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   الفصل األول
  المسائل التي تستدعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها  

ه أو   انتباهه إليهاالتي يوجَّ
  

م  - ألف   رين مقدَّ  ن إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادهماامشروعا مقرَّ
 
رير التاليير: -1  توصي ل نُة الماد ِّراو الم لَد ا قتراد  ثا جتماتي ااتتماد مشرثتي الممرَّ
 

ر األول    مشروع المقرَّ
 

الرابعة والستين وجدول األعمال المؤقت لدورتها تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها   
 الخامسة والستين

 إنَّ الم لد ا قتراد  ثا جتماتي: 

 يحيط تلما بتمرير ل نة المادراو تر اتماا دثرتاا الرااعة ثالفتير  )ا( 

ر الل نة  )ب(    55/1يحيط تلما ايضا اممرَّ

 ثالفتير الوارد ادناا يوافق تلد جدثا األتماا المؤقت للدثرة الاامفة  )ج( 
  

 جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين للجنة المخدرات  

 انتااب اتضاء المكتب  -1 

 إقرار جدثا األتماا ثالمفائل التنظيمية األخر   -2 

 المناقشة العامة  -3 

 
 ال زء العملي    

 اادارية:مفائل اادارة ا ستراتي ية ثالميزانية ثالشؤثن  -4 

تمل ال ريق العامل الحكومي الدثلي الدائم الم توح العضأأأأأأأأأأوية المعني بتحفأأأأأأأأأأير حوكمة مكتب  )ا( 
 األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثثضعه المالي 

التوجياأاو المتعلمأة امفأأأأأأأأأأأأأأائأل الفأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأة العأامأة ثالميزانيأة ل رنأام  الماأدراو التأااع لمكتأب  )ب( 
 ي االمادراو ثال ريمة المتحدة المعن  األمم

 اساليب تمل الل نة  )ج( 

تكوير مالك موظ ي مكتأأب األمم المتحأأدة المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ثالمفأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل األخر   )د( 
 الرلة  ذاو

 ال زء المعيار      

 تن ي  المعاذداو الدثلية لمراقبة المادراو: -5 
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 التغييراو في نطاق مراقبة المواد   )ا(  

التحأديأاو التي تواجااأا ل نأة الماأدراو ثمنظمأة الرأأأأأأأأأأأأأحأة العأالميأة ثالايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو   )ب(  
ثاألتماا التي سأأأأأتضأأأأأطلع باا مفأأأأأتم ال في م اا اسأأأأأتعراض المواد اإية اسأأأأأتبانة إمكانية إصأأأأأدار  

 توصياو اشلن جدثلتاا  

 الايئة الدثلية لمراقبة المادراو   )ج(  

ان توافر العماقير المادرة ثالمؤثراو العملية لألغراض الط ية ثالعلمية مع التعاثن الدثلي لضأأأأأأأأأم )د( 
 منع تفري اا 

 المفائل األخر  الناشئة تر المعاذداو الدثلية لمراقبة المادراو   )ذأ(  

تلد الرأأأأأأأأأأأعيد   2019متااعة تن ي  جميع ا لتزاماو الواردة في ااتالن الو ار  الرأأأأأأأأأأأادر في تا    - 6 
 الوطني ثااقليمي ثالدثلي، مر اجل الترد  لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا   

 التعاثن ثتنفيق ال اود فيما بير الوكا و في الترد  لمشكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا    - 7 

 توصياو الايئاو ال رعية التااعة لل نة   - 8 

مفأأأأأأأأأأأاذماو الل نة في تمل الم لد ا قترأأأأأأأأأأأاد  ثا جتماتي، تماشأأأأأأأأأأأيا مع قرار ال معية العامة  - 9 
 ثاستعراضاا ثتن ي ذا    2030، اما في ذلك متااعة خطة التنمية المفتدامة لعا  305/ 72

*** 

 جدثا األتماا المؤقت للدثرة الفادسة ثالفتير لل نة   - 10 

 مفائل اخر    - 11 

 اتتماد تمرير الل نة تر اتماا دثرتاا الاامفة ثالفتير   - 12 
  

ر الثاني    مشروع المقرَّ
 

رات    تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخد ِّ
 
.2020 بتمرير الايئة الدثلية لمراقبة الماد ِّراو لعا إنَّ الم لد ا قتراد  ثا جتماتي يحيط تلماا  

 (1 ) 
  

ه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي إليها -باء   المسائل التي ُيوجَّ
 
راو التالية التي اتتمدتاا -2 ه انتباا الم لد ا قتراد  ثا جتماتي إلد المراراو ثالممرَّ  :الل نة  ُيوجَّ
 

__________ 

 (1 ) E/INCB/2020/1   
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 64/1القرار   
 

( على تنفيذ 19-فيروس كورونا )كوفيدمرض جائحة  آثار بشأنبيان لجنة المخدرات   
رات العالمية جميع جوانب االلتزامات المشتركة للدول األعضاء بالتصد ِّي ل مشكلة المخد ِّ

  ومواجهتها
راو،   إنَّ ل نة الماد ِّ
 ميع جوانب الترأد  ل( تلد 19-جائحة مرض فيرثس كورثنا )كوفيد آثار ال يان التالي اشألنتعتمد  

 :مشكلة الماد ِّراو العالمية ثمواجاتاا
  

( على تنفيذ االلتزامات المشتركة للدول األعضاء 19-فيروس كورونا )كوفيد مرض جائحة  آثار بشأنبيان 
رات العالمية ومواجهتها    بالتصد ِّي لجميع جوانب مشكلة المخد ِّ

(  19-فيرثس كورثنأا )كوفيأدمرض ل أائحأة  ةالمأدمر  اآلثأاراء تعرب ل نأة الماأدراو تر قلماأا البأال  إ   -1
في جميع انحاء العالم، ثتحيي ذكر  ضأأأحاياذا ثتشأأأيد االمفأأأت ي ير األثائل ثسأأأائر األشأأأااص ال ير يفأأأاذمون 

ي دثنه مر رثح ا لتزا  معرضأير ان فأام ثاسأرذم في سأ يل ثما  في الترأد  لتلك ال ائحة اما ي  لونه مر جاود
 لمااطر صحية االغة في كثير مر األحيان ذلك 

تؤكد الل نة مر جديد التزاماا االتعاثن الدثلي ثبغاياو ميثاق األمم المتحدة ثمبادئه، ثترحب امبادراو  -2
سأأأأأيما مر خالا تن ي   ث   ،19-األمم المتحدة الرامية إلد الترأأأأأد  للتحد  العالمي ال   ت رضأأأأأه جائحة كوفيد

، ثتشأأأأأأأأأير في ذ ا الرأأأأأأأأأدد إلد دثرة ال معية العامة ا سأأأأأأأأأتثنائية الحادية 2030خطة التنمية المفأأأأأأأأأتدامة لعا  
  19-ثالثالثير، التي تمدو مر اجل الترد  ل ائحة كوفيد

 تلد جميع جوانب مشكلة المادراو العالمية  19-الل نة العواقب الوخيمة ل ائحة كوفيد دركت  -3

تشأأأأأأير الل نة إلد التزاماو الدثا األتضأأأأأأاء بتعزيز ااجراءاو المتا ة تلد كل مر الرأأأأأأعيد الوطني  -4
لترأأأد  لمشأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا، ثتشأأأ ع ااثااقليمي ثالدثلي للتع يل بتن ي  ا لتزاماو المشأأأتركة 

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

تعيد الل نة تلكيد التزاماا ااحترا  ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانفأأأأأأأأان ثحرياته األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية ثالكرامة  -5
تدابيرذا  اما يشأأأأملالمتلصأأأألة ل ميع األفراد ثسأأأأيادة المانون لد  صأأأأوي ثتن ي  الفأأأأياسأأأأاو الااصأأأأة االماد ِّراو، 

  19-المتا ة للترد  ل ائحة كوفيد

تمر الل نأأأة ا اود اجازة إن أأأاذ المأأأانون ثقواو األمر في مكأأأافحأأأة ا ت أأأار اأأأالماأأأدراو ثال رائم ذاو  -6
الرأألة ثتدتماا، منوذة الن ال اود المتواصأألة لموظ ي تلك األجازة ثافراد تلك المواو، التي ي  لوناا في خضأأم 

اطر صأأحية االغة، قد اسأأ رو تر  يادة ، معرضأأير ان فأأام ثاسأأرذم في كثير مر األحيان لما19-جائحة كوفيد
 في تملياو القبض تلد ال ناة ثضبط المادراو ثمرادرة الممتلكاو ثت ميد الموجوداو 

 المنتد  الفأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأي الرفيع المفأأأأأأأأأأأأأتو  المعني االتنمية المفأأأأأأأأأأأأأتدامةتتمد  الل نة با ا ااتالن إلد  -7
تلد  19-ا  ثالمرن مر آثار جائحة كوفيدذو ”التعافي المفأأأأأتد ، ال   سأأأأأيكون موضأأأأأوته الرئيفأأأأأي2021 لعا 

نحو يعز  األاعاد ا قترأأأأأأادية ثا جتماعية ثال يئية للتنمية المفأأأأأأتدامة: بناء مفأأأأأأار شأأأأأأامل ثفعاا لتحميق خطة 
مناا في ذلك  كمفأأأأأأاذمة مواضأأأأأأيعيةفي سأأأأأأياق تمد العمل ثاان ا  مر اجل التنمية المفأأأأأأتدامة ،   2030 تا 

  2021مفاذماو في تا  قدمته اال عل مر ما  تضاأ إلدالمنتد  
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مشكلة المخدرات  في مواجهة 19-االتجاهات والتحديات والعقبات الجديدة التي تفرضها جائحة كوفيد  
 بجميع جوانبها العالمية

ا إلد ظاور انماط جديدة تشأأدد الل نة تلد ان ال ائحة ثتملياو ااغالق الشأأامل الناجمة تناا قد ادي  -8
  ستعماا المادراو تلد نحو غير مشرثع، مثل التعاطي المتعدد المواد 

ثالوفاة اشأأد خطورة  تالحظ الل نة ظاور ادلة في اعض ال لدان تلد تزايد احتما و ااصأأااة المراض  -9
اء منام، افأأأأأأأ ب بير األشأأأأأأأااص ال ير يعانون مر اضأأأأأأأطراااو ناجمة تر تعاطي المادراو، ث سأأأأأأأيما الفأأأأأأأ ن 

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

تتطلب ما  الل نة، اف ب ط يعة ال ائحة، الن المرافق التمليدية المعنية اا ض الطلب، التي كثيرا تفلم -10
التعامل الشأأأأأأارأأأأأأي مع الناس، تواجه تحدياو متزايدة في توفير تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية 

بير الراميأأة إلد التمليأأل إلد ادند حأأد ثالتعأأافي ثاتأأادة التأألذيأأل ثاتأأادة اادمأأاج ا جتمأأاتي، فضأأأأأأأأأأأأأأال تر التأأدا
يترتب تلد تعاطي المادراو مر آثار ضأأارة تلد الرأأحة العامة ثتواقب اجتماعية، تلد اقل تمدير بن د  مما

  19- ائحة كوفيدلمفتواذا الفابق 

الماأدراو قأد تتألثر مر جراء يأة ثالرأأأأأأأأأأأأأأحيأة المتعلمأة اأ اأدمأاو العالجالتالحظ الل نأة املق ان قأدراو  -11
، مما قد يتفأأ ب في  يادة في الوفياو المترأألة 19-لتحدياو التي تواجااا النظم الرأأحية افأأ ب جائحة كوفيدا

 بتعاطي المادراو 

في ضأمان اسأتمرار الحرأوا تلد المواد   مر صأعوباو  الدثا األتضأاءتواجاه ما  املقتالحظ الل نة  -12
ض الط ية ثالعلمية في جميع انحاء العالم، ثتعرب تر غراسأأأأتعماا في األالااضأأأأعة للمراقبة الدثلية ثتوافرذا لال

تمأديرذأا لعمأل الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة، كأل في إطأار 
 المشكلة  اث يته، في دتم الدثا األتضاء لضمان الحروا تلد ذ ا العماقير ثتوافرذا، ثك لك في التوعية با 

إ الة العقباو التي تعترض الحرأأأأوا تلد المواد مواصأأأألة العمل تلد  تشأأأأ ع الل نة الدثا األتضأأأأاء تلد  - 13
تفأأأري اا إلد اث   األغراض الط ية ثالعلمية، مع منع اسأأأتاداماا غير الط ي   السأأأتعماا في الااضأأأعة للمراقبة ثتوافرذا ل 

ثالنظم الرقابية ثنظم الرتاية الرأأأأحية ثميفأأأأورية  المنواو غير المشأأأأرثتة، اما في ذلك العوائق المترأأأألة االتشأأأأريعاو 
التكل ة ثتدريب اخترأأأأأأأأاصأأأأأأأأيي الرتاية الرأأأأأأأأحية ثالتثقير ثالتوعية ثاتداد التمديراو ثالتمييم ثاابالي ثتحديد اسأأأأأأأأد  
مرجعية لقياس اسأأأتاالك المواد الااضأأأعة للمراقبة ثالتعاثن ثالتنفأأأيق الدثليير، ثذلك ااألخا بادأ ضأأأمان تحفأأأير 

 قد يفت د مر تاديداو اخر   ثما   في المفتم ل مر اثبئة تالمية النطاق   حدث رد  لما قد ي س ل الت 

ربمأأا تكون قأأد اثرو في ال أأدايأأة تلد  راتأأة الماأأدراو ثانتأأاجاأأا  19-تالحظ الل نأأة ان جأأائحأأة كوفيأأد -14
غير مشأأرثع، ثربما تكون قد تماضأأت ايضأأا تر اسأأاليب جديدة لرأأنع اعض   تلد نحوثصأأنعاا ثا ت ار باا 

 انواع المادراو ثتو يعاا ثتفويماا ثا ت ار باا 

اما في ذلك  يادة التاريب تر طريق تدرك الل نة ان التغييراو في درثب التاريب ثاسأأأأاليب ا ت ار،   -15
، ادو تلد الفأأأأواء  "( ثالشأأأأبكة الظاذرةنتركالداالبحر ثبيع المادراو ت ر اانترنت مر خالا الشأأأأبكة الا)ية )"

 إلد ظاور تحدياو جديدة اما  سلطاو إن اذ المانون 

 ااعأادماأدراو ث تالحظ الل نأة املق ان مر المحتمأل حأدثث نما في تمويأل المبأادراو المترأأأأأأأأأأأأأألأة اأال -16
اعأأدذأأا، امأأا في ذلأأك المبأأادراو المتعلمأأة اأأالوقأأايأأة ثالعالج مر تعأأاطي ثمأأا  لموارد تناأأا خالا فترة ال أأائحأأةل

 يترل باا مر خدماو صحية ثاجتماعية ثانشطة للتنمية ال ديلة ثان اذ للمانون ثما  المادراو
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، إلد  يأأادة في  راتأأة الماأأدراو المأأد  الطويأأل تلدقأأد تؤد ،  19-تأأدرك الل نأأة ان جأأائحأأة كوفيأأد -17
غير مشأأرثع ثغير ذلك مر األنشأأطة ااجرامية المترأألة االمادراو، ثك لك في   تلد نحو ثانتاجاا ثا ت ار باا

  يترل باا مر تواقب صحية ثاجتماعيةثما  ا ضطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو
 

 الممارسات الجيدة والفرص المتاحة  

إلد اسأأأأأأأأأتحداث ُنا  جديدة ثم تكرة للوقاية ثالعالج مر   افضأأأأأأأأأت 19-الل نة الن جائحة كوفيدتفأأأأأأأأألم  -18
إلد تعزيز التعاثن  مر شأأأأأألناا ان تؤد  لتوفير الادماو الرأأأأأأحية ثا جتماعية ذاو الرأأأأأألةتعاطي المادراو ث 

ي الدثا األتضأأاء ف  ال ااو المعنية صأأاحبة المرأألحةبير سأألطاو الرأأحة العامة ثاجازة إن اذ المانون ثسأأائر 
 تلد كل مر المفتو  الوطني ثااقليمي ثالدثلي 

 19-انتماا تدث  كوفيد، في إطار سأأأأأأأعياا للحد مر مااطر تالحظ الل نة ان اعض النظم الرأأأأأأأحية -19
 في اسأتادا  توسأعتاث  منرأاو ثاجراءاو للرأحة االكترثنيةقد اسأتحدثت المرتبطة بتمديم الادماو شأارأيا، 

توفير األدثية ثالمشأأأأأورة ثا سأأأأأتشأأأأأاراو الال مة، اما في ذلك الوقاية مر تعاطي المادراو ث  ألغراض المائم مناا
 التط يب تر اعد، ثان ذ ا ا بتكاراو قد تؤد  إلد انتااج استراتي ياو تالجية جديدة في المفتم ل 

تعلمأة اأالماأدراو ثالأدتم مر األقران تؤكأد الل نأة تلد اذميأة دثر الاأدمأاو العالجيأة ثا جتمأاعيأة الم -20
 الم تمعية   انشطة التواصلث 

الرصأأأد ثالتمييم ثجمع ال ياناو ارأأأورة منا ية في تن ي   ممارسأأأة اتماا توجه الل نة ا نتباا إلد اذمية  -21
 ءثذلك ابتغايترأأل باا مر خدماو صأأحية ثاجتماعية، ثما   النا  ال ديدة للوقاية ثالعالج مر تعاطي المادراو

ضأأأمان ال ودة، تند ا قتضأأأاء، ثتبادا  نظم المرجوة مر تعزيز اآلثاران ذ ا التدخالو تحمق   مر تلمياالتث ت 
المعلوماو في إطار الل نة اشأأأأأأأألن افضأأأأأأأأل الممارسأأأأأأأأاو في ذ ا التدخالو ام رد إثباو فعاليتاا تلميا، ثتحيط 

لمتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة تلما امفأأأأأاذمة الشأأأأأبكة العلمية غير الرسأأأأأمية لمكتب األمم االل نة  
 الرحة العالمية في ذ ا الردد 

اذمية اسأأأتادا  منرأأأاو قواتد ال ياناو المائمة تلد اانترنت، مثل المنرأأأاو التي يديرذا   الل نة ؤكدت  -22
 يادة التعاثن ال عاا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثالايئة الدثلية لمراقبة المادراو، مر اجل  

بير موظ ي إن اذ المانون ثموظ ي الطب الشأأأأأأأأأأأأأرتي ثالمات راو ال نائية في جمع ال ياناو الال مة للتعرأ تلد 
 ماهية المواد ثكش اا ثتبادا تلك ال ياناو 

جائحة  تحيط الل نة تلما االموجز البحثي ال   اتدا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة اشألن   - 23
ثك لك ااجتماتاو الا راء ثالمنتدياو الشأأأأأأأأأبكية التي تنظماا المنظماو  ( 2) ثسأأأأأأأأألفأأأأأأأأألة اامداد االمادراو،  19- كوفيد 

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

مر اسأأأأأأأأأأأتادا    قد جعال  19- كوفيد ثالعزلة العامة خالا جائحة  الل نة الن  يادة التباتد ا جتماتي  فأأأأأأأأأأألم ت  - 24
ثذو سأمة مر   - تلد نحو غير مشأرثع باا  ا ت ار منرأاو المطاع الااص لتفأويق المادراو ثبيعاا ثنملاا ثتمويل 

ان مر الحاجة إلد   ا ثسأأيلة مالئمة لشأأراء المادراو ثتفأأليماا، ث اد   - سأأماو بيئة ا ت ار االمادراو من  تدة سأأنواو 
تعمأل اجازة إن أاذ المأانون ثالرقأااأة التنظيميأة ثغيرذأا مر الفأأأأأأأأأأأأألطأاو المعنيأة تلد إشأأأأأأأأأأأأأراك المطأاع الاأاص، حفأأأأأأأأأأأأأب  

__________ 

  (2 ) United Nations Office on Drugs and Crime, “COVID-19 and the drug supply chain: from production 

and trafficking to use”, Research Brief (Vienna, 2020)   
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ا قتضأأأأأأاء، في جاودذا حتد يفأأأأأأاتدذا تلد كشأأأأأأ  ثاتتراض تملياو ا ت ار االمادراو، ثتحيط تلما ااجتماتاو  
 دثلية لمراقبة المادراو ثجااو اخر  اشلن ذ ا المواضيع  افرقة الا راء ذاو الرلة التي تمدتاا الايئة ال 

سأأأأأأأأأيما ث   الل نة االدثر الاا  ال   تضأأأأأأأأأطلع اه األثسأأأأأأأأأاط العلمية ثاألكاديمية ثالم تمع المدني، مرت  -25
المنظماو غير الحكومية، ثالمطاع الااص في المفأأأأأأأأأأأاذمة في جاود الدثا األتضأأأأأأأأأأأاء الرامية إلد الترأأأأأأأأأأأد  

  19-لعالمية ثمواجاتاا، ث سيما في سياق جائحة كوفيدلمشكلة المادراو ا
 

 اتخاذها المطلوباإلجراءات   

تشأأدد الل نة تلد ان الترأأد  لمشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا امران يتطلبان ب ا جاود منفأأمة  -26
  19-جائحة كوفيداعد ما  متعددة التارراو، ثان ذ ا ال اود ينبغي ان تربح اثلوية تليا في فترة

تشأأأأأأ ع الل نة الدثا األتضأأأأأأاء تلد النظر في توسأأأأأأيع نطاق تغطية نظم الوقاية ثالعالج مر تعاطي  -27
يترأأأأأأأل باا مر خدماو صأأأأأأأحية ثاجتماعية ثتعزيزذا بادأ  يادة قدرتاا تلد الرأأأأأأأمود مر اجل ثما   المادراو

 يفت د مر تاديداو صحية اخر  قد ثما  قنطاالترد  ا عالية لما قد يحدث في المفتم ل مر اثبئة تالمية ال

الل نة الدثا األتضأاء ثال ااو المعنية صأاحبة المرألحة تلد ان تواصأل العمل، في سأياقاتاا  ع تشأ  -28
الوطنية، تلد اسأأتحداث ثتن ي  نظم م تكرة لتوفير خدماو العالج ثالتعافي مر تعاطي المادراو، مثل منرأأاو 

تلد العالج ثالتعافي، لحرأأأأأأأأوا  افرص    يادةاعد ال ائحة مر اجل  ما  بيئة  ثاجراءاو الرأأأأأأأأحة االكترثنية، في
  دثا تند ا قتضاء، تلد نحو يتفم االك اءة ثاليفر ثال

تشأأأ ع الل نة ال اود الوطنية ثااقليمية ثالدثلية الرامية إلد ترثي  بدائل اقترأأأادية مفأأأتدامة، ث  سأأأيما لد    - 29
ة  راتة المادراو ثصأنعاا ثانتاجاا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشأرثع ثغيرذا مر الم تمعاو المحلية المتلثرة النشأط 

األنشأأطة غير المشأأرثتة المترأألة االمادراو في المناطق الحضأأرية ثالري)ية اث المعرضأأة للتلثر امثل تلك األنشأأطة، 
وع إلد مبادئ األمم المتحدة  ث سأأأأأأأأأأأيما االرج  اما يشأأأأأأأأأأأمل تعزيز تلك ال دائل مر خالا برام  التنمية ال ديلة الشأأأأأأأأأأأاملة، 

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

تدتو الل نة الدثا األتضأأاء إلد ان تواصأأل العمل تلد تدعيم التدابير ثا سأأتراتي ياو المائمة ثاثجه  -30
التعاثن ثالشأراكة بير الوكا و ثتلد الرأعيد الدثلي، رذنا بتوافر الموارد، مر اجل ضأمان الحرأوا تلد المواد 

الترأأأأأأد  لحا و  سأأأأأأ ل، مما قد يحفأأأأأأر  الااضأأأأأأعة للمراقبة ثتوافرذا لالسأأأأأأتعماا في األغراض الط ية ثالعلمية
 الطوارئ في المفتم ل، اما في ذلك حا و الرتاية الط ية الطارئة 

تشأأأأأ ع الل نة الدثا األتضأأأأأاء تلد توسأأأأأيع انشأأأأأطة إن اذ المانون التي تفأأأأأتادأ طرائق ا ت ار التي  -31
 ضاء ثتلد  يادة التنفيق بير الدثا األت 19-ا دادو في سياق جائحة كوفيداث  ظارو

تشأأأأأأأأ ع الل نة جميع الدثا األتضأأأأأأأأاء تلد مواصأأأأأأأألة العمل تلد منع ثمكافحة تفأأأأأأأأريب الفأأأأأأأأالئ   -32
 اعدذا ثما  19- ستاداماا في األنشطة غير المشرثتة خالا جائحة كوفيد ثا ت ار باا ثالفالئ  األثلية

لمكافحة اسأأأأأأأأأأأأتغالا المت رير  تحث الل نة الدثا األتضأأأأأأأأأأأأاء تلد تعزيز التعاثن الثنائي ثااقليمي ثالدثلي  - 33
 اعدذا  ثما  19- االمادراو ألساليب ا ت ار ثدرثب التاريب التمليدية ثالمفتادمة ت ر اانترنت خالا جائحة كوفيد 

تايب الل نة االدثا األتضأاء ان توسأع مر إمكانياو الحرأوا تلد العالج مر ا ضأطراااو الناجمة  -34
  19-ثتعزيز الرقااة ال عالة في ذ ا الردد، اما في ذلك خالا جائحة كوفيدتر تعاطي المادراو للف ناء 

__________ 

   196/ 68قرار ال معية العامة مرفق  ( 3)  
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تالحظ الل نة ان م دا المفأأأأأؤثلية العامة ثالمشأأأأأتركة ينبغي ان يظل في صأأأأألب التعاثن الدثلي اشأأأأألن   -35
 جميع جوانب مشكلة المادراو العالمية 

 نشأأأأأطة بناء المدراو إلد الدثا األتضأأأأأاء،تلتز  الل نة بتشأأأأأ يع العمل تلد تمديم المفأأأأأاتدة التمنية ثا -36
 ، بناء تلد طل اا مر اجل الترد  لمشكلة المادراو العالمية 19-سيما اشدذا تضررا مر جائحة كوفيد ث 

تدتو الل نة مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة، ارأأأأأأأأأ ته الايئة الرئيفأأأأأأأأأية في منظومة  -37
االترأأد  لمشأأكلة الماد ِّراو العالمية ثمواجاتاا، إلد ان يمو ، االتنفأأيق مع كياناو األمم األمم المتحدة المعنية 

المتحأدة ذاو الرأأأأأأأأأأأأأألأة ثالمنظمأاو الأدثليأة األخر ، كأل في إطأار ث يتأه، اأعجراء احوث ثجمع بيأانأاو تر آثأار 
 المحر  في ذ ا الردد  تلد مشكلة المادراو العالمية ثان يطلع الل نة اانتظا  تلد التمد  19-جائحة كوفيد

إلياا اممتضأد  الموكلةتدتو الل نة الدثا األتضأاء ثالايئة الدثلية لمراقبة المادراو، في إطار الماا   -38
المعاذداو، إلد مواصأأأأأأأأأألة تطوير الحوار بيناما، اما في ذلك مر خالا إجراء مشأأأأأأأأأأاثراو منتظمة ثاي اد اعثاو 

ألتضأأأأأأأأأأأاء في جاودذا الرامية إلد تن ي  ا ت اقياو الدثلية الثالث لايئة، مر اجل مفأأأأأأأأأأأاتدة الدثا امر اقطرية  
 لمراقبة المادراو تن ي ا فعا  

 تدتو الل نة الدثا األتضأأأأأأاء ثسأأأأأأائر ال ااو المعنية صأأأأأأاحبة المرأأأأأألحة إلد ان تتبادا، مر خالا -39
فأياسأاو الوطنية المتعلمة تحفأير المر اجل  ، الممارسأاو ال يدة ثالدرثس المفأت ادة تلد الرأعيد الوطني  الل نة

االمادراو، حتد تتمكر الدثا األتضأأاء مر الترأأد  افأأرتة اك ر لما قد يحدث في المفأأتم ل مر اثبئة تالمية 
 يفت د مر تاديداو اخر  قد ثما  النطاق

مشأأأأأأأأأكلة المادراو  المتضأأأأأأأأأررير مر مريتال  ا    تحث الل نة الدثا األتضأأأأأأأأأاء تلد ضأأأأأأأأأمان ا -40
ثمر ال اود الرامية  19-في ا سأأت ادة مر التدابير الرأأحية المتا ة للترأأد  ل ائحة كوفيد العالمية تر الركب

 إلد التا)ير مر تواقب ال ائحة المترلة االمادراو 

خالا منأاقشأأأأأأأأأأأأأأأاتاأا المواضأأأأأأأأأأأأأأيعيأة في  19-تلتز  الل نأة اأعيالء ا ذتمأا  الواجأب آلثأار جأائحأة كوفيأد -41
ا لتزاماو الفأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأاتية الدثلية المتعلمة االمادراو في إطار متااعة ااتالن جميع اشأأأأأأأأأأألن تن ي   2021 تا 

تلد الرأأأأأأأأأأأأأأعيأد الوطني ثااقليمي ثالأدثلي ابتغأاء التع يأل بتن يأ    جراءاتنأاإاشأأأأأأأأأأأأأأألن تعزيز  2019الو ار  لعأا  
 ( 4) ا لة الماد ِّراو العالمية ثمواجاتاالتزاماتنا المشتركة االترد  لمشك

ترحب الل نة اال اود التي ت  لاا الدثا األتضأأأأأأأأأأأأاء لالمتثاا ألحكا  ا ت اقياو الدثلية الثالث لمراقبة  -42
المادراو ثغيرذا مر الرأأأأأأأأأكوك الدثلية ذاو الرأأأأأأأأألة ثضأأأأأأأأأمان تن ي ذا ا عالية، تلد الرغم مر التحدياو التي 

  19-ت رضاا جائحة كوفيد

تشأأأأ ع الل نة الدثا األتضأأأأاء تلد التع يل بتن ي  جميع ا لتزاماو الفأأأأياسأأأأاتية الدثلية المتعلمة االمادراو  - 43
مشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد كل   ميع جوانب  احيث يتفأأند المحافظة تلد التمد  المحر  في الترأأد  ل 

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

__________ 

 (، ال رل األثا، المفم ااء  E/2019/28)  8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 4)  
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 64/2القرار   
 

 تعزيز التنمية البديلة كاستراتيجية إنمائية التوجه لمراقبة المخدرات، بما في ذلك   
 ( وعواقبها19-في سياق جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

 
 إن ل نة المادراو،  

تزاا تطرح تحدياو اما  صأأأأأأأحة البشأأأأأأأرية جمعاء ثسأأأأأأأالمتاا     الن مشأأأأأأأكلة المادراو العالمية إذ تفأأأأأأألم  
ثرفاذاا، ثاذ تعمد العز  تلد الترأأأد  لا ا التحدياو سأأأعيا لضأأأمان ان يحيا كل إنفأأأان حياة صأأأحية ينعم فياا 

 االكرامة ثالفال  ثاألمر ثا  دذار،

ثال رام  المتعلمة االمادراو، في م ا و مناا   ضأأأأأأرثرة ا ضأأأأأأطالع االفأأأأأأياسأأأأأأاو  ثاذ تؤكد مر جديد  
التنمية، تلد نحو يتوافق مع مماصأأأأأأأأد ثمبادئ ميثاق األمم المتحدة ثالمانون الدثلي ثااتالن العالمي لحموق 

ثخرأأأأأأأوصأأأأأأأا في ظل ا حترا  التا  لفأأأأأأأيادة الدثا ثسأأأأأأأالمتاا ااقليمية، ثلم دا تد  التدخل في  ( 5) اانفأأأأأأأان،
الشأأؤثن الداخلية للدثا، ثل ميع حموق اانفأأان ثالحرياو األسأأاسأأية ثالكرامة المتلصأألة لألفراد كافة، ثلم دا  

عامة ثالمشأأأأتركة، ثاذ تشأأأأير إلد التفأأأأاث  في الحموق ثا حترا  المتبادا بير الدثا، ثك لك لم دا المفأأأأؤثلية ال
 اذداأ التنمية المفتدامة ثتلخ  في ا تتبار الظرثأ الااصة لل لدان ثالمناطق،

  ( 6) ،1972ارأأأأأأأيغتاا المعدلة ب رثتوكوا سأأأأأأأنة   1961ان ا ت اقية الوحيدة للمادراو لفأأأأأأأنة  ثاذ تؤكد  
ة لمكافحة ا ت ار غير المشرثع في المادراو ثات اقية األمم المتحد ( 7) ،1971ثات اقية المؤثراو العملية لفنة 

ثك لك الرأأأأأأأكوك الدثلية األخر  ذاو الرأأأأأأألة، تشأأأأأأأكل ح ر الزاثية في  ( 8) ،1988ثالمؤثراو العملية لفأأأأأأأنة 
 النظا  الدثلي لمراقبة المادراو،

إلد ا لتزاماو المترأأأأأأألة االتنمية ال ديلة الواردة في ااتالن الفأأأأأأأياسأأأأأأأي ثخطة العمل اشأأأأأأألن  ثاذ تشأأأأأأأير   
ثال يان   ( 9) ، 2009التعاثن الدثلي صأأأأوب اسأأأأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأأأأكلة المادراو العالمية لعا   

لتن ي  الدثا    2014تا     الو ار  المشأأأأأأأأأأأترك لالسأأأأأأأأأأأتعراض الرفيع المفأأأأأأأأأأأتو  ال   قامت اه ل نة المادراو في
ثك لك الوثيمة الاتامية للدثرة ا سأأأأأأأأتثنائية الثالثير لل معية  ( 10) األتضأأأأأأأأاء ليتالن الفأأأأأأأأياسأأأأأأأأي ثخطة العمل، 

، ثالمعنونة "التزامنا المشأأأأأترك االترأأأأأد  لمشأأأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا  2016العامة، المعمودة في تا   
فياا الدثا األتضأأاء تلكيد التزاماا امعال ة المفأأائل ا جتماعية ا قترأأادية   تاثدو ثالتي   ( 11) تلد نحو فعاا"، 

ذاو الرألة االمادراو، ثالمتعلمة االزراتة غير المشأرثتة للنباتاو المادرة ثبرأنع المادراو ثانتاجاا ثا ت ار 
نمائية التوجه باا ارأأأأأورة غير مشأأأأأرثتة، مر خالا تن ي  سأأأأأياسأأأأأاو ثبرام  طويلة األمد ثشأأأأأاملة ثمفأأأأأتدامة ثا 

ثمتوا نة لمراقبة المادراو، تشأأأأأأأأمل برام  تنمية بديلة، ثتند ا قتضأأأأأأأأاء تنمية بديلة ثقائية، تندرج ضأأأأأأأأمر إطار  
 استراتي ياو مفتدامة لمراقبة المحاصيل، 

__________ 

 (  3-ال  )د 217قرار ال معية العامة  ( 5)  

  (6 ) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152   

   vol. 1019, No. 14956المرجع ن فه،  ( 7)  
   vol. 1582, No. 27627المرجع ن فه،  ( 8)  
 ، ال رل األثا، المفم جيم  E/2009/28 الوثيمةانظر  ( 9)  
 (، ال رل األثا، المفم جيم  E/2014/28)  8، الملحق رقم 2014الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 10)  
 ، المرفق  1/ 30-دا ال معية العامةقرار  ( 11)  
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إلد ااتالن الو ار  اشأأأأأأألن تعزيز إجراءاتنا تلد الرأأأأأأأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي    ثاذ تشأأأأأأأير ايضأأأأأأأا   
ال   اتُتمد في  ( 12)  يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأأأأتركة االترأأأأأأد  لمشأأأأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا، ابتغاء التع 

، ثال   تاثدو فيه الدثا األتضاء تلكيد تزماا، 2019ال زء الو ار  مر الدثرة الثانية ثالفتير لل نة في تا   
ة مشأأأأاكل المادراو ا جتماعية ا قترأأأأادية  في إطار الوثائق الفأأأأياسأأأأاتية الحالية، تلد جملة امور مناا معال  

المتعلمة بزراتة المحاصأأأأأأيل غير المشأأأأأأرثتة ثانتاج المادراو ثصأأأأأأنعاا ثا ت ار باا ارأأأأأأورة غير مشأأأأأأرثتة،  
 بوسائل مناا تن ي  سياساو ثبرام  طويلة األمد ثشاملة ثمفتدامة ثانمائية التوجه ثمتوا نة لمراقبة المادراو، 

تلد ضأأأرثرة النظر ايضأأأا في تن ي  برام  للتنمية ال ديلة في إطار اسأأأتراتي ياو مفأأأتدامة  ثاذ تشأأأدد  
لمراقبة المحاصأأأأأأأأيل يمكر ان تشأأأأأأأأمل، في جملة امور، إاادة المحاصأأأأأأأأيل غير المشأأأأأأأأرثتة ثان اذ الموانير، 

 ية للفأأأياق الوطني، في ضأأأوء ااتالن الفأأأياسأأأي ثخطة العمل اشأأألن التعاثن الدثلي صأأأوب اسأأأتراتي تبعا
متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأأأأأأكلة المادراو العالمية ثالوثيمة الاتامية للدثرة ا سأأأأأأتثنائية الثالثير لل معية 
العامة، مع مراتاة مبادئ األمم المتحدة اارشأأأأأأأأادية المتعلمة االتنمية ال ديلة، التي اتتمدتاا ال معية العامة 

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

اأأانعمأأاد اجتمأأاع فريق الا راء المعني اأأالتنميأأة ال أأديلأأة، ت ر اانترنأأت، حوا موضأأأأأأأأأأأأأوع "آخر  ثاذ ترحأأب   
التطوراو ثاألفكار المتعممة في م اا التنمية ال ديلة"، ال   اسأأأأأأتضأأأأأأافته المانيا ثبيرث ثتايلند ثمكتب األمم المتحدة  

، ثشأأأأأأأأأأأأأأاركأت فيأه الأدثا األتضأأأأأأأأأأأأأأاء  2021آذار/مأارس  18إلد    15المعني اأالماأدراو ثال ريمأة، في ال ترة مر 
 ثالمنظماو الدثلية ثممثلو الم تمع المدني ثاألثساط األكاديمية، 

ان التنمية ال ديلة ذي بديل ذا  ثمشأأأأأأرثع ثم د ثمفأأأأأأتدا  للزراتة غير المشأأأأأأرثتة  ثاذ تؤكد مر جديد  
التي تطرحاا ال رائم  لمحاصأأيل المادراو ثتدبير فعاا لمواجاة مشأأكلة المادراو العالمية ثالتحدياو األخر  

ذاو الرأأأأأأأأأأأأأألة االمادراو، ثاناا ك لك خيار يفأأأأأأأأأأأأأأاتد في تاليا الم تمعاو مر ظاذرة تعاطي المادراو، 
احد المكوناو الرئيفأأأأية للفأأأأياسأأأأاو ثال رام  المعنية االحد مر إنتاج المادراو ارأأأأورة غير مشأأأأرثتة،   ثاناا
 لتحميق التنمية المفتدامة في م تمعاتاا، اناا جزء   يت زا مر ال اود التي ت  لاا الحكوماو  كما

التزاماا ااحترا  ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانفأأأأأأأأأأأأأان ثالحرياو األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية ثالكرامة  ثاذ تعاثد تلكيد   
 المتلصلة لألفراد كافة ثسيادة المانون لد  صوي ثتن ي  الفياساو المتعلمة االمادراو، 

ثتؤكد ان تن ي  مبادئ األمم المتحدة اارشأأأأأأأأأادية  ( 13) ، 2030إلد خطة التنمية المفأأأأأأأأأتدامة لعا   ثاذ تشأأأأأأأأأير   
لمتعلمة االتنمية ال ديلة ينبغي ان يتواء  مع مفأأأأأأأأأأأأار ال اود الم  ثلة لتحميق تلك األذداأ في إطار اذداأ التنمية  ا 

المفأأأأأتدامة ذاو الرأأأأألة امفأأأأأللة التنمية ال ديلة، التي تندرج في إطار ث ية ل نة المادراو، ثان ال اود الرامية إلد 
 ية لمشكلة المادراو العالمية ذي جاود متكاملة ثمتعاضدة، تحميق اذداأ التنمية المفتدامة ثالترد  ا عال 

احتماا نما التمويل ثتحويل الموارد تر المبادراو المترأأأأأأأأألة االمادراو، اما فياا  ثاذ تالحظ مع الملق  
 اعدذا،ثما  المبادراو المتعلمة االتنمية ال ديلة، في فترة ال ائحة

( تلد الرأأأعيد الدثلي 19-االتحدياو الك يرة التي تطرحاا جائحة مرض فيرثس كورثنا )كوفيد ثاذ تفأأألم  
ي ربمأا فاقمأت البطأالة ثاضأأأأأأأأأأأأأأع أت منظوماو الدتم ا جتمأاتي ثتممأت تد  المفأأأأأأأأأأأأأأاثاة ثااقليمي ثالوطني، ثالت 

ثاثرو في سأأ ل عيش األشأأااص المعرضأأير لمااطر الزراتة غير المشأأرثتة لمحاصأأيل المادراو، إلد جانب 
األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة األخر  غير المشأأأأأأأأأأأأأأرثتة التي تترأأأأأأأأأأأأأأل االماأدراو ثالتي قد تؤد  إلد  يادة في ذ ا الزراتة غير  

__________ 

 (، ال رل األثا، المفم جيم  E/2019/28)  8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 12)  
   1/ 70ية العامة قرار ال مع  ( 13)
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ثتة ثفي ال رائم المترأأأأأأألة االمادراو، ثذي تحدياو قد تعوق تمد  جاود التنمية ال ديلة، ثاذ تؤكد اذمية  المشأأأأأأأر 
 التعاثن الدثلي في الترد  لا ا التحدياو ثمواجاتاا تلد نحو شامل تلد اساس المفؤثلية العامة ثالمشتركة،

الن برام  التنمية ال ديلة يمكر ان تفأأأام في ال اود التي ت  لاا الدثا األتضأأأاء لمعال ة اثجه   ايضأأأاا   ثاذ تفأأألم   
الضأأأأأع  اانفأأأأأاني، ثمناا ال مر ثالبطالة ثانعدا  ال رص ثالتمييز ثالتاميش ا جتماتي، إلد جانب تعزيزذا تلد نحو  

 ، 2030اطة التنمية المفتدامة لعا  متبادا ال اود الرامية إلد تحميق اذداأ التنمية المفتدامة، ثفما ل 

الدثا األتضأأأأأأاء تلد  يادة ال اود الرامية إلد تعزيز برام  التنمية ال ديلة لدتم الفأأأأأأكان  تشأأأأأأ ع -1  
المعرضأأير لمااطر تلك الزراتة، مما قد يفأأام اث   المتضأأررير مر الزراتة غير المشأأرثتة لمحاصأأيل المادراو

( ااستادا  افضل 19-دفي ال اود الرامية إلد إتادة ال ناء اشكل افضل اعد جائحة مرض فيرثس كورثنا )كوفي 
الممارسأأأأأأأأأاو ثالدرثس المفأأأأأأأأأت ادة مر مبادئ األمم المتحدة اارشأأأأأأأأأادية المتعلمة االتنمية ال ديلة، ثتعاثد في ذ ا 
الرأأأدد تلكيد طااع التكامل ثالتعاضأأأد بير ال اود الرامية إلد تحميق اذداأ التنمية المفأأأتدامة ثالترأأأد  ال عاا 

 لمشكلة المادراو العالمية 

اضأأأرثرة  يادة ال اود الوطنية ثااقليمية ثالدثلية الرامية إلد تعزيز بدائل اقترأأأادية م دية،  فأأألمت  -2  
خاصأة لرأالح الم تمعاو المحلية المتضأررة مر الزراتة غير المشأرثتة للنباتاو المادرة ثمر صأنع المادراو 

 تة المترأأأأأأأأألة االمادراو،ثانتاجاا ثا ت ار باا ارأأأأأأأأأورة غير مشأأأأأأأأأرثتة، ثغيرذا مر األنشأأأأأأأأأطة غير المشأأأأأأأأأرث 
المعرضأأأأأأأة لتلك المااطر في المناطق الحضأأأأأأأرية ثالري)ية، بوسأأأأأأأائل مناا ثضأأأأأأأع برام  تنمية بديلة شأأأأأأأاملة،  اث

ثتشأأأأأأ ع الدثا األتضأأأأأأاء، تحقيما لا ا الغاية، تلد النظر في تن ي  تدخالو إنمائية التوجه، مع ضأأأأأأمان انت اع  
 المفاثاة جميع األشااص مناا تلد قد  

الذمية جمع ال ياناو ثاجراء البحوث ثتبادا المعلوماو ثالا راو اشأأأأأأأأأأأأأألن ال اود ثاان ا او  تمر -3  
ثالتحدياو ثافضأأأأأأل الممارسأأأأأأاو اإية تحديد األسأأأأأأباب ثالعوامل التي تدفع إلد  راتة محاصأأأأأأيل المادراو غير  

مادراو ثالمتعلمة االزراتة غير المشأأأرثتة المشأأأرثتة ثمعال ة المفأأأائل ا جتماعية ا قترأأأادية ذاو الرأأألة اال
للنباتاو المادرة ثبرأأأأأأأأنع المادراو ثانتاجاا ثا ت ار باا ارأأأأأأأأورة غير مشأأأأأأأأرثتة، اما في ذلك التحدياو التي  

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

م اثر برام  التنمية ال ديلة، اما في ذلك برام  التنمية الدثا األتضأأأأأأأاء تلد تحفأأأأأأأير تميي  تشأأأأأأأ ع -4  
ال ديلة الوقائية، حفأأب ا قتضأأاء، اإية  يادة فعاليتاا، افأأ ل مناا اسأأتادا  مؤشأأراو التنمية البشأأرية ذاو الرألة 

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

الدثا األتضاء إلد ان تراتي، في تن ي ذا برام  التنمية ال ديلة، اذمية ا ت اقاو الم تمعية  تدتو -5  
 التي تمك ِّر الم تمعاو المحلية مر تحميق تنمية مفتدامة فياا 

الدثا األتضأأاء تلد إدماج منظور جنفأأاني في جميع مراحل صأأوي ثتن ي  ثرصأأد ثتمييم برام     تشأأ ع  - 6  
التنمية ال ديلة، ثضأأمان إشأأراك النفأأاء في كل ذلك، ثاسأأتحداث ثتعميم تدابير مراعية لنوع ال ند ثمالئمة للفأأر تلخ   

خاصأأأأأأأأة فيما يتعلق االزراتة غير   اعير ا تتبار ما للنفأأأأأأأأاء ثال تياو مر احتياجاو خاصأأأأأأأأة ثما يواجانه مر ظرثأ 
 المشرثتة لمحاصيل المادراو ثاألنشطة األخر  غير المشرثتة المترلة االمادراو في المناطق الحضرية ثالري)ية  

المؤسفاو المالية الدثلية ثكياناو األمم المتحدة ثالمنظماو غير الحكومية ثمؤسفاو المطاع  تدتو  - 7  
تمدمه مر دتم، اطرائق مناا التمويل الطويل األمد ما  ، إلد النظر في  يادة الااص ذاو الرأألة، حفأأب ا قتضأأاء 

ثالمرن، لتن ي  برام  شأأأأأأاملة ثمتوا نة إنمائية التوجه لمراقبة المادراو ثتن ي  بدائل اقترأأأأأأادية م دية، ثخرأأأأأأوصأأأأأأا  
ناد إلد ا حتياجاو ثاألثلوياو  برام  التنمية ال ديلة، تشأأمل، حفأأب ا قتضأأاء، برام  التنمية ال ديلة الوقائية، اا سأأت 
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  الوطنية المفأأأتبانة، لرأأأالح المناطق ثال ئاو الفأأأكانية المتضأأأررة مر الزراتة غير المشأأأرثتة لمحاصأأأيل المادراو 
المعرضأأة لمااطر تلك الزراتة، ثذلك اإية منع تلك الزراتة ثالحد مناا ثالمضأأاء تلياا، ثتشأأ ع الدثا تلد ان  اث 

 ثفية  لتزاماا المو  بتمويل تلك ال رام   تظل، إلد اقرد مد  ممكر، 

بورقأأة ا جتمأأاع التي اشأأأأأأأأأأأأأأتركأأت في تمأأديماأأا المأأانيأأا ثبيرث ثتأأايلنأأد ثمكتأأب األمم  تحيط تلمأأا -8  
المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ثالمعنونأة "ال رص ثالتحأديأاو التي تواجأه دثر التنميأة في سأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأاو 

اة طأااعاأا مكأافحأة الماأدراو"، ثالتي تتنأاثا التحأديأاو التي بر و مؤخرا في ميأدان التنميأة ال أديلأة، مع مراتأ 
 غير الملز  ثاناا   تع ر االضرثرة تر موق  جميع المشاركير 

الدثا األتضأأأاء تلد مواصأأألة تبادا الدرثس المفأأأت ادة ثافضأأأل الممارسأأأاو ثالا راو،   تشأأأ ع -9  
في ذلك مر خالا الل نة، ثتعزيز الحوار اشأأأأألن الفأأأأأياسأأأأأاو ثال رام  اانمائية التوجه لمراقبة المادراو،  اما

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

الدثا األتضأأأأأأأأاء تلد إقامة شأأأأأأأأراكاو فيما بيناا، ثك لك مع جميع اصأأأأأأأأحاب  تشأأأأأأأأ ع ايضأأأأأأأأا -10  
المرأأألحة المعنيير، اما في ذلك المنظماو ااقليمية ثالدثلية ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثالمؤسأأأفأأأاو 

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

إلد المأديرة التن يأ يأة لمكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان تمأد  إلياأا في  تطلأب  -11  
 دثرتاا الاامفة ثالفتير تمريرا تر تن ي  ذ ا المرار  

نحأة إلد توفير موارد مر خأارج الميزانيأة الأدثا األتضأأأأأأأأأأأأأأأاء ثسأأأأأأأأأأأأأأأائر ال اأاو المأا تأدتو -12 
 لألغراض الم ينة اتالا ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا 

  
 64/3القرار   

 
تعزيز الخدمات الجيدة والميسورة التكلفة والشاملة المستندة إلى األدلة العلمية في مجال   

 المخدرات وما يتصل بذلك من خدمات الدعمالوقاية والعالج والتعافي المستدام من تعاطي 
 

 إن ل نة المادراو،  
ارأأأأأأأأأأأأأأيغتاأا المعأدلأة  1961تألكيأد ا لتزامأاو الواردة في ا ت أاقيأة الوحيأدة للماأدراو لفأأأأأأأأأأأأأأنأة  إذ تعيأد  

ثات اقية األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار  ( 15) ،1971ثات اقية المؤثراو العملية لفأأأأأنة   ( 14) ،1972ب رثتوكوا سأأأأأنة 
التي اتربت فياا الدثا األطراأ تر قلماا  ( 16) ،1988غير المشأأأأأأأأأأأأرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفأأأأأأأأأأأأنة 

 اشلن صحة البشرية ثرفاذاا،

منه تلد ان لكل  25ال   تنا المادة  ( 17) تلكيد ااتالن العالمي لحموق اانفأأأأأأأأأان، ثاذ تعيد ايضأأأأأأأأأا  
الحق في مفأأأأأأأأتو  معيشأأأأأأأأة يك ي لضأأأأأأأأمان الرأأأأأأأأحة ثالرفاا له، اما في ذلك العناية الط ية ثالادماو   شأأأأأأأأاا

 ا جتماعية الضرثرية،

__________ 

  (14 ) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152   

   vol. 1019, No. 14956 المرجع ن فه،  ( 15)  

   vol. 1582, No. 27627 المرجع ن فه،  ( 16)  

 (  3-ال  )د 217قرار ال معية العامة  ( 17)  
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  12  سأأأأأيما المادة   ( 18) إلد العاد الدثلي الااص االحموق ا قترأأأأأادية ثا جتماعية ثالثمافية،  ثاذ تشأأأأأير   
احق كل إنفأأأان في التمتع التلد مفأأأتو  مر الرأأأحة ال دنية في العاد الدثلي  دثا األطراأ ال منه، التي تمر فياا 
 ، ثالعملية يمكر بلوغه 

إلد ااتالن الو ار  المعنون تعزيز جاودنا تلد الرعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي   ثاذ تشير ايضا 
اتتمدته    ال   ( 19) ثمواجاتاا،ابتغاء التع يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأأتركة االترأأأأد  لمشأأأأكلة المادراو العالمية 

، ثال   التزمت فيه الدثا األتضأأأأأأأأأأأأاء احماية مفأأأأأأأأأأأأتم لنا 2019الل نة في دثرتاا الثانية ثالفأأأأأأأأأأأأتير في تا   
ثضأأأأمان تد  تال  ا  مر المتضأأأأررير مر مشأأأأكلة المادراو العالمية تر الركب مر خالا تعزيز ال اود 

لالت اذاو ثالتحدياو المفأأأتمرة ثالمفأأأت دة، ثذلك بتن ي  تدابير متوا نة الرامية إلد سأأأد الثغراو في الترأأأد   
ثمتكاملة ثشأأاملة ثمتعددة التارأأرأأاو ثمفأأتندة إلد األدلة العلمية للترأأد  لمشأأكلة المادراو العالمية، مع 

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

إلد الوثيمة الاتامية لدثرة ال معية العامة ا سأأأأأأأأأتثنائية الثالثير، المعنونة "التزامنا    لكثاذ تشأأأأأأأأأير ك 
ي تاثدو فياا الدثا الت  ( 20) فعَّاا"،المشأأأأأأأأأأأترك االترأأأأأأأأأأأد  لمشأأأأأأأأأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد نحو  

معاو المحلية ثالم تمع األتضأأأأأأأأاء تلكيد التزاماا بتعزيز صأأأأأأأأحة ثرفاا ثا دذار جميع األفراد ثاأُلسأأأأأأأأر ثالم ت 
ككل، ثبتيفأير اتباع اسأاليب حياة صأحية، مر خالا مبادراو فعالة ثشأاملة ثمفأتندة إلد ادلة تلمية لا ض 
الطلب تلد المادراو ُتتا  تلد جميع المفأأأأأتوياو ثتشأأأأأمل، اما يتوافق مع التشأأأأأريعاو الوطنية ثا ت اقياو 

يأأة ثالتأأدخأأل المبكر ثالعالج ثالرتأأايأأة ثالمعأأافأأاة ثاتأأادة التأألذيأل الأأدثليأأة الثالث لمراقبأأة الماأأدراو، تأأدابير للوقأأا
الم تمع، ثكأ لأك مبأادراو ثتأدابير ترمي إلد تمليأل مأا يترتأب تلد تعأاطي الماأدراو مر في ثاتأادة اادمأاج 

 اضرار تلد الرحة العامة ثمر تواقب اجتماعية إلد ادند حد،

ر ا سأأأأتعراض الرفيع المفأأأأتو  ال   اجرته الل نة إلد ال يان الو ار  المشأأأأترك المن ثق م ثاذ تشأأأأير 
اشأأأألن تن ي  الدثا األتضأأأأاء ليتالن الفأأأأياسأأأأي ثخطة العمل اشأأأألن التعاثن الدثلي صأأأأوب  2014في تا   

فيه الدثا مر جديد الحاجة  ال   اكدو  ( 21) العالمية،اسأأأأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأأأأكلة المادراو  
امة،   سأأأأأأأأيما في م ا و الوقاية ثالعالج ثاتادة التلذيل في إطار نا  شأأأأأأأأامل إلد تعزيز نظم الرأأأأأأأأحة الع

 ثمتوا ن لا ض الطلب يفتند إلد األدلة العلمية،

إلد ااتالن الفياسي ثخطة العمل اشلن التعاثن الدثلي صوب استراتي ية متكاملة   ثاذ تشير ايضا 
اذيب فيه االدثا األتضأاء ان تك ل توافر   ال   ( 22) ،0920ثمتوا نة لمواجاة مشأكلة المادراو العالمية لعا   

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 الرأأأأحية، سأأأأواء اكانت خرأأأأوصأأأأية 

خدماو الرتاية الرأأأأأأأحية األثلية، ثك لك خدماو الرتاية الرأأأأأأأحية المتارأأأأأأأرأأأأأأة، تمومية، مع إشأأأأأأأراك   ا 
 ا قتضاء، اما يتوافق مع التشريعاو الوطنية، تند

__________ 

 (  21-ال  )د 2200مرفق قرار ال معية العامة  ( 18)  

 (، ال رل األثا، المفم ااء  E/2019/28)  8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 19)  

 ، المرفق  1/ 30-داقرار ال معية العامة  ( 20)  

 (، ال رل األثا، المفم جيم  E/2014/28)  8، الملحق رقم 2014الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 21)  

 (، ال رل األثا، المفم جيم  E/2009/28)  الوثيمةانظر  ( 22)  
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سأأأأأيما ا لتزا  اضأأأأأمان تمتع ال ميع    ( 23) ،2030إلد خطة التنمية المفأأأأأتدامة لعا   ثاذ تشأأأأأير ك لك 
تالحظ ان ال اود الراميأة إلد تعزيز الوقأايأة ثالعالج األنمأاط عيش صأأأأأأأأأأأأأأحيأة ثبأالرفأاهيأة في جميع األتمأار، ثاذ 

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

إلد ااتالن الفأياسأي لالجتماع الرفيع المفأتو  المعني االتغطية الرأحية الشأاملة، ال    ثاذ تشأير 
نون "التغطية الرأأأحية الشأأأاملة: التحرك معا ل ناء تالم ، ثالمع2019ايلوا/سأأأ تم ر  23تمد في نيويورك في 

سأأأألمت فيه الدثا األتضأأأأاء الن التغطية الرأأأأحية لل ميع تعني ان تتاح للناس كافة   ال   ( 24) صأأأأحة"،اثفر 
إمكانية الحرأأأأأأأأأوا دثن تمييز تلد الم موتاو الممررة ثطنيا مر الادماو الرأأأأأأأأأحية األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية الال مة، 

ال يدة ث ال عالة  ث عالجية ثالتلذيلية ثالملط ة، ثتلد األدثية ثاللماحاو األسأاسأية الملمونة اارشأادية ثالوقائية ثال
النوعية السأأعار معمولة مع ضأأمان ا  يتفأأ ب الحرأأوا تلد ذ ا الادماو في ا  ضأأائمة مالية للمفأأت يدير 

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

المية الع الرأأأأأأحة االتعاثن بير مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة  ثاذ تشأأأأأأيد 
المعايير الدثلية للوقاية مر تعاطي المادراو ثالمعايير الدثلية ال   اسأأأأأأأأ ر، ضأأأأأأأأمر جملة امور، تر نشأأأأأأأأر 

، التي ت مع توصأأأأأأياو تفأأأأأأتند إلد األدلة العلمية ت فأأأأأأد لعالج ا ضأأأأأأطراااو الناجمة تر تعاطي المادراو 
ماا، ثك لك ما تحمق مر تحفأأير الممارسأأاو ال ضأألد للوقاية ثالعالج التي يمكر للدثا األتضأأاء ان تفأأتاد

في الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي المفأأأأأأأأأأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأأأأأأأأأأل ب لك مر 
 خدماو الدتم ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج ا جتماتي في ماتل  ارجاء العالم،

لدثرة ال معية العامة ا ستثنائية الثالثير بدتوة   إلد التوصية العملية الواردة في الوثيمة الاتامية  ثاذ تشير  
الفأأأأأأأأألطاو الوطنية ذاو الرأأأأأأأأألة إلد النظر، اما يتوافق مع تشأأأأأأأأأريعاتاا الوطنية ثا ت اقياو الدثلية الثالث لمراقبة  

ذيأل  الماأدراو، ثفي إطأار التأدابير ثال رام  الوطنيأة التي تفأأأأأأأأأأأأأتاأدأ الوقأايأة ثالعالج ثالرتأايأة ثالمعأافأاة ثاتأادة التأل 
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 اضأأأأرار تلد الرأأأأحة 

العالج ااسأأأأأتادا  األدثية، ثبرام  توفير معداو    العامة ثمر تواقب اجتماعية، ثتشأأأأأمل، حفأأأأأب ا قتضأأأأأاء برام  
الحمر، ثك لك العالج المضأأأأأاد لل يرثسأأأأأاو المامرية ثتدخالو اخر  ذاو صأأأأألة للوقاية مر العدث  ا يرثس نما  
المنأاتأة البشأأأأأأأأأأأأأريأة ثبأالتاأاب الك أد ال يرثسأأأأأأأأأأأأأي ثغيرذمأا مر األمراض المنمولأة بواسأأأأأأأأأأأأأطأة الأد  ثالمرتبطأة بتعأاطي 

ي ك أالأة الوصأأأأأأأأأأأأأوا إلد تلأك التأدخالو، امأا في ذلأك في إطأار خأدمأاو العالج ثالتوعيأة ثفي الماأدراو، ثالنظر ف 
الفأأأ ون ثسأأأائر بيئاو ا حت ا ، ثالترثي  في ذ ا الرأأأدد، حفأأأب ا قتضأأأاء،  سأأأتادا  الدليل ال ني الموجه إلد  

بشأأأأأأأأأأأأأريأة ثتوفير العالج ال لأدان لتحأديأد اذأداأ لوقأايأة جميع متعأاطي الماأدراو اأالحمر مر فيرثس نما المنأاتأة ال 
ثالرتاية لام، الرأأأأأأأأأأأادر تر منظمة الرأأأأأأأأأأأحة العالمية ثمكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثبرنام   

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

متعدد العوامل، يتفأأأأأأأأأأأأأأم اطااع مزمر ث عمد الن ا رتاان للمادراو اضأأأأأأأأأأأأأأطراب صأأأأأأأأأأأأأأحي م ثاذ تمر 
ثانتكاسأأأأأأأأي ثله اسأأأأأأأأباب ثتواقب اجتماعية، ثيمكر الوقاية منه ثتالجه بوسأأأأأأأأائل مناا توفير الادماو ال يدة 
ثال عالة ثالشأأأأأأأأأأأأأأاملة المفأأأأأأأأأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأأأأأأأأأأأأأأتدا  مر تعاطي 

لرتاية ثاتادة التلذيل، اما في ذلك ال رام  ثالمبادراو ااو الدتم ثبرام  المادراو ثما يترأأأأأأل ب لك مر خدم
المن  ة في إطار الم تمعاو المحلية للترأأأد  للعواقب الفأأأل ية لتعاطي المادراو ثاتادة اادماج ا جتماتي 

__________ 

   1/ 70قرار ال معية العامة  ( 23)  

   2/ 74قرار ال معية العامة  ( 24)  
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 ل رام  تعاأ طويلة   ثاثلئك الااضأأأأعيرلألشأأأأااص المرأأأأابير ااضأأأأطراااو ناجمة تر تعاطي مواد اادمان 
األجل، امر فيام المشأأأأردثن ال ير يتعاطون المادراو، ثذلك بوسأأأأائل تشأأأأمل، حفأأأأب ا قتضأأأأاء، المفأأأأاتدة 

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

، تعاطي المادراو ناجمة تر المعايير الدثلية لعالج ا ضأأأأأأأأأأأأأطراااو الاالطبعة المنمحة مر  ثاذ ترحب 
تؤكد، في جملة امور، ضأأرثرة ان تكون خدماو العالج المفأأتندة إلد األدلة العلمية متاحة لألشأأااص مر التي 

سأأأأأأأأأائر المفأأأأأأأأأتوياو ا جتماعية ثا قترأأأأأأأأأادية ثمفأأأأأأأأأتوياو الدخل للتمليل إلد ادند حد مر احتماا تعرض مر 
 يحتاجون إلد تلك الادماو لضائمة مالية،

كلة المادراو العالمية ثمواجاتاا يظل مفأأأأأأأأأؤثلية تامة الن الترأأأأأأأأأد  ل ميع جوانب مشأأأأأأأأأ  ثاذ تفأأأأأأأأألم 
اتباع  يتطلبثمشأأأأأتركة ينبغي الناوض باا ضأأأأأمر إطار متعدد األطراأ مر خالا تعاثن دثلي فعاا ثمتزايد، ث 

نا  متكامل ثمتعدد التارأأأأأأأأرأأأأأأأأاو ثمتعاضأأأأأأأأد ثمتوا ن ثشأأأأأأأأامل ثمفأأأأأأأأتند إلد ادلة تلمية، يلخ  في ا تتبار 
 ،ألفرادار ثنوع ال ند ثسائر احتياجاو ا حتياجاو المتعلمة االف

تلد اذمية التوسأأأأع في توفير خدماو للوقاية ثالعالج مفأأأأتندة إلد األدلة العلمية، اما في  ثاذ تشأأأأدد 
ذلك مر اجل الحا و المرضأأية المرأأاحبة ثالتعافي المفأأتدا  ثما يترأأل ب لك مر خدماو الدتم، تفأأتادأ  

ثال ئاو المعرضأأأأأأة للاطر، مثل النفأأأأأأاء، ثافراد الم تمع الضأأأأأأع اء، ال ئاو العمرية ثال نفأأأأأأانية ذاو الرأأأأأألة  
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،

الن نا  الوقاية المائم تلد األدلة العلمية ثتلد ا لتزا  الرأأأأأأأار  االتوال  مع الظرثأ  ثاقتناتا مناا 
الثمافية ثا جتماعية ا قترأأأأادية المحلية ذو نا  فعاا مر حيث التكل ة لحماية الناس، ثخرأأأأوصأأأأا األط اا 

ثم فاو اسأأتثمار في  ال دء في تناثا المادراو ثسأأائر انماط الفأألوك المح وفة االمااطر، ثمر ثالشأأباب، مر
صأأحة ثرفاا األفراد، ثبااصأأة المشأأردير ثسأأائر افراد الم تمع الضأأع اء، ثك لك األسأأر ثالم تمعاو المحلية 

 ثالم تمع ككل،

اذمية تشأأأأأ يع األفراد المرأأأأأابير ااضأأأأأطراااو ناجمة تر تعاطي المادراو   ثاذ تضأأأأأع في ا تتبار 
يرة، في برام  العالج، حيثما كان ذ ا يتوافق مع التشأأريعاو تلد ا ناراط ثالمشأأاركة الطوعية، اموافمة مفأأتن 

الوطنية، ثثضأأأأع ثتن ي  برام  ثحمالو للتواصأأأأل ثالتوعية، تشأأأأمل الفأأأأكان المتضأأأأررير، ثمنام الااضأأأأعون 
ابتغاء منع التاميش ا جتماتي ثتشأأأأأأأأ يع المواق  المناذضأأأأأأأأة تند ا قتضأأأأأأأأاء،  ل رام  تعاأ طويلة األجل، 

مشأأأأأأأأأاركة الناس في خدماو العالج ثالرتاية ثالتعافي ضأأأأأأأأأمان  برام  تواصأأأأأأأأأل فعالة ل  للوصأأأأأأأأأم، ثك لك تن ي 
المفأأأأأتدا  ثما يترأأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، ثالح اا تلد ذ ا المشأأأأأاركة، ثاتااذ التدابير الال مة لتيفأأأأأير 

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

 اذميأأة تعزيز اآلليأأاو المنأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأأان امتثأأاا خأأدمأأاو العالج مر الماأأدراو  ثاذ تعيأأد تأألكيأأد 
للمعأايير المحأددة اث ضأأأأأأأأأأأأأأمأان جودتاأا اث اتتمأادذأا، مثأل ااشأأأأأأأأأأأأأأراأ ال عأاا تلد مرافق العالج مر تعأاطي 
المادراو ثاتادة التلذيل مر جانب الفأأأألطاو المحلية الماترأأأأة ثااشأأأأراأ مر جانب مانيير مدربير تدريبا 

مر تعاطي   دا لمفأأأأأأأت امناسأأأأأأأبا ثمؤذلير مر اجل ضأأأأأأأمان توفير خدماو مر نوعية مناسأأأأأأأبة للعالج ثالتعافي  
المادراو ثما يترأأأل ب لك مر خدماو الدتم ثاتادة التلذيل، ثتشأأأ يع التحفأأأير المفأأأتمر، ثدرء ا  ضأأأرب 

العموبة الماسأأأية اث الالإنفأأأانية اث الماينة، ثفما للتشأأأريعاو المحلية ثالمانون  محتمل مر ضأأأرثب المعاملة اث
 الدثلي الفار ،



E/2021/28 

E/CN.7/2021/10 
 

 

15 V.21-03162 

 

تكامل في ترأأأأأميم ثتن ي  ثرصأأأأأد ثتمييم خدماو الوقاية ثالعالج الحاجة إلد اتتماد نا  م ثاذ تدرك 
ثالتعافي المفأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأل ب لك مر خدماو الدتم اماتل  الفأ ل، اما يشأمل تدعيم 
اثجه الشأأأأراكة ثالتعاثن بير الفأأأألطاو الوطنية،   سأأأأيما في قطاتاو الرأأأأحة ثالتعليم ثالشأأأأؤثن ا جتماعية 

ن اذ المانون، ثفيما بير األجازة الحكومية ثسأأأأأأأأأائر ال ااو المعنية صأأأأأأأأأاحبة المرأأأأأأأأألحة، حفأأأأأأأأأب ثالعدالة ثا
ا قتضأأاء، افأأ ل مناا إشأأراك الدثائر األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثالفأأكان 

يتالء  مع الظرثأ  المتضأأأأأأأأأأأررير ثالمنظماو ااقليمية ثالدثلية ثغير الحكومية ذاو الرأأأأأأأأأأألة، مع مراتاة ما
 الااصة اكل بلد،

تلد اذمية ضأأأأأأمان إمكانية الوصأأأأأأوا، دثن تمييز، إلد خدماو الرأأأأأأحة ثالرتاية ثالادماو  ثاذ تؤكد 
ا جتماعية في م اا الوقاية ثالرتاية األثلية ثالعالج، اما في ذلك فيما يتعلق االحا و المرضأأأأأأأأية المرأأأأأأأأاحبة 

خدماو الدتم، اما فياا الادماو التي ُتوفَّر لألشأأأأأأااص ال ير ذم في يترأأأأأأل ب لك مر ثما  ثالتعافي المفأأأأأأتدا 
قيد ا حت ا  الفأأأأأأابق للمحاكمة، ثالتي يتعير ان تكون تلد مفأأأأأأتو  مفأأأأأأاث للادماو المتاحة في اث   الفأأأأأأ ون 

اء لنفأاء ثالشأباب ثافراد الم تمع الضأع ل ئاو مناا ا  المحددةالم تمع المحلي، ثايالء اذتما  خاص لالحتياجاو 
 مر نز ء الف ون، مع ا حترا  الكامل ل ميع حموق اانفان ثالحرياو األساسية، 

( تلد المرافق 19-إ اء اآلثار الفأأأأأأأأأل ية ل ائحة مرض فيرثس كورثنا )كوفيد ثاذ يفأأأأأأأأأاثرذا اال  الملق 
ج ثالرتأأايأة سأأأأأأأأأأأأأأيمأأا مر حيأأث توفير تأأدابير الوقأأايأأة ثالتأأدخأأل المبكر ثالعالث   التمليأأديأأة المعنيأأة اا ض الطلأأب،

ثالتعأافي ثاتأادة التألذيأل ثاتأادة اادمأاج ا جتمأاتي، ثكأ لأك التأدابير الراميأة إلد التمليأل إلد ادند حأد ممأا يترتأب  
  مفأأأتو التلد تعاطي المادراو مر اضأأأرار تلد الرأأأحة العامة ثمر تواقب اجتماعية، تلد اقل تمدير بن د 

 ،19-جائحة كوفيد ال   كانت تليه ق ل

لدثا األتضأاء تلد مواصألة اسأتحداث ثتن ي  خدماو جيدة ثميفأورة التكل ة ثمفأتندة ا تشأ ع -1 
إلد األدلة العلميأة ثشأأأأأأأأأأأأأأاملأة في م أاا الوقاية ثالعالج مر تعأاطي الماأدراو، امأا في ذلك فيمأا يتعلق االحأا و 

في اتااذ تدابير   يترأأل ب لك مر خدماو الدتم، مع النظرثما  المرضأأية المرأأاحبة ثالرتاية ثالتعافي المفأأتدا 
تادأ إلد التمليل إلد ادند حد مما يترتب تلد تعاطي المادراو مر اضأأأرار تلد الرأأأحة العامة ثمر تواقب 

لمعأايير الأدثليأة لللمعأايير الأدثليأة للوقأايأة مر تعأاطي الماأدراو ث  تيرالمنمح تيراجتمأاعيأة، امأا يتفأأأأأأأأأأأأأأق مع الطبع
، ثمواصأألة رصأأد ثتمييم ذ ا الفأأياسأأاو ثالادماو، ثفماا المادراوة تر تعاطي اجمللعالج مر ا ضأأطراااو الن 

للتشأأأأأأريعاو الوطنية ثحفأأأأأأب ا قتضأأأأأأاء، مر اجل حماية صأأأأأأحة ثسأأأأأأالمة ثرفاا ثرفاهية األفراد ثاألسأأأأأأر ثافراد 
الم تمع الضع اء، بادأ منع التاميش ا جتماتي، ثك لك الم تمعاو المحلية ثالم تمع ككل، مع إيالء اذتما   

نفأأأأاء ثاألط اا ثالشأأأأباب، ثمراتاة ا حتياجاو العمرية ثال نفأأأأانية المحددة ثمع ا حترا  الكامل ل ميع خاص لل
 حموق اانفان ثالحرياو األساسية ثالكرامة المتلصلة ل ميع األفراد 

الدثا األتضأأأأأأاء إلد إقامة ثتوطيد تالقاو للتعاثن ثتبادا المعلوماو بير الفأأأأأألطاو  تدتو -2 
يما في قطاتاو الرأحة ثالتعليم ثالشأؤثن ا جتماعية ثالعدالة ثان اذ المانون، ثالتنفأيق مع الدثائر سأ    الوطنية،

األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني ثال ئاو المتضأأأأأأأأأأأررة ثالمنظماو الدثلية ثااقليمية 
ء، بادأ اسأأأأأأتحداث ثتمديم خدماو جيدة ثغير الحكومية المعنية ثاخ  مدخالتاا في ا تتبار، حفأأأأأأب ا قتضأأأأأأا

ثميفأأأأأورة التكل ة ثمفأأأأأتندة إلد األدلة العلمية ثشأأأأأاملة في م اا الوقاية ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي المفأأأأأتدا  مر 
 يترل ب لك مر خدماو الدتم ثما  تعاطي المادراو

مر   الدثا األتضأأأأاء تلد اسأأأأتحداث آلياو لضأأأأمان جودة خدماو الوقاية ثالعالج  تشأأأأ ع -3 
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، ااشأأراأ 
رأأأأأأأأة لتحميق تدة اذداأ، مناا ال عاا تلد مرافق العالج ثاتادة التلذيل مر جانب الفأأأأأأأألطاو المحلية المات 

درء ا  ضأأأأأأرب محتمل مر ضأأأأأأرثب المعاملة اث العموبة الماسأأأأأأية اث الالإنفأأأأأأانية اث الماينة، اما يتوافق مع 
 التشريعاو الوطنية ثالمانون الدثلي المنط ق 

الدثا األتضأاء تلد تعزيز ثتن ي  التدابير ال عالة التي تتا ذا اجازة العدالة   تشأ ع ايضأاا  -4 
ائية مر اجل الترأأأأد  لل رائم المترأأأألة االمادراو ثمماضأأأأاة مرتك ياا، ثالتي تك ل الضأأأأماناو المانونية ال ن 

ثضأأأأأأأأأأماناو اتباع األصأأأأأأأأأأوا المرعية فيما يتعلق اعجراءاو العدالة ال نائية، ثتشأأأأأأأأأأمل تدابير تملية لالمتثاا 
لعموبة الماسأأأية اث الالإنفأأأانية اث لحظر ا تتماا ثا حت ا  التعفأأأ يير ثالتع يب ثسأأأائر اشأأأكاا المعاملة اث ا

الماينة، ثللمضأأأأاء تلد اافالو مر العماب، اما يتوافق مع احكا  المانون الدثلي المنطبمة ذاو الرأأأألة ثمع 
ر الحرأأأوا في  مراتاة معايير األمم المتحدة ثقواتدذا في م اا منع ال ريمة ثالعدالة ال نائية، ثضأأأمان تيفأأأص

 المانونية ثالتمتع االحق في محاكمة منر ة  الوقت المناسب تلد المفاتدة

ك لك الدثا األتضأأأأأأأأاء تلد تعزيز إمكانية الحرأأأأأأأأوا، ثفماا للتشأأأأأأأأريعاو المحلية  تشأأأأأأأأ ع -5 
ثالمانون الدثلي المنط ق، تلد خدماو جيدة ثشأأأأاملة ثميفأأأأورة التكل ة ثمفأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا 

في ذلأك فيمأا يتعلق اأالحأا و المرضأأأأأأأأأأأأأأيأة المرأأأأأأأأأأأأأأأاحبأة ثالرتأايأة  الوقأايأة ثالعالج مر تعأاطي الماأدراو، امأا
 ثالتعافي المفأأأأأأأأأأأأتدا  ثما يترأأأأأأأأأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، تلد اسأأأأأأأأأأأأاس طوتي، ثتحفأأأأأأأأأأأأير تلك الادماو 
ثتيفأأأأأير الحرأأأأأوا تلياا، ثالتشأأأأأ يع تلد مناذضأأأأأة الوصأأأأأم، اإية الحد مر ا  احتماا للتعرض للتمييز اث 

  ا ستبعاد اث التحيز

ر الحرأأوا تلياا ا تحث  -6  لدثا األتضأأاء تلد ضأأمان توافر المواد الااضأأعة للمراقبة ثتيفأأص
 لألغراض الط ية ثالعلمية، مع منع تفري اا 

الدثا األتضأاء تلد توفير ضأرثب ثافية ثشأاملة ثمفأتمرة ثمفأتندة إلد األدلة مر  تشأ ع -7 
انشأأأأطة التدريب، ثتعزيز المعارأ ثالمااراو المانية، ثتوفير بناء المدراو للمانيير الرأأأأحيير ثاألخرأأأأائيير 

مادراو، ا جتماتيير ثغيرذم مر المتارأأأأأأأرأأأأأأأير المعنيير العاملير في م اا الوقاية ثالعالج مر تعاطي ال
ثما يترأل ب لك مر خدماو الدتم،   دا المفأت في ذلك فيما يتعلق االحا و المرضأية المرأاحبة ثالتعافي   اما

تلد ماتل  المفأأأأأأأأأأتوياو التعليمية، تر طريق قنواو مر بيناا المناذ  ال امعية ثبرام  التعليم المفأأأأأأأأأأتمر، 
لمادراو ثالتشأ يع تلد مناذضأة الوصأم اجل ضأمان جودة ثفعالية خدماو الوقاية ثالعالج مر تعاطي ا مر

مر اجل ضأأأأأأمان توافر خدماو الرأأأأأأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لمتعاطي المادراو، ثثصأأأأأأولام إلد 
تلك الادماو ثتمديماا لام، ثضأأمان اسأأتمرار ذؤ ء األخرأأائيير في الناوض اماامام في إطار مر ا لتزا  

 ترفع تر انتماد الغير اليمو  تلد ا حترا  ث االمبادئ األخالقية 

بدثر موظ ي إن أاذ الموانير في دتم خدماو الوقاية مر تعأاطي الماأدراو، امأا يتوافق  تنوا -8 
، التي اشأأأأأأأأأأأأأترك في ثضأأأأأأأأأأأأأعاا مكتب األمم المتحدة المعني المعايير الدثلية للوقاية مر تعاطي المادراو مع 

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

الدثا األتضأأأأأأأأأاء إلد ان تنظر، ثفماا للتشأأأأأأأأأريعاو الوطنية، في إشأأأأأأأأأراك موظ ي إن اذ  تدتو -9 
يترأل ثما  تلد التماس العالج ثالرتاية ثاتادة التلذيل ثالتعافي المفأتدا الموانير في تشأ يع متعاطي المادراو  

ب لك مر خدماو الدتم تلد اسأأأأأأأأأاس طوتي، ثذلك بتزثيدذم االعون ثالمفأأأأأأأأأاتدة المناسأأأأأأأأأ ير، ثتشأأأأأأأأأ ع الدثا 
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انية، األتضأأأأأاء تلد تزثيد ذؤ ء الموظ ير االتدريب المالئم المفأأأأأتند إلد األدلة، ثتعزيز معارفام ثمااراتام الم
 ثتوفير بناء المدراو في ذ ا الردد 

الأدثا األتضأأأأأأأأأأأأأأاء إلد القيأا ، مر خالا الل نأة ثغيرذأا مر المنأابر، بتبأادا   تأدتو ايضأأأأأأأأأأأأأأاا  -10 
المعلوماو ثالممارسأأأأأأأأاو ال يدة ثالا راو في م ا و ترأأأأأأأأميم ثتن ي  ثرصأأأأأأأأد ثتمييم خدماو الوقاية ثالعالج  
ثالتعافي المفأأأأأأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأأأأأأل 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  

تباد و، ثان يواصل تمله التعاثني ثيعز ا،  امكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان ييفر ذ ا ال
حفأأأأأب ا قتضأأأأأاء، مع منظمة الرأأأأأحة 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 

راتاة منظور تمر  ثجنفأأأأأأأأأأأاني في جميع مراحل  الدثا األتضأأأأأأأأأأأاء تلد تعميم م تشأأأأأأأأأأأ ع -11 
تمليأاو التطوير ثالتن يأ  ثالرصأأأأأأأأأأأأأأد ثالتمييم المتعلمأة ااأدمأاو الوقأايأة ثالعالج ثالتعأافي المفأأأأأأأأأأأأأأتأدا  مر تعأاطي  

يترأأأأأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، ضأأأأأأأأماناا ل ودة تلك الادماو ثسأأأأأأأأالمتاا ثفعاليتاا ثشأأأأأأأأمولاا   المادراو ثما
لد نحو يل ي ماتل  ا حتياجاو ثالظرثأ لكافة األشأأأااص ال ير يمكنام  لل ميع ثحرصأأأاا تلد ترأأأميماا ت

 ا ست ادة مر ذ ا الادماو ثالتدابير، ثخروصاا النفاء ثال تياو 

الدثا األتضأأأأأأأاء تلد تعزيز إمكانية الوصأأأأأأأوا إلد خدماو الرأأأأأأأحة ثالرتاية   تشأأأأأأأ ع ايضأأأأأأأاا  - 12  
لرتأايأة األثليأة ثالعالج، امأا في ذلأك فيمأا يتعلق اأالحأا و ثالاأدمأاو ا جتمأاعيأة، دثن تمييز، في م أاا الوقأايأة ثا 

المرضأأأأأأأية المرأأأأأأأاحبة ثالتعافي المفأأأأأأأتدا  ثما يترأأأأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، ثتحفأأأأأأأير تلك الادماو ثتيفأأأأأأأير  
إطار نظماا األساسية للرتاية الرحية، اما فياا الادماو التي ُتوفَّر لألشااص ال ير ذم في   الحروا تلياا، في 

اث قيد ا حت ا  الفأأأأأأأأأابق للمحاكمة، ثالتي يتعير ان تكون تلد مفأأأأأأأأأتو  مفأأأأأأأأأاث للادماو المتاحة في  الفأأأأأأأأأ ون 
الم تمع المحلي، ثايالء اذتما  خاص لالحتياجاو المحددة للنفأأاء ثالشأأباب ثافراد الم تمع الضأأع اء، ضأأمر فئاو 

طورة، لتدابير كالعالج اث التوعية اث  اخر ، ثالنظر في إخضأأأأاع مرتكب ال ريمة، في الحا و المناسأأأأبة المليلة الا 
الرتأايأة الالحمأة اث إتأادة التألذيأل اث إتأادة اادمأاج في الم تمع، ك أدائأل ليدانأة اث العمأاب اث إضأأأأأأأأأأأأأأافأة لامأا، ثفمأاا  

 إيالء ا تتبار الواجب للنظم الدستورية ثالمانونية ثاادارية الوطنية   الثالث للمادراو، مع الدثلية  لالت اقياو 

الدثا األتضأأاء تلد تعزيز توافر الادماو ال يدة الميفأأورة التكل ة المفأأتندة   ك لك تشأأ ع -13  
الشأأأأأأأاملة في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأأأأأأأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأأأأأأأل ث إلد األدلة العلمية 

د  لما يترتب تلد ب لك مر خدماو الدتم ثتحفأأأيناا ثتيفأأأير الحرأأأوا تلياا، ثالمبادراو الرامية إلد الترأأأ 
مرض فيرثس  جائحة تعاطي المادراو مر تواقب ضأأأأأأأأأأأأأأارة، ثفماا للتشأأأأأأأأأأأأأأريعاو الوطنية، اما في ذلك خالا  

، ثتعزيز قدراو 19-  كانت تليه ق ل جائحة كوفيد (، تلد اقل تمدير بن د المفأأأتو  ال19-كورثنا )كوفيد
قاية ثالرتاية األثلية ثالعالج، اما في ذلك خدماو الرأأأأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لدياا في م اا الو 

فيما يتعلق االحا و المرضأأأأية المرأأأأاحبة ثالتعافي المفأأأأتدا  ثما يترأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، في إطار 
نظماا األسأأاسأأية للرتاية الرأأحية، تلد ان يشأأمل العمل في ذ ا الشأألن النظر في بناء شأأراكاو مع الم تمع 

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

اال اود التي ت  لاا الدثا األتضأأأأأأأأأأاء لتعزيز إمكانية الوصأأأأأأأأأأوا إلد خدماو جيدة  ترحب  -14  
ثشأأأاملة ثميفأأأورة التكل ة ثمفأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأأأتدا  مر تعاطي 

، مر خالا األخأ  بنا  م تكرة، مر 19-مر خأدمأاو الأدتم، إاأان جأائحأة كوفيأدالماأدراو ثمأا يترأأأأأأأأأأأأأأل بأ لأك  
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ق يل منابر ثاجراءاو الرتاية الرأأأأأأأأأحية االكترثنية، للوقاية مر تعاطي المادراو، ثتوفير األدثية ثالمشأأأأأأأأأورة 
ثا سأأأأأأتشأأأأأأاراو، اما في ذلك التط يب تر اعد، ثتشأأأأأأ ع الدثا األتضأأأأأأاء تلد جمع المعلوماو ثتبادلاا تر 

 فعالية ذ ا التدخالو ثافضل الممارساو لتن ي ذا 

إلد مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان يعأد، اأالتعأاثن مع الأدثا  تطلأب  -15 
األتضأأأأأأأأأأأأأاء ثكياناو األمم المتحدة ثالمنظماو الدثلية ثااقليمية المعنية، في إطار ث ية كل مناا، ثالم تمع 

الميزانية،  مر خارجسأأأائر ال ااو المعنية صأأأاحبة المرأأألحة، ثرذناا بتوافر موارد  المدني ثال ئاو المتضأأأررة ث 
تمريراا شأامالا تر نوعية خدماو الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأل ب لك مر 

مر تعاطي المعايير الدثلية للوقاية  خدماو الدتم، فضأأأأأأأأأأأالا تر التدابير الرأأأأأأأأأأأحية األخر ، اما يتفأأأأأأأأأأأق مع 
التي ثضأأأعاا مكتب   تر تعاطي المادراو الناجمة الااصأأأة اعالج ا ضأأأطراااو   الدثلية   المادراو ثالمعايير

 األمم المتحأأدة المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ثمنظمأأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأأة العأأالميأأة، سأأأأأأأأأأأأأأعيأأاا لضأأأأأأأأأأأأأأمأأان اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار 
مة، ثالعوامل الرأأأأأحية تحفأأأأأير تلك الادماو، ثبادأ فام الرأأأأأالو المحتملة بير تعاطي المادراو ثال ري  

 ثا جتماعية ثا قترادية 

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

صأأأأأأأاحبة المرأأأأأأألحة، المفأأأأأأأاتدة إلد   إطار ث ية كل مناا، ثبالتعاثن مع الم تمع المدني ثسأأأأأأأائر ال ااو المعنية 
الدثا األتضأأاء، بناءا تلد طل اا، تلد ثضأأع ثتن ي  حمالو إتالمية تلمية مفأأتندة إلد األدلة اشأألن ما ُيمد  مر  
خدماو مفأأتندة إلد األدلة في م اا الوقاية ثالعالج ثالتعافي المفأأتدا  مر تعاطي المادراو ثما يترأأل ب لك مر  

المعأايير الأدثليأة للوقأايأة مر تعأاطي الماأدراو ثالمعأايير الأدثليأة الاأاصأأأأأأأأأأأأأأة اعالج   خأدمأاو الأدتم، امأا يتفأأأأأأأأأأأأأق مع 
 ، سعياا لضمان ا تتراأ با ا الادماو ثتيفر ثصوا الفكان إلياا  ة تر تعاطي المادراو جم ا ضطراااو النا 

فر إلد مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة ان يواصأأأأأأأأأأأأأأل، رذنأاا بتوا  كأ لأك تطلأب  - 17 
موارد مر خارج الميزانية، تمديم المفأأأأأاتدة التمنية إلد الدثا األتضأأأأأاء،   سأأأأأيما ال لدان النامية، بناءا تلد طل اا، 
مر اجل اسأأأأأأتحداث خدماو جيدة ثشأأأأأأاملة ثميفأأأأأأورة التكل ة ثمفأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا الوقاية ثالعالج 

 بأأأ لأأأك مر خأأأدمأأأاو الأأأدتم، ثتوفير تلأأأك الاأأأدمأأأاو  ثالتعأأأافي المفأأأأأأأأأأأأأتأأأدا  مر تعأأأاطي الماأأأدراو ثمأأأا يترأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 ثرصدذا ثتمييماا  

مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة تلد مواصأأأأأأأأأألة ثتعزيز تعاثنه،   تشأأأأأأأأأأ ع -18 
حفأأب ا قتضأأاء، مع منظمة الرأأحة العالمية، ثكياناو األمم المتحدة األخر  المعنية، ثالكياناو ثالمنظماو 

 المعنية، اف ل مر بيناا إقامة ال رام  المشتركة ثالشراكاو، في إطار ث ية كل مناا الدثلية ثااقليمية 

الدثا األتضأأأأأأأأأأأأاء تلد النظر في تمديم المفأأأأأأأأأأأأاتدة التمنية لا ا األغراض، تند  تشأأأأأأأأأأأأ ع -19 
 الطلب، ت ر المنواو الثنائية ثالمتعددة األطراأ 

المعني اأأالماأأدراو ثال ريمأأة ان تمأأد   إلد المأأديرة التن يأأ يأأة لمكتأأب األمم المتحأأدة تطلأأب  -20 
  إلياا في دثرتاا الفادسة ثالفتير تمريراا تر تن ي  ذ ا المرار

تدتو الدثا األتضأأأأأأأأاء ثسأأأأأأأأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا  -21 
 األغراض، ثفماا لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا 
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  64/4القرار   
تحسين جمع البيانات عن اآلثار الضارة الناجمة عن االستعمال غير الطبي للمستحضرات   

 مؤثرات نفسانية جديدة، أو  مؤثرات عقليةأو  ةمخدر  عقاقيرالصيدالنية المحتوية على 
 وتدابير التصدي لها

 
 إن ل نة المادراو،   

ارأأأأأأأأأأأيغتاا المعدلة   1961التزاماا الذداأ ثغاياو ا ت اقية الوحيدة للمادراو لفأأأأأأأأأأأنة   إذ تؤكد مر جديد  
ثات اقية األمم المتحدة لمكافحة ا ت ار  ( 26)  1971ثات اقية المؤثراو العملية لفأأأأأنة   ( 25)  1972ب رثتوكوا سأأأأأنة 

  اذتماماا فياا الدثا األتضأأاء ترالتي اتربت  ( 27) ،1988غير المشأأرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفأأنة 
 ارحة البشرية ثرفاذاا،

اشأأأأأأأأألن تعزيز إجراءاتنا تلد الرأأأأأأأأأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي    2019إلد ااتالن الو ار  لعا  ثاذ تشأأأأأأأأأير   
الدثا ال    حظت فيه   ( 28) ابتغاء التع يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأتركة االترأأأد  لمشأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا، 

األتضأأأاء املق ان التحدياو المفأأأتمرة ثالناشأأأئة فيما يتعلق امشأأأكلة المادراو العالمية، اما في ذلك العواقب الرأأأحية  
الفأأأأأأأأأأأأل ية ثالمااطر المرتبطة االمؤثراو الن فأأأأأأأأأأأأانية ال ديدة، قد بلغت مفأأأأأأأأأأأأتوياو مثيرة للملق، ثان المؤثراو األفيونية  

ماقير الوصأأ او الط ية تمثل مااطر متزايدة تلد صأأحة الناس ثسأأالمتام  ا صأأطناعية ثا سأأتعما و غير الط ية لع 
ثتشأأأأأأأأأأأأأكأل تحأديأاو تلميأة ثقأانونيأة ثتنظيميأة في م أا و ماتل أة، مناأا جأدثلأة المواد، ثان نطأاق التغطيأة ال غرافيأة 

 ،حاجة إلد تحفير لل ياناو الموثوقة المتعلمة اماتل  جوانب مشكلة المادراو العالمية ثمعد و توافر ذ ا ال ياناو ا 

ر الحرأوا تلياا لألغراض  ايضأاا  ثاذ تشأير    إلد جميع ا لتزاماو المتعلمة بتوافر المواد الااضأعة للمراقبة ثتيفأص
الط ية ثالعلمية، ثبالترأأأد  للتحدياو التي يشأأأكلاا ا سأأأتعماا غير الط ي للمفأأأتحضأأأراو الرأأأيد نية المحتوية تلد  

مالاا، ارأأأيغتاا الواردة في ااتالن الفأأأياسأأأي  إسأأأاءة اسأأأتع اث    مؤثراو ن فأأأانية جديدة اث   مؤثراو تملية اث    مواد مادرة 
لعا   ( 29) ثخطة العمل اشأأأأأألن التعاثن الدثلي صأأأأأأوب اسأأأأأأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأأأأأأكلة المادراو العالمية 

، لتن ي  الدثا  2014، ثال يان الو ار  المشأترك المن ثق تر اسأتعراض ل نة المادراو الرفيع المفأتو ، في تا   2009
ثالوثيمة الاتامية للدثرة ا سأأأأأتثنائية الثالثير لل معية العامة المعنونة   ( 30) األتضأأأأأاء ليتالن الفأأأأأياسأأأأأي ثخطة العمل، 

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

اشأأألن تعزيز إجراءاتنا   2019إلد التزا  الدثا األتضأأأاء الوارد في ااتالن الو ار  لعا   ك لك ثاذ تشأأأير  
تلد الرأأأأأأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي ابتغاء التع يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأأأأتركة االعمل تلد تعزيز ثتحفأأأأأأير 

سأأأأأأأأأيما مر خالا بناء المدراو اشأأأأأأأأأكل  ث  تملياو جمع ثتحليل ثتبادا ال ياناو ال يدة النوعية ثالمابلة للممارنة،
ذأادأ ثفعأاا ثمفأأأأأأأأأأأأأأتأدا ، في إطأار مر التعأاثن الوثيق مع الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأدراو ثمنظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة 
العالمية ثك لك مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثسأأأأأأائر الشأأأأأأركاء المعنيير، اما يشأأأأأأمل التعاثن  

__________ 

  (25 ) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152   

   vol. 1019, No. 14956المرجع ن فه،  ( 26)  

   vol. 1582, No. 27627المرجع ن فه،  ( 27)  

 (، ال رل األثا، المفم ااء  E/2019/28)  8الملحق رقم ، 2019الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  ثا جتماتي، انظر  ( 28)  

 ، ال رل األثا، المفم جيم  E/2009/28انظر الوثيمة  ( 29)  

 (، ال رل األثا، المفم جيم  E/2014/28)  8، الملحق رقم 2014ثا جتماتي، الوثائق الرسمية للم لد ا قتراد  انظر  ( 30)  

   1/ 30-دامرفق قرار ال معية العامة  ( 31)  
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حرأأائية، بادأ تعزيز المدراو الوطنية في م اا جمع ال ياناو مر اجل تحفأأير  بير ل نة المادراو ثالل نة اا
 معد و الرد ثتوسيع النطاق ال غرافي ثالمواضيعي ليبالي تر ال ياناو المناسبة ثفما ل ميع ا لتزاماو،

الأ   اتأدا مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو  ( 32) 2020ثاذ تحيط تلمأا بتمرير الماأدراو العأالمي   
ثال ريمة، ثال   ُاشأأأأأأأأير فيه إلد ان ا سأأأأأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأأأأأتحضأأأأأأأأراو الرأأأأأأأأيد نية ثالمؤثراو األفيونية 
ا صأأأأأطناعية األخر  يشأأأأأكل مرأأأأأدر قلق اال  في اعض المناطق افأأأأأ ب العواقب الرأأأأأحية الوخيمة المرتبطة 

ضأأأأأأا إلد ان العبء المتزايد تلد نظم الرأأأأأأحة العامة، الناجم تر ا سأأأأأأتعماا غير  ااسأأأأأأتعمالاا، مع ااشأأأأأأارة اي 
الط ي للمفأأتحضأأراو الرأأيد نية، ال   بر  في اعض المناطق، يفأأتدتي ثضأأع سأأياسأأاو ثطنية تحمق التوا ن  

ة ألغراض الرتاية الملط  اث   الرأأأأأأأأحيح تلد نحو يتيح توفير فرص الحرأأأأأأأأوا تلد األدثية الال مة ادارة األلم
 تلد س يل المثاا، مع ت نب إنشاء سوق لالستعماا غير الط ي لا ا األدثية،

انه ُابلِّ  تر انتشأأأار   ( 33) ،2019الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا  تمرير في   ،انه لوحظ ثاذ تشأأأير إلد  
ا سأأأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية ا صأأأطناعية تلد نطاق غير مفأأأ وق في العالم، إ  ان ت لياو ذ ا 
التحد  تاتل  مر منطمة إلد اخر ، ثتنطو  تلد مواد خاضأأأأأأأعة للمراقبة الدثلية مثل ال نتانيل ثنظائرا، ثمواد  

 ادثا،غير خاضعة للمراقبة الدثلية مثل الترام

ان تملياو   ( 34) ،2020تمرير الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا    إلد انه لوحظ، فيثاذ تشأأأأأأأأير ايضأأأأأأأأا   
صأأنع المؤثراو األفيونية ا صأأطناعية غير الط ية ثالمؤثراو الن فأأانية ال ديدة ثتعاطياا ثا ت ار باا تلد نحو 

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

مر قلق إ اء   2020اتربت تنه الايئة الدثلية لمراقبة المادراو في تمريرذا لعا  ما  إلدثاذ تشأأأأأأأأير ك لك   
النما الم ل  تنأأه في األدثيأأة المحتويأأة تلد مواد خأأاضأأأأأأأأأأأأأأعأأة للمراقبأأة، مثأأل ال نتأأانيأأل ثالميأأدا ث  ، في اعض 

ُيعز  إلد حد ك ير إلد الزياداو الك يرة في الحاجة إلد توفير تماقير تا)ير األلم ثالمفأأأأأأكناو ما  ال لدان، ثذو
( ال ير ُيدَخلون إلد ثحداو العناية المركزة، ثالد ان 19-للمرضأأأأأأأأأأأد المرأأأأأأأأأأأابير امرض فيرثس كورثنا )كوفيد

الايئة شأأأأأ عت الحكوماو تلد مواصأأأأألة العمل تر كثب اعضأأأأأاا مع اعض ثمع الايئة لضأأأأأمان توافر األدثية 
 المحتوية تلد مواد خاضعة للمراقبة تالميا، ثخاصة لمر ذم في امد الحاجة إلياا خالا حا و الطوارئ،

تلد ا ضأأأأأأأأأأأأأطالع ا مع ال يأانأاو تر التحأديأاو   19- األثر المحتمأل ل أائحأة كوفيأد  ا ثاذ تضأأأأأأأأأأأأأع في اتتبأارذأ   
ثا ت اذاو ال ديدة المترلة االمادراو، اما في ذلك اآلثار الضارة الناجمة تر ا ستعماا غير الط ي للمفتحضراو 

 جديدة، ثتحفير جمع ذ ا ال ياناو، مؤثراو ن فانية اث   مؤثراو تملية اث    مادرة  تماقير الريد نية المحتوية تلد 

جأديأد ان ا ت أاقيأاو  الأ   اكأدو فيأه مر، 2019آذار/مأارس  22المؤرخ  62/4إلد قرارذأا ثاذ تشأأأأأأأأأأأأأأير   
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  

 تادا  العماقير المادرة لألغراض الط ية ضرثر  لتا)ير األلم ثالمعاناة،الن اس تفل ِّمناحية اخر ، ثاذ 

تلد تعزيز العمأل ثطنيأا ثاقليميأا ثدثليأا مر اجأل الترأأأأأأأأأأأأأأد  للتحأديأاو التي يشأأأأأأأأأأأأأأكلاأا   ثاذ تمأدو العز   
مؤثراو اث   مؤثراو تمليةاث   مادرة تماقيرا سأأأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأأأتحضأأأأأأراو الرأأأأأأيد نية المحتوية تلد 

__________ 

   2020منشأوراو األمأم المتحأدة،  ( 32)  

  (33 ) E/INCB/2019/1   

  (34 ) E/INCB/2020/1   



E/2021/28 

E/CN.7/2021/10 
 

 

21 V.21-03162 

 

تلد اذمية جمع ال ياناو ثتحليلاا المائم تلد ادلة تلمية، ثتعزيز تبادا المعلوماو  تشأأأأأأأأأددنية جديدة، ثاذ ن فأأأأأأأأأا
 ثشبكاو اان ار المبكر، ثاستحداث نماذج تشريعية ثتنظيمية ثثقائية ثتالجية ثطنية مناسبة،

المة ثرفاا البشأأأأرية  إ اء التحد  الدثلي ال   ي ااه، االارأأأأوص، صأأأأحة ثسأأأأ تر قلماا البال   ثاذ تعرب  
مؤثراو اث    مادرة تماقيرجمعاء، مر جراء ا سأأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأأتحضأأأأأراو الرأأأأأيد نية المحتوية تلد 

مؤثراو ن فأأأانية جديدة، ثخرأأأوصأأأا المؤثراو األفيونية ا صأأأطناعية، ثصأأأنعاا ثتفأأأري اا ثا ت ار باا   اث تملية
تألكيأد تزماأا تلد توفير الوقأايأة ثالعالج مر ا سأأأأأأأأأأأأأأتعمأاا غير الط ي لاأ ا  تعيأد ثاذتلد نحو غير مشأأأأأأأأأأأأأأرثع  

اطياأا، ثتلد منع ثمكأافحأة الماأدراو، ثالتمليأل إلد ادند حأد مر العواقأب الرأأأأأأأأأأأأأأحيأة ثا جتمأاعيأة المرتبطأة بتعأ 
 إنتاجاا ثصنعاا ثتفري اا ثا ت ار باا تلد نحو غير مشرثع،

، اشأأأأأأأأأأألن تعزيز ثتدعيم التعاثن الدثلي ثااقليمي  2018آذار/مارس   16المؤرَّخ  8/ 61إلد قرارذا   ثاذ تشأأأأأأأأأأأير   
ا سأأأأأأأأأأأأأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية  ثال اود المحلية الرامية إلد الترأأأأأأأأأأأأأد  للتاديداو الدثلية التي يشأأأأأأأأأأأأأكلاا 

ا صأأأطناعية، ال   اذابت فيه االدثا األتضأأأاء ان تفأأأتكشأأأ  ُنا ا م تكرة مر اجل  يادة فعالية الترأأأد  أل  تاديد  
يشأأأأأكله ا سأأأأأتعماا غير الط ي للمؤثراو األفيونية ا صأأأأأطناعية، اعشأأأأأراك جميع المطاتاو المعنية، مر ق يل توسأأأأأيع  

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

دثر مات راو تحليل  ، اشأأأأألن تعزيز2014آذار/مارس  17المؤرخ    58/9إلد قرارذا    ثاذ تشأأأأأير ايضأأأأأاا   
 المادراو في ارجاء العالم، ثتعيد تلكيد اذمية جودة تحاليل تلك المات راو ثنتائ اا،

ان مر شأألن تحفأأير ال ياناو المتعلمة اا رتاان للمادراو ثالمااطر التي تادد   ثاذ تضأأع في اتتبارذا  
 مادرة  تماقيرنية المحتوية تلد  الرأأأأحة العامة، ثالمرتبطة اا سأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأتحضأأأأراو الرأأأأيد 

مؤثراو ن فأأأانية جديدة، ان ييفأأأر صأأأوي سأأأياسأأأاو قائمة تلد ادلة تلمية تلد الرأأأعيد اث    مؤثراو تملية  اث
الوطني ثااقليمي ثالدثلي للترأأأأأأأأأأد  لتلك التحدياو، افأأأأأأأأأأ ل مناا تط يق تدابير المراقبة الوطنية تلد المواد 

 الدثلية، حفب ا قتضاء،تاضع للمراقبة    التي قد

الفأأنو  ترضأأاا لالت اذاو ثالتحدياو المفأأتمرة   تمرير المادراو العالميتلد اذمية تضأأمير   ثاذ تشأأدد  
 ثالمفت دة لمشكلة المادراو العالمية ثآثارذا المحتملة تلد الفياساو،

االدثر الاا  ال   يؤديه مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة، ثك لك االدثرير الل ير    ثاذ تفأأأأأأألم   
تؤدياما اممتضأأأأأأأأد المعاذداو الايئة الدثلية لمراقبة المادراو ثمنظمة الرأأأأأأأأحة العالمية في تيفأأأأأأأأير اتااذ قراراو 

ي ذلك المادراو ا صأأأأطناعية ثالمؤثراو  مفأأأأتنيرة اشأأأألن جدثلة المواد األكثر اسأأأأتعرأأأأاء ثانتشأأأأارا ثضأأأأررا، اما ف 
 الن فانية ال ديدة ثالفالئ  ثالمواد الكيميائية ثالم يباو، مع ضمان توافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية، 

بتركيز المناقشأأأة المواضأأأيعية للدثرة الثالثة ثالفأأأتير لل نة المادراو، المعمودة في ال ترة مر  ثاذ ترحب   
اشأأأأأألن تعزيز   2019في سأأأأأأياق متااعة تن ي  ااتالن الو ار  لعا    2020كتوبر تشأأأأأأرير األثا/ا 21إلد   19

جاودنا تلد الرأأأأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي ابتغاء التع يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأأتركة االترأأأأد  لمشأأأأكلة 
 ادراو،المادراو العالمية ثمواجاتاا، تلد تن ي  جميع ا لتزاماو الفياساتية الدثلية المتعلمة االم

الط ي  االدثا األتضأأأأأاء ان تكث  جاودذا ل مع بياناو تر اآلثار الضأأأأأارة لالسأأأأأتعماا غير  تايب  - 1  
 اث مؤثراو تملية اث مؤثراو ن فانية جديدة    تماقير مادرة للمفتحضراو الريد نية التي تحتو  تلد 

إلد انعمأاد اجتمأاع فريق الا راء الحكومي الأدثلي المعني اأالتحأد  الأدثلي الأ   يمثلأه  تشأأأأأأأأأأأأأأير -2  
 كأانون األثا/  4ث 3ا سأأأأأأأأأأأأأأتعمأاا غير الط ي للمؤثراو األفيونيأة ا صأأأأأأأأأأأأأأطنأاعيأة، الأ   تمأد في فيينأا يومي 
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، ثشأأأأارك في تنظيمه مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثالايئة الدثلية لمراقبة 2018ديفأأأأم ر 
،  2018آذار/مأأأأأارس  16المؤرخ  61/8الماأأأأأدراو ثمنظمأأأأأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأة العأأأأأالميأأأأأة، تمال امرار الل نأأأأأة 

دلة مر خالله تلد ان الناوض اعجراءاو ثطنية تتضأأأأمر مبادراو شأأأأاملة ثمتوا نة ثمفأأأأتندة إلد ا ُاكد ثال  
 اجل خ ض العرض ثالطلب ذو ممو  رئيفي لم اباة ذلك التحد  

 االمادراوالدثا األتضأأأأأأأأأأأأاء، ثفما لتشأأأأأأأأأأأأريعاتاا الوطنية، ثمكتب األمم المتحدة المعني  تشأأأأأأأأأأأأ ع -3  
ثمنظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة العأالميأة، كأل في إطأار ث يتأه، تلد جمع بيأانأاو  الماأدراوثال ريمأة ثالايئأة الأدثليأة لمراقبأة  

ثطنية ثتحليل األدلة ثتبادا المعلوماو اشأأأأألن ات اذاو ا سأأأأأتاالك المتعلمة اا سأأأأأتعماا غير الط ي للمادراو 
اما    ا صأطناعية ثانتاجاا غير المشأرثع ثتفأري اا ثا ت ار باا، ث  سأيما مناا المؤثراو األفيونية ا صأطناعية،

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

إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان يواصأأأأأأأأأأل تمديم المفأأأأأأأأأأاتدة إلد  تطلب  -4  
تر اآلثار الضأأأأأأأأأأأأأأارة   ة ال ودةتالي الدثا األتضأأأأأأأأأأأأأأاء، بناء تلد طل اا، في تعزيز قدراتاا تلد جمع بياناو 

مؤثراو  اث   تماقير مادرةالمترتبة تلد ا سأأأأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأأأأتحضأأأأأأأراو الرأأأأأأأيد نية المحتوية تلد  
مؤثراو ن فأأأأأأأأأأانية جديدة، ثتطوير تلك المدراو تند ا قتضأأأأأأأأأأاء، ثان يعز  قدراو اابالي لدياا مر  اث  تملية 

تمديم المفأأأأاتدة التمنية، بناء تلد طل اا، في إجراء دراسأأأأاو اجل تحليل تلك ال ياناو ثنشأأأأرذا، بوسأأأأائل مناا 
اسأأأأأتمرأأأأأائية ثطنية تر تعاطي الفأأأأأكان للمادراو، ثفي تحفأأأأأير ال ياناو تر الوفياو المترأأأأألة االمادراو 

مؤثراو  اث   تماقير مادرةثتر خدماو العالج الممدمة مر تعاطي المفأأأتحضأأأراو الرأأأيد نية المحتوية تلد  
مؤثراو ن فأأأأأأأأانية جديدة، ثك لك تر األسأأأأأأأأباب التي تدفع الناس نحو ا سأأأأأأأأتعماا غير الط ي لتلك اث   تملية 

 المفتحضراو الريد نية، ثذلك مر اجل تحفير التدابير الال مة في ذ ا الردد 

الدثا األتضأأأأأأأاء إلد ان تزثد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة، تلد اسأأأأأأأاس   تدتو  - 5  
مؤثراو  اث   تماقير مادرة لوماو تر ا سأأتعماا غير الط ي للمفأأتحضأأراو الرأأيد نية المحتوية تلد طوتي، امع 

تملية اث مؤثراو ن فأأأأأأأأأأانية جديدة، مثل ال ياناو المتعلمة ااسأأأأأأأأأأتعمالاا غير الط ي ثمااطرذا الرأأأأأأأأأأحية، إن كانت 
تمديم المفأأأأأأأأأاتدة إلد الدثا  معرثفة، ثقنواو تفأأأأأأأأأري اا ثانماط ا ت ار باا، حفأأأأأأأأأب ا قتضأأأأأأأأأاء، لكي يتفأأأأأأأأأند له  

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

مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة، اا شأأأأأأأأتراك مع الايئة الدثلية لمراقبة   تشأأأأأأأأ ع -6  
مزيد مر بتنظيم المائمة،   او ، في إطار الموارد المتاحة ثالو ي القيا المادراو ثمنظمة الرأأحة العالمية، تلد  

ذ ا تر    العالية ال ودةفي م اا جمع ال ياناو  فضلد  ممارساو   ثضعالمناقشاو تلد مفتو  الا راء اشلن  
السأأأتعماا غير الط ي للمفأأأتحضأأأراو الرأأأيد نية المحتوية تلد اآلثار الضأأأارة ل ، اما يشأأأملالتحد  الدثلي
 سأأتعماا ا لترأأد  لمشأأكلة لتدابير   ثضأأعمؤثراو ن فأأانية جديدة، ثك لك اث   مؤثراو تملية اث   تماقير مادرة
 الوصوا إلياا ثتوافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية تلك المفتحضراو الريد نية، مع ضمان ل غير الط ي

  المادراو تمرير مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة تلد مواصأأأأأأأأألة تضأأأأأأأأأمير    تشأأأأأأأأأ ع  - 7  
ال   يعدا سأنوياا، حفأب ا قتضأاء ثفي حدثد الموارد المتاحة، معلوماو تر مد  ا سأتعماا غير الط ي  العالمي  

مؤثِّ راو ن فأأانية جديدة، ثتدتو الدثا  اث    مؤثراو تملية اث   تماقير مادرة للمفأأتحضأأراو الرأأيد نية المحتوية تلد  
 ن الااص االتمارير الفنوية  األتضاء إلد تمديم معلوماو ذاو صلة لا ا الغرض مر خالا ا ست يا 

الايئأة الأدثليأة لمراقبأة الماأد ِّراو تلد ان تواصأأأأأأأأأأأأأأل، اأالتعأاثن الوثيق مع مكتأب األمم  تشأأأأأأأأأأأأأأ ع -8  
المائمة ثالموارد المتاحة،   الو ياو المتحدة المعني االماد ِّراو ثال ريمة ثمنظمة الرأأأأأأأأأأأأأأحة العالمية، في حدثد 

اناو تتفأأأم اال عالية إتداد مواد إرشأأأادية لمفأأأاتدة الدثا األتضأأأاء تلد اتتماد ممارسأأأاو في م اا جمع ال ي 



E/2021/28 

E/CN.7/2021/10 
 

 

23 V.21-03162 

 

ثحفأأأأأر التوقيت ثا تفأأأأأاق ثتوفر المدرة المناسأأأأأبة تلد تمدير ثتمييم احتياجاتاا مر المواد الااضأأأأأعة للمراقبة 
 الدثلية لألغراض الط ية ثالعلمية 

ثال ريمة تلد ان يواصأأأأأأل، االتعاثن مع الايئة   االمادراو مكتب األمم المتحدة المعني    تشأأأأأأ ع -9  
ثمنظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة العأالميأة، كأل في إطأار ث يتأه المأائمأة، تطوير م موتأة ادثاو  الماأدراو الأدثليأة لمراقبأة 

ا صطناعية احيث ُتدرج فياا معلوماو ثموارد تر جمع ال ياناو اشلن اآلثار   المادراو المتحدة اشلن   األمم
اث   ثراو تملية مؤ اث   تماقير مادرةالضأأارة لالسأأتعماا غير الط ي للمفأأتحضأأراو الرأأيد نية المحتوية تلد  

مؤثراو ن فأانية جديدة، ثان ُي ع ِّل 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  

الة ثالشأأأأاملة ثالمائمة تلد ادلة في م اا الدثا األتضأأأأاء تلد ان تعز  المبادراو ال عتشأأأأ ع   -10  
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 أأ  كأأ لأأك، ثفمأأا لتشأأأأأأأأأأأأأأريعأأاتاأأا الوطنيأأة، 

لتمليل إلد ادند حد ٍّ مر العواقب تلد الرأأأأحة العامة ثتلد الم تمع النات ة تر مبادراو ثتدابير ترمي إلد ا
 تماقير مادرة تعاطي المادراو، اما فيه ا سأأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأأتحضأأأأأراو الرأأأأأيد نية المحتوية تلد  

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

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

ك اعشأأأأأراك جميع المطاتاو ذاو الرأأأأألة، بوسأأأأأائل مؤثراو ن فأأأأأانية جديدة، ثذل اث    مؤثراو تملية اث   تماقير مادرة 
مناا مثالا توسأأأيع نطاق المراقبة الوطنية ثااقليمية تلد اللوائح التنظيمية للمفأأأتحضأأأراو الرأأأيد نية، ثتعزيز نظم  
الرتاية الرحية، ثبناء قدراو موظ ي إن اذ المانون ثالعاملير في م اا الرتاية الرحية تلد الترد  لا ا التحد   

 ان إمكانية الحروا تلد تلك المفتحضراو الريد نية ثتوافرذا لألغراض الط ية ثالعلمية  مع ضم 

الدثا األتضأأأأاء تلد الترثي   سأأأأتادا  مبادراو الايئة الدثلية لمراقبة المادراو ك لك   تشأأأأ ع -12  
للمراقبة الدثلية ثتفأري اا  مر اجل المفأاتدة تلد منع صأنع المواد غير الم دثلة ثالمواد ثالفأالئ  الااضأعة  

 ثا ت ار باا تلد نحو غير مشرثع 

مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرأأأأأأحة العالمية تلد ان يضأأأأأأعا تشأأأأأأ ع   - 13  
لمنع ا سأأتعماا غير الط ي    فضأألد  ثيتباد ، في إطار ث ية كل مناما ثبالتشأأاثر مع الدثا األتضأأاء، ممارسأأاو 

مؤثراو ن فأأأأأأأأأانية جديدة، بادأ اث    مؤثراو تملية اث   تماقير مادرة و الرأأأأأأأأأيد نية المحتوية تلد  للمفأأأأأأأأأتحضأأأأأأأأأرا 
   التش يع تلد تدة امور مناا ا ستعماا الرشيد لا ا المواد في األغراض الط ية ثالعلمية 

مكتأأأب األمم المتحأأأدة المعني اأأأالماأأأدراو ثال ريمأأأة ثالايئأأأة الأأأدثليأأأة لمراقبأأأة الماأأأدراو  تأأأدتو -14  
ثمنظمأأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأأة العأأالميأأة، ثغيرذأأا مر كيأأانأأاو األمم المتحأأدة المعنيأأة، فضأأأأأأأأأأأأأأال تر المنظمأأاو ااقليميأأة  

اقليمي ثالحكومية الدثلية، كل في إطار ث يته، إلد تبفأأأأأأأأأأأيط تملية جمع ال ياناو تلد الرأأأأأأأأأأأعيد الوطني ثا
ثالدثلي، ثتشأأ ع تلد تبادا افضأأل الممارسأأاو في م اا جمع ال ياناو بير تلك المنظماو اإية تعزيز جمع 
ال ياناو تلد الرأأأأأأأعيد العالمي، ثتحليلاا، ثاابالي تر ا ت اذاو الفأأأأأأأائدة ثتر التدابير المتا ة للترأأأأأأأد  

 تماقير مادرة رأأأأيد نية المحتوية تلد  لآلثار الضأأأأارة الناجمة تر ا سأأأأتعماا غير الط ي للمفأأأأتحضأأأأراو ال
 مؤثراو ن فانية جديدة، مما يعز  التعاثن بير الوكا و ثيت اد  ا دثاجية العمل اث  مؤثراو تملية  اث

الدثا األتضأأأأأأأأاء ثسأأأأأأأأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا   تدتو -15 
  األغراض، ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا 
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   64/5القرار   

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، 

تشأمل تدابير  يمكر ان  الن خدماو خ ض الطلب تلد المادراو، الممدمة ثفما للتشأريعاو الوطنية،   إذ تفألم  
تدابير ترمي فضأأأأأأأأال تر  للوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج في الم تمع، 

 رار االرحة العامة ثمر تواقب اجتماعية، ما يترتب تلد تعاطي المادراو مر إض م إلد ادند حد  مليل الت إلد  

الغأايأاو ثاألذأداأ ثا لتزامأاو المنرأأأأأأأأأأأأأأوص تلياأا في ا ت أاقيأة الوحيأدة للماأدراو ثاذ تؤكأد مر جأديأد  
، ثات اقية 1971، ثات اقية المؤثراو العملية لفأأأأأأأأأأأنة  1972، ارأأأأأأأأأأأيغتاا المعدلة ب رثتوكوا سأأأأأأأأأأأنة  1961لفأأأأأأأأأأأنة  
 ،1988المشرثع في المادراو ثالمؤثراو العملية لفنة  المتحدة لمكافحة ا ت ار غير األمم

إلد الوثيمة الاتامية لدثرة ال معية العامة ا سأأأأأأتثنائية الثالثير، المعنونة "التزامنا المشأأأأأأترك   ثاذ تشأأأأأأير 
التي اكدو فياا الدثا األتضأأاء مر جديد  ( 35) االترأأد  لمشأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا تلد نحو فعاا"،
، امأا في ذلأك اذتمأاماأا ارأأأأأأأأأأأأأأحأة البشأأأأأأأأأأأأأأريأة  التزاماأا اغأايأاو ثاذأداأ ا ت أاقيأاو الأدثليأة الثالث لمراقبأة الماأدراو

ثرفاذاا، ثبما ينشأأأأل تر تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية مر مشأأأأاكل صأأأأحية ثاجتماعية تمد األفراد ثتامة 
 الناس ثسالمتام، ثبال رائم المترلة االمادراو،

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

 لد تحميق تلك الغاياو،الم تمع، ثان تنفق جاودذا الرامية إ

، يتعير تلد 1971ارأأيغتاا المعدلة ثات اقية سأأنة    1961إلد انه، ثفما  ت اقية سأأنة  ثاذ تشأأير ك لك 
األطراأ ان تتا  جميع التدابير الممكنة تمليا لمفأأأاتدة األشأأأااص ال ير يتطلب تملام اكتفأأأاب فام لمشأأأاكل 

ثان تعز  ايضأأأأأأأأأا ذ ا ال ام لد  تمو  ال ماور إذا كان ذناك   تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية ثالوقاية منه،
 خطر يتمثل في انتشار تعاطي المادراو ثالمؤثراو العملية تلد نطاق ثاسع، 

ثك لك ا لتزا  اضأأمان تد  تال  ا   ( 36) ،2030خطة التنمية المفأأتدامة لعا   ثاذ تضأأع في اتتبارذا 
ر الركب، ثتالحظ في الوقت ن فأأأأأأأأأه ان ال اود الرامية إلد مر المتضأأأأأأأأأررير مر مشأأأأأأأأأكلة المادراو العالمية ت

تحميق اذداأ التنمية المفأأأأأأأأأأأأأتدامة ثالترأأأأأأأأأأأأأد  لمشأأأأأأأأأأأأأكلة المادراو العالمية تلد نحو فعاا ذي جاود متكاملة 
في م ا و ثمتعاضأدة، ثتؤكد مر جديد ضأرثرة معال ة األسأباب ثالعواقب الرئيفأية لمشأكلة المادراو العالمية، 

 ثاألمر العا  ثان اذ المانون،  عدالةثالثا قتراد ثحموق اانفان  ةا جتماعي  شؤثن الث لرحة امناا متعددة 

المبأاشأأأأأأأأأأأأأأر مع تتطلأب التعأامأل مأا  األن المرافق التمليأديأة المعنيأة اا ض الطلأب، التي كثيرا ثاذ تفأأأأأأأأأأأأأألم 
تحدياو متزايدة في توفير تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر  ، 19-، افأأأأأأأأ ب ط يعة جائحة كوفيد، تواجهاألشأأأأأأأأااص

__________ 

 لمرفق  ، ا1/ 30-داقرار ال معية العامة  (35) 
   1/ 70قرار ال معية العامة  (36) 
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، فضأأال تر المبادراو الرامية إلد الترأأد  في الم تمع ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج
 ان  ، ثتالحظ19- ائحة كوفيدل  الفأأأأأأأأأابقالمفأأأأأأأأأتو  ، تلد اقل تمدير بن د للعواقب الفأأأأأأأأأل ية لتعاطي المادراو

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

التزاماا ااحترا  ثحماية ثتعزيز جميع حموق اانفأأأأأأأأأأأان ثالحرياو األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية ثالكرامة د تلكيد ي ثاذ تع 
 تن ي  الفياساو المتعلمة االمادراو، المتلصلة لألفراد كافة ثسيادة المانون لد  صوي ث 

تزمنا تلد الترأأأأأد  لمشأأأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا ثالترثي  ارأأأأأورة نشأأأأأطة ثاذ تؤكد م ددا   
الرأأحة اقامة م تمعاو خالية مر تعاطي المادراو سأأعيا لضأأمان ان يحيا كل إنفأأان حياة صأأحية ينعم فياا ا 

ثالفأأأأأأأأأالمة ة امالعتلد معال ة مشأأأأأأأأأاكل الرأأأأأأأأأحة   كد مر جديد تزمناالكرامة ثالفأأأأأأأأأال  ثاألمر ثا  دذار، ثتؤ ث 
 ثالمشاكل ا جتماعية المترتبة تلد تعاطي المادراو،

، الأ   شأأأأأأأأأأأأأأددو فيأه تلد اذميأة مراتأاة 2015آذار/مأارس  15 المؤرخ 58/2قرارذأا  ثاذ تشأأأأأأأأأأأأأأير إلد 
الناجمة تر  اعالج ا ضأطراااو   متعلمةثالفأياسأاو الا لتزاماو المتعلمة احموق اانفأان في سأياق تن ي  ال رام  

 تعاطي مواد اادمان، ثخاصة تلك التي تركز تلد الشباب ثاألسر ثالم تمعاو المحلية، 

يحدد العالج ثاتادة التلذيل ثاتادة   ( 37) 2017تمرير الايئة الدثلية لمراقبة المادراو لعا  ان    ثاذ تالحظ 
اادماج في الم تمع بوصأأأأأأ اا تناصأأأأأأر اسأأأأأأاسأأأأأأية لا ض الطلب، ثان نفأأأأأأبة ك يرة مر األشأأأأأأااص المرأأأأأأابير  

 يحرلون تلد خدماو العالج،    اا ضطراااو المرتبطة بتعاطي المادراو

اشأأأأألن تعزيز إجراءاتنا تلد الرأأأأأعيد الوطني ثااقليمي ثالدثلي    2019إلد ااتالن الو ار  لعا  ثاذ تشأأأأأير   
ال   اكدو فيه الدثا   ( 38) ابتغاء التع يل بتن ي  التزاماتنا المشأأأأأأتركة االترأأأأأأد  لمشأأأأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا، 

ثالشأأأأمولية   األتضأأأأاء مر جديد تزماا ا ضأأأأطالع امزيد مر المبادراو لا ض الطلب تلد المادراو تتفأأأأم اال عالية 
ثا سأأأأأأأأأأأأأتنأاد 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 للتشأأأأأأأأريعاو الوطنية، بتن ي  مبادراو ثتدابير ترمي 

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

إلد ااتالن الفأأياسأأي ثخطة العمل اشأألن التعاثن الدثلي صأأوب اسأأتراتي ية متكاملة ثاذ تشأأير ايضأأا  
الأدثا األتضأأأأأأأأأأأأأأاء التزاماأا  مأاجأددو فيا ر ي لأ ال ،2009لعأا   ( 39) ةثمتوا نأة لمواجاأة مشأأأأأأأأأأأأأأكلأة الماأدراو العأالميأ 

الطلب تلد المادراو تفأتند إلد  لا ضتعزيز برام  فعالة ثشأاملة ثمتكاملة اث   اسأتعراضاث  ثضأعاث   بتشأ يع
 األدلة العلمية ثتشمل م موتة مر التدابير،

ا سأتعراض الرفيع المفأتو  ال   اجرته ل نة ر تإلد ال يان الو ار  المشأترك المن ثق  ثاذ تشأير ك لك 
اشأأأأألن تن ي  الدثا األتضأأأأأاء ليتالن الفأأأأأياسأأأأأي ثخطة العمل اشأأأأألن التعاثن الدثلي  2014لمادراو في تا  ا

صأوب اسأتراتي ية متكاملة ثمتوا نة لمواجاة مشأكلة المادراو العالمية، ال   اكدو فيه الدثا األتضأاء الحاجة 
عالج ثاتادة التلذيل في إطار نا   سأأأأأأأأأيما في م ا و الوقاية ثال   إلد مواصأأأأأأأأألة تعزيز نظم الرأأأأأأأأأحة العامة،

 شامل ثمتوا ن لا ض الطلب يفتند إلد األدلة العلمية،

__________ 

 (37) E/INCB/2017/1  
 ااء   المفم(، ال رل األثا، E/2019/28)  8، الملحق رقم 2019ا قتراد  ثا جتماتي، الوثائق الرسمية للم لد انظر  (38) 
 ، ال رل األثا، المفم جيم  E/2009/28 الوثيمةانظر  (39) 
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إلد الوثيمة الاتامية للدثرة ا سأأتثنائية الثالثير لل معية العامة، ثخرأأوصأأا التوصأأية العملية  ثاذ تشأأير 
ي المادراو في برام  الواردة فياا بتشأأأأأأأ يع المشأأأأأأأاركة الطوعية لألفراد المرأأأأأأأابير ااضأأأأأأأطراااو مرتبطة بتعاط

يتوافق مع التشأأأأأأأأريعاو الوطنية، ثصأأأأأأأأوي ثتن ي  برام  ثحمالو توعية ذلك العالج اموافمتام الواعية، حيثما كان 
يشأأأأأأأأأأأأأأارك فياأا، حيثمأا كأان منأاسأأأأأأأأأأأأأأبأا، متعأاطو ماأدراو خأاضأأأأأأأأأأأأأأعون ل رام  تعأاأ طويأل األمأد، منعأا للتاميش 

م، ثك ل ك تشأأأ يع متعاطي المادراو تلد طلب العالج ثالرتاية، ا جتماتي ثترثي ا للمواق  المناذضأأأة للَوصأأأذ
 ثاتااذ تدابير لتفايل الحروا تلد العالج ثتوسيع نطاق المدراو في ذ ا الم اا،

، ثالمعنون "التشأأ يع تلد مناذضأأة 2018آذار/مارس  16المؤرخ   61/11إلد قرارذا   ثاذ تشأأير ايضأأا 
الوصأأأأم مر اجل ضأأأأمان توافر خدماو الرأأأأحة ثالرتاية ثالادماو ا جتماعية لمتعاطي المادراو، ثثصأأأأولام  
إلد تلأك الاأدمأاو ثتمأديماأا لام"، الأ   سأأأأأأأأأأأأأألمأت فيأه األن التاميش، ثالمواق  المأائمأة تلد الوصأأأأأأأأأأأأأأم، ثالتمييز،  

المانونية قد تثني الكثيرير ممر يحتاجون إلد المفأأأاتدة اث  ة االعملالمترأأألاث   مر التبعاو ا جتماعيةوأ  ثالا
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، 

، ثالمعنون "تعميم الحرأأأأأأأأأأأوا تلد 2010آذار/مارس  12مؤرخ  ال 53/9إلد قرارذا   ك لكثاذ تشأأأأأأأأأأأير  
المتلثرير  اث  الوقاية ثالعالج ثالرتاية ثالدتم ل ائدة متناثلي المادراو ثالمرأأابير ا يرثس نما المناتة البشأأرية

اه"، ال   اُذيب فيه االدثا األتضأأاء ان تكث  ال اود لضأأمان ان تتوافر في جميع ال لدان م موتة ثاسأأعة مر  
التي تراتي األثبئأة المركزة ثالظرثأ ث  تلد األدلأةالتي تمو  رام  الوقأايأة مر فيرثس نما المنأاتأة البشأأأأأأأأأأأأأأريأة ب 

المحلية، ثتتيح الحرأأأأأأأأأأوا تلد المعلوماو الرأأأأأأأأأأحيحة ثتلد الرتاية الرأأأأأأأأأأحية ثالادماو ا جتماعية الكافية، 
 ثتفتادأ ال ئاو الفكانية المعرضة للاطر،

، الأأ   اقرو فيأأه اأألن توفير الأأدتم مر اجأأل  2014آذار/مأأارس  21المؤرخ  4/ 57إلد قرارذأأا  ثاذ تشأأأأأأأأأأأأأير  
التعافي المفأأتدا  يفأأاتد تلد ت اد  ا نتكاس، ثييفأأر معاثدة العالج في ثقت مبكر تند اللزث ، ثيعز  نتائ  التعافي  

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

، ثالمعنون "معال ة ا حتياجاو 2018آذار/مارس   16المؤرخ  61/7إلد قرارذا   ايضأأأأأأأأأأأأأأا ثاذ تشأأأأأأأأأأأأأأير 
الااصأأأة ألفراد الم تمع المفأأأتضأأأع ير في سأأأياق الترأأأد  لمشأأأكلة المادراو العالمية"، ال   اذابت فيه االدثا 

نية الوصأأأأأوا، دثن تمييز، إلد الرتاية الرأأأأأحية ثالادماو األتضأأأأأاء ان تكث  ال اود الرامية إلد ضأأأأأمان إمكا
 ألفراد الم تمع المفتضع ير، في إطار استراتي ياو شاملة لا ض الطلب،االنفبة ا جتماعية 

، المعنون "إدماج المنظور ال نفأأأأاني 2016آذار/مارس  22المؤرخ   59/5إلد قرارذا   ثاذ تشأأأأير ك لك 
في صأميم الفأياسأاو ثال رام  المتعلمة االمادراو"، ال   شأ عت فيه الدثا األتضأاء تلد ان توفر، فيما يتعلق 

تراتي منظور ث فأأأأأأأأتند إلد األدلة العلمية ت ، خدماو تالج ثرتاية مواد اادماناا ضأأأأأأأأطراااو المرتبطة بتعاطي 
خ  في ا تتبار احتياجاو النفاء ثال تياو، ثش عت فيه ايضا الدثا األتضاء تلد ثالفالمة ثتلالعامة  لرحة  ا

ان توسأع نطاق شأموا ال رام  المائمة، ثتضأمر إتاحتاا لل ميع، ثان تك ل في الوقت ن فأه توفير التدريب ل ميع  
فأأأأأ يناو، ثااشأأأأأراأ المانيير العاملير في م اا الرتاية الرأأأأأحية ثا جتماعية المعنيير االنفأأأأأاء، امر فيار ال

 تلد ذؤ ء المانيير، ثفما لتشريعاتاا الوطنية،

اأال اود التي ي أ لاأا مكتأب األمم المتحأدة المعني اأالماأدراو ثال ريمأة للتنفأأأأأأأأأأأأأأيق مع ثكأا و  ثاذ تنوا 
ن ي   األمم المتحدة ثضأأأأأمان التعاثن ال عاا فيما بيناا لدتم تن ي  الفأأأأأياسأأأأأاو الدثلية لمراقبة المادراو ثتعزيز الت 

سأأأأأأيما فيما يتعلق بتيفأأأأأأير الوصأأأأأأوا إلد المبادراو الشأأأأأأاملة ث   المفأأأأأأتند إلد األدلة العلمية لاللتزاماو الدثلية،
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ألشأأأأأأأااص ليترأأأأأأأل ب لك مر مبادراو، اما في ذلك ثما   ثالمفأأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب
 المتضررير مر التاميش ا جتماتي،

العامة االعمل، ل معية  لا سأأأتثنائية الثالثير دثرة  لواردة في الوثيمة الاتامية لإلد التوصأأأية الثاذ تشأأأير  
حفأأأأأأأأأأأب ا قتضأأأأأأأأأأأاء، تلد تكثير المشأأأأأأأأأأأاركة الم دية لمنظماو الم تمع المدني ثالكياناو المنارطة في تمديم  

ثالكياناو ثتوفير  الادماو العالجية الرأأأأأأأأحية ثا جتماعية ذاو الرأأأأأأأألة االمادراو، ثتلد دتم تلك المنظماو 
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 

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

المادراو"   الناجمة تر تعاطياالطبعة المنمحة مر "المعايير الدثلية لعالج ا ضأأأأأأأأأأأطراااو   ثاذ ترحب 
 التي اصدرذا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرحة العالمية، 

ثأأة مر " ثاذ تحيط تلمأأا  المعأأايير الأأدثليأأة للوقأأايأأة مر تعأأاطي الماأأدراو" التي اأأالطبعأأة الثأأانيأأة المحأأدَّ
 اصدرذا مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ثمنظمة الرحة العالمية، 

تزاا تعرقل الوصأأأأأأأأأأوا إلد    اشأأأأأأأأأألن العوائق ا جتماعية، ثمناا ال مر، التي ثاذ يفأأأأأأأأأأاثرذا اال  الملق 
يترأأأأأأأأل ب لك مر  ثما   علمية في م اا خ ض الطلب تلد المادراوالادماو الشأأأأأأأأاملة ثالمفأأأأأأأأتندة إلد األدلة ال

تواجااا اعض الدثا األتضأأأاء في حشأأأد الموارد الكافية ا الة تلك العوائق، مع التفأأأليم  يتدابير، ثالتحدياو الت 
ن مر  ث المتضأأأأأأأرر  ، امر فيامايضأأأأأأأا بتباير مفأأأأأأأتوياو التنمية ثالمدراو الوطنية، ثاذ تدرك تماما ان األشأأأأأأأااص

 تعاطي المادراو، تر  جمةالنايتلثرثن اعواقب ا ضطراااو  قد ،ميش ا جتماتيالتا

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

ر، حفأبما يناسأب تشأريعاتاا ثسأياقاتاا الوطنية، الوصأوا إلد  تايب -1   االدثا األتضأاء ان تيفأ ِّ
ثالرتاية ثالتعافي المفأأأأأأأأأأأأأأتدا  ثاتادة التلذيل ثاتادة   وعيةثالت خدماو الوقاية ثالعالج يترأأأأأأأأأأأأأأل االمادراو مر ما 

ألشااص ال ير  ائدة ا يترل ب لك مر خدماو الدتم، تلد نحو طوتي ثدثن تمييز، لثما  اادماج في الم تمع
قد يواجاون تراقيل تعيق ثصأأأأأأأأأأأأأولام إلد تلك الادماو، امر فيام المتضأأأأأأأأأأأأأررثن مر التاميش ا جتماتي، مع  

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

تي  الدثا األتضأأاء، في إطار تشأأريعاتاا الوطنية، تلد النظر فيما للتاميش ا جتماتشأأ ع  -2 
 مر اثر تلد إمكانية الوصأأأأأأأأأأأوا إلد التدابير الشأأأأأأأأأأأاملة ثالمفأأأأأأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب،

  تدابير مر ب لك يترل ثما

االدثا األتضأأأاء تيفأأأير الوصأأأوا إلد الادماو الشأأأاملة ثالمفأأأتندة إلد األدلة العلمية  تايب  -3 
، ثتوسأأأأأأأيع نطاق المدراو في ذ ا الم اا، مع تعزيز  يترأأأأأأأل ب لك مر تدابيرما  ثاتااذفي م اا خ ض الطلب 

 انماط الحياة الرحية، حفب ا قتضاء، اما في ذلك لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي  

االدثا األتضأأاء ان تتبادا، مر خالا ل نة المادراو ثمكتب األمم المتحدة المعني  تايب ايضأأا   - 4 
  االمادراو ثال ريمة، النا  الناجحة لتيفأأأأأأأأأير الوصأأأأأأأأأوا إلد خدماو الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية ثالتعافي 

 تمع، فضأأأأأأأال تر المبادراو الرامية م ال في  يترأأأأأأأل ب لك مر خدماو الدتم، ثتدابير إتادة التلذيل ثاتادة اادماج  ثما 
، اما يشأأأأأأأأمل األشأأأأأأأأااص المتضأأأأأأأأررير مر التاميش ا جتماتي،  للعواقب الفأأأأأأأأل ية لتعاطي المادراو إلد الترأأأأأأأأد  

يتفأأند تط يق الدرثس المفأأت ادة في حا و  (، لكي  19- سأأياق جائحة فيرثس كورثنا )كوفيد  مناا متعددة سأأياقاو  في 
 العامة التي قد تنشل في المفتم ل ثالتي قد تتلثر فياا إمكانية الوصوا إلد ذ ا الادماو    ة الرح في م اا  الطوارئ 
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االدثا األتضأأأأاء النظر في المبادئ ثالمعايير الرئيفأأأأية، اما في ذلك النظر في  تايب ك لك -5 
المعايير الدثلية ""اه في الطبعة المنمحة مر   دا ضطراااو التي ترتبط بتعاطي مواد متعددة، تلد النحو الموص

االمادراو ثال ريمة مكتب األمم المتحدة المعني اتدذا " التي تعاطي المادراوناجمة تر لعالج ا ضأطراااو ال
ثمنظمة الرأأأحة العالمية، تند ثضأأأع ُنا  لتيفأأأير الوصأأأوا إلد تدابير الوقاية ثالتدخل المبكر ثالعالج ثالرتاية 

يترأأأأأل باا مر خدماو صأأأأأحية ثاجتماعية، اما في ذلك ثما  ثالتعافي ثاتادة التلذيل ثاتادة اادماج ا جتماتي
    لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي

اسأأتعراض تدابير مفأأتندة إلد األدلة  اث   تعزيز اث   الدثا األتضأأاء تلد العمل، لد  إنشأأاء   تشأأ ع  - 6 
ثكأ لأك   ا جتمأاتي العلميأة في م أاا الوقأايأة ثالتأدخأل المبكر ثالعالج ثالرتأايأة ثالتعأافي ثاتأادة التألذيأل ثاتأادة اادمأاج 

اما في ذلك لألشأأأااص المتضأأأررير مر التاميش   ، لمادراو للعواقب الفأأأل ية لتعاطي ا المبادراو الرامية إلد الترأأأد  
ا جتماتي، مر اجل تعزيز الشأأراكاو ثالتعاثن فيما بير الفأألطاو الوطنية، ثخرأأوصأأا في قطاتاو الرأأحة ثالتعليم  

  اما في ذلك اآلخرير، ثالشأأأأأأأؤثن ا جتماعية ثالعدالة ثان اذ المانون، ثالتشأأأأأأأاثر مع كل اصأأأأأأأحاب المرأأأأأأألحة المعنيير 
 األكاديمية ثالم تمع العلمي ثالمطاع الااص ثالم تمع المدني   ثساط األ   ن منام إلد و المنتم 

الدثا األتضأأأأأأاء إلد تمديم المفأأأأأأاتدة التمنية ثبناء المدراو، بناء تلد الطلب، اشأأأأأألن تدتو  -7 
 مادراوتيفأأأأأأأير الوصأأأأأأأوا إلد الادماو الشأأأأأأأاملة ثالمفأأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب تلد ال

، اما في ذلك لألشأااص المتضأررير مر التاميش ا جتماتي، ثتوفير ضأرثب ثافية تدابيريترأل ب لك مر  ماث 
لمانيير الرأأأأأأأحيير ثاألخرأأأأأأأائيير   ائدة الثشأأأأأأأاملة ثمفأأأأأأأتمرة ثمفأأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية مر انشأأأأأأأطة التدريب 

 المانية  امثماارات  امثتعزيز معارفا جتماتيير ثغيرذم مر المتاررير المعنيير 

الدثا األتضأأأأاء، ثفما لتشأأأأريعاتاا الوطنية، تلد ان ُتضأأأأم ِّر برام اا الااصأأأأة ب ناء  تشأأأأ ع  -8 
ملة ثالمفأأأأتندة إلد األدلة العلمية الوصأأأأم تلد توافر الادماو الشأأأأاحا و  المدراو ثالتدريب معلوماو تر تلثير 

يترأأل ب لك مر تدابير، ثالوصأأوا إلد ذ ا الادماو ثتمديماا، اما  ثما  في م اا خ ض الطلب تلد المادراو
 في ذلك لألشااص المتضررير مر التاميش ا جتماتي 

األدلة ، لد  إنشأأأأاء خدماو شأأأأاملة ثمفأأأأتندة إلد تلد القيا   الدثا األتضأأأأاءتشأأأأ ع ايضأأأأا  -9 
تيفأأأأأير الوصأأأأأوا إلد لد   يترأأأأأل ب لك مر تدابير، ثك لك ثما  العلمية في م اا خ ض الطلب تلد المادراو

اتبأاع نا  متكأامأل ثمتوا ن،  اأ ذأ ا التأدابير، امأا في ذلأك لألشأأأأأأأأأأأأأأاأاص المتضأأأأأأأأأأأأأأررير مر التاميش ا جتمأاتي، 
تحميق جميع اذأداأ ات أأاا في ثحمأأايأة جميع حموق اانفأأأأأأأأأأأأأأأان ثتعزيزذأا، ثتالحظ ان ذأ ا ال اود تمثأأل خطوة 

 التنمية المفتدامة ذاو الرلة  

إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة، ارأأأأأأأأأأأ ته الايئة الرئيفأأأأأأأأأأأية في تطلب   -10 
منظومة األمم المتحدة المعنية االترأأأد  لمشأأأكلة المادراو العالمية ثمواجاتاا، مفأأأاتدة الدثا األتضأأأاء، بناء  

طل اا، في تيفأأأأأأير الوصأأأأأأوا إلد الادماو الشأأأأأأاملة ثالمفأأأأأأتندة إلد األدلة العلمية في م اا خ ض الطلب تلد 
يترأأأأأأأأأل ب لك مر تدابير، اما في ذلك لألشأأأأأأأأأااص المتضأأأأأأأأأررير مر التاميش ا جتماتي،  ثما   تلد المادراو

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

اا  إلد مكتب األمم المتحدة المعني االمادراو ثال ريمة ان يمد  إلياا في دثرت  تطلب ايضأأأأأأأأأا -11 
 الفادسة ثالفتير تمريرا تر الكي)ية التي ن   باا المكتب ال وانب ذاو الرلة التماله مر ذ ا المرار 
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الدثا األتضأأأأأأأأأأأأأاء ثسأأأأأأأأأأأأأائر ال ااو المانحة إلد توفير موارد مر خارج الميزانية لا ا  تدتو -12 
 األغراض، ثفما لمواتد األمم المتحدة ثاجراءاتاا 

  
 المقرر 1/64  
 1961إدراج مادة اإليزوتونيتازين في الجدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   

 1972بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 

صأوتا  44، الغل ية 2021نيفأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو، في جلفأتاا الفأادسأة، المعمودة في  
ادة اايزثتونيتا ير في ال دثا األثا مر ا ت اقية شأأأأأيء ثامتناع تضأأأأأو ثاحد تر الترأأأأأويت، إدراج م   ممابل

  1972اريغتاا المعدلة ب رثتوكوا سنة  1961الوحيدة للمادراو لفنة 
 
 

 المقرر 2/64  
في الجدول الثاني من اتفاقية  (CUMYL-PEGACLONE) بيغاكلون -إدراج المادة كوميل  

 1971المؤثرات العقلية لسنة 

 صأوتا ممابل   47، الغل ية 2021نيفأان/ابريل   14قررو ل نة المادراو في جلفأتاا الفأادسأة، المعمودة في   
في   ( CUMYL-PEGACLONE) بيغاكلون - كوميل شأأأأأأأأأأأأأيء ثتد  امتناع احد تر الترأأأأأأأأأأأأأويت، إدراج المادة    

   1971ال دثا الثاني مر ات اقية المؤثراو العملية لفنة  
 
 

 المقرر 3/64  
 في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية MDMB-4en-PINACAمادة الإدراج 
 1971لسنة 

صأأوتا   47، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
في ال دثا الثاني مر  MDMB-4en-PINACAمادة الشأأأيء ثتد  امتناع احد تر الترأأأويت، إدراج     ممابل

  1971ات اقية المؤثراو العملية لفنة 

 
 

 المقرر 4/64  
ميثوكسيفينسيكليدين في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة -3مادة الإدراج   

1971 

صأأوتا   46، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
مر في ال دثا الثاني  ميثوكفأأأي ينفأأأيكليدير3-مادة الشأأأيء ثامتناع تضأأأو ثاحد تر الترأأأويت، إدراج     ممابل

  1971ات اقية المؤثراو العملية لفنة 
 
 



 

E/2021/28 

E/CN.7/2021/10 

 

V.21-03162 30 

 

 المقرر 5/64  
 1971إدراج مادة الديفينيدين في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   

صأأوتا   46، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
شأأأأأأأأأأأأأيء ثامتناع تضأأأأأأأأأأأأأو ثاحد تر الترأأأأأأأأأأأأأويت، إدراج مادة الدي ينيدير في ال دثا الثاني مر ات اقية    ممابل

  1971المؤثراو العملية لفنة 

 
 

 المقرر 6/64  
 1971إدراج مادة الكلونازوالم في الجدول الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   

صأأوتا   46، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
شأأأأأأأأأأأأأيء ثامتناع تضأأأأأأأأأأأأأو ثاحد تر الترأأأأأأأأأأأأأويت، إدراج مادة الكلونا ث   في ال دثا الرااع مر ات اقية    ممابل

  1971المؤثراو العملية لفنة 

 
 

 المقرر 7/64  
 1971جدول الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة إدراج مادة الديكالزيبام في ال  

صأأوتا   46، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
في ال دثا الرااع مر ات اقية  شأأأأأأأأأأأأأيء ثامتناع تضأأأأأأأأأأأأأو ثاحد تر الترأأأأأأأأأأأأأويت، إدراج مادة الديكال يبا    ممابل

  1971المؤثراو العملية لفنة 

 
 

 المقرر 8/64  
 1971إدراج مادة الفلوبرومازوالم في الجدول الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   

صأأوتا   46، الغل ية 2021نيفأأان/ابريل  14قررو ل نة المادراو في جلفأأتاا الفأأادسأأة، المعمودة في  
ء ثامتناع تضأأأأأأأأو ثاحد تر الترأأأأأأأأويت، إدراج مادة ال لوبرثما ث   في ال دثا الرااع مر ات اقية شأأأأأأأأي   ممابل

   1971المؤثراو العملية لفنة 

  


