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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 

ين قرَّرامل يمشــــــروعباعتماد االجتماعي املجلَس االقتصــــــادي و خدِّراتتوصــــــي جلنُة امل  -١
  :ينيالتال
   

    األول قرَّرمشروع امل    
والستني وجدول األعمال املؤقَّت الثانية عن أعمال دورهتا  خدِّراتتقرير جلنة امل   

   والستني لثةلدورهتا الثا
  إنَّ املجلس االقتصادي واالجتماعي: 
  والستني؛ الثانيةال دورهتا عن أعم خدِّراتحييط علمًا بتقرير جلنة امل (أ) 
  ؛٥٥/١اللجنة  قرَّرحييط علمًا أيضًا مب (ب) 
  والستني الوارد أدناه. لثةيوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثا (ج) 

  
    خدِّراتوالستني للجنة امل لثةالثاجدول األعمال املؤقَّت للدورة   

  انتخاب أعضاء املكتب. -١
  واملسائل التنظيمية األخرى. إقرار جدول األعمال -٢
  املناقشة العامة  -٣
   

    اجلزء العملي    
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٤

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضــــــوية املعين بتحســــــني   (أ) 
  ه املايل؛واجلرمية ووضع خدِّراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

التابع  خدِّراتربنامج امللامليزانية والســـــياســـــة العامة  املتعلقة مبســـــائلتوجيهات ال  (ب) 
  واجلرمية؛ خدِّراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج) 
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واجلرمية واملســــــائل  خدِّراتتكوين مالك موظفي مكتب األمم املتحدة املعين بامل  (د)  
  لصلة.األخرى ذات ا

   
    اجلزء املعياري     

  :خدِّراتتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة امل  -٥
  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  (أ) 
ومنظمة الصــــــحة العاملية واألعمال اليت  خدِّراتالتحدِّيات اليت تواجهها جلنة امل  (ب) 

ية إصــدار ســتضــطلعان هبا مســتقبًال يف جمال اســتعراض املواد بغية اســتبانة إمكان
  توصيات بشأن جدولتها؛

  ؛خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل  (ج)  
التعاون الدويل لضـــــمان توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبِّية   (د) 

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

على الصعيد  ٢٠١٩تابعة تنفيذ مجيع االلتزامات الواردة يف اإلعالن الوزاري الصادر يف عام م  -٦
  الوطين واإلقليمي والدويل، من أجل التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها: 

ط اخلاص بالتق  (أ)   ن واملبســَّ ، حســبما هو مبيَّن ةر الســنوياريالنظر يف االســتبيان املحســَّ
  )١(.٢٠١٩ن الوزاري الصادر يف عام يف اإلعال

  التعاون فيما بني الوكاالت وتنسيق اجلهود يف التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها.  -٧
  توصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة.  -٨
ــــــامهات اللجنة يف عمل املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي، مبا يف ذلك متابعة خطة   -٩ مس

  واستعراضها وتنفيذها. ٢٠٣٠امة لعام التنمية املستد
***  

  .للجنة والستني الرابعةلدورة لجدول األعمال املؤقَّت   -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  والستني.الثالثة اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -١٢
   

__________ 
على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة  إجراءاتنااإلعالن الوزاري بشأن تعزيز   )١(  

 يف املستقبل".من القسم املعنون "مسار العمل  احلادية عشرةبالتصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، الفقرة 



E/2019/28 
E/CN.7/2019/13 

 

V.19-02524 3 
 

    الثاين قرَّرمشروع امل    
    خدِّراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل    

ية ملراقبة املإنَّ املجلس االقت   لدول ئة ا  خدِّراتصـــــــادي واالجتماعي حييط علمًا بتقرير اهلي
  )٢(.٨٢٠١ لعام

    
    املسائل اليت ُيوجَّه انتباه املجلس االقتصادي واالجتماعي إليها  -باء  

ــاعي إىل القرارات وامل  -٢ ــاه املجلس االقتصــــــــادي واالجتم ــه انتب ــة اليت قرَّرُيوجَّ ــالي ات الت
  اللجنة: اعتمدهتا

    
على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ابتغاء  إجراءاتنااإلعالن الوزاري بشأن تعزيز     

    رات العاملية ومواجهتهاي ملشكلة املخدِّ دِّالتعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة بالتص
 والســــتنيحنن، الوزراء وممثلي احلكومات املشــــاركني يف اجلزء الوزاري من الدورة الثانية   
ــة امل ــة تقييم التقــدم املحرز يف تنفيــذ للجن ــا، بغي ــا يف األمم املتحــدة يف فيين خــدِّرات، قــد اجتمعن

االلتزامات املتعهد هبا على مدار العقد املاضــي بالعمل معًا على التصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية 
سي وخطة العمل  سيا ستهدف املحدد يف اإلعالن ال ضوء املوعد امل سيما يف  شأن ومواجهتها، ال  ب

نة ملواجهة مشــــــكلة املخدِّ لة ومتواز كام ــــــتراتيجية مت لدويل صــــــوب اس عاون ا ية الت عامل رات ال
  ؛ ٢٠١٩، وتعزيز جهودنا فيما بعد عام ٢٠١٩هو عام و )٣(،٢٠٠٩ لعام

بطريقة فعَّالة،  التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها ًاد جمددكِّنؤ  
إجراءات متضـــافرة ومطردة على الصـــعيدين الوطين والدويل، منها التعجيل بتنفيذ  مما يتطلب اختاذ

  االلتزامات القائمة يف جمال السياسات اخلاصة باملخدِّرات؛

فعَّالة، يف  بطريقةالتزامنا بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها  ًاأيض ًاد جمددكِّنؤ  
ثاق بادئ مي قاصـــــــد وم تامٍّ مع م عاملي حلقوق  توافق  لدويل واإلعالن ال قانون ا حدة وال األمم املت

ـــــالمتها اإلقليمية، وملبدأ عدم التدخل يف  )٤(،اإلنســـــان ويف ظل االحترام التام لســـــيادة الدول وس
وجلميع حقوق اإلنســـان وحرياته األســـاســـية وللكرامة املتأصـــلة لألفراد  ،الشـــؤون الداخلية للدول

  وق واالحترام املتبادل بني الدول؛ كافة وملبدأي التساوي يف احلق

كذلك عزمنا على التصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها والترويج  ًاد جمددكِّنؤ  
بصــورة نشــطة إلقامة جمتمعات خالية من تعاطي املخدِّرات ســعيا لضــمان أن حييا كل إنســان حياة 

__________ 
  )٢(  E/INCB/2018/1.  
  جيم. القسم)، الفصل األول، E/2009/28( رات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيدِّتقرير جلنة املخانظر   )٣(  
  ).٣-ألف (د ٢١٧عامة قرار اجلمعية ال  )٤(  
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د جمددا عزمنا على معاجلة مشـــاكل صـــحية ينعم فيها بالكرامة والســـالم واألمن واالزدهار، ونؤك
  الصحة العمومية والسالمة واملشاكل االجتماعية املترتبة على تعاطي املخدِّرات؛

نعيد تأكيد التزامنا باحترام ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنســــــان وحرياته األســــــاســــــية   
  اصة باملخدِّرات؛والكرامة املتأصلة لألفراد كافة وسيادة القانون لدى صوغ وتنفيذ السياسات اخل

ســـنة بصـــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١نؤكِّد على أنَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســـنة   
غري املشروع  االتِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة و )٦(١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة و )٥(١٩٧٢

الصكوك ذات الصلة هي حجر الزاوية يف النظام  وسائر )٧(١٩٨٨يف املخدِّرات واملؤثرات العقلية لسنة 
ونرحب باجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف من أجل االمتثال ألحكام تلك  ،الدويل ملراقبة املخدِّرات
على حنو فعَّال، وحنث مجيع الدول األعضـــاء اليت مل تصـــدق بعد على تلك  هااالتفاقيات وكفالة تنفيذ

  ظر يف اختاذ تدابري للتصديق عليها واالنضمام إليها؛الصكوك أو تنضم إليها على الن

ؤكِّد على أنَّ اإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اســتراتيجية ن  
والبيان الوزاري املشــترك الصــادر  ٢٠٠٩متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

بشــــأن تنفيذ الدول  ٢٠١٤رته جلنة املخدِّرات يف عام عن االســــتعراض الرفيع املســــتوى الذي أج
ــتثنائية الثالثني للجمعية  )٨(لاألعضــاء لإلعالن الســياســي وخطة العم والوثيقة اخلتامية للدورة االس

 )٩(العامة، املعنونة "التزامنا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"
امات اليت تعهَّد هبا املجتمع الدويل على مدار العقد املاضـــي بشـــأن مواجهة كوك جتســـد االلتزصـــ

ية والتصـــــــدي، على حنو متوازن، جلميع جوانب خفض الطلب على  عامل مشــــــكلة املخدِّرات ال
صلة، والتعاون الدو صلة، وخفض عرض املخدِّرات والتدابري ذات ال  يل،املخدِّرات والتدابري ذات ال

، وكذلك املســـائل اإلضـــافية اليت عرضـــت بالتفصـــيل ٢٠٠٩الســـياســـي لعام املحددة يف اإلعالن 
، ٢٠١٦وحددت يف الوثيقة اخلتامية للدورة االســــــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام 

  ونسلِّم بأنَّ تلك الصكوك متكاملة ومتعاضدة؛

هلا على حنو ميتثل ندرك أنَّ هناك حتديات مســــــتمرة وجديدة ومتغيِّرة ينبغي التصــــــدي   
ألحكام االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، اليت تتيح للدول األطراف مرونة كافية لرســم 
وتنفيذ سياسات وطنية بشأن املخدِّرات تتوافق مع أولوياهتا واحتياجاهتا وتتسق مع مبدأ املسؤولية 

  العامة واملشتركة والقانون الدويل املنطبق؛

__________ 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٦(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٧(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٨(  

  القسم جيم.
  .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٩(  
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التزامنا باتباع هنج متوازن ومتكامل وشامل ومتعدد التخصصات يرتكز على  ًاددد جمكِّنؤ  
شتركة، وندرك  ستنادًا إىل مبدأ املسؤولية العامة وامل األدلة العلمية إزاء مشكلة املخدِّرات العاملية، ا
 أمهية إدماج املنظور اجلنســـاين واملنظور العمري بشـــكل مناســـب يف الســـياســـات والربامج املتعلقة

باملخدِّرات وضــرورة إيالء االهتمام املناســب لألفراد واُألســر واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل، 
مع التركيز بوجه خاص على النســـاء واألطفال والشـــباب، بغية تعزيز ومحاية الصـــحة، مبا يف ذلك 

  تيسري احلصول على العالج وتأمني السالمة والرفاه للبشرية مجعاء؛

الدور الرئيســي الذي تضــطلع به جلنة املخدِّرات بصــفتها جهاز صــنع  ضــًاأي ًاجمددد كِّنؤ  
األمم املتحدة املنوط به املســــؤولية األوىل عن شــــؤون مراقبة املخدِّرات، ودعمنا يف الســــياســــات 

وتقديرنا جلهود كيانات األمم املتحدة املعنية، وخصــــــوصـــــــًا جهود مكتب األمم املتحدة املعين 
بصــفته الكيان الرائد، داخل منظومة األمم املتحدة، يف جمال التصــدي ملشــكلة باملخدِّرات واجلرمية 

ها، ونؤ ية ومواجهت عامل جمددكِّاملخدِّرات ال بة  كذلك ًاد  ية ملراق لدول ئة ا باهلي أمهية األدوار املنوطة 
  املخدِّرات ومبنظمة الصحة العاملية مبقتضى املعاهدات؛

ساتية احلالية، على مجلة أمور منها منع أنشـطة نعيد تأكيد عزمنا، يف إطار الوثائق ال   سيا
زراعة املحاصيل غري املشروعة وإنتاج العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية، مبا يف ذلك املخدِّرات 

بشــكل كبري  دُّهبا وتعاطيها، واحل االتِّجاراالصــطناعية واملؤثِّرات النفســانية اجلديدة، وصــنعها و
شطة والعم سالئف واالتِّجار من هذه األن سريب ال شطة ت ضاء عليها، وكذلك منع أن ل على الق

غري املشـــروع هبا وغســـل األموال املتصـــل باجلرائم املرتبطة باملخدِّرات، واحلدُّ بشـــكل كبري من 
ضاء عليها؛  شطة والعمل على الق ضعة للمراقبة وهذه األن ضمان إمكانية الوصول إىل املواد اخلا

امها لألغراض الطبية والعلمية، مبا يف ذلك ختفيف األمل واملعاناة، وإتاحتها من أجل اســــــتخد
وإزالة العوائق القائمة يف هذا الصـــدد، مبا يشـــمل احلرص على ميســـورية التكلفة؛ واالضـــطالع 
مبزيد من املبادرات خلفض الطلب على املخدِّرات تتسم بالفعالية والشمولية واالستناد إىل األدلة 

ري الوقاية والتدخل املبكِّر والعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيل وإعادة العلمية وتغطي تداب
اإلدماج يف املجتمع يف إطار من عدم التمييز، والقيام كذلك، وفقا للتشـــــريعات الوطنية، بتنفيذ 

ح عاطي املخدِّرات على الصــــــحة  دٍّمبادرات وتدابري ترمي إىل التقليل إىل أدىن  من عواقب ت
االجتماعية واالقتصـــــادية املتعلقة بزراعة  املخدِّراتوعلى املجتمع؛ ومعاجلة مشـــــاكل  العمومية

جار هبا بصورة غري مشروعة، بوسائل تِّاملحاصيل غري املشروعة وإنتاج املخدِّرات وصنعها واال
منها تنفيذ ســـياســـات وبرامج طويلة األمد وشـــاملة ومســـتدامة وإمنائية التوجه ومتوازنة ملراقبة 

دِّرات؛ والعمل، مبا يتماشى مع أحكام االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات والقوانني املخ
ووفقا للنظم الدستورية والقانونية واإلدارية الوطنية، على تشجيع استحداث تدابري بديلة املحلية 

  أو إضافية فيما يتعلق باإلدانة أو العقاب يف احلاالت املناسبة؛ 
نا العميق إزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه املجتمع واألفراد وأســرهم من جراء نعرب عن قلق  

مشــكلة املخدِّرات العاملية، ونشــيد بوجه خاص مبن جادوا بأرواحهم ومن نذروا حياهتم للتصــدي 
  ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها؛
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ومنهم موظفو أجهزة  نؤكِّد أمهية الدور الذي يضطلع به مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،  
إنفاذ القانون والقضــاء والرعاية الصــحية، واملجتمع املدين واألوســاط العلمية واألكادميية، وكذلك 
القطاع اخلاص، يف دعم جهودنا الرامية إىل الوفاء بالتزاماتنا املشــــــتركة على مجيع املســــــتويات، 

  ونؤكِّد على أمهية تعزيز الشراكات ذات الصلة؛

على أنَّ اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة والتصـــدي بفعالية نعيد التأكيد   
  .ملشكلة املخدِّرات العاملية هي جهود متكاملة يعزز بعضها بعضا

    
    التقييم    

إذ نضــع يف اعتبارنا التقارير اليت تقدَّم كل ســنتني من املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة   
ــــي املعين باملخدِّرات و اجلرمية عن التقدم الذي أحرزته الدول األعضــــاء يف تنفيذ اإلعالن الســــياس
، الذي يصدر سنويًّا، والتقارير السنوية للهيئة تقرير املخدِّرات العاملي، و٢٠٠٩وخطة العمل لعام 

الدولية ملراقبة املخدِّرات، وهي تقارير تربز التجارب والدروس املســــتفادة واملمارســــات اجليدة يف 
يذ االلتزامات املشــــتركة اليت تبادلتها الدول األعضــــاء واجلهات املعنية األخرى خالل الدورات تنف

 الســتنيالســنوية للجنة املخدِّرات وكذلك أثناء اجللســات املواضــيعية اليت عقدت خالل الدورتني 
  ،للجنة والستنيواحلادية 
من التزامات على مدى العقد  نقرُّ بالتقدم امللموس الذي أحرز يف تنفيذ ما جرى التعهد به  

املاضي بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، مبا يشمل االلتزام بتحسني فهم أبعاد هذه 
شكلة، شأن، والتوسع يف تبادل املعلومات،  امل ستراتيجيات وطنية يف هذا ال ورسم وإعداد وتنفيذ ا

  وتدعيم قدرات السلطات الوطنية املختصة؛

لقلق التحديات املســتمرة واملســتجدة بشــأن مشــكلة املخدِّرات العاملية، مبا يف نالحظ مع ا  
ذلك ما يلي: أنَّ صنوف املخدِّرات وأسواقها آخذة يف التوسع والتنوع؛ وأنَّ حجم أنشطة تعاطي 

هبا  االتِّجاراملخدِّرات واملؤثرات العقلية وزراعتها وإنتاجها وصــــــنعها على حنو غري مشــــــروع، و
ف بطريقة غري مشــروعة، قد بلغ مســتويات قياســية، وأنَّ معدالت الطلب غري املشــروع وبالســالئ

 أنَّ من املالحظ وجودوتسريبها من األسواق املحلية آخذة يف االزدياد؛ والسالئف الكيميائية على 
جار صــالت متزايدة بني االتِّجار باملخدِّرات والفســاد وســائر أشــكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها االتِّ

األســــلحة النارية واجلرائم الســــيربانية وغســــل األموال وكذلك، يف بعض االتِّجار بباألشــــخاص و
احلاالت، اإلرهاب، مبا يشـــمل غســـل األموال املرتبط بتمويل اإلرهاب؛ وأنَّ حصـــيلة مصـــادرات 

لى الصــــعيد باملخدِّرات ع االتِّجارالعائدات املتأتية من اجلرائم املتصــــلة بغســــل األموال الناجتة عن 
العاملي ال تزال منخفضـــة؛ وأنَّ إمكانيات احلصـــول على املواد اخلاضـــعة للمراقبة الدولية من أجل 
ــــــتخدامها لألغراض الطبية والعلمية، مبا فيها ختفيف األمل والرعاية امللطفة، ال تزال حمدودة أو  اس

حية املتعلقة بتعاطي املخدِّرات منعدمة يف العديد من أحناء العامل؛ وأنَّ خدمات العالج والرعاية الص
ال تزال قاصــــــرة عن تلبية االحتياجات وأنَّ الوفيات املرتبطة بتعاطي املخدِّرات قد ازدادت؛ وأنَّ 
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وسائر األمراض املنقولة  Cمعدل انتشار عدوى فريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التهاب الكبد 
يف ذلك تعاطيها باحلقن، يف بعض البلدان ال يزال عن طريق الدم املرتبطة بتعاطي املخدِّرات، مبا 

مرتفعا؛ وأنَّ العواقب الصــــحية الســــلبية واملخاطر املرتبطة باملؤثرات النفســــانية اجلديدة قد بلغت 
مســــــتويات مثرية للقلق؛ وأنَّ املؤثرات األفيونية االصــــــطناعية واالســــــتعماالت غري الطبية لعقاقري 

شكل حتديات علمية وقانونية الوصفات الطبية متثل خماطر متزا سالمتهم وت صحة الناس و يدة على 
ــــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيا املعلومات  وتنظيمية يف جماالت خمتلفة، منها جدولة املواد؛ وأنَّ االس
واالتصــاالت من أجل األنشــطة غري املشــروعة املتصــلة باملخدِّرات آخذ يف االزدياد؛ وأنَّ نطاقات 

بيانات املوثوقة املتعلقة مبختلف جوانب مشــــــكلة املخدِّرات العاملية ومعدالت التغطية اجلغرافية لل
توافرها حباجة إىل التحسني؛ وأنَّ تدابري التصدي اليت ال تتوافق مع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 
ية الســـــــارية يف جمال حقوق اإلنســـــــان متثل حتديا لتنفي لدول ذ املخدِّرات وال متتثل لاللتزامات ا

  ة:االلتزامات املشتركة استنادا إىل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة؛ وحتقيقًا هلذه الغاي
    

    مسار العمل يف املستقبل    
نلتزم حبماية مستقبلنا وضمان عدم ختلف أي من املتضررين من مشكلة املخدِّرات العاملية   

التصـــدي لالجتاهات والتحديات عن الركب من خالل تعزيز جهودنا الرامية إىل ســـد الثغرات يف 
شاملة ومتعددة التخصصات وقائمة  ستجدة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة و ستمرة وامل امل

ســالمة وصــحة ورفاه مجيع أفراد  جعلعلى األدلة العلمية للتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية، مع 
  ؛حمورًا جلهودنااملجتمع، وال سيما شبابنا وأطفالنا، 

لتزم، اســــتنادا إىل مبدأ املســــؤولية العامة واملشــــتركة، باإلســــراع يف التنفيذ الكامل لإلعالن ن  
الســـياســـي وخطة العمل بشـــأن التعاون الدويل صـــوب اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة 

ســـتوى الذي ، والبيان الوزاري املشـــترك املنبثق من االســـتعراض الرفيع امل٢٠٠٩املخدِّرات العاملية لعام 
بشـــأن تنفيذ الدول األعضـــاء لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل  ٢٠١٤يف عام  املخدِّراتأجرته جلنة 

العاملية املعقودة يف عام  املخدِّراتبشــــأن مشــــكلة  والوثيقة اخلتامية للدورة االســــتثنائية للجمعية العامة
  واألهداف الطموحة املبيَّنة فيها؛، اليت هتدف إىل حتقيق مجيع االلتزامات والتوصيات العملية ٢٠١٦

سيما يف    سلطات الوطنية، ال  سيق فيما بني ال صلة العمل على تعزيز التعاون والتن نلتزم مبوا
وفيما بني األجهزة  ،قطاعات الصــــــحة والتعليم والشــــــؤون االجتماعية والعدالة وإنفاذ القانون

، على مجيع املســـتويات، مبا يف ذلك احلكومية واجلهات املعنية األخرى، مبا يشـــمل القطاع اخلاص
  من خالل املساعدة التقنية؛

ــادل    ــائي واإلقليمي والــدويل، وتعزيز تب نلتزم بتعزيز التعــاون على كــل من الصــــــعيــد الثن
املعلومات، ال ســيما فيما بني الســلطات القضــائية وأجهزة إنفاذ القانون من أجل مواجهة التحديات 

ــــكال اجلرمية  االتِّجارتزايدة بني اخلطرية اليت تطرحها الصــــالت امل ــــائر أش باملخدِّرات والفســــاد وس
 باألســلحة النارية واجلرائم الســيربانية وغســل األموالاالتِّجار جار باألشــخاص وتِّاملنظمة، مبا فيها اال
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شــمل غســل األموال املرتبط بتمويل اإلرهاب، وكذلك مبا ي ،يف بعض احلاالت، اإلرهابكذلك، و
و فعال على التعرف على املوجودات والعائدات املتأتية من اجلرائم املتصــلة باملخدِّرات بالعمل على حن

واقتفاء أثر تلك املوجودات والعائدات وجتميدها وحجزها ومصـــــادرهتا وكفالة التصـــــرف فيها، مبا 
سنة  شمل تقامسها، وفقًا التفاقية  ضاء، إعادهتا مبا يتوافق مع اتفاقي١٩٨٨ي ة ، وكذلك، حسب االقت

  )١١(؛واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )١٠(داألمم املتحدة ملكافحة الفسا

نلتزم مبواصـــــلة حشـــــد املوارد من أجل تقدمي املســـــاعدة التقنية وبناء القدرات على مجيع   
صدي ضاء من الت ضمان أن تتمكن مجيع الدول األع ستويات وغري ذلك من األغراض من أجل   امل

  للتحديات املستجدة واملستمرة املتعلقة باملخدِّرات ومواجهتها على حنو فعال؛

شطة بناء القدرات للدول األعضاء، بناء على    ساعدات التقنية وأن نلتزم بتوفري املزيد من امل
طلبها، وخصـــوصـــا ألكثرها تضـــررا من مشـــكلة املخدِّرات العاملية، مبا يف ذلك أنشـــطة الزراعة 

  بور واالستهالك غري املشروعة؛واإلنتاج والع

نلتزم بدعم جلنة املخدِّرات حىت تواصــل، يف إطار واليتها باعتبارها جهاز صــنع الســياســات   
األمم املتحدة املنوط به املسؤولية األوىل عن شؤون مراقبة املخدِّرات، القيام، على سبيل يف الرئيسي 

والشــفافة والشــاملة للجميع داخل اللجنة، مع  املثال ال احلصــر، بتشــجيع املناقشــات الواســعة النطاق
العمل حســـب االقتضـــاء، على إشـــراك مجيع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني، مثل موظفي أجهزة إنفاذ 
القانون والقضــاء والرعاية الصــحية، واملجتمع املدين، واألوســاط األكادميية، وكيانات األمم املتحدة 

دي ملشــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على مجيع املعنية، بشــــأن االســــتراتيجيات الفعالة للتصــــ
  املستويات، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

لدولية ملراقبة    ئة ا نلتزم بتعزيز التعاون بني جلنة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية واهلي
ل منها مبقتضـــى املعاهدات، وكذلك مكتب األمم املتحدة املخدِّرات، يف إطار الوالية املســـندة لك

املعين باملخدِّرات واجلرمية، من أجل مواصلة العمل على تيسري اختاذ قرارات مستنرية بشأن جدولة 
املواد األكثر استعصاء وانتشارا وضررا، مبا فيها املخدِّرات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة 

ــتخدامها لألغراض الطبية  لكيميائيةواملواد اوالســالئف  واملذيبات، مع ضــمان توافرها من أجل اس
ــــــأن تنفيذ االتفاقيات  والعلمية؛ ونلتزم بتعزيز احلوار مع اللجنة واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بش

  الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات وكذلك مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛

بعمليات املتابعة اليت تقودها اللجنة بشـــأن تنفيذ مجيع االلتزامات املتعهد  نلتزم، فيما يتعلق  
، بالتصــــــدي ملشــــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، بضــــــمان أن تتم تلك ٢٠٠٩هبا، منذ عام 

  العمليات يف إطار مسار واحد، مما يستتبع ما يلي:

__________ 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلد   )١١(  
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ية من  (أ)   عاد كل دورة  جدول أعمـال  نة  تكريس بنـد دائم مفرد يف  دورات اللج
  لتنفيذ مجيع االلتزامات؛ 

ــــــيد مجيع االلتزامات يف عمليات مجع البيانات املوثوقة والقابلة   (ب)   احلرص على جتس
  للمقارنة، اليت ستتم من خالل تعزيز وتبسيط االستبيان اخلاص بالتقرير السنوي؛

خدِّ  (ج)   بامل حدة املعين  يذي ملكتب األمم املت ملدير التنف مية أن الطلب من ا رات واجلر
ثناســـنوي احلايل على النحو املناســـب، مع حتويله إىل تقرير مفرد يعد إليعمل على تكييف التقرير ا

كل سنتني، يف حدود املوارد املتاحة، على أساس الردود املقدمة من الدول األعضاء على االستبيان 
فيذ مجيع االلتزامات على الصعيد اخلاص بالتقرير السنوي بشأن التقدم املحرز يف تن املعزز واملبسط

هتا  يه يف دور قارير إىل اللجنة لكي تنظر ف هذه الت قدَّم أول  لدويل، على أن ي الوطين واإلقليمي وا
  ؛٢٠٢٢اخلامسة والستني يف عام 

نلتزم بالعمل على تعزيز وحتســــــني عمليات مجع وحتليل وتبادل البيانات اجليدة النوعية   
ما من خالل بناء القدرات بشــكل هادف وفعال ومســتدام، يف إطار من والقابلة للمقارنة، وال ســي

مكتب األمم  ذلكوكالتعاون الوثيق مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية 
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وســائر الشــركاء املعنيني، مبا يشــمل التعاون بني جلنة املخدِّرات 

اإلحصــائية، هبدف تعزيز القدرات الوطنية يف جمال مجع البيانات من أجل حتســني معدالت واللجنة 
  وتوسيع النطاق اجلغرايف واملواضيعي لإلبالغ عن البيانات املناسبة وفقا جلميع االلتزامات؛ ردال

نطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــل، بالتعاون الوثيق مع   
الدول األعضـــاء وعلى حنو شـــامل للجميع، عقد مشـــاورات على مســـتوى اخلرباء من أجل تعزيز 
وتبســــيط االســــتبيان احلايل اخلاص بالتقرير الســــنوي وحبث إمكانية اســــتعراض األدوات األخرى 
 املســـــتخدمة حاليا يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبراقبة املخدِّرات، وفقا ملا يراه ضـــــروريا لتبيان
ــــــي وخطة العمل  ياس ــــــ مات الواردة يف اإلعالن الس يذ مجيع االلتزا قدم املحرز يف تنف وتقييم الت

والوثيقة اخلتامية للدورة االســــــتثنائية الثالثني  ٢٠١٤والبيان الوزاري املشــــــترك لعام  ٢٠٠٩ لعام
ن ومبســـط خاص بالتقرير الســـنوي لكي تنظر فيه اللج نة يف للجمعية العامة، وتقدمي اســـتبيان حمســـَّ

  ، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛والستني دورهتا الثالثة

نطلب أيضــــا إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل تعزيز الدعم   
التقين والفين املقدَّم للجنة املخدِّرات ابتغاء املســـــاعدة على تنفيذ مجيع االلتزامات وإجراء املتابعات 

  ، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛الالزمة

نطلب كذلك إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية تعزيز املســــــاعدة التقنية   
وبناء القدرات من أجل تنفيذ مجيع االلتزامات، بالتشــاور مع الدول األعضــاء الطالبة وبالتعاون مع 

املعنية، ودعوة اجلهات املاحنة القائمة واملســــتجدة إىل  ســــائر كيانات األمم املتحدة املعنية واجلهات
  توفري موارد من خارج امليزانية هلذا الغرض؛



E/2019/28 
E/CN.7/2019/13 

 

10 V.19-02524 
 

نشــجِّع كيانات األمم املتحدة ذات الصــلة واملؤســســات املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية   
ــــــهامات، كل ضــــــمن نطاق واليته، يف أعمال اللجنة  والدولية املعنية على تقدمي املزيد من اإلس

وجهود الدول األعضاء الرامية إىل التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، بناء على طلبها، 
وتوطيد التعاون الدويل والتعاون فيما بني الوكاالت، ونشــجعها على إتاحة املعلومات ذات الصــلة 

ضمن منظومة األمم املتحدة على مجيع املستويات فيما  للجنة، بغية تسهيل عملها وتعزيز االتساق 
   يتعلق مبشكلة املخدِّرات العاملية؛

ومتابعة هلذا اإلعالن الوزاري، نعقد العزم على أن نســــتعرض يف إطار جلنة املخدِّرات، يف   
التزاماتنا الســياســاتية الدولية املتعلقة باملخدِّرات، مجيع ، التقدم الذي أحرزناه يف تنفيذ ٢٠٢٩  عام

  .٢٠٢٤منتصف املدة يف إطار جلنة املخدِّرات يف عام مع إجراء استعراض يف 
    

   ٦٢/١القرار     
تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية الشاملة ملراقبة السالئف     

    املستخدمة يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع 
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
رات واملؤثِّرات العقلية غري املشروع يف املخدِّ االتِّجارم املتحدة ملكافحة إىل اتفاقية األم إذ تشري  
منها، اليت ترســـي مبادئ وآليات للتعاون واملراقبة على الصـــعيد  ١٢وخباصـــة املادة  )١٢(،١٩٨٨ لســـنة

  الدويل بشأن املواد اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخدِّرات واملؤثِّرات العقلية،
غري املشـــــروع بالســـــالئف  االتِّجارإىل مجيع االلتزامات املتصـــــلة مبنع  أيضـــــاإذ تشـــــري و  

بشـــأن التعاون الدويل صـــوب  الواردة يف اإلعالن الســـياســـي وخطة العمل اوتســـريبها، بصـــيغته
والبيان الوزاري  )١٣(،٢٠٠٩اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

بشأن  ٢٠١٤ك الصادر عن االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف عام املشتر
 والوثيقة اخلتامية للدورة االســـتثنائية )١٤(،تنفيذ الدول األعضـــاء لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل

لة ، املعنونة "التزامنا املشــــــترك بالتصــــــدِّي ملشــــــك٢٠١٦للجمعية العامة املعقودة يف عام  الثالثني
   )١٥(املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"،

على ضــرورة اختاذ التدابري املناســبة من أجل التصــدي ملســألة تســريب الســالئف  دوإذ تشــدِّ  
غري مشــروع وكذلك إســاءة اســتعماهلا، ومن  على حنوهبا  االتِّجاراخلاضــعة للمراقبة الدولية وصــنعها و

__________ 
  .٢٧٦٢٧م ، الرق١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )١٢(  
  )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( رات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيدِّتقرير جلنة املخانظر   )١٣(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١٤(  

  القسم جيم.
  .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٥(  
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صـــنع  من أجلالئف األولية والســـالئف التعويضـــية أو البديلة أجل التصـــدي إلســـاءة اســـتعمال الســـ
 املخدِّرات على حنو غري مشروع،

، الذي ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٠خ ، املؤر٥٩/١٦٢َّإىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري  
ملكافحة تســريب  شــغيليةعضــاء إجراءاهتا الرقابية التنظيمية والتأوصــت فيه اجلمعية بأن تطوِّر الدول األ

تاج املخدِّ ية إىل إن يائ ها املواد الكيم غري مشــــــروع، أو أن تزيد من تكييف على حنو رات أو صــــــنع
جمددًا أمهية اســــــتخدام مجيع الوســــــائل أو التدابري القانونية املتاحة ملنع فيه  تدأكَّاإلجراءات، و  تلك

غري مشروع، باعتبار ذلك ملخدِّرات على حنو من التجارة املشروعة إىل صنع ا لكيميائيةاملواد اتسريب 
ينخرطون منع من ، وهبا االتِّجاررات والستراتيجيات الشاملة ملكافحة تعاطي املخدِّأساسيا من ا عنصرا

  كيميائية، من احلصول على السالئف ال االخنراط فيهغري املشروعة أو حياولون  خدِّراتجتهيز امليف 
مًا   ية  وإذ حتيط عل يائ بالســــــالئف الكيم لث املعين  ثا لدويل ال ية للمؤمتر ا تام قة اخل بالوثي

  ، ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤إىل  ٢١واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة، الذي ُعقد يف بانكوك من 
التعاون  عززقرارات األمم املتحدة اليت أهابت فيها بالدول األعضاء أن تمجيع إىل  وإذ تشري  

هبا على حنو غري مشــــروع،  االتِّجاررات وصــــنع املخدِّإنتاج والدويل واإلقليمي من أجل مكافحة 
بوســـائل منها تعزيز الرقابة على التجارة الدولية يف الســـالئف الكيميائية اليت يكثر اســـتخدامها يف 

من لدولية املشروعة صنع املخدِّرات غري املشروع، ومنع حماوالت تسريب هذه املواد من التجارة ا
  استخدامها على حنو غري مشروع، لأج

رات رات واملؤثِّإزاء النطاق املثري للجزع إلنتاج وصــــــنع املخدِّ قلقها وإذ تؤكد من جديد  
االصــــــطناعية، على حنو غري مشــــــروع على خدِّرات العقلية، مبا يف ذلك اهلريوين والكوكايني وامل

صعيد العاملي صنع املخدِّرات وما يرتبط بذلك من  ،ال ستخدمة يف  سالئف الكيميائية امل سريب لل ت
  ،ومن طلب غري مشروع عليها رات العقلية على حنو غري مشروعواملؤثِّ

 ســــــيما ، والاملواد الكيميائيةالعدد املتزايد من حماوالت تســــــريب هذه  وإذ تالحظ بقلق  
  ،٢٠١٦منذ عام اخلل،  أهنيدريد
والتحديات يف جمال مراقبة الســــــالئف، مبا يف ذلك  بأحدث االجتاهات وإذ حتيط علمًا  

  إساءة استعمال اجلماعات اإلجرامية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
سلِّ   صناعة والتجارة، إىل احلصول على  موإذ ت سيما لدى قطاعي ال شروعة، ال  باحلاجة امل

ؤثرات العقلية على حنو غري رات وامليف صـــــنع املخدِّ هاماســـــتخدا يكثرالســـــالئف الكيميائية اليت 
من القنوات املشروعة  هذه املواد لقطاع اخلاص يف منع تسريبا الذي يؤديه مشروع، والدور اهلام

  هبا، االتِّجاروها لصنع
إطار يف به اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ضـــــطلع بالعمل اهلام الذي ت وإذ تســـــلِّم أيضـــــًا  

اليت يكثر الكيميائية الوصــــــل العاملية للمراقبة الدولية للســــــالئف باعتبارها جهة  التعاهدية تهاوالي
  استخدامها يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع،
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سيق اجلهود  وإذ حتيط علما مع التقدير   ضطلع به مبادرة ميثاق باريس يف تن بالعمل الذي ت
منع تســريب الســالئف املســتخدمة يف يف فيونية وغري املشــروع باملواد األ االتِّجارمن أجل مواجهة 

  غري مشروع،على حنو هلريوين صنع ا
النتائج اإلجيابية اليت حتققت حىت اآلن من خالل مشـــــروع  مع التقدير ًاأيضـــــ وإذ تالحظ  

رات بالتعاون مع الدول "، اللذين استهلتهما اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّكوهيجن"بريزم" ومشروع "
لمنشطات األمفيتامينية لالقضاء على تسريب السالئف املستخدمة يف الصنع غري املشروع من أجل 

  لهريوين والكوكايني،لو
لدول األمجيع  حتثُّ  -١   مة طرافا عد اخلطوات الالز قا أل ،اليت مل تتخذ ب حكام طب

ع يف املخدِّرات غري املشـــرو االتِّجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٢(أ) من املادة  ١٠الفقرة 
  على القيام بذلك؛ )١٢(،١٩٨٨ واملؤثِّرات العقلية لسنة

الدول األعضاء على مواصلة اإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدولية ملراقبة  عتشجِّ  -٢  
وخاصة من خالل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال  التعاهدية، تهاإطار والييف املخدِّرات، 

  يب املباشر لإلبالغ املسبق عن تصدير السالئف الكيميائية؛احلاسو
تدابري املالئمة لتعزيز التعاون الدويل وتبادل  تدعو  -٣   لدول األعضـــــــاء إىل اختاذ ال ا

املعلومات فيما يتعلق بالتعرف على الدروب وأساليب العمل اجلديدة للتنظيمات اإلجرامية الضالعة 
يائية اليت يكثر اســـتخدامها يف صـــنع املخدِّرات واملؤثِّرات يف تســـريب أو هتريب الســـالئف الكيم

العقلية على حنو غري مشـــروع، مبا يف ذلك بالتســـجيل يف نظام اإلخطار حبوادث الســـالئف، الذي 
رات، واســـتخدامه كوســـيلة للتشـــارك بانتظام يف املعلومات عن وضـــعته اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ

  ف الكيميائية؛احلوادث اليت تتعلق بالسالئ
التنظيم ب ا املعنيةبني ســـلطاهتفيما الدول األعضـــاء إىل تعزيز التعاون  تدعو أيضـــًا  -٤  

املعلومات بشــــأن حوادث الســــالئف، يف أقرب وقت ممكن  تبادلالرقايب وإنفاذ القانون من أجل 
اذ إجراءات ميكن االستناد إليها يف اختعلى وجه اخلصوص، تقدمي تفاصيل عملياتية  ،كذلكعمليًّا و

  متكِّن من إجراء حتقيقات من أجل املتابعة؛و
الدول األعضـــاء على مواصـــلة تعزيز التشـــريعات الوطنية والتدابري اإلدارية  حتثُّ  -٥  

صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية  ستخدم يف  سالئف اليت ت سسية املتعلقة مبراقبة ال على واألطر املؤ
م ُظ، وتشــدِّد على ضــرورة أن تعزِّز الدول األعضــاء ُن١٩٨٨ســنة  غري مشــروع، عمًال باتفاقية حنو

ذلك على مســـتوى التوزيع الداخلي ويف نقاط دخول وخروج الســـالئف  يف  مبا ،الرصـــد واملراقبة
  ز النقل اآلمن هلذه املواد؛ يتعز من أجل تخذ تدابريأن تو ،الكيميائية
ية ملراقبة املخدِّرات، بالت تدعو  -٦   لدول ئة ا عاون مع الدول األعضـــــــاء ويف إطار اهلي

فريق خرباء عامل يتألف من أصحاب املصلحة من ل، إىل الدعوة إىل عقد اجتماع التعاهدية تهاوالي
من أجل اســـتكشـــاف إمكانية تطبيق طرائق  ،القطاعني العام واخلاص ومن التخصـــصـــات املناســـبة
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ى هذه االقتضـــاء، وجدو ســـبحمبتكرة لرصـــد الســـالئف الكيميائية، وال ســـيما أهنيدريد اخلل، 
 من أجل منع تســــريب هذه الســــالئف، ،مالءمتهاو هاتكاليفمع مراعاة العملية وفعاليتها، الطرائق 
  ؛لجنة يف دورهتا الثالثة والستنيالإىل هبذا الشأن  اتقرير ويقدِّم

ــــاعدة  تطلب  -٧   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل مس
األعضاء يف جهودها الرامية إىل الوفاء جبميع االلتزامات املتعلقة مبراقبة السالئف، على النحو الدول 

ن يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة املبيَّ
صـــــــادر عن والبيان الوزاري املشــــــترك ال )١٣(،٢٠٠٩ملواجهة مشــــــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

بشأن تنفيذ الدول األعضاء  ٢٠١٤االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف عام 
ـــتثنائية ) ١٤(لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل، للجمعية العامة الثالثني والوثيقة اخلتامية للدورة االس

املخدِّرات العاملية ومواجهتها ، املعنونة "التزامنا املشــترك بالتصــدِّي ملشــكلة ٢٠١٦املعقودة يف عام 
  )١٥(؛فعَّال" على حنو
الدول األعضــاء إىل النظر يف إنشــاء وتعزيز الشــراكات مع منصــات شــبكية  تدعو  -٨  

بني هذه املنشـــآت وزبائنها من أجل منع اســـتخدام هذه تربط تربط املنشـــآت التجارية فيما بينها و
  ؛رات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروعدِّصنع املخ ألغراضبالسالئف  االتِّجاراملنصات يف 

لى الترويج لوضع مدونات طوعية لقواعد السلوك لدى عالدول األعضاء  تشجِّع  -٩  
 ختص مدونة طوعية صــــــوغ ملبادئ التوجيهية بشــــــأنمع مراعاة اقطاع الصــــــناعات الكيميائية، 

راقبة املخدِّرات، بغية التشجيع على ، الصادرة عن اهليئة الدولية ملالكيميائية ةلصناعا ات يفاملمارس
ومنع تســـريبها إىل  املواد الكيميائيةبيع أنشـــطة التحلِّي بروح املســـؤولية يف املمارســـات التجارية و

  ؛املشروعة لصنع املخدِّرات القنوات غري
الدول األعضـــاء وســـائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف توفري موارد من خارج تدعو   ‐١٠  
  غراض املذكورة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.امليزانية لأل

    
    ٦٢/٢القرار     
تعزيز القدرة على الكشف عن العقاقري االصطناعية املوجهة إىل االستعمال    

   الطيب وحتديد ماهيتها من خالل زيادة التعاون الدويل غري
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
رات العاملية، وخباصــــة األخطار الكبرية اليت يشــــكلها إنتاج مشــــكلة املخدِّ نَّبأ إذ تســــلِّم  

، مبا فيها املؤثِّرات النفســـــانية اجلديدة املوجهة إىل االســـــتعمال غري الطيب املخدِّرات االصـــــطناعية
ـــــنعها و ـــــطات األمفيتامينية، وص ـــــطناعية واملنش هبا على حنو غري  االتِّجارواملؤثِّرات األفيونية االص

   وعلى رفاه البشرية، نيثل خطرًا شديدًا على الصحة والسالمة العموميتمشروع، ال تزال مت
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العموميتان من أخطار متزايدة الصحة والسالمة ما تتعرض له إزاء  وإذ يساورها بالغ القلق  
املوجهة إىل االســــتعمال غري الطيب، مبا فيها املؤثِّرات النفســــانية  املخدِّرات االصــــطناعيةمتأتية عن 
ية، واجلديدة وا تامين ية االصــــــطناعية واملنشــــــطات األمفي يد ملؤثِّرات األفيون ر تعقُّد وتطوُّإزاء تزا
باملخدِّرات واجلماعات  واملتجروناليت تســــــتخدمها اجلماعات اإلجرامية عرب الوطنية  األســــــاليب

 اســتخدامإســاءة اإلجرامية األخرى لتوســيع نطاق األســواق غري املشــروعة هلذه املواد، مبا يف ذلك 
وتوزيع هذه املواد من خالل نظام الربيد الدويل وشــــحنات  تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت

  نقل الطرود السريعة،
مبا  أقرت فيه اللجنة، الذي ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١ املؤرَّخ ٥٧/٩إىل قرارها  وإذ تشــــــري  

بالرصـــد العاملي للمخدِّرات  اخلاصاملخدِّرات واجلرمية ب مم املتحدة املعيناأل به برنامج مكتب يعود
ــــــانية  نظام اإلنذار املبكر وحتديدًا ،االصــــــطناعية: التحليل واإلبالغ واالتِّجاهات باملؤثِّرات النفس

بتحديد ماهية عدد كبري من  فيما يتعلقمســــــتمرَّة بالنســــــبة للدول األعضــــــاء  فائدةمن  ،اجلديدة
  ،ات النفسانية اجلديدة ورصدها واإلبالغ عنهااملؤثر

تعزيز دور بشـــــأن  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣ املؤرَّخ ٥٨/٩إىل قرارها وإذ تشـــــري أيضـــــًا   
  ،تأكيد أمهية نوعية حتاليل هذه املختربات ونتائجها وتعيد ،خمتربات حتليل املخدِّرات يف أرجاء العامل

من حتديات هامة متأتية عن  العموميةوالصحة  سلطات إنفاذ القانونمبا تواجهه تسلِّم  وإذ  
املنتجة أو و اجلديدة املوجهة إىل االســــتعمال غري الطيب صــــطناعيةالا للمخدِّراتر الســــريع يالتطو
سبل عة على حنو غري مشروع أو املتحصل عليها املصنَّ  ذلك أخرى ألغراض غري مشروعة، مبا يفب

فضـــًال عن األفيونية االصـــطناعية واملنشـــطات األمفيتامينية،  املؤثِّرات النفســـانية اجلديدة واملؤثِّرات
ــــلطات من  ــــئة عن عدم متكن الس  وأهذه املواد  القيام على حنو دقيق بالكشــــف عناملخاطر الناش

شـــخاص ملواد خطرة األحتليلها، مبا يف ذلك املخاطر الصـــحية املترتبة على تعرض  وأ ماهيتها حتديد
  ،ماهيتها ال ميكن حتديد

 اخلطر الذي يواجه العاملني يف اخلطوط األمامية جلهود مراقبة املخدِّرات، ومن تالحظوإذ   
، الذين قد يتعرضون هلذه املواد ، وسائر العاملني املعنينيإنفاذ القانون ومراقبة احلدود وهم موظفبين

 ةتعلقاملة يداجلمارســـــات امللدعم قائمة على األدلة العلمية أمهية وجود أطر مناســـــبة إىل اخلطرة، و
  من قد يتعرضون هلذه املواد خالل عملهم، لدىبالصحة والسالمة 

إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االســـتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعنونة "التزامنا وإذ تشـــري   
وخباصــة التوصــيات  )١٦(ال"،عَّاملشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو ف

  لية التالية:العم
ر احلصـــول عليها التوصـــيات بشـــأن   (أ)   ضـــمان توافر املواد اخلاضـــعة للمراقبة وتيســـُّ

  ؛مع منع تسريبها ،لألغراض الطبية والعلمية حصريًّا
__________ 

  املرجع نفسه.  )١٦(  
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التوصـــيات بشـــأن خفض العرض والتدابري ذات الصـــلة، مبا فيها التوصـــية بتعزيز   (ب)  
ــــــتراتيجيات الا ــــــَّ املس قدرات أجهزة مراقبة احلدود وإنفاذ القانون ، وكذلك قة إلدارة احلدودنس

ــــــملي مبا ،ملســــــاعدة التقنية عند الطلبتقدمي ابوســــــائل منها ، والنيابة العامة توفري املعدات  ش
صد ومكافحة صياينودعم والتكنولوجيا مع ما يلزم من تدريب  ضاء، من أجل منع ور ، عند االقت

باألسلحة  االتِّجارر اجلرائم املتصلة باملخدِّرات، مثل بالسالئف وسائ االتِّجارباملخدِّرات و االتِّجار
 التدفقات املالية غري املشروعة وهتريب النقود بكميات كبرية وغسل األموال؛والنارية 

التصــــدي ملشــــكلة  من أجلالتوصــــيات بشــــأن املســــائل الشــــاملة لعدة جماالت   (ج)  
ن التصــدِّي للمؤثرات النفســانية اجلديدة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، مبا يف ذلك التوصــيات بشــأ

واملنشطات األمفيتامينية وتسريب السالئف والسالئف األولية واستعمال املستحضرات الصيدالنية 
  ،املحتوية على خمدِّرات ومؤثرات عقلية يف أغراض غري طبية وإساءة استعماهلا

ن تعزيز قدرات األجهزة ذات بشأاملذكورة التوصية الواردة يف الوثيقة اخلتامية  تالحظوإذ   
ســياق التحريات املتعلقة باملخدِّرات، مبا يشــمل االرتقاء  يفالصــلة يف جمال علم االســتدالل اجلنائي 

وعرضــها من أجل األدلة اجلنائية وحفظها بنوعية خمتربات حتليل املخدِّرات وتعزيز قدرهتا على مجع 
قة فعالة، من خالل النظر، ضـــمن مجلة أمور، يف مالحقة مرتكيب اجلرائم املتصـــلة باملخدِّرات مالح

دد اختبار متقدِّمة وعيِّنات مرجعية وخمتربات توفري معدات كشــــف وأجهزة مســــح تصــــويري وُع
  ،لالستدالل اجلنائي ودورات تدريبية، حسب الطلب

ز الدوَل األعضاَء إىل اتِّخاذ تدابري مناسبة لتعزي، دعت ٥٧/٩ قرارهاأهنا، يف إىل وإذ تشري   
وإذ تشـــري إىل  املؤثِّرات النفســـانية اجلديدة، حتديد هويةالتعاون الدويل يف تباُدل املعلومات بشـــأن 

تعزيز التعاون الدويل على كشــــف املؤثِّرات بشــــأن  ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥ املؤرَّخ ٥٦/٤قرارها 
  ،النفسانية اجلديدة واإلبالغ عنها

بشـــــأن الوقاية من  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧ املؤرَّخ ٦٠/٤إىل قرارها  أيضـــــًاوإذ تشـــــري   
العواقب الصـــحية الســـلبية واملخاطر املتصـــلة بتعاطي املؤثِّرات النفســـانية اجلديدة والتصـــدِّي هلا، 

بشـــــأن تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧ املؤرَّخ ٦٠/٩وقرارها 
غري املشــروع باملخدِّرات عن طريق التدريب، جتار احلدود وســائر األجهزة املعنية على التصــدي لال

بشـــــــأن تعزيز وتدعيم التعاون الدويل واإلقليمي  ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦ املؤرَّخ ٦١/٨وقرارها 
ــــــتعمال غري الطيب  واجلهود املحلية الرامية إىل التصــــــدي للتهديدات الدولية اليت يشــــــكِّلها االس

  للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية،
شدِّد    ضرورة تعزيز تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول،وإذ ت سيما البلدان النامية، على   وال 

الكشف  من أجل ، وتوفري املعدات والتكنولوجيا عند االقتضاء،مبا يف ذلك يف شكل دعم وتدريب
ها وإجراء اختبارات ماهيت وحتديد املوجهة إىل االســـــتخدام غري الطيب عن املخدِّرات االصـــــطناعية

الكشــف هبا، وتعزيز قدرة ســلطات إنفاذ القانون ومراقبة احلدود على  ةل اجلنائي اخلاصــاالســتدال
  هبا، االتِّجارومنع  ماهيتها وحتديد ،املؤثِّرات األفيونية االصطناعيةعن املخدِّرات، ومن بينها 
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 راتدِّاملختســـــريب مكافحة  املتبعة بشـــــأنج والنتائج والفوائد املترتبة على النهب تقروإذ   
التعاون والتنســـيق بني الســـلطات املختصـــة، مبا يف ذلك  تنطوي علىاليت هبا  االتِّجارووالســـالئف 

  التعاون والتنسيق بني سلطات إنفاذ القانون ومراقبة احلدود،
اليت ومكافحة هتريب املخدِّرات والســــــالئف املتبعة بشــــــأن  النهوجأمهية  وإذ تؤكد جمددًا  

 إبرازالســلطات املختصــة، وكذلك الصــناعة والقطاع اخلاص، مع  نيب تنســيقالتعاون والتنطوي على 
ية  الربامجأمهية  ئة احلال عة للهي تاب بة املخدِّرات ال ية ملراق لدول ما يتعلق بالا بادل افي لمعلومات، آلين لت

ـــروع آيون،  ـــروع وحتديدًا نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملش ـــراكات العملياتية للتصـــدي ومش الش
شروعلتوزيع املؤثِّ سالئف، ورات األفيونية وبيعها على حنو غري م وكذلك  ،نظام اإلخطار حبوادث ال

  ربنامج الرصد العاملي للمخدِّرات االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالجتاهات،ل ةل احلالياعماأل
املوجهة إىل التعاون وتبادل البيانات املتعلقة باملخدِّرات االصــــــطناعية  أمهيةتالحظ وإذ   

وســــــالئفها بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واهليئة ســــــتعمال غري الطيب اال
الدولية ملراقبة املخدِّرات والدول األعضاء، وإذ تالحظ بقلق تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات 

ـــام  ـــة املعن )١٧(،٢٠١٨لع ـــاملخـــدِّرات واجلرمي ـــب األمم املتحـــدة املعين ب ون ومنشــــــور مكت
Update SMART Global ا كالمهاســلط نذيلال )١٨(،بشــأن فهم أزمة املؤثرات النفســانية يف العامل 

اليت يشــــــكلها ظهور املؤثِّرات األفيونية  العموميةالضــــــوء على املخاطر املتزايدة على الصــــــحة 
 معدالت ازديادها بين االصــــــطناعية اجلديدة القوية املفعول، كما يتضــــــح من عدة أمور من

تناول حاالت عدد  ما يترتب عليه من ازديادو لغري األغراض الطبية املؤثِّرات األفيونية عمالاســـت
  ،هبذا التناول يف بعض املناطقحاالت الوفاة املرتبطة و املؤثِّرات األفيونيةمن جرعات مفرطة 

متوز/يوليه  ٢٢ املؤرَّخ ٢٠٠٣/٣٢إىل قرار املجلس االقتصــــادي واالجتماعي وإذ تشــــري   
، توفري التمويل وغري ذلك من الدعمالذي حثَّ فيه املجلس املنظمات الدولية املعنية على  ،٢٠٠٣

تدريب خرباء يف مواضـــيع  من أجلاملتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  بالتشـــاور مع مكتب األمم
لى مشــكلة املخدِّرات العاملية والتصــدي هلا، مع التشــديد خصــوصــًا ع مبكافحةخمتلفة ذات صــلة 

  املختربات، نوعيةوضمان  العقاقريالتدابري الوقائية وجماالت مثل مراقبة السالئف وخمتربات حتليل 
أمهية ضـــمان إدراج منظور بشـــأن حقوق اإلنســـان ومنظور جنســـاين يف  تشـــدِّد علىوإذ   

سلطات املعنية يف جمال مكا سلطات إنفاذ القانون ومراقبة احلدود وسائر ال شطة التدريبية ل فحة األن
هبا على  االتِّجاروصــنعها و املوجهة إىل االســتعمال غري الطيب إنتاج املؤثِّرات األفيونية االصــطناعية

  غري املشروع، االتِّجارإىل  السالئفحنو غري مشروع، ومنع تسريب 
خطوات إضـــافية من أجل  ، حســـب االقتضـــاء،بالدول األعضـــاء أن تتخذ هتيب  -١  

ــــــلطات إنفاذ القانون ومراقبة احلدود اإلقلالثنائية وتعزيز اجلهود  يمية والدولية الرامية إىل دعم س

__________ 
  )١٧(  E/INCB/2018/1.  
 ).٢٠١٩(آذار/مارس  ٢١"، املجلد Global SMART updateمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، "  )١٨(  
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 من خالل تقدمي ، رهنًا باألولويات الوطنية،راقبة املخدِّرات، مبا يف ذلكمبوســائر الســلطات املعنية 
اجلنائي وإدارة  الكشــف عن املواد باالســتداللاملســاعدة التقنية والتدريب لتعزيز القدرات يف جمال 

ومنع إنتاج املخدِّرات  اســـــتبانةهبدف باملخدِّرات والســـــالئف غري املشـــــروعة فيما يتعلق  احلدود
واملؤثِّرات  ،، مبا فيها املؤثِّرات النفســـــانية اجلديدةاملوجهة إىل االســـــتعمال غري الطيب االصـــــطناعية

  مشروع؛هبا على حنو غري  االتِّجاروصنعها و ،األفيونية االصطناعية واملنشطات األمفيتامينية
لعاملني يف أطر لالدول األعضـــاء، حســـب ظروفها الوطنية، على وضـــع  عجِّتشـــ  -٢  

وسائر إنفاذ القانون ومراقبة احلدود،  وهم موظفبين اخلطوط األمامية جلهود مراقبة املخدِّرات، ومن
عاملني املعنيني،  مان أن ال باملعدات الالزمة هؤالء املوظفني  يكونوذلك لضــــــ مدربني ومزودين 

ضًا ، وميكن أناآلمن مع املخدِّرات االصطناعيةصورة كافية للتعامل ب شمل هذه التدابري أي توفري  ت
ــــون ملوظفي اخلطوط األمامية الذين يتعرضــــون عن طريق اخلطأ ل  ةألفيونيلمؤثرات امادة النالوكس

مكتب األمم  منشــوريف  املبني على النحو العقاقريالتخلص من هذه ب املتعلقةوالتدابري  ،االصــطناعية
مبــادئ توجيهيــة للتعــامــل اآلمن مع املواد الكيميــائيــة املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة املعنون 

محاية هؤالء  من أجل )١٩(،املســـتخدمة يف صـــنع املخدِّرات غري املشـــروع والتخلص من تلك املواد
  هلذه املواد؛ من اآلثار السلبية املوظفني وسائر العاملني املعنيني واملجتمع املحلي

تكنولوجيات احلديثة ال استخدامعلى النظر يف تعزيز الدول األعضاء  أيضًا تشجِّع  -٣  
 ماهية املواد يف امليدانيف امليدان من أجل حتســــني القدرة على حتديد  ماهية املوادتحديد اخلاصــــة ب

 ميكن أن تكون خطرة اليتاملعنيني لآلثار  وسائر العاملنيواحلد من تعرض موظفي اخلطوط األمامية 
  هذه املواد؛ واليت ينطوي عليها التعامل مع

، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية، أن تقوم بالدول األعضـــــــاءهتيب   -٤  
تطوير وتفعيل من أجل التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك تبادل أفضـــل املمارســـات،  بتعزيز

االصــطناعية املوجهة إىل االســتعمال  يما يتعلق باملخدِّراتقدرات إنفاذ القانون ومراقبة احلدود ف
  والسالئف؛ غري الطيب
تبادل معلومات ب، حيثما يكون ذلك مناسبا، أن تقومالدول األعضاء على ع جِّتش  -٥  

تدالل اجلنائي،  ــــــ يات اآلمن خالل االس يات اآلو الوكاالتبني  املشــــــتركةل ية والل نائ قليمية اإلث
املوجهة إىل االســـتعمال االصـــطناعية العاملي باملخدِّرات  االتِّجارق مبنع وتعطيل دولية، فيما يتعلالو

  غري الطيب والسالئف، على حنو يتسق مع القانون الدويل واملحلي؛
بة دِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخ تشــــــجِّع  -٦   ية ملراق لدول ئة ا رات واجلرمية واهلي
تعزيز من أجل لعمل مع الدول األعضـــــاء لى مواصـــــلة اع ، يف حدود والية كل منهما،املخدِّرات

باألمهية املســـتمرة ، مع التســـليم القدرات واإلمكانات والتنســـيق على الصـــعيدين اإلقليمي والدويل
للتعاون الوثيق بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات 

__________ 
 .E.11.XI.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٩(  
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تعزيز قدرات من أجل يف نطاق واليته، كل منها ، )اإلنتربول( طة اجلنائيةواملنظمة الدولية للشــــــر
طلب، وأمهية اســتفادة الدول األعضــاء من البناء على  ،والنيابة العامةمراقبة احلدود وإنفاذ القانون 

  ؛ اليت يسهل احلصول عليهاالقدرات 
 موارد من خارج الدول األعضـــاء وســـائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف توفري تدعو  -٧  

  وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. ،امليزانية لألغراض املذكورة أعاله
    

    ٦٢/٣القرار     
    تعزيز التنمية البديلة بصفتها استراتيجية ملراقبة املخدِّرات موجَّهة حنو التنمية    

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ة باملخدِّرات، مبا يف ذلك يف جمال التنمية، أنَّ الســـــياســـــات والربامج املتعلق إذ تعيد تأكيد  

ينبغي أن ُيضــــــطلع هبا على حنو يتوافق مع مقاصــــــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل 
وخصــــوصــــًا مع االحترام التام لســــيادة الدول وســــالمتها  )٢٠(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان،

ــــــان واحلريات اإلقليمية، وملبدأ عدم التدخُّل يف الشــــــؤون ال داخلية للدول، وجلميع حقوق اإلنس
األساسية والكرامة املتأصِّلة لألفراد كافة، ومبدأ التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول، 
وكذلك مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة، وإذ تشري إىل أهداف التنمية املستدامة وتأخذ يف االعتبار 

  واملناطق،الظروف اخلاصة للبلدان 
هلا وفقًا ألحكام  يأنَّ مشــــــكلة املخدِّرات العاملية ينبغي التصــــــدِّ تأكيد وإذ تعيد أيضــــــًا  

واتفاقية  )٢١(،١٩٧٢بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســنة  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة 
نة  ــــــ ية لس فاقية األمم املتحدة ملكافحة  )٢٢(،١٩٧١املؤثِّرات العقل غري املشــــــروع يف  راالتِّجاوات

ــائر الصــكوك  )٢٣(،١٩٨٨املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســنة  اليت تشــكِّل كلها معًا، إىل جانب س
  الدولية ذات الصلة، الركن األساسي للنظام الدويل ملراقبة املخدِّرات، 

ــــــي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا  وإذ تعيد كذلك تأكيد   ياس ــــــ اإلعالن الس
ــــــتثن وخطة العمل بشــــــأن التعاون الدويل على إبادة املحاصــــــيل املخدِّرة  )٢٤(ائية العشــــــريناالس

   )٢٥(املشروعة، وبشأن التنمية البديلة،  غري

__________ 
  ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٠(  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة  )٢١(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٢٢(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٢٣(  
  .٢٠/٢-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٤(  
  هاء. ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دا  )٢٥(  
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، ٢٠١٣كانون األول/ديســمرب  ١٨، املؤرَّخ ٦٨/١٩٦إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشــري  
فيه اجلمعية مبادئ األمم املتحدة اإلرشــــادية املتعلقة بالتنمية البديلة، وشــــجَّعت فيه  الذي اعتمدت

الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية والكيانات وسائر اجلهات املعنية على 
يها برامج أخذ تلك املبادئ اإلرشــــــادية يف االعتبار عند وضــــــع وتنفيذ برامج التنمية البديلة، مبا ف

  التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء،
ـــدِّد   ـــتراتيجية  وإذ تش على ضـــرورة النظر أيضـــًا يف تنفيذ برامج التنمية البديلة يف إطار اس

مســتدامة ملراقبة املحاصــيل ميكن أن تشــمل، يف مجلة أمور، القضــاء على املحاصــيل غري املشــروعة 
سياق الوطين سي وخطة العمل لعام وإنفاذ القوانني، تبعًا لل سيا ضوء اإلعالن ال شأن  ٢٠٠٩، يف  ب

شكلة املخدِّرات العاملية ستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م صوب ا والوثيقة  )٢٦(التعاون الدويل 
مع مراعاة مبادئ  )٢٧(،٢٠١٦اخلتامية للدورة االســـتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام 

  شادية املتعلقة بالتنمية البديلة،األمم املتحدة اإلر
التزامها مبعاجلة املســائل االقتصــادية واالجتماعية ذات الصــلة باملخدِّرات،  وإذ تعيد تأكيد  

هبا بصـــفة  االتِّجارواملتعلقة بالزراعة غري املشـــروعة للنباتات املخدِّرة وبصـــنع املخدِّرات وإنتاجها و
برامج طويلة األمد وشــاملة وموجَّهة حنو التنمية مشــروعة، وذلك من خالل تنفيذ ســياســات و  غري

املســتدامة ومتوازنة ملراقبة املخدِّرات، تشــمل برامج تنمية بديلة وكذلك، حســب االقتضــاء، برامج 
  تنمية بديلة وقائية، تندرج ضمن إطار استراتيجيات مستدامة ملراقبة املحاصيل، 

مكتب  إىلالذي طلبت فيه ، ٢٠١٨ آذار/مارس ١٦ املؤرَّخ ٦١/٦إىل قرارها  وإذ تشـــري  
األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة الــدعوة إىل عقــد اجتمــاع لفريق من اخلرباء يف فيينــا، 

، ملواصــــــلة تعزيز احلوار حول التنمية البديلة، مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية، ٢٠١٨  عام يف
رشــادية املتعلقة بالتنمية البديلة وااللتزامات ذات حســب االقتضــاء، وتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإل

الصــلة يف جمال التنمية البديلة والتعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل بشــأن ســياســة متوازنة وذات 
توجُّه إمنائي ملراقبة املخدِّرات ُتعىن مبعاجلة املســائل االقتصــادية واالجتماعية، على النحو املنصــوص 

ــــــهام يف اجلزء عليه يف الوثيقة اخل ــــــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، هبدف اإلس تامية للدورة االس
  الوزاري الرفيع املستوى من الدورة الثانية والستني للجنة املخدِّرات، 

ــــتضــــافته يف فيينا بعقد وإذ ترحِّب   ــــأن التنمية البديلة، الذي اس  ،اجتماع فريق اخلرباء بش
ي ٢٦إىل  ٢٣الفترة من  يف حدة املعين ، ٢٠١٨ه متوز/يول ند ومكتب األمم املت تايل يا وبريو و ملان أ

باملخدِّرات واجلرمية، مبشــــاركة الدول األعضــــاء واملنظمات الدولية وممثلي املجتمع املدين واخلرباء 
  واألوساط األكادميية وممثلي املجتمعات املتأثرة،

__________ 
  )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( ا الثانية واخلمسنيتقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتانظر   )٢٦(  
  .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٧(  



E/2019/28 
E/CN.7/2019/13 

 

20 V.19-02524 
 

لى أنَّ تنفيذ مبادئ األمم وتشــدِّد ع )٢٨(،٢٠٣٠إىل خطة التنمية املســتدامة لعام  وإذ تشــري  
املتحدة اإلرشـــــــادية املتعلقة بالتنمية البديلة ينبغي أن يتواءم مع مســـــــار اجلهود املبذولة لتحقيق 
األهداف ذات الصــــلة يف إطار أهداف التنمية املســــتدامة ذات الصــــلة مبســــألة التنمية البديلة، اليت 

تدامة تندرج يف إطار والية جلنة املخدِّرات، وأنَّ اجلهود  ــــــ الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املس
  ي بفعالية ملشكلة املخدِّرات العاملية هي جهود متكاملة ومتعاضدة، والتصدِّ

تدام للزراعة  وجمدأنَّ التنمية البديلة هي بديل هام ومشــــــروع  وإذ تعيد تأكيد   ــــــ ومس
رات العاملية والتحديات املشـــــروعة ملحاصـــــيل املخدِّرات وتدبري فعَّال ملواجهة مشـــــكلة املخدِّ  غري

األخرى اليت تطرحها اجلرائم ذات الصــــــلة باملخدِّرات، وأهنا كذلك خيار يســـــــاعد يف ختليص 
املجتمعات من ظاهرة تعاطي املخدِّرات، وأهنا أحد املكوِّنات الرئيســية للســياســات والربامج املعنية 

يتجزأ من اجلهود اليت تبذهلا احلكومات باحلدِّ من إنتاج املخدِّرات غري املشـــروع، كما أهنا جزء ال 
  لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاهتا، 

التزامها باحترام ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنســـان وحرياته األســـاســـية  وإذ تعيد تأكيد  
  ،والكرامة املتأصلة لألفراد كافة وسيادة القانون لدى صوغ وتنفيذ السياسات اخلاصة باملخدِّرات

بشـــــــأن تنــامي الزراعــة غري املشــــــروعــة للنبــاتــات املخــدِّرة على  رب عن قلقهــاوإذ تع  
  العاملي، الصعيد

باستنتاجات جملس االحتاد األورويب بشأن التنمية البديلة، املعنونة "حنو فهم  وإذ حتيط علمًا  
 جديد للتنمية البديلة وما يتصـــــل هبا من تدخالت ســـــياســـــات املخدِّرات اليت تركز على التنمية:

وأهداف  ٢٠١٦اإلسهام يف تنفيذ نتائج الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة املعقودة يف عام 
  األمم املتحدة للتنمية املستدامة"،

الدول األعضــــاء على أن تطبِّق مبادئ األمم املتحدة اإلرشــــادية املتعلقة  تشــــجِّع  -١  
نائية الثالثني وأن تأخذ يف االعتبار الواجب  )٢٩(بالتنمية البديلة، ــــــتث الوثيقة اخلتامية للدورة االس

، املعنونة "التزامنا املشــــترك بالتصــــدِّي ملشــــكلة املخدِّرات ٢٠١٦للجمعية العامة املعقودة يف عام 
بشأن  ٢٠٠٩وكذلك اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام  )٢٧(العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"

والبيان  )٢٦(كاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّرات العامليةالتعاون الدويل صــوب اســتراتيجية مت
الوزاري املشــــــترك الصــــــادر عن االســــــتعراض الرفيع املســــــتوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف 

عند تصــميم وتنفيذ  )٣٠(بشــأن تنفيذ الدول األعضــاء لإلعالن الســياســي وخطة العمل ٢٠١٤  عام

__________ 
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٨(  
  .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٩(  
األول،  )، الفصلE/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٣٠(  

  القسم جيم.
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البديلة، مبا يف ذلك، حســـب االقتضـــاء، برامج ومشـــاريع  ورصـــد وتقييم برامج ومشـــاريع التنمية
  التنمية البديلة الوقائية؛ 

صلة تبادل الدروس املستفادة واملمارسات  تشجِّع أيضًا  -٢   الدول األعضاء على موا
الفضـــلى واخلربات وتعزيز احلوار بشـــأن ســـياســـات وبرامج مراقبة املخدِّرات املوجَّهة حنو التنمية 

  ادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة؛وبشأن تنفيذ مب
على أنَّ تدابري التنمية البديلة ينبغي أن تصــــــمَّم وتنفَّذ مع مراعاة مجيع تشــــــدِّد   -٣  

  التزاماتنا املشتركة؛
الدول األعضــاء على تعزيز مجع البيانات وإجراء البحوث وتبادل املعلومات  حتثُّ  -٤  

اجلذرية لزراعة حماصـــيل املخدِّرات غري املشـــروعة وغريها من األنشـــطة  من أجل حتديد األســـباب
املشــــــروعة املتصــــــلة باملخدِّرات وتوفري األدلة، من أجل حتديد العوامل اليت تدفع إىل زراعة   غري

  حماصيل املخدِّرات غري املشروعة وإعداد تقييم أفضل آلثارها؛
وكيانات األمم املتحدة واملنظمات  املؤســـســـات املالية الدولية ذات الصـــلة حتثُّ  -٥  

احلكومية والقطاع اخلاص، حســب االقتضــاء، على النظر يف زيادة ما تقدِّمه من دعم، بطرائق   غري
منها التمويل الطويل األمد واملرن، لتنفيذ برامج شــاملة ومتوازنة موجَّهة حنو التنمية يف جمال مراقبة 

ًا التنمية البديلة، تشــمل، حســب االقتضــاء، برامج املخدِّرات وبدائل اقتصــادية ناجحة، وخصــوصــ
ــــــتناد إىل االحتياجات واألولويات الوطنية املحدَّدة، لصــــــاحل املناطق  التنمية البديلة الوقائية، باالس
والفئات الســــكانية املتأثرة بالزراعة غري املشــــروعة ملحاصــــيل املخدِّرات أو املعرَّضــــة ملخاطر تلك 

ذه الزراعة واحلد منها والقضاء عليها، وتشجِّع الدول على أن تظل، إىل الزراعة، وذلك بغية منع ه
  أقصى مدى ممكن، وفية اللتزامها القوي بتمويل تلك الربامج؛ 

ـــــياق برامج التنمية  تشـــــجِّع  -٦   الدول األعضـــــاء على تكثيف اجلهود املبذولة يف س
ماعية واالقتصـــــادية املتعلقة ي ألشـــــد العوامل االجتالطويلة األمد واملســـــتدامة من أجل التصـــــدِّ

باملخدِّرات إحلاحًا، مبا فيها البطالة والتهميش االجتماعي، اليت ميكن أن تســتغلها الحقا التنظيمات 
  اإلجرامية الضالعة يف اجلرائم املتصلة باملخدِّرات؛

بورقة االجتماع اليت اشتركت يف تقدميها أملانيا وبريو وتايلند ومكتب  علمًا حتيط  -٧  
لة"األ بدي ية ال بل التنم ــــــتق نة "مس مية واملعنو خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  اليت تلخص  )٣١(،مم املت

ـــتنتاجات اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف فيينا من  ـــات واس ، ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٦إىل  ٢٣مناقش
شاركني،  ضرورة مواقف مجيع امل د بال وتعرب عن آخذة يف االعتبار طابعها غري امللزم وأهنا ال جتسِّ

التقدير للجهود اليت بذلتها اجلهات اليت تشـــــــاركت يف رعاية اجتماع فريق اخلرباء. وقد مشلت 
  املناقشات اليت أجراها اخلرباء، على سبيل املثال ال احلصر، النقاط التالية:

__________ 
  )٣١(  E/CN.7/2019/CRP.2.  
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التنمية البديلة ال تســــهم يف حتقيق هدف خفض حماصــــيل املخدِّرات فحســــب،   (أ)  
  رفاه العام للمجتمعات املحلية املتأثرة؛ أيضا يف تعزيز ال بل

هناك صلة مباشرة بني التنمية البديلة بصفتها استراتيجية ملراقبة املخدِّرات موجَّهة   (ب)  
  حنو التنمية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 

أن التنمية البديلة ينبغي أن تكون جزءا من جدول أعمال التنمية األوســــع نطاقا و  (ج)  
، بقيادة مكتب األمم املتحدة املعين متعددة لتعاون املتعدد التخصــــــصــــــات بني وكاالتتشــــــمل ا

  باملخدِّرات واجلرمية؛ 
هناك حاجة إىل حتســـني التنســـيق االســـتراتيجي، واعتماد هنج أكثر مشوال وتوازنا   (د)  

  )٢٨(؛٢٠٣٠عام ملعاجلة مسألة التنمية البديلة يف سياق مراقبة املخدِّرات وخطة التنمية املستدامة ل
هناك حاجة إىل معاجلة خمتلف احلقائق االجتماعية واالقتصـــــــادية للمجتمعات   (ه)  

  املحلية والنظر يف األبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان واألبعاد اجلنسانية؛ 
ئة، ينبغي أن   (و)   تدهور البي خدِّرات و يل امل حماصــــــ عة  نظرا للترابط الوثيق بني زرا
  البديلة اجلوانب البيئية؛ برامج التنمية  تتضمَّن

من الضــــــروري إجراء مزيد من البحوث من أجل حتديد العوامل اليت تدفع إىل   (ز)  
  زراعة حماصيل املخدِّرات غري املشروعة من أجل إعداد تقييم أفضل آلثارها؛ 

هناك حاجة إىل قياس نواتج التنمية البديلة من خالل مؤشــــرات التنمية البشــــرية   (ح)  
  ىل املؤشرات التقليدية املتعلقة بإنفاذ القانون؛ باإلضافة إ
ميكن تطبيق بعض الدروس املســــتفادة من برامج التنمية البديلة يف املناطق الريفية،   (ط)  

مبا يف ذلك برامج التنمية البديلة الوقائية، على التنمية يف املناطق احلضـــرية من أجل معاجلة املســـائل 
   ؛ق احلضريةيف املناط باملخدِّراتاملتعلقة 

أنشــطة التعاون الدويل والشــراكات، مبا يف ذلك فيما بني ســائر احلكومات تتســم   (ي)  
يف زيادة الدعم املايل والتقين فضـــــال عن ضـــــمان تبادل  باألمهيةوالقطاع اخلاص واملجتمع املدين، 

  ؛املمارسات الفضلى
جتمعات ، وخصــوصــًا لصــاحل املجمديةعلى اســتحداث بدائل اقتصــادية  تشــجِّع  -٨  

املحلية املتأثرة بالزراعة غري املشــــروعة ملحاصــــيل املخدِّرات وغريها من األنشــــطة غري املشــــروعة 
املتصــلة باملخدِّرات أو املعرَّضــة ملخاطر تلك األنشــطة يف املناطق احلضــرية والريفية، وذلك بوســائل 

ى النظر يف تدخالت موجَّهة حنو منها برامج التنمية البديلة الشــاملة؛ وحتقيقًا هلذه الغاية تشــجِّع عل
األفراد هبا على قدم املســـــاواة، بوســـــائل منها توفري فرص العمل  مجيعالتنمية، مع ضـــــمان انتفاع 

وحتســني البىن التحتية واخلدمات العمومية األســاســية وكذلك، حســب االقتضــاء، متكني املزارعني 
انونية، األمر الذي من شــــأنه أن واملجتمعات املحلية من اســــتخدام األراضــــي وامتالكها بصــــفة ق
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يســاعد أيضــًا على منع زراعة حماصــيل املخدِّرات غري املشــروعة وســائر األنشــطة غري املشــروعة 
  املتصلة باملخدِّرات أو احلد منها أو القضاء عليها؛

الدول األعضــــاء على الترويج للبحوث اليت جتريها الدول، بوســــائل منها  تشــــجِّع  -٩  
ألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وســـائر كيانات األمم املتحدة واملنظمات التعاون مع مكتب ا

الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات األكادميية ومنظمات املجتمع املدين، من أجل فهم العوامل 
ليمية، اخلصوصيات املحلية واإلق مع مراعاةاليت تسهم يف زراعة املحاصيل غري املشروعة فهما أفضل، 

ومن أجل حتســــــني عمليات تقييم أثر برامج التنمية البديلة، مبا فيها برامج التنمية البديلة الوقائية عند 
االقتضاء، بغية زيادة فعالية تلك الربامج، بوسائل منها استخدام مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة 

مبا يتوافق مع أهداف التنمية املستدامة؛ وضمان واملعايري املتعلقة باالستدامة البيئية وغريها من املقاييس 
االستخدام املسؤول ألموال اجلهات  جتسِّدأنَّ نتائج برامج التنمية البديلة والبحوث املشار إليها أعاله 
  املاحنة وتعود حقًّا بالنفع على املجتمعات املحلية املتأثرة؛

املتخــذة ملنع الزراعــة الــدول األعضـــــــاء على كفــالــة أن تكون التــدابري  تشــــــجِّع  -١٠  
 ،وللقضاء على تلك النباتات ،واملؤثِّرات العقلية العقاقري املخدِّرةاملشروعة للنباتات املحتوية على  غري

ــية ــاس ــتخدامالالعلى النحو الواجب  ، ومراعيةمراعية حلقوق اإلنســان األس املشــروعة التقليدية  تس
ذلك االســــــتخدام، ومراعية حلماية البيئة،  حيثما كانت هناك شــــــواهد تارخيية علىلتلك النباتات 

ألحكام االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، ومراعية أيضــــــًا، حســــــب االقتضــــــاء   وفقا
  )٣٢(يتوافق مع التشريعات الوطنية، ألحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ ومبا

يج لشـــــراكات ومبادرات تعاونية الدول األعضـــــاء على الترو ًاأيضـــــ تشـــــجِّع  -١١  
ابتكارية مع القطاع اخلاص واملجتمع املدين واملؤســـــســـــات املالية الدولية من أجل هتيئة ظروف 
أكثر مؤاتاة لالســتثمار املنتج اهلادف إىل توفري فرص عمل يف املناطق واملجتمعات املحلية املتأثرة 

بصــورة غري مشــروعة ومن ســائر األنشــطة  هبا االتِّجارمن زراعة املخدِّرات وإنتاجها وصــنعها و
غري املشــــروعة املتصــــلة باملخدِّرات، أو املعرَّضــــة ملخاطرها، وذلك بغية منع هذه األنشــــطة أو 
تقليص حجمها أو القضـــاء عليها، ومن أجل تبادل املمارســـات الفضـــلى والدروس املســـتفادة 

  واخلربات واملهارات املتاحة هبذا الشأن؛
عضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية الدول األ تدعو  -١٢  

  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ 
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدِّم  تطلب  -١٣  

  تنفيذ هذا القرار. إليها يف دورهتا الثالثة والستني تقريرًا عن
    

__________ 
  .٦١/٢٩٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٢(  
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    ٦٢/٤القرار     
النهوض بُنُهج فعَّالة ومبتكرة، من خالل إجراءات وطنية وإقليمية ودولية،     

للتصدي للتحديات املتعددة اجلوانب اليت يطرحها االستعمال غري الطيب 
    للمخدِّرات االصطناعية، وخصوصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية

  ات،إنَّ جلنة املخدِّر  
إىل مجيع االلتزامات املتصــلة بالتصــدي للتحديات اليت يشــكلها االســتعمال غري الطيب  إذ تشــري  
رات االصطناعية، مبا فيها املؤثرات األفيونية االصطناعية، بصيغتها الواردة يف اإلعالن السياسي للمخدِّ

مشـــكلة املخدِّرات   هةوخطة العمل بشـــأن التعاون الدويل صـــوب اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواج
ستوى،  )٣٣(،٢٠٠٩العاملية لعام  ستعراض جلنة املخدِّرات الرفيع امل شترك املنبثق عن ا والبيان الوزاري امل

، لتنفيذ الدول األعضــاء لإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب ٢٠١٤  عام  يف
ستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات  والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية  )٣٤(،العامليةا

الثالثني للجمعية العامة املعنونة "التزامنا املشـــترك بالتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على 
على الصــــــعيد الوطين واإلقليمي  إجراءاتنابشــــــأن تعزيز فضــــــال عن اإلعالن الوزاري  )٣٥(حنو فعَّال"،

 ٣٦العاملية ومواجهتها، املخدِّراتتعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــــتركة بالتصــــدي ملشــــكلة والدويل ابتغاء ال
الــذي اعتمــد يف اجلزء الوزاري من دورة جلنــة املخــدِّرات الثــانيــة والســــــتني، املعقود يف فيينــا يومي 

 ،٢٠١٩آذار/مارس   ١٥و  ١٤

، ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٣/١٩٢بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علمًا  
الذي أكَّدت فيه اجلمعية جمدَّدًا التزامها الراســـخ بضـــمان معاجلة مجيع جوانب خفض الطلب على 
املخدِّرات والتدابري ذات الصـــــلة وخفض عرض املخدِّرات والتدابري ذات الصـــــلة والتعاون الدويل 

فق متامًا مع مقاصــــــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي على حنو يتوا
يف ظلِّ االحترام التام لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية وملبدأ عدم التدخُّل يف  )٣٧(حلقوق اإلنسان،

فراد كافة الشؤون الداخلية للدول وجلميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والكرامة املتأصِّلة لأل
  وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول، 

، بشأن تعزيز وتدعيم التعاون ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦املؤرَّخ ، ٦١/٨إىل قرارها وإذ تشري   
الدويل واإلقليمي واجلهود املحلية الرامية إىل التصــدي للتهديدات الدولية اليت يشــكِّلها االســتعمال 

__________ 
 )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٣٣(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨ امللحق رقم، ٢٠١٤للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق الرمسية انظر  )٣٤(  

  جيم. القسم
 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٣٥(  
)، الفصل األول، E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٣٦(  

 القسم باء.
 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٣٧(  
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ستكشف ُنُهجًا غري الطيب للم ؤثِّرات األفيونية االصطناعية، الذي أهابت فيه بالدول األعضاء أن ت
ستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية  شكله اال صدي ألي هتديد ي مبتكرة من أجل زيادة فعالية الت
االصــــــطناعية، عن طريق إشــــــراك مجيع القطاعات املعنية، من قبيل توســــــيع نطاق املراقبة املحلية 

قليمية والدولية على املؤثرات األفيونية االصــطناعية، وتعزيز نظم الرعاية الصــحية وبناء قدرات واإل
  أجهزة إنفاذ القانون والعاملني يف جمال الرعاية الصحية على التصدي هلذا التحدي، 

على خطورة التحدي الدويل الذي جيابه، باخلصـــوص، الصـــحة  وإذ تشـــدِّد مع بالغ القلق  
رفاه العمومي وإنفاذ القانون، من جراء االستعمال غري الطيب للمخدِّرات االصطناعية، العمومية وال

وخصوصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، وصنعها وتسريبها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع؛ 
ليل إىل وإذ تعيد تأكيد عزمها على توفري الوقاية والعالج من إساءة استعمال تلك املخدِّرات، والتق

أدىن حد من العواقب الصحية واالجتماعية املرتبطة بتعاطيها، وعلى منع ومكافحة إنتاجها وصنعها 
  وتسريبها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع،

أنَّ املتَّجرين باملخدِّرات يواصـــلون اســـتغالل أدوات التجارة احلديثة  وإذ تالحظ مع القلق  
والســالئف الكيميائية األولية واملخدِّرات االصــطناعية، مما يســهم يف لالتِّجار بالســالئف الكيميائية 

زيادة إســاءة اســتعمال هذه املخدِّرات وعواقب اســتعماهلا غري الطيب الوخيمة، مســتغلني يف ذلك، 
على ســبيل املثال، األســواق املفتوحة على اإلنترنت لبيع هذه املخدِّرات االصــطناعية على حنو غري 

ـــيما ـــروع، وال س ـــتغالل نظام الربيد الدويل  مش املؤثِّرات األفيونية االصـــطناعية، باإلضـــافة إىل اس
  وخدمات شحن الطرود السريعة لتوزيع تلك املواد،

ضــرورة تكثيف العمل على الصــعيد الوطين من أجل التصــدي للتحديات الدولية  وإذ تؤكِّد  
وصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، اليت يثريها االستعمال غري الطيب للمخدِّرات االصطناعية، وخص

مبا يف ذلك اجلهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ قرارات اجلدولة الدولية، وإذ تشدِّد على أنَّ بناء القدرات 
على الصـــعيد الوطين أمٌر ضـــروريٌّ لكي يتمكَّن املجتمع الدويل من التصـــدي بفعالية هلذه التحديات 

العمل ينبغي أن يروِّج لُنُهج قائمة على أدلة علمية ومتوازنة وشــــــاملة  املتعددة اجلوانب، وأنَّ هذا
ومتعدِّدة التخصـــصـــات، تشـــمل اختاذ تدابري لتعزيز الصـــحة العمومية وخفض العرض على الســـواء، 

سياسات الدولية ملراقبة املخدِّرات الوارد  مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات وإطار ال
  ،٢٠١٦وثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام يف ال

اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  وإذ تالحظ مع التقدير  
ناقشات فريق من أجل القيام، يف إطار استراتيجيته الشاملة املعنية باملؤثِّرات األفيونية واستنادا إىل م

اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي الدويل الذي يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية 
االصــطناعية، وبالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــحة العاملية، بتطوير جمموعة 

اليت تتضــمن أدوات للمســاعدة التقنية، ميكن  أدوات األمم املتحدة املتعلقة باملخدِّرات االصــطناعية
أن تســــــاعد الدول األعضــــــاء على اســــــتبانة التحديات الوطنية اليت يثريها اســــــتعمال املخدِّرات 
االصـــطناعية ألغراض غري طبية، والتصـــدي لتلك التحديات، مبا يف ذلك الســـبل الكفيلة بتحســـني 
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يف جمال االســتدالل اجلنائي من أجل اســتبانة عمليات مراقبة الســالئف الكيميائية، وتعزيز القدرات 
  املخدِّرات االصطناعية والكشف عنها، والنهج التنظيمية الرقابية،

لدول األعضـــــــاء من أجل تعزيز اإلجراءات  وإذ تالحظ   يا بعض ا بذهلا حال اجلهود اليت ت
غري الطيب الوطنية االســـتراتيجية واملحددة األهداف للتصـــدي للتحديات اليت يشـــكلها االســـتعمال 

سيما املؤثرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ ُنُهج  للمخدِّرات االصطناعية، ال 
تشــــريعية فعالة، من قبيل وضــــع قوائم منفردة واعتماد ضــــوابط عامة وإعداد تشــــريعات متعلقة 

   اآلثار،بالنظائر واعتماد ضوابط مؤقتة و/أو متعلقة حباالت الطوارئ وضوابط مستندة إىل
بالدور اهلام الذي يضـــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  وإذ تســـلِّم  

عاملية مبقتضــــــى  إىل بة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة ال ية ملراق لدول ئة ا جانب األدوار املنوطة باهلي
ـــــــاء على آخر االجتــاهــات  املعــاهــدات، يف يف االتِّجــار مجع البيــانــات بغيــة إطالع الــدول األعض

باملخدِّرات وإساءة استعماهلا، وكذلك على توصيات اجلدولة املقدَّمة إىل جلنة املخدِّرات، وخباصة 
  التوصيات املتعلقة باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية، 

تأكيد   نائي  وإذ تعيد ال لدويل واإلقليمي والث عاون ا يات الت لة تدعيم آل على أمهية مواصــــــ
ل املشــــــاركة يف منصــــــات قواعد البيانات املتاحة على اإلنترنت من أجل مجع القائمة، مبا يشــــــم

املعلومات وتبادهلا، مثل تلك اليت يتعهدها كل من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، على أساس طوعي، عن العوامل ذات الصلة بغية االسترشاد هبا يف 

  مليات رصد وحتليل اجتاهات االتِّجار باملخدِّرات االصطناعية واستعماهلا ألغراض غري طبية، ع
ــــــعيها  وإذ تالحظ   ــــــالمة وحدات إنفاذ القانون يف س احلاجة إىل بناء القدرات لكفالة س

  هبا على حنو غري مشروع، االتِّجارللتصدِّي لصنع املؤثرات األفيونية االصطناعية و
أنَّ التدخالت املحدَّدة األهداف القائمة على مجع البيانات وحتليلها، مبا  دَّدًاوإذ تؤكِّد جم  

فيها البيانات املرتبطة بالعمر ونوع اجلنس، ميكن أن تكون فعَّالة بصفة خاصة يف تلبية االحتياجات 
  املحدَّدة جلماعات السكان واملجتمعات املحلية املتضررة من املخدِّرات،

تضـــــمني الســـــياســـــات الوطنية املتعلقة باملخدِّرات، مبا يتوافق مع مهية على أ وإذ تشـــــدِّد  
التشـــريعات الوطنية وحســـب االقتضـــاء، عناصـــَر تتعلق بالوقاية والعالج من اجلرعات املفرطة من 
ستعمال املواد املناهضة  املخدِّرات، وخصوصًا اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية، مبا يشمل ا

ت املؤثرات األفيونية، مثل النالوكســون، واختاذ تدابري أخرى تســتند إىل أدلة علمية لتأثري مســتقِبال
  من أجل احلد من الوفيات املرتبطة باملخدِّرات،

أنَّ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات تســــــعى إىل حتقيق توازن بني  وإذ تؤكِّد من جديد  
قلية اخلاضـــعة للمراقبة الدولية وتيســـري احلصـــول عليها ضـــمان توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات الع

  لألغراض الطبية والعلمية من ناحية ومنع تسريبها وإساءة استعماهلا من ناحية أخرى،
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سنة  وإذ تشري   سنة  ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات ل بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول 
خدام العقاقري املخدِّرة لألغراض الطبية ال يزال اليت ســـــلَّمت فيها األطراف بأنَّ اســـــت )٣٨(،١٩٧٢

ضـــــروريًّا لتخفيف األمل واملعاناة، وأنَّه يتعيَّن اتِّخاذ التدابري املناســـــبة لكفالة توافر العقاقري املخدِّرة 
  هلذه األغراض، 

اليت أقرت بأنَّه ال غىن عن  )٣٩(،١٩٧١إىل اتفاقية املؤثِّرات العقلية لســـنة  وإذ تشـــري أيضـــًا  
اســتعمال املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وأنَّ احلصــول على هذه املواد لتلك األغراض 

  ال ينبغي أن يقيد دون ضرورة،
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي الدويل الذي بنتائج اجتماع  ترحِّب  -١  

كانون  ٤و ٣ية، الذي عقد يف فيينا يومي يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناع
واجلرمية واهليئة  املخدِّرات، وتشــارك يف تنظيمه مكتب األمم املتحدة املعين ب٢٠١٨األول/ديســمرب 
، حيث جرى ٦١/٨ املخدِّراتومنظمة الصـــحة العاملية، عمال بقرار جلنة  املخدِّراتالدولية ملراقبة 

وطنية تتضـــمن مبادرات شـــاملة ومتوازنة ومســـتندة إىل  التأكيد خالله على أن النهوض بإجراءات
  األدلة من أجل خفض العرض والطلب هو مقوم رئيسي للتصدي لذلك التحدي؛

واجلرمية على أن يواصــل العمل، مع  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب تشــجِّع  -٢  
طوير جمموعة أدوات األمم املتحدة ومنظمة الصــــــحة العاملية، على ت املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة 

االصــطناعية وتفعيل ونشــر املعلومات عن التدخالت الواردة يف جمموعة األدوات  املخدِّراتاملتعلقة ب
  تلك من خالل إدماجها، حسب االقتضاء، يف برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ينظمها؛

واجلرمية على أن ينظم، مع  ملخدِّراتامكتب األمم املتحدة املعين ب أيضـــــا تشـــــجِّع  -٣  
ومنظمة الصحة العاملية، املزيد من املناقشات على مستوى اخلرباء حول  املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة 

هذا املوضوع اهلام يف إطار جهوده الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على استعمال جمموعة أدوات 
  االصطناعية، ضمن تدابري التدخل األخرى املناسبة؛ اتاملخدِّراألمم املتحدة املتعلقة ب

الدول األعضـــاء على االســـتفادة من جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة تشـــجِّع   -٤  
االصطناعية لالسترشاد هبا يف تنفيذ تدخُّالت استراتيجية وطنية حتقق نتائج سريعة وفعَّالة  املخدِّراتب

ة، ومنها املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، وأنشطة ُصنعها وتسويقها يف التصدي للمخدِّرات االصطناعي
  واالتِّجار هبا، واحلد من تلك األنشطة بشكل كبري، وذلك مبا يالئم السياقات الوطنية املحددة؛

الدول األعضـــاء على النظر يف النهوض بنهج رقابية تنظيمية، مثل  أيضـــًا تشـــجِّع  -٥  
علقة بالنظائر وضوابط مؤقتة أو متعلقة حباالت الطوارئ، هبدف وضع ضوابط عامة وتشريعات مت

تشــــديد الضــــوابط الوطنية املفروضــــة على اســــتعمال املؤثرات األفيونية االصــــطناعية غري الطيب، 
  سيما عند اجلدولة الفئوية للمواد املتصلة بالفنتانيل؛ وال

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٨(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٣٩(  
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مؤثرات أفيونية اصــطناعية بأن املواد املزيفة أو املغشــوشــة، اليت حتتوي على  تســلِّم  -٦  
  وُيزعم أهنا أدوية، تثري القلق ألهنا قد هتدد صحة اإلنسان ورفاهه؛

االصـــــطناعية واســـــتعماهلا  املخدِّراتب االتِّجارباالجتاه املتزايد يف  أيضـــــًا تســـــلِّم  -٧  
ألغراض غري طبية، مبا يشــــمل األدوية املســــربة أو املزيفة أو املغشــــوشــــة، مثل األوكســــيكودون 

ترامادول، يف بعض املناطق، وتدعو الدول األعضـــــــاء إىل أن تعمل، مع مكتب األمم املتحدة وال
ومنظمة الصــــــحة العاملية، على تعزيز  املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتاملعين ب

  اجلهود املبذولة من أجل التصدي هلذا التحدي؛
ئة ترحِّب مع التقدير   -٨   لة بإعداد اهلي قائمة املواد املتصــــــ ية ملراقبة املخدِّرات ل لدول ا

بالفنتانيل اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن اســــــتعماالت طبية أو صــــــناعية مشــــــروعة فيما عدا 
استعماالت حمدودة ألغراض البحث والتحليل، حيث متثل هذه القائمة أداة قيمة تستعملها السلطات 

فيها الدوائر العلمية واألكادميية والقطاع اخلاص من أجل مســاعدة  الوطنية وســائر اجلهات املعنية، مبا
  به؛ االتِّجارالدول على اختاذ التدابري املناسبة ملنع الصنع غري املشروع للمواد املتصلة بالفنتانيل و

من اتفاقية  ١٣جبميع الدول األعضـــاء أن تتوســـع يف التطبيق العملي للمادة  هتيب  -٩  
من  )٤٠(١٩٨٨حة االتِّجار غري املشـــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســـنة األمم املتحدة ملكاف

سبة ملنع جتارة وتسريب املواد واملعدات املستعملة يف أنشطة اإلنتاج أو الصنع  أجل اختاذ تدابري منا
شريعات وطن سن ت ضاء،  شمل، عند االقت شروعة للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، مبا ي ية غري امل

لتنفيذ تلك املادة، ترمي إىل منع اســــتعمال تلك املواد واملعدات يف أنشــــطة اإلنتاج أو الصــــنع غري 
ســــيما املؤثرات األفيونية االصــــطناعية من أجل   املشــــروعة للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، وال

  استعماهلا يف أغراض غري طبية؛
ات على أن توفر، يف حدود واليتها وبالتعاون اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّر تشـــجِّع  -١٠  

ب حدة املعين  خدِّراتمع مكتب األمم املت ية  امل بادئ توجيه ية، م مية وســـــــائر اجلهات املعن واجلر
أجنع الســبل الكفيلة مبنع تســريب املواد واملعدات األســاســية الالزمة إلنتاج أو صــنع العقاقري  بشــأن

  ؛١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣ري مشروع يف سياق املادة املخدرة أو املؤثرات العقلية على حنو غ
بالدول األعضاء أن تنفِّذ قرارات اجلدولة الدولية امللزمة مبقتضى املعاهدات،  هتيب  -١١  

واجلرمية  املخدِّراتوأن تنظر يف تقدمي تربعات من أجل دعم أنشــــــطة مكتب األمم املتحدة املعين ب
يف حدود الوالية احلالية لكل منهما، من أجل تدعيم قدرة الدول  ،املخدِّراتواهليئة الدولية ملراقبة 

األعضـــاء، عند الطلب، وهتيب أيضـــا بالدول األعضـــاء أن تدعم منظمة الصـــحة العاملية من أجل 
االصــطناعية من حيث االنتشــار  املخدِّراتتســريع عملية إصــدار التوصــيات املتعلقة جبدولة أخطر 

  واالستعصاء والضرر؛

__________ 
 .٢٧٦٢٧رقم ، ال١٥٨٢، املجلد املرجع نفسه  )٤٠(  
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بالدول األعضـــــاء أن توثق التعاون مع صـــــانعي وموزعي املنتجات  أيضـــــًا هتيب  -١٢  
الكيميائية واملســـتحضـــرات الصـــيدالنية وكذلك مع الشـــركات العاملة يف إطار نظام الربيد الدويل 
وشـــركات شـــحن الطرود الســـريعة وغريها من شـــركات النقل التجاري، من أجل كبح عمليات 

  الئف الكيميائية املستخدمة يف صنعها؛االصطناعية والس املخدِّراتتسريب 
الدول األعضــــــاء على توثيق التعاون مع شــــــركات تكنولوجيا املعلومات  تشــــــجِّع  -١٣  

االصطناعية عرب اإلنترنت واعتراض تلك األنشطة  املخدِّراتب االتِّجارواالتصاالت من أجل منع أنشطة 
شركات، مثل مقدمي اخلدمات التجاريني واحلد منها بسبل خمتلفة، منها النهوض بشراكات مع تلك ال

  للمنشآت التجارية، ومنع استخدام العمالت املشفرة يف تلك املعامالت غري املشروعة؛
واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية،  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بتشـــجِّع   -١٤  

لتوجيهية الراهنة، مبا يشــــــمل يف إطار الوالية احلالية لكل منهما، على مواصــــــلة حتديث املبادئ ا
املبادئ التوجيهية املتعلقة مبمارســـات الوصـــف الطيب للدواء وتعزيز املوارد من أجل منع اســـتعمال 
املؤثرات األفيونية االصــــــطناعية ألغراض غري طبية وتوفري العالج الالزم والتقليل إىل أدىن حد من 

  غري الطيب؛ العواقب الصحية واالجتماعية الوخيمة هلذا االستعمال
بالدول األعضــــاء حتســــني إمكانية احلصــــول على املواد اخلاضــــعة للمراقبة  هتيب  -١٥  

لألغراض الطبية والعلمية من خالل التصــدي على النحو املناســب للعوائق املوجودة يف هذا الشــأن 
لرعاية الصـــحية على الصـــعيد الوطين، مبا فيها العوائق املتَّصـــلة بالتشـــريعات والنُُّظم الرقابية وُنظم ا

وميسورية التكلفة وتدريب اختصاصي الرعاية الصحية والتربية والتعليم والتوعية وإعداد التقديرات 
والتقييم واإلبالغ وحتديد األسس املرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة، وكذلك حتسني 

لى منع تســــريبها وإســــاءة التعاون والتنســــيق على الصــــعيد الدويل، مع العمل يف الوقت نفســــه ع
  استعماهلا واالتِّجار هبا؛

الدول األعضـــاء على القيام مبا يلي وفقا لتشـــريعاهتا الوطنية ويف ســـياق  تشـــجِّع  -١٦  
 :املخدِّراتمساع شاملة ومتوازنة خلفض الطلب على 

تعزيز وتوطيد التعاون اإلقليمي والدويل وتبادل املمارســــات الفضــــلى يف وضــــع   (أ)  
بادرات املتصـــــلة بالوقاية والعالج مع التوســـــع يف توفري املســـــاعدة التقنية وبناء القدرات وتنفيذ امل

وضــمان االســتفادة من جمموعة واســعة من املبادرات دون متييز من أجل حتقيق مجلة أهداف، منها 
 التقليل إىل أدىن حد من العواقب الصــحية واالجتماعية الوخيمة، مثل توفري برامج للعالج النفســي

والسلوكي والعالج املدعوم باألدوية، حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية، وكذلك توسيع 
ــــــتفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة االندماج يف املجتمع ودعم التعايف دون متييز،  أبواب االس

يالء يشــمل توفري تلك اخلدمات للســجناء داخل الســجون ويف اخلارج بعد اإلفراج عنهم، مع إ  مبا
  اهتمام خاص الحتياجات املرأة واألطفال والشباب يف ذلك الصدد؛



E/2019/28 
E/CN.7/2019/13 

 

30 V.19-02524 
 

تبادل املمارســـات الفضـــلى املتعلقة بأســـاليب الوقاية والعالج املســـتندة إىل األدلة   (ب)  
ســيما  العلمية بشــأن األمراض املعدية املرتبطة باالســتعمال غري الطيب للمخدرات االصــطناعية، وال

  صطناعية؛املؤثرات األفيونية اال
ومبادرات فعالة  بتدابري، املخدِّراتاالضــــــطالع، وفقا لالتفاقيات الدولية ملراقبة   (ج)  

ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من العواقب الصـحية واالجتماعية العمومية الوخيمة لالسـتعمال غري 
ســري الوصــول إىل ســيما املؤثرات األفيونية، وذلك بالتوعية وتي رات االصــطناعية، والدِّالطيب للمخ

خدمات الوقاية والعالج والتعايف القائمة على األدلة وزيادة توافرها، مبا يشمل تيسري احلصول على 
النالوكســـون املســـتخدم كمضـــاد للجرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية وســـائر األدوية الكاحبة 

  للمؤثرات األفيونية والتدابري القائمة على األدلة؛
 السياقات الوطنية واإلقليمية النتهاج مواقف مناهضة للوصم يف وضع الترويج يف  (د)  

ـــتندة إىل األدلة العلمية من أجل توفري خدمات الرعاية الصـــحية واخلدمات  ـــياســـات مس وتنفيذ س
ـــــري وصـــــوهلم إليها واحلد من أي احتمال لتعرضـــــهم للتمييز  املخدِّراتاالجتماعية ملتعاطي  وتيس

  ؛٢٠١٨آذار/مارس  ١٤ املؤرَّخ ٦١/١١م بالتوافق مع قرار اللجنة اإلقصاء أو التحيز ضده أو
ــــــتعمال  ثُّحت  -١٧   الدول األعضــــــاء على اختاذ املزيد من اخلطوات من أجل منع اس
اختاذ تدابري االصــــطناعية ألغراض غري طبية ومنع تســــريبها هلذه األغراض، مبا يشــــمل  املخدِّرات

ومبادرات لتوفري التدريب الختصاصي الرعاية الصحية ذوي الصلة وكذلك، عند االقتضاء، توفري 
التعليم والتوعية العامة واالخنراط يف العمل مع القطاع اخلاص يف معاجلة املســائل املتصــلة بالتســويق 

  وغريها من األمور؛
ء، تقدمي معلومات إىل األمانة، يف الدول األعضاء أن تواصل، عند االقتضاب هتيب  -١٨  

طار  باتإ لذي يثريه  متطل ية إىل التصـــــــدي للتحدي ا ية الرام مة، عن اجلهود الوطن قائ اإلبالغ ال
اســتعمال املخدِّرات االصــطناعية ألغراض غري طبية، وخصــوصــًا املؤثِّرات األفيونية االصــطناعية، 

جلرمية أن يقوم، بالتشــــــاور مع اهليئة الدولية وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات وا
ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصـــــحة العاملية، يف نطاق الوالية املســـــندة إىل كل منهم، بإبالغها أثناء 

    دورهتا الثالثة والستني مبا يرد من هذه املعلومات من الدول األعضاء؛
ومكتب األمم املتحدة املعين  الدول األعضــــاء، وفقا لتشــــريعاهتا الوطنية، تشــــجِّع  -١٩  

ومنظمة الصــــــحة العاملية، كل يف إطار واليته،  املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتب
على مجع بيانات وطنية وحتليل األدلة وتبادل املعلومات بشأن اجتاهات االستهالك املتعلقة باالستعمال 

ــيما املؤثرات األفيونية االصــطناعية، مبا يشــمل  غري الطيب للمخدرات االصــطناعية، وال  املخدِّراتس
سريبها و صًة باستخدام  االتِّجاراالصطناعية املغشوشة أو املزيفة، وإنتاجها غري املشروع وت هبا، وخا

يتيح   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ونظام الربيد الدويل وشركات شحن الطرود السريعة، مما
الوطنية الرامية إىل كبح تلك  النُُّهجلبيانات واألدلة واملعلومات يف تعزيز فعالية االســــــتفادة من تلك ا

  التطورات، مبا يشمل تدعيم التدابري القانونية وتدابري إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية؛
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بالدول األعضــاء أن تفي يف الوقت املناســب بالتزاماهتا بشــأن تقدمي التقارير  هتيب  -٢٠  
الدولية ملراقبة املخدِّرات فيما خيصُّ اســتخدام املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية يف األغراض  إىل اهليئة

الطبية والعلمية، وتســـــريب تلك املواد واالتِّجار هبا واســـــتعماهلا يف غري األغراض الطبية والعلمية، 
  حسبما تقتضيه االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات؛

ــــــتراك مع مكتب  املخدِّراتولية ملراقبة اهليئة الد ثُّحت  -٢١   على أن تواصــــــل، باالش
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، تعزيز فهم سلطات التنظيم الرقايب  املخدِّراتاملتحدة املعين ب األمم

واختصـــاصـــي الرعاية الصـــحية، مبا يشـــمل الصـــيادلة العاملني يف املجتمعات الريفية، للمقتضـــيات 
ر احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية وتوفريها من أجل األغراض التعاهدية بضــمان ُيســ

  الطبية والعلمية وتدعو اهليئة إىل أن تزودها بتحديث يف هذا الشأن يف دورهتا الثالثة والستني؛
 املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب تدعو  -٢٢  
ـــاعدة تقنية ومنظم ة الصـــحة العاملية، يف إطار الوالية احلالية لكل منهم وبناء على الطلب، إىل توفري مس

للدول األعضـــــاء ودعم جهودها يف تنفيذ هنج مبتكرة من أجل التصـــــدي للتحديات املتعددة اجلوانب 
ة االصطناعية، مبا سيما املؤثرات األفيوني  يثريها االستعمال غري الطيب للمخدرات االصطناعية، وال  اليت

  االصطناعية؛ املخدِّراتاملتضمنة يف جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة ب النُُّهجيشمل 
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -٢٣  

 لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

   ٦٢/٥ر القرا    
حتياجات لالوضع تقديرات وتقييمات وافية تعزيز قدرة الدول األعضاء على     

    املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية من
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
من االتفاقية الوحيدة  ٣١و ٢٧و ٢٥و ٢٠و ١٩و ١٣و ١٢و ٢و ١إىل املواد  إذ تشــــــري  

 ١٢و ٣و ٢و ١واملواد  )٤١(،١٩٧٢صـــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســـنة ب ١٩٦١للمخدِّرات لســـنة 
ــــــنة  ١٦و من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٢واملادة  )٤٢(،١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لس

اليت ُتلزم الدول األطراف  )٤٣(،١٩٨٨االتِّجار غري املشــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســنة 
سنوية إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وبرصد بتقدمي تق ارير عن البيانات اإلحصائية وتقديرات 

  التجارة الدولية يف املواد اخلاضعة للمراقبة،

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد املرجع نفسه  )٤١(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٤٢(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٤٣(  
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إىل أنَّ اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تضـــطلع، ضـــمن واليتها التعاهدية، جبمع  وإذ تشـــري  
األعضاء عن توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض البيانات اإلحصائية اليت تقدمها الدول 

  الطبية والعلمية، 
ر احلصول  وإذ تشري   سُّ إىل مجيع االلتزامات املتعلقة بضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وتي

ــياســي ع ليها لألغراض الطبية والعلمية حصــريًا، مع منع تســريبها، على النحو الوارد يف اإلعالن الس
رات خطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اســتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّو

والبيان الوزاري املشــــــترك املنبثق عن اســــــتعراض جلنة املخدِّرات الرفيع  )٤٤(،٢٠٠٩العاملية، لعام 
اخلتامية  والوثيقة )٤٥(،٢٠١٤املســتوى لتنفيذ الدول األعضــاء اإلعالن الســياســي وخطة العمل، لعام 

"التزامنا املشــــــترك   ، املعنونة٢٠١٦للدورة االســــــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام 
   )٤٦(فعال"،  رات العاملية ومواجهتها على حنوبالتصدي ملشكلة املخدِّ

 )٤٨(٢٠١٧و )٤٧(٢٠١٦إىل تقارير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لألعوام  وإذ تشــــــري  
ملراقبة  الدوليةوخباصـــة فيما يتعلق باســـتهالل وتنفيذ مشـــروع التعلُّم التابع للهيئة  )٤٩(،٢٠١٨و

املبادرات الرئيســــية اليت اختذهتا اهليئة ملســــاعدة الدول األعضــــاء على تنفيذ  منهو ورات، املخدِّ
ستثنائية رات، والتوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االاالتفاقيات الدولية الثالث للمخدِّ

، من حيث تعلقها ٢٠١٦للجمعية العامة بشــــــأن مشــــــكلة املخدِّرات العاملية، املعقودة يف عام 
باحلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة لألغراض املشــروعة، وإذ تالحظ أنَّ التدريب املقدَّم من 

بفعالية لدى الدول رات قد أذكى الوعي خالل مشـــروع التعلُّم التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
لالحتياجات املشــروعة من وضــع تقديرات وتقييمات وافية األعضــاء املشــاركة فيه بشــأن أمهية 

 املواد اخلاضــــــعة للمراقبة، وللتجارة املشــــــروعة فيها، وكذلك اإلبالغ عن تلك االحتياجات
سفر عن إدخال حتسينات على نوعية البيانات املقدمة إىل اهليئة على والتجارة ساس طوعي ، وأ أ

  وعلى أساس إلزامي،
"التوجيه ات واجلرمية املعنون مبنشــــــور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرِّ وإذ حتيط علمًا  

 :Technical guidanceالتقين: زيادة فرص احلصــــــول على األدوية اخلاضــــــعة للمراقبة وتوافرها" (

increasing access and availability of controlled medicines( دليل بشأن ، وكذلك املنشور املعنون

__________ 
 جيم. قسمول، الاأل)، الفصل E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٤٤(  
ول، األ)، الفصل E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤وثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الانظر   )٤٥(  

 جيم.قسم ال
 .٣٠/١-امرفق قرار اجلمعية العامة د  )٤٦(  
  )٤٧(  E/INCB/2016/1. 
  )٤٨(  E/INCB/2017/1. 
  )٤٩(  E/INCB/2018/1. 
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 ومنشـــور منظمة الصـــحة العاملية املعنون )٥٠(تقدير االحتياجات من املواد اخلاضـــعة للمراقبة الدولية
"ضمان التوازن يف السياسات الوطنية املعنية باملواد اخلاضعة للمراقبة: إرشادات بشأن توافر األدوية 

ــ ــل احلصــــــول عليه ــــــب ــة وس ــة للمراقب  Ensuring Balance in National Policies on(ا" اخلــاضــــــع
Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines(،)٥١( 

ر احلصـــول عليها  اليت تســـاعد الدول األعضـــاء على ضـــمان توافر املواد اخلاضـــعة للمراقبة وتيســـُّ
  لألغراض العلمية والطبية، 

أيار/مايو   ٢٠) املؤرَّخ ٥٠-(د ١٥٧٦إىل قرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي  تشري وإذ  
، ١٩٨٥  أيـــار/مـــايو  ٢٨املؤرَّخ  ١٩٨٥/١٥، و١٩٨١أيـــار/مـــايو  ٦املؤرَّخ  ١٩٨١/٧، و١٩٧١

ـــايو  ٢٦املؤرَّخ  ١٩٨٧/٣٠و ـــار/م ـــه  ٢١املؤرَّخ  ١٩٩١/٤٤، و١٩٨٧أي ، ١٩٩١  حزيران/يوني
ـــه متــ ٢٧املــؤرَّخ  ١٩٩٣/٣٨و ـــه  ٢٤املــؤرَّخ  ١٩٩٥/٢٠، و١٩٩٣وز/يــولــي ، ١٩٩٥  متــوز/يــولــي
، اليت طلب فيها املجلس إىل احلكومات أن تقدِّم إىل اهليئة ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢٤املؤرَّخ  ١٩٩٦/٣٠و

  الكيميائية،  الدولية ملراقبة املخدِّرات معلومات إضافية هامة عن املؤثِّرات العقلية والسالئف
، الذي شددت فيه على ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢املؤرَّخ  ٥٣/٤قرارها  إىل أيضًا وإذ تشري  

لألغراض الطبية والعلمية،  ،اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية بكميات كافية خدِّراتأمهية تعزيز توافر امل
، الذي شـــــجعت فيه الدول األعضـــــاء على تقدمي ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥املؤرَّخ  ٥٤/٦وقرارها 

ــــــأنملراقبة املخدِّرات  تقارير إىل اهليئة الدولية ــــــتهالك املؤثِّرات العقلية يف  بش البيانات املتعلقة باس
  األغراض الطبية والعلمية، على أساس طوعي،

وملحق ذلك التقرير،  ٢٠١٨بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام  وإذ حتيط علمًا  
ية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية التقدم احملَرز يف ضمان ُسبل احلصول على كميات كافاملعنون 

الذي وجه االنتباه إىل أنَّ عددًا كبريًا من الدول تواجه صــعوبات يف  )٥٢(،لألغراض الطبية والعلمية
  تقدمي البيانات عن استهالك املؤثِّرات العقلية، اليت تقدَّم على أساس طوعي،

ول على املواد اخلاضعة للمراقبة التزامنا القوي بتحسني إمكانية احلص وإذ تؤكد من جديد  
شأن،  لألغراض الطبية والعلمية من خالل التصدي على النحو املناسب للعوائق املوجودة يف هذا ال
ر التكلفة،  مبا فيها العوائق املتصــــلة بالتشــــريعات، والنظم الرقابية، ونظم الرعاية الصــــحية، وتيســــُّ

وعية، والتقديرات، والتقييم، واإلبالغ، وحتديد وتدريب اختصاصي الرعاية الصحية، والتعليم، والت
أســــس مرجعية لقياس اســــتهالك املواد اخلاضــــعة للمراقبة الدولية، والتعاون والتنســــيق الدوليني، 

  هبا،  االتِّجاراالضطالع يف الوقت نفسه مبنع تسريب تلك املواد وتعاطيها و مع
زامات املتعلقة بضـــــمان توافر املواد التزامها بالتنفيذ الفعال جلميع االلت تعيد تأكيد  -١  

ر احلصــول  ليها لألغراض الطبية والعلمية حصــريًا، مع منع تســريبها، اليت عاخلاضــعة للمراقبة وتيســُّ
__________ 

 ).٢٠١٢ية (فيينا، رات ومنظمة الصحة العاملاهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ  )٥٠(  
 ).٢٠١١منظمة الصحة العاملية (جنيف،   )٥١(  
  )٥٢(  E/INCB/2018/1/Supp.1. 
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ُقررت يف اإلعالن الســــياســــي وخطة العمل بشــــأن التعاون الدويل صــــوب اســــتراتيجية متكاملة 
والبيان الوزاري املشــترك املنبثق عن  )٤٤(،٩٢٠٠رات العاملية، لعام ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّ

اســتعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املســتوى لتنفيذ الدول األعضــاء اإلعالن الســياســي وخطة العمل، 
ــــــتثنــائيــة الثالثني للجمعيــة العــامــة املعقودة يف  )٤٥(،٢٠١٤لعــام  والوثيقــة اخلتــاميــة للــدورة االس
رات العاملية ومواجهتها على حنو التصـــدي ملشـــكلة املخدِّ، املعنونة "التزامنا املشـــترك ب٢٠١٦  عام

  مبا يف ذلك: )٤٦(فعال"،
ة على وضـــع تقديرات   (أ)   ـــلطات الوطنية املختصـــَّ ـــأن تدعيم قدرة الس التوصـــية بش

  املواد اخلاضعة للمراقبة؛ من  اتوتقييمات وافية لالحتياج
بناء أنشــطة توفري  لمن أج التوصــية بشــأن اختاذ تدابري، وفقا للتشــريعات الوطنية،  (ب)  

القدرات والتدريب، مبا يف ذلك بدعم من كيانات األمم املتحدة ذات الصـــلة، للســـلطات الوطنية 
ة، بشـــأن ضـــمان كفاية احلصـــول على املواد اخلاضـــعة للمراقبة واســـتخدامها يف األغراض  املختصـــَّ

  والعلمية؛ الطبية
ة على أمهية بناء وتعزيز قدرات الســــ د جمددًاكِّتؤ  -٢   وضــــع لطات الوطنية املختصــــَّ
قديرات ية  ت مات واف جوتقيي يا ية  من اتلالحت ية لألغراض الطب لدول بة ا عة للمراق خلاضــــــ املواد ا

  تسريبها؛ منع والعلمية، مع
بناء القدرات والتدريب لســلطاهتا أنشــطة الدول األعضــاء على تيســري توفري  حتثُّ  -٣  

لد بة ا جمال املراق ية املختصــــــَّة يف  ية للمخدِّرات الوطن لةول قدير والتقييم الوافيني  من أجل كفا الت
  املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية؛من  اتلالحتياج
بالعمل اجلاري الذي تضطلع به اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وخباصة من  ترحِّب  -٤  

راســـية التدريبية اإلقليمية املنفذة بالتعاون مع منظمة خالل مشـــروع التعلُّم التابع للهيئة واحللقات الد
الصــــحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف أفريقيا وآســــيا وأوروبا وأمريكا 

  ؛ ٢٠١٦الالتينية وأوقيانوسيا، اليت شارك فيها مسؤولون من العديد من البلدان واألقاليم منذ عام 
اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات على مواصــــــلة تنفيذ أنشــــــطة بناء  أمانة تشــــــجِّع  -٥  

ة من خالل مشـــــروع التعلُّم التابع للهيئة،  لفائدةالقدرات والتدريب  الســـــلطات الوطنية املختصـــــَّ
ومواصــلة تعاوهنا مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصــحة العاملية، وفقًا 

  منها؛ لواليات كل
اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات على مواصلة دعم الدول األعضاء يف تيسري  تشجِّع  -٦  

ضمان توافر املواد اخلاضعة  إحراز تقدُّم يف تنفيذ االلتزامات والتوصيات العملية ذات الصلة بشأن 
ـــري ر احلصـــول عليها لألغراض الطبية والعلمية حصـــريًّا، مع منع تس ـــُّ بها، الواردة يف للمراقبة وتيس

الوثيقة اخلتامية للدورة االســــتثنائية للجمعية العامة بشــــأن مشــــكلة املخدِّرات العاملية، املعقودة يف 
؛ وعلى إطالع الكيانات األخرى يف األمم املتحدة، مبا فيها مكتب األمم املتحدة املعين ٢٠١٦  عام

  ات عن التقدم املحرز يف هذا الصدد؛باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، على املعلوم
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مببــادرة الــدول األعضـــــــاء واهليئــة الــدوليــة ملراقبــة املخــدِّرات ومكتــب  ترحِّــب  -٧  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية الرامية إىل تيســري تبادل اخلربات واملمارســات اجليِّدة، على  األمم

رات العقلية، مبا يف ذلك تيســري هذا التبادل أســاس طوعي، بشــأن تقدمي البيانات عن اســتهالك املؤثِّ
  من خالل عقد مشاورات للخرباء من موظفي السلطات الوطنية املختصَّة؛ 

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات على مواصلة إعداد مواد إرشادية، بالتعاون  تشجِّع  -٨  
الصــحة العاملية، ملســاعدة الدول الوثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة 

الحتياجاهتا واإلبالغ عن متطلباهتا من املواد اخلاضعة وضع تقديرات وتقييمات وافية األعضاء على 
  للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية؛

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  تشــــجِّع  -٩  
على مواصـــــلة حتســـــني تعاوهنما، وتقدمي التدريب والدعم التقين املناســـــبني، بناء على  واجلرمية،

ة وســائر اجلهات التنظيمية والصــحية املعنية، عند االقتضــاء  الطلب، للســلطات الوطنية املختصــَّ
ر احلصــول  ووفقا للتشــريعات الوطنية، بشــأن ضــمان كفاية تواُفر املواد اخلاضــعة للمراقبة وتيســُّ

لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها، وتدعو منظمة الصحة العاملية إىل القيام بذلك، عليها 
  واليته؛إطار كل منها ضمن 

خارجباملســـــــامهات  تقرُّ  -١٠   مة من  قدَّ يذ  امل قدمة لتنف ية امل ية والتربعات العين امليزان
  مشروع التعلُّم التابع للهيئة؛

امليزانية  من خارجات املاحنة إىل توفري موارد الدول األعضــــاء وســــائر اجله تدعو  -١١  
  لألغراض املذكورة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
    ٦٢/٦القرار     
فريوس نقص املناعة البشرية بعدوى التعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من     

ملخاطر مرتبطة ضن يتعرالاليت والنساء لنساء الاليت يتعاَطني املخدِّرات ا  لدى
العالج احلصول على  ا يف ذلك عن طريق حتسني فرصمب، املخدِّراتبتعاطي 

    التعرُّض للفريوس  الوقائي بعد
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
بصــيغتها  ١٩٦١االلتزامات الواردة يف االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة  إذ تعيد تأكيد  

نة  ــــــ لة بربوتوكول س عدَّ نة وا )٥٣(،١٩٧٢امل ــــــ ية لس ية املؤثِّرات العقل فاق ية  )٥٤(،١٩٧١ت فاق وات

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٥٣(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املجلد املرجع نفسه،   )٥٤(  
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اليت  )٥٥(،١٩٨٨املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة  األمم
  أعربت فيها الدول األطراف عن قلقها بشأن صحة البشرية ورفاهها،

منه على  ٢٥الذي تنصُّ املادة  )٥٦(ن،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســا تأكيدأيضــًا إذ تعيد و  
مبا يف ذلك اخلدمات ، والرفاهالصـــــحة يضـــــمن له  ةيف مســـــتوى معيشـــــ احلقشـــــخص  لكلِّأنَّ 

  ،الضرورية االجتماعية
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ١٢يف املادة الواردة إىل التزامات الدول األطراف  وإذ تشــــــري

حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مســـــتوى ميكن فيها اليت تقر  )٥٧(االقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية،
  ،بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

اليت تعهَّدت  )٥٨(اتفاقية القضــاء على مجيع أشــكال التمييز ضــد املرأة،تشــري أيضــًا إىل وإذ   
على التمييز  باتِّخاذ مجيع التدابري املناســـبة للقضـــاء ،منها ١٢يف املادة يف االتفاقية، الدول األطراف 

من أجل أن تضــمن هلا احلصــول على خدمات الرعاية الصــحية  الطبيةضــد املرأة يف ميدان الرعاية 
  على أساس تساوي الرجل واملرأة،

إىل اإلعالن الســــياســــي وخطة العمل بشــــأن التعاون الدويل صــــوب  كذلك وإذ تشــــري  
ــــــتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــــــكلة  وإىل البيان  )٥٩(،٢٠٠٩ية لعام العامل املخدِّراتاس

 املخدِّراتوالصـادر عن جلنة  ٢٠١٤الوزاري املشـترك املنبثق من االسـتعراض الرفيع املسـتوى لعام 
والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية  )٦٠(بشـــأن تنفيذ الدول األعضـــاء لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل

العاملية ومواجهتها  املخدِّراتشترك بالتصدي ملشكلة العامة االستثنائية الثالثني، املعنونة "التزامنا امل
تنفيذ الدول األعضــاء، ضــمن مجلة أمور، على ضــرورة تعزيز  اأكدت فيه يتال )٦١(على حنو فعال"،
على مجيع املستويات تتخذ  املخدِّراتخلفض الطلب على إىل أدلة ومستندة شاملة مبادرات فعالة و

تدابري ، املخدِّراتلوطنية واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة لتشـــــريعات امبا يتوافق مع اوتشـــــمل، 
عادة اإلدماج يف املجتمع، ل تأهيل وإ عادة ال فاة وإ عا ية وامل تدخل املبكر والعالج والرعا ية وال قا لو

من إضرار بصحة الناس  املخدِّراتما يترتب على تعاطي وكذلك مبادرات وتدابري ترمي إىل تقليل 
  ، دٍّإىل أدىن حية ومن عواقب اجتماع

__________ 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٥٥(  
 ).٣-ألف (د-٢١٧عامة قرار اجلمعية ال  )٥٦(  
 .)٢١-ألف (د ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٧(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥٨(  
 .الفصل األول، القسم جيم )،E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٥٩(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٦٠(  

 .القسم جيم
 .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٦١(  
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التوصــــيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االســــتثنائية الثالثني للجمعية  إىلوإذ تشــــري   
العامة واملتعلقة بضمان الوصول، على أساس غري متييزي، إىل خدمات الصحة والرعاية واخلدمات 

ية والعالج، مبا يف ية األول ية والرعا ياق برامج الوقا ــــــ ماعية يف س  ذلك اخلدمات اليت توفر االجت
لألشخاص الذين هم يف السجون أو رهن االحتجاز السابق للمحاكمة، واليت يتعني أن تكون على 

ر حصـــول النســـاء، مبن فيهن مســـتوى مســـاو للخدمات املتاحة يف املجتمع املحلي، وضـــمان تيســـُّ 
خاصـــة أثناء اليت تلزم بصـــفة اخلدمات  على خدمات ومشـــورة صـــحية كافية تشـــملاملحتجزات، 

إدماج املنظور اجلنســــاين وضــــمان إشــــراك املرأة يف مجيع مراحل صــــوغ وتنفيذ واملتعلقة باحلمل، 
سات والربامج املتعلقة باملخدِّرات سيا سانيةتراعي ا، ووضع تدابري ورصد وتقييم ال  العتبارات اجلن

صة وما يواجهنه من وحسب العمر وتراعي  ساء والفتيات من احتياجات خا صة ما للن ظروف خا
  ،فيما يتعلق مبشكلة املخدِّرات العاملية

، وإذ تشــــــدِّد على ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٢املؤرَّخ  ٥٩/٥قرارها  وإذ تشــــــري أيضــــــًا إىل  
ـــــــاء والفتيــات الاليت يتعــاطني املخــدِّرات أو يتــأثَّرن بتعــاطي الغري   أمهيــة مراعــاة احتيــاجــات النس

عميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات الوطنية وأمهية توالتحديات اليت تواجههن، للمخدِّرات 
  املخدِّرات، بشأن

كذلك إىل    ها وإذ تشــــــري  مارس  ١٧املؤرَّخ  ٦٠/٨قرار تعزيز واملعنون " ،٢٠١٧آذار/
التدابري الرامية إىل الوقاية من اإلصــابة بفريوس نقص املناعة البشــرية وســائر األمراض املنقولة بالدم 

خــدِّرات، وزيــادة التمويــل املقــدَّم لتــدابري التصــــــــدي لفريوس نقص املنــاعــة املرتبطــة بتعــاطي امل
يدز على الصــــعيد العاملي ولتدابري الوقاية من تعاطي املخدِّرات ولســــائر تدابري خفض البشــــرية/األ

  ،"الطلب على املخدِّرات
 تعزيز التـدابري" املعنونو، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٦ املؤرَّخ ٦١/٤إىل قرارهـا وإذ تشــــــري   

 ومرض الزهري Cو B الفريوسينتقال فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الرامية إىل منع ا
  ،"املخدِّرات النساء اللوايت يتعاطنيبني  من األم إىل الطفل

التشــجيع  ، واملعنون "٢٠١٨آذار/مارس  ١٦املؤرَّخ  ٦١/١١قرارها  وإذ تشــري أيضــًا إىل  
ــــما ن توافر خدمات الصــــحة والرعاية واخلدمات االجتماعية على مناهضــــة الوصــــم من أجل ض

  ،ملتعاطي املخدِّرات، ووصوهلم إىل تلك اخلدمات وتقدميها هلم"
تأكيدوإذ    يد  ئة اليت تتوىل  أنَّ تع باملخدِّرات واجلرمية هو اهلي حدة املعين  مكتب األمم املت

املخدِّرات العاملية ومواجهتها،  زمام القيادة ضــمن منظومة األمم املتحدة يف جمال التصــدي ملشــكلة
فريوس ملشكليت العالقة بني وهو الوكالة املنوط هبا مهمة الدعوة لعقد االجتماعات بشأن التصدي 

فريوس نقص املناعة البشرية يف بيئات السجون، انتشار نقص املناعة البشرية وتعاطي املخدِّرات، و
نامج األمم املتوذلك  طار تقســــــيم العمل يف بر عة يف إ نا حدة املشــــــترك املعين بفريوس نقص امل

ـــرية/األ ـــراكة يف ظل اليدز، والبش وثيقة مع منظمة الصـــحة العاملية وأمانة برنامج األمم املتحدة الش
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بالتعاون مع ســــائر املشــــاركني يف رعاية ويدز، املشــــترك املعين بفريوس نقص املناعة البشــــرية/األ
  ر،الربنامج املذكو

من أن نسبة انتشار العنف  ٢٠١٨العاملي  املخدِّراتمما ورد يف تقرير ا وإذ تعرب عن بالغ قلقه  
تفوق من ضعفني إىل مخسة أضعاف نسبة انتشاره  املخدِّراتاجلنساين يف أوساط النساء اللوايت يتعاطني 

، وأن هذا العامل يسهم يف زيادة خطر اإلصابة بفريوس املخدِّراتيف أوساط النساء اللوايت ال يتعاطني 
  )٦٢(،املخدِّراتيف أوساط متعاطيات  C  فريوسينقص املناعة البشرية والتهاب الكبد ال

إىل أن نســبة انتشــار فريوس نقص املناعة البشــرية يف أوســاط النســاء املتعاطيات  وإذ تشــري  
  )٦٣(،للمخدرات أعلى من نسبته يف أوساط عموم املتعاطني

ــــــبيل عوائق يواجهن  اتاملخدِّرأن النســــــاء اللوايت يتعاطني  وإذ تالحظ   حمددة تعترض س
وعلى اخلدمات  املخدِّراتحصــــوهلن على خدمات العالج من االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي 

التمييز العوائق املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشــرية وباحتياجاهتن الصــحية األخرى، وتشــمل تلك 
   )٦٤(والعنف القائمني على نوع اجلنس،

ما   ــــــ وإذ حتيط عل بمبنش حدة املعين  ية واجلرمية املعنون " املخدِّراتور مكتب األمم املت تلب
ساء اللوايت يتعاطني  باحلقن: دليل عملي ملقدمي اخلدمات بشأن  املخدِّراتاالحتياجات اخلاصة للن

"، الذي يوصـــــي بتوفري خدمات طوعية فريوس نقص املناعة البشـــــرية املراعية للمنظور اجلنســـــاين
ى العالج بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية، إىل جانب توفري السبل ومستنرية للحصول عل

، وال ســيما ممن تشــاركن مؤخرًا مبعدات احلقن املخدِّراتالوقائية األخرى للنســاء اللوايت يتعاطني 
  خدمات املتابعة السريرية،عن و/أو تعرضن للعنف اجلنسي، فضال 

لدورة اجلمعية العامة االســتثنائية  الوثيقة اخلتاميةأن الدول األعضــاء دعت يف  إىلتشــري وإذ   
إىل أن تنظر، وفقا  الســـــلطات الوطنية )٦١(٢٠١٦عام  املعقودة العاملية املخدِّراتبشـــــأن مشـــــكلة 

، يف أن تدرج يف براجمها املخدِّراتلتشــــــريعات بلداهنا الوطنية واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 
لعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي، يف وخططها الوطنية للوقاية وا

، تدابري فعالة ترمي إىل التقليل إىل أدىن املخدِّراتسياق اجلهود الشاملة واملتوازنة خلفض الطلب على 
 ، مبا يفمن العواقب الضــارة بالصــحة العامة والعواقب االجتماعية النامجة عن تعاطي املخدِّراتحد 

ذلك برامج العالج باالســــــتعانة باألدوية املالئمة، وبرامج توفري معدات احلقن، والعالج املضــــــاد 
وغري ذلك من التدخالت ذات الصــــــلة اليت تقي من العدوى بفريوس نقص  القهقريةللفريوســــــات 

__________ 
  (الكتيب اخلامس). ٢٠١٨رات العاملي دِّتقرير املخ، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )٦٢(  
  املرجع نفسه.  )٦٣(  
تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء اللوايت يتعاطني املخدِّرات "مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٦٤(  

  .)٢٠١٦(فيينا،  "باحلقن: دليل عملي ملقدمي اخلدمات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية املراعية للمنظور اجلنساين
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، خدِّراتاملاملناعة البشـــرية والتهاب الكبد الفريوســـي وســـائر األمراض املنقولة بالدم املرتبطة بتعاطي 
  وأن تنظر يف ضمان سبل الوصول إىل تلك التدخالت،

يدز: اإلعالن الســــياســــي بشــــأن فريوس نقص املناعة البشــــرية واأل وإذ تشــــري أيضــــًا إىل  
حبلول  يدزاملسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وباء األ على
ري تدابري فعَّالة ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من العواقب وإذ تعقد العزم على توف )٦٥(،٢٠٣٠  عام

عاطي املخدِّرات، مبا يتوافق مع  نامجة عن ت ماعية ال عامة والعواقب االجت الضـــــــارة بالصــــــحة ال
  ،التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات

ومنها الفقر، اليت ال تزال تعرقل بشــــــأن العوائق االجتماعية،  وإذ يســــــاورها بالغ القلق  
التحديات اليت تواجه الدول حصــول املرأة على العالج من تعاطي املخدِّرات، ويف بعض احلاالت، 

موارد كافية إلزاحة تلك العوائق، وإذ تعي متامًا أنَّ املرأة تتأثَّر بقدر غري  األعضــــــاء يف حشــــــد
ألمراض املنقولة جنســيًّا والعنف واجلرائم اليت متناســب بعواقب تعاطي املخدِّرات، مثل اإلصــابة با

 ،ارتكاهباتسهِّل املخدِّرات 

العاملية والتصــدي هلا  املخدِّرات، يف ســياق معاجلة مشــكلة الدول األعضــاء حتثُّ  -١  
على تعزيز  ،املخدِّراتســـيما فيما يتعلق بالوفاء باالحتياجات املحددة للنســـاء اللوايت يتعاطني   وال

، وحتقيق املســــاواة بني يةحياة صــــحية ورفاهتعزيز منح اجلميع خاذ تدابري هتدف إىل جهودها واتِّ
القضاء و Cو B الفريوسي التهاب الكبدو يدزوباء األاملسامهة يف القضاء على ، من خالل اجلنسني

وعالج  املخدِّراتوتعزيز تدابري منع تعاطي  ،على مجيع أشـــــكال العنف ضـــــد النســـــاء والفتيات
   منها؛ ٥و ٣ سيما اهلدفني  الو )٦٦(،٢٠٣٠اتساقًا مع خطة التنمية املستدامة لعام  املتعاطني،
سياقاهتا الوطنية  تشجِّع  -٢   الدول األعضاء على أن تروج، حسب االقتضاء وضمن 

وقطاعات اخلدمات االجتماعية املعنية واإلقليمية، النتهاج مواقف خالية من الوصــــم لدى أجهزهتا 
ســـــات قائمة على األدلة العلمية لتوفري اخلدمات الصـــــحية واالجتماعية عند وضـــــع وتنفيذ ســـــيا

ية  عا عاطيوخدمات الر خدِّرات ملت عاطيات للمخدرات أو امل يات املت ، مبن فيهم النســـــــاء والفت
وتيســـري وصـــوهلم إليها وتقدميها إليهم، وعلى احلد  ،املخدِّراتاملتعرضـــات ملخاطر مرتبطة بتعاطي 

  ؛للتمييز أو االستبعاد أو للتحيز ضدهممن أي احتمال لتعرضهم 
سياقاهتا الوطنية  تطلب  -٣   ضاء وضمن  صل، حسب االقت إىل الدول األعضاء أن توا

واإلقليمية، الســـعي إىل مشول اجلميع يف وضـــع الربامج واالســـتراتيجيات ذات الصـــلة، وأن تلتمس 
واألســر وأفراد املجتمعات  آراء ومســامهات متعاطيات املخدِّرات من النســاء والفتيات واملنظمات

ر وضـــع ســـياســـات قائمة على األدلة العلمية  املحلية ممن يعملون معهم وميدوهنم بالدعم، وأن تيســـِّ
فيما يتعلق بتوفري اخلدمات الصـــــحية واالجتماعية وخدمات الرعاية للنســـــاء والفتيات املتعاطيات 

  للمخدرات وإمكانية وصوهلن إليها وتقدميها إليهن؛
__________ 

 .٧٠/٢٦٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٥(  
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦٦(  
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مراعاة االحتياجات اخلاصة للسجينات من مرتكبات الدول األعضاء على  عتشجِّ  -٤  
عد  مبا يتوافق مع قوا عدِّدة،  جه ضــــــعف مت لديهنَّ من أو ما ميكن أن يكون  خدِّرات و جرائم امل

  )٦٧( املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) األمم

ء بقوة على حتســني فرص وصــول النســاء اللوايت يتعاطني الدول األعضــا تشــجِّع  -٥  
والتهاب الكبد الفريوســــي  األيدز/إىل خدمات تشــــخيص فريوس نقص املناعة البشــــرية املخدِّرات

يف مجيع الســياقات ومنها يف ســياق املبادرات  ،C الفريوســيوعالجهما، مبا يف ذلك التهاب الكبد 
ثين على اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضــــــاء يف هذا ، وتاملخدِّراتالشــــــاملة خلفض الطلب على 

الصـــــدد، وفقا لتشـــــريعاهتا الوطنية ومع األخذ يف االعتبار، يف مجلة أمور، منشـــــور مكتب األمم 
ية االحتياجات اخلاصـــــــة للنســـــــاء اللوايت يتعاطني واجلرمية املعنون  املخدِّراتاملتحدة املعين ب تلب
ــــــرية املراعية باحلقن: دليل عملي ملق املخدِّرات دمي اخلدمات بشـــــــأن فريوس نقص املناعة البش

عن منظمة الصـــحة العاملية بشـــأن عالج فريوس  ةالصـــادراملبادئ التوجيهية ، وللمنظور اجلنســـاين
  البشرية؛  نقص املناعة

 بالدول األعضاء أن تتيح وتوفِّر للنساء أيضًا، عند استهالل أو توفري العالج هتيب  -٦  
، إمكانية الوصـــول إىل برامج املســـتند إىل األدلة العلمية ملخدِّراتات تعاطي ااضـــطرابمن للنســـاء 

ــــــرية اليت متزج بني طرائق متعددة للوقاية، مبا يف ذلك إتاحة  الوقاية من فريوس نقص املناعة البش
وتشـــجع الدول  بعد التعرُّض للفريوس،العالج الوقائي إمكانية احلصـــول يف الوقت املناســـب على 

على توفري خدمات طوعية ومســــتنرية للعالج الوقائي قبل التعرض لذلك الفريوس، عند األعضــــاء 
  ؛ووفقًا لتشريعاهتا الوطنية االقتضاء
بالدول األعضــاء أن تعزز تقدمي التدريب والدعم للمهنيني الصــحيني،  هتيب أيضــا  -٧  

، يف جمال الوقاية من مبا يف ذلك مجيع العاملني يف جمال الصحة يف السجون وسائر بيئات االحتجاز
أو الاليت يتعرضــن ملخاطر  املخدِّراتانتقال فريوس نقص املناعة البشــرية بني النســاء الاليت يتعاطني 

  ؛، وال سيما ضحايا االعتداءات اجلنسيةاملخدِّراتمرتبطة بتعاطي 
 ،يتعاطني املخدِّرات وايتبالدول األعضـــــــاء أن توفِّر للنســـــــاء الل هتيب كذلك  -٨  

و/أو تعرضــن العتداءات جنســية، إمكانية كن مؤخرًا يف معدات احلقن شــاَرَت وايتالل وخصــوصــًا
املســــاعدة يف اإلحالة إىل العيادات الوصــــول إىل العيادات الصــــحية، وأن توفر هلن، عند اإلمكان، 

وللمبادئ  ، وفقًا للتشــــــريعات الوطنيةالوقائي بعد التعرُّض للفريوس وخدمات العالجالصــــــحيَّة 
ــاملخــدِّرات واجلرميــة املعنون التوج ــة الواردة يف منشــــــور مكتــب األمم املتحــدة املعين ب ــة يهي تلبي

ساء اللوايت يتعاطني  باحلقن: دليل عملي ملقدمي اخلدمات بشأن  املخدِّراتاالحتياجات اخلاصة للن
  ؛فريوس نقص املناعة البشرية املراعية للمنظور اجلنساين

تنفِّذ اســـتراتيجيات هتدف إىل املســـاعدة على و تضـــعبالدول األعضـــاء أن  هتيب  -٩  
 وايتالتعرف على حاالت العنف اجلنســـاين والتصـــدي هلا عن طريق تقدمي دعم مباشـــر للنســـاء الل

يتعرَّضـــن للعنف  وايتوالل املخدِّراتملخاطر مرتبطة بتعاطي يتعرضـــن  وايتيتعاطني املخدِّرات أو الل
__________ 

 .٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة مرفق   )٦٧(  
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يتعاطني  وايتوأشــــــكال احلماية الالزمة لتمكني النســــــاء اللاتِّخاذ التدابري باجلنســــــي، مبا يف ذلك 
  ؛املخدِّرات من اإلبالغ عن تعرُّضهن لإليذاء

الدول األعضــاء وســائر اجلهات املاحنة على أن تواصــل توفري متويل ثنائي  تشــجِّع  -١٠  
ى يدز علوأشـــــكال أخرى من التمويل العاملي لتدابري التصـــــدي لفريوس نقص املناعة البشـــــرية/األ

الصــــــعيــد العــاملي، مبــا يف ذلــك لربنــامج األمم املتحــدة املشــــــترك املعين بفريوس نقص املنــاعــة 
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية والصندوق  املخدِّراتيدز ومكتب األمم املتحدة املعين بالبشرية/األ

يف التصــدي إىل ضــمان مســامهة هذا التمويل  ىيدز والســل واملالريا، وأن تســعالعاملي ملكافحة األ
  ؛املخدِّراتيدز املتنامي بني متعاطي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية/األ

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بوصفه الوكالة املسؤولة  تطلب إىل  -١١  
 دزياألعن الدعوة إىل اجتماعات برنامج األمم املتحدة املشـــترك املعين بفريوس نقص املناعة البشـــرية/

تعاطي مسائل و يدز عمومًا ويف السجوناأل/فريوس نقص املناعة البشريةاملسائل املتعلقة باليت تتناول 
أن يواصــــل توفري القيادة والتوجيه بشــــأن هذه املســــائل، بالشــــراكة مع وكاالت األمم  ،املخدِّرات

ات املجتمع املدين املتحدة املعنية والشـــركاء احلكوميني وســـائر أصـــحاب املصـــلحة املعنيني، مثل هيئ
والفئات السكانية املتضررة واألوساط العلمية، حسب االقتضاء، وأن يواصل تقدمي الدعم إىل الدول 
األعضــاء، بناء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل زيادة قدراهتا وتعبئة املوارد، مبا فيها االســتثمارات 

  ؛ من فريوس نقص املناعة البشريةالوطنية، من أجل توفري برامج شاملة للوقاية والعالج 
خارج امليزانية من الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد  تدعو  -١٢  

  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

   ٦٢/٧القرار     
اليت تعزى  Cريوسي بالتهاب الكبد الف ةوقاية من اإلصابالتعزيز التدابري الرامية إىل     

    وعالج املصابني به املخدِّراتإىل تعاطي 
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
بصــيغتها  ١٩٦١االلتزامات الواردة يف االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة  إذ تعيد تأكيد  

نة  ــــــ لة بربوتوكول س عدَّ نة  )٦٨(،١٩٧٢امل ــــــ ية لس ية املؤثِّرات العقل فاق ية  )٦٩(،١٩٧١وات فاق وات
اليت  )٧٠(،١٩٨٨غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة  االتِّجارملتحدة ملكافحة ا األمم

  أعربت فيها الدول األطراف عن قلقها بشأن صحة البشرية ورفاهها،
ــــــر  أيضـــــــًا إذ تؤكِّد جمددًا   التزامها بتعزيز صــــــحة ورفاه وازدهار مجيع األفراد واُألس

ككل، وبتســـهيل أســـاليب احلياة الصـــحية من خالل مبادرات فعَّالة  واملجتمعات املحلية واملجتمع
__________ 

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٦٨(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املجلد املرجع نفسه،   )٦٩(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٧٠(  
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ومســـتندة إىل أدلة علمية خلفض الطلب ُتتَّخذ على مجيع املســـتويات، وتشـــمل، وفقًا للتشـــريعات 
تدخل املبكِّر والعالج  ية وال قا تدابري للو خدِّرات،  بة امل ية الثالث ملراق لدول يات ا فاق ية واالت الوطن

وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع، وكذلك مبادرات وتدابري ترمي إىل  والرعاية والتعايف
ومن  العموميةالتقليل إىل أدىن حد مما يترتب على تعاطي املخدِّرات من أضــــــرار على الصــــــحة 

  عواقب اجتماعية سلبية،
عاملي أنَّ  وإذ تالحظ مع القلق   خدِّرات ال عدد البيِّن ُي )٧١(٢٠١٧تقرير امل يات اليت أنَّ  وف

بني متعاطي املخدِّرات أكرب من عدد الوفيات اليت ُتعزى إىل  Cُتعزى إىل التهاب الكبد الفريوســــي 
ــــــي يؤثر على حنو غري  ــــــباب األخرى املتعلقة بتعاطي املخدِّرات، وأنَّ التهاب الكبد الفريوس األس

باحلقن مصابون بالتهاب متناسب على متعاطي املخدِّرات، وأنَّ أكثر من نصف متعاطي املخدِّرات 
 ،Cالكبد الفريوسي 

أيــار/مــايو  ٢٨املؤرَّخ  ٢٢-٦٩قرار مجعيــة الصــــــحــة العــامليــة  وإذ تــأخــذ يف االعتبــار  
الذي اعتمدت فيه اجلمعية، يف مجلة أمور، االســتراتيجية العاملية لقطاع الصــحة بشــأن  )٧٢(،٢٠١٦

ء على احلاجة إىل التعجيل بإتاحة اليت تسلط الضو ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفريوسي للفترة 
  ،وعالج املصابني به C الوصول إىل خدمات الوقاية من التهاب الكبد الفريوسي

بشــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصــــعيد الوطين  ٢٠١٩لعام اإلعالن الوزاري  إىلوإذ تشــــري   
لة املخدِّرات العاملية واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــــتركة بالتصــــدِّي ملشــــك

الذي الحظت الدول األعضـــاء فيه بقلق التحديات املســـتمرة والناشـــئة فيما يتعلق  )٧٣(ومواجهتها،
العاملية، مبا يف ذلك ما يلي: أن معدل انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية  املخدِّراتمبشكلة 

، مبا يف املخدِّراتدم املرتبطة بتعاطي من األمراض املنقولة بال ذلك وغري C وفريوس التهاب الكبد
باحلقن يف بعض البلدان، ال يزال مرتفعا، وأن خدمات العالج من تعاطي  املخدِّراتذلك تعاطي 
واخلدمات الصـــحية ال تزال قاصـــرة عن تلبية االحتياجات، وأن عدد الوفيات املتصـــلة  املخدِّرات
  ،قد ازداد املخدِّراتبتعاطي 
ــــــيع نطاق  بعض أنَّتقر بوإذ    التدخالت الشــــــاملة البلدان أحرزت تقدُّمًا كبريًا يف توس

إىل واليت ترمي فريوس نقص املناعة البشـرية والتهاب الكبد الفريوسـي واملسـتندة إىل أدلة اليت تعاجل 
  ،ة واملجتمعيمموالع الصحةعلى  املخدِّراتالتبعات السلبية لتعاطي احلدِّ من 

__________ 
 .٢٠١٧رات العاملي دِّتقرير املخ، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )٧١(  
 ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٨-٢٣املية، مجعية الصحة العاملية التاسعة والستون، جنيف، منظمة الصحة الع  )٧٢(  

(WHA69/2016/REC/1)  ٢، التذييل ٨املرفق. 
، الفصل األول، (E/2019/28) ٨، امللحق رقم ٢٠١٩واالجتماعي، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي انظر   )٧٣(  

 .القسم باء
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أنَّ نزالء الســجون واألماكن املغلقة يبيِّن  )٧٤(٢٠١٨رات العاملي تقرير املخدِّ وإذ ُتدرك أنَّ  
أمراض من قبيل الســـل وفريوس نقص املناعة البشـــرية العدوى باألخرى أكثر عرضـــة بكثري خلطر 

مقارنًة بعامة الســـكان، وأنَّ الوصـــول إىل برامج العالج والوقاية كثريًا ما يكون  Cوالتهاب الكبد 
  اكن، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل سرعة انتشار األمراض املعدية،معدوما يف تلك األم

صحة  وإذ تؤكِّد   التزام الدول األعضاء باألهداف الواردة يف االستراتيجية العاملية لقطاع ال
اليت الصـــادرة عن منظمة الصـــحة العاملية و ٢٠٢١-٢٠١٦بشـــأن التهاب الكبد الفريوســـي للفترة 

يف املائة يف حاالت اإلصــــــابة اجلديدة بالتهاب  ٩٠يق خفض بنســــــبة حتق هتدف يف مجلة أمور إىل
يف املائة يف عدد الوفيات النامجة عن اإلصــــابة  ٦٥وخفض بنســــبة  Cو Bالكبد الفريوســــي املزمن 
  ،٢٠٣٠، حبلول عام Cو Bبالتهاب الكبد الفريوسي 

مات الســياســية على ضــرورة التعجيل، وفقا للتشــريعات الوطنية، بتنفيذ االلتزا وإذ تشــدد  
وعالج االضـــطرابات الناشـــئة عن  املخدِّراتيف جماالت منها الوقاية من تعاطي  املخدِّراتاملتعلقة ب

، واملبادرات والتدابري الرامية إىل التقليل يف املجتمعتعاطيها وإعادة التأهيل والتعايف وإعادة اإلدماج 
ة واملجتمع، فضـــال عن يمموى الصـــحة الععل املخدِّراتإىل أدىن حد من العواقب الســـلبية لتعاطي 
والتهاب الكبد الفريوســـي وســـائر األمراض املعدية  األيدز/الوقاية من فريوس نقص املناعة البشـــرية

  املنقولة عن طريق الدم وعالج املصابني هبا ورعايتهم،
بتشــــــجع وتوطيد التعاون اإلقليمي والدويل على صــــــوغ وتنفيذ االلتزام  وإذ تشــــــري إىل  

درات اخلاصــة بالعالج، وعلى تعزيز أنشــطة املســاعدة التقنية وبناء القدرات، وضــمان إمكانية املبا
ــعة من التدخالت، مبا فيها العالج النفســاين والعالج الســلوكي  الوصــول دون متييز إىل طائفة واس
 والعالج املدعوم باألدوية، حســب االقتضــاء ومبا يتوافق مع التشــريعات الوطنية، والوصــول كذلك
إىل برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع ودعم التعايف، مبا يشــمل تيســري احلصــول على 
تلك اخلدمات يف السجون وبعد السجن، مع إيالء اهتمام خاص ملا للنساء واألطفال والشباب من 

  ،احتياجات خاصة يف هذا الشأن
الذي شـــجَّعت فيه  ٢٠١٨رس آذار/ما ١٦املؤرَّخ  ٦١/١١إىل قرارها  أيضـــًا وإذ تشـــري  

الدول األعضاء على أن تروِّج، حسب االقتضاء، وضمن سياقاهتا الوطنية واإلقليمية، لدى أجهزهتا 
وقطاعات اخلدمات االجتماعية فيها، النتهاج مواقف خالية من الوصــــم عند وضــــع وتنفيذ املعنية 

ات الصــــحية واالجتماعية وخدمات الســــياســــات القائمة على األدلة العلمية واملتعلقة بتوفري اخلدم
الرعاية ملتعاطي املخدِّرات ووصـــــوهلم إىل تلك اخلدمات وتقدميها هلم، وعلى احلد من أيِّ احتمال 

  ،لتعرُّضهم للتمييز أو االستبعاد أو التحيُّز

__________ 
 .٢٠١٨رات العاملي دِّتقرير املخ، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )٧٤(  
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بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات املربمة إىل مذكِّرة التفاهم كذلك وإذ تشــــــري   
ر تعزيز التعاون والتنســـيق بني ٢٠١٧ومنظمة الصـــحة العاملية يف شـــباط/فرباير  واجلرمية ، اليت تيســـِّ

  هاتني اهليئتني على تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها،
مات ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجربقواعد األمم املتحدة وإذ حتيط علمًا   

ــانكوك)، ــة يف  )٧٥((قواعــد ب ــام ــة الع ــا اجلمعي  ،٢٠١٠كــانون األول/ديســــــمرب  ٢١اليت اعتمــدهت
اليت اعتمدهتا  )٧٦(األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســجناء (قواعد نيلســون مانديال)،  وقواعد

لصحية اليت تنص على أن خدمات الرعاية او، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧اجلمعية العامة يف 
يف السجون ينبغي أن تنظم من خالل عالقة وثيقة باإلدارة العامة للصحة العمومية وبطريقة تضمن 
اســــــتمرارية العالج والرعاية، مبا يف ذلك خدمات عالج فريوس نقص املناعة البشــــــرية والســــــل 

  رات،دِّواألمراض املعدية األخرى، وكذلك االرهتان للمخ
 ٢٠١٩ة لالجتماع الرفيع املســــتوى للجمعية العامة لعام باألعمال التحضــــريي بوإذ ترحِّ  

 املؤرَّخ ١١-٦٩شــري إىل قرار مجعية الصــحة العاملية تبشــأن التغطية الصــحية الشــاملة للجميع، وإذ 
، الذي أشارت فيه اجلمعية إىل أن اجلمعية العامة كانت قد أقرت، يف قرارها ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٨
، بأن التغطية الصـــــحية للجميع تعين أن تتاح ٢٠١٢كانون األول/ديســـــمرب  ١٢ املؤرَّخ ٦٧/٨١

للجميع إمكانية احلصـــول دون متييز على ما يلزم من املجموعات املقررة على الصـــعيد الوطين من 
والتأهيلية الالزمة، وإىل األدوية والوقائية والعالجية والتلطيفية  التثقيفيةاخلدمات الصحية األساسية 

واللقاحات األساسية واملأمونة وامليسورة التكلفة والفعَّالة واجليدة النوعية، مع ضمان أنَّ االستفادة 
من هذه اخلدمات ال تعرِّض املســتخدمني ملصــاعب مالية، مع التركيز بصــفة خاصــة على الشــرائح 

  ،الفقرية والضعيفة واملهمَّشة من السكان
بشــأن التحدي الذي تشــكِّله حاالت العدوى املترافقة بفريوس نقص  ذ يســاورها القلقوإ  

على  املخدِّراتالعواقب الســلبية لتعاطي وســائر املناعة البشــرية والســل والتهاب الكبد الفريوســي 
، وإذ تالحظ أنَّ تقرير املدير التنفيذي بشـــأن التصـــدِّي لتفشـــي فريوس واملجتمع موميةالصـــحة الع

يفيد بأن  )٧٧(وســــــائر األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخدِّرات يدزاأل/املناعة البشــــــريةنقص 
يف املائة من متعاطي املخدِّرات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية مصابون أيضًا  ٨٢,٤

فاة يف ســبب رئيســي لألمراض والو C، وأنَّ التهاب الكبد الفريوســي Cبالتهاب الكبد الفريوســي 
  أوساط املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية،

__________ 
 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٥(  
 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٦(  
  )٧٧(  E/CN.7/2018/8. 
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على ضرورة التعجيل بتوفري خدمات الوقاية والعالج من فريوس  تؤكد من جديد  -١  
، وفقا للتشــريعات الوطنية، بغية القضــاء على التهاب املخدِّرات، ال ســيما ملتعاطي C التهاب الكبد

  ؛٢٠٣٠ عام حبلول موميةالكبد الفريوسي بوصفه هتديدا للصحة الع
إىل النظر، مبا يتوافق مع تشــريعاهتا الوطنية واالتفاقيات  املعنيةالســلطات الوطنية تدعو   -٢  

الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، مبا يف ذلك يف إطار التدابري والربامج الوطنية اليت تســــــتهدف الوقاية 
، ويف ســــــياق اجلهود الشــــــاملة يف املجتمعدماج والعالج والرعاية والتعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإل

واملتوازنة املبذولة من أجل خفض الطلب على املخدِّرات، يف اختاذ تدابري فعالة ترمي إىل التقليل مما 
واملجتمع، وتشمل برامج العالج  موميةيترتب على تعاطي املخدِّرات من عواقب سلبية على الصحة الع

 القهقريةرامج توفري معدات احلقن، وكذلك العالج املضــاد للفريوســات املناســبة باســتخدام األدوية، وب
وتدخالت أخرى ذات صــــــلة للوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة البشــــــرية وبالتهاب الكبد 
الفريوســـــي وغريمها من األمراض املنقولة بواســـــطة الدم واملرتبطة بتعاطي املخدِّرات، والنظر يف كفالة 

دخالت، مبا يف ذلك يف إطار خدمات العالج والتوعية ويف السجون وسائر بيئات الوصول إىل تلك الت
لبلدان لتحديد لالدليل الفين املوجه  االحتجاز، والترويج يف هذا الصــدد، حســب االقتضــاء، الســتخدام

 باحلقن من فريوس نقص املناعة البشـــرية وتوفري العالج والرعاية املخدِّراتأهداف لوقاية مجيع متعاطي 
صحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين ب، هلم صادر عن منظمة ال واجلرمية وبرنامج األمم  املخدِّراتال

  يدز؛املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/األ
الدول األعضــاء، يف ســياق التصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها،  حتثُّ  -٣  

االلتزام مواصلة  تعزيزوالعاملية، مبا يف ذلك من خالل ُنُظمها الصحية، و ليةاملحعلى تعزيز جهودها 
الســياســي بالتصــدي الفعَّال اللتهاب الكبد الفريوســي ومكافحته يف أوســاط متعاطي املخدِّرات، 

من أهداف  ٣-٣ســـــيما متعاطي املخدِّرات باحلقن، وعلى أن تســـــعى جاهدة إىل حتقيق الغاية   ال
يدز والســـل واملالريا واألمراض املدارية املهَملة ومكافحة ألمة ("وضـــع هناية ألوبئة االتنمية املســـتدا

")، ٢٠٣٠  االلتهــاب الكبــدي واألمراض املنقولــة بــامليــاه واألمراض املعــديــة األخرى، حبلول عــام
وتناول  مواد اإلدمانتعاطي ("تعزيز الوقاية من إســــاءة اســــتعمال املواد، مبا يشــــمل  ٥-٣والغاية 

  حول على حنو يضر بالصحة، وعالج ذلك")، والغايات ذات الصلة؛الك
 لتهــاب الكبــدالالــدول األعضـــــــاء على تعزيز وتطوير الفحص الطوعي  تشــــــجِّع  -٤  

االختبارات العالية اجلودة، مبا يف ذلك االختبارات واملختربات اســــــتخدام ، مبا يف ذلك C  الفريوســــــي
لدى األشــخاص األكثر عرضــة  C وس التهاب الكبدالســريعة، حيثما توافرت، لكشــف اإلصــابة بفري

  الصدد؛  لإلصابة به، وفقا للتشريعات الوطنية، وتقر باجلهود اليت تبذهلا بعض الدول األعضاء يف هذا
على  هعملواصــــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن ي تطلب  -٥  

ا وكالة األمم املتحدة الرئيســـــية املعنية بالتصـــــدي حنو وثيق مع منظمة الصـــــحة العاملية، باعتباره
اللتهــاب الكبــد، على تقــدمي الـدعم للــدول األعضـــــــاء يف تنفيــذ اإلجراءات املقترحـة الواردة يف 

 )٧٢(٢٠٢١-٢٠١٦االســـتراتيجية العاملية لقطاع الصـــحة بشـــأن التهاب الكبد الفريوســـي للفترة 
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الستخدام منشور منظمة الصحة العاملية املعنون عًا مالصادرة عن منظمة الصحة العاملية، والترويج 
بني صـــــفوف متعاطي املخدِّرات  Cو Bإرشـــــادات بشـــــأن الوقاية من التهاب الكبد الفريوســـــي 

ـــأن عالج   وغريه )٧٨(،باحلقن ـــادات ذات الصـــلة بش ، وفحصـــهم التهاب الكبدمرضـــى من اإلرش
  أمام توسيع نطاق الربامج والعالج؛ومعاجلة العقبات املالية واهليكلية واالجتماعية القائمة 

أن توفر إمكانية الوصــــول دون متييز إىل خدمات على الدول األعضــــاء  تشــــجِّع  -٦  
 مع مراعاةالصحة والرعاية واخلدمات االجتماعية يف سياق برامج الوقاية والرعاية األولية والعالج، 

ملصـــابني بالتهاب الكبد الفريوســـي املبادئ التوجيهية ملنظمة الصـــحة العاملية بشـــأن رعاية وعالج ا
اليت وضــعها  املخدِّراتواملعايري الدولية للعالج من االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي  )٧٩(،C املزمن

مبا يف ذلك اخلدمات  )٨٠(واجلرمية ومنظمة الصــــــحة العاملية املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب
ن املحاكمة، واليت يتعيَّن أن تكون على مســتوى مســاٍو زالء الســجون أو املحتجزين رهاليت ُتوفَّر لن

ر حصــول النســاء، ومن بينهن املحتجزات،  للخدمات املتاحة يف املجتمع املحلي، وأن تضــمن تيســُّ
، واملنتجات الصـــحية واملشـــورة كما تشـــملصـــحية كافية، تشـــمل اخلدمات رعاية على خدمات 

  أثناء احلمل؛الالزمة دمات اخل حسب االقتضاء،
الدول األعضاء على النظر يف تقدمي املساعدة التقنية هلذه األغراض،  أيضًا تشجِّع  -٧  

  الطلب، عرب القنوات الثنائية واملتعدِّدة األطراف؛ عند
الدول األعضــاء على تعزيز مشــاركة املجتمع املدين، وخصــوصــًا  كذلك عجِّتشــ  -٨  

ة من التهاب الكبد الفريوســي وتشــخيصــه الوقاييف تصــميم برامج  املبادرات املجتمعية،نظمات وامل
  ؛، وفقًا للتشريعات والسياسات الوطنيةوعالج املصابني به

وتشخيصه الدول األعضاء على إدماج الوقاية من التهاب الكبد الفريوسي تشجِّع   -٩  
 يف اجلهود الرامية إىل حتقيق، املخدِّرات، وخصوصًا اإلصابات املرتبطة بتعاطي وعالج املصابني به

، وفقًا لكفالة إدماجهابالتدابري اليت اختذهتا بعض الدول األعضاء  بوترحِّالتغطية الصحية الشاملة، 
  ؛للسياقات واألولويات الوطنية

الدول األعضــــاء وترحب باجلهود اليت تبذهلا إلدماج الوقاية من  ًاأيضــــ تشــــجِّع  -١٠  
رات فعالة وشاملة ومستندة إىل أدلة التهاب الكبد الفريوسي وتشخيصه وعالج املصابني به يف مباد

ية خلفض الطلب على  خدِّراتعلم حد من امل يل إىل أدىن  ية إىل التقل تدابري الرام لك ال مبا يف ذ  ،
  ة واملجتمع؛وميعلى الصحة العم املخدِّراتالعواقب السلبية لتعاطي 

__________ 
 .)٢٠١٢منظمة الصحة العاملية (جنيف،   )٧٨(  
 .)٢٠١٨ية (جنيف، منظمة الصحة العامل  )٧٩(  
  )٨٠(  E/CN.7/2016/CRP.4. 
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بالتعاون ، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل تطلب  -١١  
تزويد الدول األعضــاء باملســاعدة التقنية، بناًء على طلبها، لكفالة تنفيذ  مع منظمة الصــحة العاملية،

  ؛هذا القرار
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــل إبالغ الدول  تطلب  -١٢  

صابات جديد سنويًّا عن التدابري املتَّخذة ملنع حدوث إ فريوس وبة بالتهاب الكبد الفريوسي األعضاء 
املبالغ الالزمة واملتوفرة ، وعن ويف الســــجون نقص املناعة البشــــرية، يف أوســــاط متعاطي املخدِّرات

الدليل الفين تنفيذ التدخُّالت الواردة يف للربامج ومشــاريع املكتب ذات الصــلة، مبا يف ذلك املرصــودة 
باحلقن من فريوس نقص املناعة البشرية  املخدِّراتع متعاطي املوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجي

الذي نشــــــرته منظمة الصــــــحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين  وتوفري العالج والرعاية هلم،
  يدز؛باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/األ

خارج امليزانية من ضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد الدول األع تدعو  -١٣  
  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
    ٦٢/٨القرار     
هبا مبقتضى  ةاملنوطاملهام دعم اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات يف االضطالع ب   

   ومنظمة الصحة العاملية املخدِّراتجلنة بالتعاون مع الدول األعضاء و املعاهدات
 إنَّ جلنة املخدِّرات،  

ــــــإذ    بة  ملِّتس ية ملراق لدول ئة ا باهلي هام املنوطة  ية الوحيدة  املخدِّراتبامل فاق الواردة يف االت
واتفاقية املؤثِّرات العقلية  )٨١(،١٩٧٢بصـــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســـنة  ١٩٦١للمخدِّرات لســـنة 

املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشــــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات  واتفاقية األمم )٨٢(،١٩٧١لســــنة 
اليت تشــكل معًا، إىل جانب ســائر الصــكوك الدولية ذات الصــلة، الركن  )٨٣(،١٩٨٨العقلية لســنة 

  ،املخدِّراتاألساسي للنظام الدويل ملراقبة 
رات العاملية ومواجهتها بطريقة فعَّالة، يف التزامها بالتصدي ملشكلة املخدِّ وإذ تؤكِّد جمددًا  

عاملي حلقوق  لدويل واإلعالن ال قانون ا حدة وال ثاق األمم املت بادئ مي قاصـــــــد وم تامٍّ مع م توافق 
ويف ظل االحترام التام لســــيادة الدول وســــالمتها اإلقليمية، وملبدأ عدم التدخل يف  )٨٤(اإلنســــان،

ســـان وحرياته األســـاســـية وللكرامة املتأصـــلة لألفراد الشـــؤون الداخلية للدول، وجلميع حقوق اإلن
  كافة وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٨١(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املجلد املرجع نفسه،   )٨٢(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٨٣(  
 .)٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٨٤(  
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على  املخــدِّراتاألطراف يف االتفــاقيــات الــدوليــة الثالث ملراقبــة حرص مجيع  إذ ُتــدركو  
  ،االمتثال لتلك االتفاقياتضمان 

ــ   هو حرص  املخدِّراتقيات الدولية الثالث ملراقبة بأن ذلك احلرص بشــأن االتفا ملِّوإذ تس
  على صحة البشرية ورفاهها،

العاملية تظل مســــؤولية عامة ومشــــتركة ينبغي  املخدِّراتبأن مشــــكلة م أيضــــًا لِّوإذ تســــ  
معاجلتها ضــــــمن إطار متعدد األطراف من خالل تعاون دويل فعال ومعزز، وتتطلب اتباع هنج 

  عاضد ومتوازن وشامل ومستند إىل أدلة علمية،متكامل ومتعدد التخصصات ومت
الثالث ملراقبة املخدِّرات هي من الصكوك  الدولية إىل أنَّ االتفاقياتمع االرتياح  وإذ تشري  

تيح يالدولية امللزمة قانونًا واملصـدَّق عليها على أوسـع نطاق واليت حتظى بانضـمام عاملي تقريبًا، مما 
ــياســات وطنية بشــأن للدول األطراف ما يكفي من امل تتوافق مع  املخدِّراترونة لصــوغ وتنفيذ س

 أولوياهتا واحتياجاهتا وتتسق مع مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة والقانون الدويل املنطبق،

يف  املخدِّراتباجلهود اليت تبذهلا الدول األعضــــاء يف االتفاقيات الدولية ملراقبة ب وإذ ترحِّ  
واجلهود اليت تبذهلا الدول غري األطراف يف تطبيقها، وإذ تقر بأن انضــــــمام تنفيذ تلك االتفاقيات، 

  ،املخدِّراتمجيع الدول أمر أساسي لسري عمل النظام الدويل ملراقبة 
بالكفاءة واحلياد  املخدِّراتضـــرورة أن يتحلى أعضـــاء اهليئة الدولية ملراقبة  إىلوإذ تشـــري   

شغلوا أي منصب أو  أنهو ،بثقة اجلميع احيظووأن زاهة والن ال ينبغي هلم خالل مدة عضويتهم أن ي
هامهم، وإذ تالحظ أن على املجلس  ممارســـــــة م يادهم يف  يزاولوا أي نشـــــــاط ميكن أن ميس حب
االقتصــــادي واالجتماعي أن يقوم، بالتشــــاور مع اهليئة، جبميع الترتيبات الالزمة لكفالة اســــتقالل 

   اهليئة الفين التام يف أداء وظائفها،
أنه ينبغي للمجلس االقتصــــادي واالجتماعي أن يراعي، مع املراعاة  إىل ًاوإذ تشــــري أيضــــ  

الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، أمهية اشـتمال اهليئة،، بنسـب منصـفة، ألشـخاص ملمني حبالة 
  البلدان، تلكيف البلدان املنتجة والصانعة واملستهلكة، وهلم صلة ب املخدِّرات
ضــــرورة أن تســــعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات ورهنا بأحكام  إىلكذلك وإذ تشــــري   

على  املخدِّرات، إىل قصـــر زراعة وإنتاج وصـــنع واســـتخدام بصـــيغتها املعدَّلة ١٩٦١اتفاقية ســـنة 
عة تلك  ية والعلمية، وأن تكفل توافرها هلذه األغراض ومتنع زرا الكميات الالزمة لألغراض الطب

  هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع، االتِّجارا وصنعها ووإنتاجه املخدِّرات
مبوجب اتفاقية  املخدِّراتأن مجيع التدابري اليت اختذهتا اهليئة الدولية ملراقبة  إىلإذ تشــــــري و  

، ينبغي هلا أن تتسم بأقصى درجات االتساق مع غرض تعزيز تعاون بصيغتها املعدَّلة، ١٩٦١سنة 
اآللية الالزمة إلقامة حوار متواصـــل بني احلكومات واهليئة، مما يســـاعد احلكومات مع اهليئة وتوفري 

  ،١٩٦١وييسر اختاذ التدابري الوطنية الفعالة لبلوغ أهداف اتفاقية سنة 
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من  ١٩، واملادة بصيغتها املعدَّلة، ١٩٦١من اتفاقية سنة  ١٤أن املادة  إىل ًاوإذ تشري أيض  
سنة   ينبغي للهيئة اختاذها لضمان تنفيذ أحكام تينك االتفاقيتني، حتددان التدابري اليت ١٩٧١اتفاقية 
ــــــنة  ٢٢وأن املادة  حتدد مهام اهليئة مبوجب تلك االتفاقية، وإذ تالحظ مع  ١٩٨٨من اتفاقية س

من أجل مســـــاعدة الدول األعضـــــاء على  املخدِّراتالتقدير اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدولية ملراقبة 
  حتقيق وصون أهداف تلك االتفاقيات،

حتترم النظم الدســتورية والقانونية  املخدِّراتأن االتفاقيات الدولية ملراقبة  إىلوإذ تشــري كذلك   
واإلدارية للدول األطراف يف تلك االتفاقيات، وال ســــــيما فيما يتعلق باألحكام اجلزائية، والتدابري اليت 

غري املشــــروع يف املواد اخلاضــــعة للمراقبة، وإنشــــاء  االتِّجارينبغي أن تتخذها األطراف ملنع ومكافحة 
الوكاالت الوطنية لإلشــراف على زراعة املواد اخلاضــعة للمراقبة، وإنشــاء مراكز إقليمية للبحث العلمي 

  جلمهور،ا  وضع أحكام بشأن حظر اإلعالن عن املؤثرات العقلية لدى عامةووالتعليم، 
صعيد  إىلوإذ تشري    شأن تعزيز إجراءاتنا على ال أن الدول األعضاء، يف اإلعالن الوزاري ب

 املخدِّراتالوطين واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــــتركة بالتصــــدي ملشــــكلة 
ورًا منهــا ، قــد الحظــت بقلق أم٢٠١٩الــذي اعتمــد يف فيينــا يف عــام  )٨٥(العــامليــة ومواجهتهــا،

ــــكلة  ــــئة املتصــــلة مبش ــــتمرة والتحديات الناش العاملية، مبا يف ذلك تدابري  املخدِّراتالتحديات املس
وال مع االلتزامات الدولية  املخدِّراتال تتوافق مع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة اليت تصـــــدي ال

تركة املســتندة إىل مبدأ املســؤولية الســارية حلقوق اإلنســان، مما يشــكل حتديا لتنفيذ االلتزامات املشــ
  العامة واملشتركة،

أن توافر العقاقري اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية لتلبية األغراض الطبية  وإذ تالحظ مع القلق  
عديد من  ما يف ال عدو يا أو م تدن ناة، ال يزال م عا جل ختفيف األمل وامل مبا يف ذلك من أ ية،  والعلم

عزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل على مجيع املســـتويات من البلدان، وإذ تشـــدِّد على ضـــرورة ت
أجل معاجلة هذه احلالة بالترويج لتدابري تكفل توافر تلك العقاقري وســهولة احلصــول عليها ومعاجلة 
ضمن إطار النظم  سورية تكلفتها لألغراض الطبية والعلمية،  سباب منها عدم مي ما يعيق ذلك من أ

هبا، بغية حتقيق  االتِّجارالعمل يف الوقت نفســـه على منع تســـريبها وتعاطيها و القانونية الوطنية، مع
 يف هذا الصدد، املخدِّراتغايات وأهداف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 

بأمهية الدور املنوط باهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات مبقتضـــى املعاهدات، باعتبارها  وإذ تقرُّ  
الثالث الدولية التفاقيات ا مبوجبعمليات مراقبة املواد املخدرة ة عن رصـــد هيئة مســـتقلة مســـؤول

  تفاقيات،يف جهودها الرامية إىل تنفيذ تلك االالدول األعضاء مساعدة و املخدِّراتملراقبة 
بأمهية املهام املنوطة باللجنة مبقتضــــــى املعاهدات، مبا فيها تعديل جداول  وإذ تقر أيضــــــًا  

ي إىل أي أمور قد  املخدِّرات، ولفت نظر اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّراتة ملراقبة االتفاقيات الدول

__________ 
)، الفصل األول، E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩ية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسانظر   )٨٥(  

 .القسم باء
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تكون هلا عالقة باختصـــاصـــات اهليئة، وتقدمي توصـــيات بشـــأن تنفيذ أهداف وأحكام االتفاقيات، 
  وتوجيه اهتمام الدول غري األطراف يف االتفاقيات إىل قراراهتا وتوصياهتا،

شدد على   شمل تقدمي املهام امل وإذ ت ضى املعاهدات، اليت ت صحة العاملية مبقت نوطة مبنظمة ال
 املخدِّراتبشـــأن نطاق مراقبة  املخدِّراتاســـتنتاجات وتقييمات وتوصـــيات طبية وعلمية إىل جلنة 

بة  ية ملراق لدول ئة ا ية واهلي عامل ــــــلم بأمهية احلوار بني منظمة الصــــــحة ال ية، وإذ تس واملؤثرات العقل
ئل منها، حســب االقتضــاء، جلنة اخلرباء املعنية باالعتماد على األدوية، مع املراعاة ، بوســااملخدِّرات

الواجبة الســـتقالليتها، ضـــمن نطاق صـــالحياهتا املتعلقة باالتفاقيات، وذلك بشـــأن مســـائل منها 
  إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية،

، يف إطار املهام املنوطة هبا مبقتضــى املخدِّراتة اهليئة الدولية ملراقبة مبســامه ترحِّب  -١  
العاملية ومواجهتها، وتدعم  املخدِّراتاملعاهدات، يف اجلهود الدولية الرامية إىل التصــــدي ملشــــكلة 

  ؛تلك املسامهة
فاقيات القائم حول تنفيذ االتعلى مواصلة تعزيز احلوار واهليئة الدول األعضاء  تشجِّع  -٢  

بعثات القطرية اليت توفدها اهليئة، النتظمة واملشاورات امل، مبا يف ذلك من خالل املخدِّراتالدولية ملراقبة 
  ؛هبدف تقدمي املساعدة وتيسري تنفيذ إجراءات وطنية فعالة من أجل بلوغ أهداف االتفاقيات

إجراءات عملها من  على إعادة النظر يف املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة  تشــــــجِّع  -٣  
أجل زيادة تعزيز تنســــــيقها مع الدول األعضـــــــاء، مبا يف ذلك من خالل إيالء االعتبار الواجب 
لضرورة إتاحة وقت كاف للحكومات املعنية إلجراء التحضريات فيما يتعلق بأي بعثة قطرية مقبلة 

دقة املعلومات الوقائعية للهيئة ومن خالل النظر يف إجراء مشاورات مع الدولة العضو املعنية بشأن 
صادرة عن البعثة القطرية، وتدعو  صيغة النهائية لالستنتاجات والتوصيات ال اليت جتمع قبل وضع ال

  أمانة اهليئة إىل إبالغ اللجنة بصفة دورية عما تبذله من جهود يف هذا الصدد؛
الدولية  الدول اليت مل تفعل ذلك بعد على النظر يف التصديق على االتفاقيات حتث  -٤  

أو تنضـــــم إليها، كما حتث األطراف يف االتفاقيات على مواصـــــلة التنفيذ الفعال  املخدِّراتملراقبة 
  لتلك االتفاقيات على سبيل األولوية؛

باجلهود اليت تبذهلا اهليئة لتعزيز االنضــــــمام العاملي إىل االتفاقيات الدولية  ترحِّب  -٥  
مواصــلة تعزيز تطبيق االتفاقيات من قبل األطراف فيها وغري ، وتشــجع اهليئة على املخدِّراتملراقبة 

  األطراف فيها؛
بة  تدعو  -٦   ية ملراق لدول يات ا فاق ئة إىل الشــــــروع يف حوار مع األطراف يف االت اهلي
بشأن السماح بزراعة املحاصيل املشروعة لألغراض الطبية والعلمية وذلك هبدف تقدمي  املخدِّرات

ألحكام املتعلقة بتلك الزراعة الواردة يف االتفاقية الوحيدة للمخدرات املســـــــاعدة هلا يف تطبيق ا
، مع األخذ يف االعتبار التحديات اليت ١٩٧٢بربوتوكول ســــنة  بصــــيغتها املعدَّلة، ١٩٦١ لســــنة

  تواجه األطراف حاليا، وهبدف تيسري تبادل أفضل املمارسات؛
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صلة لفت انتباه ستقاللية اهلاتصميمها، مع اإلقرار ب تؤكد من جديد  -٧   يئة، على موا
  ؛املخدِّراتاهليئة إىل أي أمور قد تكون هلا عالقة مبهامها، وفقا لالتفاقيات الدولية ملراقبة 

ة أداء مجيع املهام املوكلة إىل أن تواصـــــل هبمِّ املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة  تدعو  -٨  
بة  ية الثالث ملراق لدول فاقيات ا ها مبوجب االت عاهتا، ومع دِّراتاملخإلي ، مع التزامها بوالياهتا ومرا

مراعاة، حســب االقتضــاء، القيود الدســتورية والنظم القانونية والقوانني الداخلية لألطراف يف تلك 
االتفاقيات، وأن تطلع اللجنة بانتظام على آخر املســـــتجدات يف الوضـــــع العاملي فيما يتعلق بتنفيذ 

 اللجنة بشــأن تقريرها الســنوي وأنشــطتها يف الدورات العادية االتفاقيات، وذلك بتقدمي إحاطة إىل
  للجنة، ويف مناسبات أخرى بناء على طلب اللجنة؛

أن تواصــل، بالتعاون مع اللجنة ومنظمة  املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة  تطلب إىل  -٩  
اذ قرارات مســـتنرية الصـــحة العاملية، يف إطار الواليات املنشـــأة مبوجب تلك املعاهدات، تيســـري اخت

االصــطناعية واملؤثرات  املخدِّراتبشــأن جدولة املواد األكثر اســتعصــاء وانتشــارًا وضــررًا، مبا فيها 
ــــالئف واملواد الكيميائية واملذيبات، مع ضــــمان توافرها لألغراض الطبية  ــــانية اجلديدة والس النفس

طاق  عاة ضــــــرورة التعجيل بوترية التغريات يف ن ية، مع مرا باملواد غري والعلم ما يتعلق  بة في املراق
املجدولة اليت ال يعرف هلا حاليا اســـتخدامات طبية أو صـــناعية مشـــروعة خبالف األغراض البحثية 
والتحليلية، وترحب يف هذا الصــــــدد باجلهود اليت تبذهلا اهليئة ومنظمة الصــــــحة العاملية من أجل 

نة اخلرباء املعنية باالعتماد على األدوية اســـــتعراض املواد يف إطار واليتها، وال ســـــيما من خالل جل
شجع التبادل املنتظم للمعلومات بني هذين الكيانني، مع إيالء االعتبار الواجب  التابعة للمنظمة، وت

  لوالياهتما املستقلة، بغية تيسري عملية اجلدولة؛
سيم تشري إىل  -١٠   ا بني أمهية التعاون بني الوكاالت داخل منظومة األمم املتحدة، وال 

 املخدِّراتومنظمة الصــــــحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين ب املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة 
سية يف منظومة األمم املتحدة املعنية بالتصدي ملشكلة  العاملية  املخدِّراتواجلرمية، بصفته اهليئة الرئي

يات في هبدف حتســــــني االتســـــــاق على مجيع املســــــتو ها، وذلك  لة ومواجهت ما يتعلق مبشــــــك
  العاملية؛ املخدِّرات
إىل مواصــــــلة جهودها، بالتعاون مع الدول  املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة  تدعو  -١١  

واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية، لضـــمان توافر  املخدِّراتاألعضـــاء ومكتب األمم املتحدة املعين ب
  راض الطبية والعلمية مع منع تسريبها؛املواد اخلاضعة للمراقبة وتيسر احلصول عليها لألغ

، رهنًا بتوافر املوارد من خارج امليزانية، املخدِّراتالدولية ملراقبة  اهليئة تدعو أيضًا  -١٢  
إىل أن تزود الدول األعضاء، بناء على طلبها، بسبل بناء القدرات وبالتوصيات وباملساعدة التقنية، 

م، ومشــــروع الشــــراكات العملياتية للتصــــدي لتوزيع لتعلُّاهليئة لمبا يف ذلك عن طريق مشــــروع 
املؤثرات األفيونية وبيعها على حنو غري مشــروع، ومشــروع آيون، والنظام الدويل ألذون االســترياد 
والتصدير، ونظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر، ونظام اإلخطار حبوادث 
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يت تضـطلع هبا اهليئة، بغية تيسـري تنفيذ الدول للجوانب التنظيمية السـالئف، وغريها من املبادرات ال
  التفاقيات مراقبة املخدِّرات؛

بربوتوكول ســـــنة  بصـــــيغتها املعدَّلة ١٩٦١من اتفاقية ســـــنة  ٦املادة  تشـــــري إىل  -١٣  
ية ١٩٧٢ لذي تقرره اجلمع ها األمم املتحدة على النحو ا ئة تتحمل ، اليت تنص على أن نفقات اهلي

، يف هذا الصــــــدد، على مواصــــــلة التأكد من أن املخدِّراتمة، وتشــــــجع اهليئة الدولية ملراقبة العا
التكاليف املقدرة لألنشــــطة املتوقعة يف إطار مســــؤولياهتا مبوجب االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة 

املتحدة معروضــة على النحو املناســب ضــمن عملية امليزنة القائمة، وتدعو مكتب األمم  املخدِّرات
واجلرمية إىل تســـــليط الضـــــوء على تلك العناصـــــر يف اإلحاطات اليت يقدمها إىل  املخدِّراتاملعين ب

  الدول األعضاء بشأن امليزانية املدجمة. 
    

    ٦٢/١ قرَّرامل    
االتفاقية الوحيدة من يف اجلدول األول  فنتانيل بوترييل البارافلوروإدراج     

    ١٩٧٢بربوتوكول سنة  املعدَّلةبصيغتها  ١٩٦١لسنة  مخدِّراتلل
، إدراج ٢٠١٩آذار/مارس  ١٩ة، املعقودة يف عســــتايف جلســــتها ال خدِّراتقرَّرت جلنة امل  

بربوتوكول  بصــــيغتها املعدَّلة ١٩٦١اتفاقية ســــنة من يف اجلدول األول البارافلورو بوترييل فنتانيل 
  .١٩٧٢ سنة

    
    ٦٢/٢ قرَّرامل    

 مخدِّراتيف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة لل نيلفنتا فلورو ورتواألإدراج     
    ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١ لسنة

، إدراج ٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســــعةيف جلســــتها  خدِّراتقرَّرت جلنة امل  
ــــــنة فنتانيل  فلورو رتواألو وتوكول برب بصــــــيغتها املعدَّلة ١٩٦١يف اجلدول األول من اتفاقية س
  .١٩٧٢ سنة

    
    ٦٢/٣ قرَّرملا    
يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة  امليثوكسي آسيتيل فنتانيلإدراج     

    ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١ لسنة مخدِّراتلل
، إدراج ٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســــعةقرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســــتها   

بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١يف اجلدول األول من اتفاقية ســنة آســيتيل فنتانيل امليثوكســي 
  .١٩٧٢سنة 
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    ٦٢/٤ قرَّرملا    
 مخدِّراتيف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة لل السيكلوبروبيل فنتانيلإدراج     

    ١٩٧٢بربوتوكول سنة  بصيغتها املعدَّلة ١٩٦١لسنة 
، إدراج ٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســــعةت يف جلســــتها قرَّرت جلنة املخدِّرا  

ـــــيكلوبروبيل فنتانيل  ـــــنة الس بصـــــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١يف اجلدول األول من اتفاقية س
  .١٩٧٢ سنة

  
    ٦٢/٥ قرَّرملا    
املؤثرات العقلية اتفاقية  منالثاين يف اجلدول  ADB-FUBINACAمادة إدراج     

    ١٩٧١ لسنة
بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها ق  

 ADB-FUBINACAمادة إدراج  ،صـــــوتًا مقابل ال شـــــيء وعدم امتناع أحد عن التصـــــويت ٤٥
  .١٩٧١سنة املؤثرات العقلية لمن اتفاقية الثاين اجلدول  يف
    

    ٦٢/٦ قرَّرملا    
يف اجلدول ) FUB-AMB )MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACAة مادإدراج     

    ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة اتفاقية  منالثاين 
 ،٢٠١٩آذار/مــارس  ١٩، املعقودة يف التــاســــــعــةقرَّرت جلنــة املخــدِّرات يف جلســــــتهــا   
شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت  ٤٧  بأغلبية   FUB-AMBةمادإدراج  ،صوتًا مقابل ال 

)MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA ( ـــاين اجلـــدول يف ـــة الث ـــة من اتفـــاقي املؤثرات العقلي
  .١٩٧١ سنةل

    
    ٦٢/٧ قرَّرملا    
املؤثرات اتفاقية   منالثاين يف اجلدول  CUMYL-4CN-BINACAمادة إدراج     

    ١٩٧١العقلية لسنة 
بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةقرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها   

 CUMYL-4CN-BINACAمادة إدراج  ،ل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويتصوتًا مقاب ٤٧
  .١٩٧١سنة املؤثرات العقلية لمن اتفاقية الثاين يف اجلدول 
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    ٦٢/٨ قرَّرملا    
يف اجلدول الثاين ) ADB-CHMINACA )MAB-CHMINACAة إدراج ماد    

    ١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  من
بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةرات يف جلســـتها قرَّرت جلنة املخدِّ  

ــــيء وعدم امتناع أحد عن التصــــويت ٤٧  ADB-CHMINACAمادة إدراج  ،صــــوتًا مقابل ال ش
(MAB-CHMINACA)  ١٩٧١سنة املؤثرات العقلية لمن اتفاقية الثاين يف اجلدول.  

  
    ٦٢/٩ قرَّرملا    
اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات  يف(إيفيلون)  N-ethylnorpentylone إدراج مادة    

    ١٩٧١  العقلية لسنة
بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةقرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها   

 N-ethylnorpentyloneمادة إدراج  ،صــــوتًا مقابل ال شــــيء وعدم امتناع أحد عن التصــــويت ٤٧
  .١٩٧١سنة املؤثرات العقلية لمن اتفاقية ين الثايف اجلدول (إيفيلون) 

    
    ٦٢/١٠ قرَّرملا    
بروبانون ميثيل غليسيدات -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤،٣ إدراج مادة    

يف اجلدول ية) غ(ومجيع إيسومرياهتا الفرا (غليسيدات بيبريونيل ميثيل كيتون)
 املخدِّراتوع يف غري املشر االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة من اتفاقية األول 

    ١٩٨٨املؤثرات العقلية لسنة و
بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةقرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها   

ديوكســي ميثيلني -٤،٣ مادةإدراج  ،صــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتناع أحد عن التصــويت ٤٨
ــــيدات بيبريو-٢-فينيل ــــيدات (غليس من األول يف اجلدول  نيل ميثيل كيتون)بروبانون ميثيل غليس

  .١٩٨٨سنة املؤثرات العقلية لو املخدِّراتغري املشروع يف  االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة اتفاقية 
    

   ٦٢/١١ قرَّرملا    
يك ميثيل غليسيدمحض بروبانون -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤،٣مادة إدراج     

) يف اجلدول الفراغية(ومجيع إيسومرياهتا  غليسيديك بيبريونيل ميثيل كيتون)(محض 
 املخدِّراتغري املشروع يف  االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة األول من اتفاقية 
    ١٩٨٨سنة واملؤثرات العقلية ل

بأغلبية  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف التاســـعةقرَّرت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها   
ميثيلني ديوكســي -٤،٣ مادةإدراج  ،اع أحد عن التصــويتصــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتن ٤٧
ــــيديك بيبريونيل ميثيل كيتون)  يكميثيل غليســــيدمحض بروبانون -٢-فينيل (ومجيع (محض غليس
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غري املشـــروع يف  االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة إيســـومرياهتا الفراغية) يف اجلدول األول من اتفاقية 
  .١٩٨٨نة سواملؤثرات العقلية ل املخدِّرات

    
    ٦٢/١٢ قرَّرملا    
) البصريةإيسومرياهتا مبا يف ذلك ( (APAA) فينيل أسيتو أسيتاميد-ألفا  إدراج مادة    

غري املشروع  االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة يف اجلدول األول من اتفاقية 
    ١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لسنة املخدِّرات يف

نة امل   ها  خدِّراتقرَّرت جل عةيف جلســــــت ــــــ تاس مارس  ١٩، املعقودة يف ال ، ٢٠١٩آذار/
 فينيل أســيتو-ألفا إدراج مادةصــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتناع أحد عن التصــويت،  ٤٧ بأغلبية

األمم املتحدة ) يف اجلدول األول من اتفاقية البصـــريةإيســـومرياهتا مبا يف ذلك ( (APAA) أســـيتاميد
  .١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لسنة راتاملخدِّغري املشروع يف  االتِّجارملكافحة 

    
    ٦٢/١٣ قرَّرملا    
 االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة اتفاقية  جدويليف  محض اهليدريوديكالنظر يف إدراج     

    ١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لسنة املخدِّراتغري املشروع يف 
 ٤٣  ، بأغلبية٢٠١٩س آذار/مار ١٩يف جلســتها التاســعة، املعقودة يف  قرَّرت جلنة املخدِّرات  

اتفاقية  ويلجد  يف محض اهليدريوديكإدراج عن التصويت، ثالثة أعضاء صوتًا مقابل ال شيء وامتناع 
  .١٩٨٨  واملؤثرات العقلية لسنة املخدِّراتغري املشروع يف  االتِّجاراألمم املتحدة ملكافحة 

    
    ٦٢/١٤ قرَّرملا    
ت من منظمة الصحة العاملية بشأن اجلدولة التغيريات يف نطاق مراقبة املواد: توصيا   

   املقترحة للقنَّب وملواد ذات صلة به
تأجيل  ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٩، يف جلســتها التاســعة، املعقودة يف جلنة املخدِّراتقررت   

صلة  شأن االستعراض النقدي للقنَّب وملواد ذات  التصويت على توصيات منظمة الصحة العاملية ب
ــــــهر الثالثة املحدَّدة عمًال بقرار اللجنة به، اليت أحيلت إىل ) ٧-(دا ٢ األمني العام بعد فترة األش

واملعنون "اإلجراءات الواجب على جلنة املخدِّرات اتباعها بشــــأن  ١٩٨٢شــــباط/فرباير  ٨املؤرَّخ 
مســـــــائل جدولة املخدِّرات واملؤثرات العقلية"، وذلك إلتاحة املزيد من الوقت للدول للنظر يف 

    لتوصيات.ا تلك


