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© الأمم املتحدة� ،آب�/أغ�سط�س  .2019جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب
عن �أيِّ ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو
مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

الإعالن الوزاري ب�ش�أن تعزيز �إجراءاتنا على ال�صعيد الوطني والإقليمي
والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا امل�شرتكة بالت�صدِّي مل�شكلة
املخدِّرات العاملية ومواجهتها
نحن ،الوزراء وممثلي احلكومات امل�شاركني يف اجلزء الوزاري من الدورة الثانية وال�ستني للجنة
املخدِّ رات ،قد اجتمعنا يف الأمم املتحدة يف فيينا ،بغية تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ االلتزامات
املتعهد بها على مدار العقد املا�ضي بالعمل مع ًا على الت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها ،ال
�سيما يف �ضوء املوعد امل�ستهدف املحدد يف الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدويل �صوب
ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�شكلة املخدِّ رات العاملية لعام  )1(،2009وهو عام ،2019
وتعزيز جهودنا فيما بعد عام ٢٠١٩؛
ن�ؤ ِّكد جمدد ًا التزامنا امل�شرتك بالت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها بطريقة ف َّعالة،
مما يتطلب اتخاذ �إجراءات مت�ضافرة ومطردة على ال�صعيدين الوطني والدويل ،منها التعجيل
بتنفيذ االلتزامات القائمة يف جمال ال�سيا�سات اخلا�صة باملخدِّ رات؛
ن�ؤ ِّكد جمدد ًا �أي�ض ًا التزامنا بالت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها بطريقة ف َّعالة،
تام مع مقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل والإعالن العاملي حلقوق
يف توافق ٍّ
الإن�سان )2(،ويف ظل االحرتام التام ل�سيادة الدول و�سالمتها الإقليمية ،وملبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول ،وجلميع حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وللكرامة املت�أ�صلة للأفراد كافة وملبد�أي
الت�ساوي يف احلقوق واالحرتام املتبادل بني الدول؛
ن�ؤ ِّكد جمدد ًا كذلك عزمنا على الت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها والرتويج ب�صورة
ن�شطة لإقامة جمتمعات خالية من تعاطي املخدِّ رات �سعيا ل�ضمان �أن يحيا كل �إن�سان حياة �صحية
ينعم فيها بالكرامة وال�سالم والأمن واالزدهار ،ون�ؤكد جمددا عزمنا على معاجلة م�شاكل ال�صحة
العمومية وال�سالمة وامل�شاكل االجتماعية املرتتبة على تعاطي املخدِّ رات؛

()1انظر تقرير جلنة املخدِّ رات عن �أعمال دورتها الثانية واخلم�سني ( ،)E/2009/28الف�صل الأول ،الق�سم جيم.
()2قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
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نعيد ت�أكيد التزامنا باحرتام وحماية وتعزيز جميع حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية والكرامة
املت�أ�صلة للأفراد كافة و�سيادة القانون لدى �صوغ وتنفيذ ال�سيا�سات اخلا�صة باملخدِّ رات؛
()3

ن�ؤ ِّكد على �أنَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّ رات ل�سنة  1961ب�صيغتها املع َّدلة بربوتوكول �سنة 1972
واتفاقية امل�ؤثرات العقلية ل�سنة  )4(1971واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة ِّ
االتار غري امل�شروع يف
املخدِّ رات وامل�ؤثرات العقلية ل�سنة  )5(1988و�سائر ال�صكوك ذات ال�صلة هي حجر الزاوية يف النظام
الدويل ملراقبة املخدِّ رات ،ونرحب باجلهود التي تبذلها الدول الأطراف من �أجل االمتثال لأحكام تلك
االتفاقيات وكفالة تنفيذها على نحو ف َّعال ،ونحث جميع الدول الأع�ضاء التي مل ت�صدق بعد على تلك
ال�صكوك �أو تن�ضم �إليها على النظر يف اتخاذ تدابري للت�صديق عليها واالن�ضمام �إليها؛
ن�ؤ ِّكد على �أنَّ الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدويل �صوب ا�سرتاتيجية متكاملة
ومتوازنة ملواجهة م�شكلة املخدِّ رات العاملية لعام  2009والبيان الوزاري امل�شرتك ال�صادر عن
اال�ستعرا�ض الرفيع امل�ستوى الذي �أجرته جلنة املخدِّ رات يف عام  2014ب�ش�أن تنفيذ الدول الأع�ضاء
للإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل( )6والوثيقة اخلتامية للدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة،
املعنونة "التزامنا امل�شرتك بالت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها على نحو ف َّعال"(� )7صكوك
جت�سد االلتزامات التي تع َّهد بها املجتمع الدويل على مدار العقد املا�ضي ب�ش�أن مواجهة م�شكلة
املخدِّ رات العاملية والت�صدي ،على نحو متوازن ،جلميع جوانب خف�ض الطلب على املخدِّ رات والتدابري
ذات ال�صلة ،وخف�ض عر�ض املخدِّ رات والتدابري ذات ال�صلة ،والتعاون الدويل ،املحددة يف الإعالن
ال�سيا�سي لعام  ،2009وكذلك امل�سائل الإ�ضافية التي عر�ضت بالتف�صيل وحددت يف الوثيقة اخلتامية
للدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة ،املعقودة يف عام  ،2016ون�س ِّلم ب�أنَّ تلك ال�صكوك
متكاملة ومتعا�ضدة؛
ومتغية ينبغي الت�صدي لها على نحو ميتثل لأحكام
ندرك �أنَّ هناك حتديات م�ستمرة وجديدة ِّ
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات ،التي تتيح للدول الأطراف مرونة كافية لر�سم وتنفيذ
�سيا�سات وطنية ب�ش�أن املخدِّ رات تتوافق مع �أولوياتها واحتياجاتها وتت�سق مع مبد�أ امل�س�ؤولية العامة
وامل�شرتكة والقانون الدويل املنطبق؛
ن�ؤ ِّكد جمدد ًا التزامنا باتباع نهج متوازن ومتكامل و�شامل ومتعدد التخ�ص�صات يرتكز على الأدلة
العلمية �إزاء م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ امل�س�ؤولية العامة وامل�شرتكة ،وندرك �أهمية
�إدماج املنظور اجلن�ساين واملنظور العمري ب�شكل منا�سب يف ال�سيا�سات والربامج املتعلقة باملخدِّ رات
()3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،976الرقم .14152
()4املرجع نف�سه ،املجلد  ،1019الرقم .14956
()5املرجع نف�سه ،املجلد  ،1582الرقم .27627
()6انظر الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،2014 ،امللحق رقم  ،)E/2014/28( 8الف�صل الأول،
الق�سم جيم.
()7مرفق قرار اجلمعية العامة دا.1/30-
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و�ضرورة �إيالء االهتمام املنا�سب للأفراد والأُ�سر واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل ،مع الرتكيز بوجه
خا�ص على الن�ساء والأطفال وال�شباب ،بغية تعزيز وحماية ال�صحة ،مبا يف ذلك تي�سري احل�صول على
العالج وت�أمني ال�سالمة والرفاه للب�شرية جمعاء؛
ن�ؤ ِّكد جمدد ًا �أي�ض ًا الدور الرئي�سي الذي ت�ضطلع به جلنة املخدِّ رات ب�صفتها جهاز �صنع
ال�سيا�سات يف الأمم املتحدة املنوط به امل�س�ؤولية الأوىل عن �ش�ؤون مراقبة املخدِّ رات ،ودعمنا وتقديرنا
جلهود كيانات الأمم املتحدة املعنية ،وخ�صو�ص ًا جهود مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات
واجلرمية ب�صفته الكيان الرائد ،داخل منظومة الأمم املتحدة ،يف جمال الت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات
العاملية ومواجهتها ،ون�ؤ ِّكد جمدد ًا كذلك �أهمية الأدوار املنوطة بالهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات
ومبنظمة ال�صحة العاملية مبقت�ضى املعاهدات؛
نعيد ت�أكيد عزمنا ،يف �إطار الوثائق ال�سيا�ساتية احلالية ،على جملة �أمور منها منع �أن�شطة
زراعة املحا�صيل غري امل�شروعة و�إنتاج العقاقري املخدِّ رة وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،مبا يف ذلك املخدِّ رات
اال�صطناعية وامل�ؤ ِّثرات النف�سانية اجلديدة ،و�صنعها ِّ
واالتار بها وتعاطيها ،واحل ُّد ب�شكل كبري من
هذه الأن�شطة والعمل على الق�ضاء عليها ،وكذلك منع �أن�شطة ت�سريب ال�سالئف ِّ
واالتار غري امل�شروع
بها وغ�سل الأموال املت�صل باجلرائم املرتبطة باملخدِّ رات ،واحل ُّد ب�شكل كبري من هذه الأن�شطة
والعمل على الق�ضاء عليها؛ و�ضمان �إمكانية الو�صول �إىل املواد اخلا�ضعة للمراقبة و�إتاحتها من �أجل
ا�ستخدامها للأغرا�ض الطبية والعلمية ،مبا يف ذلك تخفيف الأمل واملعاناة ،و�إزالة العوائق القائمة
يف هذا ال�صدد ،مبا ي�شمل احلر�ص على مي�سورية التكلفة؛ واال�ضطالع مبزيد من املبادرات خلف�ض
الطلب على املخدِّ رات تت�سم بالفعالية وال�شمولية واال�ستناد �إىل الأدلة العلمية وتغطي تدابري الوقاية
والتدخل املب ِّكر والعالج والرعاية واملعافاة و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج يف املجتمع يف �إطار من عدم
التمييز ،والقيام كذلك ،وفق ًا للت�شريعات الوطنية ،بتنفيذ مبادرات وتدابري ترمي �إىل التقليل �إىل �أدنى
حدٍّ من عواقب تعاطي املخدِّ رات على ال�صحة العمومية وعلى املجتمع؛ ومعاجلة م�شاكل املخدِّ رات
االجتماعية واالقت�صادية املتعلقة بزراعة املحا�صيل غري امل�شروعة و�إنتاج املخدِّ رات و�صنعها ِّ
واالتار
بها ب�صورة غري م�شروعة ،بو�سائل منها تنفيذ �سيا�سات وبرامج طويلة الأمد و�شاملة وم�ستدامة
و�إمنائية التوجه ومتوازنة ملراقبة املخدِّ رات؛ والعمل ،مبا يتما�شى مع �أحكام االتفاقيات الدولية الثالث
ملراقبة املخدِّ رات والقوانني املحلية ووفق ًا للنظم الد�ستورية والقانونية والإدارية الوطنية ،على ت�شجيع
ا�ستحداث تدابري بديلة �أو �إ�ضافية فيما يتعلق بالإدانة �أو العقاب يف احلاالت املنا�سبة؛
نعرب عن قلقنا العميق �إزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه املجتمع والأفراد و�أ�سرهم من جراء
م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،ون�شيد بوجه خا�ص مبن جادوا ب�أرواحهم ومن نذروا حياتهم للت�صدي
مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها؛
ن�ؤ ِّكد �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به جميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،ومنهم موظفو �أجهزة
�إنفاذ القانون والق�ضاء والرعاية ال�صحية ،واملجتمع املدين والأو�ساط العلمية والأكادميية ،وكذلك
القطاع اخلا�ص ،يف دعم جهودنا الرامية �إىل الوفاء بالتزاماتنا امل�شرتكة على جميع امل�ستويات ،ون�ؤ ِّكد
على �أهمية تعزيز ال�شراكات ذات ال�صلة؛
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نعيد الت�أكيد على �أنَّ اجلهود الرامية �إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة والت�صدي بفعالية
مل�شكلة املخدِّ رات العاملية هي جهود متكاملة يعزز بع�ضها بع�ضا.

التقييم
�إذ ن�ضع يف اعتبارنا التقارير التي تق َّدم كل �سنتني من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدِّ رات واجلرمية عن التقدم الذي �أحرزته الدول الأع�ضاء يف تنفيذ الإعالن ال�سيا�سي وخطة
العمل لعام  ،٢٠٠9وتقرير املخدِّ رات العاملي ،الذي ي�صدر �سنو ًّيا ،والتقارير ال�سنوية للهيئة الدولية
ملراقبة املخدِّ رات ،وهي تقارير تربز التجارب والدرو�س امل�ستفادة واملمار�سات اجليدة يف تنفيذ
االلتزامات امل�شرتكة التي تبادلتها الدول الأع�ضاء واجلهات املعنية الأخرى خالل الدورات ال�سنوية
للجنة املخدِّ رات وكذلك �أثناء اجلل�سات املوا�ضيعية التي عقدت خالل الدورتني ال�ستني واحلادية
وال�ستني للجنة،
نق ُّر بالتقدم امللمو�س الذي �أحرز يف تنفيذ ما جرى التعهد به من التزامات على مدى العقد
املا�ضي بالت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها ،مبا ي�شمل االلتزام بتح�سني فهم �أبعاد هذه
امل�شكلة ،ور�سم و�إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية يف هذا ال�ش�أن ،والتو�سع يف تبادل املعلومات،
وتدعيم قدرات ال�سلطات الوطنية املخت�صة؛
نالحظ مع القلق التحديات امل�ستمرة وامل�ستجدة ب�ش�أن م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،مبا يف ذلك
ما يلي� :أنَّ �صنوف املخدِّ رات و�أ�سواقها �آخذة يف التو�سع والتنوع؛ و�أنَّ حجم �أن�شطة تعاطي املخدِّ رات
وامل�ؤثرات العقلية وزراعتها و�إنتاجها و�صنعها على نحو غري م�شروعِّ ،
واالتار بها وبال�سالئف بطريقة
غري م�شروعة ،قد بلغ م�ستويات قيا�سية ،و�أنَّ معدالت الطلب غري امل�شروع على ال�سالئف الكيميائية
وت�سريبها من الأ�سواق املحلية �آخذة يف االزدياد؛ و�أنَّ من املالحظ وجود �صالت متزايدة بني
االتار بالأ�شخا�ص ِّ
االتار باملخدِّ رات والف�ساد و�سائر �أ�شكال اجلرمية املنظمة ،مبا فيها ِّ
ِّ
واالتار
بالأ�سلحة النارية واجلرائم ال�سيربانية وغ�سل الأموال وكذلك ،يف بع�ض احلاالت ،الإرهاب ،مبا
ي�شمل غ�سل الأموال املرتبط بتمويل الإرهاب؛ و�أنَّ ح�صيلة م�صادرات العائدات املت�أتية من اجلرائم
املت�صلة بغ�سل الأموال الناجتة عن ِّ
االتار باملخدِّ رات على ال�صعيد العاملي ال تزال منخف�ضة؛ و�أنَّ
�إمكانيات احل�صول على املواد اخلا�ضعة للمراقبة الدولية من �أجل ا�ستخدامها للأغرا�ض الطبية
والعلمية ،مبا فيها تخفيف الأمل والرعاية امللطفة ،ال تزال حمدودة �أو منعدمة يف العديد من �أنحاء
العامل؛ و�أنَّ خدمات العالج والرعاية ال�صحية املتعلقة بتعاطي املخدِّ رات ال تزال قا�صرة عن تلبية
االحتياجات و�أنَّ الوفيات املرتبطة بتعاطي املخدِّ رات قد ازدادت؛ و�أنَّ معدل انت�شار عدوى فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية وفريو�س التهاب الكبد  Cو�سائر الأمرا�ض املنقولة عن طريق الدم املرتبطة
بتعاطي املخدِّ رات ،مبا يف ذلك تعاطيها باحلقن ،يف بع�ض البلدان ال يزال مرتفعا؛ و�أنَّ العواقب
ال�صحية ال�سلبية واملخاطر املرتبطة بامل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة قد بلغت م�ستويات مثرية للقلق؛
و�أنَّ امل�ؤثرات الأفيونية اال�صطناعية واال�ستعماالت غري الطبية لعقاقري الو�صفات الطبية متثل خماطر
متزايدة على �صحة النا�س و�سالمتهم وت�شكل حتديات علمية وقانونية وتنظيمية يف جماالت خمتلفة،
منها جدولة املواد؛ و�أنَّ اال�ستغالل الإجرامي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجل الأن�شطة
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غري امل�شروعة املت�صلة باملخدِّ رات �آخذ يف االزدياد؛ و�أنَّ نطاقات التغطية اجلغرافية للبيانات املوثوقة
املتعلقة مبختلف جوانب م�شكلة املخدِّ رات العاملية ومعدالت توافرها بحاجة �إىل التح�سني؛ و�أنَّ تدابري
الت�صدي التي ال تتوافق مع االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات وال متتثل لاللتزامات الدولية
ال�سارية يف جمال حقوق الإن�سان متثل حتديا لتنفيذ االلتزامات امل�شرتكة ا�ستنادا �إىل مبد�أ امل�س�ؤولية
العامة وامل�شرتكة؛ وحتقيق ًا لهذه الغاية:

م�سار العمل يف امل�ستقبل
نلتزم بحماية م�ستقبلنا و�ضمان عدم تخلف �أي من املت�ضررين من م�شكلة املخدِّ رات العاملية عن
الركب من خالل تعزيز جهودنا الرامية �إىل �سد الثغرات يف الت�صدي لالجتاهات والتحديات امل�ستمرة
وامل�ستجدة ،وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة و�شاملة ومتعددة التخ�ص�صات وقائمة على الأدلة
العلمية للت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ،مع جعل �سالمة و�صحة ورفاه جميع �أفراد املجتمع ،وال
�سيما �شبابنا و�أطفالنا ،حمور ًا جلهودنا؛
نلتزم ،ا�ستنادا �إىل مبد�أ امل�س�ؤولية العامة وامل�شرتكة ،بالإ�سراع يف التنفيذ الكامل للإعالن
ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدويل �صوب ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�شكلة
املخدِّ رات العاملية لعام  ،2009والبيان الوزاري امل�شرتك املنبثق من اال�ستعرا�ض الرفيع امل�ستوى
الذي �أجرته جلنة املخدِّ رات يف عام  2014ب�ش�أن تنفيذ الدول الأع�ضاء للإعالن ال�سيا�سي وخطة
العمل والوثيقة اخلتامية للدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة املخدِّ رات العاملية
املعقودة يف عام  ،2016التي تهدف �إىل حتقيق جميع االلتزامات والتو�صيات العملية والأهداف
الطموحة املب َّينة فيها؛
نلتزم مبوا�صلة العمل على تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بني ال�سلطات الوطنية ،ال �سيما يف
قطاعات ال�صحة والتعليم وال�ش�ؤون االجتماعية والعدالة و�إنفاذ القانون ،وفيما بني الأجهزة احلكومية
واجلهات املعنية الأخرى ،مبا ي�شمل القطاع اخلا�ص ،على جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك من خالل
امل�ساعدة التقنية؛
نلتزم بتعزيز التعاون على كل من ال�صعيد الثنائي والإقليمي والدويل ،وتعزيز تبادل املعلومات،
ال �سيما فيما بني ال�سلطات الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون من �أجل مواجهة التحديات اخلطرية
التي تطرحها ال�صالت املتزايدة بني ِّ
االتار باملخدِّ رات والف�ساد و�سائر �أ�شكال اجلرمية املنظمة ،مبا
االتار بالأ�شخا�ص ِّ
فيها ِّ
واالتار بالأ�سلحة النارية واجلرائم ال�سيربانية وغ�سل الأموال وكذلك ،يف
بع�ض احلاالت ،الإرهاب ،مبا ي�شمل غ�سل الأموال املرتبط بتمويل الإرهاب ،وكذلك بالعمل على نحو
فعال على التعرف على املوجودات والعائدات املت�أتية من اجلرائم املت�صلة باملخدِّ رات واقتفاء �أثر تلك
املوجودات والعائدات وجتميدها وحجزها وم�صادرتها وكفالة الت�صرف فيها ،مبا ي�شمل تقا�سمها،
وفق ًا التفاقية �سنة  ،1988وكذلك ،ح�سب االقت�ضاء� ،إعادتها مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة
()9
ملكافحة الف�ساد( )8واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
()8الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
()9املرجع نف�سه ،املجلد  ،2225الرقم .39574
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نلتزم مبوا�صلة ح�شد املوارد من �أجل تقدمي امل�ساعدة التقنية وبناء القدرات على جميع
امل�ستويات وغري ذلك من الأغرا�ض من �أجل �ضمان �أن تتمكن جميع الدول الأع�ضاء من الت�صدي
للتحديات امل�ستجدة وامل�ستمرة املتعلقة باملخدِّ رات ومواجهتها على نحو فعال؛
نلتزم بتوفري املزيد من امل�ساعدات التقنية و�أن�شطة بناء القدرات للدول الأع�ضاء ،بناء على
طلبها ،وخ�صو�ص ًا لأكرثها ت�ضررا من م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،مبا يف ذلك �أن�شطة الزراعة والإنتاج
والعبور واال�ستهالك غري امل�شروعة؛
نلتزم بدعم جلنة املخدِّ رات حتى توا�صل ،يف �إطار واليتها باعتبارها جهاز �صنع ال�سيا�سات
الرئي�سي يف الأمم املتحدة املنوط به امل�س�ؤولية الأوىل عن �ش�ؤون مراقبة املخدِّ رات ،القيام ،على �سبيل
املثال ال احل�صر ،بت�شجيع املناق�شات الوا�سعة النطاق وال�شفافة وال�شاملة للجميع داخل اللجنة ،مع
العمل ح�سب االقت�ضاء ،على �إ�شراك جميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،مثل موظفي �أجهزة �إنفاذ
القانون والق�ضاء والرعاية ال�صحية ،واملجتمع املدين ،والأو�ساط الأكادميية ،وكيانات الأمم املتحدة
املعنية ،ب�ش�أن اال�سرتاتيجيات الفعالة للت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها على جميع
امل�ستويات ،مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة؛
نلتزم بتعزيز التعاون بني جلنة املخدِّ رات ومنظمة ال�صحة العاملية والهيئة الدولية ملراقبة
املخدِّ رات ،يف �إطار الوالية امل�سندة لكل منها مبقت�ضى املعاهدات ،وكذلك مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدِّ رات واجلرمية ،من �أجل موا�صلة العمل على تي�سري اتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن جدولة املواد
الأكرث ا�ستع�صاء وانت�شارا و�ضررا ،مبا فيها املخدِّ رات اال�صطناعية وامل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة
وال�سالئف واملواد الكيميائية واملذيبات ،مع �ضمان توافرها من �أجل ا�ستخدامها للأغرا�ض الطبية
والعلمية؛ ونلتزم بتعزيز احلوار مع اللجنة والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات ب�ش�أن تنفيذ االتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات وكذلك مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة؛
نلتزم ،فيما يتعلق بعمليات املتابعة التي تقودها اللجنة ب�ش�أن تنفيذ جميع االلتزامات املتعهد
بها ،منذ عام  ،2009بالت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها ،ب�ضمان �أن تتم تلك العمليات يف
�إطار م�سار واحد ،مما ي�ستتبع ما يلي:
(�أ) تكري�س بند دائم مفرد يف جدول �أعمال كل دورة عادية من دورات اللجنة لتنفيذ جميع
االلتزامات؛
(ب) احلر�ص على جت�سيد جميع االلتزامات يف عمليات جمع البيانات املوثوقة والقابلة
للمقارنة ،التي �ستتم من خالل تعزيز وتب�سيط اال�ستبيان اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي؛
(ج) الطلب من املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية �أن يعمل
على تكييف التقرير الإثنا�سنوي احلايل على النحو املنا�سب ،مع حتويله �إىل تقرير مفرد يعد كل
�سنتني ،يف حدود املوارد املتاحة ،على �أ�سا�س الردود املقدمة من الدول الأع�ضاء على اال�ستبيان املعزز
واملب�سط اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي ب�ش�أن التقدم املحرز يف تنفيذ جميع االلتزامات على ال�صعيد
الوطني والإقليمي والدويل ،على �أن يق َّدم �أول هذه التقارير �إىل اللجنة لكي تنظر فيه يف دورتها
اخلام�سة وال�ستني يف عام 2022؛
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نلتزم بالعمل على تعزيز وحت�سني عمليات جمع وحتليل وتبادل البيانات اجليدة النوعية
والقابلة للمقارنة ،وال �سيما من خالل بناء القدرات ب�شكل هادف وفعال وم�ستدام ،يف �إطار
من التعاون الوثيق مع الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات ومنظمة ال�صحة العاملية وكذلك مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية و�سائر ال�شركاء املعنيني ،مبا ي�شمل التعاون بني جلنة
املخدِّ رات واللجنة الإح�صائية ،بهدف تعزيز القدرات الوطنية يف جمال جمع البيانات من �أجل
حت�سني معدالت الرد وتو�سيع النطاق الجغرافي واملوا�ضيعي للإبالغ عن البيانات املنا�سبة وفق ًا
جلميع االلتزامات؛
نطلب �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية �أن يوا�صل ،بالتعاون الوثيق مع
الدول الأع�ضاء وعلى نحو �شامل للجميع ،عقد م�شاورات على م�ستوى اخلرباء من �أجل تعزيز وتب�سيط
اال�ستبيان احلايل اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي وبحث �إمكانية ا�ستعرا�ض الأدوات الأخرى امل�ستخدمة
حالي ًا يف جمع وحتليل البيانات املتعلقة مبراقبة املخدِّ رات ،وفق ًا ملا يراه �ضروريا لتبيان وتقييم التقدم
املحرز يف تنفيذ جميع االلتزامات الواردة يف الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل لعام  ٢٠٠٩والبيان
الوزاري امل�شرتك لعام  ٢٠١٤والوثيقة اخلتامية للدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة ،وتقدمي
حم�سن ومب�سط خا�ص بالتقرير ال�سنوي لكي تنظر فيه اللجنة يف دورتها الثالثة وال�ستني،
ا�ستبيان َّ
رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛
نطلب �أي�ض ًا �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية �أن يوا�صل تعزيز الدعم
التقني والفني املق َّدم للجنة املخدِّ رات ابتغاء امل�ساعدة على تنفيذ جميع االلتزامات و�إجراء املتابعات
الالزمة ،رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛
نطلب كذلك �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية تعزيز امل�ساعدة التقنية
وبناء القدرات من �أجل تنفيذ جميع االلتزامات ،بالت�شاور مع الدول الأع�ضاء الطالبة وبالتعاون مع
�سائر كيانات الأمم املتحدة املعنية واجلهات املعنية ،ودعوة اجلهات املانحة القائمة وامل�ستجدة �إىل
توفري موارد من خارج امليزانية لهذا الغر�ض؛
ن�شجع كيانات الأمم املتحدة ذات ال�صلة وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية واملنظمات الإقليمية
ِّ
والدولية املعنية على تقدمي املزيد من الإ�سهامات ،كل �ضمن نطاق واليته ،يف �أعمال اللجنة وجهود
الدول الأع�ضاء الرامية �إىل الت�صدي مل�شكلة املخدِّ رات العاملية ومواجهتها ،بناء على طلبها ،وتوطيد
التعاون الدويل والتعاون فيما بني الوكاالت ،ون�شجعها على �إتاحة املعلومات ذات ال�صلة للجنة ،بغية
ت�سهيل عملها وتعزيز االت�ساق �ضمن منظومة الأمم املتحدة على جميع امل�ستويات فيما يتعلق مب�شكلة
املخدِّ رات العاملية؛
ومتابعة لهذا الإعالن الوزاري ،نعقد العزم على �أن ن�ستعر�ض يف �إطار جلنة املخدِّ رات ،يف
عام  ،٢٠٢٩التقدم الذي �أحرزناه يف تنفيذ جميع التزاماتنا ال�سيا�ساتية الدولية املتعلقة باملخدِّ رات،
مع �إجراء ا�ستعرا�ض يف منت�صف املدة يف �إطار جلنة املخدِّ رات يف عام .٢٠٢٤
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