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االإعالن الوزاري ب�ساأن تعزيز اإجراءاتنا على ال�سعيد الوطني واالإقليمي 
ي مل�سكلة  والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا امل�سرتكة بالت�سدِّ

رات العاملية ومواجهتها املخدِّ

للجنة  وال�صتني  الثانية  الدورة  من  الوزاري  اجلزء  يف  امل�صاركني  احلكومات  وممثلي  الوزراء  نحن، 
اللتزامات  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  تقييم  بغية  فيينا،  املتحدة يف  الأمم  اجتمعنا يف  رات، قد  املخدِّ
رات العاملية ومواجهتها، ل  املتعهد بها على مدار العقد املا�صي بالعمل معًا على الت�صدي مل�صكلة املخدِّ
�صيما يف �صوء املوعد امل�صتهدف املحدد يف الإعلن ال�صيا�صي وخطة العمل ب�صاأن التعاون الدويل �صوب 
 ،2019 عام  وهو  لعام 2009،)1(  العاملية  رات  املخدِّ م�صكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  ا�صرتاتيجية 

وتعزيز جهودنا فيما بعد عام 2019؛ 

الة،  رات العاملية ومواجهتها بطريقة فعَّ د جمددًا التزامنا امل�صرتك بالت�صدي مل�صكلة املخدِّ نوؤكِّ
التعجيل  منها  والدويل،  الوطني  ال�صعيدين  على  ومطردة  مت�صافرة  اإجراءات  اتخاذ  يتطلب  مما 

رات؛ بتنفيذ اللتزامات القائمة يف جمال ال�صيا�صات اخلا�صة باملخدِّ

الة،  فعَّ بطريقة  ومواجهتها  العاملية  رات  املخدِّ مل�صكلة  بالت�صدي  التزامنا  اأي�صًاً  جمددًا  د  نوؤكِّ
حلقوق  العاملي  والإعلن  الدويل  والقانون  املتحدة  الأمم  ميثاق  ومبادئ  مقا�صد  مع  تامٍّ  توافق  يف 
الإن�صان،)2( ويف ظل الحرتام التام ل�صيادة الدول و�صلمتها الإقليمية، وملبداأ عدم التدخل يف ال�صوؤون 
الداخلية للدول، وجلميع حقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية وللكرامة املتاأ�صلة للأفراد كافة وملبداأي 

الت�صاوي يف احلقوق والحرتام املتبادل بني الدول؛ 

رات العاملية ومواجهتها والرتويج ب�صورة  د جمددًا كذلك عزمنا على الت�صدي مل�صكلة املخدِّ نوؤكِّ
اإن�صان حياة �صحية  اأن يحيا كل  �صعيا ل�صمان  رات  املخدِّ تعاطي  لإقامة جمتمعات خالية من  ن�صطة 
ينعم فيها بالكرامة وال�صلم والأمن والزدهار، ونوؤكد جمددا عزمنا على معاجلة م�صاكل ال�صحة 

رات؛ العمومية وال�صلمة وامل�صاكل الجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدِّ

رات عن اأعمال دورتها الثانية واخلم�صني )E/2009/28(، الف�صل الأول، الق�صم جيم. )1(انظر تقرير جلنة املخدِّ

)2(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(.
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نعيد تاأكيد التزامنا باحرتام وحماية وتعزيز جميع حقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية والكرامة 
رات؛ املتاأ�صلة للأفراد كافة و�صيادة القانون لدى �صوغ وتنفيذ ال�صيا�صات اخلا�صة باملخدِّ

لة بربوتوكول �صنة 1972)3(  رات ل�صنة 1961 ب�صيغتها املعدَّ د على اأنَّ التفاقية الوحيدة للمخدِّ  نوؤكِّ
يف  امل�صروع  غري  ار  التِّ ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية   )4(1971 ل�صنة  العقلية  املوؤثرات  واتفاقية 
رات واملوؤثرات العقلية ل�صنة 1988)5( و�صائر ال�صكوك ذات ال�صلة هي حجر الزاوية يف النظام  املخدِّ
رات، ونرحب باجلهود التي تبذلها الدول الأطراف من اأجل المتثال لأحكام تلك  الدويل ملراقبة املخدِّ
ال، ونحث جميع الدول الأع�صاء التي مل ت�صدق بعد على تلك  التفاقيات وكفالة تنفيذها على نحو فعَّ

ال�صكوك اأو تن�صم اإليها على النظر يف اتخاذ تدابري للت�صديق عليها والن�صمام اإليها؛

د على اأنَّ الإعلن ال�صيا�صي وخطة العمل ب�صاأن التعاون الدويل �صوب ا�صرتاتيجية متكاملة  نوؤكِّ
عن  ال�صادر  امل�صرتك  الوزاري  والبيان   2009 لعام  العاملية  رات  املخدِّ م�صكلة  ملواجهة  ومتوازنة 
رات يف عام 2014 ب�صاأن تنفيذ الدول الأع�صاء  ال�صتعرا�س الرفيع امل�صتوى الذي اأجرته جلنة املخدِّ
العامة،  للجمعية  الثلثني  للدورة ال�صتثنائية  والوثيقة اخلتامية  العمل)6(  ال�صيا�صي وخطة  للإعلن 
ال")7( �صكوك  رات العاملية ومواجهتها على نحو فعَّ املعنونة "التزامنا امل�صرتك بالت�صدي مل�صكلة املخدِّ
م�صكلة  مواجهة  ب�صاأن  املا�صي  العقد  مدار  على  الدويل  املجتمع  بها  د  تعهَّ التي  اللتزامات  ت�صد 
رات والتدابري  رات العاملية والت�صدي، على نحو متوازن، جلميع جوانب خف�س الطلب على املخدِّ املخدِّ
رات والتدابري ذات ال�صلة، والتعاون الدويل، املحددة يف الإعلن  ذات ال�صلة، وخف�س عر�س املخدِّ
ال�صيا�صي لعام 2009، وكذلك امل�صائل الإ�صافية التي عر�صت بالتف�صيل وحددت يف الوثيقة اخلتامية 
ال�صكوك  تلك  باأنَّ  ون�صلِّم   ،2016 عام  يف  املعقودة  العامة،  للجمعية  الثلثني  ال�صتثنائية   للدورة 

متكاملة ومتعا�صدة؛

ة ينبغي الت�صدي لها على نحو ميتثل لأحكام  ندرك اأنَّ هناك حتديات م�صتمرة وجديدة ومتغريِّ
رات، التي تتيح للدول الأطراف مرونة كافية لر�صم وتنفيذ  التفاقيات الدولية الثلث ملراقبة املخدِّ
اأولوياتها واحتياجاتها وتت�صق مع مبداأ امل�صوؤولية العامة  رات تتوافق مع  �صيا�صات وطنية ب�صاأن املخدِّ

وامل�صرتكة والقانون الدويل املنطبق؛
د جمددًا التزامنا باتباع نهج متوازن ومتكامل و�صامل ومتعدد التخ�ص�صات يرتكز على الأدلة  نوؤكِّ
رات العاملية، ا�صتنادًا اإىل مبداأ امل�صوؤولية العامة وامل�صرتكة، وندرك اأهمية  العلمية اإزاء م�صكلة املخدِّ
رات   اإدماج املنظور اجلن�صاين واملنظور العمري ب�صكل منا�صب يف ال�صيا�صات والربامج املتعلقة باملخدِّ

)3(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 976، الرقم 14152.

)4(املرجع نف�صه، املجلد 1019، الرقم 14956.

)5(املرجع نف�صه، املجلد 1582، الرقم 27627.

)6(انظر الوثائق الر�صمية للمجل�س القت�صادي والجتماعي، 2014، امللحق رقم 8 )E/2014/28(، الف�صل الأول، 

الق�صم جيم.
)7(مرفق قرار اجلمعية العامة دا-1/30.
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و�صرورة اإيلء الهتمام املنا�صب للأفراد والأُ�صر واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل، مع الرتكيز بوجه 
خا�س على الن�صاء والأطفال وال�صباب، بغية تعزيز وحماية ال�صحة، مبا يف ذلك تي�صري احل�صول على 

العلج وتاأمني ال�صلمة والرفاه للب�صرية جمعاء؛
�صنع  جهاز  ب�صفتها  رات  املخدِّ جلنة  به  ت�صطلع  الذي  الرئي�صي  الدور  اأي�صًاً  جمددًا  د  نوؤكِّ
رات، ودعمنا وتقديرنا  ال�صيا�صات يف الأمم املتحدة املنوط به امل�صوؤولية الأوىل عن �صوؤون مراقبة املخدِّ
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  جهود  وخ�صو�صًاً  املعنية،  املتحدة  الأمم  كيانات  جلهود 
رات  واجلرمية ب�صفته الكيان الرائد، داخل منظومة الأمم املتحدة، يف جمال الت�صدي مل�صكلة املخدِّ
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  بالهيئة  املنوطة  الأدوار  اأهمية  كذلك  جمددًا  د  ونوؤكِّ ومواجهتها،  العاملية 

ومبنظمة ال�صحة العاملية مبقت�صى املعاهدات؛
اأن�صطة  منع  منها  اأمور  جملة  على  احلالية،  ال�صيا�صاتية  الوثائق  اإطار  يف  عزمنا،  تاأكيد  نعيد 
رات  املخدِّ ذلك  العقلية، مبا يف  رات  واملوؤثِّ رة  املخدِّ العقاقري  واإنتاج  امل�صروعة  املحا�صيل غري  زراعة 
ار بها وتعاطيها، واحلدُّ ب�صكل كبري من  رات النف�صانية اجلديدة، و�صنعها والتِّ ال�صطناعية واملوؤثِّ
ار غري امل�صروع  هذه الأن�صطة والعمل على الق�صاء عليها، وكذلك منع اأن�صطة ت�صريب ال�صلئف والتِّ
الأن�صطة  هذه  من  كبري  ب�صكل  واحلدُّ  رات،  باملخدِّ املرتبطة  باجلرائم  املت�صل  الأموال  وغ�صل  بها 
والعمل على الق�صاء عليها؛ و�صمان اإمكانية الو�صول اإىل املواد اخلا�صعة للمراقبة واإتاحتها من اأجل 
ا�صتخدامها للأغرا�س الطبية والعلمية، مبا يف ذلك تخفيف الأمل واملعاناة، واإزالة العوائق القائمة 
يف هذا ال�صدد، مبا ي�صمل احلر�س على مي�صورية التكلفة؛ وال�صطلع مبزيد من املبادرات خلف�س 
رات تت�صم بالفعالية وال�صمولية وال�صتناد اإىل الأدلة العلمية وتغطي تدابري الوقاية  الطلب على املخدِّ
ر والعلج والرعاية واملعافاة واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع يف اإطار من عدم  والتدخل املبكِّ
التمييز، والقيام كذلك، وفقًا للت�صريعات الوطنية، بتنفيذ مبادرات وتدابري ترمي اإىل التقليل اإىل اأدنى 
رات  العمومية وعلى املجتمع؛ ومعاجلة م�صاكل املخدِّ ال�صحة  رات على  تعاطي املخدِّ حدٍّ من عواقب 
ار  رات و�صنعها والتِّ الجتماعية والقت�صادية املتعلقة بزراعة املحا�صيل غري امل�صروعة واإنتاج املخدِّ
وم�صتدامة  و�صاملة  الأمد  طويلة  وبرامج  �صيا�صات  تنفيذ  منها  بو�صائل  م�صروعة،  غري  ب�صورة  بها 
رات؛ والعمل، مبا يتما�صى مع اأحكام التفاقيات الدولية الثلث  واإمنائية التوجه ومتوازنة ملراقبة املخدِّ
رات والقوانني املحلية ووفقًا للنظم الد�صتورية والقانونية والإدارية الوطنية، على ت�صجيع  ملراقبة املخدِّ

ا�صتحداث تدابري بديلة اأو اإ�صافية فيما يتعلق بالإدانة اأو العقاب يف احلالت املنا�صبة؛ 
نعرب عن قلقنا العميق اإزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه املجتمع والأفراد واأ�صرهم من جراء 
للت�صدي  حياتهم  نذروا  ومن  باأرواحهم  جادوا  مبن  خا�س  بوجه  ون�صيد  العاملية،  رات  املخدِّ م�صكلة 

رات العاملية ومواجهتها؛ مل�صكلة املخدِّ
د اأهمية الدور الذي ي�صطلع به جميع اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني، ومنهم موظفو اأجهزة  نوؤكِّ  
العلمية والأكادميية، وكذلك  القانون والق�صاء والرعاية ال�صحية، واملجتمع املدين والأو�صاط  اإنفاذ 
د  القطاع اخلا�س، يف دعم جهودنا الرامية اإىل الوفاء بالتزاماتنا امل�صرتكة على جميع امل�صتويات، ونوؤكِّ

على اأهمية تعزيز ال�صراكات ذات ال�صلة؛
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نعيد التاأكيد على اأنَّ اجلهود الرامية اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة والت�صدي بفعالية 
رات العاملية هي جهود متكاملة يعزز بع�صها بع�صا. مل�صكلة املخدِّ

التقييم
م كل �صنتني من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني  اإذ ن�صع يف اعتبارنا التقارير التي تقدَّ
ال�صيا�صي وخطة  الإعلن  تنفيذ  الأع�صاء يف  الدول  اأحرزته  الذي  التقدم  رات واجلرمية عن  باملخدِّ
رات العاملي، الذي ي�صدر �صنويًّا، والتقارير ال�صنوية للهيئة الدولية  العمل لعام 2009، وتقرير املخدِّ
تنفيذ  يف  اجليدة  واملمار�صات  امل�صتفادة  والدرو�س  التجارب  تربز  تقارير  وهي  رات،  املخدِّ ملراقبة 
اللتزامات امل�صرتكة التي تبادلتها الدول الأع�صاء واجلهات املعنية الأخرى خلل الدورات ال�صنوية 
واحلادية  ال�صتني  الدورتني  خلل  عقدت  التي  املوا�صيعية  اجلل�صات  اأثناء  وكذلك  رات  املخدِّ للجنة 

وال�صتني للجنة،
نقرُّ بالتقدم امللمو�س الذي اأحرز يف تنفيذ ما جرى التعهد به من التزامات على مدى العقد 
رات العاملية ومواجهتها، مبا ي�صمل اللتزام بتح�صني فهم اأبعاد هذه  املا�صي بالت�صدي مل�صكلة املخدِّ
املعلومات،  تبادل  يف  والتو�صع  ال�صاأن،  هذا  يف  وطنية  ا�صرتاتيجيات  وتنفيذ  واإعداد  ور�صم  امل�صكلة، 

وتدعيم قدرات ال�صلطات الوطنية املخت�صة؛
رات العاملية، مبا يف ذلك  نلحظ مع القلق التحديات امل�صتمرة وامل�صتجدة ب�صاأن م�صكلة املخدِّ
رات  رات واأ�صواقها اآخذة يف التو�صع والتنوع؛ واأنَّ حجم اأن�صطة تعاطي املخدِّ ما يلي: اأنَّ �صنوف املخدِّ
ار بها وبال�صلئف بطريقة  واملوؤثرات العقلية وزراعتها واإنتاجها و�صنعها على نحو غري م�صروع، والتِّ
غري م�صروعة، قد بلغ م�صتويات قيا�صية، واأنَّ معدلت الطلب غري امل�صروع على ال�صلئف الكيميائية 
بني  متزايدة  �صلت  وجود  امللحظ  من  واأنَّ  الزدياد؛  يف  اآخذة  املحلية  الأ�صواق  من  وت�صريبها 
ار  ار بالأ�صخا�س والتِّ رات والف�صاد و�صائر اأ�صكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها التِّ ار باملخدِّ التِّ
مبا  الإرهاب،  احلالت،  بع�س  يف  وكذلك،  الأموال  وغ�صل  ال�صيربانية  واجلرائم  النارية  بالأ�صلحة 
ي�صمل غ�صل الأموال املرتبط بتمويل الإرهاب؛ واأنَّ ح�صيلة م�صادرات العائدات املتاأتية من اجلرائم 
واأنَّ  العاملي ل تزال منخف�صة؛  رات على ال�صعيد  ار باملخدِّ املت�صلة بغ�صل الأموال الناتة عن التِّ
الطبية  للأغرا�س  ا�صتخدامها  اأجل  من  الدولية  للمراقبة  اخلا�صعة  املواد  على  احل�صول  اإمكانيات 
والعلمية، مبا فيها تخفيف الأمل والرعاية امللطفة، ل تزال حمدودة اأو منعدمة يف العديد من اأنحاء 
تلبية  رات ل تزال قا�صرة عن  بتعاطي املخدِّ املتعلقة  ال�صحية  والرعاية  العلج  واأنَّ خدمات  العامل؛ 
انت�صار عدوى فريو�س  واأنَّ معدل  ازدادت؛  رات قد  بتعاطي املخدِّ املرتبطة  الوفيات  واأنَّ  الحتياجات 
نق�س املناعة الب�صرية وفريو�س التهاب الكبد C و�صائر الأمرا�س املنقولة عن طريق الدم املرتبطة 
العواقب  واأنَّ  مرتفعا؛  يزال  ل  البلدان  بع�س  يف  باحلقن،  تعاطيها  ذلك  يف  مبا  رات،  املخدِّ بتعاطي 
ال�صحية ال�صلبية واملخاطر املرتبطة باملوؤثرات النف�صانية اجلديدة قد بلغت م�صتويات مثرية للقلق؛ 
واأنَّ املوؤثرات الأفيونية ال�صطناعية وال�صتعمالت غري الطبية لعقاقري الو�صفات الطبية متثل خماطر 
متزايدة على �صحة النا�س و�صلمتهم وت�صكل حتديات علمية وقانونية وتنظيمية يف جمالت خمتلفة، 
الأن�صطة  اأجل  من  والت�صالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الإجرامي  ال�صتغلل  واأنَّ  املواد؛  جدولة  منها 
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رات اآخذ يف الزدياد؛ واأنَّ نطاقات التغطية اجلغرافية للبيانات املوثوقة  غري امل�صروعة املت�صلة باملخدِّ
رات العاملية ومعدلت توافرها بحاجة اإىل التح�صني؛ واأنَّ تدابري  املتعلقة مبختلف جوانب م�صكلة املخدِّ
رات ول متتثل لللتزامات الدولية  الت�صدي التي ل تتوافق مع التفاقيات الدولية الثلث ملراقبة املخدِّ
ال�صارية يف جمال حقوق الإن�صان متثل حتديا لتنفيذ اللتزامات امل�صرتكة ا�صتنادا اإىل مبداأ امل�صوؤولية 

العامة وامل�صرتكة؛ وحتقيقًا لهذه الغاية:

م�سار العمل يف امل�ستقبل
عن  العاملية  رات  املخدِّ م�صكلة  من  املت�صررين  من  اأي  تخلف  عدم  و�صمان  م�صتقبلنا  بحماية  نلتزم 
الركب من خلل تعزيز جهودنا الرامية اإىل �صد الثغرات يف الت�صدي للتاهات والتحديات امل�صتمرة 
وامل�صتجدة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة و�صاملة ومتعددة التخ�ص�صات وقائمة على الأدلة 
املجتمع، ول  اأفراد  ورفاه جميع  العاملية، مع جعل �صلمة و�صحة  رات  املخدِّ مل�صكلة  للت�صدي  العلمية 

�صيما �صبابنا واأطفالنا، حمورًا جلهودنا؛
للإعلن  الكامل  التنفيذ  يف  بالإ�صراع  وامل�صرتكة،  العامة  امل�صوؤولية  مبداأ  اإىل  ا�صتنادا  نلتزم، 
م�صكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  ا�صرتاتيجية  �صوب  الدويل  التعاون  ب�صاأن  العمل  وخطة  ال�صيا�صي 
امل�صتوى  الرفيع  ال�صتعرا�س  من  املنبثق  امل�صرتك  الوزاري  والبيان   ،2009 لعام  العاملية  رات  املخدِّ
ال�صيا�صي وخطة  للإعلن  الأع�صاء  الدول  تنفيذ  ب�صاأن  عام 2014  رات يف  املخدِّ اأجرته جلنة  الذي 
العاملية  رات  املخدِّ م�صكلة  ب�صاأن  العامة  للجمعية  ال�صتثنائية  للدورة  اخلتامية  والوثيقة   العمل 
والأهداف  العملية  والتو�صيات  اللتزامات  جميع  حتقيق  اإىل  تهدف  التي   ،2016 عام  يف  املعقودة 

الطموحة املبيَّنة فيها؛
�صيما يف  الوطنية، ل  ال�صلطات  فيما بني  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  العمل على  نلتزم مبوا�صلة 
قطاعات ال�صحة والتعليم وال�صوؤون الجتماعية والعدالة واإنفاذ القانون، وفيما بني الأجهزة احلكومية 
واجلهات املعنية الأخرى، مبا ي�صمل القطاع اخلا�س، على جميع امل�صتويات، مبا يف ذلك من خلل 

امل�صاعدة التقنية؛
نلتزم بتعزيز التعاون على كل من ال�صعيد الثنائي والإقليمي والدويل، وتعزيز تبادل املعلومات، 
التحديات اخلطرية  اأجل مواجهة  القانون من  اإنفاذ  واأجهزة  الق�صائية  ال�صلطات  ل �صيما فيما بني 
رات والف�صاد و�صائر اأ�صكال اجلرمية املنظمة، مبا  ار باملخدِّ التي تطرحها ال�صلت املتزايدة بني التِّ
ار بالأ�صلحة النارية واجلرائم ال�صيربانية وغ�صل الأموال وكذلك، يف  ار بالأ�صخا�س والتِّ فيها التِّ
بع�س احلالت، الإرهاب، مبا ي�صمل غ�صل الأموال املرتبط بتمويل الإرهاب، وكذلك بالعمل على نحو 
رات واقتفاء اأثر تلك  فعال على التعرف على املوجودات والعائدات املتاأتية من اجلرائم املت�صلة باملخدِّ
املوجودات والعائدات وتميدها وحجزها وم�صادرتها وكفالة الت�صرف فيها، مبا ي�صمل تقا�صمها، 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يتوافق مع  اإعادتها مبا  القت�صاء،  �صنة 1988، وكذلك، ح�صب  وفقًاً لتفاقية 

ملكافحة الف�صاد)8( واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛)9(

)8(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2349، الرقم 42146.

)9(املرجع نف�صه، املجلد 2225، الرقم 39574.
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جميع  على  القدرات  وبناء  التقنية  امل�صاعدة  تقدمي  اأجل  من  املوارد  ح�صد  مبوا�صلة  نلتزم 
الت�صدي  الأع�صاء من  الدول  تتمكن جميع  اأن  اأجل �صمان  الأغرا�س من  امل�صتويات وغري ذلك من 

رات ومواجهتها على نحو فعال؛ للتحديات امل�صتجدة وامل�صتمرة املتعلقة باملخدِّ
نلتزم بتوفري املزيد من امل�صاعدات التقنية واأن�صطة بناء القدرات للدول الأع�صاء، بناء على 
رات العاملية، مبا يف ذلك اأن�صطة الزراعة والإنتاج  طلبها، وخ�صو�صًا لأكرثها ت�صررا من م�صكلة املخدِّ

والعبور وال�صتهلك غري امل�صروعة؛
ال�صيا�صات  باعتبارها جهاز �صنع  اإطار وليتها  توا�صل، يف  رات حتى  املخدِّ نلتزم بدعم جلنة 
رات، القيام، على �صبيل  الرئي�صي يف الأمم املتحدة املنوط به امل�صوؤولية الأوىل عن �صوؤون مراقبة املخدِّ
املثال ل احل�صر، بت�صجيع املناق�صات الوا�صعة النطاق وال�صفافة وال�صاملة للجميع داخل اللجنة، مع 
اإنفاذ  اأجهزة  موظفي  مثل  املعنيني،  امل�صلحة  اأ�صحاب  جميع  اإ�صراك  على  القت�صاء،  ح�صب  العمل 
القانون والق�صاء والرعاية ال�صحية، واملجتمع املدين، والأو�صاط الأكادميية، وكيانات الأمم املتحدة 
جميع  على  ومواجهتها  العاملية  رات  املخدِّ مل�صكلة  للت�صدي  الفعالة  ال�صرتاتيجيات  ب�صاأن  املعنية، 

امل�صتويات، مبا يف ذلك من خلل تبادل املعلومات واأف�صل املمار�صات والدرو�س امل�صتفادة؛
ملراقبة  الدولية  والهيئة  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  رات  املخدِّ جلنة  بني  التعاون  بتعزيز  نلتزم 
رات، يف اإطار الولية امل�صندة لكل منها مبقت�صى املعاهدات، وكذلك مكتب الأمم املتحدة املعني  املخدِّ
رات واجلرمية، من اأجل موا�صلة العمل على تي�صري اتخاذ قرارات م�صتنرية ب�صاأن جدولة املواد  باملخدِّ
اجلديدة  النف�صانية  واملوؤثرات  ال�صطناعية  رات  املخدِّ فيها  مبا  و�صررا،  وانت�صارا  ا�صتع�صاء  الأكرث 
وال�صلئف واملواد الكيميائية واملذيبات، مع �صمان توافرها من اأجل ا�صتخدامها للأغرا�س الطبية 
رات ب�صاأن تنفيذ التفاقيات  والعلمية؛ ونلتزم بتعزيز احلوار مع اللجنة والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

رات وكذلك مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة؛ الدولية الثلث ملراقبة املخدِّ
نلتزم، فيما يتعلق بعمليات املتابعة التي تقودها اللجنة ب�صاأن تنفيذ جميع اللتزامات املتعهد 
رات العاملية ومواجهتها، ب�صمان اأن تتم تلك العمليات يف  بها، منذ عام 2009، بالت�صدي مل�صكلة املخدِّ

اإطار م�صار واحد، مما ي�صتتبع ما يلي:
)اأ( تكري�س بند دائم مفرد يف جدول اأعمال كل دورة عادية من دورات اللجنة لتنفيذ جميع 

اللتزامات؛ 
والقابلة  املوثوقة  البيانات  جمع  عمليات  يف  اللتزامات  جميع  ت�صيد  على  احلر�س  )ب(  

للمقارنة، التي �صتتم من خلل تعزيز وتب�صيط ال�صتبيان اخلا�س بالتقرير ال�صنوي؛
رات واجلرمية اأن يعمل  )ج(   الطلب من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
كل  يعد  مفرد  تقرير  اإىل  حتويله  مع  املنا�صب،  النحو  على  احلايل  الإثنا�صنوي  التقرير  تكييف  على 
�صنتني، يف حدود املوارد املتاحة، على اأ�صا�س الردود املقدمة من الدول الأع�صاء على ال�صتبيان املعزز 
ال�صعيد  على  اللتزامات  جميع  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  ب�صاأن  ال�صنوي  بالتقرير  اخلا�س  واملب�صط 
دورتها  يف  فيه  تنظر  لكي  اللجنة  اإىل  التقارير  هذه  اأول  م  يقدَّ اأن  على  والدويل،  والإقليمي  الوطني 

اخلام�صة وال�صتني يف عام 2022؛
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النوعية  اجليدة  البيانات  وتبادل  وحتليل  جمع  عمليات  وحت�صني  تعزيز  على  بالعمل  نلتزم 
اإطار  يف  وم�صتدام،  وفعال  هادف  ب�صكل  القدرات  بناء  خلل  من  �صيما  ول  للمقارنة،  والقابلة 
مكتب  وكذلك  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  مع  الوثيق  التعاون  من 
جلنة  بني  التعاون  ي�صمل  مبا  املعنيني،  ال�صركاء  و�صائر  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم 
اأجل  من  البيانات  جمع  جمال  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز  بهدف  الإح�صائية،  واللجنة  رات  املخدِّ
وفقًا املنا�صبة  البيانات  عن  للإبلغ  واملوا�صيعي  الجغرافي  النطاق  وتو�صيع  الرد  معدلت   حت�صني 

جلميع اللتزامات؛

مع  الوثيق  بالتعاون  يوا�صل،  اأن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  نطلب 
الدول الأع�صاء وعلى نحو �صامل للجميع، عقد م�صاورات على م�صتوى اخلرباء من اأجل تعزيز وتب�صيط 
امل�صتخدمة  الأخرى  الأدوات  ا�صتعرا�س  اإمكانية  ال�صنوي وبحث  بالتقرير  ال�صتبيان احلايل اخلا�س 
رات، وفقًا ملا يراه �صروريا لتبيان وتقييم التقدم  حاليًا يف جمع وحتليل البيانات املتعلقة مبراقبة املخدِّ
والبيان  لعام 2009  العمل  وخطة  ال�صيا�صي  الإعلن  يف  الواردة  اللتزامات  جميع  تنفيذ  يف  املحرز 
الوزاري امل�صرتك لعام 2014 والوثيقة اخلتامية للدورة ال�صتثنائية الثلثني للجمعية العامة، وتقدمي 
الثالثة وال�صتني،  ن ومب�صط خا�س بالتقرير ال�صنوي لكي تنظر فيه اللجنة يف دورتها  ا�صتبيان حم�صَّ

رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛

الدعم  تعزيز  يوا�صل  اأن  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  اأي�صًا  نطلب 
رات ابتغاء امل�صاعدة على تنفيذ جميع اللتزامات واإجراء املتابعات  م للجنة املخدِّ التقني والفني املقدَّ

اللزمة، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛

التقنية  امل�صاعدة  تعزيز  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإىل  كذلك  نطلب 
وبناء القدرات من اأجل تنفيذ جميع اللتزامات، بالت�صاور مع الدول الأع�صاء الطالبة وبالتعاون مع 
�صائر كيانات الأمم املتحدة املعنية واجلهات املعنية، ودعوة اجلهات املانحة القائمة وامل�صتجدة اإىل 

توفري موارد من خارج امليزانية لهذا الغر�س؛

الإقليمية  واملنظمات  الدولية  املالية  واملوؤ�ص�صات  ال�صلة  ذات  املتحدة  الأمم  كيانات  ع  ن�صجِّ
والدولية املعنية على تقدمي املزيد من الإ�صهامات، كل �صمن نطاق وليته، يف اأعمال اللجنة وجهود 
رات العاملية ومواجهتها، بناء على طلبها، وتوطيد  الدول الأع�صاء الرامية اإىل الت�صدي مل�صكلة املخدِّ
التعاون الدويل والتعاون فيما بني الوكالت، ون�صجعها على اإتاحة املعلومات ذات ال�صلة للجنة، بغية 
ت�صهيل عملها وتعزيز الت�صاق �صمن منظومة الأمم املتحدة على جميع امل�صتويات فيما يتعلق مب�صكلة 

رات العاملية؛  املخدِّ

يف  رات،  املخدِّ جلنة  اإطار  يف  ن�صتعر�س  اأن  على  العزم  نعقد  الوزاري،  الإعلن  لهذا  ومتابعة 
رات،  عام 2029، التقدم الذي اأحرزناه يف تنفيذ جميع التزاماتنا ال�صيا�صاتية الدولية املتعلقة باملخدِّ

رات يف عام 2024. مع اإجراء ا�صتعرا�س يف منت�صف املدة يف اإطار جلنة املخدِّ
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