
E/2020/28 
E/CN.7/2020/15 

 

1 V.20-01954
 

     الفصل األول
املسائل اليت تستدعي من املجلس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراء     

      بشأهنا أو اليت يوجَّه انتباهه إليها
     مشروعا مقرَّرين مقدَّمني إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادمها  -ألف  

واالجتماعي باعتماد مشـــــروعي املقرَّرين توصـــــي جلنُة املخدِّرات املجلَس االقتصـــــادي   -١
  التاليني:

    
      مشروع املقرَّر األول     
تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثالثة والستني وجدول األعمال املؤقَّت     

    لدورهتا الرابعة والستني
  إنَّ املجلس االقتصادي واالجتماعي:  
  املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثالثة والستني؛حييط علمًا بتقرير جلنة   (أ)  
  ؛٥٥/١حييط علمًا أيضًا مبقرَّر اللجنة   (ب)  
  يوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة والستني الوارد أدناه.  (ج)  

   
    جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة والستني للجنة املخدِّرات     

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

    اجلزء العملي    
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٤

العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضــــــوية املعين بتحســــــني عمل الفريق   (أ)  
  حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛

التوجيهات املتعلقة مبســـــائل الســـــياســـــة العامة وامليزانية لربنامج املخدِّرات التابع   (ب)  
  ؛ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
تكوين مالك موظفي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واملســــــائل   (د)  

  األخرى ذات الصلة.
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    اجلزء املعياري    
  تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات:  -٥

  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  (أ)  
تواجهها جلنة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية واهليئة الدولية التحدِّيات اليت   (ب)  

ملراقبة املخدِّرات واألعمال اليت ســتضــطلع هبا مســتقبًال يف جمال اســتعراض املواد 
  بغية استبانة إمكانية إصدار توصيات بشأن جدولتها؛

  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات؛  (ج)  
ر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية لألغراض الطبِّية التعاون الدويل لضـــــمان تواف  (د)  

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

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

  التعاون فيما بني الوكاالت وتنسيق اجلهود يف التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها.  -٧
  توصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة.  -٨
متاشـــيًا مع قرار اجلمعية العامة  مســـامهات اللجنة يف عمل املجلس االقتصـــادي واالجتماعي،  -٩

  واستعراضها وتنفيذها. ٢٠٣٠، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمية املستدامة لعام ٧٢/٣٠٥

* * *  
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة والستني للجنة.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  اللجنة عن أعمال دورهتا الرابعة والستني.اعتماد تقرير   -١٢
    

      مشروع املقرَّر الثاين      
      تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات    

ية ملراقبة املخدِّرات    لدول ئة ا إنَّ املجلس االقتصـــــــادي واالجتماعي حييط علمًا بتقرير اهلي
  )١(.٢٠١٩ لعام
    

                                                           
  )١(  E/INCB/2019/1.  
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    املجلس االقتصادي واالجتماعي إليهااملسائل اليت ُيوجَّه انتباه   -باء  
ُيوجَّــه انتبــاه املجلس االقتصــــــــادي واالجتمــاعي إىل القرارات واملقرَّرات التــاليــة اليت   -٢

  :اللجنة  اعتمدهتا
    

      ٦٣/١القرار     
تعزيز جهود الدول األعضاء الرامية إىل التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية     

التدابري املتصلة خبفض العرض، من خالل الشراكات ومواجهتها، وخصوصا 
     الفعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١على أنَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة  إذ تشــدِّد  

ـــنة  ـــنة  )٢(،١٩٧٢س واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  )٣(،١٩٧١واتفاقية املؤثِّرات العقلية لس
ة وغري ذلك من الصــــكوك الدولي )٤(،١٩٨٨غري املشــــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســــنة 

  ذات الصلة، تشكِّل حجر الزاوية يف النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات،
إىل أنَّ اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين وإذ تشري   

واإلعالن السياسي وخطة  )٥(املكرسة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية مواجهة مشتركة، ١٩٩٨لعام 
 )٦(عمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اســتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّرات العامليةال

ـــتوى، يف عام ٢٠٠٩لعام  ـــتعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املس ـــترك املنبثق عن اس ، والبيان الوزاري املش
سي وخطة العمل،٢٠١٤ سيا تامية للدورة االستثنائية والوثيقة اخل )٧(، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن ال

املعنونة "التزامنا املشــــترك بالتصــــدي ملشــــكلة املخدِّرات العاملية  ٢٠١٦الثالثني للجمعية العامة يف عام 
واإلعالن الوزاري بشــأن تعزيز إجراءاتنا على الصــعيد الوطين واإلقليمي  )٨(ومواجهتها على حنو فعَّال"،

 )٩(تنا املشــــتركة بالتصــــدي ملشــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها،والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاما
، من املعامل املهمة فيما ٢٠١٩الذي اعُتمد يف اجلزء الوزاري من دورة اللجنة الثانية والســــــتني يف عام 

  ومواجهتها،  يتعلق بالتصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية

                                                           
  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
 .١٤٩٥٦ الرقم، ١٠١٩ املجلد نفسه، املرجع  )٣(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢ املجلد نفسه، املرجع  )٤(  
 .املرفق ،٢٠/٢-دااجلمعية العامة  قرار  )٥(  
 .جيم القسم األول، الفصل ،E/2009/28 الوثيقة انظر  )٦(  
 .جيم القسم األول، الفصل)، E/2014/28( ٨ رقم امللحق، ٢٠١٤ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )٧(  
 .املرفق ،٣٠/١-دااجلمعية العامة  قرار  )٨(  
 .باء القسم األول، الفصل)، E/2019/28( ٨ رقم امللحق، ٢٠١٩ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )٩(  
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ـــــي الذي جمددا وإذ تؤكِّد    تضـــــطلع به جلنة املخدِّرات بصـــــفتها هيئة تقرير الدور الرئيس
الســياســات يف األمم املتحدة اليت تتوىل املســؤولية الرئيســية عن شــؤون مراقبة املخدِّرات، والدور 
الذي يضــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بصــفته اهليئة الرئيســية يف منظومة 

دي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وكذلك األدوار املنوطة األمم املتحدة املسؤولة عن التص
  باهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية مبقتضى املعاهدات،

ـــدِّد   على الدور اهلام الذي تضـــطلع به اجلهات املعنية، مبا يف ذلك كيانات القطاع  وإذ تش
شكلة املخدِّرات العاملية  اخلاص، من أجل اإلسهام يف جهود الدول صدِّي مل األعضاء الرامية إىل الت

  ومواجهتها،
على أنَّ الدول األعضــــاء وكيانات القطاع اخلاص ختضــــع إلطار من وإذ تشــــدِّد أيضــــًا   

  القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية والدولية ينظم تفاعالهتا مع بعضها البعض وأنشطة كل منها،
ــــــلِّم    ق كيانات القطاع اخلاص وتعريفها خيتلفان باختالف البلدان، وأنَّ بأنَّ نطاوإذ تس

كيانات القطاع اخلاص ميكن أن تكون عاملة يف جماالت التصـــــنيع والنقل واالتصـــــاالت والتجارة 
  وقطاعات أخرى،

باملسامهات املقدَّمة من كيانات القطاع اخلاص من أجل دعم الدول األعضاء،  وإذ ترحِّب  
واللوائح التنظيمية الســــارية ذات الصــــلة، يف جهودها الرامية إىل التصــــدِّي ملشــــكلة وفقا للقوانني 

ــــــالســــــل اإلمداد  املخدِّرات العاملية عن طريق تعزيز النُّهج املبتكرة، وتبادل املعلومات، ومحاية س
  واملنتجات واملنصات من االستغالل اإلجرامي،

يواصــلون اســتغالل أدوات التجارة احلديثة،  أنَّ املتَّجرين باملخدِّرات وإذ تالحظ مع القلق  
سالئف الكيميائية األوَّلية  سالئف وال صات التحويالت املالية، لالتِّجار بال مبا يف ذلك خدمات ومن
واملخدِّرات االصـــطناعية، وإذ ترحِّب باجلهود اليت يبذهلا القطاع اخلاص من أجل محاية ســـالســـل 

  الل، إمداده ومنتجاته ومنصاته من هذا االستغ
بأمهية دور التعاون بني احلكومات وشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  وإذ تسلِّم  

أجل منع أنشــطة االتِّجار باملخدِّرات عرب اإلنترنت واعتراض تلك األنشــطة واحلد منها، ومنع تســريب 
ملعنيني الســـــالئف، بســـــبل منها النهوض بالشـــــراكات مع تلك الشـــــركات، مثل مقدِّمي اخلدمات ا

  املشروعة،  بالتعامالت التجارية بني الشركات، ومنع استخدام العمالت املشفَّرة يف تلك األنشطة غري
ستبانة  وإذ ترحِّب   مبدى التفاعل الذي حتقق بني الدول األعضاء والقطاع املايل اخلاص بشأن ا

ر باملخدِّرات وتبادل املعلومات ذات االجتاهات املتعلقة بالتدفقات املالية غري املشـــــروعة املرتبطة باالتِّجا
الصــــلة بذلك، وإذ ُتشــــجع الدول األعضــــاء على تعزيز ذلك التفاعل، يف ســــياقات منها املراكز املالية 
والقطاعات التجارية املعرَّضــــة، مبا يتوافق مع تشــــريعاهتا الوطنية وبدعم من مكتب األمم املتحدة املعين 

  ذات الصلة، عند الضرورة،األخرى ليات الدولية واإلقليمية باملخدِّرات واجلرمية واملنظمات واآل
أمهية النُّهج املتَّبعة بشأن مكافحة هتريب املخدِّرات والسالئف غري املشروعة،  وإذ تؤكد جمدَّدا  

  اخلاص،  اليت تنطوي على التعاون والتنسيق بني السلطات املختصَّة ومع قطاع الصناعة والقطاع
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أدوات األمم املتحدة املتعلقة باملخدِّرات االصطناعية واستراتيجية مكتب مبجموعة وإذ ترحِّب   
شأن املؤثرات األفيونية، اللتني تزودان الدول األعضاء باملوارد  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ب

ن مع كيانات الالزمة للتصـــدِّي للتحديات اليت تثريها املخدِّرات االصـــطناعية، بســـبل منها تعزيز التعاو
يف ذلك منظمة الصــحة   القطاع اخلاص، وتوطيد العمل املشــترك مع املنظمات الدولية ذات الصــلة، مبا

  العاملية، واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، ومنظمة اجلمارك العاملية، واالحتاد الربيدي العاملي،
ــــلِّط الضــــوء   على أمهية منصــــات االتصــــاالت العاملية التابعة للهيئة الدولية ملراقبة  وإذ تس

ر التبادل اآلين للمعلومات، وحتديدا نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشــــروع  املخدِّرات، اليت تيســــِّ
  آيون، ونظام اإلخطار حبوادث السالئف،

للتصدِّي لتوزيع املؤثِّرات على أمهية مشروع الشراكات العملياتية  وإذ تسلِّط الضوء أيضًا  
األفيونية وبيعها على حنو غري مشروع، التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وأمهية التنسيق الوثيق 

  مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أثناء تنفيذه، 
مع الدول األعضــاء، املتمثلة يف  مببادرات اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، بالشــراكة وإذ ترحِّب  

ية  خلاص، بغ عام وا طاعني ال ية من الق فة من جهات معن لة املؤل عام قة اخلرباء ال عات ألفر ما قد اجت ع
استكشاف وتنفيذ ُنهج تعاونية عملية هتدف إىل منع االتِّجار غري املشروع باملؤثرات النفسانية اجلديدة 

ية والسالئف ذات الصلة، وإذ تعرب عن تقديرها ملا تبذله اهليئة واملؤثرات األفيونية االصطناعية غري الطب
  الدولية ملراقبة املخدِّرات من جهود ملواصلة إطالع الدول األعضاء على نتائج هذه االجتماعات،

من تزايد االتِّجار غري املشــــروع بالســــالئف الكيميائية وتســــريبها،  وإذ يســــاورها القلق  
املبادئ التوجيهية بشـــأن صـــوغ مدونة طوعية ختص املمارســـات يف تشـــري يف هذا الصـــدد إىل  وإذ

  اليت أصدرهتا اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، )١٠(،الصناعة الكيميائية
سلِّم   سيما لدى وإذ ت شروعة، ال  صناعة والتجارة، إىل احلصول على  باحلاجة امل قطاَعي ال

الســالئف الكيميائية اليت يكثر اســتخدامها يف صــنع العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية بصــورة غري 
مشــــــروعة، وبالدور اهلام الذي يؤديه القطاع اخلاص يف منع تســــــريب هذه املواد من القنوات 

  املشروعة لصنعها واالتِّجار هبا،
ائم املواد والســالئف اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن اســتعماالت طبية وإىل ق وإذ تشــري  

أو صناعية مشروعة فيما عدا استعماالت حمدودة ألغراض البحث والتحليل، مثل القائمة املحدودة 
اليت وضـــعتها اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، واليت تشـــمل  ،للمواد اخلاضـــعة ملراقبة دولية خاصـــة

سالئف املخدِّرات اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن استعماالت طبية أو صناعية، وتسلِّط الضوء 
ائم أداة قيِّمة تســــتخدمها الســــلطات الوطنية ذات الصــــلة وغريها من وعليها، حيث متثل هذه الق

خاذ اجلهات املعنية، مبا فيها القطاع اخلاص، من أجل مســـــــاعدة الدول والقطاع اخلاص على اتِّ
  التدابري املناسبة ملنع الصنع غري املشروع هلذه املواد والسالئف واالتِّجار هبا،

                                                           
 .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٠(  
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اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـــاء يف التصـــدِّي للتحديات اليت تثريها املخدِّرات وإذ تقدِّر   
  ا،االصطناعية، مبا يف ذلك جدولة املواد حسب الفئة على الصعيد الوطين، حيثما كان ذلك مناسب

ساورها القلق   صنع  وإذ ي ستخدمة يف  شروع للمواد واملعدات امل من أنَّ االستخدام غري امل
سانية اجلديدة، ويقوِّض قدرة املجتمع  شار املؤثِّرات النف ر انت سِّ العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية يي

ئ التوجيهية اليت وضـــعتها الدويل على مراقبة تلك املواد بفعالية، وإذ ترحِّب يف هذا الصـــدد باملباد
اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بغية منع تسريب املواد واملعدات الضرورية لصنع املخدِّرات بصورة 

  ،١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣غري مشروعة والتحقيق فيه يف سياق املادة 
ع اخلاص، كيانات القطاالكيانات احلكومية وبأنَّ الشــــراكات أو التعاون بني  وإذ تســــلِّم  

حســـب االقتضـــاء ووفقا للقوانني الوطنية املعمول هبا، ميكن أيضـــًا أن تكون ذات صـــلة وفائدة يف 
التصدي جلوانب أخرى من مشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، مثل: خفض الطلب وما يتصل 

ر احلصـــــول  عليها بذلك من تدابري، وكذلك فيما يتصـــــل بتوافر املواد اخلاضـــــعة للمراقبة وتيســـــُّ
  لألغراض الطبية والعلمية حصريا،

الدول األعضاء على إقامة شراكات أو تعاون مع كيانات القطاع اخلاص  تشجِّع  -١  
وتدعيم القائم منها بغية اإلســهام يف جهود الدول األعضــاء الرامية إىل التصــدِّي ملشــكلة املخدِّرات 

ه اجلهود مع القوانني الوطنية والدولية العاملية ومواجهتها، وتعيد أيضـــًا تأكيد ضـــرورة متاشـــي هذ
املنطبقة، مبا يف ذلك محاية البيانات الشخصية أو البيانات املسجَّلة امللكية، واحترام حقوق اإلنسان 
واحلريات األســـــاســـــية، مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة باحترام اخلصـــــوصـــــية، وكذلك مراعاة مبدأ 

شتركة واحلاجة إىل جت سؤولية العامة وامل صاحل بني اإلشراف على االمتثال للوائح امل ضارب امل نُّب ت
  التنظيمية وتعزيز التعاون الطوعي؛ 

أنشــــطة الشــــراكة بني البلدان اليت أنشــــأت آليات للتعاون الطوعي بني  تشــــجِّع  -٢  
القطاعني العام واخلاص والبلدان الراغبة يف إنشـــــــاء آليات مماثلة، ألغراض منها تبادل أفضـــــــل 

  ملعلومات وفقا للتشريعات الوطنية؛املمارسات وا
، وفقا للتشــريعات الوطنية، التعاون بني الســلطات املعنية بكشــف تشــجِّع أيضــًا  -٣  

ومكافحة االتِّجار باملخدِّرات وتســــريب الســــالئف واالتِّجار بالســــالئف املَجدولة وغري املَجدولة 
صنع املخدِّرات بصورة غري مشروعة وما يتصل بذلك من غسل األموال، وتشجع  املستخدمة يف 

كيانات القطاع اخلاص، مبا فيها املؤســــســــات املالية، واملنشــــآت واملهن غري املالية املعيَّنة، ومقدِّمو 
  خدمات حتويل األموال أو القيمة، على كشف املعامالت املشبوهة؛

الدول األعضـــاء وكيانات القطاع اخلاص إىل النظر يف النُّهج والشـــراكات  تدعو  -٤  
 توفر مســـتوى متناســـبا من الضـــمانات وأشـــكال احلماية القانونية للقطاع اخلاص عند اختاذه اليت

اإلجراءات الالزمة حلماية منصـاته وخدماته وسـالسـل إمداده، وتعزيز كشـف أنشـطة االتِّجار غري 
املشــروع باملخدِّرات وتســريب الســالئف واالتِّجار غري املشــروع هبا وما يتصــل بذلك من غســل 
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ال وتعطيل هذه األنشــــــطة، وذلك مثال من خالل متكني القطاع اخلاص من وقف أو رفض األمو
  تقدمي خدماته إىل املتَّجرين باملخدِّرات؛

الدول األعضــــــاء على اتِّخاذ مزيد من اخلطوات ملنع تســــــريب املخدِّرات،  حتثُّ  -٥  
فيها املخدِّرات االصـــطناعية، بســـبل منها التدابري واملبادرات الرامية إىل تدريب املهنيني املعنيني،   مبا

  وعند االقتضاء، التثقيف وإذكاء الوعي العام والتعاون مع كيانات القطاع اخلاص؛
شجِّع  -٦   صوغ مدونة األعضاء على االستفادة من  الدول ت شأن  املبادئ التوجيهية ب

اليت أصــدرهتا اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات،  )١٠(،طوعية ختص املمارســات يف الصــناعة الكيميائية
  ومذكِّرة التفاهم النموذجية بني احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص اليت أعدَّهتا اهليئة؛ 

التابع  بشـــأن املؤثرات النفســـانية اجلديدةية إســـهام نظام اإلنذار املبكر بأمه تســـلِّم  -٧  
ملكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة يف حتــديــد املواد اخلطرة اجلــديــدة اليت تظهر يف 
األســواق غري املشــروعة، وتشــجِّع الدول األعضــاء على اإلســهام يف التنبيهات الصــادرة عن نظام 

  بكر واالستفادة منها؛اإلنذار امل
الدول األعضــاء على االســتفادة من قوائم املواد والســالئف اليت ال ُيعرف  تشــجِّع  -٨  

هلا يف الوقت الراهن اســتعماالت طبية أو صــناعية مشــروعة فيما عدا اســتعماالت حمدودة ألغراض 
اليت وضـــعتها اهليئة  البحث والتحليل، مثل القائمة املحدودة للمواد اخلاضـــعة ملراقبة دولية خاصـــة،

الدولية ملراقبة املخدِّرات وتشمل سالئف املخدِّرات اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن استعماالت 
  ؛وتسلط الضوء عليها مشروعة
ضًا  شجعت  -٩   الدول األعضاء على النظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية اليت وضعتها أي

منع تسريب املواد واملعدات الضرورية لصنع املخدِّرات بصورة  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بغية
ــــــياق املادة غري م ــــــروعة والتحقيق فيه يف س من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري  ١٣ش

  )٤(؛١٩٨٨ املشروع باملخدِّرات واملؤثرات العقلية لسنة
لدول تطلب   -١٠   عدة ا مية مســـــــا خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  إىل مكتب األمم املت

األعضــــــاء يف جهودها الرامية إىل حتقيق أهداف اتفاقيات مراقبة املخدِّرات، وكذلك مســــــاعدة 
ــــــب االقتضــــــاء، بالتعاون مع  املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى واجلهات املعنية األخرى، حس

عاون بني احلكومات  ية وطرائق مبتكرة للت لة تطوير أدوات عمل لدول األعضـــــــاء، بغية مواصــــــ ا
وكيانات القطاع اخلاص ذات الصـــلة، هبدف منع اســـتغالل الصـــناعات املشـــروعة ألغراض صـــنع 

يف ذلك املخدِّرات االصــــطناعية والســــالئف،  املخدِّرات بصــــورة غري مشــــروعة واالتِّجار هبا، مبا
  وتدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، يف إطار واليتها التعاهدية، إىل القيام بذلك؛ 

الدول األعضــــــاء إىل االســــــتفادة من جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة  تدعو  -١١  
اســـتراتيجية وطنية وتنفيذها هبدف باملخدِّرات االصـــطناعية لالســـترشـــاد هبا يف وضـــع تدخُّالت 

التصـــدِّي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وخصـــوصـــا التدابري املتصـــلة خبفض العرض، من 
  خالل الشراكات الفعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص؛
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مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة واهليئــة الــدوليــة ملراقبــة  تــدعو  -١٢  
ضـــــمن إطار واليته القائمة وبناء على الطلب، إىل  مومنظمة الصـــــحة العاملية، كل منه املخدِّرات

تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بغية دعمها فيما تضطلع به من جهود هتدف إىل التصدِّي 
 ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وخصــوصــا التدابري املتصــلة خبفض العرض، عن طريق إقامة

  شراكات فعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص؛
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -١٣  

  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. 
    

      ٦٣/٢القرار     
املوثوقة والقابلة للمقارنة من أجل تعزيز وحتسني عمليات مجع وحتليل البيانات     

تدعيم اختاذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشاملة ومتعددة التخصصات وقائمة 
     أدلة علمية للتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية على

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ــــــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف  إذ تشــــــري   إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االس

، واملعنونة "التزامنا املشـــــترك بالتصـــــدِّي ملشـــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على ٢٠١٦  عام
سلَّمت فيها الدول األعضاء بأنَّ مشكلة املخدِّرات العاملية تظل مسؤولي )١١(فعَّال"، حنو ة عامة اليت 

ــــــتركة ينبغي تناوهلا يف إطار متعدِّد األطراف من خالل تعاون دويل فعَّال ومعزَّز، وتتطلب  ومش
  اتباع هنج متكامل ومتعدِّد التخصصات ومتعاضد ومتوازن وشامل ومستند إىل أدلة علمية،

إىل اإلعالن الوزاري بشـــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصـــــعيد الوطين  وإذ تشـــــري أيضـــــًا  
واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة بالتصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية 

والذي التزمت فيه  ،٢٠١٩الذي اعتمدته يف دورهتا الثانية والســـــتني، يف عام  ،)١٢(ومواجهتها
ماية مسـتقبلنا وضـمان عدم ختلف أي من املتضـررين من مشـكلة املخدِّرات الدول األعضـاء حب

العاملية عن الركب من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل ســــــد الثغرات يف التصــــــدي لالجتاهات 
والتحديات املســـــتمرة واملســـــتجدة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشـــــاملة ومتعددة 

مية للتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية، مع جعل ســـالمة التخصـــصـــات وقائمة على أدلة عل
  جلهودها،  سيما الشباب واألطفال، حمورًا  وصحة ورفاه مجيع أفراد املجتمع، وال

ما يتعلق  وإذ تشــــــري كذلك   لدول األعضـــــــاء التزمت، يف اإلعالن الوزاري، في إىل أن ا
عة اليت تقودها اللجنة بشـــــــأن تنفيذ مجيع االل تاب  ٢٠٠٩تزامات املتعهد هبا منذ عام بعمليات امل

بالتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، بضـــمان أن تتم تلك العمليات يف إطار مســـار 

                                                           
  .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )١١(  
 )، الفصل األول، القسم باء.E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١٢(  
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ــــــيد مجيع االلتزامات يف عمليات مجع البيانات املوثوقة والقابلة  واحد يشــــــمل احلرص على جتس
  بالتقارير السنوية، للمقارنة، اليت ستتم من خالل تعزيز وتبسيط االستبيان اخلاص

ــتراتيجية  وإذ تشــري   إىل اإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اس
اللذين أخذت فيهما الدول  )١٣(،٢٠٠٩متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

ــــــرات وأدوات جلمع وحتليل بيانات دقيقة وموثوقة وقابلة  األعضــــــاء يف اعتبارها احلاجة إىل مؤش
للمقارنة عن كل جوانب مشكلة املخدِّرات العاملية ذات الصلة وكذلك، عند االقتضاء، إىل تعزيز 

ـــرات واألدوات اجلديدة، وأوصـــت فيهما جلنة املخدِّرات بأن تتخذ مزيدا من التدابري ملعاجلة  املؤش
هذه املســـألة، وأوصـــت فيهما بالعمل، من خالل جلنة املخدِّرات وبالتعاون مع اللجنة اإلحصـــائية 
التابعة للمجلس االقتصـــادي واالجتماعي، على وضـــع مؤشـــرات واضـــحة وقابلة للقياس يف جمال 

ملجتمع الــدويل من أهــداف خفض العرض، بغيــة إجراء تقييم دقيق ملــدى حتقيق مــا قــد حيــدده ا
  ،٢٠٠٩وغايات ما بعد العام 

باملشـــــاورات اليت عقدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على  وإذ ترحب  
مســــتوى اخلرباء، بالتشــــاور الوثيق مع الدول األعضــــاء وعلى حنو شــــامل للجميع، بشــــأن تعزيز 

  نوية، وتبسيط االستبيان احلايل اخلاص بالتقارير الس
إىل التزام الدول األعضـــــاء بالعمل على تعزيز وحتســـــني عمليات مجع وحتليل  وإذ تشـــــري  

وتبادل البيانات اجليدة النوعية والقابلة للمقارنة، وال ســيما من خالل بناء القدرات بشــكل هادف 
مة الصـــــحة وفعال ومســـــتدام، يف إطار من التعاون الوثيق مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظ

العاملية وكذلك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وسائر الشركاء املعنيني، مبا يشمل 
جمال مجع  ية يف  قدرات الوطن هبدف تعزيز ال ية،  عاون بني جلنة املخدِّرات واللجنة اإلحصـــــــائ الت

ي لإلبالغ عن البيانات البيانات من أجل حتســني معدالت الرد وتوســيع النطاق اجلغرايف واملواضــيع
  املناسبة وفقًا جلميع االلتزامات،

بشــــــأن تعزيز التعاون مع  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرخ  ٥٨/٧قرارها  وإذ تعيد تأكيد  
األوســــاط العلمية، مبا يف ذلك األوســــاط األكادميية، وتعزيز البحث العلمي يف جمال الســــياســــات 

باحلد من عرض املخدِّرات والطلب ع قة  لة ملختلف جوانب املتعل جياد حلول فعَّا ها من أجل إ لي
ضرورة زيادة االستثمار يف البحث والتقييم القائمني  سلَّمت فيه ب مشكلة املخدِّرات العاملية، الذي 
ــــــياســـــــات عامة فعَّالة للحد من عرض املخدِّرات والطلب عليها  على أدلة علمية بغية تنفيذ س

  حنو سليم،يتصل بذلك من برامج، وتقييمها على  وما
بالدور التشاركي الذي ميكن أن تؤديه سائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا  تسلموإذ   

يف ذلك املجتمع املدين والفئات املتضـــررة وأســـرها وأفراد املجتمعات املحلية واملنظمات املحلية يف 
  املخدِّرات، صوغ وتنفيذ عملية مجع البيانات ورصد وتقييم السياسات والربامج املتعلقة ب

                                                           
 ، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28 الوثيقةانظر   )١٣(  
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بأن تعزيز مجع البيانات والبحوث العلمية أمر أســـاســـي لوضـــع وتقييم  وإذ تســـلم أيضـــًا  
سات فعالة يف جمال املخدِّرات، و شاملة وموضوعية وموثوقة بسيا أن ذلك يتطلب توافر معلومات 

عن وحســنة التوقيت عن االجتاهات الســائدة يف تعاطي املخدِّرات وتأثريها على الصــحة، وكذلك 
التطورات املستجدة يف عرض املخدِّرات وديناميات سوق املخدِّرات، وبأنه يلزم لذلك توافر املزيد 
ية  من البحوث واملعارف القائمة على أدلة علمية الختاذ تدابري والقيام بتدخالت تتســــــم بالفعال

عتبار أن فهم والكفاءة بشـــــأن مشـــــكلة املخدِّرات العاملية من مجيع جوانبها، على أن يؤخذ يف اال
قة  ــــــَّ ــــــتركة وأعماًال منس ظاهرة املخدِّرات وتقييم ما يطرأ عليها من تغريات يتطلب جهودًا مش

  ومعارف ال ميكن لبلد أن حيققها مبفرده، 
على أمهية عرض االجتاهات والتحديات املستمرة واملستجدة ملشكلة املخدِّرات  وإذ تشدد  

  الذي يصدر سنويًّا، تقرير املخدِّرات العاملييف  العاملية وآثارها املحتملة على السياسات
أنه على الرغم من اجلهود الكبرية اليت ُبذلت على مر السنني لتحسني البيانات  وإذ تالحظ  

، اليت تعتمد إىل حد كبري على املعلومات اليت تقدمها الدول تقرير املخدِّرات العاملياملعروضــــــة يف 
بالتقارير الســنوية، فإن هناك حتديات ما زالت تواجه إعداد  األعضــاء من خالل االســتبيان اخلاص

هذه البيانات بســـبب افتقار عدة دول أعضـــاء إىل نظم الرصـــد الالزمة إلنتاج بيانات موضـــوعية 
  وموثوقة وقابلة للمقارنة دوليًّا، 

 ما يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من عمل بشأن مجع وإذ تشجع  
البيانات عن حالة املخدِّرات يف العامل وحتليلها وعرضها، وهو عمل أساسي لتسويغ ما نتخذه من 
إجراءات على كل من الصــــــعيد الوطين واإلقليمي والدويل على حنو أفضــــــل، وللتمكن من تقييم 

رات العاملية املجاالت اليت حنتاج فيها إىل التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة بالتصدي ملشكلة املخدِّ
ومواجهتها، وإذ تطلب إىل املكتب أن يواصــل دعم الدول األعضــاء، بناء على طلبها، يف جهودها 

  الرامية إىل مجع البيانات وحتليلها، مبا يشمل املجاالت اليت تندر فيها البيانات،
مًا   باملخدِّرات واجلرمية من  وإذ حتيط عل بذهلا مكتب األمم املتحدة املعين  باجلهود اليت ي

أجل تنســــيق وضــــمان التعاون الفعال بني وكاالت األمم املتحدة هبدف دعم تنفيذ الســــياســــات 
لة،  ند إىل أد ــــــت ية على حنو علمي ومس لدول مات ا يذ االلتزا خدِّرات وتعزيز تنف بة امل ية ملراق لدول ا

  حتسني وتنسيق عملية مجع البيانات، سيما من خالل وال
بتعاوهنا الوثيق مع اللجنة اإلحصــــائية، وتالحظ أيضــــًا أن التحديات املنهجية  وإذ ترحب  

  اليت تواَجه يف مجع البيانات يف جمال املخدِّرات تتطلب أيضًا االستعانة بأساليب وخربات مناسبة،
بشـــــأن الوقاية من العواقب  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٧املؤرخ  ٦٠/٤إىل قرارها وإذ تشـــــري   

التقدم بالصحية السلبية واملخاطر املتصلة بتعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة والتصدي هلا، وتسلم 
الذي أحرزه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف مجع البيانات املتعلقة باخلصــــــائص 

سانية اجلديدة مية للمؤثرات النف سُّ شاد هبا يف اختاذ التدابري القائمة على  الدوائية وال من أجل االستر
  أدلة علمية والقرارات املتعلقة بسياسات املخدِّرات،
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على ضرورة أن تقوم الدول األعضاء، عند االقتضاء، بتعزيز التعاون فيما بينها  وإذ تشدد  
ستفادة، بغية حتسني  سات والدروس امل ضل املمار ما نتخذه من تدابري بتبادل املعلومات العلمية وأف

متوازنة ومتكاملة وشـــــاملة ومتعددة التخصـــــصـــــات وقائمة على أدلة علمية للتصـــــدي ملشـــــكلة 
  العاملية، املخدِّرات
حتلل ســـياســـاهتا وتدابريها، مبا يف ذلك فيما يتعلق خبفض  أنالدول األعضـــاء ب هتيب  -١  

اد اخلاضــــــعة للمراقبة وإتاحتها من أجل الطلب والعرض، والتنمية البديلة، والتعاون الدويل، وتوافر املو
اســـــتخدامها يف األغراض الطبية والعلمية، والقضـــــايا الشـــــاملة لعدة قطاعات مثل املخدِّرات وحقوق 
اإلنســـان، والشـــباب، واملرأة، واألطفال، والضـــعفاء من أفراد املجتمع واملجتمعات املحلية وذلك جبمع 

  ومواجهتها؛  اءهتا يف التصدي ملشكلة املخدِّرات العامليةبيانات ثابتة علميًّا عن مدى فعاليتها وكف
الدول األعضــاء على مجع وتبادل بيانات كمية ونوعية، مصــنَّفة حســب  تشــجع  -٢  

العمر ونوع اجلنس بشــــأن مشــــكلة املخدِّرات العاملية، مبا يف ذلك عند تقدمي املعلومات من خالل 
سنوية وكذلك عند  ستبيان اخلاص بالتقارير ال تقدمي تقارير إىل اللجنة، بناًء على التكليف الوارد اال

ــــــاين يف البحث  يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، وعلى تعميم مراعاة املنظور اجلنس
والتحليل بشأن خمتلف جوانب مشكلة املخدِّرات العاملية، بغية سد الفجوة املعرفية املوجودة بشأن 

  ات؛النساء وتعاطي املخدِّر
ــــــراك فيما بينها، مبا يف ذلك من خالل بالدول األعضـــــــاء أن تتعاون  هتيب  -٣   إش

وأن تســتثمر يف املعلومات العلمية  ،الســلطات الوطنية املختصــة واهليئات الوطنية املعنية باإلحصــاء
وأفضـــل املمارســـات والدروس املســـتفادة وتتبادهلا فيما بينها، هبدف تعزيز قدراتنا وزيادة معارفنا 

  نتخذه من تدابري للتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها؛ اجلماعية بشأن فعالية وكفاءة ما
قة  تدعو  -٤   نات املوثو يا هبا مجع الب ية اليت يســــــهم  يل الكيف مجيع األطراف إىل حتل

والقابلة للمقارنة من أجل تعزيز اختاذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشـــــاملة ومتعددة التخصـــــصـــــات 
  وقائمة على أدلة علمية، يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 

باملخدِّرا تدعو  -٥   حدة املعين  بة مكتب األمم املت ية ملراق لدول ئة ا ت واجلرمية واهلي
املخدِّرات ومنظمة الصـــــحة العاملية وســـــائر كيانات األمم املتحدة ذات الصـــــلة، فضـــــًال عن 

اإلقليمية واحلكومية الدولية، إىل تبســـيط عملية مجع البيانات على الصـــعيدين الدويل   املنظمات
يعزز التعاون بني الوكاالت ويتجنب  واإلقليمي وحتسني تبادل البيانات فيما بني املنظمات، مما

  العمل؛  االزدواجية يف
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل مواصلة تعزيز تعاونه مع  تدعو  -٦  

اللجنة اإلحصــــائية واألوســــاط العلمية، مبا يف ذلك األوســــاط األكادميية، بشــــأن التحدي املحدد 
املتمثل يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبشــــــكلة املخدِّرات العاملية، مبا يف ذلك بشــــــأن التحديات 

  ستمرة واملستجدة؛امل
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ئة تطلب   -٧   عاون مع اهلي بالت مية،  باملخدِّرات واجلر حدة املعين  إىل مكتب األمم املت
الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة، وكذلك إىل 

والصحيحة والقابلة للمقارنة  الدول األعضاء، وضع معايري معترف هبا دوليًّا جلمع البيانات املوثوقة
بشــأن التصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية وتعزيز األخذ بتلك املعايري، بســبل من بينها االســتبيان 
ـــــنوية، بغرض تلبية احتياجات البلدان مبا هلا من قدرات  ط اخلاص بالتقارير الس ـــــَّ ن واملبس ـــــَّ املحس

  الئم؛واحتياجات خمتلفة يف جمال مجع البيانات، على حنو م
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل تعزيز تطلب أيضــًا   -٨  

وتدعيم القدرات اإلقليمية يف جمال مجع البيانات وحتليلها واإلبالغ عنها، مبا يتيح للدول األعضــــاء 
يف إطار اليت تواجه مشــــاكل مماثلة أن تتبادل اخلربات وأفضــــل املمارســــات، وأن تتجنب أيضــــًا، 

املنظومة الدولية، ازدواجية اجلهود وحتقِّق أقصـــى اســـتفادة من اخلربات املوجودة داخل الشـــبكات 
اإلقليمية، من قبيل املركز األورويب لرصـــــد املخدِّرات واإلدمان، والشـــــبكة األوروبية للمعلومات 

لدان األمريكية مل تابعة له، وجلنة الب كافحة تعاطي املخدِّرات، املتعلقة بالعقاقري واإلدمان عليها ال
واالحتاد األفريقي، ومنظمة شـــــنغهاي للتعاون، واملركز اإلقليمي للمعلومات والتنســـــيق يف آســـــيا 

  الوسطى، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل عقد تطلب كذلك   -٩  

، وأن ينظر يف إســهام تلك ٥٨/٧على التكليف الوارد يف قراره شــبكة علمية دولية غري رمسية بناًء 
يانات املوثوقة  بذهلا املكتب من أجل تعزيز وحتســــــني مجع وحتليل الب ــــــبكة يف اجلهود اليت ي الش

  والصحيحة والقابلة للمقارنة؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وهتيب باهليئة الدولية تطلب   -١٠  

قبة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية وســــــائر كيانات األمم املتحدة، كل يف إطار واليته، ملرا
مواصــلة إســداء املشــورة واملســاعدة، عند الطلب واســتنادا إىل معارف قائمة على أدلة علمية، إىل 

  الدول اليت تراجع وحتدِّث سياساهتا أو تدابريها املتعلقة باملخدِّرات؛ 
ملتطلب   -١١   ديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية إحاطة إىل ا

املتحدة   الدول األعضـــاء بانتظام بشـــأن اجلهود اليت يبذهلا املكتب من أجل التنســـيق مع وكاالت األمم
ت وضــمان تعاوهنا الفعال هبدف دعم تنفيذ الســياســات الدولية ملراقبة املخدِّرات وتعزيز تنفيذ االلتزاما

  الدولية على حنو يستند إىل أدلة علمية، وال سيما من خالل حتسني وتنسيق عملية مجع البيانات؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على أن يقوم، بالتعاون  تشــــــجع  -١٢  

 الوثيق مع الدول األعضــــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية ذات
الصلة، بوضع هنج لبناء القدرات حمدد األهداف ودعم تنفيذه مبا يالئم احتياجات وظروف خمتلف 
البلدان من أجل تيســري مجع بيانات موثوقة وصــحيحة وقابلة للمقارنة وتيســري اإلبالغ عن البيانات 

  املطلوبة يف االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛
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ضًا  -١٣   شجع أي سري مكتب األمم املتحد ت صلة تي ة املعين باملخدِّرات واجلرمية على موا
تبادل الدول األعضاء، بناء على طلبها، ألفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن اآلثار الناجتة 
عن جهودها الرامية إىل وضـع تدابري متوازنة ومتكاملة وشـاملة ومتعددة التخصـصـات وقائمة على 

  ات العاملية؛أدلة علمية للتصدي ملشكلة املخدِّر
الدول األعضـــاء وســـائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف توفري موارد من خارج  تدعو  -١٤  

  امليزانية ألغراض هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وأنظمتها.
    

      ٦٣/٣القرار     
  تعزيز التوعية والتثقيف والتدريب يف إطار هنج شامل لضمان تيسُّر احلصول     

على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية وحتسني 
     استخدامها استخدامًا رشيدًا

 ،إنَّ جلنة املخدِّرات  

بصــــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســــنة  إذ تشــــري  
ــــنة ــــتخدام العقاقري املخدِّرة لألغراض الطبية  )١٤(،١٩٧٢  س ــــلَّمت فيها األطراف بأنَّ اس اليت س

قاقري يزال ضـــروريًّا لتخفيف األمل واملعاناة، وأنَّه يتعيَّن اتِّخاذ التدابري املناســـبة لكفالة توافر الع  ال
 األغراض،   املخدِّرة هلذه

اليت أقرت بأنَّه ال غىن عن  )١٥(،١٩٧١إىل اتفاقية املؤثِّرات العقلية لســـنة  وإذ تشـــري أيضـــًا  
اســتعمال املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وأنَّ احلصــول على هذه املواد لتلك األغراض 

  ال ينبغي أن ُيقيَّد دون ضرورة،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصــادية واالجتماعية من  ١٢إىل املادة  كذلكوإذ تشــري   
صحة  )١٦(،والثقافية ستوى من ال سان يف التمتع بأعلى م اليت أقرت فيها الدول األطراف حبق كل إن

البدنية والعقلية ميكن بلوغه، واليت نصـــــــت على أن اخلطوات اليت يتعني على الدول األطراف يف 
هد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق ينبغي أن تشمل التدابري الالزمة لتهيئة ظروف ذلك الع

 من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض،

سلم   سية لكل  وإذ ت صحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األسا بأن التمتع بأعلى مستوى من ال
االجتماعي،   أساس العرق أو الدين أو املعتقد السياسي أو الوضع االقتصادي أوإنسان دون متييز على 

وإذ تؤكد من جديد التزامها باحترام ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة 
  املتأصلة جلميع األفراد وسيادة القانون يف وضع وتنفيذ سياسات املخدِّرات،

                                                           
  )١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
  )١٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956.  
  ).٢١-(د ألف ٢٢٠٠ العامة اجلمعية قرار مرفق  )١٦(  
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ن الوزاري بشـــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصـــــعيد الوطين واإلقليمي إىل اإلعال وإذ تشـــــري  
ية  عامل خدِّرات ال لة امل بالتصـــــــدي ملشــــــك كة  نا املشــــــتر مات يذ التزا غاء التعجيل بتنف لدويل ابت وا

، والذي أكدت فيه الدول ٢٠١٩الذي اعتمدته يف دورهتا الثانية والســــــتني عام  )١٧(ومواجهتها،
ضمان إمكانية الوصول إىل املواد اخلاضعة للمراقبة وإتاحتها من األعضاء من جديد تصميمها على 

أجل استخدامها لألغراض الطبية والعلمية، مبا يف ذلك ختفيف األمل واملعاناة، وإزالة العوائق القائمة 
  يف هذا الصدد، مبا يشمل احلرص على ميسورية التكلفة،

ـــــتثنائية الثالثني، املعنونة  وإذ تشـــــري أيضـــــًا   إىل الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االس
واليت التزمت  )١٨("التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعال"،

ية فيها الدول األعضــاء بتحســني إمكانية احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة لتلبية األغراض الطب
شأن، مبا فيها العوائق  والعلمية من خالل التصدي على النحو املناسب للعوائق املوجودة يف ذلك ال
املتصلة بالتشريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية الصحية وميسورية التكلفة وتدريب اختصاصيي 

أسس مرجعية لقياس الرعاية الصحية والتربية والتوعية وإعداد التقديرات والتقييم واإلبالغ وحتديد 
اسـتهالك املواد اخلاضـعة للمراقبة والتعاون والتنسـيق الدوليني، مع العمل يف الوقت نفسـه على منع 

  تسريب تلك املواد وتعاطيها واالجتار هبا،

على أنَّ اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة والتصـــــدي  وإذ تكرر التأكيد  
شكلة املخدِّرا ضًا، وبوجه أخص أنَّ اجلهود بفعالية مل ضها بع ت العاملية هي جهود متكاملة يعزز بع

ر احلصـول على املواد اخلاضـعة للمراقبة الدولية السـتخدامها يف األغراض الطبية  املبذولة لزيادة تيسـُّ
من الغايات املتصـــلة بأهداف التنمية املســـتدامة، وهي الغاية  ٨-٣والعلمية تســـهم يف حتقيق الغاية 

ر احلصــول على خدمات الرعاية الصــحية األســاســية اجليدة وإمكانية حصــول  اليت تركِّز على تيســُّ
 اجلميع على األدوية واللقاحات األساسية املأمونة اجليدة والفعالة وامليسورة التكلفة،

بشـــــأن تعزيز توافر العقاقري  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢املؤرَّخ  ٥٣/٤إىل قرارها  وإذ تشـــــري  
عة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت املشــــروعة اخلاضــــ

، بشــأن تعزيز ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥، املؤرَّخ ٥٤/٦نفســه على منع تســريبها وتعاطيها، وقرارها 
 توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات العقلية اخلاضـــــعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية

، ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢، املؤرَّخ ٦٢/٥والعلمية مع منع تســـريبها وإســـاءة اســـتعماهلا، وقراراها 
بشــــأن تعزيز قدرة الدول األعضــــاء على وضــــع تقديرات وتقييمات وافية لالحتياجات من املواد 

  اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية،
شــأن التشــجيع على ب ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦املؤرَّخ  ٦١/١١إىل قرارها  أيضــًا وإذ تشــري  

مناهضـــة الوصـــم من أجل ضـــمان توافر خدمات الصـــحة والرعاية واخلدمات االجتماعية ملتعاطي 
ــــــادًا بالوثيقة اخلتامية للدورة  ــــــترش املخدِّرات، ووصــــــوهلم إىل تلك اخلدمات وتقدميها هلم، واس

                                                           
  .باء القسم األول، الفصل ،(E/2019/28) ٨ رقم امللحق، ٢٠١٩ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )١٧(  
  .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
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العامة، اليت أكدت فيها الدول األعضـــــاء من جديد عزمها على منع  االســـــتثنائية الثالثني للجمعية
التهميش االجتماعي والترويج للمواقف القائمة على عدم الوصـــــم وتشـــــجيع املشـــــاركة الطوعية 
لألفراد املصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف برامج العالج مبوافقتهم الواعية، حيثما 

شريعات الوطنية، وصوغ وتنفيذ برامج ومحالت توعية يشارك فيها، حيثما كان هذا يتوافق مع الت
كان مناســـــبًا، متعاطو خمدِّرات خاضـــــعون لربنامج تعاف طويل األمد، منعا للتهميش االجتماعي 
م، وكذلك تشــــــجيع متعاطي املخدِّرات على طلب العالج  وتروجيا للمواقف املناهضــــــة للَوصــــــْ

  يل احلصول على العالج وتوسيع نطاق القدرات يف هذا املجال،والرعاية، واختاذ تدابري لتسه
من أنَّ التقصــري يف تســكني األمل ال يزال يشــكل حتديا كبريا يف غالبية  وإذ يســاورها بالغ القلق  

البلدان، وأنَّ األطفال يتأثرون بذلك على حنو غري متناســــــب، وأن أوجه التفاوت واختالل التوازن يف 
، إمكانية احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية على الصــعيد العاملي، ال ســيما يف البلدان النامية

وإذ تؤكد األضـــــرار  )١٩(مســـــائل ال تزال قائمة على الرغم من مجيع اجلهود املبذولة يف هذا الشـــــأن،
  ،واملخاطر النامجة عن عدم احلصول على أدوية مأمونة وفعالة وجيدة وميسورة التكلفة

ما تعاين منه بعض أجزاء العامل من حتديات بســــــبب إســــــاءة اســــــتعمال  وإذ تدرك متامًا  
ــــــتعماهلا يف أغراض غري طبية، وهو ما يربز احلاجة إىل اتباع هنج متوازن املؤثرات األ فيونية أو اس

  وشامل يتناول هذه املشكلة جبميع مستوياهتا،

ــنويًّا إىل خدمات الرعاية  وإذ تشــدِّد   على أنَّ عشــرات املاليني من األشــخاص حيتاجون س
وإذ تتوقع زيادة احلاجة إىل الرعاية امللطِّفة يف ظلِّ ما يشــــــهده العامل أمجع من تزايد  )٢٠(امللطِّفة،

لنســـب املســـنِّني من الســـكان وارتفاع ملعدالت اإلصـــابة باألمراض غري الســـارية وســـائر األمراض 
رُّ يف هذا املزمنة، وإذ تضــــــع يف االعتبار أمهية خدمات الرعاية امللطِّفة املقدَّمة إىل األطفال، وإذ تق

الصــــــدد بأنَّ الدول األعضــــــاء ينبغي أن تكون لديها تقديرات للكميات الالزمة لألغراض الطبية 
  والعلمية من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، مبا يف ذلك تركيبات أدوية األطفال،

 أنَّ احلصــــــول على املواد اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية وإذ تؤكد  
فيها املواد اخلاصة بالرعاية امللطِّفة والرعاية الطبية الطارئة تسهم يف إعمال احلق يف التمتع بأعلى   مبا

  مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه،
إىل أن اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تضــطلع، يف إطار والياهتا التعاهدية، جبمع وإذ تشــري   

اليت تزودها هبا الدول األعضــاء، وتقديرات الحتياجاهتا املشــروعة من العقاقري البيانات اإلحصــائية 
املخدِّرة ومن املؤثرات العقلية وكذلك بيانات عن صنع هذه املواد والتجارة فيها بصورة مشروعة، 

  وتسعى لضمان توافرها لألغراض الطبية والعلمية،

                                                           
 World Health Organization, “Guideline for theو ،٢٠١٨ لعام املخدِّرات ملراقبة الدولية اهليئة تقرير ملحق  )١٩(  

management of chronic pain in children” (January 2020)، وUnited Nations Office on Drugs and Crime, 

“Technical guidance: increasing access and availability of controlled substances” (March 2018).  
  .الديباجة من ١٠ الفقرة، ٢٠١٤مايو /أيار ٢٤ املؤرخ، ١٩-٦٧ العاملية الصحة مجعية قرار  )٢٠(  
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رات واجلرمية يضـــــطلع، يف إطار واليته، أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّوإذ تالحظ   
وبالتعاون مع احلكومات، جبمع البيانات اإلحصــائية اليت تزوده هبا الدول األعضــاء عن مدى تيســر 

  الوصول إىل املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية ومدى توافرها لألغراض الطبية والعلمية،

  ب األمم املتحـــدة املعين بـــاإلرشــــــــادات التقنيـــة اليت أعـــدَّهـــا مكتـــوإذ حتيط علمـــًا   
باملخدِّرات واجلرمية هبدف زيادة فرص احلصــول على األدوية اخلاضــعة للمراقبة وتوافرها بعنوان 

Technical guidance: increasing access and availability of controlled medicines واليت تشدد ،
ر على احلاجة إىل اختاذ إجراءات متكاملة يف إطار ثالثة جم االت رئيســــــية من أجل زيادة تيســــــُّ

احلصــول على األدوية اخلاضــعة للمراقبة وتعزيز توافرها، وهذه املجاالت الثالثة هي تعزيز النظم 
وحتقيق التكامل بينها، والتعليم والتوعية، وإدارة ســـالســـل اإلمداد، مع مراعاة مخســـة مواضـــيع 

ادي، وبث رســائل متَّســقة، والرعاية شــاملة لعدة جماالت، وهذه املواضــيع هي: اهليكل االقتصــ
  املركِّزة على املريض، ومنع التسريب واالستعمال غري الطيب، والبيانات والبحوث،

التقدم احملرز املعنون " ٢٠١٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام إىل ملحق  وإذ تشري  
بل احلصــول على كميات كافية من املواد اخلاضــعة ل لمراقبة الدولية لألغراض الطبية يف ضــمان ســُ

"، الذي ُيالحظ فيه أنَّ الدول األعضــاء ُتفيد على حنو متزايد بأنَّ ضــعف التدريب والوعي والعلمية
بني صفوف املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية يشكِّل عقبة رئيسية أمام توافر املواد اخلاضعة 

يف املائة فقط من الدول املبلغة لديها مناهج  ٦٢والعلمية، وال ســــــيما أن للمراقبة لألغراض الطبية 
 دراسية عن الرعاية امللطفة يف كليات الطب،

على الدور املهم الذي تنهض به األوســـــاط العلمية واملنظمات غري احلكومية  وإذ تشـــــدد  
صول على املواد اخلاضعة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك مهنيو الرعاية الصحية، يف حتسني إمكانية احل

  للمراقبة الدولية وتعزيز توافرها لألغراض الطبية والعلمية،
العمل اهلام الذي تضــطلع به مجعية الصــحة العاملية واالهتمام الكبري  وإذ تضــع يف اعتبارها  

ية الذي توليه لتحسني إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطب
والعلمية، وال سيما من أجل ختفيف األمل واملعاناة، وعلى األخص فيما يتعلق بتعزيز الرعاية امللطفة 
كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة على مدى العمر؛ وبشأن معاجلة النقص يف األدوية واللقاحات 

  )٢١(على مستوى العامل؛ وللوقاية من السرطان ومكافحته يف سياق هنج متكامل،

ــــــلِّموإ   قدِّمها مكتب األمم املتحدة املعين  ذ تس لدعم اليت ي كال ا ــــــ ية وأش باخلربات الفن
باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية، يف نطاق الوالية 

 املسندة إىل كل منهم، يف هذا املجال،

بني منظمة الصــــحة العاملية  ٢٠١٧اير إىل مذكرة التفاهم املربمة يف شــــباط/فرب وإذ تشــــري  
  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،

                                                           
 أيار/مايو ٢٨املؤرخ  ٢٥-٦٩، و٢٠١٤ أيار/مايو ٢٤املؤرخ  ١٩-٦٧انظر قرارات مجعية الصحة العاملية   )٢١(  

  .٢٠١٧ أيار/مايو ٣١املؤرخ  ١٢-٧٠و ،٢٠١٦
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باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية للتنســــــيق مع  تنوهوإذ   
قبة وكاالت األمم املتحدة وضــــمان التعاون الفعال فيما بينها لدعم تنفيذ الســــياســــات الدولية ملرا

ما يتعلق  ما في ــــــي ية، وال س لدول مات ا لة العلمية لاللتزا قائم على األد املخدِّرات وتعزيز التنفيذ ال
  باحلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية،

دِّرات بالربنامج العاملي املشـــــترك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخ مع التقدير تنوهوإذ   
واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة الســـرطان واملعين بتيســـري احلصـــول على 
املخدِّرات اخلاضــعة للمراقبة الســتعماهلا يف األغراض الطبية مع منع تســريبها وتعاطيها، ومشــروع 

ســـــني تنفيذ االتفاقيات التعلم العاملي، الذي تضـــــطلع به اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، بشـــــأن حت
املشــــــروعة ذات  غري الدولية ملراقبة املخدِّرات من خالل تعزيز القدرات يف جمال مراقبة األنشــــــطة

  الصلة باملخدِّرات واملؤثِّرات العقلية والسالئف الكيميائية،

ــــــتراتيجية املتكاملة ملكتب األمم املتحدة املعين  وإذ حتيط علمًا مع التقدير أيضــــــًا   باالس
ـــيما جمموعة أدوات األمم املتحدة  ـــأن أزمة املؤثرات األفيونية العاملية، والس باملخدِّرات واجلرمية بش
بشــأن املخدِّرات االصــطناعية، واليت تعمل، من بني مجلة أمور، على تشــجيع االســتخدام الرشــيد 

   احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية،للمؤثرات األفيونية وتيسري
ــاتية الدولية املتعلقة باملخدِّرات ذات الصــلة،  تعيد تأكيد  -١   ــياس مجيع االلتزامات الس

يتعلق منها بالتنفيذ الفعال للتوصـــــيات العملية الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة   وخصـــــوصـــــًا ما
ة "التزامنا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية االســتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعنون

ر احلصول عليها  )١٨(ومواجهتها على حنو فعال"، سُّ ضعة للمراقبة وتي ضمان توافر املواد اخلا شأن  ب
لألغراض الطبية والعلمية حصــريًّا، مع منع تســريبها وخصــوصــًا التوصــية باختاذ تدابري، تتوافق مع 

ـــتعانة، ضـــمن مجلة أمور، بدعم التشـــريعات الوطنية، لتو فري برامج بناء القدرات والتدريب، باالس
كيانات األمم املتحدة ذات الصــــــلة، مثل منظمة الصــــــحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين 
صة واختصاصيي الرعاية الصحية، مبن فيهم  سلطات الوطنية املخت باملخدِّرات واجلرمية، من أجل ال

 احلصول على ما يكفي من املواد اخلاضعة للمراقبة الستعماهلا يف األغراض الصيادلة، هبدف تيسري
الطبية والعلمية، مبا فيها ختفيف األمل واملعاناة، والنظر يف صـــوغ مبادئ توجيهية إكلينيكية مناســـبة 
بشــأن االســتخدام الرشــيد لألدوية اخلاضــعة للمراقبة وتنفيذها على نطاق واســع، وتنظيم محالت 

  اسبة تتوىل تنسيقها السلطات الصحية الوطنية املختصة، بالتعاون مع سائر اجلهات املعنية؛توعية من

أنَّ من األهداف الرئيســـــية للنظام الدويل ملراقبة املخدِّرات ضـــــمان  تؤكد جمددًا  -٢  
ر احلصــول عليها لألغراض الطبية والعلمية، مع منع اســتعماهلا  توافر املواد اخلاضــعة للمراقبة وتيســُّ
ألغراض غري طبية أو تســريبها إىل قنوات غري مشــروعة، ومن أجل حتقيق هذه الغاية، هناك حاجة 
إىل العمل على تذليل مجيع املعوقات القائمة، مبا فيها العوائق املتصــــلة بالتشــــريعات والنظم الرقابية 

صحية والتثقيف صيي الرعاية ال صا سورية التكلفة وتدريب اخت صحية ومي والتوعية  ونظم الرعاية ال
وإعداد التقديرات والتقييم واإلبالغ وحتديد أسس مرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة 

  والتعاون والتنسيق الدوليني؛
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اتِّباع هنج اســتراتيجي شــامل إزاء حتســني إمكانية احلصــول على  على أمهية تشــدِّد  -٣  
ــــتخدامًا املواد اخلاضــــعة للمراقبة وتعزيز توافرها لألغراض ال ــــتخدامها اس طبية والعلمية وتعزيز اس

  يف ذلك استخدامها لتقدمي خدمات الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ؛  رشيدًا، مبا

الدول األعضاء على االستفادة من أشكال الدعم التقين واإلرشادات اليت  تشجِّع  -٤  
الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة  يقدِّمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واهليئة

الصــحة العاملية، كل يف إطار واليته القائمة، من أجل حتســني إمكانية احلصــول على املواد اخلاضــعة 
يف ذلك  للمراقبة وتعزيز توافرها لألغراض الطبية والعلمية وتعزيز استخدامها استخدامًا رشيدًا، مبا

 ئ؛الطوار لتقدمي الرعاية الطبية يف حاالت

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصــــــحة العاملية  تشــــــجِّع  -٥  
واالحتاد الدويل ملكافحة الســرطان على مواصــلة عملهم بشــأن الربنامج العاملي املشــترك بينهم، وتدعو 

م اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات إىل مواصــلة عملها، ضــمن إطار واليتها القائمة، بشــأن مشــروع التعلُّ 
  العاملي، واحللقات الدراسية التدريبية اإلقليمية اليت ُتعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملكتب؛

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على مواصـــلة تطوير النميطة  تشـــجِّع  -٦  
أن املخدِّرات االصطناعية، املتعلقة بتيسري احلصول على األدوية، ضمن جمموعة أدوات األمم املتحدة بش

وذلك بالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــحة العاملية، كل يف إطار واليته القائمة، 
ر احلصــــول على املواد اخلاضــــعة للمراقبة وتوافرها،  هبدف إدراج معلومات وموارد تتيح ضــــمان تيســــُّ

الواردة يف جمموعة األدوات تلك من خالل إدماجها، وتفعيل ونشــــــر املعلومات املتعلقة بالتدخالت 
  حسب االقتضاء، يف برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ينظمها املكتب؛

الدول األعضــــــاء على اعتماد تدابري للتوعية تشــــــمل تقدمي معلومات  تشــــــجِّع  -٧  
سر هم ومقدِّمو الرعاية هلم، موضوعية وكافية جلميع األشخاص املعنيني، مبن فيهم املرضى وأفراد أ

وتشــدِّد على أمهية التثقيف والتدريب لفائدة اختصــاصــيي الرعاية الصــحية، مثل األطباء والصــيادلة 
واملمرضـــني، فيما يتعلق بالدور األســـاســـي الذي تؤديه املواد اخلاضـــعة للمراقبة يف األغراض الطبية 

ستخدامًا رشيدًا لتلك  ستخدام تلك املواد ا صلة والعلمية وبا سلبية املت األغراض، وكذلك النتائج ال
  باستعمال هذه املواد ألغراض غري طبية وتسريبها؛

بالدول األعضـــــاء أن تشـــــجع على بذل جهود كافية من أجل وضـــــع  هتيب  -٨  
وتطبيق مبادئ توجيهية وأدوات مســتندة إىل أدلة، وبرامج تثقيفية وتدريبية شــاملة، ومبادرات 

لدور توعية تســـــــتهدف فئات بعينها ، مبا يف ذلك توفري معلومات موضـــــــوعية وكافية عن ا
ستخدام تلك  ضعة للمراقبة يف األغراض الطبية والعلمية وعن ا سي الذي تؤديه املواد اخلا األسا

  املواد استخدامًا رشيدًا يف تلك األغراض؛
الدول األعضــــــاء على أن تدرج يف براجمها للتثقيف والتوعية والتدريب  تشــــــجِّع  -٩  
ات عما تثريه املواقف الثقافية جتاه إدارة األوضاع الصحية وختفيف األمل من عوائق يف احلصول معلوم
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على املواد اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية، وكذلك توافرها، مبا يف ذلك توفري الرعاية 
  امللطفة جلميع املحتاجني، ومن بينهم متعاطو املخدِّرات؛

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات،  حتثُّ  -١٠  
هذا املجال،   كل يف إطار واليته القائمة، على مواصــــلة تعزيز وحتســــني التعاون فيما بني الوكاالت يف

ما يتعلق في مبا يف ذلكوعلى مواصــــلة تقدمي الدعم التقين املتعدد التخصــــصــــات إىل الدول األعضــــاء، 
بالتثقيف والتدريب والتوعية، وكذلك مواصــلة توفري معلومات موضــوعية وكافية عن الدور األســاســي 
الذي تؤديه املواد اخلاضـــعة للمراقبة يف األغراض الطبية والعلمية وعن اســـتخدام تلك املواد اســـتخدامًا 

   إطار واليتها القائمة؛رشيدًا لتلك األغراض، وتدعو منظمة الصحة العاملية إىل القيام بذلك يف

الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية على االضطالع مببادرات لتعزيز  تشجِّع  -١١  
وتيسري التعاون وتبادل املعلومات فيما بني السلطات الوطنية املختصة واألوساط العلمية واملجتمع املدين 

ملواد وســائر اجلهات املعنية ذات الصــلة، مبا يشــمل القطاع اخلاص بغية حتســني إمكانية احلصــول على ا
  اخلاضعة للمراقبة وتعزيز توافرها لألغراض الطبية والعلمية وتعزيز استخدامها استخدامًا رشيدًا؛

الدول األعضاء على أن تيسِّر، بناء على الطلب، تقدمي املساعدة التقنية إىل  تشجِّع  -١٢  
ولية وقلة توافرها الدول األكثر تضرُّرًا من ضعف إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الد

لالســـــتخدام يف تســـــكني األمل، وخصـــــوصـــــًا البلدان النامية، وتدعو مكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدِّرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية وســــــائر املنظمات 

  الدولية املعنية إىل القيام بذلك، كل يف إطار واليته القائمة؛

مية أن  تطلب  -١٣   باملخدِّرات واجلر حدة املعين  ية ملكتب األمم املت يذ ملديرة التنف إىل ا
هتا  هذا القرار يف دور يذ  قارير، تقريرًا عن تنف قدمي الت مة بت قائ مات ال طار االلتزا ها، يف إ قدِّم إلي ت

املية يف الســــادســــة والســــتني، مع أخذ جهود اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــحة الع
  احلسبان، مبا يف ذلك تعاون املكتب معهما؛

الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية  تدعو  -١٤  
  هلذه األغراض، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
      ٦٣/٤القرار     
     تعزيز مشاركة الشباب يف جهود الوقاية من املخدِّرات    

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
تأكيد   يد  بة املخدِّرات،  إذ تع ية الثالث ملراق لدول يات ا فاق هداف االت يات وأ غا ها ب التزام

ذلك اهتمامها بصــحة البشــرية ورفاهها، ومبا ينشــأ عن تعاطي املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية،  يف  مبا
خصوصًا لدى األطفال والشباب، وعن اجلرائم املتصلة باملخدِّرات من مشاكل صحية واجتماعية 

  علقة بالسالمة لدى األفراد وعامة الناس،ومشاكل مت
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أمهية مشـــاركة الشـــباب واملنظمات اليت ترتكز على الشـــباب فيما تنجزه األمم  وإذ تؤكد  
املتحدة من برامج وعلى الصــــــعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف املســــــائل اليت هتمهم، ال ســــــيما 

  ت العقلية،يتعلق بإساءة استعمال العقاقري املخدِّرة واملؤثرا فيما
أنَّ تعريف مصطلح "الشباب" يتباين يف خمتلف بلدان العامل، وأنَّه قد  وإذ تضع يف اعتبارها  

شـــهد تغيريات مســـتمرة اســـتجابة للظروف الســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية الثقافية املتقلِّبة، 
عاملي للشـــــباب حىت تالحظ أنَّ ســـــكان العامل من الشـــــباب ُيعرَّفون يف إطار برنامج العمل ال وإذ

ــــــنة عامًا، وأن هناك تعاريف  ٢٤-١٥بأنَّهم املنتمون إىل الفئة العمرية  )٢٢(وما بعدها ٢٠٠٠ س
  أخرى مع ذلك،

اإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اســتراتيجية  وإذ تعيد تأكيد  
اللذين يهاب فيهما بالدول  )٢٣(،٢٠٠٩متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـــــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

شِركة هلم، بغية  شباب واألطفال وُم األعضاء أن حترص على أن تكون برامج الوقاية موجَّهة حنو ال
ــــــراك مجيع اجلهات املعنية على صــــــعيد املجتمع املحلي، مبن يف ذلك  تعزيز مداها وفعاليتها، وإش

باب ــــــرهم وأفراد املجتمع املحلي وأر هدفون وأس كان املســــــت ية،  الســــــ العمل واملنظمات املحل
  التخطيط لتدابري خفض الطلب على املخدِّرات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، يف

ما ورد يف الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االســـتثنائية الثالثني  وإذ تعيد أيضـــًا تأكيد  
ـــكلة املخدِّر٢٠١٦املعقودة عام  ـــترك بالتصـــدي ملش ات العاملية ومواجهتها ، وعنواهنا "التزامنا املش

وخصــوصــًا التوصــيات العملية الواردة فيها باتِّخاذ تدابري فعَّالة وعملية للوقاية  )٢٤(على حنو فعَّال"،
األولية حتمي الناس، وخصــــــوصــــــا األطفال والشــــــباب، من البدء يف تناول املخدِّرات بتزويدهم 

ات والفرص الختيار أســـــــاليب حياة مبعلومات دقيقة عن خماطر تعاطي املخدِّرات وبتعزيز املهار
صـــحية وتوفري خدمات والديَّة مســـاِندة وبيئات اجتماعية صـــحية، وبضـــمان املســـاواة يف إمكانية 
احلصـــول على التعليم والتدريب املهين، وكذلك بزيادة توافر تدابري وأدوات وقائية تســـتند إىل أدلة 

صلة والفئات املع ستهدف الفئات العمرية ذات ال ضة للخطر يف بيئات متعددة، وحتسني علمية وت رَّ
نوعية تلك التدابري واألدوات وتوســيع نطاقها لتصــل إىل فئات شــىت، منها الشــباب داخل املدارس 
وخارجها، من خالل برامج للوقاية من تعاطي املخدِّرات ومحالت للتوعية العامة، تشمل استخدام 

شر، ووضع وتنفيذ اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وسائر منصات ا التصال احلاسويب املبا
مناهج وقائية وبرامج للتدخل املبكر الســتخدامها يف النظام التعليمي جبميع مســتوياته، وكذلك يف 
التدريب املهين، مبا يف ذلك يف أماكن العمل، وتعزيز قدرة املعلمني وســــائر االختصــــاصــــيني على 

  وصية هبا،تقدمي خدمات املشورة والوقاية والرعاية أو الت

                                                           
 .٦٢/١٢٦، ومرفق قرارها ٥٠/٨١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  
 ، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28 انظر الوثيقة  )٢٣(  
 .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٤(  
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إىل اإلعالن الوزاري بشــــــأن تعزيز جهودنا على الصــــــعيد الوطين واإلقليمي  وإذ تشــــــري  
ية  عامل خدِّرات ال لة امل بالتصـــــــدي ملشــــــك كة  نا املشــــــتر مات يذ التزا غاء التعجيل بتنف لدويل ابت وا

فيه  ، والذي التزمت٢٠١٩الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية والســتني يف عام  )٢٥(ومواجهتها،
الدول األعضـــاء حبماية مســـتقبلنا وضـــمان عدم ختلُّف أي من املتضـــرِّرين من مشـــكلة املخدِّرات 
عاملية عن الركب من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل ســـــــد الثغرات يف التصـــــــدي لالجتاهات  ال
 والتحديات املســــــتمرة واملســــــتجدَّة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشــــــاملة ومتعدِّدة
التخصـــصـــات ومســـتندة إىل األدلة العلمية للتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية، مع جعل ســـالمة 

  وصحة ورفاه مجيع أفراد املجتمع، وال سيما الشباب واألطفال، حمورًا جلهودها،
: استراتيجية األمم املتحدة بشأن الشباب" ٢٠٣٠إىل استراتيجية "شباب  أيضا وإذ تشري  

األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف اليت تســـــترشـــــد هبا 
جهودها الرامية إىل زيادة الدعم املقدم لتمكني الشــــباب مع كفالة اســــتفادة هذه اجلهود بشــــكل 

  كامل من آرائهم وأفكارهم،
يف صـــلب أمهية إدماج منظور مراٍع لنوع اجلنس والســـن على النحو املناســـب  وإذ تدرك  

  السياسات والربامج املتعلقة باملخدرات،
بشــــــــأن تعزيز الربامج  ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٧املؤرَّخ  ٦٠/٧إىل قرارهـــا  وإذ تشــــــري  

واالســـتراتيجيات املســـتندة إىل األدلة العلمية والقائمة على املجتمع املحلي واألســـرة واملدرســـة بغرض 
الذي ُدعيت فيه الدول األعضــــاء إىل إشــــراك األطفال وقاية األطفال واملراهقني من تعاطي املخدِّرات، 

واملراهقني، حسب االقتضاء، يف صوغ برامج واستراتيجيات الوقاية من املخدِّرات القائمة على املجتمع 
  وتقييمها،  املحلي واألسرة واملدرسة، ويف تنفيذ تلك الربامج واالستراتيجيات ورصدها

، الذي تشجع فيه الدول ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦رخ املؤ ٦١/٧إىل قرارها  وإذ تشري أيضًا  
األعضـــاء على الترويج، حســـب االقتضـــاء، لدور تشـــاركي وفعال للشـــباب واملنظمات اليت تعمل 

  معهم، عند صوغ وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة باملخدِّرات،
ــــددت فيه ، ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١املؤرخ  ٥٧/٣إىل قرارها  وإذ تشــــري كذلك   الذي ش

ماعية عل ية واالجت قاف ية تكيُّف مع الظروف الث مة على أدلَّة علمية، وعلى عمل قائ ية ال قا ى أن الو
االقتصــادية املحلية، هي النَّهج األكثر فعالية من حيث التكلفة للوقاية من تعاطي املخدِّرات وســائر 

راهقني والشــــباب مثَّ فهي اســــتثمار يف رفاهة األطفال وامل أمناط الســــلوك املحفوفة باملخاطر، ومن
  واألسر واملجتمعات املحلية،

ـــــر واملجتمعات  وإذ تعيد تأكيد   االلتزام بتعزيز صـــــحة وازدهار ورفاه مجيع األفراد واُألس
املحلية واملجتمع برمته، وبتيســــري اتباع أســــاليب حياة صــــحية من خالل مبادرات فعالة وشــــاملة 

ُتتَّخذ على مجيع املســتويات وتشــمل، وفقًا  ومســتندة إىل أدلة علمية خلفض الطلب على املخدِّرات
للتشــــــريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، تدابري للوقاية والتدخل املبكِّر 

                                                           
 )، الفصل األول، القسم باء.E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٢٥(  
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والعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع، وكذلك مبادرات وتدابري 
  تعاطي املخدِّرات من إضرار بالصحة العامة ومن عواقب اجتماعية، ترمي إىل تقليل ما يترتب على

عزمها إعطاء األولوية للنهوض بالشــــباب ومصــــاحلهم، وتدعو إىل زيادة  وإذ تعيد تأكيد  
مشاركة الشباب واملنظمات اليت ترتكز على الشباب يف صوغ االستراتيجيات والسياسات اإلمنائية 
املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، حســب االقتضــاء، وهو أمر يكتســي أمهية خاصــة يف إشــراك 

  دام غري الطيب للمخدِّرات،الشباب يف منع االستخ
لِّط فيها الضــوء على أنَّه ينبغي  )٢٦(،٢٠٣٠إىل خطة التنمية املســتدامة لعام  وإذ تشــري   اليت ســُ

أن تتسىن لألطفال والشباب، وخصوصًا من يعيشون يف ظل أوضاع هشَّة، فرص التعلُّم مدى احلياة، 
تفادة من الفرص املتاحة هلم واملشاركة يساعدهم على حتصيل املعارف واملهارات الضرورية لالس مبا

يف احلياة االجتماعية مشاركة تامة، مع التأكيد جمدَّدًا على أنَّ اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية 
  املستدامة والتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية على حنو فعَّال تكمِّل وتدعم بعضها البعض،

ــــددت فيه ، ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧املؤرخ  ٥٨/٢إىل قرارها  وإذ تشــــري كذلك   الذي ش
  على أنَّ األطفال والشباب هم أمثن مواردنا وعلى أنَّهم أكرب مصدر لألمل يف مستقبل أفضل، 

إىل أنَّ بدء تعاطي الشــــــباب للمخدِّرات خالل مراحل منوهم ميكن أن يؤدي إىل  وإذ تشــــــري  
حتماالت البطالة، واملشاكل الصحية البدنية، عواقب ضارة يف مراحل الحقة من حياهتم، مثل ارتفاع ا

  )٢٧(املتوقَّع،  وتفكُّك العالقات االجتماعية، وامليول االنتحارية، واألمراض العقلية، واخنفاض العمر
شامل للجميع وغري متحيز يف جهود  وإذ تشري أيضًا   إىل أمهية مشاركة الشباب على حنو 

جات واملنظورات اخلاصــة للشــباب الذين يعيشــون يف ظل الوقاية من املخدِّرات، مع مراعاة االحتيا
  أوضاع هشة، وإشراكهم يف وضع برامج الوقاية اليت تشرك الشباب، ويف تنفيذها وتقييمها،

مًا   عاطي املخدِّرات وإذ حتيط عل ية من ت قا ية للو لدول عايري ا ها مكتب األمم  بامل عدَّ اليت أ
ــــــري فيها إىل أنَّ املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وترح ب بالطبعة الثانية املحدَّثة منها، اليت أش

اهلدف العام للوقاية من تعاطي مواد اإلدمان هو حتقيق النمو الصـــحي واآلمن لألطفال والشـــباب، 
حىت يتمكَّنوا من أن ُيربزوا مواهبهم ويطلقوا طاقاهتم الكامنة ويصــــــبحوا أعضــــــاء مســــــامهني يف 

  ككل، جمتمعاهتم املحلية واملجتمع
تابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  وإذ تالحظ مع التقدير   مبادرة الشــــــباب ال

على هامش  ٢٠١٢واجلرمية، مبا يف ذلك منتدى الشــــــباب الســــــنوي الذي بات ُيعقد منذ عام 
الدورات العادية للجنة، والذي ميثل حمفًال غري رمسي هامًّا للشـــــباب من أجل التشـــــارك يف آرائهم 
صة لتبليغ خطاب  صحة ورفاه أقراهنم ومينحهم فر ضل طريقة حلماية  شأن أف ومنظوراهتم املختلفة ب

                                                           
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٦(  
 ، الكتيِّب الرابع.٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي انظر   )٢٧(  
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مشـــترك ملقرري الســـياســـات على الصـــعيد العاملي يف جمال منع االســـتخدام غري الطيب للمخدِّرات 
  وحتسني الصحة ومتكني الشباب،

ــــــتمع أوًال"، اليت أطلقها ووضــــــعها مكتب وإذ ترحِّب   األمم املتحدة املعين  مببادرة "اس
باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية بالشـــراكة مع الدول األعضـــاء، من أجل دعم جهود 
  منع املخدِّرات القائمة على أدلة علمية ومحاية رفاه األطفال والشباب وأسرهم وجمتمعاهتم املحلية،

رات واجلرمية برامج قائمة على بصوغ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ وإذ ترحب أيضًا  
للمعايري الدولية للوقاية من أدلة علمية، ومتاحة للعموم، بوصــــــفها أدوات مفيدة للتنفيذ العملي 

اليت وضــــــعها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصــــــحة  تعاطي املخدِّرات
العاملية، وال ســــــيما األدوات وبرامج املســــــاعدة التقنية الرامية إىل دعم مهارات الوالدين ومقدمي 
الرعاية واألسر هبدف تعزيز قدرة األطفال والشباب على الصمود من أجل دعم منوهم يف ظروف 

  لسالمة،تضمن الصحة وا
، ٢٠٢٠بإصدار مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف عام  وإذ ترحب أيضًا  

"دليل مشـــاركة الشـــباب يف أعمال الوقاية من املخدِّرات" الذي يســـعى إىل حفز الدول األعضـــاء 
اطي على إتاحة الفرص للشباب للمشاركة، حسب االقتضاء، يف وضع وتنفيذ برامج للوقاية من تع

ـــــامل للوقاية من تعاطي  ـــــباب، يف إطار نظام ش ـــــتند إىل أدلة علمية وتؤثر على الش املخدِّرات تس
  اإلدمان، مواد

بالدور اهلام الذي يضــطلع به املجتمع املدين يف تعزيز مشــاركة الشــباب يف جهود  وإذ تقرُّ  
  الوقاية من املخدِّرات،

لذي يزود الدول األعضــــاء مبواد تدريبية باملنهج الدراســــي للوقاية الشــــاملة، ا بحِّوإذ تر  
شـــاملة قائمة على األدلة بشـــأن علوم الوقاية وأفضـــل املمارســـات لكي يســـتخدمها موظفو برامج 

  الوقاية من تعاطي املخدِّرات، مبن فيهم املديرون واملطوِّرون واملمارسون،
 ٢٠١٩املخدِّرات لعام  بالفصل املواضيعي من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة وإذ ترحِّب أيضًا  

  املعنون "حتسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي مواد اإلدمان"،
مبســامهة الشــباب والرابطات واملنظمات التطوعية اليت ترتكز على الشــباب  تســلم  -١  

يف الوقاية من االســـتخدام غري الطيب للمخدِّرات، وتشـــدد على أمهية أخذ جتارهبم بعني االعتبار يف 
ع الربامج واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واملستندة إىل أدلة علمية، ويف تنفيذ تلك الربامج وض

  واالستراتيجيات وتقييمها؛ 
سلم  -٢   سرهم وأمهية دعم املنظمات اليت ترتكز  ت شباب ووالديهم وأ شراك ال بأمهية إ

املبذولة على أســـاس علمي وباالســـتناد إىل األدلة على الصـــعيد املناســـبة على الشـــباب يف اجلهود 
الوطين واإلقليمي والدويل من أجل وقاية الشــــباب من االســــتخدام غري الطيب للمخدِّرات، وتدعو 

 النظر يف كيفية زيادة املشاركة املجدية للشباب يف التوعية باملخاطر والتهديدات الدول األعضاء إىل
املرتبطة باالستخدام غري الطيب للمخدِّرات ودعمهم هلذه التوعية، ويف الدعوة التباع أساليب احلياة 
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تمعية الصحية بني أقراهنم، يف املؤسسات التعليمية وداخل جمتمعاهتم املحلية، من خالل تدخالت جم
  يقودها الشباب أو تستهدف الشباب؛

على املســـامهة القيمة ملنتدى الشـــباب يف أعمال اللجنة عن طريق إيصـــال  تشـــدد  -٣  
صــوت الشــباب إىل مقرري الســياســات وممثلي احلكومات لكي يأخذوه بعني االعتبار، وتشــجع 

ــــــطني يف جم االت الوقاية من الدول األعضــــــاء على املواظبة على اختيار قادة من الشــــــباب الناش
االستخدام غري الطيب للمخدِّرات وحتسني الصحة ومتكني الشباب على الصعيد الوطين، لترشيحهم 

  للمشاركة يف منتدى الشباب على أساس طوعي؛
مبشــاركة الشــباب يف منتدى الشــباب، وحتيط علما بالبيانات اليت أدىل هبا  ترحب  -٤  

للجنة، وتدعو الدول األعضـــــاء إىل مراعاة احللول اليت ممثلو منتدى الشـــــباب يف الدورات العادية 
  يقودها الشباب من أجل معاجلة مشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها؛ 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل، حســــب  تطلب  -٥  
على أســــاس علمي  االقتضــــاء، توفري الفرص إلشــــراك الشــــباب بصــــورة جمدية يف اجلهود املبذولة

وباالستناد إىل األدلة هبدف الوقاية من االستخدام غري الطيب للمخدِّرات، وحتسني الصحة ومتكني 
الشــباب، مبا يف ذلك عن طريق الترويج ملنتدى الشــباب ومبادرة الشــباب ودعمهما، وكذلك عن 

  طريق تعميم "دليل مشاركة الشباب يف أعمال الوقاية من املخدِّرات"؛
ــــــائر  دعوت  -٦   الدول األعضــــــاء ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وس

املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين املعنية إىل االســـتفادة على أفضـــل وجه من "دليل مشـــاركة 
، والنظر يف فرص إشــراك الشــباب ٢٠٢٠الشــباب يف أعمال الوقاية من املخدِّرات" الذي نشــر يف عام 

سياسات الوقائية املستندة إىل أدلة علمية، مثل املنهج  بصورة مفيدة وجمدية يف وضع وتنفيذ الربامج وال
  املخدِّرات"؛   الدراسي للوقاية الشاملة و"دليل مشاركة الشباب يف أعمال الوقاية من

الدول األعضـــاء على النظر يف اتباع هنج مراٍع لالعتبارات اجلنســـانية يف  تشـــجِّع  -٧  
شــراك الشــباب يف التحضــري للجهود الرامية إىل الوقاية من املخدِّرات وحتســني الصــحة، ســعيها إل

  حسب االقتضاء، ويف تنفيذ تلك اجلهود وتقييمها، يف إطار السياسات الوطنية املتعلقة باملخدِّرات؛
الدول األعضــــاء على أن تعمل، من خالل مكتب األمم املتحدة  أيضــــًا تشــــجِّع  -٨  

املعين باملخدِّرات واجلرمية، على تبادل أفضـل املمارسـات واملعلومات بشـأن اآلليات الوطنية الفعالة 
اليت تعزز املشـــاركة املجدية للشـــباب، مبا يف ذلك من خالل قنوات وســـائل التواصـــل االجتماعي 

عية ويف وضــــع وتنفيذ الربامج الوطنية الرامية إىل الوقاية من االســــتخدام املناســــبة، يف محالت التو
  للمخدِّرات؛ الطيب  غري

مية إىل  تدعو  -٩   خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  لدول األعضـــــــاء ومكتب األمم املت ا
االســـتفادة على أفضـــل وجه من اليوم الدويل ملكافحة تعاطي املخدِّرات واالجتار غري املشـــروع هبا 

شباب يف املبادرات الرامية إىل الوقاية من االستخدام غري وا شراك ال شباب من أجل إ ليوم الدويل لل
  الطيب للمخدِّرات يف صفوف الشباب؛ 
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الدول األعضـــاء على النظر يف االنضـــمام إىل مبادرة "اســـتمع أوال" اليت  تشـــجِّع  -١٠  
نظمــة الصــــــحــة العــامليــة، ويف دعم أطلقهــا مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة وم

  املبادرة؛ تلك
الدول األعضاء على توسيع نطاق برامج الوقاية املستندة إىل أدلة علمية  أيضًا تشجِّع  -١١  

اليت وضــــــعها مكتب األمم  املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّراتوحتســــــني جودهتا، مع مراعاة 
ومنظمة الصــــــحة العاملية، مبا يف ذلك الربامج اليت هتدف إىل تدعيم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

مهارات الوالدين ومقدمي الرعاية واألســــر من أجل تعزيز قدرة األطفال والشــــباب على الصــــمود يف 
  والسالمة؛  مواجهة االستخدام غري الطيب للمخدِّرات ودعم منوهم يف ظروف تضمن الصحة

ي تطلب  -١٢   يذ ملديرة التنف مية أن إىل ا باملخدِّرات واجلر حدة املعين  ة ملكتب األمم املت
تقدم إليها يف دورهتا الرابعة والســتني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ضــمن االلتزامات القائمة املتعلقة 

  بتقدمي التقارير؛ 
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -١٣  

   ملبينة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.لألغراض ا
    

    ٦٣/٥القرار     
     تعزيز التنمية البديلة كاستراتيجية ملراقبة املخدِّرات موجَّهة حنو التنمية     

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
صحة البشرية إذ تدرك    مجعاء أنَّ مشكلة املخدِّرات العاملية ال تزال تطرح حتديات أمام 

وســـالمتها ورفاهها، وإذ تعقد العزم على التصـــدي هلذه التحديات ســـعيًا لضـــمان أن حييا كل 
 إنسان حياة صحية ينعم فيها بالكرامة والسالم واألمن واالزدهار،

أنَّ السياسات والربامج املتعلقة باملخدِّرات، مبا يف ذلك يف جمال التنمية، وإذ تعيد تأكيد   
على حنو يتوافق مع مقاصـــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل  ينبغي أن ُيضـــطلع هبا

وخصـــوصـــًا مع االحترام التام لســـيادة الدول وســـالمتها  )٢٨(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان،
اإلقليمية، وملبدأ عدم التدخُّل يف الشــــؤون الداخلية للدول، وجلميع حقوق اإلنســــان واحلريات 
لة لألفراد كافة، وملبدأي التســاوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني  األســاســية والكرامة املتأصــِّ

العامة واملشتركة، وإذ تشري إىل أهداف التنمية املستدامة وتأخذ الدول، وكذلك ملبدأ املسؤولية 
 يف االعتبار الظروف اخلاصة للبلدان واملناطق،

                                                           
 ).٣-(د ألف ٢١٧ العامة اجلمعية قرار  )٢٨(  
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بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١على أنَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة وإذ تؤكِّد   
ألمم املتحدة ملكافحة االجتار واتفاقية ا )٣٠(،١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )٢٩(،١٩٧٢سنة 

وكذلك ســـائر الصـــكوك الدولية  )٣١(،١٩٨٨غري املشـــروع يف املخدِّرات واملؤثرات العقلية لســـنة 
 ذات الصلة، تشكل حجر الزاوية يف النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات، 

تثنائية العشرين، إىل أنَّ اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االسوإذ تشري   
واإلعالن السياسي وخطة العمل  )٣٢(، املخصَّصة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية معًا،١٩٩٨يف عام 

ــتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّرات العاملية لعام  )٣٣(بشــأن التعاون الدويل صــوب اس
، والبيان الوزاري املشترك املنبثق من االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف ٢٠٠٩

شأن تنفيذ الدول األعضاء لإل ٢٠١٤عام  سي وخطة العمل،ب سيا والوثيقة اخلتامية للدورة  )٣٤(عالن ال
، املعنونة "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة ٢٠١٦االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام 

واإلعالن الوزاري بشأن تعزيز إجراءاتنا على الصعيد  )٣٥(املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"،
طين واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــتركة بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية الو

، من ٢٠١٩الذي اعتمد يف اجلزء الوزاري من دورة اللجنة الثانية والســــــتني يف عام  )٣٦(ومواجهتها،
 ها، املعامل املهمة فيما يتعلق بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهت

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 
وإنفاذ القوانني، تبعًا للسياق الوطين، يف ضوء اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 

تراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـــكلة املخدِّرات العاملية والوثيقة اخلتامية للدورة صـــوب اســـ
عامة، املعقودة يف عام  ية الثالثني للجمعية ال نائ ــــــتث عاة مبادئ األمم املتحدة ٢٠١٦االس ، مع مرا

مة يف قرارها  عا ية ال مدهتا اجلمع لة، اليت اعت بدي بالتنمية ال قة  ية املتعل املؤرَّخ  ٦٨/١٩٦اإلرشـــــــاد
  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٨

ــــــتدام  وإذ تؤكد من جديد على   أنَّ التنمية البديلة هي بديل هام ومشــــــروع وجمد ومس
للزراعة غري املشــــــروعة ملحاصــــــيل املخدِّرات وتدبري فعَّال ملواجهة مشــــــكلة املخدِّرات العاملية 

ديات األخرى اليت تطرحها اجلرائم ذات الصــــلة باملخدِّرات، وأهنا كذلك خيار يســــاعد يف والتح
ختليص املجتمعات من ظاهرة تعاطي املخدِّرات، وأهنا أحد املكوِّنات الرئيسية للسياسات والربامج 

                                                           
  )٢٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
  .١٤٩٥٦ الرقم، ١٠١٩ املجلد نفسه، املرجع  )٣٠(  
  .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢ املجلد نفسه، املرجع  )٣١(  
  .٢٠/٢-داقرار اجلمعية العامة  مرفق  )٣٢(  
  .جيم القسم األول، الفصل ،E/2009/28 الوثيقة انظر  )٣٣(  
  .جيم القسم األول، الفصل)، E/2014/28( ٨ رقم امللحق، ٢٠١٤ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )٣٤(  
 .٣٠/١-داقرار اجلمعية العامة  مرفق  )٣٥(  
  .باء القسم األول، الفصل ،(E/2019/28) ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق انظر  )٣٦(  



E/2020/28 
E/CN.7/2020/15 

 

27 V.20-01954
 

تاج املخدِّرات غري املشــــــروع، كما أهنا جزء ال ية باحلدِّ من إن بذهلا  يتجزأ من اجلهود اليت  املعن ت
 احلكومات 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،

وتشــدِّد على أنَّ تنفيذ مبادئ األمم  )٣٧(،٢٠٣٠إىل خطة التنمية املســتدامة لعام  وإذ تشــري  
دية املتعلقة بالتنمية البديلة ينبغي أن يتواءم مع مســــار اجلهود املبذولة لتحقيق تلك املتحدة اإلرشــــا

األهداف يف إطار أهداف التنمية املســتدامة ذات الصــلة مبســألة التنمية البديلة، اليت تندرج يف إطار 
ـــــتدامة والت صـــــدِّي بفعالية والية جلنة املخدِّرات، وأنَّ اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املس

 ملشكلة املخدِّرات العاملية هي جهود متكاملة ومتعاضدة، 

بعقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بالتنمية البديلة، املعنون "النهوض بالتنمية البديلة وإذ ترحب   
حدة وسياسات املخدِّرات ذات التوجُّه اإلمنائي"، الذي استضافته أملانيا وبريو وتايلند ومكتب األمم املت

كــانون   ١٧إىل  ١٥املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة يف مقــاطعــة تشــــــيــانغ راي، تــايلنــد، يف الفترة من 
، وبعقد املؤمتر الدويل املعين بالتصـــدي للتحدي املتمثل يف حتقيق أهداف التنمية ٢٠١٩األول/ديســـمرب 

ـــــروع امللكي، الذ ـــــتدامة للمرتفعات: منوذج املش ـــــتدامة من خالل التنمية املس ي عقد يف مقاطعة املس
، مبشــاركة دول أعضــاء ٢٠١٩كانون األول/ديســمرب  ٢٤إىل  ٢٢مي، تايلند، يف الفترة من   تشــيانغ

 ومنظمات دولية وممثلي املجتمع املدين واألوساط األكادميية وخرباء وممثلي املجتمعات املتأثرة، 

التزامها مبعاجلة املســائل االقتصــادية واالجتماعية ذات الصــلة باملخدِّرات، وإذ تعيد تأكيد   
ـــروعة للنباتات املخدِّرة وبصـــنع املخدِّرات وإنتاجها واالجتار هبا بصـــفة  واملتعلقة بالزراعة غري املش

مشــــروعة، وذلك من خالل تنفيذ ســــياســــات وبرامج مراقبة خمدِّرات طويلة األمد وشــــاملة   غري
و التنمية املســـتدامة ومتوازنة، تشـــمل برامج تنمية بديلة وكذلك، حســـب االقتضـــاء، وموجَّهة حن

 برامج تنمية بديلة وقائية، وتندرج ضمن إطار استراتيجيات مستدامة ملراقبة املحاصيل، 

بأن برامج التنمية البديلة ميكنها أن تســـهم يف اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـــاء  وإذ تســـلم  
  الضعف اإلنساين، ومنها الفقر والبطالة وانعدام الفرص والتمييز والتهميش االجتماعي،ملعاجلة أوجه 

الدول األعضــاء على تطبيق مبادئ األمم املتحدة اإلرشــادية بشــأن التنمية تشــجِّع   -١  
 لدى صوغ وتنفيذ ورصد وتقييم برامج ومشاريع التنمية البديلة؛ )٣٨(البديلة

على اســـتحداث بدائل اقتصـــادية جمدية، وخباصـــة لصـــاحل املجتمعات  تشـــجِّع  -٢  
املحلية املتأثرة بالزراعة غري املشـــروعة ملحاصـــيل املخدِّرات وغريها من األنشـــطة غري املشـــروعة 
املتصلة باملخدِّرات أو املعرَّضة ملخاطر تلك األنشطة يف املناطق احلضرية والريفية، بوسائل منها 

بديلة شاملة، وتشجع الدول األعضاء، حتقيقًا هلذه الغاية، على النظر يف تنفيذ وضع برامج تنمية 
 تدخالت ذات توجه إمنائي، مع ضمان انتفاع الرجل واملرأة منها على قدم املساواة؛

                                                           
  .٧٠/١اجلمعية العامة  قرار  )٣٧(  
 .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٨(  



 
E/2020/28

E/CN.7/2020/15
 

V.20-01954 28
 

الدول األعضــــاء على ترويج اســــتراتيجيات ملراقبة املخدِّرات موجَّهة حنو حتثُّ   -٣  
ـــات الدولية ملراقبة التنمية، مبا يف ذلك التنمية ا ـــياس لبديلة، بغية تنفيذ التزاماهتا ذات الصـــلة بالس

 املخدِّرات، اليت تكمل وتعزز اجلهود اليت تبذهلا من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

الدول األعضــــاء إىل أن تراعي، أثناء تنفيذها لربامج التنمية البديلة، أمهية  تدعو  -٤  
  متكِّن املجتمعات املحلية من حتقيق تنمية مستدامة فيها؛ االتفاقات املجتمعية اليت

ند حتيط علمًا   -٥   يا وبريو وتايل ملان قدميها أ بورقة االجتماع اليت اشــــــتركت يف ت
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واليت تتضــمن تلخيصــًا ملناقشــات واســتنتاجات   ومكتب
كانون  ١٧إىل  ١٥تشـــــيانغ راي، تايلند، يف الفترة من اخلرباء املعقود يف مقاطعة   فريق  اجتماع

د بالضـــرورة مواقف ٢٠١٩األول/ديســـمرب  ، آخذة يف االعتبار طابعها غري امللزم وأهنا ال جتســـِّ
مجيع املشـــــــاركني، وتعرب عن التقدير للجهود اليت بذلتها اجلهات اليت تشـــــــاركت يف رعاية 

 اجتماع فريق اخلرباء؛

ضـــــاء على مواصـــــلة تبادل الدروس املســـــتفادة وأفضـــــل الدول األعتشـــــجِّع   -٦  
املمارســــات واخلربات وتعزيز احلوار بشــــأن ســــياســــات وبرامج مراقبة املخدِّرات ذات التوجُّه 

 يف ذلك بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة؛   اإلمنائي، مبا
صلة تعزيحتثُّ   -٧   ز مجع البيانات وإجراء البحوث وتبادل الدول األعضاء على موا

املعلومات من أجل حتديد أســباب زراعة حماصــيل املخدِّرات غري املشــروعة وغريها من األنشــطة 
املشــــروعة املتصــــلة باملخدِّرات وتوفري األدلة، من أجل حتديد العوامل اليت حتفز الزراعة غري   غري

 آلثارها؛   املشروعة وإعداد تقييم أفضل
املؤســســات املالية الدولية ذات الصــلة وكيانات األمم املتحدة واملنظمات  تدعو  -٨  

احلكومية والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، إىل النظر يف زيادة ما تقدِّمه من دعم، بطرائق   غري
منها التمويل الطويل األمد واملرن، لتنفيذ برامج شـــــــاملة ومتوازنة موجَّهة حنو التنمية يف جمال 

دِّرات وبدائل اقتصــادية ناجحة، وخصــوصــًا برامج التنمية البديلة، تشــمل، حســب مراقبة املخ
االقتضاء، برامج التنمية البديلة الوقائية، باالستناد إىل االحتياجات واألولويات الوطنية املحدَّدة، 

صيل املخدِّرات أو املع شروعة ملحا سكانية املتأثرة بالزراعة غري امل صاحل املناطق والفئات ال ضة ل رَّ
ملخاطر تلك الزراعة، وذلك بغية منع تلك الزراعة واحلد منها والقضـــاء عليها، وتشـــجِّع الدول 

 على أن تظل، إىل أقصى مدى ممكن، وفية اللتزامها القوي بتمويل تلك الربامج؛

ــــــجِّع  -٩   ــــــراكات وتعزيزها فيما بينها،  تش الدول األعضــــــاء على الدخول يف ش
حة املعنيني، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية والدولية والقطاع وكذلك مع مجيع أصـــحاب املصـــل

 اخلاص واملجتمع املدين واملؤسسات املالية، فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية البديلة؛

إىل املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن تطلب   -١٠    
 دورهتا الرابعة والستني تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار؛تقدِّم إليها يف 
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املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  اجلهاتالدول األعضــــاء وســــائر تدعو   -١١    
   .لألغراض املبيَّنة أعاله وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٦٣/١املقرر     
أسيتوأسيتات، مبا يف ذلك إيسومرياهتا البصرية، -فينيل-ألفاإدراج مادة امليثيل     

  اجلدول األول من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع  يف
       ١٩٨٨يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 

، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدِّرات يف جلســـتها الســـادســـة، املعقودة يف   
ــــــيء وعدم امتناع أحد عن التصــــــويت، إدراج مادة امليثيل  ٤٧ فينيل -ألفاصــــــوتًا مقابل ال ش

، مبا يف ذلك إيســــومرياهتا البصــــرية، يف اجلدول األول من اتفاقية األمم (MAPA)أســــيتوأســــيتات 
  .١٩٨٨ حة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنةاملتحدة ملكاف

    
      ٦٣/٢املقرر     
إدراج مادة الكروتونيل فنتانيل يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة     

      ١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١للمخدِّرات لسنة 
، ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤الســــادســــة، املعقودة يف قررت جلنة املخدرات، يف جلســــتها   
صويت، إدراج ٤٧بأغلبية  شيء وامتناع عضو واحد عن الت مادة الكروتونيل   صوتًا مقابل ال 

بصـــــــيغتها املعدَّلة  ١٩٦١فنتانيل يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســـــــنة 
  .١٩٧٢  بربوتوكول سنة

  
    ٦٣/٣املقرر     
يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات   الفالرييل فنتانيلإدراج مادة     

    ١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١لسنة 
، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   

الرييل فنتانيل يف اجلدول مادة الف  صوتًا مقابل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، إدراج ٤٧
  .١٩٧٢بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١األول من االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 

  
    ٦٣/٤املقرر     
    ١٩٧١يف اجلدول األول من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  DOCإدراج املادة     

، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   
يف اجلدول األول  DOCاملادة   صــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتناع أحد عن التصــويت، إدراج ٤٨

  .١٩٧١من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
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    ٦٣/٥املقرر     
الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية يف اجلدول  AB-FUBINACA إدراج املادة    

    ١٩٧١  لسنة
، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   

يف  AB-FUBINACAاملادة  صــــوتًا مقابل ال شــــيء وعدم امتناع أحد عن التصــــويت، إدراج ٤٨
  .١٩٧١ لسنةاجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية 

    
    ٦٣/٦املقرر     
) 5F-AMB-PINACA )5F-AMB, 5F-MMB-PINACAإدراج املادة     

    ١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  يف
، ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســـــتها الســـــادســـــة، املعقودة يف   
 5F-AMB-PINACAصــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتناع أحد عن التصــويت، إدراج املادة   ٤٩  بأغلبية

)5F-AMB, 5F-MMB-PINACA ١٩٧١) يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة.  
  

    ٦٣/٧املقرر     
) يف اجلدول الثاين من 5F-MDMB-PICA)5F-MDMB-2201 إدراج املادة     

    ١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
سادسة، املعقودة يف    ستها ال  ٤٨، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جل

-5F-MDMB-PICA )5F-MDMBصوتًا مقابل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، إدراج املادة 

  .١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )2201
    

    ٦٣/٨املقرر     
يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات  4F-MDMB-BINACAإدراج املادة     

    ١٩٧١العقلية لسنة 
، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   

يف  4F-MDMB-BINACAصوتًا مقابل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، إدراج املادة  ٤٩
  .١٩٧١من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  اجلدول الثاين

    
    ٦٣/٩املقرر     
  كلوروميثكاثينون، كليفيدرون) يف اجلدول الثاين -٤( CMC-4إدراج املادة     

    ١٩٧١من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
، ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســـتها الســـادســـة، املعقودة يف   
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 CMC-4صـــوتًا مقابل ال شـــيء وعدم امتناع أحد عن التصـــويت، إدراج املادة  ٤٩بأغلبية 
  .١٩٧١كلوروميثكاثينون، كليفيدرون) يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة -٤(
    

      ٦٣/١٠املقرر     
يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية  إيثيل هيكسيدرون-Nإدراج املادة     

    ١٩٧١لسنة 
، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   

إيثيل هيكسيدرون يف -Nصوتًا مقابل ال شيء وعدم امتناع أحد عن التصويت، إدراج املادة  ٤٨
  .١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 

    
      ٦٣/١١املقرر     
    ١٩٧١يف اجلدول الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  alpha-PHP املادةإدراج     

، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   
يف اجلدول  alpha-PHPصــوتًا مقابل ال شــيء وعدم امتناع أحد عن التصــويت، إدراج املادة  ٤٩

  .١٩٧١الثاين من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
    

      ٦٣/١٢املقرر     
    ١٩٧١يف اجلدول الرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة   الفلوألربازوالم إدراج مادة    

، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   
صويت، إدراج مادة ٥٠ شيء وعدم امتناع أحد عن الت يف اجلدول   الفلوألربازوالم صوتًا مقابل ال 

  .١٩٧١ملؤثرات العقلية لسنة الرابع من اتفاقية ا
    

      ٦٣/١٣املقرر     
    ١٩٧١يف اجلدول الرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة   إدراج مادة اإلتيزوالم    

، بأغلبية ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤قررت جلنة املخدرات، يف جلســتها الســادســة، املعقودة يف   
يف اجلدول   التصــــويت، إدراج مادة اإلتيزوالمصــــوتًا مقابل ال شــــيء وعدم امتناع أحد عن  ٥٠

  .١٩٧١الرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
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    ٦٣/١٤املقرر     
التغيريات يف نطاق مراقبة املواد: توصيات من منظمة الصحة العاملية بشأن     

   ذات الصلة به  واملواد  اجلدولة املقترحة للقنَّب
إىل ، ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤املعقودة يف إنَّ جلنة املخدِّرات أشارت، يف جلستها السادسة،   

ت عليها االتفاقيات  الوالية املســندة إليها بالتصــويت على التوصــيات بشــأن اجلدولة، حســبما نصــَّ
لة النظر، خالل دورهتا  بة املخدِّرات، وقررت مواصــــــ ية ملراق لدول ية ا حلال ثة والســــــتني، يف ا ثال ال

التوصيات املقدَّمة من منظمة الصحة العاملية بشأن القنَّب واملواد ذات الصلة به، مبراعاة ما تنطوي 
عليه تلك املواد من تعقُّد، بغية توضيح آثار هذه التوصيات وتبعاهتا وتعليلها؛ وقررت التصويت يف 

حلفاظ على ســـالمة ، من أجل ا٢٠٢٠دورهتا الثالثة والســـتني املســـتأنفة يف كانون األول/ديســـمرب 
  نظام اجلدولة الدويل.

    
    ٦٣/١٥املقرر     
   االستبيان املحسن واملبسط اخلاص بالتقارير السنوية    

  :٢٠٢٠آذار/مارس  ٤يف إنَّ جلنة املخدِّرات، يف جلستها السابعة، املعقودة   
 )٣٩(،٢٠١٩قررت، عمًال بااللتزام املتعهد به يف اإلعالن الوزاري الصادر يف عام   (أ)  

أن تعتمد االســـتبيان اخلاص بالتقارير الســـنوية بصـــيغته املقدمة إىل اللجنة يف مذكرة األمانة املعنونة 
ط اخلاص بالتقارير الســـنوية" ن واملبســـَّ هبدف حبث وتقييم التقدم املحرز يف  )٤٠("االســـتبيان املحســـَّ

والبيان الوزاري  )٤١(،٢٠٠٩عام تنفيذ مجيع االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي وخطة العمل ل
  )٤٣(؛٢٠١٦والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لعام  )٤٢(،٢٠١٤املشترك لعام 

                                                           
شتركة الوزاري بشأن تعزيز إجراءاتنا على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا امل اإلعالن  )٣٩(  

 ،٢٠١٩الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائقبالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها (انظر 
 ).باء القسم األول، الفصل ،(E/2019/28) ٨امللحق رقم 

 اعتماد يستتبع وال. E/CN.7/2020/12االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة يف الوثيقة  يرد  )٤٠(  
 .الصلة  ذات االجتماع ورقة يف الواردة التوجيهية للمبادئ اعتمادها السنوية بالتقارير اخلاص لالستبيان اللجنة

السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة  اإلعالن  )٤١(  
 ).جيم القسم األول، الفصل ،E/2009/28 الوثيقةاملخدِّرات العاملية (انظر 

، لتنفيذ الدول ٢٠١٤ عام الوزاري املشترك املنبثق عن استعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املستوى، يف البيان  )٤٢(  
األعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة 

 ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائقمشكلة املخدِّرات العاملية (انظر 
(E/2014/28)، جيم القسم األول، الفصل.( 

 راتاملخدِّ ملشكلة بالتصدي املشترك"التزامنا  املعنونة العامة، للجمعية الثالثني االستثنائية للدورة اخلتامية الوثيقة  )٤٣(  
 .٣٠/١-دا قرارها يف العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت"، فعَّال حنو على ومواجهتها العاملية



E/2020/28 
E/CN.7/2020/15 

 

33 V.20-01954
 

أقرت بوجود ممارسات وُنهج وطنية خمتلفة جلمع البيانات املتعلقة باملسائل املتصلة   (ب)  
مجع البيانات، مع إقرارها أيضــــــًا  باملخدِّرات، وبوجود ســــــياقات جمتمعية وطنية متنوعة يف عملية

 بأمهية حتسني قابلية البيانات املبلَّغ عنها للمقارنة؛

طلبت إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل تقدمي دعمه   (ج)  
التقين والفين املعزز وخدمات بناء القدرات بشــــكل هادف وفعَّال ومســــتدام إىل الدول األعضــــاء 

تطلبها، بالتعاون الوثيق مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة العاملية وســــــائر  اليت
الشـــركاء املعنيني، هبدف تعزيز القدرات الوطنية على مجع البيانات من أجل حتســـني معدالت الرد 

تزامات، وتوســــيع النطاق اجلغرايف واملواضــــيعي لإلبالغ عن البيانات ذات الصــــلة وفقًا جلميع االل
 ودعت اجلهات املاحنة القائمة والناشئة إىل توفري موارد من خارج امليزانية هلذه األغراض؛

طلبت إىل الدول األعضاء أن تبذل كل ما يف وسعها الستكمال وتقدمي ردودها   (د)  
على االســـتبيان اخلاص بالتقارير الســـنوية، وفقًا لتشـــريعاهتا الوطنية، على وجه الســـرعة ويف موعد 

 حزيران/يونيه من كل عام؛  ٣٠يتجاوز   ال

طلبت إىل الدول األعضـــاء أيضـــًا أن تعيِّن جهة وصـــل وطنية، حســـبما يناســـب   )(ه  
ســــياقها الوطين، لتيســــري إجناز االســــتبيان اخلاص بالتقارير الســــنوية، بالتشــــاور مع بعثاهتا الدائمة 

 فيينا.  املعتمدة لدى مكتب األمم املتحدة يف
   


