات امل
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

امليزانية املعتمدة، 
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

  ة،نقَّحالتقديرات امل
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

     األموال العامة الغرض

٦,٥٦٥١٦١٦ ٨,٧٤٨٥ ٤ املتعلقة بالوظائف 
——٦,٣٨٥٦,٨٨٥ ١ غري املتعلقة بالوظائف 

٢,٤٥١١٦١٦ ٤,١٣٤٦ ٦ املجموع الفرعي
٤,٧٧٧١٣٥١٣٥ ٤,٧٧٧٣٦٧ ٣٦٧ األموال املخصَّصة الغرض

٤,٧٧٧١٣٥١٣٥ ٤,٧٧٧٣٦٧ ٣٦٧ املجموع الفرعي
  أموال تكاليف دعم الربامج

٣,٤٣٧٦٧٦٧ ٥,٦٢٠٢٠ ١٩ املتعلقة بالوظائف 
——٠,٤٧٠ ٨,٢٢١٤ ٥ غري املتعلقة بالوظائف 

٣,٩٠٧٦٧٦٧ ٣,٨٤٢٢٤ ٢٤ املجموع الفرعي
٩,١٣٥٢١٨٢١٨ ١,٧٥٤٣٩٩ ٣٩٨ املجموع

    
    ٦١/٢القرار     
    )٦(يف البيئات التعليمية خدِّراتتعزيز اجلهود الرامية إىل الوقاية من تعاطي امل    

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
شديدًا يتهدَّد الصحة العامـة  حتديًا ثلالعاملية مت خدِّراتأنَّ مشكلة امل متام اإلدراك إذ تدرك  

  األطفال والشباب وُأسرهم وجمتمعاهتم املحلية،مبن فيهم وسالمة البشر ورفاههم، 

                                                                    

 مثل املدارس االبتدائية والثانوية واجلامعات.  )٦(  
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العاملية مسؤولية عامة ومشتركة ينبغي مواصلة  خدِّراتأنَّ مشكلة امل حسباهنا وإذ تضع يف  
صدِّي هلا ضمن إطار متعدد األطراف من خالل تعاون دويل فعَّال ومتزايد، وتتطلـب اتبـاع هنـج الت

  متكامل ومتعدد التخصصات ومتعاضد ومتوازن وشامل ويستند إىل أدلة علمية،
التزامها الراسـخ بضـمان معاجلـة مجيـع جوانـب خفـض الطلـب علـى  ديدوإذ تؤكِّد من ج  

والتدابري ذات الصلة، والتعاون الـدويل،  خدِّراتة، وخفض عرض املوالتدابري ذات الصل خدِّراتامل
على حنو يتوافق متامًا مع مقاصد ومبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل واإلعـالن العـاملي 

مـع االحتـرام التـام لسـيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة وملبـدأ عـدم التـدخل يف  )٧(حلقوق اإلنسـان،
للـدول، وجلميـع حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية والكرامـة املتأصـلة لألفـراد  الشؤون الداخليـة

  كافة وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول،
التزامها بتعزيز صحة ورفـاه وازدهـار مجيـع األفـراد واُألسـر واملجتمعـات  عاود تأكيدوإذ ت  

ب حيـاة صـحية، مـن خـالل مبـادرات فعالـة وشـاملة املحلية واملجتمع ككل، وبتيسري اتبـاع أسـالي
ُتتَّخــذ علــى مجيــع املســتويات وتشــمل،  خــدِّراتومســتندة إىل أدلــة علميــة خلفــض الطلــب علــى امل

، تــدابري للوقايــة خــدِّراتيتوافــق مــع التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة امل مبــا
وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف املجتمـع، وكـذلك  تعـايفالوالتدخل املبكِّر والعالج والرعايـة و

بالصــحة العامــة مــن إضــرار  خــدِّراتيترتــب علــى تعــاطي امل مبــادرات وتــدابري ترمــي إىل تقليــل مــا
  عواقب اجتماعية،  ومن

العامليـة والتـرويج النشـط ملجتمـع  خـدِّراتعزمهـا علـى جماهبـة مشـكلة امل وإذ تؤكد جمدَّدًا  
من أجل املساعدة على ضمان متكُّـن مجيـع النـاس مـن العـيش يف صـحة  خدِّراتاملخال من تعاطي 

 خـدِّراتاملمـا يترتـب علـى تعـاطي  ، وتؤكد جمدَّدًا عزمها على معاجلةرخاءوكرامة وسالم وأمن و
  ،من مشاكل اجتماعية ومشاكل مرتبطة بالصحة العامة والسالمة

الــيت أعلنــت فيهــا الــدول األعضــاء  )٨(،٣٠٢٠إىل خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  وإذ تشــري  
التزامها بكفالة حيـاة صـحية وتعزيـز الرفـاه للجميـع مـن الفئـات العمريـة كافـة وتعزيـز الوقايـة مـن 

 ومحاية حقوق اإلنسان، إساءة استعمال مواد اإلدمان

مـن تعـاطي األطفـال والشـباب فيهـا علـى وقايـة  ركَّـزتإىل قراراهتـا الـيت  أيضـًا وإذ تشري  
  ،مثن ثرواتنا، وإذ تؤكِّد من جديد أن األطفال والشباب هم أخدِّراتامل

إىل أنه يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب  وإذ تشري كذلك  
ويف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة  )٩(العامليـة، خـدِّراتاستراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل

للجمعيــة العامــة، املعنونــة "التزامنــا املشــترك بالتصــدِّي علــى حنــو فعَّــال ملشــكلة  االســتثنائية الثالثــني
                                                                    

 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٧(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨(  

 )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٩(  
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سلَّمت الدول األعضاء جبملة أمور منها احلاجـة إىل العمـل مـع  )١٠(العاملية ومواجهتها"، خدِّراتامل
ي البيئـات التعليميـة وغريهـا، بغيـة الوقايـة مـن تعـاط هـااألطفال والشباب يف بيئـات متعـددة، مبـا في

  يف أوساط األطفال والشباب، خدِّراتامل
تقر بأن املواظبة على الدراسة  خدِّراتاملعايري الدولية للوقاية من تعاطي امل نَّإىل أوإذ تشري   

  لدى األطفال، خدِّراتمن التدابري اهلامة للوقاية من تعاطي امل مها واإلحلاق باملدارس
 فعَّالــة وعمليــة للوقايــة األوليــة حتمــي النــاس، اختــاذ تــدابري إىل احلاجــة إىلوإذ تشــري أيضــًا   

 بتزويدهم مبعلومات دقيقة عن خمـاطر خدِّراتامل تعاطي وخصوصًا األطفال والشباب، من البدء يف
بيئات وبتهيئة وبتعزيز املهارات والفرص الختيار أساليب حياة صحية،  ،خدِّراتامل إساءة استعمال

ــة صــحية ــة األطفــا اجتماعي ــيم لوداعمــة لتربي ــة احلصــول علــى التعل ، وبضــمان املســاواة يف إمكاني
  والتدريب املهين،

 هواالضطرابات النامجـة عنـ خدِّراتالتحدِّيات اليت يشكِّلها تعاطي املوإذ تالحظ مع القلق   
قوِّض على حنو خطري اجلهود الوطنية الرامية إىل توفري الصـحة تميكن أن واليت يف البيئات التعليمية، 

  ألطفال والشباب،والرفاه ل
 خـدِّراتتعليم الوقاية من تعاطي امل نشر على أنَّ للبيئات التعليمية دورًا هامًّا يفوإذ تشدِّد   

أساليب احلياة الصحية من خالل املناهج الدراسـية ترويج يف أوساط األطفال والشباب، فضًال عن 
وغريهـا مـن  يـة والتـدخل املبكِّـرالوقايـة األولوكـذلك بـرامج ، مبا فيها الرياضة، األخرىواألنشطة 
  يف النظم التعليمية حسب االقتضاء،الربامج، 
ــ   ــاوإذ حت ــون ب يط علم ــاطي املاملنشــور املعن ــن تع ــة م ــيم املدرســي للوقاي  )١١(،خــدِّراتالتعل
، وكتيِّـب السياسـات واملمارسـات اجليِّـدة يف خدِّراتملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املباوكذلك 
، الـذي خدِّراتف الصحي: تدابري التصدِّي يف قطاع التعليم لتعاطي الكحول والتبغ واملجمال التثقي

واجلرمية  خدِّراتنشرته منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب األمم املتحدة املعين بامل
  ومنظمة الصحة العاملية،

األعضـاء مـن أجـل الوقايـة مـن  اجلهود املستمرة الـيت تبـذهلا الـدول مع التقديرتالحظ وإذ   
بني األطفال والشباب يف البيئات التعليمية، مبا يف ذلك عن طريق بـرامج التوعيـة  خدِّراتتعاطي امل
، وإذ تســـلِّم بضـــرورة تكثيـــف الفعالـــة واملســـتندة إىل أدلـــة علميـــة واملراعيـــة للســـياقات والوقايـــة

  اجلهود، تلك

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٠(  

 .A.04.XI.21منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١١(  
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ــوِّه   ــادرات وإذ تن ــال اجلاريــة واملب ــب األمــم املتحــدة املعــين  باألعم ــا مكت ــيت يضــطلع هب ال
واجلرميــة، مبــا يف ذلــك مبــادرات بنــاء القــدرات، الــيت تســعى إىل تعزيــز بــرامج الوقايــة  خــدِّراتبامل
  ، ومنها مثًال برنامج األسر واملدارس معًا واملبادرة الشبابية،سرية واملدرسية واملجتمعيةاأل

وسـائر املبـادرات املتخـذة مـن جانـب الـدول األعضـاء باألعمـال اجلاريـة ووإذ تنوِّه أيضـًا   
املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين املعنية للمساعدة يف وضـع وتنفيـذ الـربامج والسياسـات 

  ،هج الوقائي الشاملالوقائية املستندة إىل أدلة علمية، مثل املن
ع قوانينهـا الوطنيـة يتفـق مـمبا الدول األعضاء على القيام، حسب االقتضاء و حتثُّ  -١  

علــى الصــعيد  خــدِّراتخلفــض الطلــب علــى امل مــا تتخــذه مــن تــدابري شــاملةإطــار  يفذات الصــلة و
يف البيئــات التعليميــة، يف  خــدِّراتالــوطين، بتعزيــز اجلهــود املبذولــة مــن أجــل الوقايــة مــن تعــاطي امل

رات وبـرامج شـاملة وضـع وتنفيـذ مبـادعلى أن يشمل ذلـك ، على السواء القطاعني العام واخلاص
ــة  ــة العلمي ــى األدل ــة عل ــال والشــباب وحبســب االحتياجــات تصــمم وقائم ــد األطف ترمــي إىل تزوي

الوقايــة مــن تعــاطي  وكــذلك وآثــاره الضــارة وعواقبــه الوخيمــة، خــدِّراتمبعلومــات عــن تعــاطي امل
حياة صـحية، وتوفري املشورة واملهارات والقدرة على الصمود والفرص الختيار أساليب  خدِّراتامل

  ؛خدِّراتبيئات تعليمية آمنة وخالية من امل هتيئة وحتثُّ أيضًا الدول األعضاء على
منــاهج وحتــديث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل وضــع  تشــجِّع  -٢  

والترويج لسياسات وأدوات تستهدف الفئات العمرية املعنيـة وتعـاجل  خدِّراتدراسية للوقاية من امل
، حســب االقتضــاء، يف مجيــع هــذه املنــاهج اخلطــر ذات الصــلة يف بيئــات متعــددة، وإدمــاجعوامــل 

سياسـة وطنيـة متوازنـة  يف إطار يف البيئات التعليمية خدِّراتمراحل التعليم بغية تعزيز الوقاية من امل
  ، وذلك حسب االقتضاء ووفقًا للقوانني واألولويات الوطنية؛خدِّراتبشأن امل
أمهيـة تعزيـز التنسـيق والتعـاون بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنيـني،  على تشدِّد  -٣  

، وكــذلك اهليئــات الســلطات االجتماعيــةووخصوصــًا ســلطات التعلــيم والصــحة وإنفــاذ القــانون، 
وضع مبادرات وبرامج شاملة قائمـة علـى أدلـة علميـة ترمـي إىل من أجل الدينية حسب االقتضاء، 

  وتقييم تأثريها بانتظام؛ هارصدتنفيذها مع ات التعليمية، ويف البيئ خدِّراتمنع تعاطي امل
ـــدعو  -٤   ـــز التفاعـــل  ت ـــى تعزي ـــدول األعضـــاء إىل العمـــل، حســـب االقتضـــاء، عل ال

، وكذلك القطاع اخلاص واملجتمـع والشراكات مع الطالب واملعلمني واُألسر واملجتمعات املحلية
يــذ املبــادرات والــربامج الشــاملة للوقايــة مــن وتنف وضــع عنــد ، مــع مراعــاة املنظــور اجلنســاين،املــدين

  البيئات التعليمية؛ لتناسباملصمَّمة  خدِّراتامل
الدول األعضاء على تعزيز تبادل املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسـبة يف  تشجِّع  -٥  

 خـدِّراتيف البيئات التعليمية، وهتيـب مبكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل خدِّراتالوقاية من تعاطي امل
  واجلرمية أن ييسر هذه املبادالت؛
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واجلرميــة أن يعمــل، ضــمن إطــار  خــدِّراتمبكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل هتيــُب  -٦  
جهــوده الراميــة إىل تعزيــز متابعــة البنــود ذات الصــلة بالوقايــة الــواردة يف اإلعــالن السياســي وخطــة 

 خــدِّراتتوازنــة ملواجهــة مشــكلة املالعمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة وم
ــة، ــدورة االســتثنائية  )٩(العاملي ــة لل ــة اخلتامي ــواردة يف الوثيق ــة ال ــة التوصــيات العملياتي وكــذلك متابع

 خــدِّراتالثالثــني للجمعيــة العامــة، املعنونــة "التزامنــا املشــترك بالتصــدِّي علــى حنــو فعَّــال ملشــكلة امل
الــدول األعضــاء، بنــاًء علــى طلبهــا، يف التصــدِّي للتحــدِّي علــى مســاعدة  )١٠(العامليــة ومواجهتهــا"،
  يف البيئات التعليمية؛ خدِّراتاملتمثل يف تعاطي امل

ــُب  -٧   ــد خــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطل  واجلرميــة أن يواصــل، عن
لغرض الوقايـة  الطلب، تزويد الدول األعضاء بالدعم املتصل بربامج املساعدة التقنية وبناء القدرات

يف البيئات التعليمية، وتطلُب أيضًا إىل املكتب أن يقـدِّم املسـاعدة إىل الـدول  خدِّراتمن تعاطي امل
األعضاء على تعزيز البحوث ومجع البيانات يف هذا الصدد من أجل حتسني فهم التحدِّيات املرتبطة 

  و أكثر فعالية؛يف البيئات التعليمية والتصدِّي هلا على حن خدِّراتامل تعاطيب
ــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٨   ــدول  خــدِّراتإىل مكتــب األم ــدعم ال ــة أن ي واجلرمي

إىل تـدريب السـلطات ترمـي علـى أدلـة علميـة قائمـة األعضاء، بناء علـى طلبهـا، يف وضـع منـاهج 
  يف البيئات التعليمية؛ خدِّراتاملعنية على أحدث تقنيات الوقاية من تعاطي امل

التـدابري  وجـودةلدول األعضاء إىل أن تزيد، يف حدود قدراهتا، توافر وتغطية ا تدعو  - ٩  
يف البيئـات املتعـددة للوصـول  واملراعية للمنظور اجلنساين واألدوات الوقائية املستندة إىل األدلة العلمية

  ومحالت التوعية العامة؛ خدِّراتإىل األطفال والشباب من خالل برامج الوقاية من تعاطي امل
املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املـدين واألوسـاط األكادمييـة والعلميـة  تدعو  -١٠  
والـربامج الفعالـة  إىل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف تعزيز املبادرات املعنية

  ة؛البيئات التعليمي املعدَّة من أجل خدِّراتوالقائمة على أدلة علمية للوقاية من امل
أن تواصل، أثنـاء دورهتـا الثانيـة والسـتني، املناقشـات بشـأن موضـوع تعزيـز  تقرِّر  -١١  

يف البيئـات التعليميـة بغيـة تعزيـز تبـادل املمارسـات  خـدِّراتالتدابري الرامية إىل الوقاية من تعاطي امل
  يف البيئات التعليمية؛ خدِّراتاجليِّدة املتَّبعة بشأن الوقاية من تعاطي امل

الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  تدعو  -١٢  
  هلذه األغراض وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

واجلرميـة أن يقـدِّم  خـدِّراتإىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  - ١٣  
  ، تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.القائمةر التزامات اإلبالغ إليها يف دورهتا الثانية والستني، يف إطا
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    ٦١/٣القرار     
    بشأن جدولة املواد خدِّراتات جلنة املمقرَّرالدعم املختربي من أجل تنفيذ     

  ،خدِّراتجلنة املإنَّ   
 ٥٨/٩و ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ١٦ ؤرَّخاملـــ ٥٠/٤، وفقـــًا لقراريهـــا إذ تؤكِّـــد مـــن جديـــد  

باعتبارهـا جـزءًا  خـدِّرات، الدور اهلام الذي تؤديه خمتربات حتليل امل٢٠١٥آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخامل
، وقيمــة نتــائج املختــربات وبياناهتــا، فيمــا خيــص نظــم العدالــة خــدِّراتراقبــة املالوطنيــة ملنظم الــمــن 

  ،تاجلنائية وإنفاذ القانون والسلطات الصحية وصناع السياسا
 ٢٠٠٩آذار/مـــارس  ٢٠ ؤرَّخاملـــ ٥٢/٧قـــًا لقراريهـــا ، وفتؤكِّـــد مـــن جديـــد أيضـــًا وإذ  

، أنَّ موثوقية النتائج الصـادرة عـن املختـربات بشـأن حتليـل ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥ ؤرَّخامل ٥٤/٣و
تنطوي علـى آثـار هامـة بالنسـبة إىل مجلـة أمـور، منهـا إنفـاذ القـانون، وكـذلك املواءمـة  خدِّراتامل

  وتنسيقها يف مجيع أحناء العامل، خدِّراتن املالدولية للبيانات وتبادل املعلومات ع
، وتشــدِّد خــدِّراتعلــى أمهيــة ضـمان جــودة وموثوقيــة نتــائج خمتـربات حتليــل امل وإذ تشـدِّد  

خصوصًا على أنَّ جلودة وموثوقية تلك النتائج أمهية يف صـون حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية 
  فعَّال،وكفالة السالمة العامة وإنفاذ القانون على حنو 

وقـدراهتا  خـدِّراتمن الضروري صون وتعزيز فعاليـة خمتـربات حتليـل امل أنَّعلى  وإذ تشدِّد  
ات اجلدولـة الصـادرة عـن جلنـة مقـرَّروضمان استمرارية أعماهلا من أجل مساعدة البلدان يف تنفيذ 

  ،خدِّراتامل
 ون العلميـة واالسـتداللعين بالشـؤاجلهود املستمرة اليت يبذهلا برنامج العمل املوإذ تالحظ   

اجلنائي من أجل تعزيز قدرات املختربات اجلنائية والطب الشرعي على الصعيدين الوطين واإلقليمي 
، مبـا يف ذلـك مـن خـالل الـدورات التدريبيـة الـيت عقـدت التحليليةوتيسري تبادل بيانات املختربات 

  رمية يف فيينا،واجل خدِّراتمؤخرًا يف خمترب مكتب األمم املتحدة املعين بامل
باستمرار احلاجة إىل صون وتعزيز الدعم املقدَّم للمختربات يف عملها التحليلي، وإذ تسلِّم   

  من أجل تبادل املعلومات واخلدمات األخرى، فضًال عن تدريب اخلرباء،
 ؤرَّخاملـــ ٥٣/٤وإىل قراريهـــا  )١٢(،١٩٧١إىل اتفاقيـــة املـــؤثِّرات العقليـــة لســـنة وإذ تشـــري   

ـــ ٥٤/٣و ٢٠١٠مـــارس /آذار ١٢ ـــارس  ٢٥ ؤرَّخامل ـــأنَّ ٢٠١١آذار/م ـــرَّت فيهمـــا ب ـــذين أق ، الل
استخدام املواد اخلاضعة للمراقبة الدوليـة لألغـراض العلميـة أمـر ال غـىن عنـه وأن تـوافر تلـك املـواد 

  هلذه األغراض ال ينبغي أن ُيقيَّد دومنا داع وأنه ينبغي، يف الوقت نفسه منع تسريبها وتعاطيها،

                                                                    

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(  
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ــدة للإىل إذ تشــري أيضــًا و   ــة الوحي ــأنَّ  )١٣(،١٩٦١لســنة  مخــدِّراتاالتفاقي الــيت ســلَّمت ب
اختــاذ لألغــراض الطبيــة ال يــزال ضــروريا لتخفيــف األمل واملعانــاة، وأنــه يتعــيَّن  خــدِّراتاســتعمال امل

  هلذه األغراض، خدِّراتناسبة لكفالة توفر املاملالتدابري 
 املواد املرجعيـة املتعلقـة بـاملواد اخلاضـعة للمراقبـة مـن أجـل على أنَّ الوصول إىلوإذ تشدِّد   

عمل املختربات التحليلي االعتيادي هو شرط أساسي لضمان اجلـودة بغيـة حتقيـق النتـائج املختربيـة 
هذا الوصول ال ينبغي أن تعرقله تكاليف باهظة وإجراءات إداريـة معقـدة ال ضـرورة  املوثوقة، وأنَّ

  االسترياد والتصدير، هلا للحصول على أذون
، وأن تبـذل خـدِّراتبالدول األعضاء أن تعزِّز املختربات الوطنية لتحليـل امل ُتهيب  -١  

ملــواد املجدولــة، مبــا يف ذلــك املختــربات اجلنائيــة عــن اجهــودًا مــن أجــل التبــادل الفعــال ملعلومــات 
  البحوث وحتليل االجتاهات، حيثما كان ذلك ممكنًا؛

، إىل الـدول األعضـاء أن تواصـل اسـتعراض وتعزيـز ٥٤/٣ارهـا وفقًا لقر تطلب،  -٢  
، مـن خـدِّراتاإلجراءات الوطنية، حسـب االقتضـاء، ووفقـًا ألحكـام االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة امل

أجل إتاحة الوصول السريع إىل املواد املرجعية وعيِّنات االختبار من املواد اخلاضعة للمراقبة الدوليـة 
  غراض العلمية وتبادل هذه املواد والعيِّنات هلذه األغراض؛ألستخدامها يف اال

واجلرمية إىل أن يواصل بـذل اجلهـود  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -٣  
من أجـل احلفـاظ علـى مصـدر مركـزي للمعـايري املرجعيـة فيمـا خيـص العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثِّرات 

ــة اخلاضــ ــة وســالئفها الكيميائي ــات العقلي ــدول األعضــاء املعلوم ــيح لل ــة، وأن يت ــة الدولي عة للمراقب
  والبيانات الكيميائية املتعلقة هبذه املواد عند الطلب؛

ـــدعو أيضـــًا  -٤   ـــم املتحـــدة املعـــين بامل ت ـــدِّراتمكتـــب األم واجلرميـــة، يف ضـــوء  خ
ــال التحل ــم األعم ــة اجلديــدة والتحــديات املســتجدة، إىل مواصــلة دع ــات التحليلي يليــة التكنولوجي

للمختربات وضمان معايري اجلودة العالية وذلك بتوفري املواد املرجعية، وحتديـد املمارسـات الفضـلى 
ووضــع وحتــديث املبــادئ التوجيهيــة والبحــوث ذات الصــلة، وتيســري تبــادل املعلومــات والبيانــات 

  ات اجلدولة؛مقرَّراملختربية حبيث ميكن للدول األعضاء أن تكفل استعدادها لتنفيذ 
واجلرميـة أن  خـدِّرات، مبكتب األمم املتحدة املعين بامل٥٢/٧، وفقًا لقرارها ُتهيب  -٥  

يواصل، عند الطلب، تقييم أداء املختـربات مـن خـالل برناجمـه اخلـاص بضـمان اجلـودة يف خمتـربات 
وعن طريـق برنـامج العمليـات التعاونيـة الدوليـة، ومسـاعدة هـذه املختـربات علـى  خدِّراتحتليل امل

  ير وحتسني خدماهتا؛تطو

                                                                    

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠املرجع نفسه، املجلد   )١٣(  
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ــة ذات الصــلة أن تواصــل ُتهيــب   -٦   ــة واإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي بال
التعاون على أساس ثنائي ومتعدد األطـراف، بطرائـق منهـا توقيـع مـذكرات تفـاهم بـني الوكـاالت 

  ؛السُّمِّيةلية ووتبادل البيانات عن املواد املجدولة مؤخرًا، مبا يف ذلك البيانات الكيميائية والتحلي
واجلرميــة أن يواصــل تزويــد  خــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٧  

  الدول األعضاء، بناء على طلبها، باملساعدة التقنية لكفالة تنفيذ هذا القرار؛
الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  تدعو  -٨  

  وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. هلذه األغراض
    

    ٦١/٤القرار     
والتهاب الكبد نتقال فريوس نقص املناعة البشرية تعزيز التدابري الرامية إىل منع ا    

 النساء اللوايت يتعاطنيبني  من األم إىل الطفل ومرض الزهري Cو Bالوبائي 
    خدِّراتامل

  ،خدِّراتجلنة املإنَّ   
بصـيغتها  ١٩٦١لسـنة  مخـدِّراتااللتزامات الواردة يف االتفاقية الوحيدة لل إذ تعيد تأكيد  
ـــة ـــنة  املعدَّل ـــة لســـنة  )١٤(،١٩٧٢بربوتوكـــول س واتفاقيـــة  )١٥(،١٩٧١واتفاقيـــة املـــؤثِّرات العقلي
الـيت  )١٦(،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة  خدِّراتاملتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف امل األمم
  فيها الدول األطراف عن قلقها بشأن صحة البشرية ورفاهها، أعربت

عـن التزامهـا بـاإلعالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل تكرِّر اإلعراب وإذ   
 نذيلـال )١٧(،٢٠٠٩العامليـة لعـام  خـدِّراتصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة امل

من عواقب على األفراد  خدِّراتغ ما يترتب على تعاطي املالدول األعضاء بقلق بال ماالحظت فيه
ي لتلـك املشـاكل يف سـياق اسـتراتيجيات شـاملة ، وأكدت جمدَّدًا التزامهـا بالتصـدِّككلواملجتمع 

، وال سـيما تلـك االسـتراتيجيات الـيت خـدِّراتوتكاملية ومتعددة القطاعات خلفض الطلب على امل
لغ القلـق االزديـاد املثـري للجـزع يف اإلصـابة بفـريوس نقـص ببـا أيضًا الحظتوتستهدف الشباب، 

باحلقن، وأكدت  خدِّراتاملناعة البشرية/األيدز وسائر األمراض املنقولة بالدم يف أوساط متعاطي امل
جمدَّدًا التزامها بالعمل من أجل حتقيـق اهلـدف املنشـود يف تيسـري وصـول اجلميـع إىل بـرامج الوقايـة 

العـالج والرعايـة وخـدمات الـدعم ذات الصـلة، مبـا ميتثـل متامـًا لالتفاقيـات الشاملة وإىل خـدمات 

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ ألمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدا  )١٤(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املجلد املرجع نفسه،   )١٥(  

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )١٦(  

 .)، الفصل األول، القسم جيمE/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )١٧(  
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ويتوافق مع التشريعات الوطنية، مع إيالء االعتبار جلميع قـرارات اجلمعيـة  خدِّراتالدولية ملراقبة امل
  العامة ذات الصلة،

 خـدِّراتة املإىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكل وإذ تشري  
الـيت أوصـت فيهـا الـدوُل األعضـاُء بـدعوة السـلطات الوطنيـة  )١٨(،٢٠١٦العاملية، املعقودة يف عام 
يف ، خـدِّرات، وفقًا لتشـريعات بلـداهنا ولالتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املذات الصلة إىل النظر

مـن العواقـب  خـدِّراتتعـاطي امل اختاذ تدابري فعالـة ترمـي إىل التقليـل إىل أدىن حـد ممـا يترتـب علـى
، وبـرامج األدويـةب املـدعومالضارة بصـحة النـاس ومـن عواقـب اجتماعيـة، وتشـمل بـرامج العـالج 

، وغري ذلك مـن التـدخالت ذات الرجعيةتوفري معدات احلقن، وكذلك العالج املضاد للفريوسات 
كبد الفريوسي الوبائي وغريمهـا الصلة للوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية وبالتهاب ال

ــدم املرتبطــة بتعــاطي امل ــة بواســطة ال ، والنظــر أيضــًا يف ضــمان ســبل خــدِّراتمــن األمــراض املنقول
السـجون وسـائر  ويف والتواصلالوصول إىل تلك التدخالت، مبا يف ذلك يف إطار خدمات العالج 

املوجَّــه إىل البلــدان لتحديــد  الــدليل الفــينبيئــات االحتجــاز، والتــرويج يف هــذا الصــدد الســتخدام 
ر العـالج بـاحلقن مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وتـوفي خـدِّراتأهداف لوقاية مجيـع متعـاطي امل

واجلرميـة  خـدِّراتاملتحـدة املعـين بامل ، الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب األمـموالرعاية هلم
  األيدز،املناعة البشرية/ وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص

 علـىاإلعالن السياسي بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واأليـدز: إىل  وإذا ُتشري أيضًا  
 عـام حبلـول األيـدز وباءاملسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على 

لتقليـل إىل أدىن حـد مـن العواقـب تـوفري تـدابري فعَّالـة ترمـي إىل اوإذ تعقد العـزم علـى  )١٩(،٢٠٣٠
ــاطي امل ــن تع ــة النامجــة ع ــب االجتماعي ــة والعواق ــع  ،خــدِّراتالضــارة بالصــحة العام ــق م ــا يتواف مب

  ،خدِّراتالتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
، بشــأن الوقايــة مــن ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٧ ؤرَّخاملــ ٦٠/٨إىل قرارهــا  وإذ تشــري كــذلك  

، ومتويـل خـدِّراتوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املنقولة بالـدم املتعلقـة بتعـاطي املفري
ــذلك، وقرارهــا  ــة ب ــ ٥٦/٦اجلهــود املعني ، بشــأن تكثيــف اجلهــود ٢٠١٣آذار/مــارس  ١٥ ؤرَّخامل

هـا ، وقرارخـدِّراتاملتعلقة باحلد من العدوى بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف أوسـاط متعـاطي امل
ـــدة ٢٠١١آذار/مـــارس  ٢٥ ؤرَّخاملـــ ٥٤/١٣ ـــة دون حصـــول أيِّ إصـــابات جدي ، بشـــأن احليلول

بـــاحلقن وغـــريهم مـــن متعـــاطي  خـــدِّراتبفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية يف أوســـاط متعـــاطي امل
الوقايـة  ، بشـأن تعمـيم احلصـول علـى٢٠١٠آذار/مـارس  ١٢ ؤرَّخاملـ ٥٣/٩، وقرارهـا خدِّراتامل

واملصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية أو  خـدِّراتوالـدعم لفائـدة متعـاطي املوالعالج والرعاية 
  املتأثرين به،

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٨(  

 .٧٠/٢٦٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٩(  
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بشـأن تعمـيم مراعـاة املنظـور  ٢٠١٦آذار/مـارس  ٢٢ ؤرَّخامل ٥٩/٥إىل قرارها وإذ تشري   
، ، وإذ تؤكــد أمهيــة النظــر بعــني االعتبــارخــدِّراتاجلنســاين يف السياســات والــربامج املتعلقــة بامل

إىل التحـديات واالحتياجـات الـيت تواجههـا النسـاء والفتيـات  يتماشى مـع التشـريعات الوطنيـة، مبا
تعمـيم منظـور جنسـاين يف أمهيـة و ،مخـدِّراتلل الغـريأو يتـأثرن بتعـاطي  خـدِّراتالاليت يتعـاطني امل

  ،خدِّراتالسياسات الوطنية بشأن امل
ــة وإذ حتــيط علمــًا    ــة منــع اجلرميــة والعدال ــة بقــرار جلن ــ ٢٦/٢اجلنائي أيار/مــايو  ٢٦ ؤرَّخامل
املعنــون "ضــمان إمكانيــة الوصــول إىل تــدابري الوقايــة مــن العــدوى بفــريوس نقــص املناعــة  ،٢٠١٧

  البشرية من األم إىل الطفل يف السجون"،
واجلرميـة هـو اهليئـة الـيت تتـوىل  خـدِّراتمكتب األمم املتحـدة املعـين بامل أنَّ تعيد تأكيدوإذ   
العامليـة ومواجهتهـا،  خـدِّراتدة ضمن منظومة األمم املتحدة يف جمال التصدي ملشـكلة املزمام القيا

فـريوس ملشكليت العالقة بني وهو الوكالة املنوط هبا مهمة الدعوة لعقد االجتماعات بشأن التصدي 
ون، فريوس نقص املناعة البشرية يف بيئـات السـجانتشار ، وخدِّراتنقص املناعة البشرية وتعاطي امل

ــك  ــميف إطــار تقســيم العمــل يف وذل ــامج األم ــة  برن املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناع
املتحـدة  برنـامج األمـموثيقة مـع منظمـة الصـحة العامليـة وأمانـة الشراكة يف ظل الالبشرية/األيدز، و

ــة بالتعــاون مــع ســائر املشــاركني واملشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز،  يف رعاي
  الربنامج املذكور،

التزامها بتعزيز صحة ورفاه وازدهار مجيع األفراد واُألسـر واملجتمعـات  تعيد أيضًا تأكيدوإذ   
املحلية واملجتمـع ككـل، وبتسـهيل أسـاليب احليـاة الصـحية مـن خـالل مبـادرات فعالـة ومسـتندة إىل 

ــع املســتويات، وت ــى مجي ــة خلفــض الطلــب ُتتَّخــذ عل ــة العلمي ــة األدل ــًا للتشــريعات الوطني شــمل، وفق
ــة امل ــثالث ملراقب ــة ال ــات الدولي ــة خــدِّراتواالتفاقي ــر والعــالج والرعاي ــدخل املبكِّ ــة والت ــدابري للوقاي ، ت

والتعــايف وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف املجتمــع، وكــذلك مبــادرات وتــدابري ترمــي إىل تقليــل 
  ،إىل أدىن حد حة العامة ومن عواقب اجتماعيةمن إضرار بالص خدِّراتيترتب على تعاطي امل  ما

إزاء احلــواجز االجتماعيــة، الــيت تشــمل الفقــر، والــيت ال تــزال  وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
، ويف بعـض احلـاالت، عـدم ختصـيص خدِّراتحتول دون حصول املرأة على العالج من تعاطي امل

نـة بعواقـب معيَّ أكثـر مـن الرجـلرأة تتأثر موارد كافية إلزاحة تلك احلواجز، وإذ تعي متامًا أنَّ امل
واجلـرائم الـيت تسـهل  والتعرض للعنـف ، مثل اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّاخدِّراتلتعاطي امل

  ارتكاهبا، خدِّراتامل
أنَّ كثريًا من الربامج الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعـة البشـرية وكشـفه  وإذ تالحظ  

ه تتيح فرصًا غري كافية للحصول علـى اخلـدمات أمـام النسـاء واملراهقـات بالفحوصات والعالج من
، وإذ تالحـظ أيضـًا أنَّ وفئات ُتبيِّن أدلـة علـم األوبئـة أهنـا عمومـًا أكثـر عرضـة لإلصـابة بـالفريوس

مرة مـن  ٢٤باحلقن هو أكثر  خدِّراتاحتمال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي امل
اإلعالن السياسـي بشـأن وذلك وفًقا ملا ورد يف  السكان، عموماألشخاص البالغني من نظريه لدى 



E/2018/28 
E/CN.7/2018/13 

 

14V.18-02577 
 

املسـار السـريع للتعجيـل مبكافحـة فـريوس نقـص املناعـة  علىفريوس نقص املناعة البشرية واأليدز: 
يف  ٨٢,٤مـا نسـبته تالحـظ كـذلك أن إذ ، و٢٠٣٠ عام حبلول األيدز وباءالبشرية والقضاء على 

فريوس بهم من املصابني باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  خدِّراتمتعاطي املمن املائة 
يصــبح اآلن ســببًا رئيســيًّا بســبيله إىل أن  C، وأن التهــاب الكبــد الوبــائي Cالتهــاب الكبــد الوبــائي 

ــاة ــر لالعــتالل والوف ــا ورد يف تقري ــًا مل ــذي ملكتــب األمــم املتحــدة ا، وذلــك وفق ــدير التنفي ملعــين امل
ي بشـأن ال واجلرمية خدِّراتبامل األيدز وسـائر األمـراض فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/تصـدِّي لتفشـِّ

  )٢٠(.خدِّراتاملنقولة بالدم بني متعاطي امل
بأمهيــة متكــني النســاء اللــوايت يعــانني مــن االضــطرابات النامجــة عــن تعــاطي وإذ ُتســلِّم   

علــى خــدمات صــحية شــاملة ترمــي إىل معاجلــة  ، مبــن فــيهن الســجينات، مــن احلصــولخــدِّراتامل
الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية وعــالج و خــدِّراتاالضــطرابات النامجــة عــن تعــاطي امل

املصابات به، مبا يف ذلـك الوقايـة مـن العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية مـن األم إىل الطفـل، 
ومرض الزهري مـن األم  Cو Bلكبد الوبائي وكذلك القضاء على أسباب انتقال اإلصابة بالتهاب ا

فـريوس ب مع متكني املصاباتإىل الطفل، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية الالزمة 
جمانــًا  الرجعيــةمــن احلصــول علــى خــدمات العــالج املضــاد للفريوســات  نقــص املناعــة البشــرية

ة من العدوى بفريوس نقـص املناعـة البشـرية مـن وباستمرار، ألنَّ هذا العالج هو أجنع وسيلة للوقاي
  س، األم إىل الطفل، وألنَّ ضمان صحة املرأة حيسِّن من فرص عدم إصابة املواليد هبذا الفريو

اخلطة العامليـة للقضـاء علـى اإلصـابات اجلديـدة بالتقدُّم املحَرز منذ إطالق  وإذ تسلِّم أيضًا  
ــول عــام  بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية بــني األطفــال ــاة أمهــاهتم:  ٢٠١٥حبل واحلفــاظ علــى حي

بلـدًا علـى مقربـة مـن بلـوغ هـدف القضـاء علـى  ٨٥بــ، مبا يف ذلـك أنَّ مـا ُيقـدَّر ٢٠١٥‐٢٠١١
وإذ تالحظ مع ذلك احلاجة البالغة إىل بذل جهود متواصلة  )٢١(انتقال العدوى من األم إىل الطفل،

  يف هذا الصدد،
عـدد اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية اخنفـاض  وإذ تالحظ مـع التقـدير  

بفضــل التنفيــذ  ،٢٠١٥و ٢٠١٠مــا بــني عــامي في تقريبــًا يف املائــة ٥٠عامليًّــا بــني األطفــال بنســبة 
  )٢٢(الفعال للتدخالت الرامية إىل الوقاية من العدوى بالفريوس رأسيًّا من األم إىل الطفل،

بشـأن توسـيع النطـاق العـاملي  ة الصـحة العامليـةمنظم توجيهات، حسبما جاء يف وإذ تشري  
بغيـة التقليـل إىل أنـه،  )٢٣(،للوقاية من انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل

إىل الطفل، يلزم بذل جهود إضافية  إىل أدىن حد من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية من األم
                                                                    

  )٢٠(  E/CN.7/2018/8. 

  )٢١(  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2015 Progress Report on the Global Plan Towards the 

Elimination of New HIV Infections Among Children and Keeping Their Mothers Alive (Geneva, 2015), p. 11.  
 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .٢٠٠٧جنيف،   )٢٣(  
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 خدِّراتتعاطي املتوفري اخلدمات ذات الصلة، مبا يف ذلك ملية داخل وخارج قطاع الصحة العامة بغ
  ، ووضع برامج لإلحالة إىل العالج وللتعايف، وفقًا للتشريعات الوطنية واملحلية، باحلقن

أنه، خارج منطقة أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـربى، يقـع مـا نسـبته  وإذ تالحظ مع القلق  
بفريوس نقص املناعة البشرية بني األشخاص مـن متعـاطي  اجلديدةيف املائة من مجيع اإلصابات  ٢٠
بـاحلقن، مـنهم  خـدِّراتمليون شـخص يف العـامل قاطبـة يتعـاطون امل ١٢مثة حوايل  ، وأنَّخدِّراتامل

مليون شخص، مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية،  ١,٦واحد من بني كل مثانية أشخاص، أْي 
خمــاطر انتقــال  وأنَّ )٢٤(،Cن بالتهــاب الكبــد الوبــائي ماليــني مصــابو ٦,١وأكثــر مــن نصــفهم، أْي 

يف املائة، مـع العلـم بـأن هـذا  ٥من األم إىل املولود ُتقدَّر حبوايل  Cالتهاب الكبد الوبائي الفريوسي 
  )٢٦(،)٢٥(املعدَّل أعلى فيما خيص النساء املصابات أيضًا بفريوس نقص املناعة البشرية،

ــدول األعضــاء علــى أن حتــثُّ  -١   ــة املســتدامة لعــام  ال تقــوم، متاشــيًا مــع خطــة التنمي
بتدعيم جهودها واختاذ التدابري اليت هتدف إىل تشجيع وجود جمتمعـات سـلمية شـاملة  )٢٧(،٢٠٣٠

للجميع، وضمان احلياة الصحية وتعزيز الرفاه للجميع، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، واملسـامهة يف 
والزهـري مـن  Cو Bناعة البشرية والتهاب الكبـد الوبـائي نقص امل فريوس نتقالالقضاء على خطر ا

 هـذا أجـل مـن تبـذل وأن ،خدِّراتامل يتعاطني اللوايت النساءاألم إىل الطفل، مبا يف ذلك يف أوساط 
  ؛١٦و ٥و ٣ املستدامة التنمية خطة أهداف لتحقيق جهدها قصارى الغرض

ــى أن تكفــل تشــجِّع  -٢   ــدول األعضــاء عل ــةإم األطفــال لكــل ال ــى  كاني احلصــول عل
 الرعايـة وتـوفري بلوغـه، ميكـن الصـحة مـنخدمات الرعاية الصحية من أجل ضمان أعلى مسـتوى 

واإلرشاد للوالدين، والتثقيف واخلـدمات بشـأن تنظـيم األسـرة، والرعايـة الصـحية  الوقائية الصحية
  ؛خدِّراتقبل الوالدة وبعدها للنساء اللوايت يتعاطني امل

ألعضــاء علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل ضــمان اســتمرار االلتــزام ا الــدول حتــثُّ  -٣  
ــنيالسياســي مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  ، وخصوصــًا متعــاطي خــدِّراتمتعــاطي امل ب

 ومهــا املســتدامة التنميــة أهــداف مــن ٥-٣و ٣-٣ الغــايتنيبــاحلقن، والســعي إىل حتقيــق  خــدِّراتامل
تعزيز الوقاية والعالج من و ،٢٠٣٠ عام حبلول األخرى املعدية واألمراض األيدز ألوبئة هنايةوضع 

  ؛التوايل على، خدِّراتامل إساءة استعمال مواد اإلدمان، مبا يشملتعاطي 
املعلومـات والتثقيـف  بتـوفريحسب االقتضاء،  ،على القيام األعضاء الدولتشجِّع   -٤  

، وعــالج الرجعيــةضــاد للفريوســات واملشــورة وخــدمات الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك العــالج امل
                                                                    

   املتحدة األمم مكتب( والتبعات السياساتية االستنتاجات، خالصة وافية: ٢٠١٧العاملي  راتخدِّتقرير امل  )٢٤(  
 .)٢٠١٧واجلرمية،  خدِّراتاملعين بامل

  )٢٥(  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Right to Health (Geneva, 2017). 

  )٢٦(  World Health Organization, Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016–2021  
(Geneva, 2016). 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٧(  
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 خـدِّراتامل يتعـاطني اللـوايت النساء، من أجل مساعدة مواد اإلدماناالضطرابات النامجة عن تعاطي 
 Cو Bنقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي  فريوس انتقال تجنُّبل اختيار سبل مستنرية على

  ؛ومرض الزهري من األم إىل الطفل
اسـتهالل أو تـوفري العـالج  عنـد أيضًاوتشجِّع  تتيحعلى أن  األعضاء الدول حتثُّ  -٥  

 وسائل منع احلمل بشكل طوعي وواٍع استخداملنساء، ل مخدِّراتمن االرهتان لل املدعوم باألدوية
 غـري احلمـل جتنُّـب بغيـة املفعـول، الطويلـةمبا يشـمل وسـائل منـع احلمـل لتشريعات الوطنية، ل وفقًا

  له؛ املخطط
فيمـا يتعلـق  على بينـةإىل الدول األعضاء أن تكفل احترام السرية واملوافقة  طلبت  -٦  
 يتعــاطني اللــوايت للنســاء بالنسـبة وخصوصــًا البشــرية، املناعــة نقـص فــريوس مــناألشــخاص  بعـالج

 اجلنسـية بالصـحةاملتعلقـة  الالزمـةالرعايـة  خـدمات تقـدمي عند ذلك يف مبا ،السجيناتو خدِّراتامل
ذات الصلة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية وعنـد معاجلـة سـائر األمـراض املنقولـة بالـدم،  واإلجنابية

  والزهري؛ Cو Bالوبائي  الكبد التهاب ذلك يف  مبا
، خـدِّراتالدول األعضاء على تقـدمي اخلـدمات للنسـاء اللـوايت يتعـاطني امل تشجِّع  -٧  

"تلبيــة واجلرميــة املعنــون  خــدِّراتملوذلــك مبــا يتماشــى مــع منشــور مكتــب األمــم املتحــدة املعــين با
 املراعية اخلدمات ملقدِّمي عملي دليل: باحلقن خدِّراتامل يتعاطني الاليت للنساء اخلاصة االحتياجات
الصـادرة  املوحـدة التوجيهيةواملبادئ  ،"البشرية املناعة نقص بفريوس الصلة ذات اجلنساين للمنظور

وتشخيصــه وعالجــه  البشــرية املناعــة نقــص فــريوسمــن  الوقايــةبشــأن عــن منظمــة الصــحة العامليــة 
الصلة الصادرة عن  ذات املبادئ التوجيهيةوسائر  ،ورعاية املصابني به يف الفئات السكانية الرئيسية

 وتــدابري Cو Bالوبــائي  الكبــد بالتهــاب للمصــابنيوالعــالج  االختبــارمنظمــة الصــحة العامليــة بشــأن 
  )٢٨(؛سب االقتضاءح ،تمخدِّرالل االرهتان مسائل معاجلة

أن تدعم، حسب االقتضـاء، تـدريب املـوظفني املعنيـني  علىاألعضاء  الدول حتثُّ  -٨  
قطاعات الرعاية االجتماعية والصحية، فضال عن نظم إنفاذ القـانون والـنظم القضـائية،  يف العاملني
 األم من والزهري Cو Bوالتهاب الكبد الوبائي  البشرية املناعة نقص فريوس انتقال من الوقاية على
  ؛خدِّراتايت يتعاطني املوالنساء الل أوساط يف الطفل إىل

ــدول األعضــاء  تشــجِّع  -٩   ــىال ــع عل ــادئ أن تتب ــة املب  وإدارة كشــفبشــأن  التوجيهي
 الصـحة منظمـة وضـعتها الـيت ،احلوامل النساء لدى الصلة ذات واالضطرابات اإلدمان مواد تعاطي

                                                                    

  )٢٨(  World Health Organization, Guidelines for the Prevention, Care and Treatment of Persons with Chronic 

Hepatitis B Infection (Geneva, 2015)؛ وWorld Health Organization, Guidelines for the Screening, Care 

and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis C Infection (Geneva, 2016)؛ وWorld Health 

Organization, “Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child 

transmission of HIV and Syphilis”, 2nd ed. (Geneva, 2017؛ وWorld Health Organization, Consolidated 

Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV Infection: 

Recommendations for a Public Health Approach, 2nd ed. (Geneva, 2016).  
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وعلـى أن تنظـر، عنـد إصـدار أحكـام  )٢٩(واجلرميـة، خدِّراتبامل املعين دةاملتح األمم ومكتب العاملية
العقوبة أو اختاذ قـرار بشـأن التـدابري السـابقة للمحاكمـة خبصـوص املـرأة احلامـل أو املـرأة الـيت هـي 

 االقتضـــاء حبســبالوحيـــدة أو الرئيســية للطفـــل، يف اســتخدام التـــدابري غــري االحتجازيـــة  الراعيــة
  ؛لتشريعات الوطنيةيتماشى مع ا  ومبا

نقص املناعـة  لقضاء على انتقال فريوسل تدابري اختاذها عند األعضاء، الدول حتثُّ  -١٠  
عمـًال بااللتزامـات الـواردة يف اإلعـالن السياسـي بشـأن فـريوس نقـص  من األم إىل الطفل، البشرية

ملناعة البشرية والقضـاء املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص ا علىاملناعة البشرية واأليدز: 
 النسـاءتكفـل اختـاذ تلـك التـدابري أيضـًا لصـاحل  أن علـى )١٩(،٢٠٣٠ عـام حبلـول األيـدز وباءعلى 
 العامليـة الصـحة منظمـة شـهادة علـى للحصـول التأهـل أجـل مـن وذلك ،خدِّراتامل يتعاطني اللوايت

إىل الطفـل، وتـدعو منظمـة  بشأن القضاء على حاالت انتقال فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم
ــة مــن  ــدابري املتعلقــة بالوقاي ــة إىل أن تــدرج الت نقــص املناعــة البشــرية  فــريوس انتقــالالصــحة العاملي

اللـوايت  النسـاءأوسـاط  ويفيف السجون  والزهري من األم إىل الطفل Cو B الوبائيوالتهاب الكبد 
  الشهادة؛ تلك على للحصول مؤهًال البلد كان إذا ما تقييم عند، خدِّراتيتعاطني امل
ــة، خــدِّراتبامل املعــين املتحــدة األمــم مكتــب إىل تطلــب  -١١   ــة بوصــفه واجلرمي  الوكال
األمــم املتحــدة املشــترك بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز  برنــامج الجتماعــات الداعيــة
مشـكلة و راتخـدِّفـريوس نقـص املناعـة البشـرية واأليـدز وتعـاطي امل مشكلة العالقة بـني خبصوص

الصــحة العامليــة، بوصــفها  منظمــةإىل  وكــذلكالســجون،  يففــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز 
ع مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية  وقايـةبشـأن  االجتماعـاتالوكالة الداعيـة إىل  الرضـَّ

سـائر بالتعاون مع  ، أن يقوما،نقص املناعة البشرية بفريوس يتعلق فيماوالعالج  االختبارات وبشأن
الدول األعضاء يف تنفيـذ التـدابري ذات  بدعم املشترك، الربنامج أمانة ومع املشاركةاجلهات الراعية 

اللـوايت  النسـاءأوسـاط  يف البشرية مـن األم إىل الطفـل املناعةانتقال فريوس نقص  من لوقايةالصلة ل
 ملنظمـة التوجيهيـة املبـادئدوليـة، وخصوصـًا ، اسـتنادًا إىل املبـادئ التوجيهيـة الخـدِّراتيتعاطني امل

  العدوى؛ هذهبالوقاية من  املتصلةالصحة العاملية 
صـفه الوكالـة وواجلرمية، ب خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل أيضًا تطلب  -١٢  

 الداعيــة الجتماعــات برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز
مشـكلة ، وخـدِّراتفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز وتعـاطي املمشـكلة العالقـة بـني خبصوص 

 ذهبشــأن هــ والتوجيــه القيــادةفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز يف الســجون، أن يواصــل تــوفري 
ــة املتحــدة األمــم وكــاالتمــع  شــتراكل، باالائاملســ  أصــحابســائر ووالشــركاء احلكــوميني  املعني
مثل هيئات املجتمع املدين والفئات السكانية املتضررة واألوساط العلمية، حسب  ني،املعني حةاملصل

االقتضاء، وأن يواصل تقدمي الدعم إىل الدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبهـا، يف جهودهـا الراميـة إىل 

                                                                    

 ).٢٠١٤منظمة الصحة العاملية (جنيف،   )٢٩(  
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ملة للوقايـة املوارد، مبـا فيهـا االسـتثمارات الوطنيـة، مـن أجـل تـوفري بـرامج شـا تعبئةزيادة قدراهتا و
  والعالج من فريوس نقص املناعة البشرية؛

اجلهـــات املاحنــة املهتمـــة إىل تقــدمي املســـاعدة التقنيــة عـــن طريــق مكتـــب  تــدعو  -١٣  
بنـاء ، الـدول األعضـاء كـلواجلرمية، على حنـو شـامل للجميـع، إىل  خدِّراتبامل املعيناملتحدة  األمم

  ؛على طلبها، يف تنفيذ هذا القرار
الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  تدعو  -١٤  

 .وإجراءاهتا املتحدة األمم لقواعد وفقًا أعاله ةلألغراض املبيَّن
    

  ٦١/٥القرار     
 

بالتجارة  تعزيز إعمال النظام اإللكتروين الدويل ألذون االسترياد والتصدير اخلاص    
    رة واملؤثرات العقليةاملشروعة يف العقاقري املخدِّ 

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
 بصــيغتها املعدَّلــة ١٩٦١لســنة  مخــدِّراتمــن االتفاقيــة الوحيــدة لل ٣١إىل املــادة  إذ تشــري  

ــادة  )٣٠(١٩٧٢بربوتوكــول ســنة  ــة لســنة  ١٢وامل ــؤثِّرات العقلي ــة امل ــن اتفاقي ــني  )٣١(،١٩٧١م اللت
  لعقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية،تشترطان إصدار أذون استرياد وتصدير فيما خيص ا

ــة بشــأن مشــكلة  وإذ تشــري أيضــًا   ــة العام ــدورة االســتثنائية للجمعي ــة لل ــة اخلتامي إىل الوثيق
اليت أوصت فيها الدوُل األعضاء بالعمل، مبـا يتوافـق  )٣٢(،٢٠١٦العاملية املعقودة يف عام  خدِّراتامل

ــة إصــدار ــى تســريع عملي ــة، عل ــع التشــريعات الوطني ــاقري املخــدِّرة  م ــترياد وتصــدير العق أذون اس
واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، باسـتعمال النظـام اإللكتـروين الـدويل ألذون االسـترياد 

  والتصدير، 
"توافر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: ضمان سـبل وإذ تشري كذلك إىل املنشور املعنون   

تقرير اهليئة الدولية ملراقبـة بلحق امل )٣٣(،"ا لألغراض الطبية والعلميةاحلصول على كميات كافية منه
الذي ُأوصي فيه بأن تضع البلدان آليات رصد مناسـبة وقابلـة للتطبيـق  )٣٤(،٢٠١٥لعام  خدِّراتامل

على الصـعيد الـوطين وأن تسـتفيد مـن حتسـني الـنظم التقنيـة مثـل النظـام اإللكتـروين الـدويل ألذون 
  تصدير،االسترياد وال

                                                                    

 .١٤١٥٢ الرقم، ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٠(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٣١(  

 .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٢(  

  )٣٣(  E/INCB/2015/1/Supp.1. 

  )٣٤(  E/INCB/2015/1. 



E/2018/28 
E/CN.7/2018/13 

 

V.18-02577 19 
 

حـــدوث زيـــادة يف حجـــم التجـــارة الدوليـــة املشـــروعة يف العقـــاقري املخـــدِّرة  وإذ تالحـــظ  
واملؤثرات العقلية، الذي ُيتوقـع أن يسـتمر يف النمـو ألن تلـك املـواد أصـبحت متاحـة بقـدر متزايـد 

  لألغراض الطبية والعلمية يف عدد أكرب من البلدان، 
آذار/  ١٥ ؤرَّخاملـ ٥٦/٧، و٢٠١٢آذار/مـارس  ١٦ ؤرَّخاملـ ٥٥/٦إىل قراراهتا  وإذ تشري  

، الـيت حثَّـت فيهـا الـدول األعضـاء علـى ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخامل ٥٨/١٠، و٢٠١٣مارس 
تعزيز وتيسري استعمال النظام اإللكتروين الدويل ألذون االسترياد والتصدير من أجل إرسال وتلقِّـي 

ــ ــة الدولي ــا إىل اهليئ ــت فيه ــذه األذون، وطلب ــة امله ــين  خــدِّراتة ملراقب ــم املتحــدة املع ــب األم ومكت
  واجلرمية أن يوفرا للسلطات الوطنية املختصة التدريب على استعمال هذا النظام،  خدِّراتبامل

الـذي شـجَّعت  )٣٥(،٢٠١٧لعـام  خـدِّراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املإىل  وإذ تشري أيضًا  
ختصــة علــى التســجيل يف النظــام اإللكتــروين الــدويل ألذون فيــه اهليئــة مجيــع الســلطات الوطنيــة امل

 وسالسـةأقرب وقت ممكن، بغية حتديثه وحتسـني كفـاءة  االسترياد والتصدير والبدء يف استعماله يف
  املختصة، عمل السلطات الوطنية

ــادل اآلين وإذ تالحــظ   ر التب ــدويل ألذون االســترياد والتصــدير سييســِّ ــروين ال  أنَّ النظــام اإللكت
ألذون االســترياد والتصــدير فيمــا بــني البلــدان املســتوردة واملصــدرة يف بيئــة آمنــة ومأمونــة، وسيســاعد 
  السلطات الوطنية املختصة على إدارة أعباء العمل املتزايدة خبصوص معاجلة أذون االسترياد والتصدير،

رة أعـاله بأن بعض احلكومات اتبعـت التوصـيات الـواردة يف املنشـورات املـذكو وإذ تسلِّم  
من أجل استيعاب العبء املتأيت عن الزيادة املستمرة يف التجارة الدولية يف تلـك املـواد، وبالتـايل يف 

  أعباء السلطات الوطنية املختصة،
أنَّ استمرار إدارة النظام اإللكتروين الدويل ألذون االسترياد والتصدير ومواصـلة  وإذ تدرك  

  مة من الدول األعضاء،تطويره يعتمدان على التربعات املقدَّ
بالدعم السياسي والتقين املقدَّم من مجيع الدول األعضاء أثنـاء اجتماعـات  ترحِّب  -١  

جمموعات مستعملي النظام اإللكتروين الدويل ألذون االسترياد والتصدير من أجـل مواصـلة حتسـني 
  إعمال النظام؛

كتــروين الــدويل ألذون الــدول األعضــاء علــى تيســري اســتعمال النظــام اإلل تشــجِّع  -٢  
ــة أقصــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة يف إصــدار أذون االســترياد  االســترياد والتصــدير مــن أجــل كفال
والتصدير، مبا يف ذلك من خالل التبادل املؤمتت واآلين للبيانات واملعلومات بني السلطات الوطنيـة 

يف العقاقري املخـدِّرة واملـؤثرات  املختصة، وبلوغ احلد الالزم من األمن يف التجارة الدولية املشروعة
  العقلية لألغراض الطبية والعلمية؛

                                                                    

  )٣٥(  E/INCB/2017/1. 
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ــدعو  -٣   ــروين  ت ــادل خرباهتــا يف جمــال اســتعمال النظــام اإللكت ــدول األعضــاء إىل تب ال
الــدويل ألذون االســترياد والتصــدير مــع البلــدان الــيت تتــاجر معهــا، مــن أجــل زيــادة تــأثريه وفعاليتــه 

  وحتقيق إمكانياته الكاملة؛
الدول األعضاء إىل النظر يف ماهيَّة التـدابري اإلضـافية الـالزم اعتمادهـا  أيضًا تدعو  -٤  

للتســريع بعمليــة إصــدار أذون االســترياد والتصــدير وختفيــف األعبــاء املرتبطــة مبعاجلــة هــذه األذون، 
مث زيـــادة كفـــاءة عمـــل الســـلطات الوطنيـــة املختصـــة، واإلســـهام يف اســـتمرار إدارة النظـــام  ومـــن
  لكتروين الدويل ألذون االسترياد والتصدير ومواصلة تطويره؛اإل

على تعزيـز اسـتعمال النظـام اإللكتـروين  خدِّراتأمانة اهليئة الدولية ملراقبة امل حتثُّ  -٥  
الدويل ألذون االسترياد والتصدير وحتقيق إمكانياتـه الكاملـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تيسـري تبـادل 

  ى فيما بني الدول األعضاء؛اخلربات واملمارسات الفضل
إىل حتديـد العوائـق الـيت اعترضـت حـىت  خدِّراتأمانة اهليئة الدولية ملراقبة امل تدعو  -٦  

ــدمي  ــدويل ألذون االســترياد والتصــدير، وتق ــروين ال ــام اإللكت اآلن توســيع نطــاق املشــاركة يف النظ
إبالغها مبا ختلـص إليـه مـن ومقترحات ملموسة من أجل زيادة عدد الدول األعضاء املشاركة فيه، 

  يف دورهتا املقبلة؛ نتائج يف هذا الشأن
إىل التعـاون علـى حنـو تـام ووثيـق  خدِّراتأمانة اهليئة الدولية ملراقبة امل أيضًا تدعو  -٧  

واجلرميـة، بغيـة تـوفري التـدريب املناسـب والـدعم التقـين  خـدِّراتمع مكتب األمم املتحدة املعين بامل
املختصة على إعمال نظام أذون االسترياد والتصدير، مبا يف ذلـك حتقيـق التفاعـل للسلطات الوطنية 

  بني هذا النظام والنظم اإللكترونية اخلاصة بالسلطات الوطنية املختصة؛
الــدول األعضــاء واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل النظــر يف تــوفري مــوارد مــن  تــدعو  -٨  

واجلرميـة مـن أجـل صـيانة النظـام اإللكتـروين  خدِّراتباملخارج امليزانية ملكتب األمم املتحدة املعين 
من أجل تعزيز استعماله، وذلك  خدِّراتالدويل ألذون االسترياد والتصدير وللهيئة الدولية ملراقبة امل

  املتحدة وإجراءاهتا. وفقًا لقواعد األمم
    

    ٦١/٦القرار     
قة بالتنمية البديلة وااللتزامات الترويج لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعل    

التنمية البديلة والتعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل  يف جمالذات الصلة 
تعاجل املسائل االقتصادية  خدِّراتراقبة اململسياسة متوازنة وذات توجُّه إمنائي   بشأن

    االجتماعية
  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
، يف جماالت منها التنميـة، ينبغـي خدِّراتج املعنيَّة باملأنَّ السياسات والربام إذ تعيد تأكيد  

أن ُيضــطلع هبــا علــى حنــو متوافــق مــع مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل 
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وخصوصــًا مــع االحتــرام التــام لســيادة الــدول وســالمتها  )٣٦(واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان،
ؤون الداخليــة للــدول، وجلميــع حقــوق اإلنســان وحرياتــه اإلقليميــة، وملبــدأ عــدم التــدخُّل يف الشــ

لة لألفــراد كافــة، ومبــدأ التســاوي يف احلقــوق واالحتــرام املتبــادل بــني  األساســية والكرامــة املتأصــِّ
ومـع مراعـاة  )٣٧(الدول، وكذلك مبدأ املسؤولية العامـة واملشـتركة، وأهـداف التنميـة املسـتدامة،

  الظروف اخلاصة بالبلدان واملناطق،
العامليـة وفقـًا ألحكـام االتفاقيـة  خـدِّراتوجوب التصدِّي ملشـكلة املوإذ تعيد أيضًا تأكيد   
واتفاقيـة املـؤثِّرات  )٣٨(،١٩٧٢بربوتوكول سـنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة  مخدِّراتالوحيدة لل

ــة لســنة  ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف امل )٣٩(،١٩٧١العقلي ــة األم  خــدِّراتواتفاقي
اليت تشكِّل كلها معًا، إىل جانب سائر الصـكوك الدوليـة ذات  )٤٠(،١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لسنة 

  ،خدِّراتالصلة، الركن األساسي للنظام الدويل ملراقبة امل
اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد   

العمــل بشــأن التعــاون الــدويل علــى إبــادة املحاصــيل املخــدِّرة غــري وخطــة  )٤١(االســتثنائية العشــرين
  )٤٢(املشروعة، وبشأن التنمية البديلة،

االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون وإذ تعيــد تأكيــد   
 اللــذين )٤٣(العامليــة، خــدِّراتالــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة امل

يف اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسـني واجلمعيـة العامـة يف  خدِّراتاعتمدهتما جلنة امل
، والبيان الـوزاري املشـترك املنبثـق مـن ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨ ؤرَّخامل ٦٤/١٨٢قرارها 

ــع املســتو ــة يف عــام االســتعراض الرفي ــه اللجن ــذي أجرت ــدول األعضــاء  ٢٠١٤ى ال ــذ ال بشــأن تنفي
اللجنــة يف اجلــزء الرفيـع املســتوى مــن دورهتــا  مااعتمــدهت نذيلـلإلعـالن السياســي وخطــة العمــل، ال

  )٤٤(السابعة واخلمسني،
، ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب  ١٨ ؤرَّخاملـ، ٦٨/١٩٦إىل قرار اجلمعية العامـة وإذ تشري   

التنميـة البديلـة، وشـجَّعت فيـه ب املتعلقـةالذي اعتمدت فيه اجلمعية مبادئ األمم املتحدة اإلرشـادية 
الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية والكيانات وسائر اجلهات املعنية على 

                                                                    

 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٣٦(  

 .٧٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٧(  

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتة، األمم املتحد  )٣٨(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٣٩(  

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٤٠(  

 .٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دامرفق   )٤١(  

 هاء. ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دا  )٤٢(  

 .)، الفصل األول، القسم جيمE/2009/28( الثانية واخلمسني تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتاانظر   )٤٣(  

 )، الفصل األول، القسم جيم.E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤ ،يعامتجالاو يداصتقالا سلجملل ةيمسرلا قئاثولا  )٤٤(  
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تبـار عنـد وضـع وتنفيـذ بـرامج التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا بـرامج أخذ تلك املبادئ اإلرشـادية يف االع
  التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء،

الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية الثالثـني املعنونـة "التزامنـا وإذ تعيد تأكيد   
، وإذ تكـرر بأكملهـا )٤٥(عَّـال"العامليـة ومواجهتهـا علـى حنـو ف خدِّراتاملشترك بالتصدِّي ملشكلة امل

التأكيد على أنَّ التوصـيات العمليـة الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة هـي توصـيات متكاملـة وغـري قابلـة 
ــوازن  ــل ومت ــامل ومتكام ــج ش ــاء هن ــي إىل إرس ــددة التخصُّصــات ومتعاضــدة، وترم ــة ومتع للتجزئ

  العاملية ومواجهتها، خدِّراتللتصدي ملشكلة امل
سـتراتيجية االتنميـة البديلـة يف سـياق بـرامج يف تنفيـذ  ى ضـرورة النظـر أيضـًاعل دوإذ تشدِّ  

غـري املشـروعة مستدامة ملراقبة املحاصيل ميكن أن تشـمل، يف مجلـة أمـور، القضـاء علـى املحاصـيل 
ــوطين، يف ضــوء اإلعــالن السياســي  ٢٠٠٩لعــام  وخطــة العمــل وإنفــاذ القــوانني، تبعــًا للســياق ال

األمــم املتحــدة للــدورة االســتثنائية الثالثــني للجمعيــة العامــة، مــع مراعــاة مبــادئ والوثيقــة اخلتاميــة 
  التنمية البديلة،املتعلقة باإلرشادية 
، خـدِّراتالتزامهـا مبعاجلـة املسـائل االقتصـادية االجتماعيـة ذات الصـلة باملوإذ تعيد تأكيد   

وإنتاجها واالجتار هبا بصفة غري  خدِّراتواملتعلقة بالزراعة غري املشروعة للنباتات املخدِّرة وبصنع امل
مشروعة، وذلك من خالل تنفيذ سياسـات وبـرامج طويلـة األمـد وشـاملة ومتوازنـة وموجَّهـة حنـو 

بـرامج  حسـب االقتضـاء،كـذلك، و ،، تشمل برامج تنميـة بديلـةخدِّراتالتنمية املستدامة ملراقبة امل
  ت مستدامة ملراقبة املحاصيل،تنمية بديلة وقائية، تندرج ضمن إطار استراتيجيا

ــــا وإذ تشــــري    ــــ ٥٢/٦إىل قراراهت ــــارس  ٢٠ ؤرَّخامل ــــ ٥٣/٦و ٢٠٠٩آذار/م  ١٢ ؤرَّخامل
آذار/مـــارس  ١٦ ؤرَّخاملـــ ٥٥/٤و ٢٠١١آذار/مـــارس  ٢٥ ؤرَّخاملـــ ٥٤/٤و ٢٠١٠آذار/مـــارس 

، ٢٠١٥آذار/مـــــارس  ١٧ ؤرَّخاملـــــ ٥٨/٤و ٢٠١٤آذار/مـــــارس  ٢١ ؤرَّخاملـــــ ٥٧/١و ٢٠١٢
 ؤرَّخاملـ ٧٢/١٩٧و ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب  ١٩ ؤرَّخاملـ ٧١/٢١٠اجلمعية العامـة وقراري 

  ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٩
علـى  وإذ تشـدِّد )٤٦(،٢٠٣٠ لعام دامةاملست التنمية خطة بتنفيذ االلتزام إىلأيضًا  تشري وإذ  

أنَّ تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة ينبغـي أن يتـواءم مـع مسـار اجلهـود 
 خـدِّراتاملبذولة لتحقيق تلك األهداف يف إطار أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بعمـل جلنـة امل

العامليـة  خـدِّراتوالتصدي بفعالية ملشـكلة امل التنمية املستدامةداف أه جلهود الرامية إىل حتقيقوأنَّ ا
  هي جهود متكاملة ومتعاضدة،

  على الصعيد العاملي، رةلنباتات املخدِّبشأن تنامي الزراعة غري املشروعة ل وإذ تعرب عن قلقها  

                                                                    

 .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٥(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٤٦(  
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تحدة اإلرشادية باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء تروجيًا لتنفيذ مبادئ األمم املوإذ تسلِّم   
التنمية البديلة، مبا يشمل تروجيها من خالل عقـد حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل دوليـة، ب املتعلقة

  مثل املؤمترات الدولية للتنمية البديلة،
أنَّ التنميـة البديلـة هـي بـديل هـام ومشـروع وجمـٍد ومسـتدام للزراعـة غـري وإذ تعيد تأكيد   

العامليــة والتحــديات الــيت  خــدِّراتري فعَّــال ملواجهــة مشــكلة املوتــدب خــدِّراتاملشــروعة ملحاصــيل امل
، وأهنــا كــذلك خيــار يســاعد علــى ختلــيص خــدِّراتتطرحهــا اجلــرائم األخــرى ذات الصــلة بامل

وأهنا أحد املكوِّنـات الرئيسـية للسياسـات والـربامج املعنيـة  خدِّراتاملجتمعات من ظاهرة تعاطي امل
غري املشروع، كما أهنا جزء ال يتجزأ من اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـات  خدِّراتباحلدِّ من إنتاج امل

  لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاهتا،
بالدول األعضاء أن تطبِّق مبـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية املتعلقـة بالتنميـة  هتيب  -١  
شـأن التنميـة البديلـة؛ وأن تأخذ يف االعتبار الواجب القسم املعنـون "توصـيات عمليـة ب )٤٧(البديلة،

والتعـــاون اإلقليمـــي واألقـــاليمي والـــدويل بشـــأن سياســـة متوازنـــة وذات توجُّـــه إمنـــائي يف مراقبـــة 
االقتصادية" من الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثـني -؛ ومعاجلة املسائل االجتماعيةخدِّراتامل

العاملية ومواجهتهـا علـى حنـو  خدِّراتي ملشكلة املللجمعية العامة، املعنونة "التزامنا املشترك بالتصدِّ
فعَّال"، عند تصميم وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية البديلة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، 

  برامج ومشاريع التنمية البديلة الوقائية؛
ــدروس املســتفادة واملمارســات  تشــجِّع  -٢   ــادل ال ــى مواصــلة تب ــدول األعضــاء عل ال
ذات التوجُّـه اإلمنـائي  خـدِّراتخلربات وتعزيز احلـوار بشـأن سياسـات وبـرامج مراقبـة املالفضلى وا

  وبشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة؛
املؤسسات املالية الدولية ذات الصلة وكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري حتثُّ   -٣  

ب االقتضاء، على النظر يف زيادة ما تقدِّمه من دعم، بطرائـق منهـا احلكومية والقطاع اخلاص، حس
التمويــل الطويــل األمــد واملــرن، لتنفيــذ بــرامج شــاملة ومتوازنــة ذات توجُّــه إمنــائي يف جمــال مراقبــة 

ــة، تشــمل  خــدِّراتامل ــة البديل ــار التنمي ــة، وخصوصــًا يف إط ــدائل اقتصــادية جمدي  حســبوإجيــاد ب
ة البديلة الوقائيـة، باالسـتناد إىل االحتياجـات واألولويـات الوطنيـة املحـدَّدة، االقتضاء، برامج التنمي

أو املعرَّضـة  خـدِّراتلصاحل املنـاطق والفئـات السـكانية املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة ملحاصـيل امل
 ، وذلك بغية منع هذه الزراعة واحلد منها والقضاء عليها، وتشجِّع الـدول علـى أن تظـل،ملخاطرها

  إىل أقصى مدى ممكن، على التزامها القوي بتمويل تلك الربامج؛
علــى اســتحداث بــدائل اقتصــادية جمديــة، وخصوصــًا لصــاحل املجتمعــات  تشــجِّع  -٤  

وغريهــا مــن األنشــطة غــري املشــروعة  خــدِّراتاملحليــة املتــأثرة بالزراعــة غــري املشــروعة ملحاصــيل امل
ها يف املناطق احلضرية والريفيـة، وذلـك بوسـائل منهـا بـرامج أو املعرَّضة ملخاطر خدِّراتاملتصلة بامل

                                                                    

 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٧(  
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التنمية البديلة الشاملة، وحتقيقًا هلذه الغاية تشجِّع علـى النظـر يف تـدخالت ذات توجُّـه إمنـائي، مـع 
ضمان انتفاع الرجال والنساء هبا على قدم املساواة، بوسائل منها توفري فـرص عمـل وحتسـني البـىن 

لعمومية األساسية ومتكني املزارعني واملجتمعات املحلية، حسب االقتضـاء، مـن التحتية واخلدمات ا
غـري  خـدِّراتاستخدام األراضي وامتالكها قانونيًّا، مما من شأنه أن يساعد أيضًا على منع زراعة امل

  أو تقليص حجمها أو القضاء عليها؛ خدِّراتاملشروعة وسائر األنشطة املتعلقة بامل
كثيف اجلهود املبذولة يف سياق بـرامج التنميـة الدول األعضاء على ت تشجِّع أيضًا  -٥  

 امللحـة املتعلقـةاالقتصـادية -االجتماعيـة قضـاياال ألهـمالطويلة األمد واملستدامة مـن أجـل التصـدي 
ــة والتهمــيش االجتمــاعي، الــيت ميكــن أن تســتغلها الحقــا التنظيمــات  ،خــدِّراتبامل مبــا فيهــا البطال

  ؛خدِّراتة يف اجلرائم املتصلة باملاإلجرامية الضالع
 خــدِّراتحتقيقــًا لتلــك الغايــة، أن يــدعو مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب،  -٦  

، لتعزيـز احلـوار حـول التنميـة ٢٠١٨يف عـام  ،رباء يف فيينـامن اخلـفريق لاجتماع عقد واجلرمية إىل 
ــة، حســب االقت ــة الوقائي ــة البديل ــك التنمي ــا يف ذل ــة، مب ــم املتحــدة البديل ــادئ األم ــذ مب ضــاء، وتنفي

التنمية البديلة والتعاون اإلقليمـي  يف جمالاإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة وااللتزامات ذات الصلة 
ُتعىن مبعاجلـة املسـائل  خدِّراتواألقاليمي والدويل بشأن سياسة متوازنة وذات توجُّه إمنائي ملراقبة امل

النحو املنصـوص عليـه يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـني  االقتصادية االجتماعية، على
الثانيـة  خـدِّراتللجمعية العامة، هبدف اإلسهام يف اجلزء الوزاري الرفيع املستوى مـن دورة جلنـة امل

  ؛٢٠١٩والستني، اليت ستعقد عام 
اجلرميـــة و خـــدِّراتالـــدول األعضـــاء ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملتشـــجِّع   -٧  

واملؤسسات املالية الدولية واجلهـات املاحنـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة وهيئـات املجتمـع املـدين 
علـى مسـتوى  وسائر أصحاب املصلحة املعنيني بالتنمية البديلة على املشاركة بنشـاط يف االجتمـاع

  وتبادل املدخالت أثناءه؛ اخلرباء
املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة الدول األعضاء وسائر اجلهـات  تدعو  -٨  

  لألغراض املبيَّنة أعاله وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
واجلرميــة أن  خــدِّراتإىل املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٩  

  دورهتا الثانية والستني تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار. يفيقدِّم إليها 
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    ٦١/٧القرار     
صدي ملشكلة املجتمع املستضعفني يف سياق التمعاجلة االحتياجات اخلاصة ألفراد     

    العاملية خدِّراتامل
  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
العامليــة ال تــزال متثــل خطــرًا شــديدًا علــى صــحة النــاس  خــدِّراتأنَّ مشــكلة امل إذ تــدرك  

  والشباب وُأسرهم وجمتمعاهتم املحلية، وسالمتهم وعلى رفاه البشرية، وخباصة األطفال 
ــة العامــة االســتثنائية الثالثــني بشــأن مشــكلة  وإذ تشــري   ــدورة اجلمعي ــة ل إىل الوثيقــة اخلتامي

العامليـة ومواجهتهـا علـى  خـدِّراتالعاملية، املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة امل خدِّراتامل
العامليـة  خدِّراتعضاء جمدَّدًا عزمها على جماهبة مشكلة املاليت أكدت فيها الدول األ )٤٨(حنو فعال"،

مـن أجـل املسـاعدة علـى ضـمان متكُّـن مجيـع  خـدِّراتوالترويج النشط ملجتمع خاٍل مـن تعـاطي امل
الناس من العيش يف صحة وكرامة وسالم وأمن وازدهار، وأكدت فيها جمدَّدًا عزمهـا علـى معاجلـة 

  بالصحة العامة والسالمة،من مشاكل اجتماعية ومشاكل مرتبطة  خدِّراتما يترتب على تعاطي امل
ضرورة التركيـز بطريقـة مناسـبة علـى األفـراد واألسـر واملجتمعـات املحليـة، يف  وإذ تدرك  

العامليـة ومواجهتهـا، ابتغـاء تعزيـز  خـدِّراتلتصـدي ملشـكلة امللإطار هنج شامل ومتكامل ومتـوازن 
  مجعاء،  ومحاية صحة وسالمة ورفاه البشرية

، ٢٠١٧كـانون األول/ديسـمرب  ١٢ ؤرَّخاملـ ٧٢/١٣٩إىل قـرار اجلمعيـة العامـة  وإذ تشري  
الذي حثَّت فيه اجلمعية الدول األعضاء على احترام ومحاية وتعزيز احلق يف التمتـع بـأعلى مسـتوى 

لعقليــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لالحتياجــات الصــحية ألكثــر ميكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيــة وا
  الفئات ضعفًا، 

ــا  وإذ تشــري أيضــًا   ــ ٥٩/٥إىل قراره ــارس  ٢٢ ؤرَّخامل ــه ٢٠١٦آذار/م ــذي أهابــت في ، ال
، تأخـذ يف خدِّراتبالدول األعضاء أن تضع، حسبما يلزم، وتنفذ سياسات وبرامج وطنية بشأن امل

  ة للنساء والفتيات، االعتبار االحتياجات املحدَّد
يسـلِّط الضـوء علـى  )٤٩(٢٠١٧ لعـام خـدِّراتهليئة الدولية ملراقبـة املاتقرير  وإذ تالحظ أنَّ  

 خـدِّراتمجلة أمور منها أنَّ نسبة كبرية من األشـخاص املصـابني باضـطرابات نامجـة عـن تعـاطي امل
  حيصلون على العالج،   ال

ــق   ــالغ القل ــيت إزاء احلــواجز اال وإذ يســاورها ب ــر، ال ــيما الفق ــة واالقتصــادية، ال س جتماعي
ختصيص ، ويف بعض احلاالت، عدم خدِّراتتزال تعرقل حصول املرأة على العالج من تعاطي امل ال

موارد كافية إلزاحة تلك احلواجز، وإذ تعي متامًا أنَّ املرأة تتأثر تأثرًا شديدًا بعواقب معيَّنة لتعـاطي 
                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٤٨(  
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يل واجلـرائم الـيت تسـهِّل زنراض املنقولـة جنسـيًّا، وبعواقـب العنـف امل، مثل اإلصابة بـاألمخدِّراتامل
  ارتكاهبا، خدِّراتامل

، الــذي أهابــت فيــه بالــدول ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٧ ؤرَّخاملــ ٦٠/٧إىل قرارهــا  وإذ تشــري  
ــة وأســرية  ــرامج واســتراتيجيات جمتمعي ــة، ب ــة واملحلي األعضــاء أن تصــوغ، وفقــًا لتشــريعاهتا الوطني

ــية ــن امل ومدرس ــة م ــيب خــدِّراتللوقاي ــوع اجلــنس وتل ــر ون ــي العم ــة وتراع ــة علمي ، تســتند إىل أدل
  احتياجات األطفال واملراهقني، وأن تنفذ تلك الربامج واالستراتيجيات وترصدها وتقيِّمها، 

بشـــأن  ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٧ ؤرَّخاملـــ ٦٠/١إىل مـــا ورد يف قرارهـــا  وإذ تشـــري أيضـــًا  
شـامل للجميـع، علـى تسـهيل املشـاركة النشـطة للمجتمـع املـدين، مبـا يف مواصلة العمل، على حنو 

، وفقًا للنظام الداخلي للجان الفنيـة التابعـة للمجلـس اط العلمية واألكادميية، يف أعماهلذلك األوسا
  االقتصادي واالجتماعي، وللممارسة الراسخة لدى اللجنة، 

تشـمل  خـدِّراتات النامجـة عـن تعـاطي املأنَّ املعايري الدولية لعـالج االضـطراب وإذ تالحظ  
  مبدأ تلبية االحتياجات املحدَّدة ألفراد املجتمع املستضعفني، حسب االقتضاء، 

بالـــدول األعضـــاء أن تتخـــذ خطـــوات إضـــافية مـــن أجـــل تعزيـــز فهمهـــا  هتيـــب  -١  
  العاملية؛ خدِّراتلالحتياجات املحدَّدة ألفراد املجتمع املستضعفني يف سياق التصدِّي ملشكلة امل

بالـدول األعضـاء أن تتخـذ خطـوات إضـافية مـن أجـل تعزيـز فهمهـا  هتيب أيضـًا  -٢  
للتحديات املحدَّدة اليت تواجه الصحة العامة والرفاه، وعوامل اخلطر اليت جتعل بعض أفراد املجتمـع 

  ؛خدِّراتعاطي اململخاطر ت بوجه خاص عرضة
ــود  هتيــب كــذلك  -٣   ــدول األعضــاء أن تكثــف اجله ــة بال ــة إىل ضــمان إمكاني الرامي

، إىل الرعايـة الصـحية واخلـدمات االجتماعيـة ألفـراد املجتمـع املستضـعفني، يف دون متييزالوصول، 
  إطار استراتيجيات شاملة خلفض الطلب؛ 

ــنظم التشــريعية  تشــجِّع  -٤   ــع ال ــا يتماشــى م ــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء ومب ال
سـيما املستضـعفني  شاركي جلميع أفراد املجتمع املعنيِّـني، الواإلدارية الوطنية، على الترويج لدور ت

  ؛ خدِّراتمنهم، يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج الوطنية املتعلقة بامل
بالسلطات الوطنية، مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية ويتوافـق مـع أحكـام  هتيب  -٥  

التـدابري والـربامج الوطنيـة املتعلقـة  تضـمنييف ، أن تنظر خدِّراتاالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة امل
بالوقاية والعالج والرعاية والتعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع تدابري فعالة ترمـي إىل 

مـن إضـرار بالصـحة العامـة ومـن عواقـب  خـدِّراتكفالة الرفـاه وتقليـل مـا يترتـب علـى تعـاطي امل
  ؛إىل أقصى حد اجتماعية
الدول األعضاء على كفالة مشاركة املـرأة يف مجيـع مراحـل وضـع وتنفيـذ  عتشجِّ  -٦  

املوجَّهــة للنســاء أو ذات الصــلة هبــن، مــع  خــدِّراتورصــد وتقيــيم السياســات والــربامج املتعلقــة بامل
، اخلاصـة نوالعنايـة باحتياجـاهتلـدى النسـاء التركيز خصوصًا على تدارك مكامن الضعف املحدَّدة 
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ل املتعلقـة باحلمـل ورعايـة األطفـال، واحتياجـات النسـاء املصـابات باالضـطرابات مبا يشمل املسـائ
 مخـدِّراتلل الغـريالنامجة عن تعاطي مواد اإلدمان يف إطار نظـم العدالـة والسـجون، وتـأثري تعـاطي 

  يل؛ زنعلى املرأة، مبا يف ذلك تعرضها للعنف امل
لسياســات والــربامج املتعلقــة وضــع وتنفيــذ ا، عنــد الــدول األعضــاء تشــجِّع أيضــًا  -٧  

الـيت تعـاجل االحتياجـات املحـدَّدة ألفـراد املجتمـع املستضـعفني، علـى التـرويج، حسـب  خدِّراتبامل
  االقتضاء، لدور تشاركي للشباب واملنظمات اليت تعمل معهم؛ 

ــدول األعضــاء علــى دراســة  كــذلك تشــجِّع  - ٨   ــوافر خــدمات العــالج مــن مــدى ال ت
اخلـدمات ذات الصـلة لفئـات السـكان املسـنني، وتقيـيم إمكانيـة وصـول هـذه  وغريها مـن خدِّراتامل

  على من حوهلم من املسنني؛ مخدِّراتالفئات إىل تلك اخلدمات وتقييم تأثري تعاطي أفراد األسرة لل
الــدول األعضــاء، ضــمن إطــار الــنُّظم التشــريعية واإلداريــة الوطنيــة، علــى تشــجِّع   -٩  

اجلة مكامن الضعف املحدَّدة املرتبطة باالضطرابات الناشئة عـن تعـاطي العمل من أجل استبانة ومع
يف أوســاط الســكان األصــليني، عنــد االقتضــاء، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للتغلــب علــى  خــدِّراتامل

العوائق اليت تعترض االستفادة من مبادرات فعالة وشاملة ومسـتندة إىل أدلـة علميـة خلفـض الطلـب 
  ؛خدِّراتعلى امل

 خـدِّراتعلى التعـاون الـدويل مـن خـالل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملشجِّع ت  -١٠  
واجلرميــة وغــريه مــن وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة، كــل يف إطــار واليتــه، مــن أجــل تقــدمي 

علــى تلبيــة الــدول األعضــاء مســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات، بنــاء علــى الطلــب، هبــدف  املســاعدة
العامليــة،  خــدِّراتة ألفــراد املجتمــع املستضــعفني يف ســياق التصــدي ملشــكلة املاالحتياجــات املحــدَّد

  بشكل مناسب على التقدم املحرز يف هذا الصدد؛ خدِّراتومواصلة إطالع جلنة امل
الـيت  خـدِّراتوضـع السياسـات والـربامج املتعلقـة بامل، عند الدول األعضاء تشجِّع  -١١  

ــراد ــدور  تعــاجل االحتياجــات املحــدَّدة ألف ــد االقتضــاء، ل ــرويج، عن املجتمــع املستضــعفني، علــى الت
  لمجتمع املدين؛ لتشاركي لألوساط العلمية واألكادميية، من خالل األدلة العلمية اليت توفرها، و

الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف تـوفري مـوارد مـن خـارج  تدعو  -١٢  
  قًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.امليزانية لألغراض املذكورة أعاله وف
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    ٦١/٨القرار     
التصدي  تعزيز وتدعيم التعاون الدويل واإلقليمي واجلهود املحلية الرامية إىل    

األفيونية  للتهديدات الدولية اليت يشكلها االستعمال غري الطيب للمؤثرات
    االصطناعية

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
، خــدِّراتبغايــات وأهــداف االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة امل التزامهــا إذ تعيــد تأكيــد  

يف ذلــك اهتمامهــا بصــحة البشــرية ورفاههــا، وكــذلك مبشــاكل الصــحة والســالمة واملشــاكل  مبــا
االجتماعية اليت متس األفراد وعموم الناس الناجتة عن تعاطي املؤثِّرات األفيونية االصـطناعية، ومنهـا 

ومـواد  خـدِّرات، وإذ تعيد أيضا تأكيـد عزمهـا علـى الوقايـة مـن تعـاطي هـذه املاملركبات الفنتانيلية
  وعلى العالج منه وعلى منع ومكافحة إنتاجها وصنعها واالتِّجار هبا بصفة غري مشروعة،اإلدمان 
ــة العامــة االســتثنائية الثالثــني بشــأن مشــكلة وإذ تشــري    ــدورة اجلمعي ــة ل إىل الوثيقــة اخلتامي

العامليـة ومواجهتهـا علـى  خـدِّرات، املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة املامليةالع خدِّراتامل
جمدَّدًا علـى أنَّ التوصـيات العمليـة الـواردة فيهـا هـي توصـيات بأكملها، وإذ تؤكد  )٥٠(حنو فعَّال"،

ــة ومتعــددة التخصصــات ومتعاضــدة، وترمــي إىل إرســاء هنــج شــامل  ــة للتجزئ ــة وغــري قابل متكامل
  العاملية ومواجهتها، خدِّراتتكامل ومتوازن للتصدي ملشكلة املوم

 خـدِّراتاملبشـأن تعزيـز تـوافر  ٢٠١٠آذار/مـارس  ١٢ ؤرَّخاملـ ٥٣/٤إىل قرارهـا  وإذ تشري  
املشروعة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة مـع العمـل يف الوقـت 

بشــأن تعزيــز  ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٦ ؤرَّخاملــ ٥٥/٧هــا، وقرارهــا نفســه علــى منــع تســريبها وتعاطي
  التدابري الرامية إىل الوقاية من اجلرعات املفرطة، وخصوصًا اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية،

بالتحدِّي الدويل الذي يثريه صنع املؤثِّرات األفيونية االصـطناعية  وإذ تعترف مع بالغ القلق  
ى حنــو غــري مشــروع واالســتعمال غــري الطــيب هلــا، وتســريبها يف بعــض احلــاالت، واالّتجــار هبــا علــ

وخصوصًا املركبـات الفنتانيليـة، والـذي يرجـع جزئيـا إىل ازديـاد الطلـب يف بعـض احلـاالت، فيمـا 
وإنفـاذ القـانون، ويف بعـض احلـاالت فيمـا يتعلـق بـاألمن  وسـالمتهميتعلق بصحة النـاس ورفـاههم 

يستغلون األسـواق بأسـاليب جديـدة مثـل بيـع املـؤثِّرات  خدِّراتاملتجرين باملالعام، وإذ تالحظ أن 
األفيونية االصطناعية والسـالئف مباشـرة علـى اإلنترنـت وتوزيعهـا مـن خـالل نظـام الربيـد الـدويل 
وشحنات نقل الطرود السريعة حبيث يتوافر ألغـراض التعـاطي عـدد متزايـد مـن املـؤثِّرات األفيونيـة 

  اخلاضعة للمراقبة الدولية وكبدائل عنها، خدِّراتاملاإلضافة إىل االصطناعية ب

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٥٠(  
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واملجتمعــات املحليــة، مــن خــالل  لــة ســالمة وأمــن األفــراد واملجتمــع العــامبكفاوإذ تلتــزم   
تكثيف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة صنع املؤثِّرات األفيونية االصطناعية واالجتار هبا على حنو 

  ضاء، غري مشروع، حسب االقت
أو املزيَّفة، اليت يزعم أهنا أدوية واليت حتتوي علـى املـؤثِّرات  املغشوشةأن املواد  وإذ تالحظ  

  للخطر، ورفاههاألفيونية االصطناعية، متثل مسألة تثري القلق ألهنا قد تعرض صحة اإلنسان 
ــوطين و وإذ تســلِّم   ــة شــاملة، علــى الصــعيد ال ــدابري عاملي ــالزم اختــاذ ت ــأنَّ مــن ال اإلقليمــي ب

والـــدويل، مـــن أجـــل كـــبح التهديـــد الـــذي يشـــكله االســـتعمال غـــري الطـــيب للمـــؤثرات األفيونيـــة 
االصطناعية، مبا يف ذلك عن طريق جدولة أكثر املؤثرات األفيونية االصـطناعية انتشـارًا واستعصـاًء 

  وضررًا على الصعيد الدويل،
للتصـدي للتحـديات الـيت يثريهـا علـى تعزيـز اإلجـراءات الوطنيـة والدوليـة  وتصميمًا منها  

االصـطناعية، مبـا يف ذلـك عواقبهـا الصـحية واالجتماعيـة  لمؤثرات األفيونيـةاالستعمال غري الطيب ل
الضارة، وإذ تشدد على أمهية تعزيز تبـادل املعلومـات وشـبكات اإلنـذار املبكـر واسـتحداث منـاذج 

ليـات االسـتعراض واجلدولـة القائمـة تشريعية وتنظيمية ووقائيـة وعالجيـة وطنيـة مناسـبة ودعـم عم
  وضررًا، ألكثر املواد انتشارًا واستعصاًءعلى األدلة العلمية 

 ،واجلرميـة خـدِّراتالذي يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين بامل ،بالدور اهلام وإذ تسلِّم  
قتضـى املعاهـدات، يف ومنظمـة الصـحة العامليـة مب خـدِّراتاهليئة الدولية ملراقبـة املب وباألدوار املنوطة

، وخباصة البيانات خدِّراتمجع البيانات لالهتداء هبا يف التوصيات بشأن اجلدولة املقدَّمة إىل جلنة امل
  املتعلقة باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية،

واجلرميـة،  خـدِّراتذين أصدرمها مكتب األمم املتحـدة املعـين بامللباملنشورين ال وإذ ترحِّب  
: حتـت عنـوانرنامج الرصد العاملي للعقاقري االصطناعية: التحليـل واإلبـالغ واالجتاهـات، يف إطار ب

 Understandingاالصطناعية، العامل املتعلق بـاملؤثرات النفسـانية اجلديـدة" ( خدِّرات"فهم سوق امل

the synthetic drug market, the NPS factor عـــد ، و"الفنتانيـــل ونظـــائره ب٢٠١٨)، يف آذار/مـــارس
ـــرور  ـــًا" ( ٥٠م ـــارس Fentanyl and its analogues: 50 years onعام ، ٢٠١٧) الصـــادر يف آذار/م

 بالنظر إىل أمهيتهما يف تعزيز الفهم الدويل للتهديدات اليت يشكلها الفنتانيل ونظائره،

 ١٥ ؤرَّخاملــــ ٥٦/٤و ،٢٠١٢آذار/مــــارس  ١٦ ؤرَّخاملــــ ٥٥/١إىل قراراهتــــا  وإذ تشــــري  
آذار/مـارس  ١٧ ؤرَّخاملـ ٥٨/١١و ،٢٠١٤آذار/مـارس  ٢١ ؤرَّخامل ٥٧/٩و ،٢٠١٣آذار/مارس 

، الـيت ٢٠١٧آذار/مـارس  ١٧ ؤرَّخاملـ ٦٠/٤و ،٢٠١٦آذار/مارس  ٢٢ ؤرَّخامل ٥٩/٨و ،٢٠١٥
تناولت تعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل بشأن املؤثرات النفسانية اجلديـدة، وال سـيما 

علومـات عـن اسـتراتيجيات خفـض العـرض والطلـب واألدلـة املسـتجدة بشـأن فيما يتعلق بتبادل امل
من أجل التصدي للتحديات الـيت  خدِّراتالنماذج العالجية الفعالة، ودعم النظام الدويل جلدولة امل

تثريها هذه املواد، وإذ تالحظ أنَّ الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة حباجـة إىل 
راءات إنفاذ القانون يف جمـال التصـدي للمـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، باعتبارهـا نوعـًا مـن تعزيز إج
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االصــطناعية، وإذ تالحــظ أيضــًا أمهيــة تلــك التــدابري يف التصــدي للخطــر الــذي يشــكله  خــدِّراتامل
  االستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية االصطناعية،

ليـات التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي القائمـة أمهيـة مواصـلة تعزيـز آ وإذ تكرِّر تأكيـد  
ملراقبة االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك من خالل مشاركة الدول 

 خدِّراتاألعضاء يف قواعد البيانات اإلقليمية أو الدولية املدعومة من مكتب األمم املتحدة املعين بامل
، وذلـك بغيـة مجـع املعلومـات، علـى أسـاس طـوعي، عـن خـدِّراتدولية ملراقبـة املواجلرمية واهليئة ال

ــاملؤثِّرات  ــة باالجتــار ب ــل املتكــاملني لالجتاهــات املتعلق ــل ذات الصــلة بالرصــد والتحلي ــع العوام مجي
  ألغراض غري طبية، واستعماهلااألفيونية االصطناعية 

الصحة العاملية، وال سيما جلنة اخلرباء املعنية  باجلهود اليت تبذهلا منظمة وإذ تنوِّه مع التقدير  
باالرهتــان للعقــاقري التابعــة هلــا، مــن أجــل إجــراء اســتعراض منــتظم لالجتاهــات اجلديــدة فيمــا يتعلــق 

إصـدار االهتـداء هبـا يف باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك املركبات الفنتانيليـة، مـن أجـل 
  ،خدِّراتها للمراقبة مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة املتوصيات بشأن إمكانية إخضاع

احلاجــة إىل بنــاء القــدرات لكفالــة ســالمة وحــدات إنفــاذ القــانون يف ســعيها  وإذ تالحــظ  
  للتصدِّي لصنع املؤثرات األفيونية االصطناعية واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 

عاونية على الصعيد الثنائي واإلقليمـي الدول األعضاء على تعزيز جهودها التحتثُّ   -١  
والعاملي من أجل احلد من الطلب على املؤثِّرات األفيونية االصطناعية الستعماهلا ألغراض غري طبية 
والتصدِّي لالجتار غري املشروع هبا، بغية محايـة صـحة النـاس ورفـاههم وسـالمتهم وإنفـاذ القـانون، 

  ب االقتضاء؛ويف بعض احلاالت، محاية األمن العام، حس
الــدول األعضــاء علــى حتسـني إمكانيــة احلصــول علــى املــواد اخلاضــعة  أيضــًا حتـثُّ  -٢  

للمراقبة لتلبية األغراض الطبية والعلمية من خالل التصدي علـى النحـو املناسـب للعوائـق املوجـودة 
لصحية وميسورية فيها العوائق املتصلة بالتشريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية ا يف هذا الشأن، مبا

والتوعية وإعداد التقـديرات والتقيـيم  والتعليم التكلفة وتدريب اختصاصيي الرعاية الصحية والتربية
واإلبالغ وحتديد أسس مرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة والتعاون والتنسـيق وتقـدمي 

  تسريبها وتعاطيها واالجتار هبا؛املساعدة على الصعيد الدويل، مع العمل يف الوقت نفسه على منع 
من خالل إشراك مجيـع وحسب االقتضاء،  أن تستكشف، بالدول األعضاء هتيب  -٣  

القطاعات املعنيـة، هنجـًا مبتكـرة لزيـادة فعاليـة التصـدي ألي هتديـد يشـكله االسـتعمال غـري الطـيب 
قليميـة للمـؤثِّرات األفيونيـة للمؤثرات األفيونية االصطناعية، ومنها توسيع نطاق املراقبة املحليـة واإل
إنفـاذ القـانون والرعايـة  تاالصطناعية، وتدعيم نظم الرعاية الصحة، وبناء قدرات املهنيني يف جماال

  الصحية للتصدي هلذا التحدي؛
بالـدول األعضـاء أن تتخـذ تـدابري مالئمـة وفقـا للتشـريعات الوطنيـة،  أيضًا هتيب  -٤  

ة الصـحية إىل التهديـدات الـيت يشـكلها االسـتعمال غـري الطـيب مثل توجيه انتباه اختصاصـيي الرعايـ
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عي املستحضـرات الصـيدالنية وموزعيهـا، للمؤثرات األفيونية االصطناعية، وتعزيز التعاون مع مصـنِّ
املـؤثرات األفيونيـة االصـطناعية الـيت ُتصـرف  إسـاءة اسـتعمالاالقتضاء، بغرض الوقايـة مـن  حسب

  ؛بوصفة طبية، ومنها الفنتانيل
إىل الدول األعضاء، عند االقتضاء، أن تواصل تقدمي معلومات إىل األمانة،  تطلب  -٥  

عـن اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل التصـدي للتحـدِّي الـدويل  ،ضمن إطار متطلبـات اإلبـالغ القائمـة
ــب  ــب إىل مكت ــة، وتطل ــة االصــطناعية ألغــراض غــري طبي ــؤثرات األفيوني ــريه اســتعمال امل ــذي يث ال

ومنظمــة  خــدِّراتواجلرميــة، بالتشــاور مــع اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل األمــم
ــة والســتني  ــاء دورهتــا الثاني ــة املســندة إىل كــل مــنهم، إبالغهــا أثن ــة، يف نطــاق الوالي الصــحة العاملي

  ُيتلقى من هذه املعلومات من الدول األعضاء؛  مبا
واجلرميـة  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل الدول األعضاء على دعمتشجِّع   -٦  

ــة امل ــة ملراقب ــإدراج  خــدِّراتواهليئــة الدولي ــة يف تعجيــل إجــراءات التوصــية ب ومنظمــة الصــحة العاملي
املؤثِّرات األفيونية االصطناعية يف نظام املراقبة الدويل، وخصوصًا من خالل زيادة تواتر اجتماعات 

رهتان للعقاقري التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وزيادة تبادل البيانـات باسـتخدام جلنة اخلرباء املعنية باال
واجلرميـة واهليئـة  خـدِّراتالبوابات اإللكترونية القائمة املدعومة من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل

  ؛خدِّراتالدولية ملراقبة امل
رميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة واجل خـدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -٧  

ومنظمة الصحة العاملية مواصلة العمل، يف إطار الربامج القائمة، على وضع ُنهج جديدة  خدِّراتامل
ومبتكــرة لتحســني التصــدي للتهديــدات الــيت يشــكلها االســتعمال غــري الطــيب للمــؤثِّرات األفيونيــة 

بإصـدار تقـارير حديثـة عـن آخـر اجتاهـات االصطناعية، مبـا يشـمل الوقايـة مـن تعاطيهـا ومعاجلتـه، 
هــذه التقــارير  وإذاعــةاالجتــار بــاملؤثِّرات األفيونيــة االصــطناعية واســتعماهلا ألغــراض غــري طبيــة 

وتعميمهــا، مــع تيســري الوصــول إىل هــذه املعلومــات مــن خــالل البوابــات اإللكترونيــة القائمــة 
  ة؛العاملي خدِّراتواستهداف األمناط اجلديدة يف مشكلة امل

الدول األعضـاء علـى أن تشـارك بنشـاط يف شـبكات اإلنـذار املبكـر، وأن تشجِّع   -٨  
والضــوابط الرقابيــة املتعلقــة هبــا وتبــادل  خــدِّراتتــروج عنــد االقتضــاء، الســتخدام قــوائم مراقبــة امل

 واجلرميـة واهليئـة الدوليـة خـدِّراتاملعلومات ذات الصلة من خالل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل
، وتعزيــز التعــاون الثنــائي ودون تــهيف نطــاق واليكــل ومنظمــة الصــحة العامليــة،  خــدِّراتملراقبــة امل

اإلقليمي واإلقليمي والدويل على استبانة التهديدات اليت يشكلها االسـتعمال غـري الطـيب للمـؤثِّرات 
هلــذه الغايــة بتــدعيم األفيونيــة االصــطناعية واحلــوادث املتعلقــة هبــذه املــواد واإلبــالغ عنهــا، والقيــام 

استخدام نظم اإلبـالغ وتبـادل املعلومـات املنشـأة علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، ومـن 
نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وبرنامج الرصـد  ،حسب مقتضى احلال ،ذلك

املتحدة املعـين  لتابعني ملكتب األمماالصطناعية: التحليل واإلبالغ واالجتاهات، ا مخدِّراتالعاملي لل
  ؛خدِّراتومشروع "آيون" التابع للهيئة الدولية ملراقبة املواجلرمية  خدِّراتبامل
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الـــدول األعضـــاء إىل العمـــل علـــى تضـــمني السياســـات الوطنيـــة املتعلقـــة  تـــدعو  -٩  
لوقايـة والعـالج ، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنيـة وحسـب االقتضـاء، عناصـَر تتعلـق باخدِّراتبامل

من املؤثرات األفيونية، مبا يشـمل  املفرطة، وخصوصًا اجلرعات خدِّراتمن امل املفرطةمن اجلرعات 
استعمال املواد املناهضة لتأثري مستقِبالت املؤثرات األفيونية، مثل النالوكسون، واختاذ تدابري أخرى 

  ؛خدِّراتملتستند إىل أدلة علمية من أجل احلد من الوفيات املرتبطة با
التزام الدول األعضاء بتبادل املعلومات ذات الصلة، حسـب االقتضـاء، مـع تؤكِّد   -١٠  

ومنظمـة الصـحة  خـدِّراتواجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
حتديـد األولويـات يف  العاملية وسائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة وتـدعيم قـدراهتا مـن أجـل

اســتعراض أكثــر املــؤثِّرات األفيونيــة االصــطناعية املســتعملة ألغــراض غــري طبيــة انتشــارًا واستعصــاًء 
  قرارات مستنرية بشأن جدولتها؛  خدِّراتوضررًا، وتسهيل اختاذ جلنة امل

 واجلرميـة خـدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين باملكذلك الدول األعضاء، و تشجِّع  -١١  
نطـاق الواليـة املسـندة إىل واملنظمات اإلقليمية والدوليـة املعنيـة، يف  خدِّراتواهليئة الدولية ملراقبة امل

، على مجع البيانات وحتليل األدلة والتشـارك يف املعلومـات يف إطـار الـربامج القائمـة فيمـا كل منهم
ض غـري طبيـة عـرب اإلنترنـت ونظـام خيص االجتار باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية الستعماهلا يف أغرا

الربيد الدويل وشحنات نقل الطرود السريعة، وعلـى مواصـلة تـدعيم تـدابري التصـدي لالجتـار هبـذه 
املواد على الصعيد القانوين وصعيد إنفاذ القانون والعدالة اجلنائيـة، اسـتنادًا إىل التشـريعات الوطنيـة 

  والتعاون الدويل، من أجل كبح تلك األنشطة؛
الدول األعضاء على تبادل املعلومات، بالقدر املمكن ومبـا يتفـق مـع ُتشجِّع أيضًا   -١٢  

األطر القانونية الوطنية، بشأن املعدات اليت يكثر استخدامها يف صنع املؤثرات األفيونية االصطناعية 
  على حنو غري مشروع ويف التعرف عليها؛

واجلرمية أن يدعو، بالتعاون مـع  دِّراتخإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -١٣  
فريـق خـرباء حكـومي لومنظمـة الصـحة العامليـة، إىل عقـد اجتمـاع  خـدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل

التحـدي الـدويل الـذي  ملناقشـة، املخـدِّرات دويل، قبل انعقاد الدورة العادية الثانيـة والسـتني للجنـة
ذات  املشـاكلعرفة املزيد عن من أجل ماألفيونية االصطناعية  يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات

الصلة واقتـراح عناصـر أساسـية لوضـع تـدابري دوليـة للتصـدِّي لـه، مـع مراعـاة مـا قـد يترتـب علـى 
  االجتماع من تكاليف بالنسبة للدول األعضاء؛

ــز ترحِّــب  -١٤   ــة إىل اختــاذ إجــراءات مــن أجــل تعزي ــدول األعضــاء الرامي ــادرات ال  مبب
التعــاون والتنســيق علــى الصــعيد الــدويل بشــأن تــدابري التصــدِّي املالئمــة للتهديــدات الــيت يشــكلها 
االسـتعمال غـري الطــيب للمـؤثِّرات األفيونيــة االصـطناعية علــى الصـعيد الــوطين واإلقليمـي والــدويل، 

هــذه  إطـار يف، وتقــدمي حلـول اسـتراتيجية يف هـذا الشـأن ومعرفـة املزيـد عـن التحــديات املطروحـة
  التدابري املنسقة؛
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واجلرميـة إىل أن يواصـل االضـطالع  خـدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -١٥  
بدور اهليئة املنسقة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ أنشـطة التصـدي 

  صطناعية؛للتحديات اليت يثريها االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية اال
الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  تدعو  -١٦  

  لألغراض املبيَّنة أعاله وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

    ٦١/٩القرار     
  غري املشروعة خدِّراتمحاية األطفال من مشكلة امل    

 
 ،خدِّراتإنَّ جلنة امل 

، خــدِّراتالتزامهــا بغايــات وأهــداف االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة امل إذ تعيــد تأكيــد 
ــة والعامــة املتعلقــة بالصــحة يف ذلــك اهتمامهــا بصــحة البشــرية ورفاههــا،  مبــا وبالتحــديات الفردي

وكــذلك، غــري املشــروعة  خــدِّراتامل والشــؤون االجتماعيــة والســالمة الــيت تنشــأ مــن جــراء تعــاطي
  ، خصوصًا لدى األطفال، خدِّراتاجلرائم املتصلة بامل جراء حسب مقتضى احلال، من

ومبرافـق معاجلـة  إىل حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغـه وإذ تشري  
األمراض وإعادة التأهيل الصحي، والعمل على ضمان عدم حرمان أي طفل من حقـه يف احلصـول 

  على خدمات الرعاية الصحية هذه،
علــى أن تتَّخــذ منهــا  ٣٣ املــادةالــيت تــنصُّ  )٥١(اتفاقيــة حقــوق الطفــل، إىليضــا أ تشــريوإذ   

ــة  ــة واالجتماعي ــدابري التشــريعية واإلداري ــا يف ذلــك الت ــدابري املناســبة، مب ــع الت ــدول األطــراف مجي ال
واملــؤثرات العقليــة، حســبما  مخــدِّراتاألطفــال مــن االســتخدام غــري املشــروع لل لوقايــةوالتربويــة، 

يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، وملنع استخدام األطفال يف إنتاجهـا واالجتـار هبـا بطريقـة  ُحدِّدت
  غري مشروعة،

إىل التزامات األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل بـاحترام وضـمان حقـوق وإذ تشري كذلك   
ن أو كل طفل دون متييز من أي نوع، بغض النظر عن العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدي

اآلراء السياسية وغري السياسية أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو اإلعاقة أو املـيالد أو أي 
  وضع آخر للطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه،

الوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـني، املعنونـة  مـن جديـد تؤكِّدوإذ   
الـيت أكـدت  )٥٢(العاملية ومواجهتها علـى حنـو فعـال"، خدِّراتبالتصدي ملشكلة امل "التزامنا املشترك

  العاملية، خدِّراتفيها الدول األعضاء جمدَّدًا عزمها على جماهبة مشكلة امل

                                                                    

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥١(  
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الـيت أعلنـت فيهـا الـدول األعضـاء  )٥٣(،٢٠٣٠إىل خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  وإذ تشري  
مؤاتية لإلعمال الكامل حلقوق األطفال وقدراهتم، ويشمل ذلك إقامة  التزامها بالسعي إىل هتيئة بيئة

مدارس آمنة وحتقيق الترابط يف املجتمع واألسرة، ووضع هناية لضـروب سـوء املعاملـة واالسـتغالل 
  ،ألطفال والتعذيب الذي يتعرضون لهواالجتار ومجيع أشكال العنف اليت متارس ضد ا

 ضــمانات خاصــة لرعايــة األطفــال ومحــايتهم بــالنظر ضــرورة تــوفري وإذ تضــع يف اعتبارهــا 
  العقلي،البدين ولضعفهم وعدم اكتمال نضجهم 

إىل أن اتفاقية حقوق الطفل تقضي بإيالء االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضـلى وإذ تشري  
  عند اختاذ مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، 

الــذي أقــرت فيــه بــأنَّ  ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٢ ؤرَّخاملــ ٥٩/٦قرارهــا  إىل وإذ تشــري أيضــا  
  ، خدِّراتاألطفال معرضون على حنو خاص ملخاطر فردية أو بيئية ترتبط بتعاطي امل

الذي أبرزت فيه، مـن  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخامل ٦٠/٧قرارها  إىل وإذ تشري كذلك  
بــرامج واســتراتيجيات جمتمعيــة وأســرية ومدرســية، قائمــة علــى األدلــة  مجلــة أمــور، ضــرورة وضــع

مبـا يتناسـب مـع عمـرهم ويلـيب احتياجـاهتم، ومراعـاة أمهيـة  خـدِّراتالعلمية لوقاية األطفـال مـن امل
، اليت تشـكل أداة قيمـة يف هـذا الشـأن حيـث خدِّراتاملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املاستخدام 

دلة العلمية املتاحة حاليا وشرحا للتدخالت والسياسات املتبعة وخصائصها اليت تتضمن خالصة لأل
  ثبت أهنا حققت نتائج وقائية إجيابية،

تعزيـز التـدابري الراميـة بشـأن  ٢٠١٧آذار/مـارس  ١٧ ؤرَّخاملـ ٦٠/٨قرارهـا وإذ تشري إىل   
نقولة بالدم املرتبطـة بتعـاطي إىل الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وسائر األمراض امل

ــدابري التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز علــى خــدِّراتامل ــادة التمويــل املقــدَّم لت ، وزي
  ،خدِّراتولسائر تدابري خفض الطلب على امل خدِّراتالصعيد العاملي ولتدابري الوقاية من تعاطي امل

التـدابري الصـحية الرئيسـية ملواجهـة  مـنيـة هـي بأن الوقاية القائمة على األدلة العلموإذ تسلم   
العاملية وأنه ينبغي مواصـلة وضـع وتنفيـذ تـدخالت وسياسـات ونظـم وقائيـة فعالـة  خدِّراتمشكلة امل

تراعي العمر ونوع اجلـنس، مـع االسـتمرار يف تعزيزهـا، حسـب االقتضـاء، بأسـلوب متكامـل يراعـي 
احتياجات  حمور هذه التدخالت والسياسات والنظموأنه ينبغي أن يكون احتياجات األطفال اخلاصة 

صـمم خصيصـا لتلبيـة تلـك االحتياجـات، وذلـك يف إطـار انتهـاج أن تاألفراد واألسـر واملجتمعـات و
  ، ويف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان،خدِّراتسياسات وطنية شاملة ومتوازنة بشأن امل

لعواقـب الـيت يتعـرض هلـا األطفـال يف هـذا إزاء األخطار واملخـاطر واوإذ تعرب عن القلق   
غــري املشــروعة الــيت تصــمم  خــدِّراتامل تعــاطيالشــأن، مبــا يشــمل التســمم العرضــي، باإلضــافة إىل 

  ،وييسر احلصول عليها بطريقة جذابة للطفل
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مواصلة توريط بعض األطفال واستخدامهم واستغالهلم بشكل نشيط يف  وإذ تالحظ بقلق  
ملشـروعة، وإنتـاج العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثرات العقليـة وصـنعها واالجتـار هبـا زراعة املحاصيل غـري ا

احتمـال ويف بعـض أحنـاء العـامل،  خدِّراتبصورة غري مشروعة ويف سائر أشكال اجلرائم املتصلة بامل
  تلك األنشطة غري املشروعة أثرا سيئا على منوهم أو تضر بصحتهم ورفاههم، تتركأن 

لـى أن اختـاذ التـدابري املناسـبة حلمايـة األطفـال مـن أخطـار وخمـاطر ع تعيد التأكيد  -١  
غــري املشــروعة واالجتــار هبــا يــؤدي إىل حســن منــو األطفــال ورفــاههم  خــدِّراتوعواقــب تعــاطي امل

  ويناسب مصلحتهم الفضلى؛
بالـدول األعضـاء أن تنفـذ بفعاليـة الصـكوك القانونيـة الدوليـة والتشـريعات هتيب   -٢  

غري املشروعة واالجتار هبـا  خدِّراتمة ذات الصلة من أجل وقاية األطفال من تعاطي املالوطنية القائ
وتنفيذها  خدِّراتوأن تتخذ كل التدابري املناسبة لضمان وضع استراتيجيات وطنية ودولية ملراقبة امل
  بأسلوب يراعي العمر ونوع اجلنس ويأخذ يف االعتبار مصلحة الطفل الفضلى؛

أن تواصــل، بالتعــاون مــع كيانــات إىل  خــدِّراتالدوليــة ملراقبــة امل اهليئــة تــدعو  -٣  
الدويل القائم  القانوينطار اإلاستكشاف كيفية استخدام املتحدة املعنية، كل يف إطار واليته،  األمم

، األطـرافاالقتضـاء، فيمـا خيـص الـدول  حسب، آخذة يف االعتبار، بكفاءة أكرب خدِّراتملراقبة امل
، ومنـع غـري املشـروعة خـدِّراتاألطفال مـن تعـاطي امل اإلنسان ذات الصلة، لوقاية اتفاقيات حقوق

ــاقري  ــاج العق ــة املحاصــيل غــري املشــروعة وإنت ــال واســتخدامهم واســتغالهلم يف زراع ــوريط األطف ت
املخدِّرة واملـؤثرات العقليـة وصـنعها واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة ويف سـائر أشـكال اجلـرائم 

  ؛خدِّراتاملتصلة بامل
بالــدول األعضــاء أن تتخــذ تــدابري عمليــة فعالــة قائمــة علــى األدلــة العلميــة  هتيــب  -٤  

غـري املشـروعة،  خـدِّراتتراعي العمر ونوع اجلنس من أجل وقاية األطفال مـن البـدء يف تعـاطي امل
م غـري املشـروعة، وتعزيـز مهـاراهت خـدِّراتوذلك بتزويدهم مبعلومات صحيحة عن خماطر تعاطي امل

ــار أمنــاط العــيش الصــحية  ــةوفــرص اختي ــة  وهتيئ ــات اجتماعي ــال، وبيئ ــة األطف صــحية داعمــة لتربي
ضمان املساواة يف احلصول على التعليم والتدريب املهين، وبتنفيذ برامج وقائية قائمة على األدلـة وب

  العلمية يف طائفة من البيئات، مبا يشمل األسر واملدارس واملجتمعات املحلية؛
واجلرمية أن يواصل مجع وحتليل  خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل بتطل  -٥  
 املزيـد مـن البحـوث عـنإجـراء وأن يـدعم  يف هذا الشأن وتصنيفها حبسـب العمـر واجلـنس بيانات

 همبــني األطفــال وتــوريط غــري املشــروعة خــدِّراتاملاألخطــار واملخــاطر والعواقــب املقترنــة بتعــاطي 
تغالهلم يف زراعـة املحاصـيل غـري املشـروعة، وإنتـاج العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثرات واستخدامهم واس

  ؛خدِّراتالعقلية وصنعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة ويف سائر أشكال اجلرائم املتصلة بامل
واجلرمية أن يساعد الـدول  خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب أيضا  -٦  

، تراعي العمر ونـوع اء على طلبها، يف وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية فعالةاألعضاء، بن
غـري  خـدِّراتتعـاطي املاألخطـار واملخـاطر والعواقـب املقترنـة ب من أجل محاية األطفال من اجلنس،
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ومنع توريط األطفال واستخدامهم واستغالهلم يف زراعة املحاصيل غري املشـروعة وإنتـاج املشروعة 
لعقاقري املخدِّرة واملـؤثرات العقليـة وصـنعها واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة ويف سـائر أشـكال ا

، مبـا يف ذلـك حقـه يف ، مـن أجـل كفالـة تعزيـز حقـوق الطفـل ومحايتهـاخدِّراتاجلرائم املتصلة بامل
  التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه؛

ملمارســات يف صــوغ وتنفيــذ ورصــد تبــادل أفضــل اعلــى الــدول األعضــاء  عشــجِّت  - ٧  
األخطـار واملخـاطر  إىل محاية األطفـال مـنوالرامية املراعية للعمر ونوع اجلنس  وتقييم االستراتيجيات

ومنع توريط األطفال واسـتخدامهم واسـتغالهلم يف غري املشروعة  خدِّراتتعاطي املاملقترنة ب والعواقب
ري املخدِّرة واملؤثرات العقلية وصنعها واالجتار هبـا بصـورة زراعة املحاصيل غري املشروعة وإنتاج العقاق

؛ وتــدعو مكتــب األمــم املتحــدة املعــين خــدِّراتغــري مشــروعة ويف ســائر أشــكال اجلــرائم املتصــلة بامل
  ؛ يف هذا الصدد ، بناء على الطلب،واجلرمية إىل مساعدة الدول األعضاء خدِّراتبامل

املعـايري الدوليـة للوقايـة مـن تعـاطي  اسـتخدام إىل النظـر يفالـدول األعضـاء  تدعو  -٨  
، خــدِّراتلــدى صــوغ بــرامج واســتراتيجيات جمتمعيــة وأســرية ومدرســية للوقايــة مــن امل خــدِّراتامل

، وتبـادل أفضـل املمارسـات وصـوغ ولدى تنفيذ تلك الربامج واالستراتيجيات ورصدها وتقييمهـا
  ؛خدِّراتايتهم من تعاطي املبرامج واستراتيجيات فعالة موجهة حنو األطفال لوق

املعـــايري الدوليـــة لعـــالج الـــدول األعضـــاء إىل النظـــر يف اســـتخدام  ًاضـــيأ تـــدعو  -٩  
لـدى صـوغ وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم بـرامج واسـتراتيجيات  خـدِّراتاالضطرابات املتصلة بتعاطي امل

ج ، وتبــادل أفضــل املمارســات وصــوغ بــرامج واســتراتيجيات فعالــة لعــالخــدِّراتعــالج تعــاطي امل
  موجهة حنو األطفال؛ خدِّراتتعاطي امل
الــدول األعضــاء إىل تعزيــز خطــط الرعايــة الشــاملة لألطفــال، وال  كلذكــ تــدعو  -١٠  

سيما اليتامى وأطفال الشوارع، املصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية وسـائر األمـراض األخـرى 
يع الـربامج الراميـة إىل معاجلـة وأن تنظـر يف تنفيـذ وتوسـ خـدِّراتاملنقولة بالـدم واملقترنـة بتعـاطي امل

بأسـلوب يراعـي العمـر ونـوع  خدِّراتتعرض األطفال إىل األخطار واملخاطر والعواقب املتصلة بامل
الـدليل الفـين املوجـه إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند االقتضـاء،  أيضًااجلنس، وتدعو الدول األعضاء 

بـاحلقن مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية  راتخـدِّللبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعـاطي امل
وتــوفري العــالج والرعايــة هلــم الصــادر عــن منظمــة الصــحة العامليــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

  ؛املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز برنامج األممواجلرمية و خدِّراتبامل
 فعالة حلماية األطفال من التعرض للمخاطر الدول األعضاء على اختاذ تدابري حتث  -١١  

غري املشروعة، مبا يشمل التسمم العرضي، باإلضافة  خدِّراتواألخطار والعواقب املقترنة بتعاطي امل
  وييسر احلصول عليها؛ بشكل جذاب للطفلغري املشروعة اليت تصمم  خدِّراتامل تعاطيإىل 

ســني ســبل تصــدي العدالــة اجلنائيــة مواصــلة حت الــدول األعضــاء علــى أيضــاحتــثُّ   -١٢  
عن توريط األطفال واستخدامهم واستغالهلم يف زراعة املحاصيل غري املشروعة وإنتـاج  للمسؤولني

العقاقري املخدِّرة واملـؤثرات العقليـة وصـنعها واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة ويف سـائر أشـكال 
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ى مـع التشـريعات الوطنيـة وتتناسـب مـع ، وعلى فـرض عقوبـات تتماشـخدِّراتاجلرائم املتصلة بامل
  ؛خطورة اجلرمية املرتكبة

واجلرميــة أن يقــدِّم إليهــا، يف  خــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -١٣  
  دورهتا الثانية والستني، ويف إطار التزامات اإلبالغ القائمة، تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار؛

اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  الدول األعضاء وسائر تدعو  -١٤  
  لألغراض املبيَّنة أعاله وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
    ٦١/١٠قرار ال    
  املخدِّرات  أعمال التحضري للجزء الوزاري املزمع عقده أثناء دورة جلنة    

    ٢٠١٩عام  الثانية والستني يف
  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
، املعنون "األعمال التحضريية للدورة الثانيـة والسـتني للجنـة ٦٠/١قرارها  تؤكِّد جمددًا إذ  

  بأكمله، "،٢٠١٩، املزمع عقدها يف عام خدِّراتامل
 هتــادورللجــزء الــوزاري الــذي ســيعقد أثنــاء أن تكــون الترتيبــات التنظيميــة  رتقــرِّ  -١  

  ، كما يلي:٢٠١٩ عام املستهدف، وهو وعدامليف ضوء ، الثانية والستني
  ؛يتألف اجلزء الوزاري من مناقشة عامة  (أ)  
غرار صيغة املناقشة العامـة الـيت ُأجريـت يف إطـار اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن على   (ب)  

، ســوف ٢٠١٤، والســابعة واخلمســني، يف عــام ٢٠٠٩دوريت اللجنــة الثانيــة واخلمســني، يف عــام 
يع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة. وتتبـع ترتيبـات تكون جلسات املناقشة العامة مفتوحة أمام مج

اجللوس الربوتوكول الـذي تطبِّقـه اجلمعيـة العامـة. وبعـد الكلمـات االسـتهاللية الـيت سـوف يلقيهـا 
واجلرمية ورئـيس اهليئـة الدوليـة  خدِّراتاألمني العام واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

سـُتعطى الكلمـة للممثِّلـني الرفيعـي املسـتوى واملدير العام ملنظمـة الصـحة العامليـة،  خدِّراتملراقبة امل
للدول األعضاء الـيت تتـرأس املجموعـات اإلقليميـة، مث سـتعطى للممثِّلـني الرفيعـي املسـتوى للـدول 
ــربامج  ــا فيهــا ال ــة لألمــم املتحــدة، مب ــات تابع ــد يلقــي رؤســاء كيان ــة. وق األعضــاء بصــفتهم الوطني

ديق والوكاالت املتخصِّصة واللجان اإلقليمية، كلمات يف املناقشـة العامـة. وسـوف يشـارك والصنا
يف هـــذه اجللســـات ممثِّلـــو املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات املركـــز 

مـن النظـام الـداخلي  ٧٦و ٧٤االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي، وفقـًا للمـادتني 
  نية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛للجان الف
تشــارك  نيمائــدة مســتديرة تفــاعليسيتضــمن اجلــزء الــوزاري أيضــا عقــد اجتمــاعي   (ج)  
  يف إطار اجللسات العامة: املناقشات العامةبالتوازي مع  أصحاب املصلحة جهات متعددة من فيهما
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إىل  املـذكورين، نيالتفـاعلياملائدة املسـتديرة  ياجتماع لمشاركة يفل وجه الدعوةت  ‘١‘  
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول اليت هلا مركز مراقب واملراقبني، مبا يف ذلك 
املنظمات الدولية ذات الصلة اليت هلا مركز مراقب وكيانات منظومة األمم املتحدة وممثلـو 

واألكادمييـة واجلماعـات املنظمات غري احلكومية وممثلو املجتمع املـدين واألوسـاط العلميـة 
  ؛الشبابية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف اجلزء الوزاري

جمــوعتني ملممــثالن  املــذكورين املائــدة املســتديرة ييتشــارك يف رئاســة اجتمــاع  ‘٢‘  
  إقليميتني خمتلفتني، ترشِّح كالًّ منهما جمموعُته اإلقليمية؛

 ترشـحهممن فريق مكون من مخسة مناظرين يتألف كل اجتماع مائدة مستديرة   ‘٣‘  
فرقة العمل املعنيـة بـاملجتمع املـدين. وميكـن للفريـق  ترشحهاملجموعات اإلقليمية، ومناظر 

ميثالن كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة. وتضـع  ،أن يضم أيضًا متكلمني اثنني على األكثر
ع،  اللجنـة ، بالتشـاور مـع مكتـبخـدِّراتجلنـة املرئيسة  القائمـة النهائيـة للمنـاظرين املوسـَّ

  واملتكلمني اآلخرين؛
َتعقب مداخالت املناظرين مناقشة تفاعلية. وسعيًا إلتاحة الفرصـة أمـام مشـاركة   ‘٤‘  

ــائق،  ــاظرين مخــس دق أكــرب عــدد ممكــن مــن املتكلمــني، جيــب أالَّ تتجــاوز مــداخالت املن
  تتجاوز مداخالت املشاركني ثالث دقائق؛ وأالَّ

ص ، إضــافة إىل ملخَّــعامــةللمناقشــة ال ًاصــاجللســة العامــة ملخَّ ئيســة أثنــاءتقــدم الر  (د)  
  ؛نياالجتماع ينهذ رئيسااملائدة املستديرة يعدُّه  يللنقاط البارزة اليت تثار أثناء اجتماع

مجيع الدول األعضاء والدول اليت هلا مركز املراقـب واملـراقبني علـى النظـر  تشجِّع  -٢  
  اجلزء الوزاري على أعلى مستوى ممكن؛ يف تمثيلاليف أن يكون 

مجيــع الــدول األعضــاء والكيانــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة علــى  تشــجِّع  -٣  
حتضــريًا لعقــد اجلــزء الــوزاري يف عــام  خــدِّراتجلنــة امليف املناقشــات الــيت ســتعقدها  جبــداملشــاركة 
املحققة واإلجنازات املبذولة ن اجلهود ، بغية تعزيز التبادل املتعمق للمعلومات واخلربات بشأ٢٠١٩

  العاملية ومواجهتها؛ خدِّراتواملمارسات الفضلى يف جمال التصدِّي ملشكلة املالقائمة والتحدِّيات 
يف دورهتـا احلاديـة والسـتني املسـتأنفة خمططـا ملسـار  أن تعرض الرئيسة عليها تقرِّر  -٤  

بـني  فتـرة مـا يف سياق االجتماعات اليت تعقد يف ، مبا يف ذلكملواصلة النظر فيه ٢٠١٩بعد عام  ما
  الثانية والستني، يف ضوء األعمال التحضريية للجزء الوزاري. قبل انعقاد الدورة الدورات
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    ٦١/١١قرار ال    
الوصم من أجل ضمان توافر خدمات الصحة والرعاية  على مناهضةتشجيع ال    

    هلم إىل تلك اخلدمات وتقدميها هلم، ووصوخدِّراتواخلدمات االجتماعية ملتعاطي امل
  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
مـن أجـل املسـاعدة ومواجهتها العاملية  خدِّراتشكلة اململ على التزامها بالتصدي حترصإذ  

أمـن وازدهـار، كـذلك يف و، على ضمان متكُّـن مجيـع النـاس مـن العـيش يف صـحة وكرامـة وسـالم
املشـاكل االجتماعيـة، الـيت الناس وسالمتهم و صحةشاكل مل التصديا على هتؤكد جمدَّدًا عزم إذو

  ،خدِّراتعن تعاطي امل ميكن أن تنتج
الوثيقة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـني، املعنونـة "التزامنـا وإذ تشري إىل   

ت فيهــا الــيت أكــد )٥٤(العامليــة ومواجهتهــا علــى حنــو فعــال"، خــدِّراتاملشــترك بالتصــدي ملشــكلة امل
العامليـة والتـرويج النشـط ملجتمـع خـاٍل  خدِّراتالدول األعضاء جمدَّدًا عزمها على جماهبة مشكلة امل

من أجل املساعدة على ضمان متكُّن مجيع الناس من العيش يف صحة وكرامة  خدِّراتمن تعاطي امل
علـى تعـاطي  مـا يترتـب وسالم وأمـن وازدهـار، وأكـدت فيهـا جمـدَّدًا عزمهـا علـى ضـمان معاجلـة

  والسالمة، العامة بالصحة من مشاكل اجتماعية ومشاكل مرتبطة خدِّراتامل
، خـدِّراتالتزامهـا بغايـات وأهـداف االتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة امل إذ تعيد تأكيـدو  

يف ذلك اهتمامها بصحة البشـرية ورفاههـا، ومبـا ينشـأ عـن تعـاطي العقـاقري املخـدِّرة واملـؤثرات  مبا
  وعموم الناس،األفراد  اليت متسجتماعية واملشاكل اال ة والسالمةصحالقلية، من مشاكل الع

بـأنَّ اجلهـود الـذي تسـلم فيـه  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١ ؤرَّخامل ٥٧/٤إىل قرارها وإذ تشري   
ــاطي امل ــن تع ــايف املصــابني باضــطرابات نامجــة ع ــدعم تع ــة ل ــع  خــدِّراتاملبذول ــق م جيــب أن تتواف

  ،خدِّراتتعلقة حبقوق اإلنسان وأن تنفذ يف إطار االتفاقيات الدولية ملراقبة املااللتزامات امل
إىل توصــية الــدول األعضــاء الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة  وإذ تشــري أيضــا  

هو اضـطراب صـحي معقـد  مخدِّراتاالعتراف بأنَّ االرهتان للالعامة االستثنائية الثالثني بأن يتم 
وامل، يتسم بطابع مزمن ونكوصي وله أسباب وعواقب اجتماعية، وميكـن الوقايـة منـه متعدد الع

وبــرامج  املســتند إىل أدلــة علميــة، خــدِّراتاملتعــاطي وعالجــه بوســائل منهــا العــالج الفعــال مــن 
وتـدعيم قـدرات الرعايـة الالحقـة لألفـراد مبا يف ذلك الربامج املجتمعيـة،  الرعاية وإعادة التأهيل،

 باضطرابات ناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان وإعادة تأهليهم ومعافـاهتم وإعـادة إدمـاجهم املصابني
االقتضــاء، املســاعدة علــى إعــادة االنــدماج فعليــا يف ســوق  حســبيف املجتمــع بوســائل تشــمل، 
  ،العمل وخدمات دعم أخرى

                                                                    

 .٣٠/١-دا مرفق قرار اجلمعية العامة  )٥٤(  
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ــدرك   ــز  وإذ ت ــةضــرورة التركي ــ بطريق ــات املحلي ــراد واألســر واملجتمع ــى األف ة مناســبة عل
العامليــة  خــدِّراتلتصــدي ملشــكلة املل، يف إطــار هنــج شــامل ومتكامــل ومتــوازن كلــهواملجتمــع 

  ومواجهتها، ابتغاء تعزيز ومحاية صحة وسالمة ورفاه البشرية مجعاء،
مــن التبعــات  واخلشــيةوالتمييــز  القائمــة علــى الوصــم واقــفاملبــأن التهمــيش و موإذ تســلِّ  

السـعي  صلة بالعمل قد تثين الكثريين ممـن حيتـاجون إىل املسـاعدة عـناالجتماعية أو القانونية أو املت
 اجتنـاباحلصول عليهـا، وقـد تـدفع مـن هـم يف حالـة مسـتقرة مـن التعـايف الطويـل األجـل إىل  إىل

  اإلفصاح عن وضعهم كأشخاص يتعافون من اإلدمان،
منـع التهمـيش يف  لعامـةبالوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعيـة ا وإذ تسترشد  

شـجيع املشـاركة الطوعيـة لألفـراد ويف ت عـدم الوصـم الترويج للمواقـف القائمـة علـىاالجتماعي و
يف برامج العالج مبـوافقتهم الواعيـة، حيثمـا كـان  خدِّراتاملصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي امل

ية يشارك فيها، حيثما كـان هذا يتوافق مع التشريعات الوطنية، وصوغ وتنفيذ برامج ومحالت توع
خاضعون لربنامج تعاف طويل األمد، منعا للتهمـيش االجتمـاعي وتروجيـا  خمدِّراتمناسبا، متعاطو 

على طلب العالج والرعاية، واختاذ  خدِّراتللمواقف املناهضة للَوْصم، وكذلك تشجيع متعاطي امل
  ،ذا املجالتدابري لتسهيل احلصول على العالج وتوسيع نطاق القدرات يف ه

بإعادة تأكيد الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامـة ًا وإذ تسترشد أيض  
كيانـات سـائر واجلرميـة و خـدِّراتعلى ضرورة توطيد التعاون بني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل

الدول األعضاء يف تنفيذ ه من جهود من أجل دعم ونبذلياألمم املتحدة، كل يف نطاق واليته، فيما 
مبا يتوافق مع االلتزامات السارية بشـأن حقـوق اإلنسـان، ومـن  خدِّراتاملعاهدات الدولية ملراقبة امل

أجل تعزيز محاية واحترام حقوق اإلنسان جلميع األفراد وكـرامتهم يف سـياق السياسـات والقـوانني 
  ،خدِّراتبامل املعنيةواالستراتيجيات والربامج 

يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثـني أن الدول األعضاء أوصت أيضا حظ تالوإذ   
بتشجيع وتوطيد التعاون اإلقليمي والـدويل علـى صـوغ وتنفيـذ املبـادرات اخلاصـة  ،للجمعية العامة

بالعالج، وعلى تعزيز أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات، وضـمان إمكانيـة الوصـول دون متييـز 
االجتماعي والعالج السـلوكي والعـالج - طائفة واسعة من التدخالت، مبا فيها العالج النفساينإىل

باألدوية، حسب االقتضاء ومبا يتوافـق مـع التشـريعات الوطنيـة، وكـذلك إىل بـرامج إعـادة  املدعوم
ات يف التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع ودعم التعايف، مبا يشمل تيسري احلصول على تلك اخلـدم

السـجن، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملـا للنسـاء واألطفـال والشـباب مـن اخلروج مـن السجون وبعد 
  الصدد،احتياجات خاصة يف هذا 

الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــني العمليــة التوصــية إىل  تشــريوإذ   
ة يدمات الصـحاخلـييـزي، إىل مت دونبشأن ضمان إمكانيـة الوصـول، علـى أسـاس  ،للجمعية العامة

الرعاية واخلدمات االجتماعية يف سياق برامج الوقاية والرعاية األولية والعـالج، مبـا فيهـا خدمات و
لألشخاص الذين هم يف السجون أو قيـد االحتجـاز السـابق للمحاكمـة، والـيت  اليت توفَّراخلدمات 
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ر حصـول يتعيَّن أن تكون على مستوى مساٍو للخدمات املتاحة يف ا ملجتمـع املحلـي، وضـمان تيسـُّ
النساء، مبن فيهن املحتجزات، على خدمات ومشورة صحية كافية، مبا فيها اخلدمات الالزمة أثناء 

  ،احلمل على وجه اخلصوص
بشـــأن التعـــاون الـــدويل صـــوب  اإلعـــالن السياســـي وخطـــة العمـــلإىل  وإذ تشـــري أيضـــًا  

 انيطلبـ نذيلـال )٥٥(،٢٠٠٩لعـام  العامليـة خـدِّراتاملاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهـة مشـكلة 
الدول األعضاء، يف مجلة أمور، أن توفر التـدريب املناسـب يف إطـار نظـم العدالـة اجلنائيـة و/أو  من

نظم السجون من أجل دعم التدابري األخالقية املستندة إىل األدلة العلميـة لضـمان انتهـاج املـوظفني 
  لية من التحامل والوصم،مواقف قائمة على االحترام خا

تـرويج أو إعـداد أو مراجعـة أو الذي أعربت عنه الدول األعضاء إزاء  االلتزام روإذ تكرِّ  
علميــة أدلــة ، تســتند إىل خــدِّراتالــة وشــاملة ومتكاملــة خلفــض الطلــب علــى املتــدعيم بــرامج فعَّ

كــر والعــالج والرعايــة وتشــمل طائفــة مــن التــدابري، منهــا خــدمات الوقايــة األوَّليــة والتــدخل املب
وإعادة التأهيـل واإلدمـاج يف املجتمـع وخـدمات الـدعم ذات الصـلة، وهتـدف إىل تعزيـز الصـحة 

األفـراد واُألسـر واملجتمعـات املحليـة وإىل احلـد ممـا يترتـب علـى تعـاطي  بـنيوالرفاه االجتمـاعي 
التحـديات اخلاصـة  آخذة يف االعتبار، ككلمن عواقب وخيمة على األفراد واملجتمع  خدِّراتامل

  ،خدِّراتاليت يتعرض إليها متعاطو امل
ــوهوإذ    ــام  تن ــة املســتدامة لع ــدول األعضــاء  )٥٦(،٢٠٣٠خبطــة التنمي ــا ال ــيت تعهــدت فيه ال

  ،هااألهداف املعلنة في السعي إىل بلوغيتخلَّف أحد عن الركب يف  بأالَّ
قـرار قـد يسـتلزم مـن الـدول الوصـم متاشـيا مـع أغـراض هـذا ال القضاء علىبأن  ملِّستوإذ   

األعضاء أن تبذل جهودا شاملة ومتوازنة، وفقا للتشريعات الوطنية والسياقات الوطنيـة واإلقليميـة، 
مع احترام التنوع الثقايف، حسب االقتضاء، وبأسلوب يتجنب تقويض اإلجراءات القضـائية أو أي 

  صلحة العامة،تدابري مشروعة ضرورية تتخذها من أجل منع اجلرمية ومحاية امل
ــا  وإذ تشــري   ــ ٥٩/٥إىل قراره ــارس  ٢٢ ؤرَّخامل ــى ٢٠١٦آذار/م ــة ، وإذ تشــدد عل أمهي

 الغـري أو يتـأثرن بتعـاطي خـدِّراتالنساء والفتيات الـاليت يتعـاطني املمراعاة التحديات اليت تواجه 
السياسـات  يفواالحتياجات اخلاصة هلن وأمهية تعمـيم مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية  مخدِّراتلل

  ،خدِّراتالوطنية بشأن امل
الدول األعضاء على أن تروج، حسب االقتضاء وضـمن سـياقاهتا الوطنيـة  تشجع  -١  

واإلقليمية، النتهاج مواقف خالية من الوصم لـدى أجهزهتـا وقطاعـات اخلـدمات االجتماعيـة عنـد 
االجتماعيـة وخـدمات وضع وتنفيذ سياسات قائمة على األدلة العلميـة لتـوفري اخلـدمات الصـحية و

                                                                    

 .)، الفصل األول، القسم جيمE/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٥٥(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٦(  
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وتيســري وصــوهلم إليهــا وتقــدميها إلــيهم، وعلــى احلــد مــن أي احتمــال  خــدِّراتالرعايــة ملتعــاطي امل
  ؛الستبعاد أو للتحيز ضدهملتعرضهم للتمييز أو ا

ضـمن سـياقاهتا الوطنيـة حسب االقتضـاء وإىل الدول األعضاء أن تواصل،  تطلب  -٢  
 وضـع الـربامج واالسـتراتيجيات ذات الصـلة، وأن تلـتمس مشـول اجلميـع يف السـعي إىلواإلقليمية، 

املجتمعــات املحليــة ممــن يعملــون  وأفــرادواملنظمــات واألســر  خــدِّراتآراء ومســامهات متعــاطي امل
تـوفري  تكفـلمعهم وميدوهنم بالـدعم، مـن أجـل تيسـري وضـع سياسـات قائمـة علـى األدلـة العلميـة 

  ؛وتقدميها الوصول إليهاإمكانية و يةاخلدمات الصحية واالجتماعية وخدمات الرعا
الدول األعضاء على أن تدرج يف براجمهـا التدريبيـة القائمـة، وفقـا لسـياقاهتا  حتث  -٣  

تقاليدها الثقافية، حسب االقتضاء، معلومـات بشـأن اآلثـار الـيت ل ، وكذلك وفقًاالوطنية واإلقليمية
وصـوهلم إىل إمكانيـة و خـدِّراتملتعـاطي املالوصم على توافر اخلدمات القائمة على واقف املختلفها 

  تلك اخلدمات وتقدميها إليهم؛
واقف املواجلرمية أن يـدرج التوعيـة بـ خدِّراتمبكتب األمم املتحدة املعين بامل هتيب  -٤  

الوصم فيما يقدمه من برامج تدريبية للوكاالت اليت تنفـذ مهامـا يف جمـاالت اخلـدمات القائمة على 
وخدمات الرعاية، ولسائر املسؤولني، وعند االقتضاء، بالتعاون مع املنظمـات  الصحية واالجتماعية

  اإلقليمية واألقاليمية والدولية األخرى؛ 
تنســيق  أن يواصــلواجلرميــة  خــدِّراتمبكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل أيضــا هتيــب  - ٥  

باآلثـار السـلبية  ةوعيـتدة الدعـم زيـامـن أجـل ألمـم املتحـدة ملعنيـة التابعـة لاالكيانات اجلهود مع سائر 
ــوفري اخلــ للمواقــف القائمــة علــى الوصــم ــة دمات الصــحية علــى ت ــة خــدمات وواالجتماعي إىل الرعاي

احتــرام ضــرورة  آخــذا يف االعتبــار وعلــى إمكانيــة وصــوهلم إليهــا وتقــدميها هلــم، ،خــدِّراتاملمتعـاطي 
  ؛خدِّراتوالسياسات املتعلقة بامليف سياق الربامج واالستراتيجيات  كرامة كل فردحقوق اإلنسان و

واجلرميــة أن يقــدم إليهــا يف  خــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل تطلــب  -٦  
  دورهتا الثالثة والستني تقريرا عن كيفية تنفيذه جلوانب هذا القرار املتصلة بعمله؛

امليزانيـة تدعو الدول األعضاء وسائر اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج   -٧  
  من أجل حتقيق هذه األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

علــى وجــوب تنفيــذ أحكــام هــذا القــرار وفقــا لاللتزامــات القانونيــة  تعيــد التأكيــد  -٨  
  للدول.الدولية 
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    ٦١/١ قرَّرامل    
 راتمخدِّإدراج الكارفنتانيل يف اجلدولني األول والرابع من االتفاقية الوحيدة لل    

  ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة 
، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

بربوتوكــول  بصــيغتها املعدَّلــة ١٩٦١كارفنتانيــل يف اجلــدولني األول والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة ال
  .١٩٧٢ سنة

    
    ٦١/٢ قرَّرامل    

 مخدِّراتيف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للاألوكفنتانيل ج إدرا    
  ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١ لسنة

، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
  .١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١يف اجلدول األول من اتفاقية سنة األوكفنتانيل 

    
    ٦١/٣ قرَّرملا    
 مخدِّراتيف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للالفورانيلفنتانيل إدراج     

  ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١ لسنة
، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

  .١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١يف اجلدول األول من اتفاقية سنة  الفورانيلفنتانيل
    

    ٦١/٤ قرَّرملا    
يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة األكريلويلفنتانيل (األكريلفنتانيل) إدراج     

  ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة  مخدِّراتلل
، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

ـــل) ـــل (أكريلفنتاني ـــة ســـنة  األكريلويفنتاني ـــن اتفاقي ـــة ١٩٦١يف اجلـــدول األول م  بصـــيغتها املعدَّل
  .١٩٧٢بربوتوكول سنة 
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    ٦١/٥ قرَّرملا    
) يف اجلدول األول FIBF ،pFIBF-4( فلورويسوبوتريفنتانيل-٤املادة إدراج     

بربوتوكول  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة  مخدِّراتتفاقية الوحيدة للاال من
    ١٩٧٢ سنة

، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
 ١٩٦١يف اجلـــدول األول مـــن اتفاقيـــة ســـنة  )FIBF ،pFIBF-4( فلورويســـوبوتريفنتانيل-٤ ادةاملـــ

  .١٩٧٢ربوتوكول سنة ب بصيغتها املعدَّلة
    

    ٦١/٦ قرَّرملا    
يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة  )THF-Fتتراهيدروفورانيلفنتانيل (الإدراج     

  ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة  مخدِّراتلل
، إدراج ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

 بصــيغتها املعدَّلــة ١٩٦١) يف اجلــدول األول مــن اتفاقيــة ســنة THF-Fتتراهيــدروفورانيلفنتانيل (لا
  .١٩٧٢بربوتوكول سنة 

    
    ٦١/٧ قرَّرملا    
يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية  "AB-CHIMINACA"إدراج املادة     

    ١٩٧١لسنة 
بأغلبيـة ، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤عقودة يف يف جلستها السادسة، امل خدِّراتقررت جلنة امل  

" يف AB-CHIMINACAصوتًا مقابل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، إدراج املـادة " ٤٧
  .١٩٧١ سنةاملؤثرات العقلية لاجلدول الثاين من اتفاقية 

    
    ٦١/٨ قرَّرملا    
 يف اجلدول الثاين من اتفاقية) 5F-MDMB-PINACA )5F-ADB  إدراج املادة    

  ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة 
بأغلبيـة ، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسة، املعقودة يف  خدِّراتقررت جلنة امل  

 5F-MDMB-PINACA صوتًا مقابل ال شيء وعدم امتنـاع أحـد عـن التصـويت، إدراج املـادة  ٤٧
)5F-ADB (١٩٧١ سنةاملؤثرات العقلية لاجلدول الثاين من اتفاقية  يف.  
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    ٦١/٩ قرَّرملا    
اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية  يف AB-PINACA إدراج املادة    

  ١٩٧١ لسنة
بأغلبيـة ، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسة، املعقودة يف  خدِّراتقررت جلنة امل  

ــادة ٤٨ ــن التصــويت، إدراج امل ــاع أحــد ع ــدم امتن ــل ال شــيء وع  يف AB-PINACA  صــوتًا مقاب
  .١٩٧١ سنةاملؤثرات العقلية لول الثاين من اتفاقية اجلد

    
    ٦١/١٠ قرَّرملا    
  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  UR-144إدراج املادة     

بأغلبيـة ، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسة، املعقودة يف  خدِّراتقررت جلنة امل  
يف اجلــدول  UR-144  نــاع أحــد عــن التصــويت، إدراج املــادةصــوتًا مقابــل ال شــيء وعــدم امت ٤٨

  .١٩٧١الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
    

    ٦١/١١ قرَّرملا    
  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 5F-PB-22 إدراج املادة     

، بأغلبيـة ٢٠١٨ار/مـارس آذ ١٤يف جلستها السادسة، املعقودة يف  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
يف اجلـدول  5F-PB-22 صوتًا مقابل ال شـيء وعـدم امتنـاع أحـد عـن التصـويت، إدراج املـادة ٤٨

  .١٩٧١الثاين من اتفاقية سنة 
    

    ٦١/١٢ قرَّرملا    
يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات  )FA-4(  فلوروأمفيتامني-٤إدراج املادة     

  ١٩٧١العقلية لسنة 
، بأغلبيـة ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٤يف جلستها السادسة، املعقودة يف  خدِّراتنة املقرَّرت جل  

ــاع أحــد عــن التصــويت، إدراج ٤٨ ــل ال شــيء وعــدم امتن ــادة  صــوتًا مقاب ــامني-٤امل    فلوروأمفيت
)4-FA(  ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة.  


