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الفصل األول
المسائل التي تستدعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها
أو التي يوجَّه انتباهه إليها
مقررين َّ
مقدمان إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادهما
ألف -مشروعا َّ
-1

ِّ
الممررير التاليير:
لد ا قتراد ثا جتماتي ااتتماد مشرثتي َّ
توصي ل ن ُة المادراو الم َ

المقرر األول
مشروع
َّ
تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الرابعة والستين وجدول األعمال المؤقت لدورتها

الخامسة والستين

َّ
إن الم لد ا قتراد ثا جتماتي:
(ا)

يحيط تلما بتمرير ل نة المادراو تر اتماا دثرتاا الرااعة ثالفتير

(ب)

اممرر الل نة 1/55
يحيط تلما ايضا َّ

(ج)

يوافق تلد جدثا األتماا المؤقت للدثرة الاامفة ثالفتير الوارد ادناا

جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين للجنة المخدرات
-1

انتااب اتضاء المكتب

-2

إقرار جدثا األتماا ثالمفائل التنظيمية األخر

-3

المناقشة العامة

ال زء العملي
-4
(ا)

مفائل اادارة ا ستراتي ية ثالميزانية ثالشؤثن اادارية:
تمل ال ريق العامل الحكومي الدثلي الدائم الم توح العضأ أ أ أ أأوية المعني بتحفأ أ أ أ أأير حوكمة مكتب

األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثثضعه المالي

(ب) التوجياأاو المتعلمأة امفأ أ أ أ أ أ أأائأل الفأ أ أ أ أ أ أيأاسأ أ أ أ أ أ أأة العأامأة ثالميزانيأة ل رنأام الماأدراو التأااع لمكتأب
األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة

(ج) اساليب تمل الل نة
(د)

تكوير مالك موظ ي مكتأأب األمم المتحأأدة المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ثالمفأ أ أ أ أ أ أ أأائأأل األخر

ذاو الرلة

ال زء المعيار
-5
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(ا)

التغييراو في نطاق مراقبة المواد

(ب) التحأديأاو التي تواجااأا ل نأة الماأدراو ثمنظمأة الرأ أ أ أ أ أ أحأة العأالميأة ثالايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو
ثاألتماا التي س أ أأتض أ أأطلع باا مف أ أأتم ال في م اا اس أ أأتعراض المواد اإية اس أ أأتبانة إمكانية إص أ أأدار

توصياو اشلن جدثلتاا

(ج) الايئة الدثلية لمراقبة المادراو
(د)

التعاثن الدثلي لض أ أ أ أأمان توافر العماقير المادرة ثالمؤثراو العملية لألغراض الط ية ثالعلمية مع
منع تفري اا

(ذأ) المفائل األخر الناشئة تر المعاذداو الدثلية لمراقبة المادراو
-6

متااعة تن ي جميع ا لتزاماو الواردة في ااتالن الو ار الر أ أ أ أ أأادر في تا  2019تلد الر أ أ أ أ أأعيد

-7

التعاثن ثتنفيق ال اود فيما بير الوكا و في الترد لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا

-8

توصياو الايئاو ال رعية التااعة لل نة

-9

مف أ أ أ أ أأاذماو الل نة في تمل الم لد ا قتر أ أ أ أ أأاد ثا جتماتي ،تماش أ أ أ أ أأيا مع قرار ال معية العامة

الوطني ثااقليمي ثالدثلي ،مر اجل الترد لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا

 ،305/72اما في ذلك متااعة خطة التنمية المفتدامة لعا  2030ثاستعراضاا ثتن ي ذا
***

 -10جدثا األتماا المؤقت للدثرة الفادسة ثالفتير لل نة
 -11مفائل اخر
 -12اتتماد تمرير الل نة تر اتماا دثرتاا الاامفة ثالفتير

المقرر الثاني
مشروع
َّ
ِّ
المخدرات
تقرير الهيئة الدولية لمراقبة
َّ
إن الم لد ا قتراد

ِّ
المادراو لعا .2020
ثا جتماتي يحيط تلما بتمرير الايئة الدثلية لمراقبة

()1

باء -المسائل التي ُيوجَّه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي إليها
-2

الممرراو التالية التي اتتمدتاا الل نة:
ُيوجَّه انتباا الم لد ا قتراد ثا جتماتي إلد الم ارراو ث َّ

__________

(E/INCB/2020/1 )1
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القرار 1/64
بيان لجنة المخدرات بشأن آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-على تنفيذ
ِّ
ِّ
المخدرات العالمية
بالتصدي لجميع جوانب مشكلة
االلتزامات المشتركة للدول األعضاء
ومواجهتها

ِّ
َّ
المادراو،
إن ل نة
تعتمد ال يان التالي اشألن آثار جائحة مرض فيرثس كورثنا (كوفيد )19-تلد الترأد ل ميع جوانب
ِّ
المادراو العالمية ثمواجاتاا:
مشكلة
بيان بشأن آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-على تنفيذ االلتزامات المشتركة للدول األعضاء
ِّ
ِّ
المخدرات العالمية ومواجهتها
بالتصدي لجميع جوانب مشكلة
-1

تعرب ل نأة الماأدراو تر قلماأا البأال إ اء اآلثأار المأدمرة ل أائحأة مرض فيرثس كورثنأا (كوفيأد)19-

في جميع انحاء العالم ،ثتحيي ذكر ض أأحاياذا ثتش أأيد االمف أأت ي ير األثائل ثس أأائر األش أأااص ال ير يف أأاذمون
في الترأد لتلك ال ائحة اما ي لونه مر جاود ثما ي دثنه مر رثح ا لت از معرضأير ان فأام ثاسأرذم في سأ يل

ذلك لمااطر صحية االغة في كثير مر األحيان
-2

تؤكد الل نة مر جديد التزاماا االتعاثن الدثلي ثبغاياو ميثاق األمم المتحدة ثمبادئه ،ثترحب امبادراو

األمم المتحدة الرامية إلد التر أ أأد للتحد العالمي ال

ت رض أ أأه جائحة كوفيد ،19-ث س أ أأيما مر خالا تن ي

خطة التنمية المف أ أ أ أأتدامة لعا  ،2030ثتش أ أ أ أأير في ذ ا الر أ أ أ أأدد إلد دثرة ال معية العامة ا س أ أ أ أأتثنائية الحادية

ثالثالثير ،التي تمدو مر اجل الترد ل ائحة كوفيد19-
-3

تدرك الل نة العواقب الوخيمة ل ائحة كوفيد 19-تلد جميع جوانب مشكلة المادراو العالمية

-4

تشأ أ أأير الل نة إلد التزاماو الدثا األتضأ أ أأاء بتعزيز ااجراءاو المتا ة تلد كل مر الرأ أ أأعيد الوطني

ثااقليمي ثالدثلي للتع يل بتن ي ا لتزاماو المش أأتركة االتر أأد لمش أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا ،ثتش أ ع

الدثا األتضاء تلد مواصلة جاودذا ،مع مراتاة العواقب المترلة االمادراو المترتبة تلد ذ ا ال ائحة

تعيد الل نة تلكيد التزاماا ااحت ار ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانفأ أ أ أأان ثحرياته األسأ أ أ أأاسأ أ أ أأية ثالكرامة
-5
ِّ
االمادراو ،اما يشأ أأمل تدابيرذا
المتلصأ أألة ل ميع األفراد ثسأ أأيادة المانون لد صأ أأوي ثتن ي الفأ أأياسأ أأاو الااصأ أأة
المتا ة للترد ل ائحة كوفيد19-

-6

تمر الل ن أأة ا اود اجازة إن أأاذ الم أأانون ثقواو األمر في مك أأافح أأة ا ت أأار ا أأالما أأدراو ثال رائم ذاو

الرأألة ثتدتماا ،منوذة الن ال اود المتواصأألة لموظ ي تلك األجازة ثافراد تلك المواو ،التي ي لوناا في خضأأم

جائحة كوفيد ،19-معرضأأير ان فأأام ثاسأأرذم في كثير مر األحيان لمااطر صأأحية االغة ،قد اسأ رو تر يادة
في تملياو القبض تلد ال ناة ثضبط المادراو ثمرادرة الممتلكاو ثت ميد الموجوداو

-7

تتمد الل نة با ا ااتالن إلد المنتد الف أ أ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أ أأي الرفيع المف أ أ أ أ أ أأتو المعني االتنمية المف أ أ أ أ أ أأتدامة

لعا  ،2021ال

س أ أأيكون موض أ أأوته الرئيف أ أأي ذو ”التعافي المف أ أأتدا ثالمرن مر آثار جائحة كوفيد 19-تلد

نحو يعز األاعاد ا قترأ أ أأادية ثا جتماعية ثال يئية للتنمية المفأ أ أأتدامة :بناء مفأ أ أأار شأ أ أأامل ثفعاا لتحميق خطة

تا  2030في سأ أ أأياق تمد العمل ثاان ا مر اجل التنمية المفأ أ أأتدامة  ،كمفأ أ أأاذمة مواضأ أ أأيعية مناا في ذلك
المنتد تضاأ إلد ما قدمته اال عل مر مفاذماو في تا 2021
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االتجاهات والتحديات والعقبات الجديدة التي تفرضها جائحة كوفيد 19-في مواجهة مشكلة المخدرات

العالمية بجميع جوانبها
-8

تشأأدد الل نة تلد ان ال ائحة ثتملياو ااغالق الشأأامل الناجمة تناا قد اديا إلد ظاور انماط جديدة

-9

تالحظ الل نة ظاور ادلة في اعض ال لدان تلد تزايد احتما و ااصأأااة المراض اشأأد خطورة ثالوفاة

ستعماا المادراو تلد نحو غير مشرثع ،مثل التعاطي المتعدد المواد

بير األش أ أ أأااص ال ير يعانون مر اض أ أ أأطراااو ناجمة تر تعاطي المادراو ،ث س أ أ أأيما الف أ أ أ ناء منام ،اف أ أ أ ب

كوفيد 19-نتي ة ألثضاتام الرحية األساسية ثغيرذا مر العوامل التي قد تت اقم خالا ال ائحة
-10

تفلم الل نة ،اف ب ط يعة ال ائحة ،الن المرافق التمليدية المعنية اا ض الطلب ،التي كثي ار ما تتطلب

التعامل الشأ أ أأارأ أ أأي مع الناس ،تواجه تحدياو متزايدة في توفير تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية
ثالتعأأافي ثاتأأادة التأألذيأأل ثاتأأادة اادمأأاج ا جتمأأاتي ،فضأ أ أ أ أ أ أأال تر التأأدابير الراميأأة إلد التمليأأل إلد ادند حأأد

مما يترتب تلد تعاطي المادراو مر آثار ضأأارة تلد الرأأحة العامة ثتواقب اجتماعية ،تلد اقل تمدير بن د
مفتواذا الفابق ل ائحة كوفيد19-

-11

تالحظ الل نأة املق ان قأدراو الاأدمأاو العالجيأة ثالرأ أ أ أ أ أ أأحيأة المتعلمأة أا الماأدراو قأد تتألثر مر جراء

التحدياو التي تواجااا النظم الرأأحية اف أ ب جائحة كوفيد ،19-مما قد يتف أ ب في يادة في الوفياو المترأألة
بتعاطي المادراو

-12

تالحظ الل نة املق ما تواجاه الدثا األتضأاء مر صأعوباو في ضأمان اسأتمرار الحرأوا تلد المواد

الااضأ أأعة للمراقبة الدثلية ثتوافرذا لالسأ أأتعماا في األغ ارض الط ية ثالعلمية في جميع انحاء العالم ،ثتعرب تر

تمأديرذأا لعمأل الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ،كأل في إطأار

ث يته ،في دتم الدثا األتضاء لضمان الحروا تلد ذ ا العماقير ثتوافرذا ،ثك لك في التوعية با ا المشكلة
-13

تشأ أ ع الل نة الدثا األتضأ أأاء تلد مواصأ أألة العمل تلد إ الة العقباو التي تعترض الحرأ أأوا تلد المواد

الااض أأعة للمراقبة ثتوافرذا لالس أأتعماا في األغراض الط ية ثالعلمية ،مع منع اس أأتاداماا غير الط ي اث تفأ أري اا إلد
المنواو غير المشأ أأرثتة ،اما في ذلك العوائق المترأ أألة االتش أ أريعاو ثالنظم الرقابية ثنظم الرتاية الرأ أأحية ثميفأ أأورية

التكل ة ثتدريب اخترأ أ أ أأاصأ أ أ أأيي الرتاية الرأ أ أ أأحية ثالتثقير ثالتوعية ثاتداد التمديراو ثالتمييم ثاابالي ثتحديد اسأ أ أ أأد

مرجعية لقياس اس أأتاالك المواد الااض أأعة للمراقبة ثالتعاثن ثالتنف أأيق الدثليير ،ثذلك ااألخا بادأ ض أأمان تحف أأير

س ل الترد لما قد يحدث في المفتم ل مر اثبئة تالمية النطاق ثما قد يفت د مر تاديداو اخر
-14

تالحظ الل نأأة ان جأأائحأأة كوفيأأد 19-ربمأأا تكون قأأد اثرو في ال أأدايأأة تلد ارتأأة الماأأدراو ثانتأأاجاأأا

ثصأأنعاا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشأأرثع ،ثربما تكون قد تماضأأت ايضأأا تر اسأأاليب جديدة لرأأنع اعض

انواع المادراو ثتو يعاا ثتفويماا ثا ت ار باا
-15

تدرك الل نة ان التغييراو في درثب التاريب ثاسأ أأاليب ا ت ار ،اما في ذلك يادة التاريب تر طريق

البحر ثبيع المادراو ت ر اانترنت مر خالا الشأ أأبكة الا(ية ("الداركنت") ثالشأ أأبكة الظاذرة تلد الف أ أواء ،ادو

إلد ظاور تحدياو جديدة اما سلطاو إن اذ المانون
-16

تالحظ الل نأة املق ان مر المحتمأل حأدثث نما في تمويأل المبأادراو المترأ أ أ أ أ أ ألأة اأالماأدراو ثااعأاد

للموارد تناأأا خالا فترة ال أأائحأأة ثمأأا اعأأدذأأا ،امأأا في ذلأأك المبأأادراو المتعلمأأة اأأالوقأأايأأة ثالعالج مر تعأأاطي
المادراو ثما يترل باا مر خدماو صحية ثاجتماعية ثانشطة للتنمية ال ديلة ثان اذ للمانون
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-17

تأأدرك الل نأأة ان جأأائحأأة كوفيأأد 19-قأأد تؤد  ،تلد المأأد الطويأأل ،إلد يأأادة في ارتأأة الماأأدراو

ثانتاجاا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشأأرثع ثغير ذلك مر األنشأأطة ااجرامية المترأألة االمادراو ،ثك لك في
ا ضطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو ثما يترل باا مر تواقب صحية ثاجتماعية
الممارسات الجيدة والفرص المتاحة

 -18تف أ أ أ أألم الل نة الن جائحة كوفيد 19-افض أ أ أ أأت إلد اس أ أ أ أأتحداث ُنا جديدة ثم تكرة للوقاية ثالعالج مر
تعاطي المادراو ثلتوفير الادماو الرأ أ أأحية ثا جتماعية ذاو الرأ أ أألة مر شأ أ أألناا ان تؤد إلد تعزيز التعاثن

بير سأألطاو الرأأحة العامة ثاجازة إن اذ المانون ثسأأائر ال ااو المعنية صأأاحبة المرأألحة في الدثا األتضأأاء

تلد كل مر المفتو الوطني ثااقليمي ثالدثلي
-19

تالحظ الل نة ان اعض النظم الر أ أ أأحية ،في إطار س أ أ أأعياا للحد مر مااطر انتماا تدث كوفيد19-

المرتبطة بتمديم الادماو شأارأيا ،قد اسأتحدثت منرأاو ثاجراءاو للرأحة االكترثنية اث توسأعت في اسأتادا

المائم مناا ألغراض الوقاية مر تعاطي المادراو ثتوفير األدثية ثالمش أ أأورة ثا س أ أأتش أ أأاراو الال مة ،اما في ذلك
التط يب تر اعد ،ثان ذ ا ا بتكاراو قد تؤد إلد انتااج استراتي ياو تالجية جديدة في المفتم ل

-20

تؤكأد الل نأة تلد اذميأة دثر الاأدمأاو العالجيأة ثا جتمأاعيأة المتعلمأة اأالماأدراو ثالأدتم مر األقران

-21

توجه الل نة ا نتباا إلد اذمية ممارس أأة اتماا الرص أأد ثالتمييم ثجمع ال ياناو ار أأورة منا ية في تن ي

ثانشطة التواصل الم تمعية

النا ال ديدة للوقاية ثالعالج مر تعاطي المادراو ثما يترأأل باا مر خدماو صأأحية ثاجتماعية ،ثذلك ابتغاء

التث ت تلميا مر ان ذ ا التدخالو تحمق اآلثار المرجوة مر تعزيز نظم ض أأمان ال ودة ،تند ا قتض أأاء ،ثتبادا
المعلوماو في إطار الل نة اشأ أ أ أألن افضأ أ أ أأل الممارسأ أ أ أأاو في ذ ا التدخالو ام رد إثباو فعاليتاا تلميا ،ثتحيط

الل نة تلما امف أ أأاذمة الش أ أأبكة العلمية غير الرس أ أأمية لمكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة
الرحة العالمية في ذ ا الردد

-22

تؤكد الل نة اذمية اس أأتادا منر أأاو قواتد ال ياناو المائمة تلد اانترنت ،مثل المنر أأاو التي يديرذا

مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثالايئة الدثلية لمراقبة المادراو ،مر اجل يادة التعاثن ال عاا

بير موظ ي إن اذ المانون ثموظ ي الطب الش أ أ أ أ أ أأرتي ثالمات راو ال نائية في جمع ال ياناو الال مة للتعرأ تلد

ماهية المواد ثكش اا ثتبادا تلك ال ياناو
-23

تحيط الل نة تلما االموجز البحثي ال

كوفيد 19-ثس أ أ أ أألف أ أ أ أألة اامداد االمادراو،

()2

اتدا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة اشألن جائحة

ثك لك ااجتماتاو الا راء ثالمنتدياو الش أ أ أ أأبكية التي تنظماا المنظماو

الدثلية ثااقليمية المعنية اشلن المواضيع ذاو الرلة االمادراو ،ثالتي تشكل منابر قيمة لتبادا المعلوماو

-24

تف أ أ أ أ أألم الل نة الن يادة التباتد ا جتماتي ثالعزلة العامة خالا جائحة كوفيد 19-قد جعال مر اس أ أ أ أ أأتادا

منرأاو المطاع الااص لتفأويق المادراو ثبيعاا ثنملاا ثتمويل ا ت ار باا تلد نحو غير مشأرثع  -ثذو سأمة مر
سأأماو بيئة ا ت ار االمادراو من تدة سأأنواو  -ثسأأيلة مالئمة لشأراء المادراو ثتفأأليماا ،ث ادا مر الحاجة إلد ان

تعمأل اجازة إن أاذ المأانون ثالرقأااأة التنظيميأة ثغيرذأا مر الف أ أ أ أ أ أألطأاو المعنيأة تلد إشأ أ أ أ أ أ أراك المطأاع الاأاص ،حف أ أ أ أ أ أأب

__________

(United Nations Office on Drugs and Crime, “COVID-19 and the drug supply chain: from production )2
)and trafficking to use”, Research Brief (Vienna, 2020
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ا قتضأ أ أأاء ،في جاودذا حتد يفأ أ أأاتدذا تلد كشأ أ أ

ثاتتراض تملياو ا ت ار االمادراو ،ثتحيط تلما ااجتماتاو

افرقة الا راء ذاو الرلة التي تمدتاا الايئة الدثلية لمراقبة المادراو ثجااو اخر اشلن ذ ا المواضيع
-25

تمر الل نة االدثر الاا ال

تض أ أ أ أأطلع اه األثس أ أ أ أأاط العلمية ثاألكاديمية ثالم تمع المدني ،ث س أ أ أ أأيما

المنظماو غير الحكومية ،ثالمطاع الااص في المف أ أ أ أ أأاذمة في جاود الدثا األتض أ أ أ أ أأاء الرامية إلد التر أ أ أ أ أأد

لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا ،ث سيما في سياق جائحة كوفيد19-
اإلجراءات المطلوب اتخاذها
-26

تشأأدد الل نة تلد ان الترأأد لمشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا امران يتطلبان ب ا جاود منفأأمة

-27

تش أ أ أ ع الل نة الدثا األتضأ أ أأاء تلد النظر في توسأ أ أأيع نطاق تغطية نظم الوقاية ثالعالج مر تعاطي

متعددة التارراو ،ثان ذ ا ال اود ينبغي ان تربح اثلوية تليا في فترة ما اعد جائحة كوفيد19-

المادراو ثما يتر أ أ أأل باا مر خدماو ص أ أ أأحية ثاجتماعية ثتعزيزذا بادأ يادة قدرتاا تلد الر أ أ أأمود مر اجل
الترد ا عالية لما قد يحدث في المفتم ل مر اثبئة تالمية النطاق ثما قد يفت د مر تاديداو صحية اخر

-28

ت أش ع الل نة الدثا األتضأاء ثال ااو المعنية صأاحبة المرألحة تلد ان تواصأل العمل ،في سأياقاتاا

الوطنية ،تلد اسأأتحداث ثتن ي نظم م تكرة لتوفير خدماو العالج ثالتعافي مر تعاطي المادراو ،مثل منرأأاو

ثاجراءاو الرأ أ أ أأحة االكترثنية ،في بيئة ما اعد ال ائحة مر اجل يادة فرص الحرأ أ أ أأوا تلد العالج ثالتعافي،

تند ا قتضاء ،تلد نحو يتفم االك اءة ثاليفر ثالدثا
-29

تش أ ع الل نة ال اود الوطنية ثااقليمية ثالدثلية الرامية إلد ترثي بدائل اقتر أأادية مف أأتدامة ،ث س أأيما لد

الم تمعاو المحلية المتلثرة النشأطة راتة المادراو ثصأنعاا ثانتاجاا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشأرثع ثغيرذا مر
األنشأأطة غير المشأأرثتة المترأألة االمادراو في المناطق الحض أرية ثالري(ية اث المعرضأأة للتلثر امثل تلك األنشأأطة،
اما يش أ أ أ أ أأمل تعزيز تلك ال دائل مر خالا برام التنمية ال ديلة الش أ أ أ أ أأاملة ،ث س أ أ أ أ أأيما االرجوع إلد مبادئ األمم المتحدة

اارشادية للتنمية ال ديلة )3(،مما قد يفاتد تلد التا(ير مر ا تواقب اقترادية سل ية ل ائحة كوفيد19-
-30

تدتو الل نة الدثا األتضأأاء إلد ان تواصأأل العمل تلد تدعيم التدابير ثا سأأتراتي ياو المائمة ثاثجه

التعاثن ثالشأراكة بير الوكا و ثتلد الرأعيد الدثلي ،رذنا بتوافر الموارد ،مر اجل ضأمان الحرأوا تلد المواد

الااضأ أ أأعة للمراقبة ثتوافرذا لالسأ أ أأتعماا في األغراض الط ية ثالعلمية ،مما قد يحفأ أ أأر س أ أ أ ل الترأ أ أأد لحا و

الطوارئ في المفتم ل ،اما في ذلك حا و الرتاية الط ية الطارئة
-31

تش أ أ ع الل نة الدثا األتض أ أأاء تلد توس أ أأيع انش أ أأطة إن اذ المانون التي تف أ أأتادأ طرائق ا ت ار التي

-32

تش أ أ أ أ ع الل نة جميع الدثا األتضأ أ أ أأاء تلد مواصأ أ أ أألة العمل تلد منع ثمكافحة تف أ أ أ أريب الفأ أ أ أأالئ

ظارو اث ا دادو في سياق جائحة كوفيد 19-ثتلد يادة التنفيق بير الدثا األتضاء
ثالفالئ

األثلية ثا ت ار باا ستاداماا في األنشطة غير المشرثتة خالا جائحة كوفيد 19-ثما اعدذا

-33

تحث الل نة الدثا األتضأ أ أ أ أ أأاء تلد تعزيز التعاثن الثنائي ثااقليمي ثالدثلي لمكافحة اسأ أ أ أ أ أأتغالا المت رير

-34

تايب الل نة االدثا األتضأاء ان توسأع مر إمكانياو الحرأوا تلد العالج مر ا ضأطراااو الناجمة

االمادراو ألساليب ا ت ار ثدرثب التاريب التمليدية ثالمفتادمة ت ر اانترنت خالا جائحة كوفيد 19-ثما اعدذا

تر تعاطي المادراو للف ناء ثتعزيز الرقااة ال عالة في ذ ا الردد ،اما في ذلك خالا جائحة كوفيد19-

__________

( )3مرفق قرار ال معية العامة 196/68
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-35

تالحظ الل نة ان م دا المف أ أأؤثلية العامة ثالمش أ أأتركة ينبغي ان يظل في ص أ أألب التعاثن الدثلي اش أ أألن

-36

تلتز الل نة بتشأ أ أ يع العمل تلد تمديم المف أ أأاتدة التمنية ثانش أ أأطة بناء المدراو إلد الدثا األتض أ أأاء،

جميع جوانب مشكلة المادراو العالمية

ث سيما اشدذا تضر ار مر جائحة كوفيد ،19-بناء تلد طل اا مر اجل الترد لمشكلة المادراو العالمية

 -37تدتو الل نة مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ،ارأ أ أ أ أ ته الايئة الرئيف أ أ أ أأية في منظومة
ِّ
المادراو العالمية ثمواجاتاا ،إلد ان يمو  ،االتنفأأيق مع كياناو األمم
األمم المتحدة المعنية االترأأد لمشأأكلة
المتحأدة ذاو الرأ أ أ أ أ أ ألأة ثالمنظمأاو الأدثليأة األخر  ،كأل في إطأار ث يتأه ،اأعجراء احوث ثجمع بيأانأاو تر آثأار

جائحة كوفيد 19-تلد مشكلة المادراو العالمية ثان يطلع الل نة اانتظا تلد التمد المحر في ذ ا الردد
-38

تدتو الل نة الدثا األتضأاء ثالايئة الدثلية لمراقبة المادراو ،في إطار الماا الموكلة إلياا اممتضأد

المعاذداو ،إلد مواصأ أ أ أ أألة تطوير الحوار بيناما ،اما في ذلك مر خالا إجراء مشأ أ أ أ أأاثراو منتظمة ثاي اد اعثاو

قطرية مر الايئة ،مر اجل مف أ أ أ أ أأاتدة الدثا األتض أ أ أ أ أأاء في جاودذا الرامية إلد تن ي ا ت اقياو الدثلية الثالث

لمراقبة المادراو تن ي ا فعا
-39

تدتو الل نة الدثا األتضأ أ أأاء ثسأ أ أأائر ال ااو المعنية صأ أ أأاحبة المرأ أ أألحة إلد ان تتبادا ،مر خالا

الل نة ،الممارسأاو ال يدة ثالدرثس المفأت ادة تلد الرأعيد الوطني مر اجل تحفأير الفأياسأاو الوطنية المتعلمة
االمادراو ،حتد تتمكر الدثا األتضأأاء مر الترأأد افأأرتة اك ر لما قد يحدث في المفأأتم ل مر اثبئة تالمية

النطاق ثما قد يفت د مر تاديداو اخر
-40

تحث الل نة الدثا األتض أ أ أ أأاء تلد ض أ أ أ أأمان ا يتال

ا مر المتض أ أ أ أأررير مر مش أ أ أ أأكلة المادراو

العالمية تر الركب في ا سأأت ادة مر التدابير الرأأحية المتا ة للترأأد ل ائحة كوفيد 19-ثمر ال اود الرامية
إلد التا(ير مر تواقب ال ائحة المترلة االمادراو

-41

تلتز الل نأة اأعيالء ا ذتمأا الواجأب آلثأار جأائحأة كوفيأد 19-خالا منأاقش أ أ أ أ أ أ أأاتاأا المواضأ أ أ أ أ أ أأيعيأة في

تا  2021اش أ أ أ أ أألن تن ي جميع ا لتزاماو الف أ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أأاتية الدثلية المتعلمة االمادراو في إطار متااعة ااتالن
الو ار لعأا  2019اش أ أ أ أ أ أ أألن تعزيز إجراءاتنأا تلد الرأ أ أ أ أ أ أأعيأد الوطني ثااقليمي ثالأدثلي ابتغأاء التع يأل بتن يأ
()4
ِّ
المادراو العالمية ثمواجاتاا
التزاماتنا المشتركة االترد لمشكلة

-42

ترحب الل نة اال اود التي ت لاا الدثا األتضأ أ أ أ أ أأاء لالمتثاا ألحكا ا ت اقياو الدثلية الثالث لمراقبة

المادراو ثغيرذا مر الر أ أ أ أأكوك الدثلية ذاو الر أ أ أ أألة ثض أ أ أ أأمان تن ي ذا ا عالية ،تلد الرغم مر التحدياو التي

ت رضاا جائحة كوفيد19-
-43

تشأ أ ع الل نة الدثا األتضأ أأاء تلد التع يل بتن ي جميع ا لتزاماو الفأ أأياسأ أأاتية الدثلية المتعلمة االمادراو

احيث يتفأأند المحافظة تلد التمد المحر في الترأأد ل ميع جوانب مشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد كل

مر الرعيد الوطني ثااقليمي ثالعالمي ثمواصلة ذلك التمد في سياق جائحة كوفيد 19-ثتواق اا

__________

( )4انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2019 ،الملحق رقم  ،)E/2019/28( 8ال رل األثا ،المفم ااء
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القرار 2/64
تعزيز التنمية البديلة كاستراتيجية إنمائية التوجه لمراقبة المخدرات ،بما في ذلك
في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-وعواقبها
إن ل نة المادراو،
إذ تف أ أ أألم الن مش أ أ أأكلة المادراو العالمية

تزاا تطرح تحدياو اما ص أ أ أأحة البش أ أ أرية جمعاء ثس أ أ أأالمتاا

ثرفاذاا ،ثاذ تعمد العز تلد التر أأد لا ا التحدياو س أأعيا لض أأمان ان يحيا كل إنف أأان حياة ص أأحية ينعم فياا

االكرامة ثالفال ثاألمر ثا دذار،

ثاذ تؤكد مر جديد ضأ أ أأرثرة ا ضأ أ أأطالع االفأ أ أأياسأ أ أأاو ثال رام المتعلمة االمادراو ،في م ا و مناا

التنمية ،تلد نحو يتوافق مع مماصأ أ أ أأد ثمبادئ ميثاق األمم المتحدة ثالمانون الدثلي ثااتالن العالمي لحموق

اانف أ أ أأان،

()5

ثخر أ أ أأوص أ أ أأا في ظل ا حت ار التا لف أ أ أأيادة الدثا ثس أ أ أأالمتاا ااقليمية ،ثلم دا تد التدخل في

الشأأؤثن الداخلية للدثا ،ثل ميع حموق اانفأأان ثالحرياو األسأأاسأأية ثالكرامة المتلصأألة لألفراد كافة ،ثلم دا

التفأ أأاث في الحموق ثا حت ار المتبادا بير الدثا ،ثك لك لم دا المفأ أأؤثلية العامة ثالمشأ أأتركة ،ثاذ تشأ أأير إلد
اذداأ التنمية المفتدامة ثتلخ في ا تتبار الظرثأ الااصة لل لدان ثالمناطق،

ثاذ تؤكد ان ا ت اقية الوحيدة للمادراو لف أ أ أأنة  1961ار أ أ أأيغتاا المعدلة ب رثتوكوا س أ أ أأنة ،1972

ثات اقية المؤثراو العملية لفنة ،1971

ثالمؤثراو العملية لف أ أ أأنة ،1988

()8

النظا الدثلي لمراقبة المادراو،

()7

()6

ثات اقية األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار غير المشرثع في المادراو

ثك لك الر أ أ أأكوك الدثلية األخر ذاو الر أ أ أألة ،تش أ أ أأكل ح ر الزاثية في

ثاذ تش أ أ أأير إلد ا لتزاماو المتر أ أ أألة االتنمية ال ديلة الواردة في ااتالن الف أ أ أأياس أ أ أأي ثخطة العمل اش أ أ أألن

التعاثن الدثلي صأ أأوب اسأ أأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأ أأكلة المادراو العالمية لعا ،2009

()9

الو ار المش أ أ أ أ أأترك لالس أ أ أ أ أأتعراض الرفيع المف أ أ أ أ أأتو ال
األتضأ أ أ أأاء ليتالن الفأ أ أ أأياسأ أ أ أأي ثخطة العمل،

()10

ثال يان

قامت اه ل نة المادراو في تا  2014لتن ي الدثا

ثك لك الوثيمة الاتامية للدثرة ا سأ أ أ أأتثنائية الثالثير لل معية

العامة ،المعمودة في تا  ،2016ثالمعنونة "التزامنا المش أ أأترك االتر أ أأد لمش أ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا

تلد نحو فعاا"،

()11

ثالتي تاثدو فياا الدثا األتضأأاء تلكيد التزاماا امعال ة المفأأائل ا جتماعية ا قترأأادية

ذاو الرألة االمادراو ،ثالمتعلمة االزراتة غير المشأرثتة للنباتاو المادرة ثبرأنع المادراو ثانتاجاا ثا ت ار

باا ار أ أأورة غير مش أ أأرثتة ،مر خالا تن ي س أ أأياس أ أأاو ثبرام طويلة األمد ثش أ أأاملة ثمف أ أأتدامة ثانمائية التوجه

ثمتوا نة لمراقبة المادراو ،تشأ أ أ أأمل برام تنمية بديلة ،ثتند ا قتضأ أ أ أأاء تنمية بديلة ثقائية ،تندرج ضأ أ أ أأمر إطار

استراتي ياو مفتدامة لمراقبة المحاصيل،

__________

( )5قرار ال معية العامة  217ال

(د)3-

(United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )6
( )7المرجع ن فهvol. 1019, No. 14956 ،
( )8المرجع ن فهvol. 1582, No. 27627 ،

( )9انظر الوثيمة  ،E/2009/28ال رل األثا ،المفم جيم
( )10انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2014 ،الملحق رقم  ،)E/2014/28( 8ال رل األثا ،المفم جيم
( )11قرار ال معية العامة دا ،1/30-المرفق
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ثاذ تش أ أ أأير ايض أ أ أأا إلد ااتالن الو ار اش أ أ أألن تعزيز إجراءاتنا تلد الر أ أ أأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي

ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المشأ أ أأتركة االترأ أ أأد لمشأ أ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا )12(،ال اتتُمد في
ال زء الو ار مر الدثرة الثانية ثالفتير لل نة في تا  ،2019ثال تاثدو فيه الدثا األتضاء تلكيد تزماا،
في إطار الوثائق الفأ أأياسأ أأاتية الحالية ،تلد جملة امور مناا معال ة مشأ أأاكل المادراو ا جتماعية ا قترأ أأادية
المتعلمة بزراتة المحاصأ أ أأيل غير المشأ أ أأرثتة ثانتاج المادراو ثصأ أ أأنعاا ثا ت ار باا ارأ أ أأورة غير مشأ أ أأرثتة،

بوسائل مناا تن ي سياساو ثبرام طويلة األمد ثشاملة ثمفتدامة ثانمائية التوجه ثمتوا نة لمراقبة المادراو،

ثاذ تش أأدد تلد ض أأرثرة النظر ايض أأا في تن ي برام للتنمية ال ديلة في إطار اس أأتراتي ياو مف أأتدامة

لمراقبة المحاصأ أ أ أأيل يمكر ان تشأ أ أ أأمل ،في جملة امور ،إاادة المحاصأ أ أ أأيل غير المشأ أ أ أأرثتة ثان اذ الموانير،

تبعا للف أأياق الوطني ،في ض أأوء ااتالن الف أأياس أأي ثخطة العمل اش أألن التعاثن الدثلي ص أأوب اس أأتراتي ية
متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأ أ أأكلة المادراو العالمية ثالوثيمة الاتامية للدثرة ا سأ أ أأتثنائية الثالثير لل معية
العامة ،مع مراتاة مبادئ األمم المتحدة اارشأ أ أ أأادية المتعلمة االتنمية ال ديلة ،التي اتتمدتاا ال معية العامة

في قرارذا  196/68المؤرخ  18كانون األثا/ديفم ر ،2013

ثاذ ترحأأب اأأانعمأأاد اجتمأأاع فريق الا راء المعني اأأالتنميأأة ال أأديلأأة ،ت ر اانترنأأت ،حوا موض أ أ أ أ أ أأوع "آخر

التطوراو ثاألفكار المتعممة في م اا التنمية ال ديلة" ،ال

اسأ أ أأتضأ أ أأافته المانيا ثبيرث ثتايلند ثمكتب األمم المتحدة

المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ،في ال ترة مر  15إلد  18آذار/مأارس  ،2021ثشأ أ أ أ أ أ أأاركأت فيأه الأدثا األتضأ أ أ أ أ أ أأاء

ثالمنظماو الدثلية ثممثلو الم تمع المدني ثاألثساط األكاديمية،

ثاذ تؤكد مر جديد ان التنمية ال ديلة ذي بديل ذا ثمشأ أ أأرثع ثم د ثمفأ أ أأتدا للزراتة غير المشأ أ أأرثتة

لمحاصأأيل المادراو ثتدبير فعاا لمواجاة مشأأكلة المادراو العالمية ثالتحدياو األخر التي تطرحاا ال رائم

ذاو الرأ أ أ أ أ أ أألة االمادراو ،ثاناا ك لك خيار يفأ أ أ أ أ أ أأاتد في تاليا الم تمعاو مر ظاذرة تعاطي المادراو،

ثاناا احد المكوناو الرئيفأ أأية للفأ أأياسأ أأاو ثال رام المعنية االحد مر إنتاج المادراو ارأ أأورة غير مشأ أأرثتة،

كما اناا جزء

يت از مر ال اود التي ت لاا الحكوماو لتحميق التنمية المفتدامة في م تمعاتاا،

ثاذ تعاثد تلكيد التزاماا ااحت ار ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانف أ أ أ أ أ أأان ثالحرياو األس أ أ أ أ أ أأاس أ أ أ أ أ أأية ثالكرامة

المتلصلة لألفراد كافة ثسيادة المانون لد صوي ثتن ي الفياساو المتعلمة االمادراو،
ثاذ تش أ أ أ أأير إلد خطة التنمية المف أ أ أ أأتدامة لعا ،2030

()13

ثتؤكد ان تن ي مبادئ األمم المتحدة اارش أ أ أ أأادية

المتعلمة االتنمية ال ديلة ينبغي ان يتواء مع مفأ أ أ أ أ أأار ال اود الم ثلة لتحميق تلك األذداأ في إطار اذداأ التنمية

المف أ أأتدامة ذاو الر أ أألة امف أ أأللة التنمية ال ديلة ،التي تندرج في إطار ث ية ل نة المادراو ،ثان ال اود الرامية إلد

تحميق اذداأ التنمية المفتدامة ثالترد ا عالية لمشكلة المادراو العالمية ذي جاود متكاملة ثمتعاضدة،

ثاذ تالحظ مع الملق احتماا نما التمويل ثتحويل الموارد تر المبادراو المتر أ أ أ أألة االمادراو ،اما فياا

المبادراو المتعلمة االتنمية ال ديلة ،في فترة ال ائحة ثما اعدذا،

ثاذ تف أألم االتحدياو الك يرة التي تطرحاا جائحة مرض فيرثس كورثنا (كوفيد )19-تلد الر أأعيد الدثلي

ثااقليمي ثالوطني ،ثالتي ربمأا فاقمأت البطأالة ثاضأ أ أ أ أ أ أأع أت منظوماو الدتم ا جتمأاتي ثتممأت تد المفأ أ أ أ أ أ أأاثاة
ثاثرو في س أ ل عيش األشأأااص المعرضأأير لمااطر الزراتة غير المشأأرثتة لمحاصأأيل المادراو ،إلد جانب

األنشأ أ أ أ أ أ أطأة األخر غير المشأ أ أ أ أ أ أأرثتة التي تترأ أ أ أ أ أ أأل االماأدراو ثالتي قد تؤد إلد يادة في ذ ا الزراتة غير

__________

( )12انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2019 ،الملحق رقم  ،)E/2019/28( 8ال رل األثا ،المفم جيم
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المش أ أ أأرثتة ثفي ال رائم المتر أ أ أألة االمادراو ،ثذي تحدياو قد تعوق تمد جاود التنمية ال ديلة ،ثاذ تؤكد اذمية
التعاثن الدثلي في الترد لا ا التحدياو ثمواجاتاا تلد نحو شامل تلد اساس المفؤثلية العامة ثالمشتركة،
الض أ أأع

ثاذ تف أألم ايض أ ا الن برام التنمية ال ديلة يمكر ان تف أأام في ال اود التي ت لاا الدثا األتض أأاء لمعال ة اثجه
اانف أ أأاني ،ثمناا ال مر ثالبطالة ثانعدا ال رص ثالتمييز ثالتاميش ا جتماتي ،إلد جانب تعزيزذا تلد نحو

متبادا ال اود الرامية إلد تحميق اذداأ التنمية المفتدامة ،ثفما لاطة التنمية المفتدامة لعا ،2030
-1

تش أ أ أ ع الدثا األتضأ أ أأاء تلد يادة ال اود الرامية إلد تعزيز برام التنمية ال ديلة لدتم الفأ أ أأكان

المتضأأررير مر الزراتة غير المشأأرثتة لمحاصأأيل المادراو اث المعرضأأير لمااطر تلك الزراتة ،مما قد يفأأام

في ال اود الرامية إلد إتادة ال ناء اشكل افضل اعد جائحة مرض فيرثس كورثنا (كوفيد )19-ااستادا افضل

الممارس أ أ أ أأاو ثالدرثس المف أ أ أ أأت ادة مر مبادئ األمم المتحدة اارش أ أ أ أأادية المتعلمة االتنمية ال ديلة ،ثتعاثد في ذ ا

الر أأدد تلكيد طااع التكامل ثالتعاض أأد بير ال اود الرامية إلد تحميق اذداأ التنمية المف أأتدامة ثالتر أأد ال عاا

لمشكلة المادراو العالمية
-2

تف أألم اض أأرثرة يادة ال اود الوطنية ثااقليمية ثالدثلية الرامية إلد تعزيز بدائل اقتر أأادية م دية،

خاصأة لرأالح الم تمعاو المحلية المتضأررة مر الزراتة غير المشأرثتة للنباتاو المادرة ثمر صأنع المادراو
ثانتاجاا ثا ت ار باا ار أ أ أ أأورة غير مش أ أ أ أأرثتة ،ثغيرذا مر األنش أ أ أ أأطة غير المش أ أ أ أأرثتة المتر أ أ أ أألة االمادراو،

اث المعرض أ أ أأة لتلك المااطر في المناطق الحض أ أ أرية ثالري(ية ،بوس أ أ أأائل مناا ثض أ أ أأع برام تنمية بديلة ش أ أ أأاملة،
ثتشأ أ أ ع الدثا األتضأ أ أأاء ،تحقيما لا ا الغاية ،تلد النظر في تن ي تدخالو إنمائية التوجه ،مع ضأ أ أأمان انت اع

جميع األشااص مناا تلد قد المفاثاة
-3

تمر الذمية جمع ال ياناو ثاجراء البحوث ثتبادا المعلوماو ثالا راو اشأ أ أ أ أ أ أألن ال اود ثاان ا او

ثالتحدياو ثافضأ أ أأل الممارسأ أ أأاو اإية تحديد األسأ أ أأباب ثالعوامل التي تدفع إلد راتة محاصأ أ أأيل المادراو غير

المش أأرثتة ثمعال ة المف أأائل ا جتماعية ا قتر أأادية ذاو الر أألة االمادراو ثالمتعلمة االزراتة غير المش أأرثتة
للنباتاو المادرة ثبرأ أ أ أأنع المادراو ثانتاجاا ثا ت ار باا ارأ أ أ أأورة غير مشأ أ أ أأرثتة ،اما في ذلك التحدياو التي

تطرحاا جائحة كوفيد ،19-ثتدتو اصحاب المرلحة المعنيير إلد تمديم إسااماو با ا الشلن
-4

تش أ أ أ ع الدثا األتض أ أ أأاء تلد تحف أ أ أأير تمييم اثر برام التنمية ال ديلة ،اما في ذلك برام التنمية

ال ديلة الوقائية ،حفأأب ا قتضأأاء ،اإية يادة فعاليتاا ،افأ ل مناا اسأأتادا مؤشأراو التنمية البشأرية ذاو الرألة

ثالمعايير المترلة اا ستدامة ال يئية ثغير ذلك مر القياساو ،اما يتماشد مع اذداأ التنمية المفتدامة

تدتو الدثا األتضاء إلد ان تراتي ،في تن ي ذا برام التنمية ال ديلة ،اذمية ا ت اقاو الم تمعية

-5
التي ِّ
تمكر الم تمعاو المحلية مر تحميق تنمية مفتدامة فياا
-6

تشأ ع الدثا األتضأأاء تلد إدماج منظور جنفأأاني في جميع مراحل صأأوي ثتن ي ثرصأأد ثتمييم برام

التنمية ال ديلة ،ثضأأمان إشأراك النفأأاء في كل ذلك ،ثاسأأتحداث ثتعميم تدابير مراعية لنوع ال ند ثمالئمة للفأأر تلخ

اعير ا تتبار ما للنفأ أ أ أأاء ثال تياو مر احتياجاو خاصأ أ أ أأة ثما يواجانه مر ظرثأ خاصأ أ أ أأة فيما يتعلق االزراتة غير

المشرثتة لمحاصيل المادراو ثاألنشطة األخر غير المشرثتة المترلة االمادراو في المناطق الحضرية ثالري(ية
-7

تدتو المؤسفاو المالية الدثلية ثكياناو األمم المتحدة ثالمنظماو غير الحكومية ثمؤسفاو المطاع

الااص ذاو الرأألة ،حفأأب ا قتضأأاء ،إلد النظر في يادة ما تمدمه مر دتم ،اطرائق مناا التمويل الطويل األمد

ثالمرن ،لتن ي برام شأ أ أأاملة ثمتوا نة إنمائية التوجه لمراقبة المادراو ثتن ي بدائل اقترأ أ أأادية م دية ،ثخرأ أ أأوصأ أ أأا
برام التنمية ال ديلة ،تشأأمل ،حفأأب ا قتضأأاء ،برام التنمية ال ديلة الوقائية ،اا سأأتناد إلد ا حتياجاو ثاألثلوياو
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الوطنية المف أأتبانة ،لر أأالح المناطق ثال ئاو الف أأكانية المتض أأررة مر الزراتة غير المش أأرثتة لمحاص أأيل المادراو

اث المعرضأأة لمااطر تلك الزراتة ،ثذلك اإية منع تلك الزراتة ثالحد مناا ثالمضأأاء تلياا ،ثتش أ ع الدثا تلد ان
تظل ،إلد اقرد مد ممكر ،ثفية لتزاماا المو بتمويل تلك ال رام

تحيط تلمأأا بورقأأة ا جتمأأاع التي اشأ أ أ أ أ أ أأتركأأت في تمأأديماأأا المأأانيأأا ثبيرث ثتأأايلنأأد ثمكتأأب األمم

-8

المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ثالمعنونأة "ال رص ثالتحأديأاو التي تواجأه دثر التنميأة في س أ أ أ أ أ أ أيأاسأ أ أ أ أ أ أأاو

مكأافحأة الماأدراو" ،ثالتي تتنأاثا التحأديأاو التي بر و مؤخ ار في ميأدان التنميأة ال أديلأة ،مع م ارتأ اة طأااعاأا

غير الملز ثاناا

تع ر االضرثرة تر موق

جميع المشاركير

تشأ أ ع الدثا األتض أأاء تلد مواص أألة تبادا الدرثس المف أأت ادة ثافض أأل الممارس أأاو ثالا راو،

-9

اما في ذلك مر خالا الل نة ،ثتعزيز الحوار اش أ أألن الف أ أأياس أ أأاو ثال رام اانمائية التوجه لمراقبة المادراو،

ثك لك اشلن تن ي مبادئ األمم المتحدة اارشادية المتعلمة االتنمية ال ديلة

 -10تشأ أ أ أ ع ايضأ أ أ أأا الدثا األتضأ أ أ أأاء تلد إقامة شأ أ أ أراكاو فيما بيناا ،ثك لك مع جميع اصأ أ أ أأحاب

المر أألحة المعنيير ،اما في ذلك المنظماو ااقليمية ثالدثلية ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثالمؤسأ أف أأاو

المالية ،ثتعزيز المائم مناا ،فيما يتعلق بتن ي مشاريع ثبرام التنمية ال ديلة

 -11تطلأب إلد المأديرة التن يأ يأة لمكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان تمأد إلياأا في

دثرتاا الاامفة ثالفتير تمري ار تر تن ي ذ ا المرار
-12

تأدتو الأدثا األتض أ أ أ أ أ أ أأاء ثس أ أ أ أ أ أ أأائر ال اأاو المأانحأة إلد توفير موارد مر خأارج الميزانيأة

لألغراض الم ينة اتالا ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا

القرار 3/64
تعزيز الخدمات الجيدة والميسورة التكلفة والشاملة المستندة إلى األدلة العلمية في مجال

الوقاية والعالج والتعافي المستدام من تعاطي المخدرات وما يتصل بذلك من خدمات الدعم
إن ل نة المادراو،
إذ تعيأد تألكيأد ا لت ازمأاو الواردة في ا ت أاقيأة الوحيأدة للماأدراو لفأ أ أ أ أ أ أنأة  1961ارأ أ أ أ أ أ أأيغتاأا المعأدلأة

ب رثتوكوا س أ أأنة ،1972

ثات اقية المؤثراو العملية لف أ أأنة ،1971

()14

غير المشأ أ أ أ أ أأرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفأ أ أ أ أ أأنة ،1988

()15

()16

اشلن صحة البشرية ثرفاذاا،

ثاذ تعيد ايض أ أ أ أأا تلكيد ااتالن العالمي لحموق اانف أ أ أ أأان،

ثات اقية األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار

التي اتربت فياا الدثا األطراأ تر قلماا

()17

ال

تنا المادة  25منه تلد ان لكل

شأ أ أ أأاا الحق في مفأ أ أ أأتو معيشأ أ أ أأة يك ي لضأ أ أ أأمان الرأ أ أ أأحة ثالرفاا له ،اما في ذلك العناية الط ية ثالادماو

ا جتماعية الضرثرية،

__________

(United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )14
( )15المرجع ن فهvol. 1019, No. 14956 ،
( )16المرجع ن فهvol. 1582, No. 27627 ،

( )17قرار ال معية العامة  217ال
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ثاذ تش أ أأير إلد العاد الدثلي الااص االحموق ا قتر أ أأادية ثا جتماعية ثالثمافية،

س أ أأيما المادة 12

()18

منه ،التي تمر فياا الدثا األطراأ في العاد الدثلي احق كل إنف أأان في التمتع التلد مف أأتو مر الر أأحة ال دنية
ثالعملية يمكر بلوغه،

ثاذ تشير ايضا إلد ااتالن الو ار المعنون تعزيز جاودنا تلد الرعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي

ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المشأ أأتركة االترأ أأد لمشأ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا،

الل نة في دثرتاا الثانية ثالفأ أ أ أ أ أأتير في تا  ، 2019ثال
ثضأ أأمان تد تال

()19

ال

اتتمدته

التزمت فيه الدثا األتضأ أ أ أ أ أأاء احماية مفأ أ أ أ أ أأتم لنا

ا مر المتضأ أأررير مر مشأ أأكلة المادراو العالمية تر الركب مر خالا تعزيز ال اود

الرامية إلد س أأد الثغراو في التر أأد لالت اذاو ثالتحدياو المف أأتمرة ثالمف أأت دة ،ثذلك بتن ي تدابير متوا نة
ثمتكاملة ثشأأاملة ثمتعددة التارأرأأاو ثمفأأتندة إلد األدلة العلمية للترأأد لمشأأكلة المادراو العالمية ،مع

جعل سالمة ثصحة ثرفاا جميع افراد الم تمع ،ث سيما الشباب ثاألط اا ،محو ار ل اودذا،

ثاذ تش أ أ أ أأير ك لك إلد الوثيمة الاتامية لدثرة ال معية العامة ا س أ أ أ أأتثنائية الثالثير ،المعنونة "التزامنا

المش أ أ أ أ أأترك االتر أ أ أ أ أأد لمش أ أ أ أ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد نحو فعَّاا"،

()20

التي تاثدو فياا الدثا

األتضأ أ أ أأاء تلكيد التزاماا بتعزيز صأ أ أ أأحة ثرفاا ثا دذار جميع األفراد ثاألُسأ أ أ أأر ثالم تمعاو المحلية ثالم تمع

ككل ،ثبتيفأير اتباع اسأاليب حياة صأحية ،مر خالا مبادراو فعالة ثشأاملة ثمفأتندة إلد ادلة تلمية لا ض

الطلب تلد المادراو تُتا تلد جميع المف أ أأتوياو ثتش أ أأمل ،اما يتوافق مع التشأ أ أريعاو الوطنية ثا ت اقياو
الأأدثليأأة الثالث لمراقبأأة الماأأدراو ،تأأدابير للوقأأا يأأة ثالتأأدخأأل المبكر ثالعالج ثالرتأأايأأة ثالمعأأافأأاة ثاتأأادة التأألذيأل

ثاتأادة اادمأاج في الم تمع ،ثكأ لأك مبأادراو ثتأدابير ترمي إلد تمليأل مأا يترتأب تلد تعأاطي الماأدراو مر
اضرار تلد الرحة العامة ثمر تواقب اجتماعية إلد ادند حد،

ثاذ تشأ أأير إلد ال يان الو ار المشأ أأترك المن ثق مر ا سأ أأتعراض الرفيع المفأ أأتو ال

اجرته الل نة

في تا  2014اشأ أألن تن ي الدثا األتضأ أأاء ليتالن الفأ أأياسأ أأي ثخطة العمل اشأ أألن التعاثن الدثلي صأ أأوب
اسأ أأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأ أأكلة المادراو العالمية،

إلد تعزيز نظم الرأ أ أ أأحة الع امة،

()21

ال

اكدو فيه الدثا مر جديد الحاجة

سأ أ أ أأيما في م ا و الوقاية ثالعالج ثاتادة التلذيل في إطار نا شأ أ أ أأامل

ثمتوا ن لا ض الطلب يفتند إلد األدلة العلمية،

ثاذ تشير ايضا إلد ااتالن الفياسي ثخطة العمل اشلن التعاثن الدثلي صوب استراتي ية متكاملة

ثمتوا نة لمواجاة مشأكلة المادراو العالمية لعا ،2009

()22

ال

اذيب فيه االدثا األتضأاء ان تك ل توافر

إمكانية الحرأأوا تلد خدماو للعالج مر تعاطي المادراو تكون ميفأأورة التكل ة ثمناسأأبة ثمافيا ثتفأأتند إلد

ادلة تلمية ،ثادراج خدماو لرتاية المرتانير للمادراو في نظم الرتاية الرأ أأحية ،س أ أواء اكانت خرأ أأوصأ أأية

ا تمومية ،مع إش أ أ أراك خدماو الرتاية الر أ أ أأحية األثلية ،ثك لك خدماو الرتاية الر أ أ أأحية المتار أ أ أرأ أ أأة،
تند ا قتضاء ،اما يتوافق مع التشريعاو الوطنية،

__________

( )18مرفق قرار ال معية العامة  2200ال

(د)21-

( )19انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2019 ،الملحق رقم  ،)E/2019/28( 8ال رل األثا ،المفم ااء
( )20قرار ال معية العامة دا ،1/30-المرفق
( )21انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2014 ،الملحق رقم  ،)E/2014/28( 8ال رل األثا ،المفم جيم
( )22انظر الوثيمة ( ،)E/2009/28ال رل األثا ،المفم جيم
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ثاذ تش أ أأير ك لك إلد خطة التنمية المف أ أأتدامة لعا ،2030

()23

س أ أأيما ا لت از اض أ أأمان تمتع ال ميع

األنمأاط عيش صأ أ أ أ أ أ أأحيأة ثبأالرفأاهيأة في جميع األتمأار ،ثاذ تالحظ ان ال اود الراميأة إلد تعزيز الوقأايأة ثالعالج

ثالتعافي مر تعاطي المادراو تتناثا ذ ا الادأ ثتمثل خطوة اات اا تحقيمه،

ثاذ تشأير إلد ااتالن الفأياسأي لالجتماع الرفيع المفأتو المعني االتغطية الرأحية الشأاملة ،ال

تمد في نيويورك في  23ايلوا/س أ تم ر  ،2019ثالمعنون "التغطية الر أأحية الش أأاملة :التحرك معا ل ناء تالم

اثفر صأ أأحة"،

()24

ال

سأ أألمت فيه الدثا األتضأ أأاء الن التغطية الرأ أأحية لل ميع تعني ان تتاح للناس كافة

إمكانية الحر أ أ أ أأوا دثن تمييز تلد الم موتاو الممررة ثطنيا مر الادماو الر أ أ أ أأحية األس أ أ أ أأاس أ أ أ أأية الال مة،

اارشأادية ثالوقائية ثالعالجية ثالتلذيلية ثالملط ة ،ثتلد األدثية ثاللماحاو األسأاسأية الملمونة ثال عالة ثال يدة

النوعية السأأعار معمولة مع ضأأمان ا يتف أ ب الحرأأوا تلد ذ ا الادماو في ا ضأأائمة مالية للمفأأت يدير

مناا ،ثالتركيز اشكل خاص تلد الشرائح ال ميرة ثالضعي ة ثالمامشة مر الفكان،
ال

ثاذ تشأ أ أأيد االتعاثن بير مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرأ أ أأحة العالمية

اسأ أ أ أ ر ،ضأ أ أ أأمر جملة امور ،تر نشأ أ أ أأر المعايير الدثلية للوقاية مر تعاطي المادراو ثالمعايير الدثلية

لعالج ا ضأ أ أأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو ،التي ت مع توصأ أ أأياو تفأ أ أأتند إلد األدلة العلمية ت فأ أ أأد
الممارسأأاو ال ضأألد للوقاية ثالعالج التي يمكر للدثا األتضأأاء ان تفأأتادماا ،ثك لك ما تحمق مر تحفأأير
في الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي المفأ أ أ أ أأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأ أ أ أ أأل ب لك مر

خدماو الدتم ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج ا جتماتي في ماتل

ارجاء العالم،

ثاذ تشير إلد التوصية العملية الواردة في الوثيمة الاتامية لدثرة ال معية العامة ا ستثنائية الثالثير بدتوة

الف أ أ أ أألطاو الوطنية ذاو الر أ أ أ أألة إلد النظر ،اما يتوافق مع تش أ أ أ أريعاتاا الوطنية ثا ت اقياو الدثلية الثالث لمراقبة

الماأدراو ،ثفي إطأار التأدابير ثال رام الوطنيأة التي تف أ أ أ أ أ أأتاأدأ الوقأايأة ثالعالج ثالرتأايأة ثالمعأافأاة ثاتأادة التألذيأل

ثاتادة اادماج ا جتماتي ،ثفي سأأياق ال اود الشأأاملة ثالمتوا نة الم ثلة مر اجل خ ض الطلب تلد المادراو،

في اتااذ تدابير فعالة ترمي إلد التمليل إلد ادند حد مما يترتب تلد تعاطي المادراو مر اضأ أرار تلد الرأ أأحة

العامة ثمر تواقب اجتماعية ،ثتش أ أأمل ،حف أ أأب ا قتض أ أأاء برام العالج ااس أ أأتادا األدثية ،ثبرام توفير معداو

الحمر ،ثك لك العالج المض أ أأاد لل يرثس أ أأاو المامرية ثتدخالو اخر ذاو ص أ أألة للوقاية مر العدث ا يرثس نما
المنأاتأة البشأ أ أ أ أ أ أريأة ثبأالتاأاب الك أد ال يرثس أ أ أ أ أ أأي ثغيرذمأا مر األمراض المنمولأة بواسأ أ أ أ أ أ أطأة الأد ثالمرتبطأة بتعأاطي

الماأدراو ،ثالنظر في ك أالأة الوص أ أ أ أ أ أأوا إلد تلأك التأدخالو ،امأا في ذلأك في إطأار خأدمأاو العالج ثالتوعيأة ثفي

الف أ ون ثس أأائر بيئاو ا حت ا  ،ثالترثي في ذ ا الر أأدد ،حف أأب ا قتض أأاء ،س أأتادا الدليل ال ني الموجه إلد
ال لأدان لتحأديأد اذأداأ لوقأايأة جميع متعأاطي الماأدراو اأالحمر مر فيرثس نما المنأاتأة البشأ أ أ أ أ أ أريأة ثتوفير العالج
ثالرتاية لام ،الر أ أ أ أ أأادر تر منظمة الر أ أ أ أ أأحة العالمية ثمكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثبرنام

األمم المتحدة المشترك المعني ا يرثس نما المناتة البشرية/متال مة نما المناتة المكتفب (األيد )،

ثاذ تمر الن ا رتاان للمادراو اضأ أ أ أ أ أ أأطراب صأ أ أ أ أ أ أأحي معمد ثمتعدد العوامل ،يتفأ أ أ أ أ أ أأم اطااع مزمر

ثانتكاسأ أ أ أأي ثله اسأ أ أ أأباب ثتواقب اجتماعية ،ثيمكر الوقاية منه ثتالجه بوسأ أ أ أأائل مناا توفير الادماو ال يدة

ثال عالة ثالشأ أ أ أ أ أ أأاملة المفأ أ أ أ أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأ أ أ أ أ أ أأتدا مر تعاطي

المادراو ثما يترأ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ثبرام الرتاية ثاتادة التلذيل ،اما في ذلك ال رام ثالمبادراو
المن ة في إطار الم تمعاو المحلية للتر أأد للعواقب الف أأل ية لتعاطي المادراو ثاتادة اادماج ا جتماتي

__________

( )23قرار ال معية العامة 1/70
( )24قرار ال معية العامة 2/74
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لألشأ أأااص المرأ أأابير ااضأ أأطراااو ناجمة تر تعاطي مواد اادمان ثاثلئك الااضأ أأعير ل رام تعاأ طويلة

األجل ،امر فيام المشأ أأردثن ال ير يتعاطون المادراو ،ثذلك بوسأ أأائل تشأ أأمل ،حفأ أأب ا قتضأ أأاء ،المفأ أأاتدة

تلد إتادة ا ندماج فعليا في سوق العمل ثتوفير خدماو دتم اخر ،

ثاذ ترحب االطبعة المنمحة مر المعايير الدثلية لعالج ا ض أ أ أ أ أ أأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو،

التي تؤكد ،في جملة امور ،ضأأرثرة ان تكون خدماو العالج المفأأتندة إلد األدلة العلمية متاحة لألشأأااص مر
س أ أ أ أأائر المف أ أ أ أأتوياو ا جتماعية ثا قتر أ أ أ أأادية ثمف أ أ أ أأتوياو الدخل للتمليل إلد ادند حد مر احتماا تعرض مر

يحتاجون إلد تلك الادماو لضائمة مالية،

ثاذ تف أ أ أ أألم الن التر أ أ أ أأد ل ميع جوانب مشأ أ أ أ أ كلة المادراو العالمية ثمواجاتاا يظل مف أ أ أ أأؤثلية تامة

ثمش أ أأتركة ينبغي الناوض باا ض أ أأمر إطار متعدد األطراأ مر خالا تعاثن دثلي فعاا ثمتزايد ،ثيتطلب اتباع

نا متكامل ثمتعدد التارأ أ أ أرأ أ أ أأاو ثمتعاضأ أ أ أأد ثمتوا ن ثشأ أ أ أأامل ثمفأ أ أ أأتند إلد ادلة تلمية ،يلخ في ا تتبار

ا حتياجاو المتعلمة االفر ثنوع ال ند ثسائر احتياجاو األفراد،

ثاذ تشأ أأدد تلد اذمية التوسأ أأع في توفير خدماو للوقاية ثالعالج مفأ أأتندة إلد األدلة العلمية ،اما في

ذلك مر اجل الحا و المرضأأية المرأأاحبة ثالتعافي المفأأتدا ثما يترأأل ب لك مر خدماو الدتم ،تفأأتادأ

ال ئاو العمرية ثال نفأ أ أأانية ذاو الرأ أ أألة ثال ئاو المعرضأ أ أأة للاطر ،مثل النفأ أ أأاء ،ثافراد الم تمع الضأ أ أأع اء،

ثمنام األط اا ثالمراذمون ثالشأأباب ثالمفأأنون ،في بيئاو متعددة ،مثل المدارس ثاألسأأر ثالم تمعاو المحلية
ثامأاكر العمأل ثمرافق العالج مر الماأدراو ثاتأادة تألذيأل المرتانير لاأا ثالاأدمأاو ا جتمأاعيأة ثنظم العأدالأة

ال نائية ،ثتوسيع نطاق تلك الادماو ثتحفير نوتيتاا ثضمان ميفورية تكل تاا،

ثاقتناتا مناا الن نا الوقاية المائم تلد األدلة العلمية ثتلد ا لت از الر أ أ أأار االتوال مع الظرثأ

الثمافية ثا جتماعية ا قترأ أأادية المحلية ذو نا فعاا مر حيث التكل ة لحماية الناس ،ثخرأ أأوصأ أأا األط اا

ثالشأأباب ،مر ال دء في تناثا المادراو ثسأأائر انماط الفأألوك المح وفة االمااطر ،ثمر ثم فاو اسأأتثمار في

صأأحة ثرفاا األفراد ،ثبااصأأة المشأأردير ثسأأائر افراد الم تمع الضأأع اء ،ثك لك األسأأر ثالم تمعاو المحلية

ثالم تمع ككل،

ثاذ تض أ أأع في ا تتبار اذمية تش أ أ يع األفراد المر أ أأابير ااض أ أأطراااو ناجمة تر تعاطي المادراو

تلد ا ناراط ثالمشأأاركة الطوعية ،اموافمة مفأأتنيرة ،في برام العالج ،حيثما كان ذ ا يتوافق مع التشأريعاو

الوطنية ،ثثضأ أأع ثتن ي برام ثحمالو للتواصأ أأل ثالتوعية ،تشأ أأمل الفأ أأكان المتضأ أأررير ،ثمنام الااضأ أأعون
ل رام تعاأ طويلة األجل ،تند ا قتضأ أ أ أأاء ،ابتغاء منع التاميش ا جتماتي ثتشأ أ أ أ يع المواق

المناذضأ أ أ أأة

للوص أ أ أ أأم ،ثك لك تن ي برام تواص أ أ أ أأل فعالة لض أ أ أ أأمان مش أ أ أ أأاركة الناس في خدماو العالج ثالرتاية ثالتعافي

المف أ أأتدا ثما يتر أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،ثالح اا تلد ذ ا المش أ أأاركة ،ثاتااذ التدابير الال مة لتيف أ أأير

الحروا تلد ذ ا الادماو ،اما في ذلك تالج الحا و المرضية المراحبة ث يادة الطاقة العالجية،

ثاذ تعيأأد تأألكيأأد اذميأأة تعزيز اآلليأأاو المنأأاس أ أ أ أ أ أ أبأأة لض أ أ أ أ أ أ أمأأان امتثأأاا خأأدمأأاو العالج مر الماأأدراو

للمعأايير المحأددة اث ض أ أ أ أ أ أ أمأان جودتاأا اث اتتمأادذأا ،مثأل ااش أ أ أ أ أ أ أراأ ال عأاا تلد مرافق العالج مر تعأاطي

المادراو ثاتادة التلذيل مر جانب الفأ أألطاو المحلية الماترأ أأة ثااش أ أراأ مر جانب مانيير مدربير تدريبا

مناس أ أ أأبا ثمؤذلير مر اجل ض أ أ أأمان توفير خدماو مر نوعية مناس أ أ أأبة للعالج ثالتعافي المف أ أ أأتدا مر تعاطي

المادراو ثما يتر أأل ب لك مر خدماو الدتم ثاتادة التلذيل ،ثتشأ أ يع التحف أأير المف أأتمر ،ثدرء ا ض أأرب

محتمل مر ض أأرثب المعاملة اث العموبة الماس أأية اث الالإنف أأانية اث الماينة ،ثفما للتشأ أريعاو المحلية ثالمانون

الدثلي الفار ،
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ثاذ تدرك الحاجة إلد اتتماد نا م تكامل في تر أ أأميم ثتن ي ثرص أ أأد ثتمييم خدماو الوقاية ثالعالج

ثالتعافي المفأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأل ب لك مر خدماو الدتم اماتل

اثجه الش أ أراكة ثالتعاثن بير الفأ أألطاو الوطنية،

الفأ ل ،اما يشأمل تدعيم

سأ أأيما في قطاتاو الرأ أأحة ثالتعليم ثالشأ أأؤثن ا جتماعية

ثالعدالة ثان اذ المانون ،ثفيما بير األجازة الحكومية ثس أ أ أ أأائر ال ااو المعنية ص أ أ أ أأاحبة المر أ أ أ أألحة ،حف أ أ أ أأب
ا قتضأأاء ،افأ ل مناا إشأراك الدثائر األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثالفأأكان

المتض أ أ أ أ أأررير ثالمنظماو ااقليمية ثالدثلية ثغير الحكومية ذاو الر أ أ أ أ أألة ،مع مراتاة ما يتالء مع الظرثأ

الااصة اكل بلد،

ثاذ تؤكد تلد اذمية ضأ أ أأمان إمكانية الوصأ أ أأوا ،دثن تمييز ،إلد خدماو الرأ أ أأحة ثالرتاية ثالادماو

ا جتماعية في م اا الوقاية ثالرتاية األثلية ثالعالج ،اما في ذلك فيما يتعلق االحا و المرضأ أ أ أأية المرأ أ أ أأاحبة
ثالتعافي المفأ أ أأتدا ثما يترأ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،اما فياا الادماو التي تُ َّ
وفر لألشأ أ أأااص ال ير ذم في

الف أ أ أ ون اث قيد ا حت ا الفأ أ أأابق للمحاكمة ،ثالتي يتعير ان تكون تلد مفأ أ أأتو مفأ أ أأاث للادماو المتاحة في
الم تمع المحلي ،ثايالء اذتما خاص لالحتياجاو المحددة ل ئاو مناا النفأاء ثالشأباب ثافراد الم تمع الضأع اء

مر نز ء الف ون ،مع ا حت ار الكامل ل ميع حموق اانفان ثالحرياو األساسية،

ثاذ يف أ أ أ أأاثرذا اال الملق إ اء اآلثار الف أ أ أ أأل ية ل ائحة مرض فيرثس كورثنا (كوفيد )19-تلد المرافق

التمليأأديأأة المعنيأأة اا ض الطلأأب ،ث سأ أ أ أ أ أ أأيمأأا مر حيأأث توفير تأأدابير الوقأأايأأة ثالتأأدخأأل المبكر ثالعالج ثالرتأأايأة
ثالتعأافي ثاتأادة التألذيأل ثاتأادة اادمأاج ا جتمأاتي ،ثكأ لأك التأدابير الراميأة إلد التمليأل إلد ادند حأد ممأا يترتأب

تلد تعاطي المادراو مر اضأ أرار تلد الر أأحة العامة ثمر تواقب اجتماعية ،تلد اقل تمدير بن د المف أأتو

ال

كانت تليه ق ل جائحة كوفيد،19-
-1

تشأ ع الدثا األتضأاء تلد مواصألة اسأتحداث ثتن ي خدماو جيدة ثميفأورة التكل ة ثمفأتندة

إلد األدلة العلميأة ثشأ أ أ أ أ أ أأاملأة في م أاا الوقاية ثالعالج مر تعأاطي الماأدراو ،امأا في ذلك فيمأا يتعلق االحأا و

المرضأأية المرأأاحبة ثالرتاية ثالتعافي المفأأتدا ثما يترأأل ب لك مر خدماو الدتم ،مع النظر في اتااذ تدابير

تادأ إلد التمليل إلد ادند حد مما يترتب تلد تعاطي المادراو مر اضأ أرار تلد الر أأحة العامة ثمر تواقب

اجتمأاعيأة ،امأا يتفأ أ أ أ أ أ أأق مع الطبعتير المنمحتير للمعأايير الأدثليأة للوقأايأة مر تعأاطي الماأدراو ثللمعأايير الأدثليأة

للعالج مر ا ضأأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو ،ثمواصأألة رصأأد ثتمييم ذ ا الفأأياسأأاو ثالادماو ،ثفما
للتش أ أ أريعاو الوطنية ثحفأ أ أأب ا قتضأ أ أأاء ،مر اجل حماية صأ أ أأحة ثسأ أ أأالمة ثرفاا ثرفاهية األفراد ثاألسأ أ أأر ثافراد
الم تمع الضع اء ،بادأ منع التاميش ا جتماتي ،ثك لك الم تمعاو المحلية ثالم تمع ككل ،مع إيالء اذتما

خاص لل نفأ أأاء ثاألط اا ثالشأ أأباب ،ثمراتاة ا حتياجاو العمرية ثال نفأ أأانية المحددة ثمع ا حت ار الكامل ل ميع
حموق اانفان ثالحرياو األساسية ثالكرامة المتلصلة ل ميع األفراد

الوطنية،

-2

تدتو الدثا األتضأ أ أأاء إلد إقامة ثتوطيد تالقاو للتعاثن ثتبادا المعلوماو بير الفأ أ أألطاو

س يما في قطاتاو الرأحة ثالتعليم ثالشأؤثن ا جتماعية ثالعدالة ثان اذ المانون ،ثالتنفأيق مع الدثائر
أ

األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثال ئاو المتض أ أ أ أ أأررة ثالمنظماو الدثلية ثااقليمية

ثغير الحكومية المعنية ثاخ مدخالتاا في ا تتبار ،حفأ أ أأب ا قتضأ أ أأاء ،بادأ اسأ أ أأتحداث ثتمديم خدماو جيدة
ثميف أ أأورة التكل ة ثمف أ أأتندة إلد األدلة العلمية ثش أ أأاملة في م اا الوقاية ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي المف أ أأتدا مر

تعاطي المادراو ثما يترل ب لك مر خدماو الدتم
-3

تشأ أ ع الدثا األتضأ أأاء تلد اسأ أأتحداث آلياو لضأ أأمان جودة خدماو الوقاية ثالعالج مر

تعاطي المادراو ،اما في ذلك فيما يتعلق االحا و المرضأأية المرأأاحبة ثالتعافي المفأأتدا ثما يترأأل ب لك
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مر خدماو الدتم ،اإية ضأأمان تحفأأيناا ارأأورة مفأأتمرة ،تلد ان يشأأمل ذلك ،ضأأمر جملة امور ،ااشأراأ
ال عاا تلد مرافق العالج ثاتادة التلذيل مر جانب الفأ أ أ أألطاو المحلية الماترأ أ أ أأة لتحميق تدة اذداأ ،مناا
درء ا ضأ أ أأرب محتمل مر ضأ أ أأرثب المعاملة اث العموبة الماسأ أ أأية اث الالإنفأ أ أأانية اث الماينة ،اما يتوافق مع

التشريعاو الوطنية ثالمانون الدثلي المنط ق
-4

تشأ ع ايضأ ا الدثا األتضأاء تلد تعزيز ثتن ي التدابير ال عالة التي تتا ذا اجازة العدالة

ال ن ائية مر اجل الترأ أأد لل رائم المترأ أألة االمادراو ثمماضأ أأاة مرتك ياا ،ثالتي تك ل الضأ أأماناو المانونية
ثضأ أ أ أ أأماناو اتباع األصأ أ أ أ أأوا المرعية فيما يتعلق اعجراءاو العدالة ال نائية ،ثتشأ أ أ أ أأمل تدابير تملية لالمتثاا

لحظر ا تتماا ثا حت ا التعفأ أ يير ثالتع يب ثس أأائر اش أأكاا المعاملة اث العموبة الماس أأية اث الالإنف أأانية اث

الماينة ،ثللمضأ أأاء تلد اافالو مر العماب ،اما يتوافق مع احكا المانون الدثلي المنطبمة ذاو الرأ أألة ثمع

مراتاة معايير األمم المتحدة ثقواتدذا في م اا منع ال ريمة ثالعدالة ال نائية ،ثض أأمان تي صفأ أر الحر أأوا في
الوقت المناسب تلد المفاتدة المانونية ثالتمتع االحق في محاكمة منر ة

تشأ أ أ أ ع ك لك الدثا األتضأ أ أ أأاء تلد تعزيز إمكانية الحرأ أ أ أأوا ،ثفم ا للتشأ أ أ أريعاو المحلية
-5
ثالمانون الدثلي المنط ق ،تلد خدماو جيدة ثشأ أأاملة ثميفأ أأورة التكل ة ثمفأ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا
الوقأايأة ثالعالج مر تعأاطي الماأدراو ،امأا في ذلأك فيمأا يتعلق اأالحأا و المرض أ أ أ أ أ أ أيأة المر أ أ أ أ أ أ أأاحبأة ثالرتأايأة
ثالتعافي المفأ أ أ أ أ أأتدا ثما يترأ أ أ أ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،تلد اسأ أ أ أ أ أأاس طوتي ،ثتحفأ أ أ أ أ أأير تلك الادماو

ثتيف أ أأير الحر أ أأوا تلياا ،ثالتش أ أ يع تلد مناذض أ أأة الوص أ أأم ،اإية الحد مر ا احتماا للتعرض للتمييز اث

ا ستبعاد اث التحيز
-6

تحث الدثا األتضأأاء تلد ضأأمان توافر المواد الااضأأعة للمراقبة ثتي صفأر الحرأأوا تلياا

-7

تشأ ع الدثا األتضأاء تلد توفير ضأرثب ثافية ثشأاملة ثمفأتمرة ثمفأتندة إلد األدلة مر

لألغراض الط ية ثالعلمية ،مع منع تفري اا

انشأ أأطة التدريب ،ثتعزيز المعارأ ثالمااراو المانية ،ثتوفير بناء المدراو للمانيير الرأ أأحيير ثاألخرأ أأائيير
ا جتماتيير ثغيرذم مر المتارأ أ أ أر أ أ أأير المعنيير العاملير في م اا الوقاية ثالعالج مر تعاطي المادراو،

اما في ذلك فيما يتعلق االحا و المرضأية المرأاحبة ثالتعافي المفأتدا ثما يترأل ب لك مر خدماو الدتم،
تلد ماتل

المفأ أ أ أ أأتوياو التعليمية ،تر طريق قنواو مر بيناا المناذ ال امعية ثبرام التعليم المفأ أ أ أ أأتمر،

مر اجل ضأمان جودة ثفعالية خدماو الوقاية ثالعالج مر تعاطي المادراو ثالتشأ يع تلد مناذضأة الوصأم
مر اجل ضأ أ أأمان توافر خدماو الرأ أ أأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لمتعاطي المادراو ،ثثصأ أ أأولام إلد
تلك الادماو ثتمديماا لام ،ثضأأمان اسأأتمرار ذؤ ء األخرأأائيير في الناوض اماامام في إطار مر ا لت از

االمبادئ األخالقية يمو تلد ا حت ار ثالترفع تر انتماد الغير
-8

تنوا بدثر موظ ي إن أاذ الموانير في دتم خدماو الوقاية مر تعأاطي الماأدراو ،امأا يتوافق

مع المعايير الدثلية للوقاية مر تعاطي المادراو ،التي اش أ أ أ أ أ أأترك في ثض أ أ أ أ أ أأعاا مكتب األمم المتحدة المعني

االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرأأحة العالمية ،ثتشأ ع الدثا األتضأأاء تلد تزثيد ذؤ ء الموظ ير االتدريب
المالئم المفتند إلد األدلة ،ثتعزيز المعارأ ثالمااراو المانية ،ثتوفير بناء المدراو في ذ ا الردد

تدتو الدثا األتض أ أ أ أأاء إلد ان تنظر ،ثفما للتشأ أ أ أ أريعاو الوطنية ،في إشأ أ أ أ أراك موظ ي إن اذ
-9
الموانير في تشأ يع متعاطي المادراو تلد التماس العالج ثالرتاية ثاتادة التلذيل ثالتعافي المفأتدا ثما يترأل
ب لك مر خدماو الدتم تلد اس أ أ أ أأاس طوتي ،ثذلك بتزثيدذم االعون ثالمف أ أ أ أأاتدة المناسأ أ أ أ أ ير ،ثتشأ أ أ أ أ ع الدثا
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األتض أ أأاء تلد تزثيد ذؤ ء الموظ ير االتدريب المالئم المف أ أأتند إلد األدلة ،ثتعزيز معارفام ثمااراتام المانية،

ثتوفير بناء المدراو في ذ ا الردد

 -10تأدتو ايض أ أ أ أ أ أ أ ا الأدثا األتضأ أ أ أ أ أ أأاء إلد القيأا  ،مر خالا الل نأة ثغيرذأا مر المنأابر ،بتبأادا
المعلوماو ثالممارسأ أ أ أأاو ال يدة ثالا راو في م ا و ترأ أ أ أأميم ثتن ي ثرصأ أ أ أأد ثتمييم خدماو الوقاية ثالعالج

ثالتعافي المفأ أ أأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،مر اجل تعزيز التعاثن الدثلي
في ذ ا الردد ثمواصلة التمد في استحداث خدماو جيدة ثشاملة ثميفورة التكل ة ثمفتندة إلد األدلة العلمية
في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأل ب لك مر خدماو الدتم ،ثتايب

امكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان ييفر ذ ا التباد و ،ثان يواصل تمله التعاثني ثيعز ا،

حف أ أأب ا قتض أ أأاء ،مع منظمة الر أ أأحة العالمية ثغيرذا مر كياناو األمم المتحدة المعنية ،ثالمنظماو الدثلية

ثااقليمية ،في إطار ث ياو كل مناا ،اف ل مر بيناا إقامة ال رام المشتركة ثالشراكاو
-11

تشأ أ أ أ أ أ ع الدثا األتض أ أ أ أ أأاء تلد تعميم مراتاة منظور تمر ثجنف أ أ أ أ أأاني في جميع مراحل

تمليأاو التطوير ثالتن يأ ثالرصأ أ أ أ أ أ أأد ثالتمييم المتعلمأة ااأدمأاو الوقأايأة ثالعالج ثالتعأافي المف أ أ أ أ أ أ أتأدا مر تعأاطي

المادراو ثما يترأ أ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،ضأ أ أ أأمانا ل ودة تلك الادماو ثسأ أ أ أأالمتاا ثفعاليتاا ثشأ أ أ أأمولاا
لل ميع ثحرصأ أا تلد تر أأميماا ت لد نحو يل ي ماتل ا حتياجاو ثالظرثأ لكافة األش أأااص ال ير يمكنام
ا ست ادة مر ذ ا الادماو ثالتدابير ،ثخروصا النفاء ثال تياو
-12

تش أ أ أ ع ايض أ أ أا الدثا األتض أ أ أأاء تلد تعزيز إمكانية الوص أ أ أأوا إلد خدماو الر أ أ أأحة ثالرتاية

ثالاأدمأاو ا جتمأاعيأة ،دثن تمييز ،في م أاا الوقأايأة ثالرتأايأة األثليأة ثالعالج ،امأا في ذلأك فيمأا يتعلق اأالحأا و

المرض أ أ أأية المر أ أ أأاحبة ثالتعافي المف أ أ أأتدا ثما يتر أ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،ثتحف أ أ أأير تلك الادماو ثتيف أ أ أأير
الحروا تلياا ،في إطار نظماا األساسية للرتاية الرحية ،اما فياا الادماو التي ُت َّ
وفر لألشااص ال ير ذم في
الف أ أ أ أ ون اث قيد ا حت ا الف أ أ أ أأابق للمحاكمة ،ثالتي يتعير ان تكون تلد مف أ أ أ أأتو مف أ أ أ أأاث للادماو المتاحة في

الم تمع المحلي ،ثايالء اذتما خاص لالحتياجاو المحددة للنفأأاء ثالشأأباب ثافراد الم تمع الضأأع اء ،ضأأمر فئاو

اخر  ،ثالنظر في إخضأ أأاع مرتكب ال ريمة ،في الحا و المناسأ أأبة المليلة الاطورة ،لتدابير كالعالج اث التوعية اث

الرتأايأة الالحمأة اث إتأادة التألذيأل اث إتأادة اادمأاج في الم تمع ،ك أدائأل ليدانأة اث العمأاب اث إضأ أ أ أ أ أ أأافأة لامأا ،ثفمأا
لالت اقياو الدثلية الثالث للمادراو ،مع إيالء ا تتبار الواجب للنظم الدستورية ثالمانونية ثاادارية الوطنية
-13

تش أ ع ك لك الدثا األتضأأاء تلد تعزيز توافر الادماو ال يدة الميفأأورة التكل ة المفأأتندة

إلد األدلة العلمية ثالش أ أ أأاملة في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المف أ أ أأتدا مر تعاطي المادراو ثما يتر أ أ أأل
ب لك مر خدماو الدتم ثتحف أأيناا ثتيف أأير الحر أأوا تلياا ،ثالمبادراو الرامية إلد الترأ أ د لما يترتب تلد

تعاطي المادراو مر تواقب ضأ أ أ أ أ أ أأارة ،ثفم ا للتش أ أ أ أ أ أ أريعاو الوطنية ،اما في ذلك خالا جائحة مرض فيرثس
كورثنا (كوفيد ،)19-تلد اقل تمدير بن د المف أأتو ال كانت تليه ق ل جائحة كوفيد ،19-ثتعزيز قدراو
خدماو الرأ أأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لدياا في م اا الوقاية ثالرتاية األثلية ثالعالج ،اما في ذلك

فيما يتعلق االحا و المرضأ أأية المرأ أأاحبة ثالتعافي المفأ أأتدا ثما يترأ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،في إطار

نظماا األسأأاسأأية للرتاية الرأأحية ،تلد ان يشأأمل العمل في ذ ا الشأألن النظر في بناء شأراكاو مع الم تمع

المدني ثالمطاع الااص ثسائر ال ااو المعنية صاحبة المرلحة ثتعزيز تلك الشراكاو
-14

ترحب اال اود التي ت لاا الدثا األتضأ أ أ أ أأاء لتعزيز إمكانية الوصأ أ أ أ أأوا إلد خدماو جيدة

ثش أأاملة ثميف أأورة التكل ة ثمف أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المف أأتدا مر تعاطي

الماأدراو ثمأا يترأ أ أ أ أ أ أأل بأ لأك مر خأدمأاو الأدتم ،إاأان جأائحأة كوفيأد ،19-مر خالا األخأ بنا م تكرة ،مر
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ق يل منابر ثاجراءاو الرتاية الر أ أ أ أأحية االكترثنية ،للوقاية مر تعاطي المادراو ،ثتوفير األدثية ثالمش أ أ أ أأورة
ثا سأ أ أأتشأ أ أأاراو ،اما في ذلك التط يب تر اعد ،ثتشأ أ أ ع الدثا األتضأ أ أأاء تلد جمع المعلوماو ثتبادلاا تر

فعالية ذ ا التدخالو ثافضل الممارساو لتن ي ذا
-15

تطلأب إلد مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان يعأد ،اأالتعأاثن مع الأدثا

األتض أ أ أ أ أ أأاء ثكياناو األمم المتحدة ثالمنظماو الدثلية ثااقليمية المعنية ،في إطار ث ية كل مناا ،ثالم تمع

المدني ثال ئاو المتض أأررة ثس أأائر ال ااو المعنية ص أأاحبة المر أألحة ،ثرذنا بتوافر موارد مر خارج الميزانية،
تمري ار شأامالا تر نوعية خدماو الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأل ب لك مر

خدماو الدتم ،فض أ أ أ أ أالا تر التدابير الر أ أ أ أ أأحية األخر  ،اما يتف أ أ أ أ أأق مع المعايير الدثلية للوقاية مر تعاطي
المادراو ثالمعايير الدثلية الااص أأة اعالج ا ض أأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو التي ثض أأعاا مكتب

األمم المتحأأدة المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ثمنظمأأة الر أ أ أ أ أ أ أحأأة العأأالميأأة ،سأ أ أ أ أ أ أأعي أا لض أ أ أ أ أ أ أمأأان اسأ أ أ أ أ أ أأتمرار
تحف أ أأير تلك الادماو ،ثبادأ فام الر أ أأالو المحتملة بير تعاطي المادراو ثال ريمة ،ثالعوامل الر أ أأحية

ثا جتماعية ثا قترادية

تطلب ايض أ أ أ أا إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان يمد  ،رذنا بتوافر موارد
-16
مر خأارج الميزانيأة ،ثبأالتعأاثن مع كيأانأاو األمم المتحأدة األخر المعنيأة ،ثالمنظمأاو الأدثليأة ثااقليميأة المعنيأة ،في

إطار ث ية كل مناا ،ثبالتعاثن مع الم تمع المدني ثس أ أ أأائر ال ااو المعنية ص أ أ أأاحبة المر أ أ أألحة ،المف أ أ أأاتدة إلد

بناء تلد طل اا ،تلد ثضأأع ثتن ي حمالو إتالمية تلمية مفأأتندة إلد األدلة اشأألن ما ُيمد مر
الدثا األتضأأاء ،ا
خدماو مفأأتندة إلد األدلة في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأأتدا مر تعاطي المادراو ثما يترأأل ب لك مر

خأدمأاو الأدتم ،امأا يتف أ أ أ أ أ أأق مع المعأايير الأدثليأة للوقأايأة مر تعأاطي الماأدراو ثالمعأايير الأدثليأة الاأاصأ أ أ أ أ أ أأة اعالج

ا ضطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو ،سعيا لضمان ا تتراأ با ا الادماو ثتيفر ثصوا الفكان إلياا

تطلأب كأ لأك إلد مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان يواصأ أ أ أ أ أ أأل ،رذنأا بتوافر
-17
بناء تلد طل اا،
موارد مر خارج الميزانية ،تمديم المف أ أأاتدة التمنية إلد الدثا األتض أ أأاء ،س أ أأيما ال لدان النامية ،ا
مر اجل اسأ أ أأتحداث خدماو جيدة ثشأ أ أأاملة ثميفأ أ أأورة التكل ة ثمفأ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج

ثالتع أأافي المفأ أ أ أ أ أ أت أأدا مر تع أأاطي الما أأدراو ثم أأا يترأ أ أ أ أ أ أ أأل بأ أ ل أأك مر خ أأدم أأاو ال أأدتم ،ثتوفير تل أأك الا أأدم أأاو

ثرصدذا ثتمييماا
-18

تش أ أ أ أ أ ع مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة تلد مواصأ أ أ أ أألة ثتعزيز تعاثنه،

حفأأب ا قتضأأاء ،مع منظمة الرأأحة العالمية ،ثكياناو األمم المتحدة األخر المعنية ،ثالكياناو ثالمنظماو
الدثلية ثااقليمية المعنية ،اف ل مر بيناا إقامة ال رام المشتركة ثالشراكاو ،في إطار ث ية كل مناا
-19

تشأ أ أ أ أ أ ع الدثا األتضأ أ أ أ أ أأاء تلد النظر في تمديم المفأ أ أ أ أ أأاتدة التمنية لا ا األغراض ،تند

-20

تطلأأب إلد المأأديرة التن ي أ يأأة لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ان تمأأد

-21

تدتو الدثا األتضأ أ أ أأاء ثسأ أ أ أأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا

الطلب ،ت ر المنواو الثنائية ثالمتعددة األطراأ

إلياا في دثرتاا الفادسة ثالفتير تمري ار تر تن ي ذ ا المرار
األغراض ،ثفم ا لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا
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القرار 4/64
تحسين جمع البيانات عن اآلثار الضارة الناجمة عن االستعمال غير الطبي للمستحضرات

الصيدالنية المحتوية على عقاقير مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مؤثرات نفسانية جديدة،
وتدابير التصدي لها

إن ل نة المادراو،
إذ تؤكد مر جديد التزاماا الذداأ ثغاياو ا ت اقية الوحيدة للمادراو لف أ أ أ أ أأنة  1961ار أ أ أ أ أأيغتاا المعدلة

ب رثتوكوا س أ أأنة 1972

()25

ثات اقية المؤثراو العملية لف أ أأنة 1971

غير المشأأرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفأأنة ،1988
ارحة البشرية ثرفاذاا،

()27

()26

ثات اقية األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار

التي اتربت فياا الدثا األتضأأاء تر اذتماماا

ثاذ تش أ أ أ أأير إلد ااتالن الو ار لعا  2019اش أ أ أ أألن تعزيز إجراءاتنا تلد الر أ أ أ أأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي

ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المش أأتركة االتر أأد لمش أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا،

()28

ال

حظت فيه الدثا

األتض أأاء املق ان التحدياو المف أأتمرة ثالناش أأئة فيما يتعلق امش أأكلة المادراو العالمية ،اما في ذلك العواقب الر أأحية
الفأ أ أ أ أ أأل ية ثالمااطر المرتبطة االمؤثراو الن فأ أ أ أ أ أأانية ال ديدة ،قد بلغت مفأ أ أ أ أ أأتوياو مثيرة للملق ،ثان المؤثراو األفيونية

ا صأأطناعية ثا سأأتعما و غير الط ية لعماقير الوص أ او الط ية تمثل مااطر متزايدة تلد صأأحة الناس ثسأأالمتام

ثتشأ أ أ أ أ أ أكأل تحأديأاو تلميأة ثقأانونيأة ثتنظيميأة في م أا و ماتل أة ،مناأا جأدثلأة المواد ،ثان نطأاق التغطيأة ال غرافيأة

لل ياناو الموثوقة المتعلمة اماتل

جوانب مشكلة المادراو العالمية ثمعد و توافر ذ ا ال ياناو احاجة إلد تحفير،

ثاذ تشأير ايضأا إلد جميع ا لتزاماو المتعلمة بتوافر المواد الااضأعة للمراقبة ثتي صفأر الحرأوا تلياا لألغراض

الط ية ثالعلمية ،ثبالتر أأد للتحدياو التي يش أأكلاا ا س أأتعماا غير الط ي للمف أأتحضأ أراو الر أأيد نية المحتوية تلد

مواد مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن ف أأانية جديدة اث إس أأاءة اس أأتعمالاا ،ار أأيغتاا الواردة في ااتالن الف أأياس أأي
ثخطة العمل اشأ أ أألن التعاثن الدثلي صأ أ أأوب اسأ أ أأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأ أ أأكلة المادراو العالمية

()29

لعا

 ،2009ثال يان الو ار المشأترك المن ثق تر اسأتعراض ل نة المادراو الرفيع المفأتو  ،في تا  ،2014لتن ي الدثا
األتض أ أأاء ليتالن الف أ أأياس أ أأي ثخطة العمل،

()30

ثالوثيمة الاتامية للدثرة ا س أ أأتثنائية الثالثير لل معية العامة المعنونة

"التزامنا المشترك االترد لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد نحو فعاا"،

()31

ثاذ تش أأير ك لك إلد الت از الدثا األتض أأاء الوارد في ااتالن الو ار لعا  2019اش أألن تعزيز إجراءاتنا

تلد الرأ أ أأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المشأ أ أأتركة االعمل تلد تعزيز ثتحفأ أ أأير

تملياو جمع ثتحليل ثتبادا ال ياناو ال يدة النوعية ثالمابلة للممارنة ،ث س أ أ أ أأيما مر خالا بناء المدراو اش أ أ أ أأكل

ذأادأ ثفعأاا ثمفأ أ أ أ أ أ أتأدا  ،في إطأار مر التعأاثن الوثيق مع الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمنظمأة الرأ أ أ أ أ أ أحأة
العالمية ثك لك مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثسأ أ أأائر الشأ أ أأركاء المعنيير ،اما يشأ أ أأمل التعاثن

__________

(United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )25
( )26المرجع ن فهvol. 1019, No. 14956 ،
( )27المرجع ن فهvol. 1582, No. 27627 ،

( )28انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2019 ،الملحق رقم  ،)E/2019/28( 8ال رل األثا ،المفم ااء
( )29انظر الوثيمة  ،E/2009/28ال رل األثا ،المفم جيم
( )30انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2014 ،الملحق رقم  ،)E/2014/28( 8ال رل األثا ،المفم جيم
( )31مرفق قرار ال معية العامة دا1/30-
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بير ل نة المادراو ثالل نة ااحرأأائية ،بادأ تعزيز المدراو الوطنية في م اا جمع ال ياناو مر اجل تحفأأير
معد و الرد ثتوسيع النطاق ال غرافي ثالمواضيعي ليبالي تر ال ياناو المناسبة ثفما ل ميع ا لتزاماو،

ثاذ تحيط تلمأا بتمرير الماأدراو العأالمي 2020

ثال ريمة ،ثال

()32

الأ

اتأدا مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو

اُشأ أ أ أأير فيه إلد ان ا سأ أ أ أأتعماا غير الط ي للمفأ أ أ أأتحض أ أ أ أراو الرأ أ أ أأيد نية ثالمؤثراو األفيونية

ا ص أ أأطناعية األخر يش أ أأكل مر أ أأدر قلق اال في اعض المناطق افأ أ أ ب العواقب الر أ أأحية الوخيمة المرتبطة
ااسأ أ أأتعمالاا ،مع ااشأ أ أأارة ايضأ أ أأا إلد ان العبء المتزايد تلد نظم الرأ أ أأحة العامة ،الناجم تر ا سأ أ أأتعماا غير

الط ي للمفأأتحضأراو الرأأيد نية ،ال

بر في اعض المناطق ،يفأأتدتي ثضأأع سأأياسأأاو ثطنية تحمق التوا ن

الرأ أ أ أأحيح تلد نحو يتيح توفير فرص الحرأ أ أ أأوا تلد األدثية الال مة ادارة األلم اث ألغراض الرتاية الملط ة

تلد س يل المثاا ،مع ت نب إنشاء سوق لالستعماا غير الط ي لا ا األدثية،

ثاذ تش أأير إلد انه لوحظ ،في تمرير الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا ،2019

()33

انه اُبلِّ تر انتش أأار

ا س أأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية ا ص أأطناعية تلد نطاق غير مفأ أ وق في العالم ،إ ان ت لياو ذ ا
التحد تاتل

مر منطمة إلد اخر  ،ثتنطو تلد مواد خاض أ أ أأعة للمراقبة الدثلية مثل ال نتانيل ثنظائرا ،ثمواد

غير خاضعة للمراقبة الدثلية مثل الترامادثا،

ثاذ تشأ أ أ أأير ايضأ أ أ أأا إلد انه لوحظ ،في تمرير الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا ،2020

()34

ان تملياو

صأأنع المؤثراو األفيونية ا صأأطناعية غير الط ية ثالمؤثراو الن فأأانية ال ديدة ثتعاطياا ثا ت ار باا تلد نحو

غير مشرثع

تزاا مر التحدياو الك يرة التي تواجااا ال اود الدثلية لمراقبة المادراو،

ثاذ تشأ أ أ أأير ك لك إلد ما اتربت تنه الايئة الدثلية لمراقبة المادراو في تمريرذا لعا  2020مر قلق إ اء

النما الم ل تنأأه في األدثيأأة المحتويأأة تلد مواد خأأاضأ أ أ أ أ أ أعأأة للمراقبأأة ،مثأأل ال نتأأانيأأل ثالميأأدا ث  ،في اعض

ال لدان ،ثذو ما ُيعز إلد حد ك ير إلد الزياداو الك يرة في الحاجة إلد توفير تماقير تا(ير األلم ثالمفأ أ أأكناو
دخلون إلد ثحداو العناية المركزة ،ثالد ان
للمرض أ أ أ أ أأد المر أ أ أ أ أأابير امرض فيرثس كورثنا (كوفيد )19-ال ير ُي َ

الايئة شأ أ أ عت الحكوماو تلد مواص أ أألة العمل تر كثب اعض أ أأاا مع اعض ثمع الايئة لض أ أأمان توافر األدثية

المحتوية تلد مواد خاضعة للمراقبة تالميا ،ثخاصة لمر ذم في امد الحاجة إلياا خالا حا و الطوارئ،

ثاذ تض أ أ أ أ أ أأع في اتتبأار أذا األثر المحتمأل ل أائحأة كوفيأد 19-تلد ا ض أ أ أ أ أ أأطالع ا مع ال يأانأاو تر التحأديأاو

ثا ت اذاو ال ديدة المترلة االمادراو ،اما في ذلك اآلثار الضارة الناجمة تر ا ستعماا غير الط ي للمفتحضراو

الريد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة ،ثتحفير جمع ذ ا ال ياناو،
ثاذ تشأ أ أ أ أ أ أأير إلد قرارذأا  4/62المؤرخ  22آذار/مأارس  ،2019الأ

اكأدو فيأه مر جأديأد ان ا ت أاقيأاو

الدثلية لمراقبة المادراو تفأعد إلد تحميق توا ن بير ضأمان توافر العماقير المادرة ثالمؤثراو العملية الااضأعة

للمراقبة الدثلية ثتيفأير الحرأوا تلياا لألغراض الط ية ثالعلمية مر ناحية ثمنع تفأري اا ثاسأاءة اسأتعمالاا مر
ناحية اخر  ،ثاذ تفلِّم الن استادا العماقير المادرة لألغراض الط ية ضرثر لتا(ير األلم ثالمعاناة،
ثاذ تمأدو العز تلد تعزيز العمأل ثطنيأا ثاقليميأا ثدثليأا مر اجأل الترأ أ أ أ أ أ أأد للتحأديأاو التي يشأ أ أ أ أ أ أأكلاأا

ا سأ أ أأتعماا غير الط ي للمفأ أ أأتحض أ أ أراو الرأ أ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو

__________

( )32منشأوراو األمأم المتحأدة2020 ،
(E/INCB/2019/1 )33
(E/INCB/2020/1 )34
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ن ف أ أ أ أأانية جديدة ،ثاذ تش أ أ أ أأدد تلد اذمية جمع ال ياناو ثتحليلاا المائم تلد ادلة تلمية ،ثتعزيز تبادا المعلوماو
ثشبكاو اان ار المبكر ،ثاستحداث نماذج تشريعية ثتنظيمية ثثقائية ثتالجية ثطنية مناسبة،
ثاذ تعرب تر قلماا البال إ اء التحد الدثلي ال

ي ااه ،االارأ أأوص ،صأ أأحة ثسأ أ المة ثرفاا البش أ أرية

جمعاء ،مر جراء ا س أ أأتعماا غير الط ي للمف أ أأتحضأ أ أراو الر أ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو

تملية اث مؤثراو ن ف أأانية جديدة ،ثخر أأوص أأا المؤثراو األفيونية ا ص أأطناعية ،ثص أأنعاا ثتف أري اا ثا ت ار باا

تلد نحو غير مشأ أ أ أ أ أ أأرثع ثاذ تعيأد تألكيأد تزماأا تلد توفير الوقأايأة ثالعالج مر ا سأ أ أ أ أ أ أأتعمأاا غير الط ي لاأ ا
الماأدراو ،ثالتمليأل إلد ادند حأد مر العواقأب الرأ أ أ أ أ أ أأحيأة ثا جتمأاعيأة المرتبطأة بت أع اطياأا ،ثتلد منع ثمكأافحأة

إنتاجاا ثصنعاا ثتفري اا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشرثع،

ثاذ تش أ أ أ أ أأير إلد قرارذا  8/61المؤرَّخ  16آذار/مارس  ،2018اش أ أ أ أ أألن تعزيز ثتدعيم التعاثن الدثلي ثااقليمي

ثال اود المحلية الرامية إلد التر أ أ أ أ أ أأد للتاديداو الدثلية التي يش أ أ أ أ أ أأكلاا ا س أ أ أ أ أ أأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية

ا ص أأطناعية ،ال اذابت فيه االدثا األتض أأاء ان تف أأتكش أ ُنا ا م تكرة مر اجل يادة فعالية التر أأد أل تاديد
يش أ أأكله ا س أ أأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية ا ص أ أأطناعية ،اعشأ أ أراك جميع المطاتاو المعنية ،مر ق يل توس أ أأيع

نطاق المراقبة المحلية ثااقليمية ثالدثلية تلد المؤثراو األفيونية ا صأطناعية ثسأالئ اا ،ثتعزيز نظم الرتاية الرأحية
ثبناء قدراو موظ ي إن اذ المانون ثالعاملير في م اا الرتاية الرحية تلد الترد لا ا التحد ،

ثاذ تش أ أأير ايض أ أ ا إلد قرارذا  9/58المؤرخ  17آذار/مارس  ،2014اش أ أألن تعزيز دثر مات راو تحليل

المادراو في ارجاء العالم ،ثتعيد تلكيد اذمية جودة تحاليل تلك المات راو ثنتائ اا،

ثاذ تضأأع في اتتبارذا ان مر شأألن تحفأأير ال ياناو المتعلمة اا رتاان للمادراو ثالمااطر التي تادد

الرأ أأحة العامة ،ثالمرتبطة اا سأ أأتعماا غير الط ي للمفأ أأتحضأ أراو الرأ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة

اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن ف أأانية جديدة ،ان ييف أأر ص أأوي س أأياس أأاو قائمة تلد ادلة تلمية تلد الر أأعيد
الوطني ثااقليمي ثالدثلي للترأ أ أ أ أأد لتلك التحدياو ،اف أ أ أ أ أ ل مناا تط يق تدابير المراقبة الوطنية تلد المواد

التي قد

تاضع للمراقبة الدثلية ،حفب ا قتضاء،

ثاذ تشأأدد تلد اذمية تضأأمير تمرير المادراو العالمي الفأأنو ترضأا لالت اذاو ثالتحدياو المفأأتمرة
ثالمفت دة لمشكلة المادراو العالمية ثآثارذا المحتملة تلد الفياساو،
ثاذ تف أ أ أألم االدثر الاا ال

يؤديه مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ،ثك لك االدثرير الل ير

تؤدياما اممتضأ أ أ أأد المعاذداو الايئة الدثلية لمراقبة المادراو ثمنظمة الرأ أ أ أأحة العالمية في تيفأ أ أ أأير اتااذ ق ارراو

مفأ أأتنيرة اشأ أألن جدثلة المواد األكثر اسأ أأتعرأ أأاء ثانتشأ أأا ار ثضأ أأررا ،اما في ذلك المادراو ا صأ أأطناعية ثالمؤثراو

الن فانية ال ديدة ثالفالئ

ثالمواد الكيميائية ثالم يباو ،مع ضمان توافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية،

ثاذ ترحب بتركيز المناقش أأة المواض أأيعية للدثرة الثالثة ثالف أأتير لل نة المادراو ،المعمودة في ال ترة مر

 19إلد  21تشأ أ أرير األثا/اكتوبر  2020في سأ أ أأياق متااعة تن ي ااتالن الو ار لعا  2019اشأ أ أألن تعزيز

جاودنا تلد الرأ أأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المشأ أأتركة االترأ أأد لمشأ أأكلة

المادراو العالمية ثمواجاتاا ،تلد تن ي جميع ا لتزاماو الفياساتية الدثلية المتعلمة االمادراو،
-1

تايب االدثا األتض أ أأاء ان تكث

-2

تشأ أ أ أ أ أ أأير إلد انعمأاد اجتمأاع فريق الا راء الحكومي الأدثلي المعني اأالتحأد

جاودذا ل مع بياناو تر اآلثار الض أ أأارة لالس أ أأتعماا غير الط ي

للمفتحضراو الريد نية التي تحتو تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة
ا سأ أ أ أ أ أ أأتعمأاا غير الط ي للمؤثراو األفيونيأة ا صأ أ أ أ أ أ أأطنأاعيأة ،الأ
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ديفأ أأم ر  ،2018ثشأ أأارك في تنظيمه مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثالايئة الدثلية لمراقبة
الما أ أأدراو ثمنظم أ أأة الر أ أ أ أ أ أ أح أ أأة الع أ أأالمي أ أأة ،تمال امرار الل ن أ أأة  8/61المؤرخ  16آذار/م أ أأارس ،2018

ثال

اُكد خالله تلد ان الناوض اعجراءاو ثطنية تتضأ أأمر مبادراو شأ أأاملة ثمتوا نة ثمفأ أأتندة إلد ادلة مر

اجل خ ض العرض ثالطلب ذو ممو رئيفي لم اباة ذلك التحد
-3

تش أ أ أ أ أ أ ع الدثا األتضأ أ أ أ أ أأاء ،ثفما لتش أ أ أ أ أ أريعاتاا الوطنية ،ثمكتب األمم المتحدة المعني االمادراو

ثال ريمأة ثالايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمنظمأة الرأ أ أ أ أ أ أحأة العأالميأة ،كأل في إطأار ث يتأه ،تلد جمع بيأانأاو
ثطنية ثتحليل األدلة ثتبادا المعلوماو اش أ أألن ات اذاو ا س أ أأتاالك المتعلمة اا س أ أأتعماا غير الط ي للمادراو

ا صأطناعية ثانتاجاا غير المشأرثع ثتفأري اا ثا ت ار باا ،ث سأيما مناا المؤثراو األفيونية ا صأطناعية ،اما

يشمل المفتحضراو الريد نية المغشوشة المحتوية تلد مادراو اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة
-4

تطلب إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان يواصأ أ أ أ أأل تمديم المفأ أ أ أ أأاتدة إلد

الدثا األتضأ أ أ أ أ أ أأاء ،بناء تلد طل اا ،في تعزيز قدراتاا تلد جمع بياناو تالية ال ودة تر اآلثار الضأ أ أ أ أ أ أأارة

المترتبة تلد ا س أ أ أأتعماا غير الط ي للمف أ أ أأتحض أ أ أراو الر أ أ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو

تملية اث مؤثراو ن فأ أ أ أ أأانية جديدة ،ثتطوير تلك المدراو تند ا قتضأ أ أ أ أأاء ،ثان يعز قدراو اابالي لدياا مر

اجل تحليل تلك ال ياناو ثنشأ أأرذا ،بوسأ أأائل مناا تمديم المفأ أأاتدة التمنية ،بناء تلد طل اا ،في إجراء د ارسأ أأاو
اس أ أأتمر أ أأائية ثطنية تر تعاطي الف أ أأكان للمادراو ،ثفي تحف أ أأير ال ياناو تر الوفياو المتر أ أألة االمادراو

ثتر خدماو العالج الممدمة مر تعاطي المف أأتحضأ أراو الر أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو

تملية اث مؤثراو ن فأ أ أ أأانية جديدة ،ثك لك تر األسأ أ أ أأباب التي تدفع الناس نحو ا سأ أ أ أأتعماا غير الط ي لتلك
المفتحضراو الريد نية ،ثذلك مر اجل تحفير التدابير الال مة في ذ ا الردد
-5

تدتو الدثا األتض أ أ أأاء إلد ان تزثد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ،تلد اس أ أ أأاس

طوتي ،امعلوماو تر ا سأأتعماا غير الط ي للمفأأتحض أراو الرأأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو
تملية اث مؤثراو ن فأ أ أ أ أأانية جديدة ،مثل ال ياناو المتعلمة ااسأ أ أ أ أأتعمالاا غير الط ي ثمااطرذا الرأ أ أ أ أأحية ،إن كانت

معرثفة ،ثقنواو تفأ أ أ أ أري اا ثانماط ا ت ار باا ،حف أ أ أ أأب ا قتض أ أ أ أأاء ،لكي يتف أ أ أ أأند له تمديم المف أ أ أ أأاتدة إلد الدثا

األتضاء ،بناء تلد طل اا ،بادأ التعاثن معاا تلد نحو ثثيق في معال ة تلك المفائل
-6

تشأ أ أ أ ع مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ،اا شأ أ أ أأتراك مع الايئة الدثلية لمراقبة

المادراو ثمنظمة الرأأحة العالمية ،تلد القيا  ،في إطار الموارد المتاحة ثالو ياو المائمة ،بتنظيم مزيد مر

المناقشاو تلد مفتو الا راء اشلن ثضع ممارساو فضلد في م اا جمع ال ياناو العالية ال ودة تر ذ ا
التحد الدثلي ،اما يش أأمل اآلثار الض أأارة ل الس أأتعماا غير الط ي للمف أأتحضأ أراو الر أأيد نية المحتوية تلد

تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فأأانية جديدة ،ثك لك ثضأأع تدابير للترأأد لمشأأكلة ا سأأتعماا
غير الط ي لتلك المفتحضراو الريد نية ،مع ضمان الوصوا إلياا ثتوافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية
-7

تش أ أ أ أ ع مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة تلد مواص أ أ أ أألة تض أ أ أ أأمير تمرير المادراو

العالمي ال يعدا سأنويا ،حفأب ا قتضأاء ثفي حدثد الموارد المتاحة ،معلوماو تر مد ا سأتعماا غير الط ي
للمفأأتحض أراو الرأأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث ِّ
مؤثراو ن فأأانية جديدة ،ثتدتو الدثا
األتضاء إلد تمديم معلوماو ذاو صلة لا ا الغرض مر خالا ا ست يان الااص االتمارير الفنوية

 -8تش أ أ أ أ أ أ أ ع الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الما ِّأدراو تلد ان تواصأ أ أ أ أ أ أأل ،اأالتعأاثن الوثيق مع مكتأب األمم
ِّ
االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرأ أ أ أ أ أ أأحة العالمية ،في حدثد الو ياو المائمة ثالموارد المتاحة،
المتحدة المعني
إتداد مواد إرش أأادية لمف أأاتدة الدثا األتض أأاء تلد اتتماد ممارس أأاو في م اا جمع ال ياناو تتف أأم اال عالية
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ثحف أ أأر التوقيت ثا تف أ أأاق ثتوفر المدرة المناس أ أأبة تلد تمدير ثتمييم احتياجاتاا مر المواد الااض أ أأعة للمراقبة

الدثلية لألغراض الط ية ثالعلمية
-9

تش أ أ أ ع مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة تلد ان يواصأ أ أأل ،االتعاثن مع الايئة

الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمنظمأة الر أ أ أ أ أ أ أحأة العأالميأة ،كأل في إطأار ث يتأه المأائمأة ،تطوير م موتأة ادثاو

األمم المتحدة اشلن المادراو ا صطناعية احيث تُدرج فياا معلوماو ثموارد تر جمع ال ياناو اشلن اآلثار
الضأأارة لالسأأتعماا غير الط ي للمفأأتحض أراو الرأأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث
مؤثراو ن فأانية جديدة ،ثان ُي ِّعل ثينشأر المعلوماو المتعلمة االتدخالو الواردة في م موتة األدثاو تلك مر
خالا إدماجاا ،حفب ا قتضاء ،في برام المفاتدة التمنية ثبناء المدراو التي ينظماا المكتب
 -10تش أ أ ع الدثا األتضأ أأاء تلد ان تعز المبادراو ال عالة ثالشأ أأاملة ثالمائمة تلد ادلة في م اا

خ ض الطلأب تلد الماأدراو احيأث تغطي تأدابير الوقأايأة ثالتأدخأل المبكر ثالعالج ثالرتأايأة ثالمعأافأاة ثاتأادة

التأألذيأأل ثاتأأادة اادمأأاج في الم تمع تلد نحو غير تمييز  ،ثان تن أ ك أ لأأك ،ثفمأأا لتش أ أ أ أ أ أ أريعأأاتاأأا الوطنيأأة،
مبادراو ثتدابير ترمي إلد التمليل إلد ادند ٍّ
حد مر العواقب تلد الرأ أأحة العامة ثتلد الم تمع النات ة تر

تعاطي المادراو ،اما فيه ا س أ أأتعماا غير الط ي للمف أ أأتحض أ أراو الر أ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة

اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة ثاستعماا المفتحضراو الريد نية المحتوية تلد الترامادثا

 -11تشأ ع ايضأا الدثا األتضأاء تلد ان تواصأل تملاا ،حفأب ا قتضأاء ،تلد اسأتكشأاأ ُنا م تكرة
للترأأد امزيد مر ال عالية ألية تحدياو يطرحاا ا سأأتعماا غير الط ي للمفأأتحضأراو الرأأيد نية المحتوية تلد

تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن ف أ أأانية جديدة ،ثذلك اعش أ أراك جميع المطاتاو ذاو الر أ أألة ،بوس أ أأائل

مناا مثالا توس أأيع نطاق المراقبة الوطنية ثااقليمية تلد اللوائح التنظيمية للمف أأتحضأ أراو الر أأيد نية ،ثتعزيز نظم
الرتاية الرحية ،ثبناء قدراو موظ ي إن اذ المانون ثالعاملير في م اا الرتاية الرحية تلد الترد لا ا التحد

مع ضمان إمكانية الحروا تلد تلك المفتحضراو الريد نية ثتوافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية
 -12تش أ أ ع ك لك الدثا األتضأ أأاء تلد الترثي

سأ أأتادا مبادراو الايئة الدثلية لمراقبة المادراو

مر اجل المفأاتدة تلد منع صأنع المواد غير الم دثلة ثالمواد ثالفأالئ

ثا ت ار باا تلد نحو غير مشرثع

الااضأعة للمراقبة الدثلية ثتفأري اا

 -13تش أ أ أ ع مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرأ أ أأحة العالمية تلد ان يضأ أ أأعا

ثيتباد  ،في إطار ث ية كل مناما ثبالتشأأاثر مع الدثا األتضأأاء ،ممارسأأاو فضأألد لمنع ا سأأتعماا غير الط ي

للمف أ أ أ أأتحضأ أ أ أ أ ارو الر أ أ أ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن ف أ أ أ أأانية جديدة ،بادأ

التش يع تلد تدة امور مناا ا ستعماا الرشيد لا ا المواد في األغراض الط ية ثالعلمية

 -14ت أأدتو مكت أأب األمم المتح أأدة المعني ا أأالما أأدراو ثال ريم أأة ثالايئ أأة ال أأدثلي أأة لمراقب أأة الما أأدراو

ثمنظمأأة الر أ أ أ أ أ أ أحأأة العأأالميأأة ،ثغيرذأأا مر كيأأانأأاو األمم المتحأأدة المعنيأأة ،فضأ أ أ أ أ أ أأال تر المنظمأأاو ااقليميأأة

ثالحكومية الدثلية ،كل في إطار ث يته ،إلد تبف أ أ أ أ أأيط تملية جمع ال ياناو تلد الر أ أ أ أ أأعيد الوطني ثااقليمي

ثالدثلي ،ثتشأ ع تلد تبادا افضأأل الممارسأأاو في م اا جمع ال ياناو بير تلك المنظماو اإية تعزيز جمع
ال ياناو تلد الر أ أ أأعيد العالمي ،ثتحليلاا ،ثاابالي تر ا ت اذاو الف أ أ أأائدة ثتر التدابير المتا ة للتر أ أ أأد

لآلثار الضأ أأارة الناجمة تر ا سأ أأتعماا غير الط ي للمفأ أأتحضأ أراو الرأ أأيد نية المحتوية تلد تماقير مادرة

اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة ،مما يعز التعاثن بير الوكا و ثيت اد ا دثاجية العمل
-15

تدتو الدثا األتضأ أ أ أأاء ثسأ أ أ أأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا

األغراض ،ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا
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القرار 5/64
تيسير الوصول إلى الخدمات الشاملة والمستندة إلى األدلة العلمية في مجال خفض

الطلب على المخدرات وما يتصل بذلك من تدابير ،بما في ذلك لألشخاص المتضررين

من التهميش االجتماعي
إن ل نة المادراو،

إذ تفألم الن خدماو خ ض الطلب تلد المادراو ،الممدمة ثفما للتشأريعاو الوطنية ،يمكر ان تشأمل تدابير

للوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج في الم تمع ،فضأ أ أ أأال تر تدابير ترمي

إلد التمليل إلد ادند حد مما يترتب تلد تعاطي المادراو مر إضرار االرحة العامة ثمر تواقب اجتماعية،

ثاذ تؤكأد مر جأديأد الغأايأاو ثاألذأداأ ثا لت ازمأاو المنرأ أ أ أ أ أ أأوص تلياأا في ا ت أاقيأة الوحيأدة للماأدراو

لف أ أ أ أ أأنة  ،1961ار أ أ أ أ أأيغتاا المعدلة ب رثتوكوا س أ أ أ أ أأنة  ،1972ثات اقية المؤثراو العملية لف أ أ أ أ أأنة  ،1971ثات اقية

األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار غير المشرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفنة ،1988

ثاذ تشأ أ أأير إلد الوثيمة الاتامية لدثرة ال معية العامة ا سأ أ أأتثنائية الثالثير ،المعنونة "التزامنا المشأ أ أأترك

االترأأد لمشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد نحو فعاا"،

() 35

التي اكدو فياا الدثا األتضأأاء مر جديد

التزاماأا اغأايأاو ثاذأداأ ا ت أاقيأاو الأدثليأة الثالث لمراقبأة الماأدراو ،امأا في ذلأك اذتمأاماأا ارأ أ أ أ أ أ أحأة البشأ أ أ أ أ أ أريأة

ثرفاذاا ،ثبما ينشأ أأل تر تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية مر مشأ أأاكل صأ أأحية ثاجتماعية تمد األفراد ثتامة

الناس ثسالمتام ،ثبال رائم المترلة االمادراو،

ثاذ تشأأير ايضأأا إلد انه ،ثفما ت اقية سأأنة  1961ارأأيغتاا المعدلة ثات اقية سأأنة  ،1971يتعير تلد

الدثا األطراأ ان تتا جميع التدابير الممكنة تمليا لمنع تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية ثا ستبانة المبكرة

لألشأااص المتورطير في ذلك ثتالجام ثتوتيتام ثتوفير الرتاية الالحمة لام ثاتادة تلذيلام ثاتادة إدماجام في

الم تمع ،ثان تنفق جاودذا الرامية إلد تحميق تلك الغاياو،

ثاذ تشأأير ك لك إلد انه ،ثفما ت اقية سأأنة  1961ارأأيغتاا المعدلة ثات اقية سأأنة  ،1971يتعير تلد

األطراأ ان تتا جميع التدابير الممكنة تمليا لمف أأاتدة األش أأااص ال ير يتطلب تملام اكتف أأاب فام لمش أأاكل

تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية ثالوقاية منه ،ثان تعز ايض أ أ أ أأا ذ ا ال ام لد تمو ال ماور إذا كان ذناك
خطر يتمثل في انتشار تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية تلد نطاق ثاسع،
ثاذ تضأأع في اتتبارذا خطة التنمية المفأأتدامة لعا ،2030

() 36

ثك لك ا لت از اضأأمان تد تال

ا

مر المتض أ أ أ أأررير مر مش أ أ أ أأكلة المادراو العالمية تر الركب ،ثتالحظ في الوقت ن ف أ أ أ أأه ان ال اود الرامية إلد
تحميق اذداأ التنمية المف أ أ أ أ أ أأتدامة ثالتر أ أ أ أ أ أأد لمش أ أ أ أ أ أأكلة المادراو العالمية تلد نحو فعاا ذي جاود متكاملة

ثمتعاضأدة ،ثتؤكد مر جديد ضأرثرة معال ة األسأباب ثالعواقب الرئيفأية لمشأكلة المادراو العالمية ،في م ا و

متعددة مناا الرحة ثالشؤثن ا جتماعية ثحموق اانفان ثا قتراد ثالعدالة ثاألمر العا ثان اذ المانون،

ثاذ تفأ أ أ أ أ أ أألم األن المرافق التمليأديأة المعنيأة اا ض الطلأب ،التي كثي ار مأا تتطلأب التعأامأل المبأاشأ أ أ أ أ أ أأر مع

األشأ أ أ أأااص ،تواجه ،افأ أ أ أ ب ط يعة جائحة كوفيد ،19-تحدياو متزايدة في توفير تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر

__________

( )35قرار ال معية العامة دا ،1/30-المرفق
( )36قرار ال معية العامة 1/70
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ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج في الم تمع ،فضأأال تر المبادراو الرامية إلد الترأأد

للعواقب الف أ أ أ أأل ية لتعاطي المادراو ،تلد اقل تمدير بن د المف أ أ أ أأتو الف أ أ أ أأابق ل ائحة كوفيد ،19-ثتالحظ ان

النأاس ،امر فيام المتضأ أ أ أ أ أ أأررثن مر التاميش ا جتمأاتي ،يمكنام ،في ذأ ا الظرثأ ،ان يواجاوا تراقيأل تعيق
ثصولام إلد تلك الادماو،

ثاذ تعيد تلكيد التزاماا ااحت ار ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانف أ أ أ أ أأان ثالحرياو األس أ أ أ أ أأاس أ أ أ أ أأية ثالكرامة

المتلصلة لألفراد كافة ثسيادة المانون لد صوي ثتن ي الفياساو المتعلمة االمادراو،

ثاذ تؤكد م ددا تزمنا تلد التر أ أأد لمش أ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا ثالترثي ار أ أأورة نش أ أأطة

اقامة م تمعاو خالية مر تعاطي المادراو سأأعيا لضأأمان ان يحيا كل إنفأأان حياة صأأحية ينعم فياا االرأأحة

ثالكرامة ثالف أ أ أ أأال ثاألمر ثا دذار ،ثتؤكد مر جديد تزمنا تلد معال ة مش أ أ أ أأاكل الر أ أ أ أأحة العامة ثالف أ أ أ أأالمة
ثالمشاكل ا جتماعية المترتبة تلد تعاطي المادراو،

ثاذ تشأ أ أ أ أ أ أأير إلد قرارذأا  2/58المؤرخ  15آذار/مأارس  ،2015الأ

شأ أ أ أ أ أ أأددو فيأه تلد اذميأة م ارتأاة

ا لتزاماو المتعلمة احموق اانفأان في سأياق تن ي ال رام ثالفأياسأاو المتعلمة اعالج ا ضأطراااو الناجمة تر
تعاطي مواد اادمان ،ثخاصة تلك التي تركز تلد الشباب ثاألسر ثالم تمعاو المحلية،

ثاذ تالحظ ان تمرير الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا 2017

() 37

يحدد العالج ثاتادة التلذيل ثاتادة

اادماج في الم تمع بوصأ أ أ اا تناصأ أ أأر اسأ أ أأاسأ أ أأية لا ض الطلب ،ثان نفأ أ أأبة ك يرة مر األشأ أ أأااص المرأ أ أأابير

اا ضطراااو المرتبطة بتعاطي المادراو

يحرلون تلد خدماو العالج،

ثاذ تش أ أأير إلد ااتالن الو ار لعا  2019اش أ أألن تعزيز إجراءاتنا تلد الر أ أأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي

ابتغاء التع يل بتن ي التزاماتنا المشأ أ أأتركة االترأ أ أأد لمشأ أ أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا،

() 38

ال

اكدو فيه الدثا

األتضأ أأاء مر جديد تزماا ا ضأ أأطالع امزيد مر المبادراو لا ض الطلب تلد المادراو تتفأ أأم اال عالية ثالشأ أأمولية

ثا س أ أ أ أ أ أأتنأاد إلد األدلأة العلميأة ثتغطي تأدابير الوقأايأة ثالتأدخأل المبكر ثالعالج ثالرتأايأة ثالتعأافي ثاتأادة التألذيأل ثاتأادة

اادماج في الم تمع في إطار مر تد التمييز ،ثالقيا ك لك ،ثفما للتش أ أ أ أريعاو الوطنية ،بتن ي مبادراو ثتدابير ترمي

إلد التمليل إلد ادند حد مر تواقب تعاطي المادراو تلد الرحة العامة ثتلد الم تمع،

ثاذ تشأأير ايضأأا إلد ااتالن الفأأياسأأي ثخطة العمل اشأألن التعاثن الدثلي صأأوب اسأأتراتي ية متكاملة

ثمتوا نأة لمواجاأة مشأ أ أ أ أ أ أأكلأة الماأدراو العأالم أية

() 39

لعأا  ،2009ال أل ير جأددو فيامأا الأدثا األتضأ أ أ أ أ أ أأاء التزاماأا

بتشأ يع اث ثضأع اث اسأتعراض اث تعزيز برام فعالة ثشأاملة ثمتكاملة لا ض الطلب تلد المادراو تفأتند إلد
األدلة العلمية ثتشمل م موتة مر التدابير،

ثاذ تشأير ك لك إلد ال يان الو ار المشأترك المن ثق تر ا سأتعراض الرفيع المفأتو ال

اجرته ل نة

المادراو في تا  2014اش أ أألن تن ي الدثا األتض أ أأاء ليتالن الف أ أأياس أ أأي ثخطة العمل اش أ أألن التعاثن الدثلي
صأوب اسأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأكلة المادراو العالمية ،ال
إلد مواص أ أ أ أألة تعزيز نظم الر أ أ أ أأحة العامة،

اكدو فيه الدثا األتضأاء الحاجة

س أ أ أ أأيما في م ا و الوقاية ثالعالج ثاتادة التلذيل في إطار نا

شامل ثمتوا ن لا ض الطلب يفتند إلد األدلة العلمية،

__________
(E/INCB/2017/1 )37

( )38انظر الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد ثا جتماتي ،2019 ،الملحق رقم  ،)E/2019/28( 8ال رل األثا ،المفم ااء
( )39انظر الوثيمة  ،E/2009/28ال رل األثا ،المفم جيم
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ثاذ تشأأير إلد الوثيمة الاتامية للدثرة ا سأأتثنائية الثالثير لل معية العامة ،ثخرأأوصأأا التوصأأية العملية

الواردة فياا بتشأ أ أ أ يع المش أ أ أأاركة الطوعية لألفراد المر أ أ أأابير ااض أ أ أأطراااو مرتبطة بتعاطي المادراو في برام

العالج اموافمتام الواعية ،حيثما كان ذلك يتوافق مع التشأ أ أ أريعاو الوطنية ،ثصأ أ أ أأوي ثتن ي برام ثحمالو توعية
يشأ أ أ أ أ أ أأارك فياأا ،حيثمأا كأان منأاسأ أ أ أ أ أ أبأا ،متعأاطو ماأدراو خأاضأ أ أ أ أ أ أأعون ل رام تعأاأ طويأل األمأد ،منعأا للتاميش

ص أم ،ثك لك تش أ يع متعاطي المادراو تلد طلب العالج ثالرتاية،
للو ذ
ا جتماتي ثترثي ا للمواق المناذض أأة َ
ثاتااذ تدابير لتفايل الحروا تلد العالج ثتوسيع نطاق المدراو في ذ ا الم اا،
ثاذ تشأأير ايضأأا إلد قرارذا  11/61المؤرخ  16آذار/مارس  ،2018ثالمعنون "التش أ يع تلد مناذضأأة

الوصأ أأم مر اجل ضأ أأمان توافر خدماو الرأ أأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لمتعاطي المادراو ،ثثصأ أأولام
إلد تلأك الاأدمأاو ثتمأديماأا لام" ،الأ

المأائمأة تلد الوصأ أ أ أ أ أ أأم ،ثالتمييز،

سأ أ أ أ أ أ أألمأت فيأه األن التاميش ،ثالمواق

ثالاوأ مر التبعاو ا جتماعية اث المتر أألة االعمل اث المانونية قد تثني الكثيرير ممر يحتاجون إلد المف أأاتدة

تر الفأأعي إلد الحرأأوا تلياا ،ثقد تدفع مر ذم في حالة مفأأتمرة مر حيث التعافي الطويل األجل مر تعاطي

المادراو إلد اجتناب اافراح تر ثضعام كلشااص يتعافون مر اادمان،

ثاذ تش أ أ أ أ أأير ك لك إلد قرارذا  9/53المؤرخ  12آذار/مارس  ،2010ثالمعنون "تعميم الحر أ أ أ أ أأوا تلد

الوقاية ثالعالج ثالرتاية ثالدتم ل ائدة متناثلي المادراو ثالمرأأابير ا يرثس نما المناتة البش أرية اث المتلثرير
اه" ،ال

اُذيب فيه االدثا األتضأأاء ان تكث

ال اود لضأأمان ان تتوافر في جميع ال لدان م موتة ثاسأأعة مر

برام الوقأايأة مر فيرثس نما المنأاتأة البشأ أ أ أ أ أ أريأة التي تمو تلد األدلأة ثالتي تراتي األثبئأة المركزة ثالظرثأ

المحلية ،ثتتيح الحرأ أ أ أ أأوا تلد المعلوماو الرأ أ أ أ أأحيحة ثتلد الرتاية الرأ أ أ أ أأحية ثالادماو ا جتماعية الكافية،

ثتفتادأ ال ئاو الفكانية المعرضة للاطر،

ثاذ تش أ أ أ أ أ أأير إلد قرارذأأا  4/57المؤرخ  21آذار/مأأارس  ،2014الأ

اقرو فيأأه اأألن توفير الأأدتم مر اجأأل

التعافي المفأأتدا يفأأاتد تلد ت اد ا نتكاس ،ثييفأأر معاثدة العالج في ثقت مبكر تند اللزث  ،ثيعز نتائ التعافي

تلد المد الطويل ثيحفر الحالة الرحية ثالرفاا ثاألمان لد األفراد ثاألسر ثالم تمعاو المحلية ثالدثا،

ثاذ تشأ أ أ أ أ أ أأير ايضأ أ أ أ أ أ أأا إلد قرارذا  7/61المؤرخ  16آذار/مارس  ،2018ثالمعنون "معال ة ا حتياجاو

الااص أأة ألفراد الم تمع المف أأتض أأع ير في س أأياق التر أأد لمش أأكلة المادراو العالمية" ،ال

األتض أ أأاء ان تكث

اذابت فيه االدثا

ال اود الرامية إلد ض أ أأمان إمكانية الوص أ أأوا ،دثن تمييز ،إلد الرتاية الر أ أأحية ثالادماو

ا جتماعية االنفبة ألفراد الم تمع المفتضع ير ،في إطار استراتي ياو شاملة لا ض الطلب،

ثاذ تشأ أأير ك لك إلد قرارذا  5/59المؤرخ  22آذار/مارس  ،2016المعنون "إدماج المنظور ال نفأ أأاني

في صأميم الفأياسأاو ثال رام المتعلمة االمادراو" ،ال

شأ عت فيه الدثا األتضأاء تلد ان توفر ،فيما يتعلق

اا ضأ أ أ أأطراااو المرتبطة بتعاطي مواد اادمان ،خدماو تالج ثرتاية تفأ أ أ أأتند إلد األدلة العلمية ثتراتي منظور

الرحة العامة ثالفالمة ثتلخ في ا تتبار احتياجاو النفاء ثال تياو ،ثش عت فيه ايضا الدثا األتضاء تلد
ان توسأع نطاق شأموا ال رام المائمة ،ثتضأمر إتاحتاا لل ميع ،ثان تك ل في الوقت ن فأه توفير التدريب ل ميع

المانيير العاملير في م اا الرتاية الر أ أأحية ثا جتماعية المعنيير االنف أ أأاء ،امر فيار الفأ أ أ يناو ،ثااشأ أ أراأ

تلد ذؤ ء المانيير ،ثفما لتشريعاتاا الوطنية،

ثاذ تنوا اأال اود التي ي أ لاأا مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة للتنفأ أ أ أ أ أ أأيق مع ثكأا و

األمم المتحدة ثض أ أأمان التعاثن ال عاا فيما بيناا لدتم تن ي الف أ أأياس أ أأاو الدثلية لمراقبة المادراو ثتعزيز التن ي

المفأ أ أأتند إلد األدلة العلمية لاللتزاماو الدثلية ،ث سأ أ أأيما فيما يتعلق بتيفأ أ أأير الوصأ أ أأوا إلد المبادراو الشأ أ أأاملة
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ثالمف أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب ثما يتر أ أ أأل ب لك مر مبادراو ،اما في ذلك لألش أ أ أأااص

المتضررير مر التاميش ا جتماتي،

ثاذ تش أأير إلد التوص أأية الواردة في الوثيمة الاتامية للدثرة ا س أأتثنائية الثالثير لل معية العامة االعمل،

حف أ أ أ أ أأب ا قتض أ أ أ أ أأاء ،تلد تكثير المش أ أ أ أ أأاركة الم دية لمنظماو الم تمع المدني ثالكياناو المنارطة في تمديم

الادماو العالجية الرأ أ أ أأحية ثا جتماعية ذاو الرأ أ أ أألة االمادراو ،ثتلد دتم تلك المنظماو ثالكياناو ثتوفير

التدريب لاا ،اما يتوافق مع التشأريعاو الوطنية ثضأمر إطار سأياسأاو ثطنية متكاملة ثمنفأمة اشألن المادراو،

ثتش يع جاود الم تمع المدني ثالمطاع الااص الرامية إلد إنشاء شبكاو لدتم خدماو الوقاية ثالعالج ثالرتاية

ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج في الم تمع تلد نحو متوا ن ثشامل لل ميع

ثاذ ترحب االطبعة المنمحة مر "المعايير الدثلية لعالج ا ض أ أ أ أ أأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو"

التي اصدرذا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرحة العالمية،

ثاذ تحيط تلمأأا اأأالطبعأأة الثأأانيأأة المحأ َّأدثأأة مر "المعأأايير الأأدثليأأة للوقأأايأأة مر تعأأاطي الماأأدراو" التي

اصدرذا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرحة العالمية،
ثاذ يفأ أ أ أ أأاثرذا اال الملق اشأ أ أ أ أألن العوائق ا جتماعية ،ثمناا ال مر ،التي

تزاا تعرقل الوصأ أ أ أ أأوا إلد

الادماو الشأ أ أ أأاملة ثالمفأ أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب تلد المادراو ثما يترأ أ أ أأل ب لك مر

تدابير ،ثالتحدياو التي تواجااا اعض الدثا األتض أأاء في حش أأد الموارد الكافية ا الة تلك العوائق ،مع التف أأليم
ايض أ أ أأا بتباير مف أ أ أأتوياو التنمية ثالمدراو الوطنية ،ثاذ تدرك تماما ان األش أ أ أأااص ،امر فيام المتض أ أ أأررثن مر

التاميش ا جتماتي ،قد يتلثرثن اعواقب ا ضطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو،

ثاذ تؤكد ان األشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي ياتل ون ااختالأ الفياق الوطني،
-1

تايب االدثا األتضأاء ان تي ِّفأر ،حفأبما يناسأب تشأريعاتاا ثسأياقاتاا الوطنية ،الوصأوا إلد

ما يترأ أ أ أ أ أ أأل االمادراو مر خدماو الوقاية ثالعالج ثالتوعية ثالرتاية ثالتعافي المفأ أ أ أ أ أ أأتدا ثاتادة التلذيل ثاتادة
اادماج في الم تمع ثما يترل ب لك مر خدماو الدتم ،تلد نحو طوتي ثدثن تمييز ،ل ائدة األشااص ال ير

قد يواجاون تراقيل تعيق ثص أ أ أ أ أ أأولام إلد تلك الادماو ،امر فيام المتض أ أ أ أ أ أأررثن مر التاميش ا جتماتي ،مع

العمل تلد إدراج المنظور ال نفاني تند تطوير تلك الادماو ثتن ي ذا
-2

تش أ ع الدثا األتضأأاء ،في إطار تش أريعاتاا الوطنية ،تلد النظر فيما للتاميش ا جتماتي

مر اثر تلد إمكانية الوص أ أ أ أ أأوا إلد التدابير الش أ أ أ أ أأاملة ثالمف أ أ أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب،

ثما يترل ب لك مر تدابير
-3

تايب االدثا األتض أأاء تيف أأير الوص أأوا إلد الادماو الش أأاملة ثالمف أأتندة إلد األدلة العلمية

في م اا خ ض الطلب ثاتااذ ما يتر أ أ أأل ب لك مر تدابير ،ثتوس أ أ أأيع نطاق المدراو في ذ ا الم اا ،مع تعزيز
انماط الحياة الرحية ،حفب ا قتضاء ،اما في ذلك لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي
-4

تايب ايضأأا االدثا األتضأأاء ان تتبادا ،مر خالا ل نة المادراو ثمكتب األمم المتحدة المعني

االمادراو ثال ريمة ،النا الناجحة لتيف أ أ أ أأير الوص أ أ أ أأوا إلد خدماو الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي

ثما يتر أ أ أأل ب لك مر خدماو الدتم ،ثتدابير إتادة التلذيل ثاتادة اادماج في الم تمع ،فض أ أ أأال تر المبادراو الرامية
إلد الترأ أ أ أأد للعواقب الفأ أ أ أأل ية لتعاطي المادراو ،اما يشأ أ أ أأمل األشأ أ أ أأااص المتضأ أ أ أأررير مر التاميش ا جتماتي،

في سأأياقاو متعددة مناا سأأياق جائحة فيرثس كورثنا (كوفيد ،)19-لكي يتفأأند تط يق الدرثس المفأأت ادة في حا و

الطوارئ في م اا الرحة العامة التي قد تنشل في المفتم ل ثالتي قد تتلثر فياا إمكانية الوصوا إلد ذ ا الادماو
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تايب ك لك االدثا األتضأ أأاء النظر في المبادئ ثالمعايير الرئيفأ أأية ،اما في ذلك النظر في

ا ضطراااو التي ترتبط بتعاطي مواد متعددة ،تلد النحو الموصد اه في الطبعة المنمحة مر ""المعايير الدثلية

لعالج ا ضأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو" التي اتدذا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة
ثمنظمة الر أأحة العالمية ،تند ثض أأع ُنا لتيف أأير الوص أأوا إلد تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية
ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج ا جتماتي ثما يتر أ أأل باا مر خدماو ص أ أأحية ثاجتماعية ،اما في ذلك

لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي
-6

تشأ ع الدثا األتضأأاء تلد العمل ،لد إنشأأاء اث تعزيز اث اسأأتعراض تدابير مفأأتندة إلد األدلة

العلميأة في م أاا الوقأايأة ثالتأدخأل المبكر ثالعالج ثالرتأايأة ثالتعأافي ثاتأادة التألذيأل ثاتأادة اادمأاج ا جتمأاتي ثكأ لأك

المبادراو الرامية إلد التر أأد للعواقب الف أأل ية لتعاطي المادراو ،اما في ذلك لألش أأااص المتض أأررير مر التاميش
ا جتماتي ،مر اجل تعزيز الش أراكاو ثالتعاثن فيما بير الفأألطاو الوطنية ،ثخرأأوصأأا في قطاتاو الرأأحة ثالتعليم

ثالش أ أ أأؤثن ا جتماعية ثالعدالة ثان اذ المانون ،ثالتش أ أ أأاثر مع كل اص أ أ أأحاب المر أ أ أألحة المعنيير اآلخرير ،اما في ذلك

المنتمون منام إلد األثساط األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني
-7

تدتو الدثا األتضأ أ أأاء إلد تمديم المفأ أ أأاتدة التمنية ثبناء المدراو ،بناء تلد الطلب ،اشأ أ أألن

تيف أ أ أأير الوص أ أ أأوا إلد الادماو الش أ أ أأاملة ثالمف أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب تلد المادراو

ثما يترأل ب لك مر تدابير ،اما في ذلك لألشأااص المتضأررير مر التاميش ا جتماتي ،ثتوفير ضأرثب ثافية
ثش أ أ أأاملة ثمف أ أ أأتمرة ثمف أ أ أأتندة إلد األدلة العلمية مر انش أ أ أأطة التدريب ل ائدة المانيير الر أ أ أأحيير ثاألخر أ أ أأائيير

ا جتماتيير ثغيرذم مر المتاررير المعنيير ثتعزيز معارفام ثمااراتام المانية
-8

تش أ أ ع الدثا األتضأ أأاء ،ثفما لتش أ أريعاتاا الوطنية ،تلد ان تُضأ أ ِّأمر برام اا الااصأ أأة ب ناء

المدراو ثالتدريب معلوماو تر تلثير حا و الوصأ أأم تلد توافر الادماو الشأ أأاملة ثالمفأ أأتندة إلد األدلة العلمية
في م اا خ ض الطلب تلد المادراو ثما يترأأل ب لك مر تدابير ،ثالوصأأوا إلد ذ ا الادماو ثتمديماا ،اما
في ذلك لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي
-9

تش أ أ ع ايضأ أأا الدثا األتضأ أأاء تلد القيا  ،لد إنشأ أأاء خدماو شأ أأاملة ثمفأ أأتندة إلد األدلة

العلمية في م اا خ ض الطلب تلد المادراو ثما يتر أ أأل ب لك مر تدابير ،ثك لك لد تيف أ أأير الوص أ أأوا إلد
ذأ ا التأدابير ،امأا في ذلأك لألشأ أ أ أ أ أ أاأاص المتضأ أ أ أ أ أ أأررير مر التاميش ا جتمأاتي ،أااتبأاع نا متكأامأل ثمتوا ن،

ثحمأأايأة جميع حموق اانف أ أ أ أ أ أ أأان ثتعزيزذأا ،ثتالحظ ان ذأ ا ال اود تمثأأل خطوة في ات أأاا تحميق جميع اذأداأ
التنمية المفتدامة ذاو الرلة
-10

تطلب إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ،ارأ أ أ أ أ أ ته الايئة الرئيف أ أ أ أ أأية في

منظومة األمم المتحدة المعنية االتر أأد لمش أأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا ،مف أأاتدة الدثا األتض أأاء ،بناء

تلد طل اا ،في تيفأ أ أأير الوصأ أ أأوا إلد الادماو الشأ أ أأاملة ثالمفأ أ أأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب
تلد المادراو ثما يتر أ أ أ أأل ب لك مر تدابير ،اما في ذلك لألش أ أ أ أأااص المتض أ أ أ أأررير مر التاميش ا جتماتي،

ثمواصألة ثتنفأيق ال اود المتعلمة االمبادراو المشأتركة تلد صأعيد الفأياسأاو ثال رام مع كياناو األمم المتحدة

األخر ذاو الرأ أ أ أ أ أ ألأة ،في إطأار ث يأاتاأا المأائمأة ،ثكأ لأك مع المنظمأاو الأدثليأة ثااقليميأة المعنيأة ،ثتزثيأد ل نأة

المادراو اما يفت د مر معلوماو في ذ ا الردد
-11

تطلب ايض أ أ أ أأا إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان يمد إلياا في دثرتاا

الفادسة ثالفتير تمري ار تر الكي(ية التي ن باا المكتب ال وانب ذاو الرلة التماله مر ذ ا المرار
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تدتو الدثا األتض أ أ أ أ أ أأاء ثس أ أ أ أ أ أأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا

األغراض ،ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا

المقرر 1/64
إدراج مادة اإليزوتونيتازين في الجدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
ممابل

قررو ل نة المادراو ،في جلفأتاا الفأادسأة ،المعمودة في  14نيفأان/ابريل  ،2021الغل ية  44صأوتا

ش أ أأيء ثامتناع تض أ أأو ثاحد تر التر أ أأويت ،إدراج مادة اايزثتونيتا ير في ال دثا األثا مر ا ت اقية

الوحيدة للمادراو لفنة  1961اريغتاا المعدلة ب رثتوكوا سنة 1972

المقرر 2/64
إدراج المادة كوميل-بيغاكلون ( )CUMYL-PEGACLONEفي الجدول الثاني من اتفاقية
المؤثرات العقلية لسنة 1971
قررو ل نة المادراو في جلفأتاا الفأادسأة ،المعمودة في  14نيفأان/ابريل  ،2021الغل ية  47صأوتا ممابل

ش أ أ أ أ أ أأيء ثتد امتناع احد تر التر أ أ أ أ أ أأويت ،إدراج المادة كوميل-بيغاكلون ( )CUMYL-PEGACLONEفي

ال دثا الثاني مر ات اقية المؤثراو العملية لفنة 1971
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إدراج المادة  MDMB-4en-PINACAفي الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية
لسنة 1971
ممابل

قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة ،المعمودة في  14نيفأأان/ابريل  ،2021الغل ية  47صأأوتا

ش أأيء ثتد امتناع احد تر التر أأويت ،إدراج المادة  MDMB-4en-PINACAفي ال دثا الثاني مر

ات اقية المؤثراو العملية لفنة 1971
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إدراج المادة  -3ميثوكسيفينسيكليدين في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة
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قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة ،المعمودة في  14نيفأأان/ابريل  ،2021الغل ية  46صأأوتا

ش أأيء ثامتناع تض أأو ثاحد تر التر أأويت ،إدراج المادة -3ميثوكف أأي ينف أأيكليدير في ال دثا الثاني مر

ات اقية المؤثراو العملية لفنة 1971

V.21-03162

29

E/2021/28
E/CN.7/2021/10

المقرر 5/64
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ش أ أ أ أ أ أأيء ثامتناع تض أ أ أ أ أ أأو ثاحد تر التر أ أ أ أ أ أأويت ،إدراج مادة الكلونا ث في ال دثا الرااع مر ات اقية
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إدراج مادة الديكالزيبام في الجدول الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
ممابل

قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة ،المعمودة في  14نيفأأان/ابريل  ،2021الغل ية  46صأأوتا
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