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 [2022نياان/قبريل  1]
 المحتويا  

 
 الرتحة   الترل 

 V  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع خالصة اافية  
ه انتباره دليلا  - األار   1  ععععععععععععععععععععععع الماائل التر تاتدعر مح المالس االقترادي ااالجتماعر اتتاذ دجراء بشفنلا قا التر  وجَّ
مان دل  المالس االقترادي ااالجتماعر العتمادرما  - قلر   ريح م دَّ  1  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع مشراعا م رَّ
 1  عععع المتدرا  عح قعمار دارتلا التاماة االاتيح اجدار األعمار المؤقت لدارتلا الاادسة االاتيح ت رير لاية   - األار   
 2  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المتدرا  ت رير الليئة الدالية لمراقبة   - الثانر   
ه انتبا  المالس االقترادي ااالجتماعر دليلا  - باء    2  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع الماائل التر ُ وجَّ
كاستراتياية دنمائية التوجه لمراقبة المتدرا ، مع مراعاة التدابير الرامية دل  حماية  تإزيز التيمية البد لة   1/ 65ال رار    

 3  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع البيئة 
 تإزيز التإاان الدالر مح قجل مإالاة الرال  بيح االتاار غير المشراع بالمتدرا  ااالتاار   2/ 65ال رار    

 7  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع غير المشراع باألسلحة اليارية 
 تكثيف الالود الرامية دل  التردي لتاريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر استتداملا   3/ 65ال رار    

 11  عععععععععععععععععععععععععععععععععععع فر صيع المتدرا  برورة غير مشراعة االنتشار الاالئر المحورة 
 18  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تإزيز الوقاية المبكرة الشاملة االماتيدة دل  األدلة الإلمية  4/ 65ال رار    
بريغتلا المإدلة    1961ددراج مادة البرارفيح فر الادار األار مح االتتاقية الوحيدة للمتدرا  لاية   1/ 65  الم رر   

 22  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 1972ببراتوكور سية  
بريغتلا المإدلة    1961فر الادار األار مح االتتاقية الوحيدة للمتدرا  لاية    ددراج مادة الميتونيتاويح  2/ 65  الم رر   

 23  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 1972ببراتوكور سية  
 23  عععععععععععععععععععععععععع 1971ددراج مادة اليوتيلون فر الادار الثانر مح اتتاقية المؤثرا  الإ لية لاية   3/ 65  الم رر   
الادار األار مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار  ( فر  AP-4قنيلييو بيبيريد ح ) - 4ددراج المادة   4/ 65  الم رر   

 23  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 1988غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية  
 ( فر الادار األار  boc-4-AP-1قنيلييو بيبيريد ح ) - 4- ثالثر بوتوكار كاربونيل   - 1ددراج مادة   5/ 65  الم رر   

 23  ععععع 1988االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية  مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة  
 ددراج مادة نورفيتانيل فر الادار األار مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشراع   6/ 65  الم رر   

 23  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 1988فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية  
 24  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المياقشة الإامة  - الثانر 
 29  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ماائل اىدارة االستراتياية االميزانية االشؤان اىدارية  - الثالث 
 30  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   - قلر  
 30  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اىجراء الزي اتَّتزته اللاية  - باء  
 32  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تيتيز المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا   - الرابع 
 33  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   - قلر  
 37  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اىجراء الزي اتَّتزته اللاية  - باء  
عل  الرإيد الوطير ااىقليمر االدالر، مح    2019متابإة تيتيز جميع االلتزاما  الواردة فر اىعالن الوواري الرادر فر عاي   - التامس 

 39  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع قجل التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا 
 40  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   - قلر  
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 43  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اىجراء الزي اتَّتزته اللاية  - باء  
 44  عععععععععععععععععععععععععععععععععععع الالود فيما بيح الوكاال  فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا التإاان اتيايق   - الاادس 
 44  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   
 47  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتوصيا  الليئا  الترعية التابإة للاية  - الاابع 
 47  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   
 ، بما فر ذلك  305/ 72ماارما  اللاية فر عمل المالس االقترادي ااالجتماعر، تماشيا مع قرار الامعية الإامة   - الثامح 

 48  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ااستإراضلا اتيتيزرا   2030متابإة خطة التيمية الماتدامة لإاي  
 48  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع المدااال   
 50  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاالاتيح للاية   الاادسة جدار األعمار المؤقت للدارة   - التاسع 
 50  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اىجراء الزي اتَّتزته اللاية  
 51  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ماائل قخر   - الإاشر 
 52  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع االاتيح   التاماة اعتماد ت رير اللاية عح قعمار دارتلا   - الحادي عشر 
 53  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع تيظيم الدارة االماائل اىدارية  - ثانر عشر 

 53  .........................................................................................................الرسمية الااب ة للدارة المشاارا  غير   - قلر  
 53  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع افتتاح الدارة امدتلا  - باء  
 53  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع الحضور  - جيم  
 53  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع انتتاب قعضاء المكتب  - دار  
 54  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع دقرار جدار األعمار االماائل التيظيمية األخر   - راء  
 56  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع الوثائق  - ااا  
  56  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اختتاي الدارة  - واي  
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 اافية خالصة  

، المإيون "اسأأأأأأأأأأأتإرار تيتيز قرار الامعية  1/ 68قُِعد  رز  التالصأأأأأأأأأأأة عمال بمرفق قرار الامعية الإامة  
ر فيه قن عل  الليئا  الترعية للمالس، المتإلق بتإزيز المالس االقترأأأأأأأأادي ااالجتماعر"، الزي ُذكِ  16/ 61الإامة 

 ع فر جملة قمور، قن تدرج فر ت اريررا خالصة اافية 

اتتضأأأأمح رز  الوثي ة ت رير لاية المتدرا  عح قعمار دارتلا التاماأأأأة االاأأأأتيح، التر ُع د  فر  
را  الت 2022آذار/مارس    18دل     14التترة مح   ر  ع ايتضأأأأأأأأأأأأمح الترأأأأأأأأأأأأل األار نرأأأأأأأأأأأأو  ال رارا  االم رَّ

 اعتمدتلا اللاية قا قاصت المالس االقترادي ااالجتماعر باعتمادراع

انظر  اللاية قثياء دارتلا فر ماأأأأأأأأأأأأأائل اىدارة االسأأأأأأأأأأأأأتراتياية االميزانية االشأأأأأأأأأأأأأؤان اىدارية  اتيتيز   
الوواري الرأأأأأأأأأأأأأأادر فر المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا   امتابإة تيتيز جميع االلتزاما  الواردة فر اىعالن 

عل  الرأأإيد الوطير ااىقليمر االدالر، مح قجل الترأأدي لمشأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا    2019عاي 
االتإاان اتياأأأأأأيق الالود فيما بيح الوكاال  فر الترأأأأأأدي لمشأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا  اتوصأأأأأأيا  

ة بالمالس االقترأأأأأادي ااالجتماعر، بما فر ذلك متابإة خطة  الليئا  الترعية التابإة للاية  االماأأأأأائل المتإل 
 ااستإراضلا اتيتيزراع 2030التيمية الماتدامة لإاي 

اقرر  اللايأة ددراج مأادتر البرارفيح االميتونيتأاويح فر الاأدار األار مح االتتأاقيأة الوحيأدة للمتأدرا    
ية ددراج مادة اليوتيلون فر الادار الثانر  ع اقرر  اللا1972برأأأأيغتلا المإدلة ببراتوكور سأأأأية   1961لاأأأأية 

 (،  AP-4قنيلييو بيبيريأد ح )-4اقرر  اللايأة قيضأأأأأأأأأأأأأأا  ددراج المواد   1971مح اتتأاقيأة المؤثِررا  الإ ليأة لاأأأأأأأأأأأأأأيأة  

(، انورفيتانيل فر الادار األار مح اتتاقية boc-4-AP-1قنيلييو بيبيريد ح )-4-ثالثر بوتوكاأأأأأر كاربونيل-1ا
 ع1988مكافحة االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية األمم المتحدة ل

ريح التالييحق "ت رير لاية المتدرا     اقاصأأت اللاية المالس االقترأأادي ااالجتماعر باعتماد الم رَّ
الية  عح قعمار دارتلا التاماة االاتيح اجدار األعمار المؤقت لدارتلا الاادسة االاتيح" ا"ت رير الليئة الد

 لمراقبة المتدرا "ع

، المإيون "تإزيز التيميأة البأد لأة كاسأأأأأأأأأأأأأأتراتيايأة دنمأائيأة التوجه لمراقبة  65/1ااعتمأد  اللايأة ال رار   
، المإيون "تإزيز التإأاان الأدالر مح  65/2المتأدرا ، مع مراعأاة التأدابير الراميأة دل  حمأايأة البيئأة"  اال رار  

المشأأأأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأأأأأراع باألسأأأأأأألحة اليارية"   قجل مإالاة الرأأأأأأأال  بيح االتاار غير 
، المإيون "تكثيف الالود الرامية دل  الترأأأأأأأأدي لتاأأأأأأأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر  65/3اال رار  

، 65/4يكثر اسأأأأأتتداملا فر صأأأأأيع المتدرا  برأأأأأورة غير مشأأأأأراعة االنتشأأأأأار الاأأأأأالئر المحورة"  اال رار  
 زيز الوقاية المبكرة الشاملة االماتيدة دل  األدلة الإلمية"عالمإيون "تإ

  

 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/61/16
http://undocs.org/ar/A/RES/61/16
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 الفصل األول 
  

تستدعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها  المسائل التي    
ه انتباهه إليها  أو التي يوجَّ

 
مان إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادهما -ألف  رين مقدَّ  مشروعا مقرَّ

ريح التالييحق متدرا توصر لاية ال -1  المالس االقترادي ااالجتماعر باعتماد مشراعر الم رَّ
  

ر األول     مشروع المقرَّ
تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الخامسة والستين وجدول األعمال المؤقت لدورتها    

 السادسة والستين 
 االقترادي ااالجتماعرقدنَّ المالس  

 يحيط علما بت رير لاية المتدرا  عح قعمار دارتلا التاماة االاتيح  )ق( 

ر اللاية يحيط علما قيضا  )ب(    55/1بم رَّ

  وافق عل  جدار األعمار المؤقت للدارة الاادسة االاتيح الوارد قدنا ع )ج( 

 جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجنة المخدرات

 انتتاب قعضاء المكتب -1

 دقرار جدار األعمار االماائل التيظيمية األخر   -2

 ع المياقشة الإامة -3
 

 الازء الإملر 

 ماائل اىدارة االستراتياية االميزانية االشؤان اىدارية  - 4

عمل التريق الإامل الحكومر الدالر الدائم المتتوح الإضأأأوية المإير بتحاأأأيح حوكمة مكتب  )ق(
 األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة ااضإه المالر 

االميزانية لبرنامج المتدرا  التابع لمكتب األمم التوجيلا  المتإل ة بماأأأائل الاأأأياسأأأة الإامة  )ب(
 المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة 

 قساليب عمل اللاية   )ج( 

تكويح مالك موظتر مكتأب األمم المتحأدة المإير بأالمتأدرا  االاريمأة االماأأأأأأأأأأأأأأأائأل األخر    )د(
 ذا  الرلةع

 

 الازء المعياري 

  قتيتيز المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا -5

 التغييرا  فر نطاق مراقبة المواد  )ق(
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التحأديأا  التر تواجللأا لايأة المتأدرا  اميظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة االليئأة الأداليأة لمراقبأة   )ب(
المتدرا  ااألعمار التر سأأأأتضأأأأطلع بلا ماأأأأت بال فر ماار اسأأأأتإرار المواد ب ية اسأأأأتبانة 

 دمكانية دصدار توصيا  بشفن جدالتلا 

 ة لمراقبة المتدرا  الليئة الدالي  )ج(

التإاان الدالر لضأأأأأأأأأأأأمان توافر الإ اقير المتدرة االمؤثرا  الإ لية ل غرار الطبية االإلمية  )د(
 مع ميع تاريبلا 

 الماائل األخر  الياشئة عح المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا ع )رأ(

عل  الرأأأأأأأأأأأأأأإيأد  2019در فر عأاي  متأابإأة تيتيأز جميع االلتزامأا  الواردة فر اىعالن الوواري الرأأأأأأأأأأأأأأا -6
 الوطير ااىقليمر االدالر، مح قجل التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلاع 

 التإاان اتيايق الالود فيما بيح الوكاال  فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلاع  -7

 توصيا  الليئا  الترعية التابإة للايةع -8

ماأأأأأأأأأارما  اللاية فر عمل المالس االقترأأأأأأأأأادي ااالجتماعر، تماشأأأأأأأأأيا مع قراري الامعية الإامة  - 9
  2030بأأأاء، بمأأأا فر ذلأأأك متأأأابإأأأة خطأأأة التيميأأأة الماأأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة لإأأأاي    75/290اقلر    75/290

 ااستإراضلا اتيتيزراع

*** 

، للت دي المحرو فر تيتيز  2024األعمار التحضأأأأيرية السأأأأتإرار ميترأأأأر المدة، الزي سأأأأيإ د فر عاي  - 10
، مح قجل الترأأدي  2019جميع االلتزاما  الدالية المتإل ة باأأياسأأا  المتدرا ، االواردة فر اىعالن الوواري لإاي 

 امواجلتلاع لمشكلة المتدرا  الإالمية  

 جدار األعمار المؤقت للدارة الاابإة االاتيح للايةع -11

 ماائل قخر   -12

 اعتماد ت رير اللاية عح قعمار دارتلا الاادسة االاتيحع -13

  
ر الثاني     مشروع المقرَّ

 
 المخدرات الهيئة الدولية لمراقبة  تقرير    

 ع ( 1) 2021لإاي    المتدرا دنَّ المالس االقترادي ااالجتماعر يحيط علما  بت رير الليئة الدالية لمراقبة   
  

ه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي إليها  - باء    المسائل التي ُيوجَّ
ه انتبا  المالس االقترأأأأأأأأأأادي ااالجتماعر دل   - 2 لز ح اعتمدتلما  ال رارا  التر اعتمدتلا اللاية االم رريح ال   ُ وجَّ

 قعل  اليحو التالر 
 
 

 __________ 

 (1) E/INCB/2021/1ع 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/290
http://undocs.org/ar/A/RES/75/290
http://undocs.org/ar/A/RES/75/290
http://undocs.org/ar/A/RES/75/290
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 1/ 65القرار    
تعزيز التنمية البديلة كاستراتيجية إنمائية التوجه لمراقبة المخدرات، مع مراعاة التدابير الرامية    

 إلى حماية البيئة 
 ، متدرا  دنَّ لاية ال  
بفن مشأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية ال تزار تطرح تحديا  قماي صأأأأأأأحة البشأأأأأأأرية جمإاء اسأأأأأأأالمتلا   دذ تاأأأأأأألم  

ارفارلا، اإذ تإ د الإزي عل  الترأأأأأأدي للز  التحديا  سأأأأأأعيا لضأأأأأأمان قن يحيا كل دناأأأأأأان حياة صأأأأأأحية  يإم فيلا 
 بالكرامة االاالي ااألمح ااالودرار،  

، ااتتاقية  ( 2) 1972برأأأأأيغتلا المإدلة ببراتوكور سأأأأأية    1961ية قن االتتاقية الوحيدة للمتدرا  لاأأأأأ  اإذ تؤكد  
، ااتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشأراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية  ( 3) 1971المؤثرا  الإ لية لاأية  

 ر لمراقبة المتدرا ، ، اكزلك الركوك الدالية األخر  ذا  الرلة، تشكل حار الزااية فر اليظاي الدال ( 4) 1988لاية  

، قن  تتز كل طرو ما  را  مالئما مح التدابير لميع  1988قنه  تإيح اف ا التتاقية سأأأأأأية   اإذ تؤكد قيضأأأأأأا  
المحتويأأأة عل  مواد متأأأدرة قا مؤثرا  ع ليأأأة، مثأأأل خشأأأأأأأأأأأأأتأأأا  األفيون  الزراعأأأة غير المشأأأأأأأأأأأأأراعأأأة لليبأأأاتأأأا  

يلا برأأأأورة غير مشأأأأراعة فر دقليمه، اقن تراع  فر  الكوكا انبا  ال يب، االسأأأأتئرأأأأار ما رو مزراع م  اشأأأأايرا  
التدابير المتتزة ح وق اىناأان األسأاسأية، اقن تول  المراعاة الواجبة لالسأتتداما  الت ليدية المشأراعة، حيثما يكون 

 البيئة،  لحماية  رياك دليل تاريتر عل  رزا االستتداي، اكزلك 

ضأرارة تيتيز سأياسأا  ابرامج متإل ة بالمتدرا ، فر مااال  ميلا التيمية، عل  نحو   اإذ تؤكد مح جد د  
، اخرأأأأوصأأأأا  ( 5)  توافق مع م اصأأأأد امبادث ميثاق األمم المتحدة اال انون الدالر ااىعالن الإالمر لح وق اىناأأأأان 

ؤان الداخلية للدار، اجميع افر ظل االحتراي التاي لاأأأأأأأأأيادة الدار اسأأأأأأأأأالمتلا اىقليمية، مبدق عدي التدخل فر الشأأأأأأأأأ 
ح وق اىناأأان االحريا  األسأأاسأأية االكرامة المتفصأألة ل فراد كافة، امبدقي التاأأااي فر الح وق ااالحتراي المتبادر 
بيح الدار، اكزلك مبدق الماأأأأأأأؤالية الإامة االمشأأأأأأأتركة، اإذ تشأأأأأأأير دل  قرداو التيمية الماأأأأأأأتدامة اتراعر الظراو  

 ق، التاصة للبلدان االمياط 

دل  االلتزاما  المترأأأأأأألة بالتيمية البد لة الواردة فر اىعالن الاأأأأأأأياسأأأأأأأر اخطة الإمل بشأأأأأأأفن  اإذ تشأأأأأأأير  
، االبيان  2009لإاي   ( 6) التإاان الدالر صأأأأأأأأأوب اسأأأأأأأأأتراتياية متكاملة امتواونة لمواجلة مشأأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية 

، لتيتيز الدار األعضأأأأاء 2014ماأأأأتو ، فر عاي الوواري المشأأأأترك الميبثق عح اسأأأأتإرار لاية المتدرا  الرفيع ال 
، اكزلك الوثي ة التتامية للدارة االسأأتثيائية الثالثيح للامعية الإامة، المإ ودة فر  ( 7) اىعالن الاأأياسأأر اخطة الإمل 

ر  ، االت ( 8) ، االمإيونة "التزاميا المشأأترك بالترأأدي لمشأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا عل  نحو فإار" 2016عاي 
عااد  فيلا الدار األعضأأأأأأأأاء تفكيد التزاملا بمإالاة الماأأأأأأأأائل االجتماعية االقترأأأأأأأأادية ذا  الرأأأأأأأألة بالمتدرا ، 
االمتإل ة بالزراعة غير المشأأراعة لليباتا  المتدرة ابرأأيع المتدرا  اإنتاجلا ااالتاار بلا برأأورة غير مشأأراعة، 

 __________ 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152ع 
 عvol. 1019, No. 14956المرجع نتاه،  (3) 
 عvol. 1582, No. 27627المرجع نتاه،  (4) 
 (ع3-قلر )د 217قرار الامعية الإامة  (5) 

 ، الترل األار، ال ام جيمعE/2009/28انظر الوثي ة  (6) 

 (، الترل األار، ال ام جيمعE/2014/28) 8الملحق رقم ، 2014الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (7) 

 ، المرفقع30/1-داقرار الامعية الإامة  (8) 

http://undocs.org/ar/E/2009/28
http://undocs.org/ar/E/2014/28
http://undocs.org/ar/دا-30/1
http://undocs.org/ar/دا-30/1
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دامة اإنمائية التوجه امتواونة لمراقبة المتدرا ، تشأأمل  مح خالر تيتيز سأأياسأأا  ابرامج طويلة األمد اشأأاملة اماأأت 
 برامج تيمية بد لة، اتيمية بد لة اقائية عيد االقتضاء، تيدرج ضمح دطار استراتيايا  ماتدامة لمراقبة المحاصيل، 

اء  دل  اىعالن الوواري بشفن تإزيز دجراءاتيا عل  الرإيد الوطير ااىقليمر االدالر ابتغ   اإذ تشير قيضا  
، الزي اعُتمد فر الازء الوواري ( 9) التإايل بتيتيز التزاماتيا المشأأتركة بالترأأدي لمشأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا 

، االزي عااد  فيه الدار األعضأاء تفكيد عزملا، فر دطار الوثائق 2019مح الدارة الثانية االاأتيح للاية فر عاي 
ا مإالاة مشأأأأأأأأأاكل المتدرا  االجتماعية االقترأأأأأأأأأادية المتإل ة بزراعة الاأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية الحالية، عل  جملة قمور ميل 

المحاصأأأأأأيل غير المشأأأأأأراعة اإنتاج المتدرا  اصأأأأأأيإلا ااالتاار بلا برأأأأأأورة غير مشأأأأأأراعة، بوسأأأأأأائل ميلا تيتيز  
 سياسا  ابرامج طويلة األمد اشاملة اماتدامة اإنمائية التوجه امتواونة لمراقبة المتدرا ،  

ضأرارة اليظر قيضأا فر تيتيز برامج للتيمية البد لة فر دطار اسأتراتيايا  ماأتدامة لمراقبة  عل    اإذ تشأدد  
المحاصأأيل يمكح قن تشأأمل، فر جملة قمور، ال ضأأاء عل  المحاصأأيل غير المشأأراعة اإنتاذ ال وانيح، تبإا للاأأياق 

اية متكاملة امتواونة  الوطير، فر ضأأأأأأوء اىعالن الاأأأأأأياسأأأأأأر اخطة الإمل بشأأأأأأفن التإاان الدالر صأأأأأأوب اسأأأأأأتراتي 
لمواجلة مشأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية االوثي ة التتامية للدارة االسأأأأأأأتثيائية الثالثيح للامعية الإامة، مع مراعاة مبادث 

 ، ( 10) األمم المتحدة اىرشادية المتإل ة بالتيمية البد لة 

التر اعتمدتلا الامعية الإامة فر    دل  مبادث األمم المتحدة اىرشأأأأادية المتإل ة بالتيمية البد لة،  اإذ تشأأأأير  
 ، 2013كانون األار/ديامبر  18المؤرخ    196/ 68قراررا  

قن التيمية البد لة رر بد ل راي امشأأأأأأأأأأراع اماد اماأأأأأأأأأأتداي للزراعة غير المشأأأأأأأأأأراعة  اإذ تؤكد مح جد د  
لمحاصأأأأيل المتدرا  اتدبير فإار لمواجلة مشأأأأكلة المتدرا  الإالمية االتحديا  األخر  التر تطرحلا الارائم ذا   

، اقنلأا قحأد  الرأأأأأأأأأأأأألأة بأالمتأدرا ، اقنلأا كأزلأك خيأار ياأأأأأأأأأأأأأأاعأد فر تتلي  الماتمإأا  مح ظأاررة تإأاطر المتأدرا  
المكونا  الرئياأأأأية للاأأأأياسأأأأا  االبرامج المإيية بالحد مح دنتاج المتدرا  برأأأأورة غير مشأأأأراعة، كما قنلا جزء ال  

  تازق مح الالود التر تبزللا الحكوما  لتح يق التيمية الماتدامة فر ماتمإاتلا، 

مبادث األمم المتحدة اىرشأأأأأأادية  ، اتؤكد قن تيتيز  ( 11) 2030دل  خطة التيمية الماأأأأأأتدامة لإاي  اإذ تشأأأأأأير  
المتإل ة بالتيمية البد لة  يبغر قن  تواءي مع ماأأأأأأأأأأأأار الالود المبزالة لتح يق تلك األرداو فر دطار قرداو التيمية  
الماأأأأأأأتدامة ذا  الرأأأأأأألة بماأأأأأأأفلة التيمية البد لة، التر تيدرج فر دطار االية اللاية، اقن الالود الرامية دل  تح يق  

 الماتدامة االتردي بتإالية لمشكلة المتدرا  الإالمية رر جلود متكاملة امتإاضدة،   قرداو التيمية 

دل  قن برامج التيمية البد لة  يبغر قن تضأأأأأأم تدابير ترمر دل  حماية البيئة عل  الرأأأأأأإيد  اإذ تشأأأأأأير قيضأأأأأأا  
عل  البيئة االتثقيف المياسأأأأأأأأب  المحلر، اف ا لل وانيح االاأأأأأأأأياسأأأأأأأأا  الوطيية االدالية، بتوفير الحوافز لبرامج المحافظة  

 االتوعية لكر  تاي  للماتمإا  المحلية تحايح سبل عيشلا االمحافظة عليلا االتتفيف مح اآلثار الالبية فر البيئة، 

دل  قن آثار برامج التيمية البد لة  يبغر ت ييملا بياء عل  مد  دسأأأأأأأأأأأألاملا فر مكافحة   اإذ تشأأأأأأأأأأأأير كزلك  
، بما فر ذلك ال ضأاء عل  رز  المحاصأيل، اعح طريق اضأع ت د را  تاأتيد دل   وراعة المحاصأيل غير المشأراعة 

 مؤشرا  التيمية البشرية االمؤشرا  االجتماعية ااالقترادية االبيئية ات ييما  محا دة ادقي ة، 

 __________ 

 (، الترل األار، ال ام باءعE/2019/28) 8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (9) 

 ، المرفقع68/196قرار الامعية الإامة  (10) 

 ع70/1قرار الامعية الإامة  (11) 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/196
http://undocs.org/ar/A/RES/68/196
http://undocs.org/ar/E/2019/28
http://undocs.org/ar/A/RES/68/196
http://undocs.org/ar/A/RES/68/196
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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اإذ تشأأير دل  األعمار المضأأطلع بلا فر دطار مؤتمر األطراو فر اتتاقية األمم المتحدة اىطارية بشأأفن  
، اكزلك األعمار المضأأأأطلع  ( 12) ر المياخ، ااألعمار المضأأأأطلع بلا فر دطار االتتاقية المتإل ة بالتيوع البيولوجر تغي 

بلا فر دطار اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة الترأحر فر البلدان التر تإانر مح الاتاو الشأد د ا/قا مح الترأحر،  
 ابتاصة فر قفريقيا، 

الزي يرأأأأأأأأأأدر  مكتب األمم المتحدة المإير   ت رير المتدرا  الإالمر بفن اىصأأأأأأأأأأدار الم بل مح  اإذ تزكِرر  
 بالمتدرا  االاريمة سيتضمح كتيبا خاصا عح المتدرا  االبيئة، 

اية مح المتدرا ، الزي قعاد  فيه  بشأأفن تإزيز مشأأاركة الشأأباب فر جلود الوق   63/4دل  قراررا    اإذ تشأأير  
اللاية تفكيد عزملا دعطاء األالوية لليلور بالشأأأأأباب امرأأأأأالحلم، اإذ تدعو دل  ويادة مشأأأأأاركة الشأأأأأباب االميظما   
التر ترتكز عل  الشأأأأباب فر صأأأأوت االسأأأأتراتيايا  االاأأأأياسأأأأا  اىنمائية المحلية االوطيية ااىقليمية االدالية، حاأأأأب  

 يكتار قرمية خاصة فر دشراك الشباب فر ميع االستتداي غير الطبر للمتدرا ،   االقتضاء، ارو قمر 

التزاملا باحتراي احماية اتإزيز جميع ح وق اىناأأأأأأأأأأأأأان االحريا  األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية االكرامة  اإذ تإااد تفكيد  
 المتفصلة ل فراد كافة اسيادة ال انون لد  صوت اتيتيز الاياسا  المتإل ة بالمتدرا ، 

( عل  الرأأإيد الدالر 19- التحديا  الرارية التر تطرحلا جائحة مرر فيراس كورانا )كوفيد ب   اإذ تاأألم  
ااىقليمر االوطير، االتر ربما فاقمت البطالة اقضأأأأأأإتت ميظوما  الدعم االجتماعر اعم ت عدي الماأأأأأأاااة اقثر  

األنشأأأطة األخر     فر سأأأبل عيأل األشأأأتا  المإرضأأأيح للزراعة غير المشأأأراعة لمحاصأأأيل المتدرا ، دل  جانب 
غير المشأأأأأأأأأأراعة التر تترأأأأأأأأأأل بالمتدرا  االتر قد تؤدي دل  ويادة فر رز  الزراعة غير المشأأأأأأأأأأراعة افر الارائم  
المترأأأأأأأأأأأأألأة بأالمتأدرا ، ارر تحأديأا  ربمأا قعأاقأت ت أدي جلود التيميأة البأد لأة، اإذ تؤكأد قرميأة التإأاان الأدالر فر  

 نحو شامل عل  قساس الماؤالية الإامة االمشتركة، مواصلة التردي للز  التحديا  امواجلتلا عل  

بأانإ أاد اجتمأاع فريق التبراء المإير بأالتيميأة البأد لأة، عبر اىنترنأت، حور موضأأأأأأأأأأأأأوع "تإزيز  اإذ ترحأب   
االسأأتدامة فر ماار التيمية البد لة"، الزي اسأأتضأأافته قلمانيا ابيرا اتا ليد امكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا   

، اشأأاركت فيه الدار األعضأأاء اميظما  دالية اممثلون عح 2022كانون الثانر/ يا ر    27ا  26ة،  ومر االاريم 
 الماتمع المدنر ااألاساط األكاديمية، 

بفن برامج التيمية البد لة يمكح قن تاأأأألم فر الالود التر تبزللا الدار األعضأأأأاء لمإالاة قاجه   اإذ تاأأأألم  
الضأأأأأأأأأإر اىناأأأأأأأأأانر، اميلا الت ر االبطالة اانإداي التر  االتمييز االتلميأل االجتماعر، دل  جانب تإزيزرا عل  

 ، 2030لتطة التيمية الماتدامة لإاي نحو متبادر الالود الرامية دل  تح يق قرداو التيمية الماتدامة، اف ا 

الدار األعضأأاء عل  ويادة الالود الرامية دل  تإزيز برامج التيمية البد لة لدعم الاأأكان  تشأأاع  - 1 
المتفثريح بالزراعة غير المشأأراعة لمحاصأأيل المتدرا  قا المإرضأأيح للا، باأأبل ميلا اليلج التر تاأأيِرررا األسأأواق،  

(  19- امية دل  دعادة البياء بشأأأأأأأأأكل قفضأأأأأأأأأل بإد جائحة مرر فيراس كورانا )كوفيد مما قد ياأأأأأأأأألم فر الالود الر 
باسأتتداي قفضأل الممارسأا  االدراس الماأتتادة مح مبادث األمم المتحدة اىرشأادية المتإل ة بالتيمية البد لة، اتإااد  

لتيمية الماأأأأأتدامة االترأأأأأدي فر رزا الرأأأأأدد تفكيد طابع التكامل االتإاضأأأأأد بيح الالود الرامية دل  تح يق قرداو ا 
 لمشكلة المتدرا  الإالمية    بتإالية 

بضرارة ويادة الالود الوطيية ااىقليمية االدالية الرامية دل  الترايج لبدائل اقترادية مادية،   تالم  - 2 
جلا  خاصأأأأأأأأة لرأأأأأأأأالل الماتمإا  المحلية المتفثرة بالزراعة غير المشأأأأأأأأراعة لليباتا  المتدرة ابرأأأأأأأأيع المتدرا  اإنتا 

ااالتاار بلا برأأورة غير مشأأراعة، اغيررا مح األنشأأطة غير المشأأراعة المترأألة بالمتدرا  فر المياطق الحضأأرية  

 __________ 

 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619ع 
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االريفية، قا المإرضة لزلك، بوسائل ميلا اضع برامج تيمية بد لة شاملة، اتشاع الدار األعضاء، تحقي ا للز  الغاية،  
 ضمان انتتاع جميع األشتا  ميلا عل  قدي المااااة   عل  اليظر فر تيتيز تدخال  دنمائية التوجه، مع 

بأأأفرميأأأة جمع البيأأأانأأأا  اإجراء البحوع اتبأأأادر المإلومأأأا  االتبرا  بشأأأأأأأأأأأأأأأأفن الالود   تإترو  - 3 
ااىنااوا  االتحديا  اقفضأأأل الممارسأأأا  ب ية تحد د األسأأأباب االإوامل التر تدفع دل  وراعة محاصأأأيل المتدرا   

اأائل االجتماعية االقترأادية ذا  الرألة بالمتدرا  االمتإل ة بالزراعة غير المشأراعة غير المشأراعة امإالاة الم 
لليباتا  المتدرة ابريع المتدرا  اإنتاجلا ااالتاار بلا برورة غير مشراعة، بما فر ذلك التحديا  التر تطرحلا  

   ، اتدعو قصحاب المرلحة المإيييح دل  ت ديم دسلاما  بلزا الشفن 19- جائحة كوفيد 

الدار األعضأأاء عل  اضأأع سأأياسأأا  ابرامج تفخز فر االعتبار ت ييما ياأأتيد دل  األدلة   تشأأاع  - 4 
اي وي عل  قواعأد علميأة ل ثر الأزي قأد  ترتأب عل  التيميأة البأد لأة فر وراعأة المحأاصأأأأأأأأأأأأأيأل غير المشأأأأأأأأأأأأأراعأة التر 

راعة، افر التيميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الريتيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة تاتتدي فر دنتاج الإ اقير المتدرة االمؤثرا  الإ لية اصيإلا برورة غير مش 
 ااالجتماعيأأأة ااالقتراد أأأة، بما فأأر ذلك البإد الاياانر المترل بلا، االبيئة  

للزراعة  الدار األعضأأأأأاء عل  القياي، فر دطار جلود التيمية البد لة، بدراسأأأأأة ما  تشأأأأأاع قيضأأأأأا  - 5 
ار عل  البيئة، قد  ؤدي دل  دوالة الغابا  غير المشأأأأراعة للمحاصأأأأيل الماأأأأتتدمة فر دنتاج المتدرا  مح قثر ضأأأأ 

اتلوع التربة االميا ، ابالترأأأأأأأأأأدي لزلك األثر، اباغتياي التر  التر تتيحلا التيمية البد لة عل  صأأأأأأأأأأإيد المحافظة  
 عل  البيئة ااستتداملا استتداما ماتداما احماية التيوع البيولوجر  

لاأأياسأأا  االتدابير الرامية دل  التتفيف مح الدار األعضأأاء عل  مراعاة اتإزيز ا  تشأأاع كزلك  - 6 
آثار تغير المياخ االتكيف مإه االمحافظة عل  التيوع البيولوجر اغير ذلك مح الاأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأا  االتدابير الرامية دل   
  حماية البيئة عيد تيتيز برامج التيمية البد لة، اعيد االقتضاء، برامج التيمية البد لة الوقائية فر سياق سياسا  طويلة 

 األمد اشاملة اماتدامة اإنمائية التوجه امتواونة لمراقبة المتدرا   

الدار األعضأاء عل  ترأميم اتيتيز برامج للتيمية البد لة، حاأب االقتضأاء، بطرق ت لل  تشأاع  - 7 
قيضأأأأأأأأأأا مح اآلثار الاأأأأأأأأأألبية المترتبة عل  البيئة اتاأأأأأأأأأألم فر جلود المحافظة عليلا، اعل  اىحاطة علما بالتر  

حة ىتاحة اصأأأأأأأأور الماتمإا  المحلية المتفثرة بالزراعة غير المشأأأأأأأأراعة لليباتا  المتدرة قا المإرضأأأأأأأأة للا، المتا 
حاأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأاء، لالسأأأأأأأأأأأأتثمار الإاي االتا  االتمويل المتإلق بالمياخ، اكزلك بمتططا  قرصأأأأأأأأأأأأدة الكربون  

 االمدفوعا  م ابل خدما  اليظم اىيكولوجية، اف ا للتشريإا  الداخلية  

الدار األعضأأأأاء عل  تحاأأأأيح ت ييم قثر برامج التيمية البد لة، بما فر ذلك برامج  تشأأأأاع قيضأأأأا   - 8 
التيمية البد لة الوقائية، حاأأأأب االقتضأأأأاء، ب ية ويادة فإاليتلا، باأأأأبل ميلا اسأأأأتتداي مؤشأأأأرا  التيمية البشأأأأرية ذا   

  ، بما  تماش  مع قرداو التيمية الماتدامة  الرلة االمإا ير المترلة باالستدامة البيئية اغير ذلك مح القياسا 

الأأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء دل  قن تراعر، فر تيتيأأزرأأا برامج التيميأأة البأأد لأأة، قرميأأة االتتأأاقأأا    تأأدعو  - 9 
ح الماتمإا  المحلية مح تح يق تيمية ماتدامة فيلا    الماتمعية التر تمكِر

الدار األعضأأاء عل  ددماج ميظور جياأأانر فر جميع مراحل صأأوت اتيتيز ارصأأد ات ييم    تشأأاع  - 10 
ضأمان دشأراك الياأاء فر كل ذلك، ااسأتحداع اتإميم تدابير مراعية ليوع الايس امالئمة للاأح برامج التيمية البد لة، ا 

تراعر ما للياأأأاء االتتيا  مح احتياجا  خاصأأأة اما  واجليه مح ظراو خاصأأأة فيما  تإلق بالزراعة غير المشأأأراعة  
 ق الحضرية االريفية  لمحاصيل المتدرا  ااألنشطة األخر  غير المشراعة المترلة بالمتدرا  فر المياط 

بفرمية دار الرجار االتتيان اإسأألاملم فر تح يق الماأأاااة بيح الاياأأيح فر برامج التيمية    تاأألم  - 11 
البد لة، اتشأاع الدار األعضأاء عل  تإزيز مشأاركة الرجار االتتيان مشأاركة فاعلة فر تيتيز الاأياسأا  الرامية دل   

 التيمية البد لة   تإميم مراعاة الميظور الاياانر فر برامج 
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الدار األعضأأأاء عل  دعم تمكيح امشأأأاركة الماتمإا  المحلية، بما فر ذلك الشأأأباب،  تشأأأاع  - 12 
فر ترأأأأأأأأميم اتيتيز برامج التيمية البد لة، بما فر ذلك، حاأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأاء، برامج التيمية البد لة الوقائية، مح قجل  

 الماارمة فر استدامة الماتمإا  المحلية  

الرأألة   لمؤسأأاأأا  المالية الدالية اكيانا  األمم المتحدة االميظما  غير الحكومية ذا  ا  تدعو  - 13 
امؤساا  ال طاع التا ، حاب االقتضاء، دل  اليظر فر ويادة ما ت دمه مح دعم، بطرائق ميلا التمويل الطويل  

يأز بأدائأل اقترأأأأأأأأأأأأأأاديأة ماأديأة، األمأد االمرن، لتيتيأز برامج شأأأأأأأأأأأأأأاملأة امتواونأة دنمأائيأة التوجأه لمراقبأة المتأدرا  اتيت 
اخرأوصأا برامج للتيمية البد لة، تشأمل، حاأب االقتضأاء، برامج التيمية البد لة الوقائية، باالسأتياد دل  االحتياجا  

المشأأأأأأأأراعة لمحاصأأأأأأأأيل   ااألالويا  الوطيية الماأأأأأأأأتبانة، لرأأأأأأأأالل المياطق االتئا  الاأأأأأأأأكانية المتفثرة بالزراعة غير 
اذلك ب ية ميع تلك الزراعة االحد ميلا اال ضأأأاء عليلا، اتشأأأاع الدار عل  قن تظل،    المتدرا  قا المإرضأأأة للا، 

 دل  ققر  مد  ممكح، افية اللتزاملا ال وي بتمويل تلك البرامج  

بورقأأة االجتمأأاع التر اشأأأأأأأأأأأأأتركأأت فر ت أأديملأأا قلمأأانيأأا ابيرا اتأأا ليأأد امكتأأب األمم   تحيط علمأأا  - 14 
ة االمإيونة "تإزيز االسأأأأأأأتدامة فر ماار التيمية البد لة"، مع مراعاة طابإلا غير المتحدة المإير بالمتدرا  االاريم 

 الملزي اقنلا ال تإبر بالضرارة عح موقر جميع المشاركيح  

الدار األعضأأأاء عل  مواصأأألة تبادر الدراس الماأأأتتادة اقفضأأأل الممارسأأأا  االتبرا ،   تشأأأاع  - 15 
حوار بشأفن الاأياسأا  االبرامج اىنمائية التوجه لمراقبة المتدرا ،  مح خالر جلا  ميلا لاية المتدرا ، اتإزيز ال 

 اكزلك بشفن تيتيز مبادث األمم المتحدة اىرشادية المتإل ة بالتيمية البد لة  

الدار األعضأأأأأأأاء عل  دقامة شأأأأأأأراكا  فيما بييلا، اكزلك مع جميع قصأأأأأأأحاب    تشأأأأأأأاع قيضأأأأأأأا  - 16 
المرلحة المإيييح، بما فر ذلك الميظما  اىقليمية االدالية اال طاع التا  االماتمع المدنر االمؤساا  المالية، 

 اتإزيز ال ائم ميلا، فيما  تإلق بتيتيز مشاريع ابرامج التيمية البد لة  

د رة التيتيأأزيأأة لمكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا  االاريمأأة قن ت أأدي دل   دل  المأأ   تطلأأب  - 17 
 اللاية فر دارتلا الاادسة االاتيح ت ريرا عح تيتيز رزا ال رار  

الدار األعضأأأأأأأاء اسأأأأأأأائر الالا  المانحة دل  توفير موارد مح خارج الميزانية ل غرار   تدعو  - 18 
 تحدة اإجراءاتلاع المبيية قعال  اف ا ل واعد األمم الم 

  
 2/ 65القرار    
تعزيز التعاون الدولي من أجل معالجة الصالت بين االتجار غير المشروع بالمخدرات    

 واالتجار غير المشروع باألسلحة النارية 
 ،متدرا دنَّ لاية ال 
بفن مشأأأأأكلة المتدرا  الإالمية تظل ماأأأأأؤالية عامة امشأأأأأتركة  يبغر مإالاتلا ضأأأأأمح دطار   دذ تاأأأأألم 

متإدد األطراو مح خالر تإاان دالر فإار امإزو، اتتطلب اتباع نلج متكامل امتإدد التتررا  امتإاضد 
 امتواون اشامل اماتيد دل  قدلة علمية، 

دواء قن الميظما  اىجرامية تتاأأأأألل ب وة باألسأأأأألحة اليارية المتار بلا برأأأأأورة  اإذ ياأأأأأااررا بالل ال لق 
 اموظتر دنتاذ ال انون لماتويا  عالية مح الإير ااألذ ،  عامة الياس غير مشراعة، األمر الزي يإرر

يأة  قن المتاريح بأالمتأدرا  ي بلون بأاألسأأأأأأأأأأأأأألحأة اليأاريأة قا يطلبونلأا كمأدفوعأا  عيي  اإذ تالحظ مع ال لق 
م ابل المتدرا  المتار بلا برورة غير مشراعة، اإذ ياااررا ال لق ألنلم  تمكيون نتياة لتلك التاارة مح ويادة 
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قدراتلم بالحرأور عل  طائتة ااسأإة مح األسألحة اليارية المتار بلا برأورة غير مشأراعة ايشأكلون تلد دا كبيرا 
 لليئا  دنتاذ ال وانيح،

دواء الثمح البأارظ الأزي  تكبأَّد  الماتمع ااألفراد ااألسأأأأأأأأأأأأأر نتياأة للرأأأأأأأأأأأأأال  بيح عح ال لق البأالل  اإذ تإرب  
االتاار غير المشأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأراع باألسأألحة اليارية، اتإرب عح دجالللا التا  ألالئك الز ح  

لموظتر ريئا  الرعاية  ضأأأأأحوا بفرااحلم فر رزا الاأأأأأبيل، اخرأأأأأوصأأأأأا  موظتر قجلزة دنتاذ ال انون اال ضأأأأأاء، اكزلك  
 الرحية اميظما  الماتمع المدنر االمتطوعيح فيلا الز ح  يزران حياتلم لمواجلة رز  الظاررة امإالاتلا، 

دل  اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشأأأراع بالمتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاأأأية   اإذ تشأأأير 
االتتاقية فر د باجتلا قرمية ت وية اتإزيز الوسأأأأأأأأائل ال انونية التإالة للتإاان  ، التر ُتدرك األطراو فر ( 13) 1988

 الدالر فر الماائل الايائية لغرر ميع األنشطة اىجرامية الدالية فر االتاار غير المشراع،

،  2021كانون األار/دياأأأأأأأأأأأأأمبر   16المؤرخ   76/188دل  قرار الامعية الإامة  اإذ تشأأأأأأأأأأأأأير قيضأأأأأأأأأأأأأا 
االمإيون "التإاان الدالر عل  الترأدي لمشأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا"، الزي قرابت فيه الامعية بالدار 

اسأأائر قشأأكار    المتدرا األعضأأاء دل  مواجلة التحديا  التطيرة التر تطرحلا الرأأال  المتزا دة بيح االتاار ب 
ما فيلا االتاار باألشأتا  اباألسألحة اليارية االارائم الاأيبرانية اغاأل األموار، افر بإ  الاريمة الميظمة، ب 

 الحاال  جرائم اىرراب التر تشمل غال األموار المرتبط بتمويل اىرراب،

بشأأأأأأأأأأفن الرأأأأأأأأأأال  بيح    2008آذار/مارس  14المؤرخ   51/11دل  قنلا، فر قراررا    اإذ تشأأأأأأأأأأير كزلك 
االتاار غير المشأأأأأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأأأأأأراع باألسأأأأأأأألحة اليارية، قكد  مح جد د ترأأأأأأأأميم الدار  
األعضأأأأأأأأأاء عل  مكافحة آفة االتاار بالمتدرا  ااألنشأأأأأأأأأطة اىجرامية ذا  الرأأأأأأأأألة، بما فر ذلك االتاار غير 

 المشراع باألسلحة اليارية االزخيرة،

دل  جميع االلتزاما  المترأألة بالترأأدي للتحديا  التر تطرحلا الرأأال  بيح االتاار غير  إذ تشأأيرا  
المشأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأأراع باألسأأأألحة اليارية، برأأأأيغتلا الواردة فر اىعالن الاأأأأياسأأأأر اخطة  

، االبيان  ( 14) ا  الإالميةالإمل بشأأأفن التإاان الدالر صأأأوب اسأأأتراتياية متكاملة امتواونة لمواجلة مشأأأكلة المتدر 
، لتيتيز الدار األعضأاء 2014الرفيع الماأتو ، فر عاي   المتدرا الوواري المشأترك الميبثق عح اسأتإرار لاية  

اىعالن الاأأأأأأياسأأأأأأر اخطة الإمل بشأأأأأأفن التإاان الدالر صأأأأأأوب اسأأأأأأتراتياية متكاملة امتواونة لمواجلة مشأأأأأأكلة  
ة للدارة االسأأأأأأأأأتثيائية الثالثيح للامعية الإامة المإيونة "التزاميا المشأأأأأأأأأترك  ، االوثي ة التتامي ( 15) الإالمية  المتدرا 

، فضأأأأال عح اىعالن الوواري بشأأأأفن تإزيز ( 16) بالترأأأأدي لمشأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا عل  نحو فإَّار"
ي لمشأأأأأأكلة  دجراءاتيا عل  الرأأأأأأإيد الوطير ااىقليمر االدالر ابتغاء التإايل بتيتيز التزاماتيا المشأأأأأأتر  كة بالترأأأأأأدِر

، الزي اعتمد خالر الازء الوواري مح الدارة الثانية االاأأأأأأأأأأأأتيح للاية المتدرا ،  ( 17) المتدرا  الإالمية امواجلتلا
 ،2019آذار/مارس  15ا 14المإ ود فر فيييا  ومر 

شأأأأأراع الرأأأأأكوك الدالية ااىقليمية ذا  الرأأأأألة المإتمدة لميع االتاار غير الم  اإذ تضأأأأأع فر اعتباررا 
 باألسلحة اليارية امكافحته، 

 __________ 

 ع27627 عNo ,1582 عvolالمرجع نتاه،  (13) 
 ، الترل األار، ال ام جيمعE/2009/28انظر الوثي ة  (14) 

 (، الترل األار، ال ام جيمعE/2014/28) 8، الملحق رقم 2014انظر الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر،  (15) 

 ، المرفقع30/1-الإامة دا قرار الامعية (16) 

 (، الترل األار، ال ام باءعE/2019/28) 8، الملحق رقم 2019انظر الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر،  (17) 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/188
http://undocs.org/ar/A/RES/76/188
http://undocs.org/ar/E/2009/28
http://undocs.org/ar/E/2014/28
http://undocs.org/ar/E/2019/28
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قن برنامج الإمل المتإلق بميع االتاار غير المشأأراع باألسأألحة الرأأغيرة ااألسأألحة التفيتة   اإذ تالحظ 
، الزي قعربت فيه الدار المشاركة فر مؤتمر األمم المتحدة المإير ( 18) مح جميع جوانبه امكافحته اال ضاء عليه

حة الرأأأأغيرة ااألسأأأألحة التفيتة مح جميع جوانبه، المإ ود فر نيويورك فر التترة باالتاار غير المشأأأأراع باألسأأأأل
عح قل لا دواء الرأألة الوثي ة بيح جملة قمور ميلا الاريمة الميظمة ااالتاار  ،2001تموو/ وليه   20دل   9مح 

 بالمتدرا  ااالتاار غير المشراع باألسلحة الرغيرة ااألسلحة التفيتة،

ود التر  بزللا مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة لتحليل الرأأأأال  بيح  بالال  اإذ تإترو 
االتاار غير المشأأأأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأأأأأراع باألسأأأأأأألحة اليارية، افر ت ديم الماأأأأأأأاعدة دل  الدار  

 األعضاء، بياء عل  طلبلا، فر التردي لتلك التحديا ،

، التر ُبحثت فيلا  ( 19) 2020مية بشأأأأأأأأفن االتاار باألسأأأأأأأألحة اليارية لإاي بالدراسأأأأأأأأة الإال اإذ تحيط علما   
 الرال  بيح االتاار باألسلحة اليارية ااالتاار بالمتدرا ،

بفن الالود الرامية دل  الترأأأأأأأأأأدي بتإالية لمشأأأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية االالود الرامية دل   اإذ تاأأأأأأأأأألم 
، 16، بمأا فيلأا اللأدو ( 20) 2030طأة التيميأة الماأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة لإأاي  تح يق قرأداو التيميأة الماأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة الواردة فر خ

 المتإلق بالاالي االإدر االمؤساا  ال وية، رر جلود متكاملة يإزو بإضلا بإضا،

عل  قرمية الترأأأأدي بطري ة متكاملة للتحدي الإالمر الزي تشأأأأكله الرأأأأال  المتإددة  تشأأأأدد -1 
األاجه بيح االتاار غير المشأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأأراع باألسأأأألحة اليارية، مع التاأأأأليم فر الوقت  

 نتاه بالتحديا  المحددة االمتزا دة التر تشلدرا متتلر مياطق الإالم 

امكأافحأة الرأأأأأأأأأأأأأأال  بيح االتاأار غير المشأأأأأأأأأأأأأأراع بأالمتأدرا  ااالتاأار غير   قن ميع  تؤكأد -2 
 المشراع باألسلحة اليارية يالمان فر ت وي  قدرا  المتاريح بالمتدرا  

الدار األعضأاء عل  تحاأيح مإالاة البإد اىناأانر للتحديا  التر تطرحلا الرأال    تشأاع -3 
غير المشأأأأراع باألسأأأألحة اليارية، اتاأأأألم بفرمية اليظر فر حالة  بيح االتاار غير المشأأأأراع بالمتدرا  ااالتاار 

 ضحايا تلك الارائم، بمح فيلم قسر قالئك الز ح ف داا قرااحلم مح الموظتيح فر ماار دنتاذ ال انون 

الدار عل  اتتاذ التدابير المياسأأأأبة التر تتاأأأأق مع قطررا ال انونية المحلية االتزاما    تشأأأأاع -4 
رأأأأأأأأكوك الدالية التر رر طرو فيلا، فضأأأأأأأأال عح االلتزاما  الدالية األخر  ذا  الرأأأأأأأألة،  كل ميلا بموجب ال

حاأب االقتضأاء، مح قجل ميع امكافحة الرأال  بيح االتاار غير المشأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأراع 
 باألسلحة اليارية 

تاقيا  االرأأأكوك الدار األعضأأأاء دل  قن تاأأأتتيد بالكامل، حاأأأب االقتضأأأاء، مح االت  تدعو -5 
الدالية ااىقليمية لمراقبة المتدرا  التر رر طرو فيلا االتر تتياار االتاار غير المشأأأأأأأراع باألسأأأأأأألحة اليارية، 
اقن تإاأل بالودرأا الراميأة دل  تيتيأز االلتزامأا  الأداليأة لكأل ميلأا اتح يق االلتزامأا  التر تإلأد  بلأا فر اثأائق 

 لماائل، اف ا للتشريإا  المحلية الاياسا  الإامة ذا  الرلة بلز  ا

الدار األعضأأأأأاء عل  اعتماد اسأأأأأتراتيايا  مياأأأأأ ة ىدارة الحداد اتدعيم ما رو قائم  تشأأأأأاع -6 
ميلا، دذا لزي األمر، فضأأأأأأال عح ويادة قدرة اكاال  مراقبة الحداد اإنتاذ ال انون، بوسأأأأأأائل ميلا ت ديم الماأأأأأأاعدة 

 __________ 

 ت رير مؤتمر األمم المتحدة المإير باالتاار غير المشراع باألسلحة الرغيرة ااألسلحة التفيتة مح جميع جوانبه، نيويورك، ( 18)
 ع 24(، الترل الرابع، الت رة A/CONF.192/15) 2001تموو/ وليه   9-20

(19) United Nations publication, 2020Global Study on Firearms Trafficking 2020, ع 
 ع70/1قرار الامعية الإامة ( 20)

http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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د طلبلا، ارر تشأأأمل عيد االقتضأأأاء توفير المإدا  االتكيولوجيا، مع ما  لزي  الت يية، اال سأأأيما للبلدان اليامية عي 
مح تدريب ادعم فر ماار الرأأأيانة، مح قجل ميع ارصأأأد امكافحة االتاار غير المشأأأراع بالمتدرا  ااالتاار 

 غير المشراع باألسلحة اليارية 

ميأة االأداليأة، اعيأد  الأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأاء عل  تإزيز التأدابير الوطييأة ااىقلي   تشأأأأأأأأأأأأأأاع قيضأأأأأأأأأأأأأأا -7 
االقتضأأأأأاء، ال واعد االلوائل التيظيمية الرامية دل  تإزيز التإاان الإملياتر مح قجل ميع المتاريح بالمتدرا  مح 

 االتاار غير المشراع باألسلحة اليارية 

بالدار األعضأأأاء قن تواصأأأل تبادر المإلوما  اتوفير التإاان ال ضأأأائر، بما  تتق مع  تليب -8 
 انونية المحلية، اذلك لتحد د اتحري الرأأال  المحتملة بيح االتاار غير المشأأراع بالمتدرا  ااالتاار قطررا ال

 غير المشراع باألسلحة اليارية 

بالحاجة دل  مواصألة الترأدي ل ثر الاألبر للرأال  بيح االتاار غير المشأراع بالمتدرا   تاألم  - 9 
ااالتاار غير المشأأأأأأراع باألسأأأأأألحة اليارية عل  حياة الياأأأأأأاء االرجار االتتيا  االتتيان، اتدعو الدار األعضأأأأأأاء، دل  

يلا، اذلك اف ا  للتشأأأأأأريإا  المحلية امع تإميم مراعاة الميظور الاياأأأأأأانر فر ميع تلك الارائم امكافحتلا اال ضأأأأأأاء عل 
 مراعاة ال رارا  ذا  الرلة الرادرة عح لاية المتدرا  اااللتزاما  الاياسية بشفن رز  الماائل  

الميظمأأأا  الأأأداليأأأة ااىقليميأأأة ذا  الرأأأأأأأأأأأأأألأأأة، اال طأأأاع التأأأا ، االميظمأأأا  غير   تأأأدعو -10 
دذكاء الوعر بالرأال  ال ائمة بيح االتاار غير المشأراع   الحكومية، ااألاسأاط األكاديمية، االماتمع المدنر دل 

بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأراع باألسأأألحة اليارية، اإل  اىسأأألاي فر الالود التر تبزللا الدار للترأأأدي للز  
 التحديا ، عيد االقتضاء 

التدريب فر  قن الالود المبزالة لمكافحة االتاار بالمتدرا  يمكح قن تاأأأأأأأأتكمل بتوفير    تؤكد -11 
ماار مكافحة االتاار غير المشأأأأأأأراع باألسأأأأأأألحة اليارية لموظتر دنتاذ ال انون الماأأأأأأأؤاليح عح التح يق فر رز  
األنشأأأأأأأأأأطة، حيثما كان ذلك مياسأأأأأأأأأأبا امتاأأأأأأأأأأ ا مع األطر ال انونية ااىدارية المحلية لكل ميلم، اتشأأأأأأأأأأاع الدار  

لتإاان الثيائر االمتإدد األطراو، بوسأائل ميلا البرامج األعضأاء ذا  التبرة فر رزا الماار عل  تإزيز اويادة ا
التر  أأد ررأأا مكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا ، االتر تركز عل  بيأأاء ال أأدرا  االتأأدريأأب، اعل  تبأأادر 

 التبرا  اقفضل الممارسا ، حيثما كان ذلك متيدا  

قن  واصأأأأل ت ديم الماأأأأاعدة دل   دل  مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة  تطلب -12 
الأأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء، بيأأاء عل  طلبلأأا، فيمأأا  تإلق بامع البيأأانأأا  اإجراء البحوع، اكأأزلأأك تبأأادر المإلومأأا  
االسأأأأأأتتبارية االتحليال  عيد االقتضأأأأأأاء، للكشأأأأأأر عح نطاق الرأأأأأأال  بيح االتاار غير المشأأأأأأراع بالمتدرا   

 ك رريا  بتوافر موارد مح خارج الميزانية ااالتاار غير المشراع باألسلحة اليارية، اذل

الدار األعضأأأأأأأأأأأأاء دل  تإزيز التإاان عل  التدابير التر تتتزرا للترأأأأأأأأأأأأدي للتلد دا   تدعو -13 
المترأألة بالتطورا  التكيولوجية اتغير قسأأاليب الإمل لالتاار غير المشأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأراع 

 باألسلحة اليارية، اذلك بدعم مح مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة 

مواصلة مياقشة التحديا  التر تطرحلا الرال  بيح االتاار غير المشراع بالمتدرا    ت رر -14 
 ااالتاار غير المشراع باألسلحة اليارية االتردي للا عل  نحو قفضل 

الدار األعضأأاء اسأأائر الالا  المانحة دل  توفير موارد مح خارج الميزانية ل غرار   تدعو -15 
  عد األمم المتحدة اإجراءاتلاالمبيية قعال  اف ا ل وا 
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دل  المأد رة التيتيأزيأة لمكتأب األمم المتحأدة المإير بأالمتأدرا  االاريمأة قن تإرر رأزا   تطلأب -16 
ال رار عل  لاية ميع الاريمة االإدالة الايائية اعل  مؤتمر األطراو فر اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة الاريمة 

 الميظمة عبر الوطييةع
  

 3/ 65  القرار   
تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لتسريب المواد الكيميائية غير المجدولة التي يكثر  

 استخدامها في صنع المخدرات بصورة غير مشروعة والنتشار السالئف المحورة 

 دن لاية المتدرا ، 

تتأاقيأة الوحيأدة التزاملأا بتح يق الغأايأا  ااألرأداو ابتيتيأز االلتزامأا  اليأاشأأأأأأأأأأأأأئأة عح اال   دذ تؤكأد مح جأد أد  
،  ( 22) 1971، ااتتاقية المؤثرا  الإ لية لاأأأية ( 21) 1972، برأأأيغتلا المإدلة ببراتوكور سأأأية 1961للمتدرا  لاأأأية 

 ، ( 23) 1988ااتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية  

اىعراب عح بالل ال لق دواء جاأأأأأأأأأأأأأأامة اتزا د اىنتاج االرأأأأأأأأأأأأأأيع للمتدرا  االمؤثرا  الإ لية   اإذ تكرر 
االطلب عليلا ااالتاار فيلا برأأأورة غير مشأأأراعة، مما يشأأأكل تلد دا خطيرا لرأأأحة البشأأأر ارفارلم اسأأأالمتلم  

 ايلحق الضرر باألسس االقترادية االث افية االاياسية للماتمع،

تزاملا الراسأأأأم بضأأأأمان مإالاة جميع جوانب خت  الطلب عل  المتدرا  االتدابير ال  اإذ تؤكد ماددا   
ذا  الرأأأأأأأأأأأأأألأة، اخت  عرر المتأدرا  االتأدابير ذا  الرأأأأأأأأأأأأأألأة، االتإأاان الأدالر، عل  نحو  توافق تمأامأا مع 

حتراي  ، فر ظل اال( 24) م اصأأأأأأأأأأد امبادث ميثاق األمم المتحدة اال انون الدالر ااىعالن الإالمر لح وق اىناأأأأأأأأأأان
التاي لاأأأأأأيادة الدار اسأأأأأأالمتلا اىقليمية المبدق عدي التدخل فر الشأأأأأأؤان الداخلية للدار الاميع ح وق اىناأأأأأأان 
 االحريا  األساسية االكرامة المتفصلة ل فراد كافة المبدقي التاااي فر الح وق ااالحتراي المتبادر بيح الدار،

التزاملا بتإزيز الالود الرامية دل  الترأأأأأأأأأأدي للتحديا  ااألخطار الماأأأأأأأأأأتادة   اإذ تؤكد ماددا  قيضأأأأأأأأأأا   
الإالمية اإل  مواجلة رز  التحديا  ااألخطار، اتالحظ    المتدرا االماأأأأأأأأأأتمرة المرتبطة باميع جوانب مشأأأأأأأأأأكلة  

سأأأا  ابرامج الحاجة دل  الترأأأدي بتإالية للح ائق ااالتاارا  المتغيرة االظراو ال ائمة، مح خالر األخز باأأأيا
، تراعر ما للا مح تبإا  عبر الحداد، اتكون متواف ة مع االتتاقيا  المتدرا شأأأأاملة امتكاملة امتواونة لمراقبة 

اسأأأأأائر الرأأأأأكوك الدالية ذا  الرأأأأألة، االتزاملا بتإزيز التإاان عل  الرأأأأأإيد   المتدرا الدالية الثالع لمراقبة  
 الدالر ااىقليمر ادان اىقليمر،

بفن مشأأأأكلة المتدرا  الإالمية تظل ماأأأأؤالية عامة امشأأأأتركة  يبغر مإالاتلا ضأأأأمح دطار   إذ تاأأأألما  
متإدد األطراو مح خالر تإاان دالر فإار امإزو، اتتطلب اتباع نلج متكامل امتإدد التتررا  امتإاضد 

 امتواون اشامل اماتيد دل  قدلة علمية،

عزملا، فر دطار اثائق الاأأأأأأياسأأأأأأة الإامة الحالية، عل  جملة قمور ميلا ميع تاأأأأأأريب   اإذ تإااد تفكيد 
 الاالئر ااالتاار بلا برورة غير مشراعة االحد ميلما بدرجة كبيرة االإمل عل  ال ضاء عليلما،

 __________ 

 (21) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152ع 
 عvol. 1019, No. 14956المرجع نتاه،  (22) 
 عvol. 1582, No. 27627المرجع نتاه،  (23) 
 (ع3-قلر )د 217قرار الامعية الإامة  (24) 
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دار  بفن المواد الكيميائية غير المادالة رر مواد كيميائية لم ُتدرج فر الادار األار قا الا تاأأأأأأأأألماإذ  
، اقد ُياأأأأأأتتدي بإضأأأأأألا فر الرأأأأأأيع غير المشأأأأأأراع للمتدرا  االمؤثرا  الإ لية، 1988الثانر مح اتتاقية سأأأأأأية  

ايمكح قن تشأأأمل قيضأأأا الاأأأالئر المحورة، ارر مواد اثي ة الرأأألة بالاأأأالئر التاضأأأإة للمراقبة اقريبة كيميائيا   
ا باأألولة دل  مادة خاضأأإة للمراقبة، اليس للا ميلا اترأأيع لغرر التحا ل عل  تدابير المراقبة، ايمكح تحويلل

 ،عادة قي استتداي مشراع مإترو به اال ياري تدااللا عل  نطاق ااسع

دواء التحديا  التر تترضأأأأألا المواد الكيميائية غير التاضأأأأأإة للمراقبة، بما فر ذلك   اإذ ياأأأأأااررا ال لق 
اإذ تاأأأأأأأأأأأألم بفنه عل  الرغم مح قن دضأأأأأأأأأأأأافة المواد الاأأأأأأأأأأأأالئر المحورة، عل  الالود الدالية لمراقبة المتدرا ،  

تظل قكثر التدابير فإالية للقياي بتحرك عالمر فر رزا   1988الكيميائية ذا  األالوية دل  جدالر اتتاقية سأأأأأأأأأأأأية 
الرأأأأأأأأأأأأأأدد، فألن الاأدالأة الأداليأة كثيرا مأا  تبإلأا انتتأار فر عأدد المضأأأأأأأأأأأأأأبوطأا  التر تيطوي عل  تلأك المواد 

 الئر بد لة غير خاضإة للمراقبة،الكيميائية اظلور س

- التحديا  الياشأأأأأأأئة عح جملة قمور ميلا جائحة مرر فيراس كورانا )كوفيد  اإذ تضأأأأأأأع فر اعتباررا 
(، االتحديا  التر تواجللا بإ  الدار األعضأأاء فر الترأأدي لتاأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر 19

مشأأأأأراعة االنتشأأأأأار الاأأأأأالئر المحورة، فضأأأأأال عح االتاا    يكثر اسأأأأأتتداملا فر صأأأأأيع المتدرا  برأأأأأورة غير
 المتزا د فر دنتاج المتدرا  االمؤثرا  الإ لية االطلب عليلا ااالتاار بلا برورة غير مشراعة،

، الأزي ققر  فيأه الليئأة بأفنأه ال ( 25) 2021بت رير الليئأة الأداليأة لمراقبأة المتأدرا  لإأاي  اإذ تحيط علمأا   
لطائتة المواد الكيميائية اطرائق الرأأأيع التر يحتمل قن تاأأأتتدي فر صأأأيع المتدرا  غير توجد عمليا قي حداد 

المشأأراع، اال سأأيما صأأيع المتدرا  االصأأطياعية، اقن مح المتلوي عل  نطاق ااسأأع قن اسأأتمرار ظلور المواد 
رة فر عمليا  صأأأأأأأيع المتدرا  غير المشأأأأأأأراعة يمث  ل تحديا رئياأأأأأأأيا  الكيميائية غير المادالة االاأأأأأأأالئر المحوَّ

 لليظاي الدالر لمراقبة الاالئر،

ر اللاية صأأالحية اليظر فر   1988مح اتتاقية سأأية   21قنه بموجب المادة    اإذ تضأأع فر اعتباررا  تتوَّ
جميع الماأأأأأأأأائل المترأأأأأأأألة بفرداو االتتاقية، ابوجه خا ، قنلا ت وي باسأأأأأأأأتإرار تيتيز االتتاقية عل  قسأأأأأأأأاس  

، اقنأه ياوو للأا ت أديم اقتراحأا  اتوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  عأامة  20راو فر االتتأاقيأة اف أا للمأادة المإلومأا  الم أدمأة مح األط
عل  قسأأأأأأأأاس دراسأأأأأأأأة المإلوما  الواردة مح األطراو، اياوو للا قن تلتت نظر الليئة الدالية لمراقبة المتدرا   

بشفن قي مافلة تحار   دل  قي قمور قد تكون للا عالقة باختراصا  الليئة، اقن تتتز اىجراء الزي ترا  مياسبا  
، اياوو للأأا تإأأد أأل الاأأدار األار االاأأدار الثأأانر عمال  22)ب( مح المأأادة    1دليلأأا مح الليئأأة بموجأأب الت رة  
اياوو للا قن تلتت نظر غير األطراو دل  ال رارا  االتوصأأأأأأأأيا  التر تإتمدرا   ،12بالتدابير المبيية فر المادة 

 اتتاذ تدابير بموجبلا،بموجب االتتاقية كر تيظر فر 

 12الماأأأأؤالية الموكلة دل  اللاية بم تضأأأأ  المإاردا ، ابموجب المادة   اإذ تضأأأأع فر اعتباررا قيضأأأأا 
مح تلك المادة، عح دجراء اسأتإرار داري لمد  كتاية امالءمة   13، بما فر ذلك الت رة 1988مح اتتاقية سأية  

 الاداليح األار االثانر،

 2مح المادة  9برأأأأأأيغتلا المإدلة االت رة   1961مح اتتاقية سأأأأأأية  2مح المادة  8  ، اف ا للت رةاإذ تؤكد 
، قن عل  الدار األطراو فر راتيح االتتاقيتيح قن تبزر كل ما فر اسأأأأأأإلا لكر تطبق، 1971مح اتتاقية سأأأأأأية  

اقيتيح االتر يمكح  بأال أدر الممكح تيتيأز  عمليأا، تأدابير دشأأأأأأأأأأأأأأرافيأة عل  المواد التر ال تيأدرج فر نطأاق رأاتيح االتتأ 
 مع ذلك استتداملا بطري ة غير مشراعة لريع المتدرا  قا المؤثرا  الإ لية، عل  التوالر،

 __________ 

 (25) E/INCB/2021/1ع 
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، قن عل  كل طرو فر تلك االتتاقية قن  تتز 1988مح اتتاقية سأأأأأأية   3، اف ا للمادة اإذ تؤكد قيضأأأأأأا 
ي فر دطأار قأانونأه الأداخلر، افر فر حأار ارتكأا بلأا عمأدا، قفإأاال  ميلأا صأأأأأأأأأأأأأأيع قا ن أل قا مأا  لزي مح تأدابير تارِر

توويع مإدا  قا مواد، قا مواد مدرجة فر الادار األار االادار الثانر، مع الإلم بفنلا سأأأأأأأتاأأأأأأأتتدي فر قا مح 
 قجل وراعة قا دنتاج قا صيع المتدرا  قا المؤثرا  الإ لية بشكل غير مشراع،

، قن عل  األطراو فر االتتأاقيأة قن تتتأز ما  1988مح اتتأاقيأة سأأأأأأأأأأأأأأيأة  13، اف أا للمأادة اإذ تؤكد كزلك 
ترا  مياسأأأأأأأأأأأأبا مح تدابير لميع االتاار فر المواد االمإدا  اتحويل اسأأأأأأأأأأأأتإماللا دل  دنتاج قا صأأأأأأأأأأأأيع المتدرا   

 االمؤثرا  الإ لية برورة غير مشراعة، اتتإاان لتح يق رز  الغاية،

اجد  الليئة،  دذا التر تي  عل  قنه   1988مح اتتاقية سأأأأأأأية   12مح المادة  4دل  الت رة    اإذ تشأأأأأأأير 
بإد قن تفخز فر االعتبار م دار اقرمية اتيوع االسأأتإمار المشأأراع للمادة، اإمكانية اسأألولة اسأأتإمار مواد بد لة 
سواء لغرر االستإمار المشراع قا الريع غير المشراع لمتدرا  قا مؤثرا  ع لية، قن المادة يكثر استتداملا 

راع لمتدر قا مؤثر ع لر، قا قن حام انطاق الرأأأأأأيع غير المشأأأأأأراع لمتدر قا لمؤثر فر الرأأأأأأيع غير المشأأأأأأ 
ع لر ياأأأأأأبب مشأأأأأأاكل خطيرة فر ماار الرأأأأأأحة الإامة قا فر الماار االجتماعر مما  برر اتتاذ دجراء دالر، 
ار قا قرسأأأأأأأأأأأأأألت دل  اللاية ت ييما للمادة،  تضأأأأأأأأأأأأأأمح بيان ما  رجل قن  ترتب عل  ددراجلا فر قحد الاداليح األ

الثانر مح قثر فر االسأأأتإمار المشأأأراع افر الرأأأيع غير المشأأأراع، مع توصأأأيا  بما قد ترا  مياسأأأبا مح تدابير  
، التر تحدد اخترأأأأأأاصأأأأأأا  الليئة 1988مح اتتاقية سأأأأأأية   22المراقبة فر ضأأأأأأوء ذلك الت ييم، مع مراعاة المادة 
 ،1988الدالية لمراقبة المتدرا  بموجب اتتاقية سية 

دل  اىعالن الوواري بشأأأأأفن تإزيز دجراءاتيا عل  الرأأأأأإيد الوطير ااىقليمر االدالر ابتغاء    يراإذ تشأأأأأ  
، الزي اعتمد فر الازء  ( 26) التإايل بتيتيز التزاماتيا المشأأأأأأأتركة بالترأأأأأأأدي لمشأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا

دار األعضأأأأأأأأأأأاء عح قل لا، فر جملة  ، االزي قعربت فيه ال2019الوواري مح دارتلا الثانية االاأأأأأأأأأأأتيح، فر عاي 
قمور، مح قن حام قنشأأأأطة تإاطر المتدرا  اوراعتلا اإنتاجلا اصأأأأيإلا عل  نحو غير مشأأأأراع، ااالتاار بلا 
ابالاأأأالئر بطري ة غير مشأأأراعة، قد بلل ماأأأتويا  قياسأأأية، اقن مإدال  الطلب غير المشأأأراع عل  الاأأأالئر 

 آخزة فر االودياد،الكيميائية اتاريبلا مح األسواق المحلية 

، 2016دل  الوثي ة التتامية للدارة االسأأأأأأأأتثيائية الثالثيح للامعية الإامة، المإ ودة فر عاي   اإذ تشأأأأأأأأير 
، اال سأأأأأأأأيما ( 27) االمإيونة "التزاميا المشأأأأأأأأترك بالترأأأأأأأأدي لمشأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا عل  نحو فإار"

لتاأأريب الاأأالئر التاضأأإة للمراقبة الدالية اصأأيإلا ااالتاار  التوصأأية باتتاذ تدابير مياسأأبة مح قجل الترأأدي
بلا برأأأأأورة غير مشأأأأأراعة اكزلك دسأأأأأاءة اسأأأأأتإماللا، امح قجل الترأأأأأدي ىسأأأأأاءة اسأأأأأتإمار الاأأأأأالئر األالية 
االاأأأأالئر التإويضأأأأية قا البد لة فر صأأأأيع المتدرا  برأأأأورة غير مشأأأأراعة، اتإزيز الالود الطوعية، بما فيلا 

  الطوعية ل واعد الاأأأأألوك، بالتإاان مع الكيانا  الرأأأأأياعية االتاارية ذا  الرأأأأألة عل  الرأأأأأإيد دعداد المدانا
 الوطير ااىقليمر االدالر، بوسائل ميلا استتداي قداا  الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  ذا  الرلة،

الرفيع الماأأأتو ،   المتدرا دل  البيان الوواري المشأأأترك الميبثق عح اسأأأتإرار لاية  اإذ تشأأأير قيضأأأا 
، لتيتيز الدار األعضأأاء اىعالن الاأأياسأأر اخطة الإمل بشأأفن التإاان الدالر صأأوب اسأأتراتياية  2014فر عاي 

، الأزي الحظأت فيأه اللايأة قن تاأأأأأأأأأأأأأأريأب الاأأأأأأأأأأأأأأالئر ( 28) الإأالميأة  المتأدرا متكأاملأة امتواونأة لمواجلأة مشأأأأأأأأأأأأأأكلأة 
ية عل  تلك المواد، ما وار يشأأأأكل تحديا رئياأأأأيا قماي الكيميائية، بما فر ذلك الماأأأأتحضأأأأرا  الرأأأأيدالنية المحتو 

 __________ 

 (، الترل األار، ال ام باءعE/2019/28) 8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (26) 

 ، المرفقع30/1-قرار الامعية الإامة دا (27) 

 (، الترل األار، ال ام جيمعE/2014/28) 8، الملحق رقم 2014الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (28) 

http://undocs.org/ar/E/2019/28
http://undocs.org/ar/E/2014/28
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كبل دنتاج المتدرا  اصأأأيإلا عل  نحو غير مشأأأراع، اقكد  عل  ضأأأرارة قن تواصأأأل الدار األعضأأأاء تإزيز 
مراقبة الاأأأأأأأأأالئر الكيميائية، اقبرو  ضأأأأأأأأأرارة توثيق ُعر  التإاان بيح الدار األعضأأأأأأأأأاء االليئة الدالية لمراقبة  

تبأأادر المإلومأأا  عح االتاأأار بأأالاأأأأأأأأأأأأأأالئر الكيميأأائيأأة اغيررأأا مح المواد غير الماأأدالأأة    المتأأدرا  مح خالر
الماأأأتتدمة فر الرأأأيع غير المشأأأراع للمتدرا ، بما فر ذلك مإلوما  عح قسأأأاليب تاأأأريبلا الاد دة، اف ا  لما 

المادالة المدرجة  ، اتإزيز رصأأأأد تاارة المواد غير 1988مح اتتاقية سأأأأية   12مح المادة  12تي  عليه الت رة  
 فر ال ائمة المحدادة الرادرة عح الليئة للمواد التاضإة لمراقبة دالية خاصة،

دل  اىعالن الاأأياسأأر اخطة الإمل بشأأفن التإاان الدالر صأأوب اسأأتراتياية متكاملة  اإذ تشأأير كزلك 
، الزي ققر  فيه الدار األعضأأأأأأأاء باملة 2009الرأأأأأأأادر عاي   ( 29) امتواونة لمواجلة مشأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية

قمور ميلا قن الاأأأأأأأأأأأالئر الكيميائية ا/قا البدائل الكيميائية غير التاضأأأأأأأأأأأإة للرقابة، اكزلك الماأأأأأأأأأأأتحضأأأأأأأأأأأرا   
الرأأيدالنية التر تحتوي عل  سأأالئر، باتت ُتاأأتتدي فر تتليق المتدرا  االصأأطياعية برأأورة غير مشأأراعة، 

لة  اقاصأأأت بفن تواصأأأل ا لدار األعضأأأاء تإزيز اآلليا ، حاأأأب االقتضأأأاء، ألغرار كشأأأر المواد غير المادا 
اجمع المإلوما  عيلا اتبادللا فر الوقت المياسأأب، بما فر ذلك المشأأت ا  المرأأممة خرأأيرأأا ب رأأد االلتتاو 

لة التاضإة   عل  الضوابط الرقابية الحالية، اذلك باالستتادة بتاصة مح ال ائمة الحد ثة الإلد للمواد غير المادا 
لة   لمراقبة دالية خاصأأة، اقن تركز االنتبا  ب در قكبر عل  ماأأفلة اسأأتإمار المواد االبدائل الكيميائية غير المادا 

 ،ألغرار صيع الاالئر الت ليدية التر تاتإمل فر صيع الليرايح االكوكا يح

، فر دطار الملاي الموكلة دليلا بموجب  بالالود التر تبزللا الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اإذ تاأأأأأأأأأأأألم 
المإاردا ، لتوجيه انتبا  اللاية دل  التحديا  المترأأأأأألة بالاأأأأأأالئر غير المادالة، اإذ تالحظ فر رزا الرأأأأأأدد  
الوثي ة المإيونة "انتشأأأأار المواد الكيميائية االاأأأأالئر المحورة غير المادالةق خيارا  بشأأأأفن اتتاذ دجراءا  عل  

 الرإيد الإالمر"،

بأاسأأأأأأأأأأأأأأتراتيايأة مكتأب األمم المتحأدة المإير بأالمتأدرا  االاريمأة بشأأأأأأأأأأأأأأأفن   اإذ تحيط علمأا مع الت أد ر 
 المتدرا  االصطياعية،

بشأأأأأأأأفن ويادة التياأأأأأأأأيق الدالر فيما  تإلق  2017آذار/مارس   17المؤرخ  60/5دل  قراررا    اإذ تشأأأأأأأأير 
لة الماأأتإملة فر الرأأيع غير المشأأراع للمتدرا  االمؤثرا  الإ لية، بالاأأال ئر االكيمياايا  الاأأليتة غير المادا 

الأأزي قعربأأت فيأأه عح قل لأأا مح قن الالود المبأأزالأأة عل  اليطأأاق الإأأالمر مح قجأأل الحأأد مح عرر المتأأدرا   
الماأأدالأأة تتإرر للت وي  عل   أأد االمؤثرا  الإ ليأأة غير المشأأأأأأأأأأأأأأراع االحتأأاع عل  المراقبأأة التإأأالأأة للمواد  

المتاريح بالمتدرا ، الز ح  تزا د اسأأأأأأأأأتإماللم للكيماايا  الاأأأأأأأأأليتة غير المادالة فر الرأأأأأأأأأيع غير المشأأأأأأأأأراع 
للمتدرا  االمؤثرا  الإ لية، ادعت الدار األعضأأأأأأأأأاء دل  اتتاذ جملة مح التدابير االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأرافية بترأأأأأأأأأو   

 الكيماايا  الاليتة غير المادالة،

، بشأأفن تإزيز التإاان الدالر ااألطر  2019آذار/مارس  22المؤرخ  62/1دل  قراررا   تشأأير قيضأأااإذ  
التيظيمية االمؤسأاأية الشأاملة لمراقبة الاأالئر الماأتتدمة فر صأيع المتدرا  االمؤثرا  الإ لية عل  نحو غير 
مشأأأأأأأراع، الزي حثت فيه الدار األعضأأأأأأأاء عل  مواصأأأأأأألة تإزيز التشأأأأأأأريإا  الوطيية االتدابير اىدارية ااألطر  

لمؤسأاأية المتإل ة بمراقبة الاأالئر التر تاأتتدي فر صأيع المتدرا  االمؤثرا  الإ لية عل  نحو غير مشأراع، ا
، اشأأأدد  عل  ضأأأرارة قن تإزو الدار األعضأأأاء ُنُظم الرصأأأد االمراقبة، بما فر ذلك 1988عمال  باتتاقية سأأأية  

ئية، اقن تتتز تدابير مح قجل تإزيز الي ل عل  ماتو  التوويع الداخلر افر ن اط دخور اخراج الاالئر الكيميا
 ،اآلمح للز  المواد

 __________ 

 ، الترل األار، ال ام جيمعE/2009/28انظر الوثي ة  (29) 
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بشأأأأأأأأأأأأأأفن تإزيز جلود الدار  2020آذار/مارس  6الرأأأأأأأأأأأأأأادر فر   63/1دل  قراررا    اإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير كزلك 
رأأأأأوصأأأأأا التدابير المترأأأأألة بتت  األعضأأأأأاء الرامية دل  الترأأأأأدي لمشأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا، اخ

الإرر، مح خالر الشأأأأأأأأأأأأأأراكأا  التإأالأة مع كيأانأا  ال طأاع التأا ، الأزي الحظأت فيأه مع ال لق قن المتاريح 
بالمتدرا   واصألون اسأتغالر قداا  التاارة الحد ثة، بما فر ذلك خدما  اميرأا  التحويال  المالية، لالتاار 

االمتدرا  االصأطياعية، ارحبت بالالود التر  بزللا ال طاع التا  مح بالاأالئر االاأالئر الكيميائية األالية  
 قجل حماية سالسل دمداد  اميتااته اميراته مح رزا االستغالر،

قظلر فإالية فر ميع تاأأأأأريب  1988بفن نظاي الادالة الحالر الميشأأأأأف بموجب اتتاقية سأأأأأية   اإذ تاأأأأألم 
حظ فر الوقت نتاأأأه قنه يمكح االسأأأتإاضأأأة عح الاأأأالئر  الاأأأالئر المإرافة دل  قيوا  غير مشأأأراعة، اإذ تال

التاضإة للمراقبة بإدد ال حرر له ت ريبا مح البدائل، بما فر ذلك عدد كبير ميلا ليس له استتداما  مشراعة 
امرمم حررا  للتحا ل عل  تدابير المراقبة، اإذ تالم بالتحديا  المرتبطة بلدراج عدد متزا د باستمرار مح المواد 

 ،1988كيميائية فر جداار اتتاقية سية ال

بتإاان الدار األعضأأأأاء مع مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة، فر دطار الدار   اإذ ترحب  
الموكأأل دليأأه بموجأأب المإأأارأأدا ، امع الليئأأة الأأداليأأة لمراقبأأة المتأأدرا ، اكأأزلأأك مع الميظمأأا  االكيأأانأأا  الأأداليأأة  

ارية للترأأأدي لتاأأأريب المواد الكيميائية  ااىقليمية األخر  ذا  الرأأألة، حاأأأب االقتضأأأاء، لتيتيز ُنلج اسأأأتباقية اابتك 
 غير المادالة التر يكثر استتداملا فر صيع المتدرا  برورة غير مشراعة االنتشار الاالئر المحورة، 

بالدار األعضأأأاء قن تكثر جلودرا مح قجل الترأأأدي، حاأأأب االقتضأأأاء، لتاأأأريب المواد  تليب  - 1 
 ر صيع المتدرا  برورة غير مشراعة االنتشار الاالئر المحورة  الكيميائية غير المادالة التر يكثر استتداملا ف 

مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير  3بالدار األعضأأاء، اف ا للمادة  تليب قيضأأا   -2 
، قن  تتز كل ميلا ما  لزي مح تدابير لتاريم ما  لر مح 1988المشأأأأأراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاأأأأأية  

إدا  قا مواد، قا مواد األفإار فر دطار قانونه الداخلر فر حار ارتكابلا عمدا، اميلا صأأأأيع قا ن ل قا توويع م
مدرجة فر الادار األار االادار الثانر، مع الإلم بفنلا سأأأأأأأتاأأأأأأأتتدي فر قا مح قجل وراعة قا دنتاج قا صأأأأأأأيع 

 المتدرا  قا المؤثرا  الإ لية بشكل غير مشراع 

، قن تتتز ما ترا  1988مح اتتاقية سأأأأأأأأأأأأأأية  13اف ا  للمادة بالدار األعضأأأأأأأأأأأأأأاء،   تليب كزلك -3 
االمؤثرا     المتدرا ح تدابير لميع االتِراار فر المواد االمإدا  اتحويل اسأأأتإماللا دل  دنتاج قا صأأأيع  مياسأأأبا  م

 الإ لية برتة غير مشراعة، اتتإاان لتح يق رز  الغاية 

الدار األعضأأأاء عل  االسأأأتتادة مح التوصأأأيا  الواردة فر الوثي ة التوجيلية الرأأأادرة   تشأأأاع -4 
قبأة المتأدرا  المإيونأة " انتشأأأأأأأأأأأأأأار المواد الكيميأائيأة االاأأأأأأأأأأأأأأالئر المحورة غير الماأدالأةق  عح الليئأة الأداليأة لمرا

خيارا  بشأأأأأأأأأأأفن اتتاذ دجراءا  عل  الرأأأأأأأأأأأإيد الإالمر" فر ترأأأأأأأأأأأميم اتيتيز االسأأأأأأأأأأأتراتيايا  الوطيية لمكافحة  
قسأأأأأأأاس طوعر  المتدرا ، اعل  تبادر الممارسأأأأأأأا  التضأأأأأأأل  االتحديا  االيتائج التر قثمرتلا تلك الالود عل 

 ااف ا  للتشريإا  اال واعد التيظيمية الوطيية 

الليئأة الأداليأة لمراقبأة المتأدرا ، حيح ترسأأأأأأأأأأأأأل دل  لايأة المتأدرا  ت ييملأا لمأادة توصأأأأأأأأأأأأأر  تأدعو  - 5 
، قن تزاد اللاية فر الوقت نتاأه بالمإلوما  ذا   1988بلدراجلا فر الادار األار قا الادار الثانر مح اتتاقية سأية  

حويللا باأأأأأأأأألولة دل  تلك المادة قا  الرأأأأأأأأألة، دن اجد ، عح المشأأأأأأأأأت ا  االمواد الكيميائية ذا  الرأأأأأأأأألة، التر يمكح ت 
اسأأأأأتتداملا عوضأأأأأا  عيلا قثياء الرأأأأأيع غير المشأأأأأراع، اقن ت دي تلك المإلوما  بطري ة اشأأأأأكل مالئميح لحاأأأأأاسأأأأأية 
الماأأأفلة، اقن ت دي كزلك توصأأأيا  بما قد ترا  مياسأأأبا، فر ضأأأوء ت ييملا، مح تدابير المراقبة للمواد الكيميائية المزكورة،  

 ن تؤخز فر االعتبار اآلثار المحتملة عل  قنشطة الريع االبحث المشراعة، حاب االقتضاء  دن اجد ، عل  ق 
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بالدار األعضأأأأأاء قن تيتز، ضأأأأأمح قطررا ال انونية االتيظيمية الوطيية، قرارا  الادالة   تليب -6 
، االتر ترأأأأبل  فيما  تإلق بالمراقبة الدالية للاأأأأالئر  1988التر تتتزرا لاية المتدرا  بم تضأأأأ  اتتاقية سأأأأية 

 وما مح تاريم دبالت األميح الإاي بلا، عل  اليحو الميرأأأأأأأأو  عليه   180نافزة تماما بالياأأأأأأأأبة لكل طرو بإد  
 مح االتتاقية  12مح المادة  6فر الت رة 

الدار األعضأأأأأأاء، عيد فرر ضأأأأأأوابط داخلية عل  مادة ما عمال ب رار تتتز  اللاية   تشأأأأأأاع -7 
ار األار قا الادار الثانر، عل  اليظر قيضأأا فر قن تتتز، عيد االقتضأأاء، تدابير  بلضأأافة تلك المادة دل  الاد

مراقبة داخلية عل  المواد الكيميائية ذا  الرأأأأأألة التر يمكح تحويللا باأأأأأألولة دل  تلك المادة قا دحالللا محللا، 
لمتدرا  بشأأأأأأأأأأأأأأفن تلك المواد اف ا للتشأأأأأأأأأأأأأأريإا  الوطيية، امع مراعاة قي مإلوما  ت دملا الليئة الدالية لمراقبة ا

 الكيميائية، اكزلك اآلثار المحتملة عل  قنشطة الريع االبحث المشراعة 

بالدار األعضأأاء قن تإزو جمع البيانا  عح الاأأالئر، اقن تواصأأل تطوير ااسأأتتداي  تليب -8 
اخليأأة، اقن تتلم اآلليأأا  الراميأأة دل  ديرأأأأأأأأأأأأأأأار تلأأك البيأأانأأا  دل  الأأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء األخر ، اف أأا  لل وانيح الأأد

االتاارا  الياشأئة، مثل اسأتتداي المواد الكيميائية البد لة، اقن تكشأر اسأتتداي قي مادة غير مدرجة فر الادار  
فر صأأأيع المتدرا  قا المؤثرا  الإ لية برأأأورة غير مشأأأراعة،   1988األار قا الادار الثانر مح اتتاقية سأأأية  

مح  12  البيانا  مع الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اف ا للت رة اقن تتبادر فر الوقت المياسأأأأأأأأأأأب نتائج جمع رز
 ، امح خالر االستبيان التا  بالت ارير الايوية 1988مح اتتاقية سية  12المادة 

الحكومأأا  دل  اليظر عل  قسأأأأأأأأأأأأأأأاس طوعر فر ماموعأأة مح الي ُلج، مثأأل دجراءا     تأأدعو -9 
لكيميائية غير المادالة التر لياأأأت للا اسأأأتإماال  مشأأأراعة مإرافة  الادالة الاأأأريإة، اإعداد قوائم بالاأأأالئر ا
غير المشأأأأراع، اإل  اعتماد قحكاي تاأأأأمل للحكوما  باتتاذ   المتدرا الكح مح المإلوي قنلا تاأأأأتتدي فر صأأأأيع 

دجراءا  بشأأأأفن رز  الاأأأأالئر الكيميائية غير المادالة عيدما توجد قدلة كافية عل  قنلا سأأأأتاأأأأتتدي فر الرأأأأيع 
را ، ااعتماد غير ذلك مح الي ُلج التشريعية قا التيظيمية قا اىدارية المبتكرة غي   ر المشراع للمتدِر

الدار األعضأأأأاء عل  مواصأأأألة االسأأأأتتادة مح المبادث التوجيلية بشأأأأفن صأأأأوت مدانة  تشأأأأاع -10 
لة التاضأأإة لمراقبة  ، اال ائمة المحدادة للمواد غير  ( 30) طوعية تت  الممارسأأا  فر الرأأياعة الكيميائية المادا 

دالية خاصأة، التر اضأإتلا الليئة الدالية لمراقبة المتدرا ، اكزلك قي قوائم مشأابلة تتإلدرا الدار األعضأاء، 
حاب االقتضاء، فضال عح مزكرة التتارم اليموذجية بيح الحكوما  اشركائلا مح ال طاع التا  التر اضإتلا 

براح الماأأأأؤالية فر الممارسأأأأا  التاارية اقنشأأأأطة بيع المواد الكيميائية اميع  الليئة، ب ية التشأأأأايع عل  التحلر 
 تاريبلا دل  ال يوا  غير المشراعة لريع المتدرا  

الدار األعضاء عل  اليظر فر تطبيق "المبادث التوجيلية لميأأع اتحري تاريأأب   تشاع قيضا   -11 
مح اتتاقية األمم المتحدة  13ير مشراعة فر سياق المادة المأأواد االمإأأدا  األساسية لريع المتأأدرا  برأأورة غ

 " 1988االمؤثرا  الإ لية لاية  المتدرا لمكافحة االتِراار غير المشراع ب 

الدار األعضأأأأأاء عل  مواصأأأأألة االسأأأأأتتداي اليشأأأأأط ليظاي اىشأأأأأإارا  الاأأأأأاب ة   تشأأأأأاع كزلك -12 
اأأاب ة للترأأد ر للاأأالئر الكيميائية الزي اضأأإته  للترأأد ر باالترأأار الحاسأأوبر المباشأأر مح قجل اىشأأإارا  ال

الليئأة الأداليأة لمراقبأة المتأدرا ، اتحيط علمأا بأالالود التر تبأزللأا الليئأة ىتأاحأة نظأاي ممأاثأل لتبأادر المإلومأا  
ع الدار األعضأأأأاء   طوعيا  عح الرأأأأادرا  الم ررة مح المواد الكيميائية غير التاضأأأأإة للمراقبة الدالية، اسأأأأتشأأأأاَّ

 ستتداي ذلك اليظاي لترد ر رز  المواد مح قراضيلا، حاب االقتضاء عل  ا

 __________ 

 عXI.17.09ميشورا  األمم المتحدة، رقم المبيع  (30) 
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اتتأاذ التأدابير المالئمأة لتإزيز التإأاان الأدالر اتبأادر المإلومأا  فيمأا بأالأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأاء    تليأب  - 13 
فر   تإلق بالتإرو عل  جملة قمور ميلا الدراب اقسأأأأأأأأأأأأأاليب الإمل الاد دة للاماعا  اىجرامية الميظمة الضأأأأأأأأأأأأأالإة  

تاأأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر اسأأأتتداملا فر صأأأيع المتدرا  برأأأورة غير مشأأأراعة افر انتشأأأار  
الاأأأأأأالئر المحورة، باأأأأأأبل ميلا التاأأأأأأايل فر نظاي اىخطار بحوادع الاأأأأأأالئر، الزي اضأأأأأأإته الليئة الدالية لمراقبة 

 وما  عح الحوادع التر تتإلق بالاالئر الكيميائية  ، ااستتدامه كوسيلة للتشارك بانتظاي فر المإل المتدرا  

الدار األعضأأأأأأاء عل  اسأأأأأأتتداي آليا  التإاان ال ائمة عل  الماأأأأأأتويا  دان اىقليمية  تشأأأأأأاع  - 14 
ااىقليمية االدالية مح قجل الترأأأأأأأأدي لتاأأأأأأأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر اسأأأأأأأأتتداملا فر صأأأأأأأأيع 

ان الدالر مح قجل  المتدرا  برأأأأأورة غير مشأأأأأراعة االنتشأأأأأار الاأأأأأالئر المحورة، اذلك بوسأأأأأائل ميلا تإزيز التإا 
 اليااح فر مكافحة اتتكيك الاماعا  اىجرامية الميظمة، بما فيلا الاماعا  الإاملة عل  الرإيد عبر الوطير  

الدار األعضاء عل  قن ت دي، بمااعدة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا ، حاب    تشاع قيضا -15 
إيييح فيما  تإلق بفداا  المإلوما  التر اسأأأأأأأتحدثتلا االقتضأأأأأأأاء، تدريبا  كافيا  لموظتر الاأأأأأأألطا  المتترأأأأأأأة الم

الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  االتر يمكح للاأأأأأأأأأأأألطا  المتترأأأأأأأأأأأأة قن تطَّلع عح طري لا عل  المإلوما  التر 
تتيحلا الليئة بشأفن نطاق اماأتو  الضأوابط ال انونية فر الدار المشأاركة، اتدعو الاألطا  المتترأة فر الدار  

  ت ديم المإلوما  التر ترارا مياسأأأأأبة دل  قصأأأأأحاب المرأأأأألحة المإيييح فر الرأأأأأياعة الكيميائية،  األعضأأأأأاء دل
 بلدو ويادة ماتو  اعيلم بالمتطلبا  ال انونية االتيظيمية للدار األعضاء األخر  

مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة عل  مواصأأأأألة تطوير ماموعة قداا    تشأأأأأاع  - 16 
متحدة بشأفن المتدرا  االصأطياعية، اذلك بالتإاان الوثيق مع الدار األعضأاء ابالتشأاار مع الليئة الدالية األمم ال 

لمراقبة المتدرا ، حاأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأاء اكل فر دطار اال ته ال ائمة، بلدو ددراج مإلوما  اموارد بشأأأأأأأأأأأفن تدابير  
ملا فر صأأيع المتدرا  برأأورة غير مشأأراعة الترأأدي لتاأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر اسأأتتدا 

االنتشأار الاأالئر المحورة، اعل  تتإيل انشأر المإلوما  المتإل ة بالتدخال  الواردة فر ماموعة األداا  تلك مح 
 خالر ددماجلا، حاب االقتضاء، فر برامج المااعدة الت يية ابياء ال درا  التر  يظملا المكتب  

متحأأدة المإير بأأالمتأأدرا  االاريمأأة قن ي وي، فر دطأأار اال تأأه الحأأاليأأة، دل  مكتأأب األمم ال   تطلأأب  - 17 
بتوفير بياء ال درا  االتوصأأأأيا  االماأأأأاعدة للدار األعضأأأأاء، بياء عل  طلبلا، بما فر ذلك ما  تإلق ميلا باالسأأأأتتادة  

المإيونة "انتشأأأأأأأأأأأار المواد  مح التوصأأأأأأأأأأأيا  الواردة فر الوثي ة التوجيلية الرأأأأأأأأأأأادرة عح الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  
الكيميائية االاأأأأأأأأأأأأالئر المحورة غير المادالةق خيارا  بشأأأأأأأأأأأأفن اتتاذ دجراءا  عل  الرأأأأأأأأأأأأإيد الإالمر"، اف ا لل انون  
الداخلر، مح قجل اتتاذ التدابير المياسأأأبة للترأأأدي لتاأأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر اسأأأتتداملا فر  

مشأأأأأراعة االنتشأأأأأار الاأأأأأالئر المحورة، اتدعو الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  دل  قن  صأأأأأيع المتدرا  برأأأأأورة غير 
 تواصل ت ديم المااعدة دل  الدار األعضاء فر رزا الردد، فر دطار اال تلا ال ائمة عل  المإاردا   

دل  مكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا  االاريمأأة قن ياأأأأأأأأأأأأأأأاعأأد الأأدار    تطلأأب قيضأأأأأأأأأأأأأأأا -18 
ء، بياء عل  طلبلا، عل  الترأأأدي للتحديا  التر تواجللا فر الترأأأدي لتاأأأريب المواد الكيميائية غير األعضأأأا

المادالة التر يكثر اسأتتداملا فر صأيع المتدرا  برأورة غير مشأراعة االنتشأار الاأالئر المحورة عح طريق  
 ت ديم المااعدة الت يية االمإدا  االتكيولوجيا، دل  جانب التدريب الالوي 

الدار األعضأأاء اسأأائر الالا  المانحة دل  توفير موارد مح خارج الميزانية ل غرار   تدعو -19 
 المبيية قعال  اف ا ل واعد األمم المتحدة اإجراءاتلاع
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 65/4القرار  
 تعزيز الوقاية المبكرة الشاملة والمستندة إلى األدلة العلمية

 دن لاية المتدرا ، 

التزاملا بتح يق الغايا  ااألرداو ابتيتيز االلتزاما  الياشأأأأأأأأأأأأأئة عح االتتاقية الوحيدة   دذ تؤكد مح جد د 
، ( 32) 1971، ااتتاقية المؤثرا  الإ لية لاأية ( 31) 1972، برأيغتلا المإدلة ببراتوكور سأية  1961للمتدرا  لاأية 

 ،( 33) 1988الإ لية لاية ااتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  

دواء التلد د الزي تشأأكله المتدرا  االمؤثرا  الإ لية عل  صأأحة البشأأر ارفارم، اإواء    اإذ ياأأااررا بالل ال لق  
تغلغل االتاار غير المشأأراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية عل  نحو مطرد فر متتلر فئا  الماتمع، خاصأأة اقن 

األغرار دنتاج المتدرا    األطتار ياأأأأأأأتغلون فر كثير مح قرجاء الإالم باعتباررم سأأأأأأأوقا غير مشأأأأأأأراعة لالسأأأأأأأتلالك 
 االمؤثرا  الإ لية اتوويإلا ااالتاار فيلا برورة غير مشراعة مما يشكل خطرا فادحا دل  حد يتوق الترور، 

التزاملا الراسأأأأم بضأأأأمان مإالاة جميع جوانب خت  الطلب عل  المتدرا  االتدابير   اإذ تؤكد ماددا   
لرأأأأأأأأأأأأأألأة، االتإأاان الأدالر، عل  نحو  توافق تمأامأا مع ذا  الرأأأأأأأأأأأأأألأة، اخت  عرر المتأدرا  االتأدابير ذا  ا

، فر ظل االحتراي  ( 34) م اصأأأأأأأأأأد امبادث ميثاق األمم المتحدة اال انون الدالر ااىعالن الإالمر لح وق اىناأأأأأأأأأأان
التاي لاأأأأأأيادة الدار اسأأأأأأالمتلا اىقليمية المبدق عدي التدخل فر الشأأأأأأؤان الداخلية للدار الاميع ح وق اىناأأأأأأان 

 األساسية االكرامة المتفصلة ل فراد كافة المبدقي التاااي فر الح وق ااالحتراي المتبادر بيح الدار، االحريا 

عل    اللتيح تيرأأأأانمح اىعالن الإالمر لح وق اىناأأأأان،   26ا  25، بوجه خا ، المادتيح  اإذ تؤكد 
الرأأأأأحة االرفا  له، بما فر ذلك التدما  االجتماعية   فر ماأأأأأتو  معيشأأأأأة يكتر لضأأأأأمان اقن لكل شأأأأأت  ح 
 فر التإليم، ح اشت   لكلالضرارية، اقن  

ميلأا عل  قنأه   33التر تي  فر المأادة   ( 35) دل  االلتزاما  المتإلأد بلأا فر اتتأاقيأة ح وق الطتأل  اإذ تشأأأأأأأأأأأأأير  
لتدابير التشأريعية ااىدارية ااالجتماعية االتربوية،   يبغر قن تتتز الدار األطراو جميع التدابير المياسأبة، بما فر ذلك ا 

لوقاية األطتار مح االسأأأتتداي غير المشأأأراع للمواد المتدرة االمواد المؤثرة عل  الإ ل، حاأأأبما تحدد  فر المإاردا   
 الدالية ذا  الرلة، الميع استتداي األطتار فر دنتاج مثل رز  المواد بطري ة غير مشراعة ااالتاار بلا، 

بفن الشأأباب قد يكونون قكثر عرضأأة لتطر اآلثار الضأأارة عيدما  تإرضأأون السأأتإمار اآلخريح   اإذ تاأألم  
 للمتدرا  ألغرار غير طبية، اإذ تكرر تفكيد الحاجة دل  تليئة بيئا  قسرية ااجتماعية صحية اآمية، 

دل  التزاي الدار األعضأأاء الوارد فر اىعالن الوواري بشأأفن تإزيز دجراءاتيا عل  الرأأإيد الوطير   اإذ تشأأير  
 ،  ( 36) ااىقليمر االدالر ابتغاء التإايل بتيتيز التزاماتيا المشأأأأأأأأأأأأتركة بالترأأأأأأأأأأأأدي لمشأأأأأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا 

بطري ة فإَّالة، مما  تطلب تضافر الإمل ااستمرار     الإالمية امواجلتلا   المتدرا  ، ارو التردي لمشكلة  2019لإاي 
 ، عل  الرإيد ح الوطير االدالر، بما فر ذلك اىسراع بتيتيز االلتزاما  ال ائمة المتإل ة باياسا  المتدرا  

 __________ 

 (31) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152ع 
 عvol. 1019, No. 14956المرجع نتاه،  (32) 
 عvol. 1582, No. 27627المرجع نتاه،  (33) 
 (ع3-قلر )د 217قرار الامعية الإامة  (34) 

 (35) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531ع 
 (، الترل األار، ال ام باءعE/2019/28) 8، الملحق رقم 2019الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (36) 
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دل  االلتزامأا  الواردة فر الوثي أة التتأاميأة للأدارة االسأأأأأأأأأأأأأأتثيأائيأة الثالثيح للامعيأة الإأامأة،    اإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير 
، المإيونة "التزاميا المشأأأترك بالترأأأدي لمشأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا عل  نحو  2016فر عاي المإ ودة 
، 2014الرفيع الماأأأأأأأتو ، فر عاي   المتدرا ، االبيان الوواري المشأأأأأأأترك الميبثق عح اسأأأأأأأتإرار لاية  ( 37) فإار"

لتيتيز الدار األعضأاء اىعالن الاأياسأر اخطة الإمل بشأفن التإاان الدالر صأوب اسأتراتياية متكاملة امتواونة  
، ااىعالن الاأياسأر اخطة الإمل بشأفن التإاان الدالر صأوب اسأتراتياية ( 38) الإالمية  المتدرا لمواجلة مشأكلة 

 ،2009لإاي  ( 39) شكلة المتدرا  الإالميةمتكاملة امتواونة لمواجلة م

مح قرداو التيمية   3، ال سأأأأأأيما اللدو ( 40) 2030دل  خطة التيمية الماأأأأأأتدامة لإاي   اإذ تشأأأأأأير قيضأأأأأأا   
الماأأتدامة بشأأفن ضأأمان تمت ع الاميع بفنماط عيأل صأأحية ابالرفامية فر جميع األعمار، اإذ تالحظ قن الالود 

 إاطر المتدرا  تتياار رزا اللدو اتمثل خطوة باتاا  تحقي ه،الرامية دل  تإزيز الوقاية مح ت 

، الزي قبرو  فيه قنَّ الوقاية ال ائمة 2014آذار/مارس   21المؤرخ  57/3دل  قراررا   اإذ تشأأأأأير قيضأأأأأا   
ة ااالجتمأاعيأة االقترأأأأأأأأأأأأأأاديأة المحليأة رر اليَّلج األكثر عل  قدلأَّة علميأة، اعل  عمليأة تكي ف مع الظراو الث أافيأ 

فإالية مح حيث التكلتة للوقاية مح تإاطر المتدرا  اسأأأأأأأأائر قنماط الاأأأأأأأألوك المحتوفة بالمتاطر، امح ثمَّ فلر 
 استثمار فر رفا  األطتار االمرار يح االشباب ااألسر االماتمإا  المحلية،

بشأأفن تإزيز الالود الرامية دل   2018آذار/آذار/مارس   16المؤرخ  61/2دل  قراررا   اإذ تشأأير كزلك 
الوقاية مح تإاطر المتدرا  فر البيئا  التإليمية، الزي الحظت فيه مع الت د ر الالود الماأأأأأأأأأأأأأتمرة التر تبزللا 

فر ذلك بيح األطتار االشأأأباب فر البيئا  التإليمية، بما    المتدرا الدار األعضأأأاء مح قجل الوقاية مح تإاطر 
عح طريق برامج التوعية االوقاية التإالة االماأأتيدة دل  قدلة علمية االمراعية للاأأياقا ، اسأألمت بضأأرارة تكثيف 
تلك الالود، ادعت الدار األعضأأأأأأأأأأأأأاء الدار األعضأأأأأأأأأأأأأاء دل  قن تزيد، فر حداد قدراتلا، توافر اتغطية اجودة  

ية االمراعية للميظور الاياأأانر فر البيئا  المتإددة للوصأأور  التدابير ااألداا  الوقائية الماأأتيدة دل  األدلة الإلم
 ،احمال  التوعية الإامة المتدرا دل  األطتار االشباب مح خالر برامج الوقاية مح تإاطر 

، كانت قد شأأأأأأدد  عل  قن 2018آذار/آذار/مارس   16المؤرخ  61/9قنلا، فر قراررا    اإذ تإااد تفكيد 
اتتاذ التدابير المياسأبة لحماية األطتار مح قخطار امتاطر اعواقب تإاطر المتدرا  غير المشأراعة ااالتاار 
بلا  ؤدي دل  حاأأأأأأأأح نمو األطتار ارفارلم، ادعت الدار األعضأأأأأأأأاء دل  اليظر فر اسأأأأأأأأتتداي المإا ير الدالية 

الإلمية لد  صأأأأأأأأأوت برامج ااسأأأأأأأأأتراتيايا  فإالة للوقاية مح تإاطر   للوقاية مح تإاطر المتدرا  اقسأأأأأأأأأس األدلة
 المتدرا  موجلة نحو األطتار،

، الزي سلمت فيه بماارمة الشباب االرابطا   2020آذار/مارس   6المؤرخ    63/4دل  قراررا    اإذ تشير 
را ، اشأأأأدد  عل  االميظما  التطوعية التر ترت  كز عل  الشأأأأباب فر الوقاية مح االسأأأأتتداي غير الطبر للمتدِر

قرمية قخز تااربلم بإيح االعتبار فر اضأأأأأأع البرامج ااالسأأأأأأتراتيايا  الوطيية ذا  الرأأأأأألة االماأأأأأأتيدة دل  قدلة  
 علمية، افر تيتيز تلك البرامج ااالستراتيايا  ات ييملا،

، بشأأأأأأأأأفن تإزيز اتحاأأأأأأأأأيح عمليا  جمع 2020آذار/مارس   6المؤرخ  63/2قراررا   اإذ تؤكد مح جد د 
اتحليأأل البيأأانأأا  الموثوقأأة اال أأابلأأة للم أأارنأأة مح قجأأل تأأدعيم اتتأأاذ تأأدابير متواونأأة امتكأأاملأأة اشأأأأأأأأأأأأأأأاملأأة امتإأأددة 

ة المتدرا  الإالمية، الزي قرابت فيه بالدار األعضأاء قن التترأرأا  اماأتيدة دل  قدلة علمية للترأدي لمشأكل
 __________ 

 ، المرفقع30/1-قرار الامعية الإامة دا (37) 

 (، الترل األار، ال ام جيمعE/2014/28) 8، الملحق رقم 2014الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (38) 

 ، الترل األار، ال ام جيمعE/2009/28انظر الوثي ة  (39) 

 ع70/1قرار الامعية الإامة  (40) 

http://undocs.org/ar/E/2014/28
http://undocs.org/ar/E/2009/28
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تحلل سأأأأأأياسأأأأأأاتلا اتدابيررا، فيما  تإلق باملة قمور ميلا خت  الطلب، اال ضأأأأأأايا الشأأأأأأاملة لإدة قطاعا  مثل 
المتدرا  اح وق اىناأان، االشأباب، االمرقة، ااألطتار، االضأإتاء مح قفراد الماتمع االماتمإا  المحلية، اذلك 

 ،ع بيانا  ثابتة علميًّا عح مد  فإاليتلا اكتاءتلا فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلابام

بشأأأأأفن تإزيز التدما  الايدة االمياأأأأأورة   2021نياأأأأأان/قبريل   16المؤرخ   64/3دل  قراررا    اإذ تشأأأأأير 
تيدة دل  األدلة الإلمية فر ماار الوقاية االتإافر الماتداي مح تإاطر المتدرا  اما  ترل التكلتة االشاملة الما

بزلك مح خدما  الدعم، الزي شأأأأأأأأأدد  فيه عل  قرمية التوسأأأأأأأأأع فر توفير خدما  الوقاية الماأأأأأأأأأتيدة دل  األدلة  
 الإلمية اتوسيع نطاق تلك التدما  اتحايح نوعيتلا اضمان مياورية تكلتتلا،

بالت دي اللاي المحرو فر علم الوقاية، الزي ُ رسأأر الوقاية كإيرأأر رئياأأر فر مبادرا  شأأاملة   اإذ تاأألم 
اماأأأأأأأأأأتيدة دل  قدلة علمية لتت  الطلب عل  المتدرا  مح قجل الترأأأأأأأأأأدي لالسأأأأأأأأأأتإمار غير الطبر للإ اقير 

التر تركز عل  جملة قمور ميلا  التاضأأأأأأأإة للمراقبة، اإذ تاأأأأأأألم قيضأأأأأأأا بفن اسأأأأأأأتراتيايا  الوقاية المبكرة التإالة 
تاارب الطتولة الاأأأأأأأأأأألبية اكزلك الإوامل التردية االبيئية، بما فيلا الإوامل االجتماعية اعوامل التطر االحماية، 
تاأأأأأألم دسأأأأأألاما كبيرا فر تح يق تتاعل األطتار االشأأأأأأباب االكبار اىياابر مع قسأأأأأأررم افر الاأأأأأأياقا  التإليمية  

 المحلية،اقماكح الإمل االماتمإا  

عزي الدار األعضأأأأأأأأأأاء عل  الترأأأأأأأأأأدي لمشأأأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا اعل    اإذ تؤكد ماددا 
الترايج برأأأأأأورة نشأأأأأأطة ىقامة ماتمإا  خالية مح تإاطر المتدرا  سأأأأأأعيا لضأأأأأأمان قن يحيا كل دناأأأأأأان حياة 

قيضأأأأأأأأا  عزي تلك الدار عل  صأأأأأأأأحية  يإم فيلا بالرأأأأأأأأحة االكرامة االاأأأأأأأأالي ااألمح ااالودرار، اتؤكد مح جد د 
 مإالاة مشاكل الرحة الإامة االاالمة االمشاكل االجتماعية المترتبة عل  تإاطر المتدرا ،

رأا مكتأب   اإذ تحيط علمأا  مع الت أد ر  بيشأأأأأأأأأأأأأأر المإأا ير الأداليأة للوقأايأة مح تإأاطر المتأدرا ، التر قعأدَّ
ثة  االاريمة بالتإاان مع مي   المتدرا األمم المتحدة المإير ب  ظمة الرأأحة الإالمية، اترحب بالطبإة الثانية المحدَّ

ميلا، مع اىشارة دل  قنَّ اللدو الإاي للوقاية مح تإاطر مواد اىدمان رو تح يق اليمو الرحر ااآلمح ل طتار  
االشأأأأأأأأأأباب، لكر  تمكيوا مح دبراو مواربلم اإطالق طاقاتلم الكامية بتطوير الملارا  االتر  الختيار قسأأأأأأأأأأاليب  

ياة صأأحية اقن الوقاية التإالية تاأألم دسأألاما  كبيرا  فر فر تح يق تتاعل األطتار االشأأباب االكبار اىياابر مع ح
 قسررم امدارسلم اقماكح عمللم اماتمإاتلم المحلية االماتمع ككل،

ل عمأار االمبأادرا  الاأاريأة التر يضأأأأأأأأأأأأأأطلع بلأا مكتأب األمم المتحأدة المإير    اإذ تإرب عح ت أد ررأا 
لمتدرا  االاريمة، مثل المإا ير الدالية للوقاية مح تإاطر المتدرا  امبادرا  بياء ال درا  التر تاأأأأأأأإ  دل  با

( ااألسأر  Families UNitedتإزيز برامج الوقاية األسأرية االمدرسأية االماتمعية، مثل برنامار األسأر المتحدة )
عل    2012ميتد  الشأأأأباب الاأأأأيوي، الزي يإ د ميز عاي  امبادرة الشأأأأباب، بما فيلا (  Strong familiesال وية )

 (،Listen firstرامأل دارا  اللاية، امبادرة اصغوا قاال  )

الإمأل االمبأادرا  الاأاريأة التر تضأأأأأأأأأأأأأأطلع بلأا الميظمأا  الأداليأة األخر  ذا     اإذ تالحظ مع الت أد ر 
الدار األعضأأأأاء، حاأأأأب االقتضأأأأاء، فر   الرأأأألة االماتمع المدنر، مثل الميلج الدراسأأأأر للوقاية الشأأأأاملة، لدعم

 اضع اتيتيز برامج اسياسا  ماتيدة دل  األدلة الإلمية بشفن الوقاية المبكرة،

، 2020االاريمة، فر عاي   المتدرا  دصأأأأدار مكتب األمم المتحدة المإير ب   قيضأأأأا  مع الت د ر   تالحظ اإذ  
دل  حتز الدار األعضأأأأاء عل  دتاحة التر   الزي ياأأأأإ    المتدرا  دليل مشأأأأاركة الشأأأأباب فر قعمار الوقاية مح 

تاأأأأتيد دل  قدلة علمية   المتدرا  للشأأأأباب للمشأأأأاركة، حاأأأأب االقتضأأأأاء، فر اضأأأأع اتيتيز برامج للوقاية مح تإاطر 
 اتؤثر عل  الشباب، فر دطار نظاي شامل للوقاية مح تإاطر مواد اىدمان، 
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وقاية المبكرة الماأأأأأأأأتيدة دل  األدلة  الدار األعضأأأأأأأأاء عل  توفير الموارد المياسأأأأأأأأبة لل تشأأأأأأأأاع -1 
الإلمية اويادة التركيز عليلا، بحيث تشأأمل الرعاية الاأأاب ة للوالدة، ال طتار فر سأأح الرضأأاعة االطتولة المبكرة 
االمتوسأأطة، باأأبل ميلا اتباع نلج شأأامل لإدة قطاعا  يضأأم تترأأرأأا  متإددة اقصأأحاب مرأألحة متإدد ح،  

تياجا  الاياأأأأانية االإمرية اكزلك اآلثار المترتبة عل  الرأأأأحة مح الإوامل حاأأأأب االقتضأأأأاء، امع مراعاة االح
الترديأة االبيئيأة، بمأا فر ذلأك الإوامأل االجتمأاعيأة اعوامأل التطر االحمأايأة، اذلأك بأاسأأأأأأأأأأأأأأتتأداي المإأا ير الأداليأة 

لمتدرا  موجلة  للوقاية مح تإاطر المتدرا  لد  صأأأأوت برامج ااسأأأأتراتيايا  فإالة للوقاية المبكرة مح تإاطر ا
نحو األطتار عح طريق اسأأأأأأأأأأأأتبانة عوامل التطر االحد ميلا اتإزيز عوامل الحماية مح خالر اىدراج الميلار 
لتأدخال  التإلم االجتمأاعر االإأاطتر التر تغطر ملأارا  األسأأأأأأأأأأأأأأرة ااألبوة ااألمومة، االتإليم فر مرحلأة الطتولة 

االتثقيف الوقائر ال ائم عل  الكتاءة االتفثير االجتماعييح،   ،المبكرة، اتإليم الملارا  الشأأأأأأأأأأأترأأأأأأأأأأأية ااالجتماعية
الزي ياأأتلدو األطتار االشأأباب فر بيئا  متإددة ايرأأل دل  الشأأباب فر البيئا  التإليمية ابواسأأطة التدخال  

 األسرية قا الماتمعية الرامية دل  تإزيز بيئة صحية 

بالدار األعضأأأاء قن تياأأأر الوصأأأور دل  التدما  الشأأأاملة االماأأأتيدة دل  األدلة الإلمية  تليب  - 2 
فر ماار خت  الطلب اما  ترأأل بزلك مح تدابير، بما فر ذلك الوقاية المبكرة، اقن توسأأع نطاق قدراتلا اتوافررا 

اجتماعر ااقترأأأأادي، افر  لتشأأأأمل الضأأأأإتاء مح قفراد الماتمع، اال سأأأأيما األطتار الز ح يعيشأأأأون حاال  تلميأل 
(، اكزلك فر حاال  اليزاع الماأألل قا الكوارع اىناأأانية، مع ويادة 19- سأأياق جائحة مرر فيراس كورانا )كوفيد 

دمكانيا  تإزيز قسأأأاليب الحياة الرأأأحية امإالاة الإوامل التردية االبيئية، بما فر ذلك الإوامل االجتماعية اعوامل 
 سة اجتماعية قاسع نطاقا  اباالتااق مع التشريإا  الوطيية  التطر االحماية، مح خالر سيا 

د جميع األطتار المإرضيح بوجه   تشاع -3  الدار األعضاء عل  قن تكتل، حيثما قمكح، قن  زاَّ
خا  لتطر الشأأأأراع فر تإاطر المتدرا ، بمح فيلم قالئك الز ح يإانر قحد االد لم قا م دمو الرعاية للم مح 

متدرا ، بالدعم المباشأأأأأأأأر اقن تتاح للم دمكانية الحرأأأأأأأأور عل  خدما  الوقاية االرعاية  اضأأأأأأأأطرابا  تإاطر ال
الرأأأحية المبكرة المياسأأأبة، مع تإزيز المواقر التر ال تيطوي عل  الوصأأأم، مح قجل تفميح قعل  ماأأأتو  ممكح 

المتإلق اد  اىرشأأأأ عل  تطوير   اتشأأأأاإلامح الرأأأأحة البدنية االإ لية اتح يق دنرأأأأاو قكبر فر ماار الرأأأأحة،  
الم دي للوالد ح ام دمر الرعاية، االتإليم االتدما  المتإل ة بتيظيم األسأأأأأأأأرة، االرعاية   الرعاية الرأأأأأأأأحية الوقائيةب 

 الرحية قبل الوالدة ابإدرا، اف ا لتشريإاتلا المحلية ابرامالا ااستراتياياتلا الوطيية لمكافحة المتدرا  

ابير المياسأأأأأأأأأأبة لميع اسأأأأأأأأأأتتداي األطتار فر الارائم  بالدار األعضأأأأأأأأأأاء قن تتتز التد  تليب  - 4 
 المترلة بالمتدرا  

الدار األعضأأأأأأأأاء عل  األخز بالتوجيلا  االتوصأأأأأأأأيا  الرئياأأأأأأأأية الواردة فر الطبإة   تشأأأأأأأأاع -5 
األخيرة مح المإا ير الدالية للوقاية مح تإاطر المتدرا  الرأأأأأأأأأأادرة عح مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا   

اميظمة الرأأأأحة الإالمية، بما فر ذلك بشأأأأفن الوقاية المبكرة، اتطبي لا فر اضأأأأع اتيتيز ات ييم البرامج االاريمة 
 ااالستراتيايا  الوطيية ذا  الرلة االماتيدة دل  األدلة الإلمية 

الدار األعضأأاء امكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة دل  مواصأألة رصأأد  تدعو -6 
ات ييم سأأياسأأا  اخدما  الوقاية المبكرة الرامية دل  حماية الرأأحة االاأأالمة االرفا  ل فراد ااألسأأر االماتمإا  

لالعتبارا  الاياأأانية،   المحلية االماتمع ككل مح خالر تدخال  اسأأياسأأا  اقائية فإالة مياسأأبة للاأأح امراعية
مع مراعأاة االحتيأاجأا  المحأددة ل طتأار االشأأأأأأأأأأأأأأبأاب، امع االحتراي الكأامأل لاميع ح وق اىناأأأأأأأأأأأأأأأان االحريأا  

 األساسية االكرامة المتفصلة لاميع األفراد فر سياق برامج المتدرا  ااستراتياياتلا اسياساتلا 

مج للوقاية المبكرة تإزو الملارا   الدار األعضأأأأأأأاء دل  اضأأأأأأأع اتيتيز سأأأأأأأياسأأأأأأأا  ابرا تدعو -7 
األسأأأرية الرأأأحية ااآلمية، االاأأأياقا  االجتماعية االبيئا  التر تحمر الشأأأباب مح التإرر السأأأتإمار اآلخريح  

 للمتدرا  ألغرار غير طبية، اتااعد عل  ميع اآلثار الضارة الياجمة عح التإرر له 



 
E/2022/28 

E/CN.7/2022/14 

 

22 

 

االاريمأأة قن  واصأأأأأأأأأأأأأأأأل دعمأأه للأأدار   دل  مكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا   تطلأأب -8 
األعضأأأأأأأاء، بياء عل  طلبلا، بت ديم الماأأأأأأأاعدة الت يية ابياء ال درا  للبرامج التر تيتز فر قاسأأأأأأأاط األسأأأأأأأر افر 
الاأأأأياقا  التإليمية اغير ذلك مح سأأأأياقا  الرعاية الرأأأأحية ااالجتماعية، بلدو الوقاية المبكرة، اتطلب قيضأأأأا 

لدار األعضأأاء فر دجراء اتإزيز قنشأأطة البحث اجمع البيانا  فر رزا الرأأدد فر  دل  المكتب ت ديم الماأأاعدة ل
األاسأأأأأأأأاط التإليمية مح قجل التوصأأأأأأأأل دل  فلم قفضأأأأأأأأل للتحدي المتمثل فر بدء تإاطر المتدرا  بيح األطتار  

 االشباب، بما فر ذلك عوامل الحماية االتطر المتإل ة بزلك، االتردي له بتإالية قكبر 

الدار األعضأأأأأأاء، بالتإاان مع الاامإا  االمدارس اغيررا مح المؤسأأأأأأاأأأأأأا    يضأأأأأأاق تشأأأأأأاع -9 
التإليمية، فضأأأأأأأأال عح الماتمع المدنر االكيانا  االميظما  االبرامج الدالية المإيية التابإة ل مم المتحدة، اف ا 

الدراسأأر للوقاية الشأأاملة،    لوالياتلا، عل  اضأأع اتيتيز برامج اقاية ماأأتيدة دل  األدلة الإلمية، باأأبل ميلا الميلج
بحيث تاأتلدو الطتولة المبكرة االاأياق األسأري، اتشأمل اىرشأاد بشأفن االسأتراتيايا  التإالة للوقاية المبكرة فر  

 األسر االماتمإا  المحلية اغيررا مح سياقا  التإليم االرعاية الرحية ااالجتماعية 

اأأأأتيد دل  األدلة الإلمية مح الممارسأأأأا  الدار األعضأأأأاء عل  تإزيز تبادر ما رو م تشأأأأاع -10 
المثل  االتحأأديأأا  االتبرا  الايأأدة فر ماأأار الوقأأايأأة المبكرة، اتليأأب بمكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا   

 االاريمة تياير رزا التبادر 

بالدار األعضأاء تإميم مراعاة ميظور جياأانر فر تطوير الالود الرامية دل  الوقاية مح  تليب  - 11 
 المتدرا  اتحايح الرحة، افر تيتيز تلك الالود ات ييملا، فر دطار الاياسا  الوطيية المتإل ة بالوقاية المبكرة  

مواصأأأأأأأأأأأألة مياقشأأأأأأأأأأأأة مااال  الوقاية المبكرة التر ال تزار المإرفة الإلمية فيلا محدادة   ت رر -12 
لمتدرا  االاريمة قن ي وي، بالتشأأأأأأأأاار دل  مكتب األمم المتحدة المإير با اتطلبامإالاتلا عل  نحو قفضأأأأأأأأل،  

مع الدار األعضأأأأاء اسأأأأائر قصأأأأحاب المرأأأألحة المإيييح، بوضأأأأع مبادث توجيلية اتوصأأأأيا  لماأأأأاعدة الدار  
األعضأأاء اغيررا مح الميظما  الدالية اميظما  الماتمع المدنر ذا  الرأألة، بما فيلا الميظما  التر ي ودرا  

مكية مح المإا ير الدالية للوقاية مح تإاطر المتدرا  مح قجل تإزيز اذلك لتح يق قفضأأأأل اسأأأأتتادة م الشأأأأباب،
اتيتيز برامج الوقاية المبكرة الماأأأأأأأأتيدة دل  األدلة الإلمية، اال سأأأأأأأأيما البرامج التر تركز عل  مإالاة قثر تاارب 

التطر االحماية، مع الطتولة الاأأأأأأألبية، اكزلك الإوامل التردية االبيئية، بما فر ذلك الإوامل االجتماعية اعوامل 
 التركيز عل  االستاابا  االتدخال  الوقائية المبكرة 

دل  المأد رة التيتيأزيأة لمكتأب األمم المتحأدة المإير بأالمتأدرا  االاريمأة قن ت أدي دل  لايأة   تطلأب  - 13 
   المتدرا ، فر دارتلا الاادسة االاتيح، ت ريرا عح التدابير المتتزة لتيتيز رزا ال رار االت دي المحرو فر تيتيز  

ح خارج الميزانية ل غرار  الدار األعضأأاء اسأأائر الالا  المانحة دل  توفير موارد م تدعو -14 
 المبيية قعال  اف ا ل واعد األمم المتحدة اإجراءاتلاع

 
 

 65/1المقرر  
  1961في الجدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  إدراج مادة البرورفين 

 1972بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 

صأأأوتا  49، بفغلبية 2022آذار/مارس  16قرر  لاية المتدرا ، فر جلاأأأتلا التاسأأأإة، المإ ودة فر  
ر مح االتتاقية الوحيدة  م ابل ال شأرء اامتياع عضأو ااحد عح الترأويت، ددراج مادة البرارفيح فر الادار األا 

 ع1972بريغتلا المإدلة ببراتوكور سية  1961للمتدرا  لاية 
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 65/2المقرر  
  1961في الجدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  إدراج مادة الميتونيتازين 

 1972بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 

صأأأوتا  49، بفغلبية 2022آذار/مارس  16قرر  لاية المتدرا ، فر جلاأأأتلا التاسأأأإة، المإ ودة فر  
ار مح االتتاقية م ابل ال شأأأأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأأأأو عح الترأأأأأأأأويت، ددراج مادة البرارفيح فر الادار األ

 ع1972بريغتلا المإدلة ببراتوكور سية  1961الوحيدة للمتدرا  لاية 
 
 

 65/3المقرر  
 1971إدراج مادة اليوتيلون في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

م ابل  صأأوتا   49، بفغلبية  2022آذار/مارس    16قرر  لاية المتدرا ، فر جلاأأتلا التاسأأإة، المإ ودة فر   
ال شأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأو عح الترأأأأويت، ددراج مادة اليوتيلون فر الادار الثانر مح اتتاقية المؤثرا  الإ لية  

 ع 1971لاية  
  

 65/4المقرر  
( في الجدول األول من اتفاقية األمم المتحدة  AP-4أنيلينو بيبيريدين )- 4إدراج المادة 

 1988والمؤثرات العقلية لسنة   لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات

صأأأأوتا   49، بفغلبية 2022آذار/مارس  16فر جلاأأأأتلا التاسأأأأإة، المإ ودة فر    المتدرا قرر  لاية   
فر الادار    (AP-4قنيلييو بيبيريد ح )-4م ابل ال شأأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأأو عح الترأأأأأأويت، ددراج المادة 

 ع1988األار مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية 
 
 

 65/5المقرر  
 (  boc-4-AP-1أنيلينو بيبيريدين )-4-ثالثي بوتوكسي كاربونيل-1إدراج مادة 

المشروع في المخدرات  في الجدول األول من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير 
 1988والمؤثرات العقلية لسنة 

صأأأوتا  م ابل   49، بفغلبية  2022آذار/مارس    16فر جلاأأأتلا التاسأأأإة، المإ ودة فر   المتدرا  قرر  لاية   
 قنيلييو بيبيريد ح  - 4- ثالثر بوتوكاأأأأأأأأر كاربونيل - 1ال شأأأأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأأأأو عح الترأأأأأأأأويت، ددراج المادة  

 (1-boc-4-AP )     فر الادار األار مح اتتاقية األمم المتحدة لمكافحة االتاار غير المشأأأأأأأأراع فر المتدرا  االمؤثرا
 ع 1988الإ لية لاية  

 
 

 65/6المقرر  
 في الجدول األول من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار   إدراج مادة نورفنتانيل 

 1988غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

صأأأوتا  م ابل   48، بفغلبية  2022آذار/مارس    16فر جلاأأأتلا التاسأأأإة، المإ ودة فر   المتدرا  قرر  لاية   
فر الادار األار مح اتتاقية األمم المتحدة    فيتانيل ال شأأأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأأأو عح الترأأأأأأأويت، ددراج مادة نور 
 ع 1988لمكافحة االتاار غير المشراع فر المتدرا  االمؤثرا  الإ لية لاية  
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 الفصل الثاني 
 

 المناقشة العامة   
  15ا 14، فر جلاأأأأأأأأاتلا األال  دل  التاماأأأأأأأأة اجلاأأأأأأأأتلا الثامية، المإ ودة فر المتدرا نظر  لاية   -3
ماأؤاال   97مح جدار األعمار، المإيون "المياقشأة الإامة"ع اقدل  ببيانا   3، فر البيد  2022آذار/مارس   16ا

 ع( 41) اعبر اىنترنت قا مح خالر رسائل فيد و ماالة ماب ا بالحضور الشترررفيع الماتو ، 

آذار/مارس، قدل   14افر الالاأأأة األال  مح الدارة التاماأأأة االاأأأتيح للاية المتدرا ، المإ ودة فر   -4
 ببيانا  كل محق

ماموعة دار آسأأأأأأأأأأأيا االمحيط اللادث(   باسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأتير الليد اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( ) 
 )حضور شترر(

 االريح( )عبر اىنترنت(   77ماموعة ال   باسم ستير المغرب اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )  

 ماموعة الدار األفريقية( )حضور شترر(   باسم ستير مرر اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )  

الرأحة الترناأر، اسأتير فرناأا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )باسأم االتحاد األارابر  اوير   
 ( )رسالة فيد و ماالة ماب ا احضور شترر(( 42) االدار األعضاء فيه

اق رليدا  الووير المإير بمكافحة الاريمة االشأأرطة انظاي المراقبة فر المملكة المتحدة لبريطانيا الإظم   
 الشمالية )رسالة فيد و ماالة ماب ا(

 اوير الإدر اال انون فر كولومبيا )عبر اىنترنت( 

 اويرة االتراال  االمإلوما  االوويرة الثانية للداخلية فر سيغافورة )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 ماالة ماب ا( نائب رئيس الووراء ااوير الشؤان االجتماعية االرحة فر بلايكا )رسالة فيد و 

 اويرة الرحة االشؤان االجتماعية فر الاويد )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

اويرة الرأأأأحة اىسأأأأبانية، اسأأأأتيرة اسأأأأبانيا اممثلتلا الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )رسأأأأالة فيد و ماأأأأالة   
 ماب ا احضور شترر( 

 اوير الرحة فر ليتوانيا )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 الرحة فر سلوفيييا )رسالة فيد و ماالة ماب ا(  اوير 

 اويرة سياسا  الشباب فر ديطاليا )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 آذار/مارس، قدل  ببيانا  كل محق 14افر الالاة الثانية، المإ ودة فر  -5

م المتحدة اوير الرأأأأأأأأأأأحة االتدما  االجتماعية فر ناميبيا، اسأأأأأأأأأأأتيرة ناميبيا اممثلتلا الدائمة لد  األم 
 )عبر اىنترنت احضور شترر(

 __________ 

المياقشة الإامة فر دارة اللاية التاماة االاتيح عل  الموقع الشبكر للمكتب المإير بالمتدرا  االاريمة  ُنشر  البيانا  التر قدلر بلا خالر   ( 41)  
 (www.unodc.org ع) 

م دانيا  ا ليتتيشتا ح، ا صربيا، ا جورجيا، ا جملورية مولدافا، ا الابل األسود، ا البوسية االلرسك، ا آياليدا، ا قاكرانيا، ا قلبانيا،  باسمقيضا  (42) 
 اليرايجعا الشمالية، 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCArabicTranslationandTextProcessingSection/ATTS%20Text%20ProcessingGeneral/www.unodc.org
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 اوير الرحة اخدما  الرعاية فر اليرايج )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 اويرة الرحة فر نيوويليدا )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 اوير الإدالة االجتماعية اشؤان التضامح ااألسرة اح وق الطتل فر مالطة )رسالة فيد و ماالة ماب ا(  

األسأأأأرة االتدما  االجتماعية فر اوارة الشأأأأؤان االجتماعية االرأأأأحة فر فيليدا )رسأأأأالة فيد و  اوير شأأأأؤان  
 ماالة ماب ا( 

 الووير ااألميح التيتيزي ل مانة الوطيية لمكافحة المتدرا  فر باراغواي )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 شترر(  اوير فر الحكومة امد ر ريئة مراقبة المتدرا  فر طاجيكاتان )حضور 

 اوير الميط ة الشرقية فر غانا )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 اىسالمية( )حضور شترر(-األميح الإاي للم ر الرئيار لمراقبة المتدرا  فر د ران )جملورية 

 رئيس ريئة مكافحة المتدرا  التطرة فر التلبيح )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 ماب ا(   ية لمكافحة المتدرا  فر دندانيايا )رسالة فيد و ماالة متور عاي الشرطة ارئيس الليئة الوطي  

 مااعد قميح الرئاسة، رئيس المالس الوطير لمكافحة المتدرا  فر قاراغواي )رسالة فيد و ماالة ماب ا (  

 اويرة دالة، قمانة الاياسا  الشاملة المتإل ة بالمتدرا  فر األرجيتيح )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 وارة التارجية فر االتحاد الراسر )رسالة فيد و ماالة ماب ا(اكيل ا  

 األميح الإاي التيتيزي للاية الوطيية المإيية بمراقبة المتدرا  فر الريح )عبر اىنترنت( 

األميح الماأأأأأأأأأأأأأأاعأد لمكتأب الشأأأأأأأأأأأأأأؤان الأداليأة للمتأدرا  اإنتأاذ ال وانيح فر الواليأا  المتحأدة األمريكيأة   
 )حضور شترر(

 ( 43) المياق الوطير لشؤان المتدرا  اإدمانلا ااالستتداي الضار للكحور فر البرتغار )عبر اىنترنت( 

 مااعد اوير الداخلية االتيايق فر كيييا )حضور شترر( 

 ستير روليدا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 نترنت(نائب اوير الشؤان الداخلية فر قلبانيا )عبر اى 

 فر بيرا )حضور شترر( المتدرا الرئيس التيتيزي للاية الوطيية للتيمية االحياة بميف  عح  

 ستير اليابان اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 نائبة اوير الإدر فر كوبا )حضور شترر( 

 اىنترنت( )عبر  ستير جيوب قفريقيا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( 

 المياق الوطير لشؤان المتدرا  فر تشيكيا )عبر اىنترنت( 

 ستير بوركييا فاسو اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 آذار/مارس، قدل  ببيانا  كل محق 14افر الالاة الثالثة، المإ ودة فر  -6

 __________ 

 لمالس قاراباعقدل  قيضا  ببيان باسم فريق بومبيدا التابع  (43) 
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 نائبة اوير األمح فر ريداراس )حضور شترر( 

 ير رامانيا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر(ست 

 قميح عاي مكتب ريئة مراقبة المتدرا  فر اوارة الإدر فر تا ليد )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

المراقب الوطير لمكافحة المتدرا  فر اوارة الاأأأأأألطة الشأأأأأأإبية للشأأأأأأؤان الداخلية االإدر االاأأأأأأالي فر  
  البوليتارية )حضور شترر(جملورية فيزايال

 ستيرة قنغوال اممثلتلا الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت( 

 ستير تونس اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 نائب المد ر فر المد رية الإامة لمكافحة المتدرا  فر المملكة الإربية الاإودية )حضور شترر( 

 ار فر البإثة الدائمة لاملورية كوريا لد  األمم المتحدة فر فيييا )عبر اىنترنت(ماتش 

 سكرتير دضافر، ددارة اى رادا  فر اوارة المالية فر الليد )حضور شترر( 

 ال ائمة باألعمار بالييابة فر البإثة الدائمة لييبار لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر(  ستير تركيا اممثللا 

 رئيس المالس الوطير لمكافحة المتدرا  فر الاملورية الداميييكية )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 ستير الاملورية الإربية الاورية اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت( 

 المتدرا  اإدمانلا فر الازائر )حضور شترر(نائب مد ر الد وان الوطير لمكافحة  

 ستيرة األردن اممثلته الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

مد ر عاي اىدارة الإأامة لمكأافحأة المتأدرا  االتحأادية فر اوارة الداخليأة بدالة اىمارا  الإربيأة المتحأدة  
 )حضور شترر(

 لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر(ستير ماليزيا اممثللا الدائم   

 مااعد اوير الداخلية امد ر اىدارة الإامة لمكافحة المتدرا  فر مرر )حضور شترر( 

، اوارة الرأأحة  المتدرا المياأأق الوطير لشأأؤان مكافحة المتدرا  امد ر المكتب الوطير للوقاية مح  
 فر بوليدا )حضور شترر(

 بالييابة لاويارا لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( رئيس الوفد، ال ائم باألعمار 

 المد ر التيتيزي للاية مكافحة المتدرا  فر الالتادار )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

 ستير باكاتان اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 الردعاقدل  ممثل االتحاد الراسر ببيان فر دطار ممارسة حق  -7

 آذار/مارس، قدل  ببيانا  كل محق 14افر الالاة الرابإة، المإ ودة فر  -8

 ستير قطر اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

مد ر اىدارة الوطيية للوقاية مح اسأأتلالك المتدرا  االكحور اإعادة تفريل المدمييح فر شأأيلر )رسأأالة فيد و  
 ماالة ماب ا( 
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 رة قفغاناتان اممثلتلا الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت(ستي  

 قميح مالس مكافحة المتدرا  ارئيس دائرة ال انون الدالر الإاي فر اوارة الإدر فر جورجيا )عبر اىنترنت(  

 رر( المياق الوطير المإير بالتردي للمتدرا  فر األمانة الإامة لرئيس اوراء اليونان )حضور شت 

 نائب اوير الشؤان الداخلية فر تركماناتان )رسالة فيد و ماالة ماب ا( 

مد ر ددارة مكافحة جرائم المتدرا  باىنابة فر اوارة الشأأأأأأأؤان الداخلية فر كاواخاأأأأأأأتان )رسأأأأأأأالة فيد و  
 ماالة ماب ا (

 نترنت(المد رة الإامة لمكتب المواد التاضإة للمراقبة فر اوارة الرحة فر كيدا )عبر اى 

 الماتشار فر البإثة الدائمة للبراويل لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 ستير قستراليا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )رسالة فيد و ماالة ماب ا ( 

 الووير الماتشار فر البإثة الدائمة للمغرب لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت( 

 ليماا اممثلتلا الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر(ستيرة ا 

المأأد ر الإأأاي ىدارة مراقبأأة المتأأدرا  )عبر اىنترنأأت(، االووير نأأائأأب رئيس البإثأأة الأأدائمأأة لبيغالديأل  
 لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر(

 شترر(ستير المكايك اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور  

رئياأأأأأة المالس الوطير لمكافحة المتدرا  فر اوارة األمح ال ومر فر تريييداد اتوباغو )رسأأأأأالة فيد و  
 ماالة ماب ا(

 المد ر الإاي لإلدارة الإامة لمكافحة المتدرا  فر اوارة الداخلية فر الاودان )حضور شترر( 

 اىنترنت( )عبرستير كوستاريكا اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا(  

 الاكرتير األار فر البإثة الدائمة ألرميييا لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 الماتشار األار فر البإثة الدائمة للايغار لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

 شترر(الاكرتير األار فر البإثة الدائمة لاامايكا لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور  

 ستير دكوادار اممثللا الدائم لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت( 

 ستيرة تيزانيا اممثلتلا الدائمة لد  األمم المتحدة )فيييا( )عبر اىنترنت( 

 رئيس لاية المتدرا  التابإة للميظما  غير الحكومية بتيييا )حضور شترر( 

 ترر(ممثلة عح مإلد الماتمع المتتوح )حضور ش 

 آذار/مارس، قدل  ببيانا  كل محق 15افر الالاة التاماة، المإ ودة فر  -9

متور الحكومة االتحادية المإير باأأأأياسأأأأة مكافحة المتدرا  ااىدمان، اوارة الرأأأأحة االتحادية فر قلمانيا   
 )حضور شترر( 

 رئيس الليئة الوطيية لإالج اىدمان فر قبر  )حضور شترر( 

 االجتماعر االمواد التاضإة للمراقبة فر دالة بوليفيا المتإددة ال وميا  )عبر اىنترنت( نائب اوير الدفاع  
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 المد ر الإاي/األميح، الالاو الوطير ىنتاذ قوانيح المتدرا  فر نيايريا )عبر اىنترنت( 

 رئياة المالس الوطير لمراقبة المتدرا  التطرة فر سري النكا )عبر اىنترنت( 

 ق اىناان فر مكتب متور األمم المتحدة الاامر لح وق اىناان )حضور شترر( موظر شؤان ح و  

مد رة ددارة مكافحة فيراس ن   المياعة البشأأأأرية االتلاب الكبد التيراسأأأأر ااألمرار المي ولة جياأأأأيا    
 فر ميظمة الرحة الإالمية )رسالة فيد و ماالة ماب ا(

 حمر االلالر األحمر )رسالة فيد و ماالة ماب ا(ممثل عح االتحاد الدالر لامعيا  الرليب األ 

 المد ر التيتيزي للريداق الإالمر لمكافحة اى دو االال االمالريا )رسالة فيد و ماالة ماب ا ( 

 ممثل عح ميظمة الشباب الباكاتانية )عبر اىنترنت( 

 اقدلت ممثلة تركيا االمراقبة عح قبر  ببيانيح فر دطار ممارسة حق الردع -10

 آذار/مارس، قدل  ببيانا  كل محق 16افر الالاة الثامية، المإ ودة فر  -11

 الاكرتير األار فر البإثة الدائمة لتييت ناي لد  األمم المتحدة )فيييا( )حضور شترر( 

األميح التيتيأأزي للايأأة البلأأدان األمريكيأأة لمكأأافحأأة تإأأاطر المتأأدرا  التأأابإأأة لميظمأأة الأأدار األمريكيأأة  
 يد و ماالة ماب ا ()رسالة ف
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 الفصل الثالث 
 

 مسائل اإلدارة االستراتيجية والميزانية والشؤون اإلدارية  

 آذار/  17ا 15نظر  لاية المتدرا ، فر جلاأاتلا التاماأة االاأادسأة االثانية عشأرة، المإ ودة  ومر   -12
 مح جدار األعمار، انره كما  لرق 4، فر البيد 2022مارس 

 اىدارة االستراتياية االميزانية االشؤان اىداريةق"ماائل  

عمأل التريق الإأامأل الحكومر الأدالر الأدائم المتتوح الإضأأأأأأأأأأأأأأويأة المإير بتحاأأأأأأأأأأأأأأيح  ")ق(  
 حوكمة مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة ااضإه المالر 

مج المتدرا  التابع  التوجيلا  المتإل ة بماأأأأأأأأأائل الاأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة الإامة االميزانية لبرنا ")ب(  
 لمكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة 

 قساليب عمل اللاية  ")ج(  

تكويح مالك موظتر مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة االماأأأأأأأأأأأأأأائل   ")د(  
 األخر  ذا  الرلةع"

 قما  لر 4اكان مإراضا  عل  اللاية مح قجل اليظر فر البيد  -13

ت رير المأأأد رة التيتيأأأزيأأأة عح قنشأأأأأأأأأأأأأأطأأأة مكتأأأب األمم المتحأأأدة المإير بأأأالمتأأأدرا  االاريمأأأة  )ق( 
(E/CN.7/2022/2-E/CN.15/2022/2 ) 

مزكرة مح األمانة بشأفن عمل التريق الإامل الحكومر الدالر الدائم المتتوح الإضأوية المإير   )ب( 
-E/CN.7/2022/3ح حوكمأأة مكتأأب األمم المتحأأدة المإير بأأالمتأأدرا  االاريمأأة ااضأأأأأأأأأأأأأأإأأه المأأالر )بتحاأأأأأأأأأأأأأأي 

E/CN.15/2022/3 ) 

  2021اقداء البرامج لإاي   2023مزكرة مح األمانة بشأأفن مشأأراع التطة البرناماية الم ترحة لإاي  )ج(  
 (E/CN.7/2022/12-E/CN.15/2022/12 ع) 

اقل   مد ر شعبة اىدارة بمكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة )المكتب المإير بالمتدرا    -14
 االاريمة/المكتب( كلمة استلالليةع

ي المراقب عح كوسأأأأأأأأأأأتاريكا، برأأأأأأأأأأأتته نائبا    -15 لرئياأأأأأأأأأأأة التريق الإامل الحكومر الدالر الدائم المتتوح  اقدَّ
الإضأأأأوية المإير بتحاأأأأيح حوكمة مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة ااضأأأأإه المالر، ت ريرا  عح 

 مدااال  التريق الإاملع

اكاتان  اقدل  ببيانا  ممثلو اممثال  كل مح اليابان )حضور شترر(، االريح )عبر اىنترنت(، اب  -16
)حضأأور شأأترأأر(، اكيييا )حضأأور شأأترأأر(، االواليا  المتحدة )حضأأور شأأترأأر(، ااالتحاد الراسأأر )عبر 

 اىنترنت(، اجامايكا )حضور شترر(، اجيوب قفريقيا )حضور شترر(ع

 اقدل  ببيان المراقب عح بوركييا فاسوع -17

 اتمع )عبر اىنترنت(عببيان قيضا ممثلة عح مركز دراسا  ال انون االإدالة االم تاقدل -18

  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/2
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/3
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/3
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/12
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 المداوالت -ألف 
قثي  عدة متكلميح عل  المكتب ليااحه فر الترأأأأأأأأدي للتحديا  التر فرضأأأأأأأأتلا جائحة مرر فيراس  -19

(، ارحبوا بالود المكتأب امرانتأه فر مواصأأأأأأأأأأأأأألأة تيتيأز البرامج افر تيتيأز  لواليأاتأه المتإل أة 19-كورانأا )كوفيأد
 ميلا البحوع االإمل المعياري ات ديم المااعدة الت ييةعبالتردي للاائحة فر مااال  

باعتباررا قداة رامة ىعادة تفكيد ملمة   2025-2021اتطرق عدة متكلميح السأأتراتياية المكتب للتترة  -20
المكتب اتحاأأأأيح كتاءته اتإزيز ث ة قصأأأأحاب المرأأأألحة بهع ارحبوا قيضأأأأا براية المكتب االسأأأأتراتياية ألفريقيا 

ع اقشأأأأأأأأأأأأأير دل  قن 2025-2022ته االسأأأأأأأأأأأأأتراتياية ألمريكا الالتييية اميط ة البحر الكاريبر للتترة  ابراي   2030
االتتاقيا  الدالية الثالع لمراقبة المتدرا  ال تزار تشأأأأأأأأكل األسأأأأأأأأاس لإمل المكتب فر ماار مراقبة المتدرا ،  

 ا داليا عاقطر الإمل األخر  المتتق عليل 2030اتكمللا خطة التيمية الماتدامة لإاي 

اققر بالالود التر  بزللا المكتب بلدو ويادة التمويل اتإزيز الشأأأأأأأراكا ، الكح قشأأأأأأأير مح جد د ب لق  -21
د عل   دِر دل  الوضأأأأأأأأع المالر للمكتبع اُقكد عل  قنه ال بد مح التمويل الماأأأأأأأأتداي لكر يتر المكتب بوالياتهع اشأأأأأأأأُ

للي   فر الميزانية اويادة الماأأأأأأأأأأارما  غير   ضأأأأأأأأأأرارة مواصأأأأأأأأأألة تحاأأأأأأأأأأيح نموذج تمويل المكتب اإيااد حلور
 المتررة فر آن مإا ع اقشير قيضا دل  الحاجة دل  توويع متواون لتكاليف دعم البرامجع

ارحأأب الإأأد أأد مح المتكلميح بتمأأد أأد االيأأة التريق الإأأامأأل الحكومر الأأدالر الأأدائم المتتوح الإضأأأأأأأأأأأأأأويأأة  -22
بشأأأأأكله الاد د، باعتبار  آلية رامة لتحاأأأأأيح تبادر المإلوما  المإير بتحاأأأأأيح حوكمة المكتب ااضأأأأأإه المالر ا 

االشأأأتافية االتواصأأأل بيح األمانة االدار األعضأأأاء بشأأأفن ماأأأائل الميزانية ااىدارةع ارحب عدة متكلميح بالحوار 
 التتاعلر مع المد رة التيتيزيةع

سأأأأأأأأبيل تحاأأأأأأأأيح التكافؤ بيح  اقعرب عدة متكلميح عح تف يدرم للالود التر  واصأأأأأأأأل المكتب بزللا فر  -23
ع المكتب عل  تحاأأأأأأأأأأيح التمثيل   اِر الاياأأأأأأأأأأيح فيما بيح الموظتيح اتيوعلم، بما فر ذلك تمثيللم الاغرافرع اشأأأأأأأأأأُ
د فر الوقت نتاأأأأأأأه عل  قن اختيار المرشأأأأأأأحيح  يبغر قن  تم عل   الاغرافر فر تإييح الموظتيح الدالييحع اشأأأأأأأدِر

 مح ميثاق األمم المتحدةع 101مح المادة  3يه الت رة قساس الادارة االكتاءة اف ا  لما تي  عل

ارحأب بإ  المتكلميح بأالالود التر  بأزللأا المكتأب فر تإميم ميظور مراعع ليوع الايس االاأأأأأأأأأأأأأأح فر  -24
دد عل  قرمية ربط االلتزاما  الشأأاملة بح وق اىناأأان االماأأاااة  الاأأياسأأا  االبرامج المتإل ة بالمتدرا ع كما شأأُ

 اتمكيح الشبابع بيح الايايح
  

 اإلجراء الذي اتَّخذته اللجنة -باء
، التمس ممثل االتحاد الراسأأأأر تفجيل المياقشأأأأة  2022آذار/مارس    15فر الالاأأأأة التاماأأأأة، المإ ودة فر   - 25

الدائم  )ق( مح جدار األعمار بشفن تكويح مالك المكتب الميشف حد ثا  للتريق الإامل الحكومر الدالر   4فر دطار البيد  
المتتوح الإضأأأأأأأأأأأأأوية المإير بتحاأأأأأأأأأأأأأيح حوكمأة المكتأب ااضأأأأأأأأأأأأأإأه المأالر )م رر المالس االقترأأأأأأأأأأأأأادي ااالجتمأاعر  

 (ع 316/ 2022

ااقترح ممثل االتحاد الراسر درجاء اتتاذ قرار دل  الدارة التاماة االاتيح الماتفنتة للاية، مإربا عح  -26
قد قخل باىجراء    2022آذار/مارس   11المكتب فر  رقي متاد  قن ت ديم ترشأأأأأأأأأأأأأيل التفيا لميرأأأأأأأأأأأأأب نائب رئيس

المإتاد اقن ماموعة دار قارابا الشأأأأأأأأرقية لم  تاأأأأأأأأح للا الوقت الكافر لليظر فر الماأأأأأأأأفلة عل  اليحو الواجبع  
اتاأأأأاءر متكلم آخر ما دذا كان قد حدع قي دخالر باليظاي الداخلر، اقجيب عح ذلك التاأأأأاار باليترع امح ثم، 

، بت ديم  2022آذار/مارس   15الزي اتتز فر االجتماع المشترك للمكتبيح الموسإيح صباح  وي   قشير دل  ال رار
 ترشيل التفيا دل  اللايةع
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اقدل  ببيانا  ممثلو اممثال  كل مح االتحاد الراسأأأأأأأأأر )عبر اىنترنت(، اكيدا )حضأأأأأأأأأور شأأأأأأأأأترأأأأأأأأأر(،  - 27
لكة المتحدة )حضأأور شأأترأأر(، االبراويل  االواليا  المتحدة )حضأأور شأأترأأر(، اقاكرانيا )حضأأور شأأترأأر(، االمم 

)حضأأور شأأترأأر(، االاأأويد )حضأأور شأأترأأر(، اروليدا )حضأأور شأأترأأر(، اجملورية د ران اىسأأالمية )حضأأور 
شأأترأأر(، اليتوانيا )حضأأور شأأترأأر(ع اقدل  ببيان قيضأأا  كل مح المراقبة عح شأأيلر )حضأأور شأأترأأر( االمراقب 

ية فيزايال البوليتارية )حضأأور شأأترأأر(ع كما مارسأأت المراقبة  عح غواتيماال )حضأأور شأأترأأر( االمراقبة عح جملور 
 عح التفيا حق الرد )حضور شترر(ع 

، صأوتت اللاية عل  االلتماس الزي قدمه ممثل 2022آذار/مارس    15افر الالاأة الاأادسأة، المإ ودة فر   - 28
إة للمالس االقترأأأادي ااالجتماعرع  مح اليظاي الداخلر للاان التيية التاب   49االتحاد الراسأأأر فر دطار قحكاي المادة 

عضأوا ضأد ،    30قعضأاء لرأالل االلتماس، اصأو     5الحاضأريح االمرأوتيح، صأو    43امح بيح قعضأاء اللاية ال 
قعضأأأأأاء عح الترأأأأأويتع اقدي ممثل باكاأأأأأتان )حضأأأأأور شأأأأأترأأأأأر( تإليال لترأأأأأويتهع اقدل  ممثل االتحاد    8اامتيع  

 اىنترنت(ع الراسر قيضا  ببيان )عبر 

، ققر  اللاية بالتزكية ترشأأأأيحا  قعضأأأأاء 2022آذار/مارس   15افر الالاأأأأة الاأأأأادسأأأأة المإ ودة فر  -29
مكتب التريق الإامل الحكومر الدالر الدائم المتتوح الإضأأأأأوية المإير بتحاأأأأأيح حوكمة المكتب ااضأأأأأإه المالر 

 التالية قسماارمق

 الإضو  الماموعة اىقليمية الميرب
 كوريح كيتايل )المملكة المتحدة(  دار قارابا الغربية ادار قخر   الرئياة

 رابياون نايرا غيتاي )كيييا(  الدار األفريقية اليائب األار للرئياة
 محمد عبد المغيث )بيغالديأل(  دار آسيا االمحيط اللادث  نائب الرئياة
 دار قمريكا الالتييية   نائب الرئياة

 الكاريبر اميط ة البحر  
قليتاندرا سوالنو قارتيز  

 )كوستاريكا( 
 

، قعلح الرئيس قنه سأأأأيتم دجراء انتتابا  2022آذار/مارس   15افر الالاأأأأة الاأأأأادسأأأأة، المإ ودة فر  -30
عيد الااعة الثانية بإد الظلرع ارشل   2022آذار/مارس   17باالقتراع الاري لميرب نائب الرئياة الشاغر فر  

 تفيا(عللزا الميرب كل مح ديمتري بودلاييم )االتحاد الراسر( اكاترييا كاكتييا )ال

، انتتبت اللاية الاأأيدة كاكتييا للميرأأب 2022آذار/مارس   17افر الالاأأة الثانية عشأأرة، المإ ودة فر   - 31
الشأأأأأأأاغر كيائبة لرئياأأأأأأأة التريق الإامل الحكومر الدالر الدائم المتتوح الإضأأأأأأأوية المإير بتحاأأأأأأأيح حوكمة المكتب 

ل  ببيان كل مح ممثل االتحاد الراسأأأأأأر االمراقبة عح ااضأأأأأأإه المالر مح دار قارابا الشأأأأأأرقيةع اقبل انتتابلا، قد 
فرأأأأو  سأأأأتة قعضأأأأاء   عضأأأأوا اشأأأأاركوا فر عملية االنتتابع  48عضأأأأوا فر اللاية، حضأأأأر    53التفياع امح بيح  

 قعضاء عح الترويتع  9عضوا  لرالل الايدة كاكتييا، اامتيع    33لرالل الايد بودلياييم، اصو  

 الراسر ببيان فر دطار ممارسة حق الردعاقدل  ممثل االتحاد  -32
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 الفصل الرابع 
 

 تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات  
 آذار/مارس  16ا 15نظر  اللاية فر جلاأأأاتلا الاأأأادسأأأة االاأأأابإة االثامية االتاسأأأإة، المإ ودة  ومر  -33

 مح جدار األعمار، انره كما  لرق 5، فر البيد 2022

 المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا ق"تيتيز   

 التغييرا  فر نطاق مراقبة المواد  ")ق(  

التحأديأا  التر تواجللأا لايأة المتأدرا  اميظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة االليئأة الأداليأة  ")ب(  
لمراقبة المتدرا  ااألعمار التر سأأتضأأطلع بلا ماأأت بال فر ماار اسأأتإرار المواد 

 توصيا  بشفن جدالتلا  ب ية استبانة دمكانية دصدار

 الليئة الدالية لمراقبة المتدرا   ")ج(  

التإاان الدالر لضأأأأأأأأأأمان توافر الإ اقير المتدرة االمؤثرا  الإ لية ل غرار الطبية   ")د(  
 االإلمية مع ميع تاريبلا 

 الماائل األخر  الياشئة عح المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا ع" ")ه(  

 قما  لر 5عل  اللاية مح قجل اليظر فر البيد  اكان مإراضا -34

مزكرة مح األمانة عح التغييرا  فر نطاق مراقبة الموادق توصيا  م دمة مح ميظمة الرحة   )ق( 
 ( E/CN.7/2022/10الإالمية بشفن الادالة الم ترحة )

رة مح األمأأأانأأأة عح التغييرا  فر نطأأأاق مراقبأأأة المواد بموجأأأب اتتأأأاقيأأأة األمم المتحأأأدة   )ب(  مأأأزكِر
 ( E/CN.7/2022/13) 1988االمؤثِررا  الإ لية لاية  المتدرا لمكافحة االتِراار غير المشراع فر 

مزكرة مح األمانة تتضأأأأأمح تإلي ا  مح الدار األطراو عل  التوصأأأأأيا  الم دمة مح ميظمة   )ج( 
 (عE/CN.7/2022/CRP.4الرحة الإالمية بشفن الادالة الم ترحة )

شأترأر(،  لل اأم )حضأور  اقدل  بكلما  اسأتلاللية رئيس قاأم المتتبر االشأؤان الإلمية فر المكتب اممثل  - 35
بكلما  اسأأأتلاللية قيضأأأا   اكزلك رئياأأأة قاأأأم الوقاية االإالج اإعادة التفريل التابع للمكتب )حضأأأور شأأأترأأأر(ع اقدل  

 رئياة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  )حضور شترر( امراقب امراقبة عح ميظمة الرحة الإالمية )عبر اىنترنت(ع 

  كأأل مح اليأأابأأان )عبر اىنترنأأت(، االواليأأا  المتحأأدة )عبر اىنترنأأت(،  اقدل  ببيأأانأأا  ممثلو اممثال -36
اجيوب قفريقيا )عبر اىنترنت(، االرأأأأأيح )عبر اىنترنت(، اباكاأأأأأتان )حضأأأأأور شأأأأأترأأأأأر(، ااالتحاد الراسأأأأأر  
)عبر اىنترنت(، اتا ليد )رسأالة فيد و ماأالة ماأب ا(، اإسأبانيا )حضأور شأترأر(، ابلايكا )حضأور شأترأر(، 

 زائر )عبر اىنترنت(، اقستراليا )عبر اىنترنت(عاالا

  (44)اقدل  ببيانا  المراقبون االمراقبا  عح كل مح االتحاد األارابر )باسأأأأأأأأم داله األعضأأأأأأأأاء قيضأأأأأأأأا ( -37
)حضأور شأترأر(، اقرميييا )حضأور   )عبر اىنترنت(، االليد )حضأور شأترأر(، اجملورية فيزايال البوليتارية

 شترر(، االمكايك )حضور شترر(، ااألرجيتيح )عبر اىنترنت(، اإندانيايا )عبر اىنترنت(ع

 __________ 

قيضا  باسم قذربياان اقلبانيا اقندارا اقاكرانيا اآياليدا االبوسية االلرسك االابل األسود اجملورية مولدافا اجورجيا اسان مارييو  ( 44) 
 اصربيا ام دانيا الشمالية االيرايجع 

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/10
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/13
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اقدل  ببيانا  قيضأأأأأأأأأأأا المراقبون االمراقبا  عح كل مح ميظمة اللالر األخضأأأأأأأأأأأر التركية )عبر اىنترنت(،   - 38
)عبر اىنترنت(،   Fields of Green for Allعبر اىنترنت(، اميظمة االرابطة الدالية للرعاية االسأأأتشأأأتائية االملطتة ) 

)عبر اىنترنت(،    DRCNet Foundation)عبر اىنترنت(، اميظمة   Smart Approaches to Marijuanaاميظمة 
 اميظمة التتفيف مح حدة الت ر االتيمية )حضور شترر(ع 

 
 

 المداوالت -ألف
 

 مراقبة المواد التغييرات في نطاق   - 1 

 1961النظر في اقتراح مقدم من منظمة الصحة العالمية بإدراج البرورفين في الجدول األول من اتفاقية سنة   )أ(  

مؤثر قفيونر اصأأأأأأطياعر قريب للغاية   قبلل المراقب عح ميظمة الرأأأأأأحة الإالمية اللاية بفن البرارفيح -39
ع اعل  غرار  1961مح مؤثر البزيتراميد األفيونر التاضأأع حاليا  للمراقبة بموجب الادار األار مح اتتاقية سأأية 

المؤثرا  األفيونية األخر ، فلن البرارفيح نار  قوي لماأأأت بال  المؤثرا  األفيونية اله متإور تاأأأكيير ل لمع 
لمورفيح الكيلا قضأأأأإر مح التيتانيلع اذكر المراقب قن مح المرجل جدا قن ياأأأأاء اسأأأأتإمار افإاليته ققو  مح ا

البرارفيح استيادا  دل  آلية عمله، اقن مح المحتمل قن  ؤدي دل  االرتلان عل  غرار المؤثرا  األفيونية األخر ع  
ثل تثبيط التيتس االتلدئةع اقد ُربط اقن البرارفيح، كمؤثر قفيونر قوي، يمكيه دحداع آثار قفيونية نمطية قخر  م

رأزا المؤثر بإأدد مح الوفيأا  فر ماموعأة مح البلأدانع اكثيرا  مأا حأدثأت افيأا  بإأد تإأاطر البرارفيح عيأد اقترانه  
بمؤثرا  قفيونية قخر  قا بالبيزادياويبييا ع اقد اكُتشأأأأأأأأأأر البرارفيح فر ضأأأأأأأأأأبطيا  فر بلدان ااقإة فر مياطق  

ر قي فائدة عالجيةع اقبلل المراقب عح ميظمة الرأأأأأأحة الإالمية اللاية بفنه نظرا  الحتمار  عدةع اليس للزا المؤث 
دسأأأأأأأأأأأأأأاءة اسأأأأأأأأأأأأأأتإمأار البرارفيح ااالرتلأان لأه عل  نحو ممأاثأل للإأد أد مح المؤثرا  األفيونيأة األخر  المأدرجأة فر  

لتر يحدثلا الإد د مح تلك ، انظرا  ىحداثه آلثار ضأأأأأأأأأأأارة مماثلة ل ثار ا1961الادار األار مح اتتاقية سأأأأأأأأأأأية  
المؤثرا ، ف أد قاصأأأأأأأأأأأأأأت لايأة التبراء المإييأة بأاالعتمأاد عل  األدايأة التأابإأة لميظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة بألدراج  

 ع1961البرارفيح فر الادار األار مح اتتاقية سية 
 
 

 1961النظر في اقتراح مقدم من منظمة الصحة العالمية بإدراج الميتونيتازين في الجدول األول من اتفاقية سنة   )ب(  

قبلل المراقب عح ميظمة الرأأأأأأأأأأأأأحة الإالمية اللاية بفن الميتونيتاويح مؤثر قفيونر اصأأأأأأأأأأأأأطياعر قريب  -40
حأاليأا  للمراقبأة بموجأب الاأدار األار مح   للغأايأة مح مؤثري اى تونيتأاويح االكلونيتأاويح األفيونييح التأاضأأأأأأأأأأأأأأإيح

ع ايشأأأأأأأأأأأأترك الميتونيتاويح، كيار  لماأأأأأأأأأأأأت بال  المؤثرا  األفيونية، مع المؤثرا  األفيونية 1961اتتاقية سأأأأأأأأأأأأية
األخر  بتاصأأأأية تاأأأأكيح األلم اإحداع آثار ضأأأأارة نمطية قخر  تشأأأأمل التلدئة اتثبيط التيتس االغثيان االت يؤع 

رفيح الكيلا قضأأأأأأأإر مح الليدرامورفون االتيتانيلع اذكر المراقب قن مح المرجل جدا قن افإاليته ققو  مح المو 
يااء استإمار الميتونيتاويح استيادا  دل  آلية عمله، اقن مح المحتمل قن  ؤدي دل  االرتلان عل  غرار المؤثرا   

فاة نتياة تثبيط التيتس، اقد ارتبط األفيونية األخر ع ايمكح للميتونيتاويح، كمؤثر قفيونر قوي، قن  تابب فر الو 
تإأاطيأه بإأدد مح حأاال  الوفأاة فر ماموعأة مح البلأدانع افر كثير مح تلأك الحأاال ، جر  تإأاطر الميتونيتأاويح  
باالقتران مع مؤثرا  قفيونية قخر  قا مع بيزادياويبييا ع اقد اكُتشأأأأأر البرارفيح فر ضأأأأأبطيا  فر بلدان ااقإة  

ا المؤثر قي فأائأدة عالجيأةع اقبلل المراقأب عح ميظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة اللايأة بأفنأه  فر ميأاطق عأدةع اليس للأز
نظرا  الحتمار دسأأأأاءة اسأأأأتإمار الميتونيتاويح ااالرتلان له عل  نحو مماثل للإد د مح المؤثرا  األفيونية األخر   

ة ل ثار التر يحدثلا الإد د انظرا  ىحداثه آلثار ضأأأأأارة مماثل 1961المدرجة فر الادار األار مح اتتاقية سأأأأأية  
 ع1961مح تلك المؤثرا ، ف د قاصت لاية التبراء بلدراج الميتونيتاويح فر الادار األار مح اتتاقية سية 
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 1971النظر في اقتراح مقدم من منظمة الصحة العالمية بإدراج اليوتيلون في الجدول الثاني من اتفاقية سنة   )ج(  

الرأحة الإالمية اللاية بفن اليوتيلون رو كاثييون اصأطياعر له آلية عمل اآثار  قبلل المراقب عح ميظمة  - 41
د ثيأل نوربييتيلون، التر تتضأأأأأأأأأأأأأع حأاليأا للمراقبأة بموجأب  - Nممأاثلأة آلليأة اآثأار الكأاثييونأا  األخر  مثأل الميثيلون ا 

ع دقا  ال لب االلياج اال لق  ع اُيحدع اليوتيلون آثار مثل االنتشأأأأأأأاء اتاأأأأأأأار 1971الادار الثانر مح اتتاقية سأأأأأأأية  
االلزيان االزران، تشأأأأأأأأبه اآلثار التر تحدثلا الكاثييونا  األخر  االميشأأأأأأأأطا  مثل الميثامتيتاميحع امح المرجل قن  
ُياأأأأأاء اسأأأأأتإماله، ايمكح قن يحدع ارتلانا عل  نحو مماثل للميثامتيتاميحع اذكر المراقب قنه ُقبلل عح حاال  افاة  

وتيلونع اشأأأأأأأملت اآلثار الضأأأأأأأارة الشأأأأأأأد دة المبلل عيلا فر تلك الحاال  ارتتاع الحرارة اارتتاع  نتياة السأأأأأأأتتداي الي 
ضغط الدي احداع تشياا ع اقد اكُتشر اليوتيلون فر ضبطيا  فر عدة بلدان ااقإة فر عدة مياطقع اليس للزا 

نظرا  الحتمار دسأأأأأأأأاءة اسأأأأأأأأتإمار  المؤثر قي فائدة عالجيةع اقبلل المراقب عح ميظمة الرأأأأأأأأحة الإالمية اللاية بفنه 
  1971اليوتيلون ااالرتلأان لأه عل  نحو ممأاثأل للكأاثييونأا  األخر  المأدرجأة فر الاأدار الثأانر مح اتتأاقيأة سأأأأأأأأأأأأأيأة 

انظرا  ىحداثه آلثار ضأأأأأارة مماثلة ل ثار التر يحدثلا الإد د مح تلك الكاثييونا ، ف د قاصأأأأأت لاية التبراء بلدراج  
 ع 1971ر الثانر التتاقية سية  اليوتيلون فر الادا 

 
 

م من الهيئة الدولية لمراقبة    النظر  )د(  (، AP-4أنيلينو بيبيريدين ) - 4بإدراج مادة   المخدرات في اقتراح مقدَّ
 ( ومادة النورفنتانيل boc-4-AP-1أنيلينو بيبيريدين ) - 4-ثالثي بوتوكسي كاربونيل   - 1ومادة  

 1988من اتفاقية سنة  في الجدول األول  

ذكر  رئياأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  قن المواد التر قاصأأأت الليئة بلدراجلا رر سأأأالئر، قي  -42
مواد كيميأائيأة تاأأأأأأأأأأأأأأتتأدي ىنتأاج التيتأانيأل ابإ  نظأائر ع اقأد قدرج التيتأانيأل اعأدد مح تلأك اليظأائر فر جأداار  

رة الشأأأأأأأأأأأأأأأد أدة المت1961اتتأاقيأة سأأأأأأأأأأأأأأيأة    إور، دذ يتوق متإوللأا عأادة  متإور الليرايح  ع ارر مح الإ أاقير المتأدِر
بما  ترااح بيح عشأأأأأرة قضأأأأأإاو امائة ضأأأأأإرع اقضأأأأأافت بفن متإوللا الشأأأأأد د ال  زار  ؤدي دل  افاة متإاطيلا 
بارعأا  مترطأة، اقنلأا تإرِرر قيضأأأأأأأأأأأأأأأا  لمتأاطر عرضأأأأأأأأأأأأأأيأة موظتر دنتأاذ ال أانون اغيررم مح الموظتيح الأز ح 

 تدرة قثياء قدائلم لواجباتلمع تإاملون مع تلك الإ اقير الم

قنيلييو بيبيريد ح رر مادة كيميائية بد لة - 4اقبلغت رئياأأأأأأأأأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اللاية بفن مادة  - 43
 ( التر رر ذاتلا سأأأأأأأأأليتة ANPPفيييثيل بيبيرد ح ) - N- قنيلييو - 4( لتركيب مادة NPPبيبيريدان ) - 4- فيييثيل - Nلمادة 

فيييثيأل  - N- قنيلييو - 4بيبيريأدان امأادة  - 4- فيييثيأل - Nمبأاشأأأأأأأأأأأأأرة لرأأأأأأأأأأأأأيع التيتأانيأل ابإ  نظأائر ع اقأد قدرجأت مأادة  
 ع 2017فر عاي   1988بيبيرد ح فر الادار األار مح اتتاقية سية  

- ثالثر بوتوكاأأأأر كاربونيل  -1اقبلغت رئياأأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اللاية قيضأأأأا  بفن مادة   -44
قنيلييو بيبيريأد ح محميأة كيميأائيأا، ايمكح  -4( رر مأادة مشأأأأأأأأأأأأأأت أة مح مأادة  boc-4-AP-1قنيلييو بيبيريأد ح )-4

قا اليورفيتأانيأل قا دل  عأدد مح نظأائر اليورفيتأانيألع ايمكح بإأد  (  AP-4)قنيلييو بيبيريأد ح  -4تحويللأا دل  مأادة  
 ذلك تحويل كل رز  المواد دل  التيتانيل اإل  عدد مح نظائر ع

اقبلغت رئياأأأأأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اللاية كزلك بفن مادة اليورفيتانيل رر سأأأأأأأليتة مباشأأأأأأأرة   -45
 للتيتانيل اعدد مح نظائر التيتانيلع

مح  4اذكر  رئياة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  قن الليئة اجد ، لد  دجراء ت ييملا عمال بالت رة  -46
- ثالثر بوتوكاأأأأأر كاربونيل-1امادة (  AP-4)قنيلييو بيبيريد ح  -4، قن مادة 1988سأأأأأية مح اتتاقية  12المادة 

امادة اليورفيتانيل رر مواد مياسأأأأأأأأأأأبة جدا لرأأأأأأأأأأأيع مادة التيتانيل اعدد مح (  boc-4-AP-1)قنيلييو بيبيريد ح  -4
ن مإظم التيتانيل  نظائررا عل  نحو غير مشأراعع ارياك قدلة، بما فر ذلك مح تحليل الترأييف الايائر، عل  ق

المرأأأأأيوع برأأأأأورة غير مشأأأأأراعة يرأأأأأيع باسأأأأأتتداي طرائق توليف تيطوي عل  اسأأأأأتتداي رز  المواد الكيميائيةع  
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امادة اليورفيتانيل عل  كميا  صأأغيرة،   boc-4-AP-1ا AP-4اي ترأأر الرأأيع ااالسأأتإمار المشأأراعان لمادتر 
 توجأد تاأارة مشأأأأأأأأأأأأأأراعأة مإرافأة فر رأز  المواد اذلأك عأادة ألغرار البحأث االتحليأل ااألغرار المرجعيأة، اال

 الثالع دال بكميا  صغيرة ل غرار المزكورة قعال ع

حكومة االمتوضأأأأأأأأأأأأية األارابية قدمت   64اقبلغت رئياأأأأأأأأأأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا  اللاية بفن   -47
ة ميلأأأا قنلأأأا ال تتوقع حكومأأأ   63تإلي أأأا  عل  االقتراحأأأا  الثالثأأأة جميإلأأأاع امح بيح تلأأأك الحكومأأأا ، ذكر   

ع افر ضأأأأأوء اليتائج التر توصأأأأألت  1988مواجلة قي صأأأأأإوبة فر ددراج المواد الثالع فر جداار اتتاقية سأأأأأية  
دل  الاأدار األار    امأادة اليورفيتأانيأل  boc-4-AP-1امأادة    AP-4دليلأا اللايأة، ف أد قاصأأأأأأأأأأأأأأت بألضأأأأأأأأأأأأأأافأة مأادة  

ع امح شأأأأأأفن المراقبة الدالية للز  المواد الثالع قن تحد مح توافررا لرأأأأأأيع المتدرا  عل  1988التتاقية سأأأأأأية  
نحو غير مشأأأأأأراع، امح ثم ت لل مح كمية التيتانيل انظائر التيتانيل التر ترأأأأأأيع ميلا برأأأأأأورة غير مشأأأأأأراعةع 

قن الليئة تر  قن الضأأأأوابط الم ترحة لح يكون للا قي قثر سأأأألبر  اقفاد  رئياأأأأة الليئة الدالية لمراقبة المتدرا 
عل  توافر المواد الثالع ألي مح االسأأأأأأتإماال  المشأأأأأأراعة المحدادة المإرافةع امح شأأأأأأفن اىدراج فر الادار  
 األار قن  تيل للحكوما  دمكانية طلب دخطارا  ساب ة للترد ر كوسيلة لرصد الشحيا  التر تدخل قراضيلاع

 
 

 التحديات التي تواجهها لجنة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات واألعمال   - 2 
 التي ستضطلع بها مستقبال في مجال استعراض المواد بغية استبانة إمكانية إصدار توصيات بشأن جدولتها 

يمثله االنتشأأأأأأار الاأأأأأأريع للمؤثرا  اليتاأأأأأأانية  قشأأأأأأار عدة متكلميح دل  التحدي الإالمر الماأأأأأأتمر الزي  -48
الاد دة االاأأأأأالئر غير المادالة، اقكداا عل  ضأأأأأرارة تإزيز الالود الوطيية ااىقليمية االدالية للترأأأأأدي للزا 
التلأأد أأدع افر رأأزا الرأأأأأأأأأأأأأأأدد، قثير عل  التأأدابير التر  تتأأزرأأا الماتمع الأأدالر لمراقبأأة رأأز  المواد فر الوقأأت  

ح التف يد لدار لاية المتدرا  اميظمة الرأأأأأأأأأأحة الإالمية االليئة فر جدالة المواد بموجب  المياسأأأأأأأأأأبع اقُعرب ع
ع اقشأأار بإ  المتكلميح قيضأأا دل  االسأأتراتيايا   1988ااتتاقية سأأية    1971ااتتاقية سأأية   1961اتتاقية سأأية  

 التشريعية الوطيية ااىقليمية المتتلتة بشفن رز  المافلةع

ميح الضأوء عل  قرمية اىنزار المبكر اتبادر البيانا  االتبرا  الإلمية الماأتيدة اسألط عدد مح المتكل -49
دل  األدلة فيما بيح الدار األعضأأاء ابدعم مح ال طاع التا ع اقشأأير قيضأأا دل  الدار اللاي الزي يضأأطلع به 

ع الدالر عل  التطورا   نظاي اىنزار المبكر بشأأأأأفن المؤثرا  اليتاأأأأأانية الاد دة التابع للمكتب فر دطالع الماتم
 المترلة بالمؤثرا  اليتاانية الاد دةع

اسألم عدة متكلميح بفن اسأتمرار ظلور الاأالئر المحورة التر ال ُيإرو للا اسأتإمار مشأراع يمثل قحد  -50
المااال  المثيرة لل لق، اشأأأأأأدداا عل  قن تاأأأأأأريب الاأأأأأأالئر ااالتاار بلا، ال سأأأأأأيما الاأأأأأأالئر المحورة، ظاررة  

ة تتطلب اتتاذ دجراءا  عل  الرأأأأأأأأأأأإيد الإالمر، بما فر ذلك اتتاذ تدابير لتوقع ظلور مواد ال تتضأأأأأأأأأأأع  عالمي 
للمراقبة الدالية يمكح اسأأتتداملا فر الرأأيع غير المشأأراع للمواد التاضأأإة للمراقبةع اقعرب عح الت د ر للوثي ة 

ير المادالةق خيارا  بشأأأأأأأأفن اتتاذ دجراءا   التوجيلية المإيونة "انتشأأأأأأأأار المواد الكيميائية االاأأأأأأأأالئر المحورة غ
إت مح خالر مشأاارا  الدار األعضأاء التر قادتلا الليئة، االتر توفر قسأاسأا   عل  الرأإيد الإالمر"، التر ُاضأِ

 لتإزيز التإاان الدالر فر رزا الرددع

 
 

 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  - 3 

، اكأأزلأأك بأأالت رير  2021ارحبوا بت ريررأأا الاأأأأأأأأأأأأأيوي لإأأاي    قعرب عأأدة متكلميح عح ت أأد ررم لإمأأل الليئأأة  - 51
(ع اسأأأأأأأأأأأألط  E/INCB/2021/3ا   E/INCB/2021/2( االت ريريح الت يييح ) E/INCB/2021/4المتإلق بالاأأأأأأأأأأأأالئر ) 

الإد د مح المتكلميح الضأأأأأوء عل  قرمية ااجارة الترأأأأأل المواضأأأأأيإر الوارد فر الت رير الاأأأأأيوي المإير بالتدف ا  
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شأأأأأأأأأأأأأراعأة المرتبطأة بأاالتاأار بأالمتأدرا  اتأفثيررأا فر التيميأة ااألمحع اتبأادر بإ  المتكلميح اآلراء  المأاليأة غير الم 
بشأأأأأأأأأفن متتلر جوانب تلك الت ارير، بما فر ذلك قرمية ح وق اىناأأأأأأأأأان، االيلج المرتكز عل  الرأأأأأأأأأحة، االتإاان  

 را  غير المشراعة ابلدان الإبورع الدالرع اسلط الضوء عل  قرمية التمييز بيح البلدان المحددة كمرادر للمتد 

اقعاد بإ  المتكلميح تفكيد التزاي بلدانلم باالتتاقيا  الدالية لمراقبة المتدرا ع اسألط الضأوء عل  قرمية  - 52
التإاان الدالر فر ميع االتاار بالمواد التاضأأأأأأأأأأأأأإة للمراقبة الدالية االترأأأأأأأأأأأأأدي له، اف ا لمبدق الماأأأأأأأأأأأأأؤالية الإامة 

إ  المتكلميح عل  ما لح وق اىناأأأأأأان اسأأأأأأيادة ال انون امبدق التياسأأأأأأب فيما  تإلق بالارائم االمشأأأأأأتركةع اشأأأأأأدد ب 
المترألة بالمتدرا  مح قرمية بالياأبة لمراقبة المتدرا ع اقشأار بإ  المتكلميح قيضأا دل  التحديا  التر تطرحلا  

 نية االاالئر االاالئر المحورةع مواد محددة مثل التيتانيل االكيتاميح االترامادار، اكزلك المؤثرا  األفيو 

اقشأأأار بإ  المتكلميح دل  قرمية بياء ال درا  االماأأأاعدة الت ييةع افر رزا الرأأأدد، قشأأأير دل  برنامار   - 53
الليئأة الإأالمييح، ارمأا مشأأأأأأأأأأأأأراع التإلم التأابع للليئأة االبرنأامج الإأالمر لالعترار الاأأأأأأأأأأأأأريع للمواد التطرة )برنأامج  

  الماأأأارمة القيمة للبرنامايح فر تإزيز التإاان الإالمر عل  تيتيز االتتاقيا  الدالية غريدس(ع اسأأألط الضأأأوء عل 
الثالع لمراقبة المتدرا ، اقعرب عح الت د ر للالود التر تبزللا الليئة فر دعم الدار األعضأاء فيما  تإلق بالوفاء 

 بالتزاماتلا التإارديةع 

إا  التر تاأمل باسأتإمار ال يب فر قغرار غير طبية فر اقعرب عدة متكلميح عح قل لم دواء التشأري  -54
ب بمبادرة الليئة لوضأأع المإا ير المشأأتركة األدن  لم تضأأيا  المراقبة ااىبالت المتإل ة  بإ  قنحاء الإالمع اُرحِر

 بال يب االمواد المترلة بال يب ل غرار الطبية االإلميةع

 
 

 مخدرة والمؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها التعاون الدولي لضمان توافر العقاقير ال  - 4 

قعرب عدة متكلميح عح ت د ررم للإمل الزي يضأأأأأأأأأأأأطلع به المكتب اميظمة الرأأأأأأأأأأأأحة الإالمية االليئة   -55
ة المتإلق بلدو االتتاقيا  الدالية لمراقبة المتدرا ، ارو ضأأأأأأأأمان كتاية توافر الإ اقير المتدرة االمؤثرا  الإ لي 
 19-ل غرار الطبية االإلمية، مع ميع تاأريبلا ااسأتإماللا ل غرار غير الطبيةع اقشأير دل  قن جائحة كوفيد

شأأأأأأأأأكلت عائ ا آخر قماي تح يق رزا اللدو، بما فر ذلك فيما  تإلق بتوفير خدما  الإالج ااألداية لمح يإانون  
 مح اضطرابا  تإاطر المتدرا ع

التحديا  المتإل ة بالحرأأأأأأأأور عل  المواد التاضأأأأأأأأإة للمراقبة الدالية اتوافررا فر مياطق  اقشأأأأأأأأير دل   -56
األوما ، اسأألط الضأأوء عل  قرمية اسأأتتداي اىجراءا  المباأأطة التر اقترحتلا الليئة لت ديم األداية الالومة فر  

 مثل رز  الحاال ع

فر المواد التاضأأأأأأأأأإة للمراقبة باعتبار  شأأأأأأأأأاغال اذكر عدد مح المتكلميح التتاا  الإالمر فر ماأأأأأأأأأتويا  توا  - 57
ماأأأأتمراع اقشأأأأار عدد مح المتكلميح دل  االلتزاما  المتإلد بلا فر الوثي ة التتامية للدارة االسأأأأتثيائية الثالثيح للامعية 
 ،  الإامة لمإالاة رزا التلل فر التواون اتحاأأأأأأأأأأيح دمكانية الحرأأأأأأأأأأور عل  تلك المواد اتوافررا عل  الرأأأأأأأأأأإيد الإالمر 

 اال سيما فر البلدان التر تبلل عح عدي كتاية ماتو  استلالك المواد التاضإة للمراقبة فر األغرار الطبيةع 

ي اصأأأأأأأأأأأأأأر لإأدد مح اىجراءا  ال أانونيأة ااىداريأة التر اتتأزتلأا الحكومأا ، بمأا فر ذلأك تأدريأب  -58 دِر اقأُ
عح ُبإد، ااسأأتتداي األداا  الرقمية لتياأأير المليييح الرأأحييح، اتحاأأيح عمليا  االشأأتراء، ااسأأتتداي التطبيب  

دصأأأأأدار الوصأأأأأتا  الطبية ارصأأأأأد االسأأأأأتلالك اميع التاأأأأأريب ااالسأأأأأتإمار غير الطبرع اقشأأأأأير دل  اىجراءا   
الرامية دل  ضأأأأأأأأأأأأأمان توافر المواد التاضأأأأأأأأأأأأأإة للمراقبة لإالج المرضأأأأأأأأأأأأأ   19-التيظيمية المتإل ة باائحة كوفيد
مح المتكلميح ما قدمته بلدانلم مح دعم دل  البلدان ذا  ماأأأأأأأتويا  االسأأأأأأأتلالك المتفثريح بالاائحةع اذكر عدد 

 الميتتضة مح خالر توفير األداية، ادعم اىنتاج المحلر، ابياء قدرا  المليييح الرحييح اتدريبلمع
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 المسائل األخرى الناشئة عن المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات  - 5 

المتكلميح دل  االتتأاقيأا  الأداليأة الثالع لمراقبأة المتأدرا ، التر تشأأأأأأأأأأأأأأكأل، دل  جأانأب  قشأأأأأأأأأأأأأأار بإ    -59
صأأكوك دالية قخر ، حار الزااية فر اليظاي الدالر لمراقبة المتدرا ، ابييوا قن دباحة تإاطر المواد التاضأأإة  

 للمراقبة ل غرار الترفيلية  تإارر مع رز  االتتاقيا ع

،  تإيح عل  الدار األطراو قن تتر بالتزاماتلا التإاردية  1988اتتاقية سأأأأأأأأية اقشأأأأأأأأير دل  قنه بموجب   -60
 عل  نحو  تاق مع مبادث ميثاق األمم المتحدة ام اصد ع

 
 

 اإلجراء الذي اتَّخذته اللجنة -باء 

صأأأوتا  49، بفغلبية 2022آذار/مارس  16قرر  لاية المتدرا ، فر جلاأأأتلا التاسأأأإة، المإ ودة فر  -61
 شأأأرء ادان امتياع قي عضأأأو عح الترأأأويت، ددراج مادة البرارفيح فر الادار األار مح اتتاقية سأأأية  م ابل ال
 ع(65/1، )لالطالع عل  ن  الم رر، انظر الترل األار، ال ام جيم، الم رر 1961

صأأأأأوتا م ابل ال شأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأو عح  49افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، قرر  اللاية، بفغلبية  -62
ع )لالطالع عل  ن  الم رر، 1961ددراج مادة الميتونيتاويح فر الادار األار مح اتتاقية سأأأأأأأأأأية  الترأأأأأأأأأأويت،

 ع(65/2انظر الترل األار، ال ام جيم، الم رر 

صأأأأأوتا م ابل ال شأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأو عح  49افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، قرر  اللاية، بفغلبية  -63
ع )لالطالع عل  ن  الم رر، انظر  1971الثانر مح اتتاقية سأأأأية  الترأأأأويت، ددراج مادة اليوتيلون فر الادار 

 ع(65/3الترل األار، ال ام جيم، الم رر 

صأأأأأوتا م ابل ال شأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأو عح  49افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، قرر  اللاية، بفغلبية  -64
ع )لالطالع عل  1988ية ( فر الادار األار مح اتتاقية سأأأأ AP-4قنيلييو بيبيريد ح )-4الترأأأأويت، ددراج مادة 

 ع(65/4ن  الم رر، انظر الترل األار، ال ام جيم، الم رر 

صأأأأأوتا م ابل ال شأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأو عح  49افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، قرر  اللاية، بفغلبية  -65
مح ( فر الادار األار boc-4-AP-1قنيلييو بيبيريد ح )-4-ثالثر بوتوكاأأر كاربونيل-1الترأأويت، ددراج مادة 

 ع(65/5ع )لالطالع عل  ن  الم رر، انظر الترل األار، ال ام جيم، الم رر 1988اتتاقية سية 

صأأأأأوتا م ابل ال شأأأأأرء ادان امتياع قي عضأأأأأو عح  48افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، قرر  اللاية، بفغلبية  -66
ع )لالطالع عل  ن  الم رر، انظر  1988الترويت، ددراج مادة اليورفيتانيل فر الادار األار مح اتتاقية سية 

 ع(65/6الترل األار، ال ام جيم، الم رر 

 و كيييا االواليا  المتحدة االالتادارع اتكلم قيضا المراقب عح الايغارع اقدل  ببيانا  تإليال للترويت ممثل  - 67

، بفن قسأأأأأأأأتراليا قد 2022آذار/مارس   18اقبلغت اللاية، فر جلاأأأأأأأأتلا التاماأأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة المإ ودة فر  -68
 عE/CN.7/2022/L.6سحبت مشراع ال رار 

(، برأيغته المي حة، ابإيوان "تكثيف E/CN.7/2021/L.7الالاأة نتاألا، اعتمد  اللاية مشأراع قرار ) افر   - 69
الالود الرامية دل  الترأأدي لتاأأريب المواد الكيميائية غير المادالة التر يكثر اسأأتتداملا فر صأأيع المتدرا  برأأورة 

عة االنتشأأار الاأأالئر المحورة"، قدمته قسأأتراليا، اقاراغواي، اباراغواي، افرناأأا )باسأأم الدار األعضأأاء فر  غير مشأأرا 
األمم المتحدة التر رر قعضأأأأأأأأأأأاء فر االتحاد األارابر(، اكيدا، اكولومبيا، االمكاأأأأأأأأأأأيك، االمملكة المتحدة، االيرايج،  

ع(  3/ 65ن  ال رار، انظر الترأأأأأأأل األار، ال اأأأأأأأم باء، ال رار اريداراس، االواليا  المتحدة، االيابانع )لالطالع عل  
 اعيد اعتماد مشراع ال رار بريغته المي حة، قدل  ممثل الواليا  المتحدة ببيانع 

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/L.6
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2021/L.7
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غته المي حة، (، برأأأأأي E/CN.7/2021/L.5افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا قيضأأأأأا، اعتمد  اللاية مشأأأأأراع قرار ) -70
بإيوان "تإزيز الوقاية المبكرة الشأاملة االماأتيدة دل  األدلة الإلمية"، قدمته قسأتراليا، اقندارا، اباكاأتان، االبراويل، 
اتا ليد، االاأأألتادار، افرناأأأا )باسأأأم الدار األعضأأأاء فر األمم المتحدة التر رر قعضأأأاء فر االتحاد األارابر(،  

االمملكة المتحدة، االيرايج، انيايريا، انيوويليدا، اريداراس، االواليا  المتحدة،   اكيدا، اكولومبيا، االمكاأأأأأأأأأأأأيك،
ع( اعيد اعتماد مشأراع ال رار  65/4االيابانع )لالطالع عل  ن  ال رار، انظر الترأل األار، ال اأم باء، ال رار  

 بريغته المي حة، قدل  ببيان كل مح ممثلر سلوفيييا افرنااع

  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2021/L.5
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 الفصل الخامس 
 

  2019متابعة تنفيذ جميع االلتزامات الواردة في اإلعالن الوزاري الصادر في عام    
على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، من أجل التصدي لمشكلة المخدرات 

 العالمية ومواجهتها
آذار/   17ا 16نظر  اللاية فر جلاأأأأاتلا الثامية االتاسأأأأإة االإاشأأأأرة االحادية عشأأأأرة، المإ ودة  ومر   -71
 مح جدار األعمار، انره كما  لرق 6، فر البيد 2022مارس 

عل  الرأأأأأأأأأأأأأأإيد   2019"متابإة تيتيز جميع االلتزاما  الواردة فر اىعالن الوواري الرأأأأأأأأأأأأأأادر فر عاي  
 الوطير ااىقليمر االدالر، مح قجل التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا"ع

 قما  لر 6اليظر فر البيد  اكان مإراضا عل  اللاية مح قجل -72

اىعالن الاأأأأياسأأأأر اخطة الإمل بشأأأأفن التإاان الدالر صأأأأوب اسأأأأتراتياية متكاملة امتواونة  )ق( 
  2009لإاي  ( 45) لمواجلة مشكلة المتدرا  الإالمية

،  2014البيان الوواري المشأأأترك الميبثق عح اسأأأتإرار لاية المتدرا  الرفيع الماأأأتو ، فر عاي  )ب(  
دار األعضأأأأأاء اىعالن الاأأأأأياسأأأأأر اخطة الإمل بشأأأأأفن التإاان الدالر صأأأأأوب اسأأأأأتراتياية متكاملة امتواونة  لتيتيز ال 

   ( 46) لمواجلة مشكلة المتدرا  الإالمية 

الوثي أة التتأاميأة لأدارة الامعيأة الإأامأة االسأأأأأأأأأأأأأأتثيأائيأة الثالثيح، المإيونأة "التزاميأا المشأأأأأأأأأأأأأأترك   )ج( 
 ، المرفق( 30/1-اجلتلا عل  نحو فإار" )قرار الامعية الإامة دابالتردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امو 

اىعالن الوواري بشأأأأأأأأأأأأأأفن تإزيز دجراءاتيأا عل  الرأأأأأأأأأأأأأأإيأد الوطير ااىقليمر االأدالر ابتغأاء   )د( 
  ( 47) التإايل بتيتيز التزاماتيا المشتركة بالتردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا

التيتيأأأزيأأأة عح قنشأأأأأأأأأأأأأأطأأأة مكتأأأب األمم المتحأأأدة المإير بأأأالمتأأأدرا  االاريمأأأة ت رير المأأأد رة   )رأ( 
(E/CN.7/2022/2-E/CN.15/2022/2 ) 

 ( E/CN.7/2022/4ت رير األمانة عح الوضع الإالمر فيما  تإلق بتإاطر المتدرا  ) )ا( 

 ( E/CN.7/2022/5ت رير األمانة عح الوضع الإالمر فيما  تإلق باالتاار بالمتدرا  ) )و( 

يع االلتزاما  الاأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية الدالية المتإل ة  ت رير المد رة التيتيزية عح الت دي المحرو فر تيتيز جم  )ح(  
 (  E/CN.7/2022/6بالمتدرا  مح قجل التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا ) 

ي ت رير المد رة التيتيزية عح الترأأأأدي لتتشأأأأر اى دو افيراسأأأأه اسأأأأائر األمرار المي ولة بالد )ط( 
 ( E/CN.7/2022/7بيح متإاطر المتدرا  )

ت رير األمانة عح تإزيز التإاان الدالر عل  مكافحة األفيونيا  غير المشأأأأأأأأأأأأأأراعة األفغانية  )ي( 
 ( E/CN.7/2022/11المردر مح خالر مواصلة ات وية الدعم الم دي دل  مبادرة ميثاق باريس )

 __________ 

 ، الترل األار، ال ام جيمعE/2009/28انظر الوثي ة  (45) 

 (، الترل األار، ال ام جيمعE/2014/28) 8، الملحق رقم 2014الوثائق الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر، انظر  (46) 

 (، الترل األار، ال ام باءعE/2019/28) 8، الملحق رقم 2019الرسمية للمالس االقترادي ااالجتماعر،  الوثائقانظر  (47) 

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/2
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/4
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/5
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/6
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/7
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/11
http://undocs.org/ar/E/2009/28
http://undocs.org/ar/E/2014/28
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ملت  الرئيس عح المياقشأأا  المواضأأيعية بشأأفن تيتيز جميع االلتزاما  الاأأياسأأاتية الدالية  )ك( 
(  2021تشأأأأأأأأأأأأأأريح األار/قكتوبر    21-19)  2019المتإل أأة بأأالمتأأدرا ، فر دطأأار متأأابإأأة اىعالن الوواري لإأأاي  

(E/CN.7/2022/CRP.1 ) 

مزكرة مح األمانة بشأأأأفن تيتيز جميع االلتزاما  الاأأأأياسأأأأاتية الدالية المتإل ة بالمتدرا ، فر دطار   )ر(  
 (ع E/CN.7/2022/CRP.2)   2019متابإة اىعالن الوواري لإاي 

اقل   كلما  اسأأأأأأأأأأأتلاللية كل مح قميية اللاية اممثلة عح قمانة اللاية ارئياأأأأأأأأأأأة فرع األبحاع اتحليل  -73
االتاارا  ارئياأة قاأم الوقاية االإالج اإعادة التفريل ارئياأة قاأم مكافحة فيراس ن   المياعة البشأرية/اى دو 

  االاريمأة ارئياأأأأأأأأأأأأأأة فرع الاريمأة الميظمأة ااالتاأار غير المشأأأأأأأأأأأأأأراع فر مكتأب األمم المتحأدة المإير بالمتأدرا
ارئيس احدة مرأأأأأأأأأأأأأادر الروق الماأأأأأأأأأأأأأتدامة التابإة للمكتب المإير بالمتدرا  االاريمة )عبر اىنترنت(ع اقدل  
ببيانا  ممثل اممثلة عح ميتد  الشأأأأأأأأأأأأباب التابع للمكتب المإير بالمتدرا  االاريمة )عبر اىنترنت( اممثلتان  

 ح األاساط الإلمية )عبر اىنترنت/رسالة فيد و ماالة ماب ا(عع

اقدل  ببيانا  ممثلون عح الرأأأأأأأأأأأأأأيح )عبر اىنترنت( االيابان )عبر اىنترنت( اتا ليد )رسأأأأأأأأأأأأأأالة فيد و  -74
ماأأالة ماأأب ا( اكيييا )حضأأور شأأترأأر( اباكاأأتان )حضأأور شأأترأأر( اسأألوفيييا )حضأأور شأأترأأر( االازائر  

نيا )عبر اىنترنت( االواليا  المتحدة )حضور شترر( ااالتحاد الراسر )عبر اىنترنت(  )عبر اىنترنت( اإسبا
 اكيدا )عبر اىنترنت( االمكايك )عبر اىنترنت( اقستراليا )عبر اىنترنت(ع

اقدل  ببيان المراقب عح االتحاد األارابر )حضور شترر، باسم االتحاد األارابر االدار األعضاء  -75
ب قذربياان اقلبانيا اقندارا اقاكرانيا اآياأأأأأليدا االبوسأأأأأية االلرسأأأأأك اتركيا االابل األسأأأأأود اجملورية  فيه، دل  جان 

 مولدافا اجورجيا اسان مارييو اصربيا اليتتيشتا ح ام دانيا الشمالية االيرايج(ع

ورية فيزايال  اقدل  ببيانا  قيضأأا المراقبون عح سأأيغافورة )عبر اىنترنت( االليد )عبر اىنترنت( اجمل -76
 البوليتارية )حضور شترر( اإندانيايا )عبر اىنترنت( ااألرجيتيح )حضور شترر(ع

اقدل  ببيانا  قيضأأأأأا المراقبون عح مؤسأأأأأاأأأأأة قطتار األحياء الت يرة )عبر اىنترنت( اميظمة طلبة مح  -77
ضأأأأأأأرار )عبر اىنترنت( قجل سأأأأأأأياسأأأأأأأة رشأأأأأأأيدة فر ماار المتدرا  )عبر اىنترنت( االرابطة الدالية لتتفيف األ

امركز الدراسأأأأأا  ال انونية ااالجتماعية )عبر اىنترنت( االرابطة الدالية للرعاية االسأأأأأتشأأأأأتائية االملطتة )رسأأأأأالة  
 فيد و ماالة ماب ا( امؤساة شبكة تيايق اىصالح فر ماار المتدرا  )عبر اىنترنت(ع

 
 

 المداوالت -ألف 

عل  الالود المشأتركة الرامية دل  الترأدي   19- ل  قثر جائحة كوفيد سألط الإد د مح المتكلميح الضأوء ع  - 78
لاميع جوانب مشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا، اشدداا فر رزا الردد عل  قرمية الوفاء بااللتزاي بالتإايل فر  

مشأأأأأأأأكلة تيتيز االلتزاما  الاأأأأأأأأياسأأأأأأأأاتية الدالية المتإل ة بالمتدرا  اضأأأأأأأأمان عدي تتلر قي مح المتضأأأأأأأأرريح مح 
المتدرا  الإالمية عح الركبع اقشير دل  األداار الرئياية التر تضطلع بلا اللاية، برتتلا ريئة ت رير الاياسا ، 
 االتر يضأأأأأأأأأأأأأطلع بلأا المكتأب المإير بأالمتأدرا  االاريمأة، برأأأأأأأأأأأأأتتأه الليئأة التر تتول  ومأاي القيأادة داخأل ميظومأة 

المترأأأأأأأأألة بالمتدرا ، فر حيح قثير عل  المكتب اقمانة اللاية لما قدما  مح األمم المتحدة فيما  تإلق بالماأأأأأأأأأائل 
دعم دل  الأدار األعضأأأأأأأأأأأأأأاءع اقكأد عأدد مح المتكلميح التزاملم بأاالتتأاقيأا  الأداليأة الثالع لمراقبأة المتأدرا ، التر 

اقكد المتكلمون    ع تشأأأأكل دل  جانب الرأأأأكوك الدالية ذا  الرأأأألة حار الزااية فر اليظاي الدالر لمراقبة المتدرا 
التزاي حكومأا  بلأدانلم بأالتإأاان الأدالر عل  الترأأأأأأأأأأأأأأدي لمشأأأأأأأأأأأأأكلأة المتأدرا  الإأالميأة امواجلتلأا، امبأدق    مح جأد أد

الماأأأأأأأأأأؤالية الإامة االمشأأأأأأأأأأتركةع اتبادر الإد د مح المتكلميح مإلوما  عح الالود الوطيية الرامية دل  تإزيز تيتيز  
 ع 2019عل  اليحو المتوخ  فر اىعالن الوواري لإاي   2016ا   2014ا   2009الوثائق الاياساتية ل عواي  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/CRP.1
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/CRP.2
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اسأأأأأأأأأأأأأألط عأدة متكلميح الضأأأأأأأأأأأأأأوء عل  قرميأة االلتزاي بأاتبأاع نلج متواون امتكأامأل اشأأأأأأأأأأأأأأأامأل امتإأدد   -79
التترأأأرأأأا  ي وي عل  األدلة فر تيتيز جلود خت  الإرر االطلب عل  الاأأأواء، مع احتراي الرأأأحة اسأأأيادة 

االحريا  األساسية التر  تمتع بلا األفراد احما تلا اتإزيزرا عيد اضع اتيتيز الاياسا   ال انون اح وق اىناان  
دد عل  قرمية التتفيف مح عواقب تإاطر المتدرا  الاأأألبية عل   المتإل ة بالمتدرا ع اباىضأأأافة دل  ذلك، شأأأُ

بلل بإ  المتكلميح  الرأأأأإيد االجتماعر اصأأأأإيد الرأأأأحة الإامة، اقرمية حماية صأأأأحة الماتمإا  ارفارلاع اق
عح ماأأأأفلة التشأأأأايع عل  اتتاذ موقر ال  تاأأأأامل مطل ا مع اسأأأأتإمار المواد التاضأأأأإة للمراقبة ألغرار غير 
طبيةع اشأأأأأأدد عدد مح المتكلميح عل  ضأأأأأأرارة االسأأأأأأتثمار فر البحث ااالبتكار ااالسأأأأأأتإداد بوصأأأأأأتلا عياصأأأأأأر 

 قساسية فر الاياسا  التإالة فر ماار المتدرا ع

فاقمت التحديا  المترأألة بالمتدرا  اقدموا مإلوما  عح تفثير  19-اقكد المتكلمون قن جائحة كوفيد -80
الاائحة عل  ت ديم التدما  االتدخال  الرامية دل  خت  الطلبع اقبلل عدد مح المتكلميح عح تدابير للتردي 

تر ظلر  نتياة للاائحة، مثل دسأأداء  للتحديا  ااالن طاعا  فر ت ديم التدما ، اتشأأاركوا الممارسأأا  الايدة ال
دد عل  ضأأرارة اعتماد ُنُلج  المشأأورة عح ُبإد اتياار جرعا  األداية اليارضأأة األفيونية المتإور فر الميزرع اشأأُ

 مات بلية التوجه اتوقع التحديا  ذا  الرلةع

  الوطييأأة، بمأأا فر ذلأأك افيمأأا  تإلق بأأالمبأأادرا  الوقأأائيأأة، تبأأادر المتكلمون قمثلأأة عل  البرامج االتأأدخال  - 81
قنشأأأأأأأطة الدعوة الماتمعية االتوعية االحمال  الميتزة عل  اسأأأأأأأائل التواصأأأأأأأل االجتماعر االبرامج الوقائية الموجلة  
ل فراد ااألسأأأر االماتمإا  المحليةع اُذكر  قمثلة ميلا التإاان التإار مع المكتب المإير بالمتدرا  االاريمة مح 

تإزيز الملارا  األسأأأأأأأأأأريةع ااصأأأأأأأأأأر عدد مح المتكلميح الممارسأأأأأأأأأأا  الايدة فيما  تإلق   خالر براماه الرامية دل  
باسأأتتداي التكيولوجيا ااىنترنت، ال سأأيما مح قجل الوصأأور دل  الشأأباب، ألغرار اقائية، اذلك باأأبل ميلا تطوير 

قمية لت ديم التدما   تطبي ا  مترأأرأأة لللواتر المحمولة، ابرامج توعية عح طريق التداار بالتيد و، اميرأأا  ر 
االدارا  التدريبية عبر اىنترنتع اباىضأأأأأأأأأافة دل  ذلك، عرر المتكلمون قمثلة عل  البرامج االممارسأأأأأأأأأا  الايدة 
التر تلأدو دل  تمكيح الماتمإأا  المحليأة، اللميأارج الأدراسأأأأأأأأأأأأأيأة االمبأادرا  فر البيئأا  التإليميأة، التطوير برامج 

 قماكح الإمل ابرامج التيمية البد لة فر المياطق الحضرية االريفيةع الملارا  الحياتية فر المدارس ا 

اشأأأأأأأأأأأأأأدد عأدة متكلميح عل  ضأأأأأأأأأأأأأأرارة مإأالاأة الإواقأب الرأأأأأأأأأأأأأأحيأة ااالجتمأاعيأة المترتبأة عل  تإأاطر  -82
المتدرا ، اتيتيز نلج دناأأانية امتإددة الاوانب اال طاعا  لإالج االضأأطرابا  الياجمة عح تإاطر المتدرا ع  

دد عل  ضأأأأرارة تحاأأأأيح نوعية الإالج اإمكانية الحرأأأأور عليه اسأأأأتيادا دل  األدلة الإلمية افر رزا ا لرأأأأدد، شأأأأُ
امع د الء المراعاة الواجبة لح وق اىناأأأأأانع اقشأأأأأار بإ  المتكلميح دل  قن تفثير الاائحة كان قشأأأأأد عل  قفراد  

تكلمون عح خدما  اتدخال   الماتمع الضأأأأأأأأأأأأأإتاء، بمح فيلم األشأأأأأأأأأأأأأتا  الز ح  تإاطون المتدرا ع اقبلل الم
م أدمأة فر بلأدانلم، تشأأأأأأأأأأأأأأمأل مبأادرا  تركز عل  تإزيز دعأادة التأفريأل الماتمإر مح خالر توفير التأدريأب عل  
الملارا  االدعم الوظيتر االمشأأأورة، اعل  توسأأأيع نطاق خدما  الإالج مح المتدرا  لتشأأأمل األشأأأتا  الز ح 

ز ح يإانون مح اضأأأأأأأأطرابا  الرأأأأأأأأحة الإ لية المرأأأأأأأأاحبة   تإاطون المتدرا  عح طريق الح ح ااألشأأأأأأأأتا  ال
الضأأأأأأأأأأطرابا  تإاطر مواد اىدمان، اعل  توفير فر  التدريب لموظتر الرعاية الرأأأأأأأأأأحيةع امح الممارسأأأأأأأأأأا  
الوطيية األخر  اضأأأأأأُع برامج للإالج باألداية اليارضأأأأأأة األفيونية المتإور فر بإ  البلدان، ااسأأأأأأتحداع برامج 

بر االحتياجا  المحددة ل شأأأأأأتا  الز ح  تإاطون المتدرا  األفراد الماتمع الضأأأأأأإتاءع للحماية االجتماعية تل
بيح    Cاقبلل بإ  المتكلميح عح ارتتاع مإدال  انتشأأار فيراس ن   المياعة البشأأرية االتلاب الكبد مح اليوع 

يية الرامية دل  األشأأأأأأأأأأتا  الز ح  تإاطون المتدرا  بالح ح، اقدموا مإلوما  عح الاأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأا  االبرامج الوط
الت ليل دل  قدن  حد مح اآلثار الاأأأأأأأأأأألبية لتإاطر المتدرا  عل  الرأأأأأأأأأأأحة الإامة االماتمع كازء مح ماموعة  
شأأأأأأأأأأأاملة مح التدما  االتدخال ، باأأأأأأأأأأأبل ميلا تيتيز التوجيلا  الواردة مح المكتب المإير بالمتدرا  االاريمة 

 المياعة البشرية/اى دو اميظمة الرحة الإالميةع ابرنامج األمم المتحدة المشترك المإير بتيراس ن  
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اشأأأأأأأأدد عدد مح المتكلميح عل  ضأأأأأأأأرارة ضأأأأأأأأمان دتاحة المواد التاضأأأأأأأأإة للمراقبة اتوافررا ل غرار   -83
دد عل  قن تإزر  الطبية االإلمية، بما فر ذلك ددارة األلم االرعاية الملطتة، مع الإمل عل  ميع تاأأأأأأأأأأريبلاع اشأأأأأأأأأأُ

الحيوية لتتفيف األلم االمإاناة مرأأأأدر قلق بالل  تطلب قن توليه اللاية ارتماما عاجالع الحرأأأأور عل  األداية  
دد عل  قرمية اسأأأأأأأأأأأتبانة اتاااو الحواجز التر ت ور دمكانية الحرأأأأأأأأأأأور عل  األداية  افر رزا الرأأأأأأأأأأأدد، شأأأأأأأأأأأُ

دد عل  قن التتااتا  فر تواف ر المواد األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية، ألغرار ميلا مإالاة اضأأأأأأأأطرابا  تإاطر المتدرا ع اشأأأأأأأأُ
ر الحرأأور عليلا ل غرار الطبية االإلمية تتاقمت باأأبب جائحة كوفيد ، حيث  19-التاضأأإة للمراقبة افر تياأأ 

 قستر  ال يود المتراضة عل  الي ل عح براو حواجز دضافيةع

اقبلل عدة متكلميح عح التحديا  الماأأأأأأتادة االماأأأأأأتمرة المترأأأأأألة بالالود الوطيية الرامية دل  خت    -84
دد عل  ضأرارة تإزيز التإاان الدالر اتبادر المإلوما  بيح الاألطا  ذا  الرألة عل  الرأإيد ح الإ ررع اشأُ

الوطير االدالر، لتح يق قرداو ميلا مكافحة االتاار بالمتدرا  اتإطيل قنشأطة الاماعا  اىجرامية الميظمةع  
ن اىقليمر االأدالر اعمليأا  مشأأأأأأأأأأأأأأتركأة اقبلل الإأد أد مح المتكلميح عح تيتيأز مبأادرا  نأاجحأة فر ماأار التإأاا 

لتت  الإرر مع الدار األعضأأأأأاء األخر ع اقشأأأأأير فر رزا الرأأأأأدد دل  التإاان بشأأأأأفن ماموعة قداا  األمم 
المتحدة المتإل ة بالمتدرا  االصأأأطياعية، االبرنامج الإالمر لالعترار الاأأأريع للمواد التطرة )برنامج غريدس( 

المتدرا ع افيما  تإلق بماأأأأفلة صأأأأيع المتدرا  االصأأأأطياعية ااالتاار بلا اإسأأأأاءة    التابع للليئة الدالية لمراقبة
 استإماللا برورة غير مشراعة، ُقثير عل  المكتب لوضإه االستراتياية المتإل ة بالمتدرا  االصطياعيةع

اريمة اقشأأأأأأار عدد مح المتكلميح دل  الرأأأأأأال  المتيامية بيح االتاار بالمتدرا  اغير  مح قشأأأأأأكار ال -85
الميظمة عبر الوطيية، اكزلك التاأأأأاد ااالتاار باألشأأأأتا  ااألسأأأألحة اليارية ااالحتيار اغاأأأأل األموار االارائم  
الايبرانية ااىرراب، ااصتوا قمثلة عل  األنشطة المضطلع بلا عل  الرإيد الوطير ااىقليمر االدالر لمإالاة  

ة الكبيرة التر تتاأأم بلا الاماعا  اىجرامية الميظمة  تلك الرأأال ع اسأألط بإ  المتكلميح الضأأوء عل  المران 
اقأأدرتلأأا عل  التكيف مع الظراو المتغيرة عبر الحأأداد، ممأأا ياإأأل التإأأاان االتياأأأأأأأأأأأأأأيق الأأدالييح عل  جميع 

 الماتويا  قمرا ال غي  عيه لكشر رز  الارائم اتإطيللا اميإلا عل  نحو فإارع

الر اىجرامر لتكيولوجيا المإلوما  ااالترأأأأأأأأأأأأاال  مح قجل  اباىضأأأأأأأأأأأأافة دل  ذلك، قفيد بفن االسأأأأأأأأأأأأتغ -86
األنشأطة المترألة بالمتدرا  يشأكل تحديا متزا داع اشأدد بإ  المتكلميح عل  قن الاماعا  اىجرامية الميظمة  

قجلزة دنتاذ ال انون، باأبل ميلا اسأتتداي االترأاال  المشأترة،    مح جانب لاال تيتك تطور قسأاليبلا لتتادي اكتشأاف
قن الإد د مح رز  الاماعا  قد حولت عملياتلا دل  الشأأأأأأبكة الظاررة االشأأأأأأبكة التفية، ماأأأأأأتغلة خدما  البريد ا 

االبريد الاأأريع للوصأأور دل  قاعدة عمالء عالميةع الوحظ قن رز  التطورا  سأأترأأإِرب عمل قجلزة دنتاذ ال وانيح 
تشأكل تحديا  تظلباألنشأطة المترألة بالمتدرا   اقن مواكبة آخر الماأتادا  عل  صأإيد التكيولوجيا فيما  تإلق  

ماتمرا لتلك األجلزةع اشملت األالويا  الوطيية ااىقليمية التر عرضلا الإد د مح المتكلميح التردي للتحديا  
 الياجمة عح المتدرا  االصطياعية االاالئر الكيميائية اقومة المؤثرا  األفيونيةع

المتكلميح دل  التكأامأل االتإأاضأأأأأأأأأأأأأأأد بيح الالود الراميأة دل  تح يق قرأداو التيميأة اقشأأأأأأأأأأأأأأأار عأدد مح   -87
، االترأأدي لمشأأكلة المتدرا  الإالمية عل  نحو فإارع اقكد الإد د مح 16ا 3الماأأتدامة، بما فر ذلك اللدفان  

،  2019ران/ ونيه  المتكلميح ماددا دعملم لتطة الإمل المتإددة الاأيوا  التر اضأإتلا اللاية ااعتمد  فر حزي 
مرحبيح بالمياقشأأأأأأأأا  المواضأأأأأأأأيعية الاأأأأأأأأيوية انلج الماأأأأأأأأار الوحيد الزي افر ميتد  لتبادر الممارسأأأأأأأأا  الايدة 

ع اشأأأأأدد عدد مح المتكلميح عل  ضأأأأأرارة الترأأأأأدي 2019االدراس الماأأأأأتتادة فر متابإة اىعالن الوواري لإاي 
 مياقشا  المواضيعية التر تاريلا اللايةعلالتاارا  الماتادة االتحديا  الماتمرة، بابل ميلا ال
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بشأفن تيتيز جميع االلتزاما  الاأياسأاتية    2020اقشأير دل  حل ة عمل اطيية نظمتلا قمانة اللاية فر عاي  - 88
جأائحأة  باأأأأأأأأأأأأأبأب ، اُع أد  عبر اىنترنأت  2019الأداليأة المتإل أة بأالمتأدرا  فر دطأار متأابإأة اىعالن الوواري لإأاي 

 ع 19- كوفيد 

الإد د مح المتكلميح عل  قرمية تإزيز الماأأأأاعدة الت يية ابياء ال درا  اويادة الماأأأأاعدة المالية  اشأأأأدد -89
الم دمة دل  الدار األعضأأأاء ب ية الترأأأدي لمشأأأكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا عل  نحو فإارع اإضأأأافة دل  

لط الضأأأوء عل  قرمية جمع البيانا  اتحليللا  قدي المتكلمون مإلوما  عح دنشأأأاء    ، حيثاالتشأأأارك فيلاذلك، سأأأُ
مراصأأد اطيية للمتدرا ، اكزلك عح دجراء دراسأأا  اسأأت رأأائية اطيية لدعم عملية اتتاذ قرارا  ماأأتييرة بشأأفن 
الاأأياسأأا  المتإل ة بالمتدرا ع اقشأأير دل  اسأأتحداع قائمة مراقبة عل  الرأأإيد المحلر للاأأالئر التر تاأأتتدي 

 الكيلا كثيرا ما تاتتدي قيضا فر الرياعةعفر دنتاج الإ اقير االصطياعية 

قبلل عدة متكلميح عح اسأأتراتيايا  امبادرا  اطيية ترمر دل  دنشأأاء مؤسأأاأأا  افرق عمل مشأأتركة ا  -90
بيح الوكاال  ااضأأأع اتيتيز ااسأأأتإرار األطر التشأأأريعية االاأأأياسأأأاتية ااىدارية الالومةع اباىضأأأافة دل  ذلك، 

رمية ت ييم ارصد تيتيز الاياسا  الوطيية برورة ميتظمة حت   تاي  التكيف مع شدد عدد مح المتكلميح عل  ق 
 االحتياجا  المتغيرة لمتل ر التدما ع

  
 اإلجراء الذي اتَّخذته اللجنة -باء 

، مشأراع قرار مي حا مإيونا  2022آذار/مارس    18اعتمد  اللاية، فر جلاأتلا التاماأة عشأرة المإ ودة فر   - 91
التيميأأة البأأد لأأة كأأاسأأأأأأأأأأأأأتراتيايأأة دنمأأائيأأة التوجأأه لمراقبأأة المتأأدرا ، مع مراعأأاة التأأدابير الراميأأة دل  حمأأايأأة البيئأأة"  "تإزيز  
 (E/CN.7/2022/L.2/Rev.1 قدمته قندارا، اقاراغواي، اباراغواي، ابيرا، اتا ليد، اسأأأأأأيغافورة، اغو ،)  اتيماال، افرناأأأأأأا

)باسأأأأأم الدار األعضأأأأأاء فر األمم المتحدة التر رر قعضأأأأأاء فر االتحاد األارابر(، االتلبيح، اكولومبيا، االمكاأأأأأأيك،  
لالطالع عل  ن  ال رار، انظر الترأأأأأأأأأأأل األار، ال اأأأأأأأأأأأم باء، االيرايج، اريداراس، االواليا  المتحدة، االيابانع ) 

  رار المي َّل، قدل  ببيان كل مح ممثلر قلمانيا ابيرا اتا ليدعع( اعيد اعتماد مشراع ال65/1ال رار 

(، برأأأأأيغته المي حة، بإيوان  E/CN.7/2022/L.4افر الالاأأأأأة نتاأأأأألا، اعتمد  اللاية مشأأأأأراع قرار ) -92
ر غير المشأأأراع بالمتدرا  ااالتاار غير المشأأأراع "تإزيز التإاان الدالر مح قجل مإالاة الرأأأال  بيح االتاا

باألسأأألحة اليارية"، قدمته باراغواي، االبراويل، االاأأألتادار، اسأأألوفيييا، اغواتيماال، اكيدا، اكولومبيا، االمكاأأأيك،  
ع( اعيد اعتماد مشأأأأأأأراع 65/2اريداراسع )لالطالع عل  ن  ال رار، انظر الترأأأأأأأل األار، ال اأأأأأأأم باء، ال رار 

 المي ل، قدل  ممثل المكايك ببيانعال رار 

  E/CN.7/2022/L.3افر الالاأأة نتاأألا، طلب ممثل االتحاد الراسأأر درجاء اليظر فر مشأأراع ال رار   -93
 رار رر الاانب األكثر دل  الدارة الاأأأأأادسأأأأأة االاأأأأأتيح للايةع اقبرو الممثل قن الماأأأأأفلة التر  تيااللا مشأأأأأراع ال

قرمية للتلد د الزي تمثله المتدرا  عل  نطاق الإالمع اطوار فترة الاائحة، قصأبل الوصأور دل  المتدرا  قكثر 
سلولة مح خالر االتاار الرقمرع اقفاد الممثل قن قي تفخير فر االتتاق عل  تدابير مشتركة يرب فر مرلحة  

ع ال رار ياد نتاأأأأه فر اضأأأأع غير ماأأأأبوق قرر فيه عدد مح البلدان المتاريح بالمتدرا   غير قن م دي مشأأأأرا 
عرقلة عملية التتاار دان ت ديم تإلي ا  موضأأأأأأأأأأأأوعية عل  الي ع اقفاد الممثل قنه تإيح عل  م دي مشأأأأأأأأأأأأراع 
ال رار قن ي رر ذلك لمرأألحة اللايةع ادعا الممثل الماتمع الدالر دل  مواصأألة اتتاذ موقر موحد تاا  مشأأكلة  

 عE/CN.7/2022/L.3ا  الإالميةع الم تتتز اللاية دجراء بشفن االقتراح الوارد فر الوثي ة المتدر 

  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/L.2/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/L.4
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/L.3
http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/L.3
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 السادس الفصل 
 

التعاون وتنسيق الجهود فيما بين الوكاالت في التصدي لمشكلة المخدرات   
 العالمية ومواجهتها

، 2022آذار/مارس   17ا  16اللاية، فر جلاأأأأتيلا الإاشأأأأرة االحادية عشأأأأرة، المإ ودتيح  ومر  نظر   -94
مح جدار األعمار، المإيون "التإاان اتياأأأأأأأأأأيق الالود فيما بيح الوكاال  فر الترأأأأأأأأأأدي لمشأأأأأأأأأأكلة   7فر البيد 

 المتدرا  الإالمية امواجلتلا"ع

 ار األعمار، ما  لرقمح جد 7اكان مإراضا  عل  اللاية، لليظر فر البيد  -95

را  امواءمتلا بيح اللاية امالس تياأيق  )ق(  رة مح األمانة بشأفن التشأايع عل  تياأيق الم رَّ مزكِر
 ( E/CN.7/2022/8افيراسه ) اى دوبرنامج األمم المتحدة المشترك بشفن  

رة مح األمانة بشأأأأأف  )ب(  ن التإاان اتياأأأأأيق الالود فيما بيح الوكاال  فر الترأأأأأدي لمشأأأأأكلة  مزكِر
 ( E/CN.7/2022/CRP.3المتدرا  الإالمية امواجلتلا )

رة مح األمانة بشأأأأأأأفن االجتماع االفتتاحر للتريق الإامل الت ير المشأأأأأأأترك بيح الوكاال     )ج(  مزكِر
طة بتإاطر المتدرا  ارعاية المرأأأأأأأأابيح بلا المإير بالوقاية مح تإاطر المتدرا  اعالج االضأأأأأأأأطرابا  المرتب 

(E/CN.7/2022/CRP.11ع) 

قاأأم الوقاية االإالج اإعادة  ةفرع األبحاع اتحليل االتاارا  ارئياأأ  رئياأأة  تيح اسأأتلالليتيحبكلم تاقدل -96
 عفر المكتب المإير بالمتدرا  االاريمةالتفريل  

اىسأأأأأأأأأأأأأأالميأة( االازائر  -راغواي اإ ران )جملوريأةاتكلَّم ممثلو االتحأاد الراسأأأأأأأأأأأأأأر )عبر اىنترنأت( اقا  -97
اكيدا اكولومبيا اكيييا االمكاأأيك االمملكة المتحدة لبريطانيا الإظم  اق رليدا    )عبر اىنترنت( اسأأوياأأرا االرأأيح

 الشمالية اروليدا االواليا  المتحدة األمريكيةع

االتحاد األارابر االدار األعضاء   باسم( )حضور شترراقل   كلمة المراقب عح االتحاد األارابر ) -98
قلبانيا اقندارا اقذربياان االبوسأأأأية االلرسأأأأك اجورجيا اآياأأأأليدا اليتتيشأأأأتا ح االابل األسأأأأود  فيه، باىضأأأأافة دل 

( االمراقبون عح دندانياأأأأيا  ام دانيا الشأأأأمالية االيرايج اجملورية مولدافا اسأأأأان مارييو اصأأأأربيا اتركيا اقاكرانيا
 بر اىنترنت( اجملورية كوريا )عبر اىنترنت( اسيغافورة اكوباع)ع

م رر التريق الإامل المإير باالحتااو التإاأأأأأأأأأتر التابع لمالس ح وق اىناأأأأأأأأأان  -قيضأأأأأأأأأا  رئيس  اتكلم -99
 االمراقب عح متوضية األمم المتحدة لح وق اىناان )عبر اىنترنت(ع

لدالر المإير باأأأأأأياسأأأأأأا  مكافحة المتدرا ، اميظمة قطباء الإالم كزلك المراقبون عح االتحاد ا  اتكلم -100
)عبر اىنترنأأت(، اميظمأأة التتفيف مح حأأدة الت ر االتيميأأة، امركز   Youth RISE)عبر اىنترنأأت(، اميظمأأة  

 ( )عبر اىنترنت(عCIPDIمبادرة التيمية المبتكرة االإملية )
  

 المداوالت   
قد فاقمت مح التحديا  التر تمثللا مشأأأأأأأأأأأأأكلة المتدرا    19- شأأأأأأأأأأأأأدد عدة متكلميح عل  قن جائحة كوفيد  - 101

عل  قن مشكلة    اُقكِرد الإالمية، اقظلر  فر الوقت نتاه قرمية التإددية اتيايق الالود االتإاان فيما بيح الوكاال ع 
دطار متإدد األطراو مح خالر التإاان   المتدرا  الإالمية تظل ماأأأأأؤالية عامة امشأأأأأتركة  يبغر مإالاتلا ضأأأأأمح 

التإار عل  جميع الماأأأأأأأأتويا ع اقشأأأأأأأأار الإد د مح المتكلميح دل  األداار الرئياأأأأأأأأية للاية برأأأأأأأأتتلا جلاو صأأأأأأأأيع  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/8
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دار المكتب برأأأأأأتته الكيان الرائد فر  إل  الاأأأأأأياسأأأأأأا  فر األمم المتحدة المإير بالماأأأأأأائل المترأأأأأألة بالمتدرا ، ا 
الماأأأأائل المترأأأألة بالمتدرا ع اقكد عدد مح المتكلميح قيضأأأأا عل  قرمية تإزيز التإاان  ميظومة األمم المتحدة فر  

 مع سائر كيانا  األمم المتحدة، ضمح نطاق الواليا  المايدة دل  كل ميلا، مع تايب اودااجية الالودع 

ية الدالية المتإل ة  اقشأأأار عدة متكلميح قيضأأأا دل  التزاي الدار األعضأأأاء بتيتيز جميع االلتزاما  الاأأأياسأأأات  - 102
بأالمتأدرا  فر دطأار ماأأأأأأأأأأأأأأار ااحأد، بمأا  تتق مع االلتزامأا  المتإلأد بلأا فر اىعالن الوواري الرأأأأأأأأأأأأأأادر فر عأاي  

، اقكد بإ  المتكلميح ماددا قن االتتاقيا  الدالية الثالع التاصأأأأأأأأة بمراقبة المتدرا  تشأأأأأأأأكل، دل  جانب  2019
الية للمتدرا ع اُقثير عل  المكتب لتياأأير  التإاان عل  الرأأإيد ح  لاأأياسأأة الد حار الزااية ل صأأكوك دالية قخر ،  

ااالتتاقيا  الدالية   2016ا   2014ا   2009 عواي  ل اىقليمر االدالر عل  اليحو المبيح فر الوثائق الاأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية  
بشأأأفن الثالع لمراقبة المتدرا ع اقشأأأير قيضأأأا دل  اسأأأتإرار ميترأأأر المدة الم بل الزي سأأأتاريه لاية المتدرا   

 ع 2024تيتيز االلتزاما  الاياساتية الدالية المتإل ة بالمتدرا ، الم رر دجراا  فر عاي 

اقكد الإد د مح المتكلميح عل  قرمية تإزيز التإاان عل  كل مح الرأأأأأأأإيد المحلر االوطير ااىقليمر  -103
عأدد مح المتكلميح عح   االأدالر مح قجأل الترأأأأأأأأأأأأأأدي بتإأاليأة لاميع جوانأب مشأأأأأأأأأأأأأأكلأة المتأدرا  الإأالميأةع اقبلل

مبادرا  اطيية اإقليمية، ميلا عمليا  مشأأأأأتركة عبر الحداد، بما فر ذلك مع الدار المااارة، االتيتيز المشأأأأأترك  
لمشأأأأاريع بياء ال درا ، اتبادر ضأأأأباط االترأأأأار، اتبادر المإلوما  المتإل ة بالتح يق فر الوقت الحقي رع اقبلل 

المبأزالأة للماأأأأأأأأأأأأأأأارمأة فر عمليأا  جمع البيأانأا  اتبأادر المإلومأا  عل    بإ  المتكلميح عح الالود الوطييأة
الزي يرأأأأأدر  المكتب ابرنامج الرصأأأأأد الإالمر للمتدرا     ت رير المتدرا  الإالمرالرأأأأأإيد الدالر، بما فر ذلك 

ة االصأأأأأأأأأطياعيةق التحليل ااىبالت ااالتاارا  )برنامج سأأأأأأأأأمار (ع اُقكد فر رزا الاأأأأأأأأأياق عل  الحاجة دل  وياد
الماأأاعدة الت يية االمالية لبياء ال درا  الوطيية اتإزيز تيتيز االلتزاما  المشأأتركةع اقشأأار عدد مح المتكلميح دل  
تحديا  محددة، ميلا االتاار غير المشأأأأأأراع بالمواد التاضأأأأأأإة للمراقبة اتزا د اسأأأأأأتتداي اىنترنت فر األنشأأأأأأطة  

ع اتبادر بإ  المتكلميح المإلوما  عح الالود الوطيية  19-المترألة بالمتدرا ، اال سأيما خالر جائحة كوفيد
 الرامية دل  خت  الإرر االطلب، بما فر ذلك المبادرا  المترلة باألطر التشريعية االتيظيميةع

مح كيانا  األمم المتحدة ذا   فر قعمار اللاية اقشأأأأأأأار عدة متكلميح دل  قرمية الماأأأأأأأارما  الم دمة  -104
ية الدالية االميظما  اىقليمية االدالية المإيية، كل ضأأأأمح نطاق اال ته، االحاجة دل  الرأأأألة االمؤسأأأأاأأأأا  المال

توطيد التإاان الدالر االتإاان فيما بيح الوكاال  اتإزيز االتاأأأأأأأأأأأأأاق ضأأأأأأأأأأأأأمح ميظومة األمم المتحدةع افر رزا 
ة، ابرنامج األمم الرأأأأأأأأأأدد، رحب عدة متكلميح بتإاان المكتب مع جلا  ميلا ميظمة الرأأأأأأأأأأحة الإالمية، االليئ 

المتحدة المشأترك المإير بتيراس ن   المياعة البشأرية/اى دو، امتوضأية األمم المتحدة لح وق اىناأان، اريئة  
، 19-األمم المتحأدة للمرقة، اميظمأة األمم المتحأدة للطتولأةع الوحظ مع الت أد ر قنأه عل  الرغم مح جأائحأة كوفيأد

المتحدة ذا  الرأأألة اقصأأأحاب المرأأألحة المإيييحع اسأأألط الضأأأوء عل  واد المكتب مح تإاانه مع ريئا  األمم  
بإ  قمثلة التإاان، ميلا البرنامج المشأأأأأأأأأأأترك بيح المكتب اميظمة الرأأأأأأأأأأأحة الإالمية بشأأأأأأأأأأأفن عالج المرتلييح  
للمتأدرا  ارعأا تلم، الأزي احتتأل فر الإأاي المأاضأأأأأأأأأأأأأأر بمرار ع أد مح الإالج التإأار ااىناأأأأأأأأأأأأأأانر للمرأأأأأأأأأأأأأأابيح 

المرتبطة بتإاطر المتدرا   االتإاان المتإلق باسأتراتياية المكتب بشأفن المتدرا  االصأطياعية   باالضأطرابا   
لشأأأأأبكة لا"المبادث التوجيلية الدالية بشأأأأأفن مراعاة ح وق اىناأأأأأان فر سأأأأأياسأأأأأا  المتدرا "  امشأأأأأراع التدريب 

 للمكتبع ةالتابإ( Treatnet) الدالية لمراكز موارد عالج مدمير المتدرا  اإعادة تفريللم

اقبرو عدة متكلميح قرمية االتاأأأأاق االتإاان داخل ميظومة األمم المتحدة عل  جميع الماأأأأتويا  فيما  -105
 تإلق بمشأأأأأأأأأكلة المتدرا  الإالمية، بما فر ذلك لدعم الموقر الموحد لميظومة األمم المتحدة بشأأأأأأأأأفن الماأأأأأأأأأائل  

األمم المتحدة ذي الرألةع اقكد  دحد  المتكلما  عل  المترألة بالمتدرا  اقعمار فريق تياأيق عمل ميظومة 
قن التإاان فيما بيح الوكاال   يبغر قن  دعم تيتيز الاأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة الدالية للمتدرا  اعمل اللاية، اقال  ي ل ملمة 
صأأأأأأأيع الاأأأأأأأياسأأأأأأأا  التر تضأأأأأأأطلع بلا اللاية دل  قفرقة عمل قا آليا  قخر  ُتيشأأأأأأأف لتإزيز التإاان عل  نطاق  
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المتحدةع اقكد بإ  المتكلميح اآلخريح قن الموقر الموحد بشأأأأأأفن الماأأأأأأائل المترأأأأأألة بالمتدرا    ميظومة األمم
رو اثي أة داخليأة مح اثأائق ميظومأة األمم المتحأدة، اقن اللايأة لم تطلأب الوثي أة الم تكلر فريق الإمأل بلأا، اقن 

الاأياسأية المتتق عليلا بتوافق اآلراء  الموقر الموحد لم  وضأع بالتشأاار مع الدار األعضأاء اال يااأد االلتزاما  
فر اللاية قا تلك الواردة فر االتتاقيا  الدالية لمراقبة المتدرا ع اشأأأأأأأأأدد قحد المتكلميح عل  قنه  يبغر ل مانة 

 االمتياع عح اتتاذ قرارا  سياساتية ذا  صلة بالتردي لمشكلة المتدرا  الإالمية برورة مات لةع

الدراسأة التر قجرارا التريق الإامل المإير باالحتااو التإاأتر، المإيونة  يح دل  اقشأار عدد مح المتكلم -106
ابالت ديم (ع ارحب عدة متكلميح بالدراسأأأة A/HRC/47/40"االحتااو التإاأأأتر المترأأأل باأأأياسأأأا  المتدرا " )

الم رر فر دطأار رأزا البيأد مح جأدار األعمأار، اقعربوا عح تأف يأدرم لتيتيأز التوصأأأأأأأأأأأأأأيأا  -ئيسالر للأا مح جأانأب 
الواردة فر الدراسة، فضال عح مياقشة الموضوع فر اللايةع اشاع عدة متكلميح المشاركة اليشطة لليئا  األمم 

اقشأأأأار عدد مح المتكلميح    المتحدة ذا  الرأأأألة، بما فيلا الليئا  الميوط بلا الإمل فر قضأأأأايا ح وق اىناأأأأانع
دل  تاااوا  ح وق اىناأأأأأأان الماأأأأأأتمرة فيما  ترأأأأأأل باأأأأأأياسأأأأأأا  المتدرا  فر بإ  البلدانع اقشأأأأأأار عدد مح 
المتكلميح دل  قنه كان مح الماأأأأأتحاأأأأأح قن تاأأأأأتإيح الدراسأأأأأة التر قجرارا التريق الإامل بموارد قكثر موضأأأأأوعية  

مكتوبة الم دمة مح الدار األعضأأأأأأاء لم تؤخز فر االعتبار عيد اتواونا، مشأأأأأأيريح دل  قن الت ارير الموضأأأأأأوعية ال
دالة مح الدار األعضأأأأاء فر الدارة الرابإة االاأأأأتيح    15دعداد الدراسأأأأةع اقشأأأأير قيضأأأأا دل  بيان مشأأأأترك قدمته 

الماأأتفنتة، شأأككت فيه فر ميلاية الدراسأأة امحتواراع اذكر عدد مح المتكلميح قن الدراسأأة تاااو  االية التريق 
لإامل المإير باالحتااو التإاأأأأأأأأأأتر، ارو ريئة تابإة لمالس ح وق اىناأأأأأأأأأأان، انبلوا دل  ضأأأأأأأأأأرارة اتباع نلج  ا

 متواون فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالميةع

اسلط الضوء عل  قرمية احتراي ح وق الدار األعضاء مح خالر اضع تدابير خاصة بكل بلد لتت    -107
رع اقعرب عح آراء متتلتة بشأأأأأأأأفن دباحة تإاطر المتدرا  اتوقيع ع وبة الطلب االإرر، ضأأأأأأأأمح اىطار الدال
 اىعداي فر الارائم المترلة بالمتدرا ع
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 السابع الفصل 
 

 توصيات الهيئات الفرعية التابعة للجنة   
مح جدار   8، فر البيد 2022آذار/مارس  17فر  المإ ودة  نظر  اللاية، فر جلاأأأأأأتلا الثانية عشأأأأأأرة   -108

 األعمار، اعيوانه "توصيا  الليئا  الترعية التابإة للاية"ع

ت رير األمانة عح اىجراءا  التر اتتزتلا الليئا  الترعية   8اكان مإراضأأأا عل  اللاية لليظر فر البيد  - 109
 (ع E/CN.7/2022/9التابإة للاية ) 

 ممثلة عح قمانة الليئتيح اىداريتيح لمكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة كلمة استلالليةع اقل ت   - 110

اإسأأأأأبانيا  اقدل  ببيانا  ممثلون عح تا ليد )رسأأأأأالة فيد و ماأأأأأالة ماأأأأأب ا( اكيييا )حضأأأأأور شأأأأأترأأأأأر(   -111
 ترنت( االمكايك )عبر اىنترنت(ع االواليا  المتحدة )عبر اىنترنت( اجملورية كوريا )عبر اىن )حضور شترر(  

  
 المداوالت   

قعرب المتكلمون عح ت أأد ررم لإمأأل الليئأأا  الترعيأأة التأأابإأأة للايأأة اقبرواا داررأأا فر تإزيز التإأأاان   -112
 اىقليمر االدالرع

، مما قتاح تبادر 2021اقُعرب عح الت د ر قيضأأأأأأأأأأا لإ د دارا  اسأأأأأأأأأأتثيائية للليئتيح الترعيتيح فر عاي   -113
، اكزلك بشأأأفن 19-المإلوما  فر الوقت الحقي ر بشأأأفن االتاارا  االتحديا  الحالية فيما  تإلق باائحة كوفيد

بشأأأفن تيتيز جميع االلتزاما  الاأأأياسأأأاتية   2021المواضأأأيع التر تياالتلا المياقشأأأا  المواضأأأيعية للاية فر عاي 
 ع2019عالن الوواري لإاي الدالية المتإل ة بالمتدرا  للتردي للتحديا  المحددة فر اى

اسألط عدة متكلميح الضأوء عل  الماأائل التر نوقشأت خالر الدارا  االسأتثيائية، بما فر ذلك الراابط  -114
المتزا دة بيح االتاار بالمتدرا  اقشأأأأأكار قخر  مح الاريمة الميظمة، اعائدا  الاريمة المتإل ة بغاأأأأأل األموار  

سأأأتغالر اىجرامر لتكيولوجيا المإلوما  ألغرار األنشأأأطة غير المشأأأراعة  الياتاة عح االتاار بالمتدرا ، ااال
 المترلة بالمتدرا ع

اقدي بإ  المتكلميح مإلوما  عح الالود التر تبزللا سأأأأأأأأأأألطا  دنتاذ ال انون فر بلدانلم للتكيف مع   -115
اميرأأأأا  اىنترنت فر قنشأأأأطة دنتاذ ، باأأأأبل ميلا اسأأأأتتداي التكيولوجيا  19-التحديا  الياتاة عح جائحة كوفيد

 ال انون، اقكداا قرمية التإاان اىقليمر االدالر فر رزا الشفنع

اقعاد ممثل كيييا )حضأأأأأور شأأأأأترأأأأأر( تفكيد التزاي حكومة كيييا باسأأأأأتضأأأأأافة اجتماع راسأأأأأاء األجلزة   -116
 ع2022الوطيية المإيية بلنتاذ قوانيح المتدرا ، قفريقيا، فر عاي 
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 الثامن الفصل 
 

مساهمات اللجنة في عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي، تماشيا مع قرار   
 ، بما في ذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 305/ 72الجمعية العامة  

 واستعراضها وتنفيذها   2030لعام  
مح جدار األعمار  9، فر البيد  2022آذار/مارس  17نظر  اللاية، قثياء جلاأأأتلا الثالثة عشأأأرة فر   -117

المإيون "ماأأأأأأأأأأأأأأارمأا  اللايأة فر عمأل المالس االقترأأأأأأأأأأأأأأادي ااالجتمأاعر، تمأاشأأأأأأأأأأأأأأيأا مع قرار الامعيأة الإأامة  
 ااستإراضلا اتيتيزرا"ع 2030ة التيمية الماتدامة لإاي ، بما فر ذلك متابإة خط72/305

ارقة اجتماع تتضأأأأأأأأمح مزكرة مح األمانة بشأأأأأأأأفن التإاان    9اكان مإراضأأأأأأأأا عل  اللاية لليظر فر البيد   - 118
 (ع E/CN.7/2022/CRP.3فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلا ) فيما بيح الوكاال  اتيايق الالود 

مة اسأأأأأأأأتلاللية كل مح رئياأأأأأأأأة قمانة الليئتيح اىداريتيح لمكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا   اقل   كل  - 119
االاريمة )حضور شترر( امد ر شعبة تحليل الاياسا  االشؤان الإامة فر المكتب المإير بالمتدرا  االاريمة 

 )حضور شترر(ع 

ب ا( االواليا  المتحدة )حضأأأور شأأأترأأأر(  اقدل  ببيانا  ممثلون عح تا ليد )رسأأأالة فيد و ماأأأالة ماأأأ  -120
 اكيدا )عبر اىنترنت( االمكايك )عبر اىنترنت(ع

 ع(عح كوبا )حضور شترر تكلم المراقبا  -121

لح وق اىناأأأان )عبر اىنترنت( امؤسأأأاأأأة الإمل عل  تغيير    مإلد فضأأألدادعح   انالمراقب   اتكلم قيضأأأا   -122
 سياسة المتدرا  )رسالة فيد و ماالة ماب ا(ع

  
 المداوالت   

ُقثير عل  اللاية ليااحلا فر ويادة التماسأأأأأأأأك بيح كيانا  األمم المتحدة خالر المياقشأأأأأأأأا  المواضأأأأأأأأيعية  - 123
االلتزاما  الاأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية الدالية المتإل ة بالمتدرا  للترأأأأأأأأأدي للتحديا  بشأأأأأأأأأفن تيتيز جميع  2021للاية فر عاي 

، االتر ركز  عل  الراابط بيح االتاأار بأالمتأدرا  اقشأأأأأأأأأأأأأكأار قخر  مح 2019المحأددة فر اىعالن الوواري لإأاي 
ة اليارية  الاريمة، بما فر ذلك الاريمة الميظمة االتاأأأأأأأأأأاد اغاأأأأأأأأأأل األموار االارائم الاأأأأأأأأأأيبرانية ااالتاار باألسأأأأأأأأأألح 

ااألشأأتا  ااىررابع اُدعيت اللاية دل  مواصأألة اسأأتحداع قسأأاليب جد دة امبتكرة ىشأأراك ريئا  األمم المتحدة 
 األخر  االماتمع المدنر اال طاع التا  فر قعماللاع 

الوحظ  ، 19-اُقثير عل  اللاية قيضأأا اللتزاملا بضأأمان عدي توقر قعماللا اللامة باأأبب جائحة كوفيد -124
ر مشأأأأأأاركة الميدابيح االتبراء اغيررم ممح لم تكح مشأأأأأأاركتلم لتكون   قن اعتماد طرائق االجتماعا  اللايية ياأأأأأأَّ

 ممكية لوال ذلكع

لط الضأوء عل  ضأرارة تحاأيح نوعية اىحرأاءا  المتإل ة بالمتدرا  اتوافرراع الوحظ قن اللاية   -125 اسأُ
مح قرداو التيمية   5-3طاق جمع البيانا  بشأأأأأأأأفن الغاية فر اضأأأأأأأأع جيد يمكيلا مح التشأأأأأأأأايع عل  توسأأأأأأأأيع ن 

الماأأأأتدامة، قي تإزيز الوقاية مح دسأأأأاءة اسأأأأتإمار المواد، بما يشأأأأمل تإاطر مواد اىدمان اتياار الكحور عل  
، اخرأأأأأوصأأأأأا فيما  تإلق بالرأأأأألة بيح االتاار 4-16نحو يضأأأأأر بالرأأأأأحة، اعالج ذلك، اكزلك بشأأأأأفن الغاية 

 الميظمة االتدف ا  غير المشراعة ل موارعبالمتدرا  االاريمة 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/305
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اقشأأأأأأأار بإ  المتكلميح دل  قن الاأأأأأأأياسأأأأأأأا  المتإل ة بالمتدرا  الماأأأأأأأتيدة دل  نلج قائم عل  األدلة   -126
اح وق اىناأأأأأأأأان فر ماار الرأأأأأأأأحة الإامة يمكح قن تدعم تح يق قرداو التيمية الماأأأأأأأأتدامةع الوحظ كزلك قن 

اأأأأأأأأانر دواء الاأأأأأأأأياسأأأأأأأأا  المتإل ة بالمتدرا ، دل  جانب نلج تراعر احتياجا   اعتماد نلج مراعية للميظور الاي 
الشأأأأباب، قمر حاسأأأأم األرمية مح قجل تإزيز جلود الترأأأأدي برأأأأورة فإالة اماأأأأتدامة للاائحة الحالية االتإايل 

 بلحراو ت دي نحو تح يق قرداو التيمية الماتدامةع
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 التاسع الفصل 
 

 والستين للجنة   لسادسة ا جدول األعمال المؤقت للدورة   
مح جدار    10، فر البيد  2022آذار/مارس  18نظر  اللاية، فر جلاأأتلا الرابإة عشأأرة المإ ودة فر   -127

األعمار المإيون "جدار األعمار المؤقَّت للدارة الاأادسأة االاأتيح للاية"ع اكان مإراضأا عل  اللاية لليظر فر  
ر بإيوان "ت رير لاية10البيد   المتدرا  عح قعمار دارتلا التاماأأأأأأأأأة االاأأأأأأأأأتيح اجدار األعمار   ، مشأأأأأأأأأراع م رَّ

 (عE/CN.7/2022/L.8المؤقت لدارتلا الاادسة االاتيح" )

  
 اإلجراء الذي اتَّخذته اللجنة  

، توصأأأأأأأأأأأية المالس  2022آذار/مارس  18قرر  اللاية، فر جلاأأأأأأأأأأأتلا الرابإة عشأأأأأأأأأأأرة، المإ ودة فر   -128
ر المتضأأأأأمِرح لمشأأأأأراع جدار األعمار المؤقت للدارة الاأأأأأادسأأأأأة   االقترأأأأأادي ااالجتماعر باعتماد مشأأأأأراع الم رَّ

ر، انظر الترأأأل األE/CN.7/2022/L.8االاأأأتيح للاية ) ار، ال اأأأم قلر،  (ع )لالطالع عل  ن  مشأأأراع الم رَّ
ر األارع(  مشراع الم رَّ
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 العاشر الفصل 
 

 مسائل أخرى   
مح جدار    11، فر البيد  2022آذار/مارس   18نظر  اللاية، فر جلاأأتلا الرابإة عشأأرة المإ ودة فر  -129

 األعمار المإيون "ماائل قخر "ع

 اقدل  ممثل باكاتان ببيان )حضور شترر(ع -130

المراقب عح لاية المتدرا  التابإة للميظما  غير الحكومية بتيييا )حضأأأور شأأأترأأأر(  اقدل  ببيان قيضأأأا    - 131
 مشيرا  دل  عملية حرور الميظما  غير الحكومية عل  المركز االستشاري لد  المالس االقترادي ااالجتماعرع 
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 الحادي عشر الفصل 
 

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والستين   

مح جدار    11، فر البيد  2022آذار/مارس    18نظر  اللاية، فر جلاأأأأأأتلا التاماأأأأأأة عشأأأأأأرة المإ ودة فر   - 132
ر مشراع الت ريرع   األعمار المإيون "اعتماد ت رير اللاية عح قعمار دارتلا التاماة االاتيح"ع اقد عرر الم رِر

 اة االاتيح، بريغته المإدلة شتوياع افر الالاة نتالا، اعتمد  اللاية ت ريررا عح قعمار دارتلا التام  - 133
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 الثاني عشر الفصل 
 

 تنظيم الدورة والمسائل اإلدارية   
 

 المشاورات غير الرسمية السابقة للدورة -ألف 
خالر المشأاارا  غير الرسأمية الاأاب ة للدارة التر ترقسألا رئيس لاية المتدرا  نياأالن داب )بلايكا(،   - 134

، قجر  اللاية اسأتإراضأا قاليا لمشأاريع الم ترحا  التر ُقدمت قبل الموعد 2022آذار/مارس  11االتر ُع د  فر  
ياالت الماأأأأأأأائل التيظيمية للدارة التاماأأأأأأأة  ، ات 2022شأأأأأأأباط/فبرا ر   14، ارو  1/ 55اليلائر المحدد اف ا لم رررا 

 االاتيحع اقدي الرئيس قيضا  لمحة عامة عح تيظيم برنامج عمل رز  الدارةع 
  

 افتتاح الدورة ومدتها -باء 
ع اافتتل رئياأأأألا  2022آذار/مارس  18دل    14ع د  اللاية دارتلا التاماأأأأة االاأأأأتيح فر فيييا مح  - 135

القترادي ااالجتماعر كلمة قماي اللاية عبر رسالة ماالة بالتيد وع اقل ت المد رة الدارةع اقل   رئيس المالس ا
االاريمة كلمة افتتاحيةع ثم قل   المد ر الإاي لميظمة الرأأأأأأأحة    المتدرا التيتيزية لمكتب األمم المتحدة المإير ب 

لليئة الدالية لمراقبة المتدرا ع  الإالمية كلمة قماي اللاية عبر رسأأأأأالة ماأأأأأالة بالتيد وع كما قدلت ببيان رئياأأأأأة ا
اقل ت المد رة التيتيزية لبرنامج األمم المتحدة المشأأأأأأترك المإير بتيراس ن   المياعة البشأأأأأأرية/اى دو كلمة قماي 

 ع اللاية عبر رسالة ماالة بالتيد و

شترر(،  حضور  اللادث( ) اقدل  ببيانا  افتتاحية المراقب عح الليد )باسم ماموعة دار آسيا االمحيط  - 136
االرأأأأأأيح( )عبر اىنترنت(، اممثل مرأأأأأأر )باسأأأأأأم ماموعة الدار األفريقية(  77اممثل المغرب )باسأأأأأأم ماموعة ال 

)حضأأأأأور شأأأأأترأأأأأر(، اممثل فرناأأأأأا )باسأأأأأم االتحاد األارابر االدار األعضأأأأأاء فيه اقلبانيا، اقاكرانيا، اآياأأأأأليدا،  
مولدافا، اجورجيا، اصأأأأأأربيا، اليتتيشأأأأأأتا ح، ام دانيا الشأأأأأأمالية،  االبوسأأأأأأية االلرسأأأأأأك، االابل األسأأأأأأود، اجملورية 

 االيرايج( )حضور شترر ارسالة ماالة بالتيد و ماب ا (ع 
  

 الحضور -جيم 
 كانت اللاية قد ققر  ترتيبا  تيظيم الدارة التاماأأأأأأأة االاأأأأأأأتيح بواسأأأأأأأطة دجراء المواف ة الرأأأأأأأامتة فر  -137
آذار/مارسع ااف ا لتلك الترتيبا ، ع د  الدارة   2لك الترتيبا  فر ، ثم ن حت صأأأأأيغة ت 2022شأأأأأباط/فبرا ر   7

فر شأأأكل رايحع اقد قتيحت فرصأأأة حضأأأور الدارة شأأأترأأأيا  لميدابر جميع الدار األعضأأأاء فر األمم المتحدة 
اعأأدد محأأداد مح ممثلر كيأأانأأا  األمم المتحأأدة االميظمأأا  الحكوميأأة الأأداليأأة االميظمأأا  غير الحكوميأأة ذا   

 االستشاري لد  المالس االقترادي ااالجتماعرعالمركز 

دالة مح الدار  79احضر الدارة قيضا مراقبون عح   عالة عضوا فر اللايةد 53احضر الدارة ممثِرلو  -138
األخر  األعضأأاء فر األمم المتحدة، اكزلك مح الدار غير األعضأأاء فيلا، اممثلون لمؤسأأاأأا  تابإة لميظومة  

 األمم المتحدة امراقبون عح ميظما  حكومية دالية اميظما  غير حكومية اميظما  قخر ع
  

 انتخاب أعضاء المكتب -دال 
، قن ت وي لاية المتدرا ،  1999/30قرر المالس االقترادي ااالجتماعر، فر ال ام األار مح قرار    - 139

، بانتتاب مكتبلا للدارة الالح ة فر نلاية كل دارة مح داراتلا، اتشأأأأأأأايإه عل  قداء دار 2000ابتداء مح عاي 
ضأأأأأأأا مح اجتماعا  بيح الدارا ،  نشأأأأأأأيط فر األعمار التحضأأأأأأأيرية لما تإ د  مح اجتماعا  عادية الما تإ د  قي 
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ليتاأأأأأأي  للا قن تزاد برنامج المتدرا  التابع للمكتب المإير بالمتدرا  االاريمة بتوجيلا  ماأأأأأأتمرة افإالة فر  
 ع ماار الاياسة الإامة

مح اليظأأاي الأأداخلر للاأأان التييأأة التأأابإأأة للمالس، قأأامأأت اللايأأة، فر   15ااف أأا لأأزلأأك ال رار، االمأأادة   -140
، بافتتاح دارتلا التاماأة االاأتيح،  2021كانون األار/دياأمبر  10رتلا الرابإة االاأتيح الماأتفنتة، فر نلاية دا 

 بغرر انتتاب مكتبلا لتلك الدارةع افر تلك الالاة، انتتبت اللاية الرئيس، انائبيه األار االثانرع

لادث ررا  بح ومان  ، رشأأأأأأأأأأأأحت ماموعة دار آسأأأأأأأأأأأأيا االمحيط ال2022كانون الثانر/ يا ر   11افر  -141
آذار/مارس    14)بيغالديأل( لميرأأأأأأأب اليائب الثالث للرئيسع اانتتبت اللاية، فر جلاأأأأأأأتلا األال  المإ ودة فر 

، ررأأا  بح ومأأان )بيغالديأل( لميرأأأأأأأأأأأأأأأب اليأأائأأب الثأأالأأث للرئيس، اااف أأت عل  قن يإمأأل اليأأائأأب الثأأانر  2022
ضا، بانتظار قن ت دي ماموعة دار قارابا الشرقية مرشحلا للرئيس، سليمان داادا عمر )نيايريا(، م ررا مؤقتا قي 

 لميرب الم ررع

افر ضوء التيااب عل  المياصب عل  قساس التوويع اىقليمر، سيكون قعضاء مكتب الدارة التاماة   -142
 االاتيح للاية اماموعاتلم اىقليمية عل  اليحو التالرق

 
 الإضو الماموعة اىقليمية الميرب
 نياالن داب )بلايكا( دار قارابا الغربية ادار قخر   الرئيس

 دار قمريكا الالتييية   اليائب األار للرئيس
 اميط ة البحر الكاريبر

ميغيل كاميلو رايس بالنكو  
 )كولومبيا( 

 سليمان داادا عمر )نيايريا(  الدار األفريقية  اليائب الثانر للرئيس
 ررا  بح ومان )بيغالديأل(  االمحيط اللادث دار آسيا  اليائب الثالث للرئيس

 ( لم  يتتب بإد) دار قارابا الشرقية الم رر
 
اللممارسأأأأأة المتبإة، ُقنشأأأأأف فريق مؤلر مح   1991/39ااف ا ل رار المالس االقترأأأأأادي ااالجتماعر  -143

االرأأأأأأأيح اممثل الدالة التر تتول  رئاسأأأأأأأة االتحاد   77راسأأأأأأأاء الماموعا  اىقليمية التمس ارئيس ماموعة ال
 ايشأأأأأأأأأأأأأأكأل ذلأك التريق،    األارابر قا المراقأب عيلأا لماأأأأأأأأأأأأأأاعأدة رئيس اللايأة فر مإأالاأة الماأأأأأأأأأأأأأأائأل التيظيميأةع
 ع1991/39مع قعضاء المكتب، المكتب الموسع المتوخ  فر قرار المالس االقترادي ااالجتماعر 

 2022آذار/مارس  17ا 16ا 15فر اخالر الدارة التاماأأة االاأأتيح للاية، اجتمع المكتب الموسأأع  -144
 لليظر فر الماائل المتإل ة بتيظيم األعمارع

  
 جدول األعمال والمسائل التنظيمية األخرى إقرار   -هاء 

، بتوافق اآلراء جأدار قعمأاللأا  2022آذار/مأارس   14ققر  اللايأة، فر جلاأأأأأأأأأأأأأأتلأا األال  المإ ودة فر  -145
 ع  2021/251تمأأاعر  ، اف أأا  لم رر المالس االقترأأأأأأأأأأأأأأأادي ااالج( E/CN.7/2022/1) المؤقأأت اتيظيم األعمأأار  

 اكان جدار األعمار كما  لرق

 انتتاب قعضاء المكتبع -1 

 دقرار جدار األعمار االماائل التيظيمية األخر ع -2 

 المياقشة الإامةع -3 
 

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2022/1
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 الازء الإملر 
 ماائل اىدارة االستراتياية االميزانية االشؤان اىداريةق - 4 

الدالر الدائم المتتوح الإضأأأأأأأأأأأأأوية المإير بتحاأأأأأأأأأأأأأيح  عمل التريق الإامل الحكومر  )ق( 
 حوكمة مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة ااضإه المالر 

التوجيلا  المتإل ة بماأأأأأأأأائل الاأأأأأأأأياسأأأأأأأأة الإامة االميزانية لبرنامج المتدرا  التابع   )ب( 
 لمكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة 

 للاية قساليب عمل ا )ج( 

تكويح مالك موظتر مكتب األمم المتحدة المإير بالمتدرا  االاريمة االماأأأأأأأأأأأأأأائل   )د( 
 األخر  ذا  الرلةع

 
 الازء المعياري   

 تيتيز المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا ق - 5 

 التغييرا  فر نطاق مراقبة المواد  )ق( 

اميظمأة الرأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة االليئأة الأدالية  التحأديأا  التر تواجللأا لايأة المتأدرا    )ب( 
لمراقبة المتدرا  ااألعمار التر سأتضأطلع بلا ماأت بال فر ماار اسأتإرار المواد 

 ب ية استبانة دمكانية دصدار توصيا  بشفن جدالتلا 

 الليئة الدالية لمراقبة المتدرا   )ج( 

  الإ لية ل غرار الطبية  التإاان الدالر لضأأأأأأأمان توافر الإ اقير المتدرة االمؤثرا )د( 
 االإلمية مع ميع تاريبلا 

 الماائل األخر  الياشئة عح المإاردا  الدالية لمراقبة المتدرا ع )ه( 

عل    2019متأابإأة تيتيأز جميع االلتزامأا  الواردة فر اىعالن الوواري الرأأأأأأأأأأأأأأأادر فر عأاي   -6 
 لمتدرا  الإالمية امواجلتلاعالرإيد الوطير ااىقليمر االدالر، مح قجل التردي لمشكلة ا

 التإاان اتيايق الالود فيما بيح الوكاال  فر التردي لمشكلة المتدرا  الإالمية امواجلتلاع  - 7 

 توصيا  الليئا  الترعية التابإة للايةع -8 

ماارما  اللاية فر عمل المالس االقترادي ااالجتماعر، تماشيا مع قرار الامعية الإامة  -9 
 ااستإراضلا اتيتيزراع 2030، بما فر ذلك متابإة خطة التيمية الماتدامة لإاي 72/305

 
 ***  

 جدار األعمار المؤقت للدارة الاادسة االاتيح للايةع -10 

 ماائل قخر ع -11 

 التاماة االاتيحعاعتماد ت رير اللاية عح قعمار دارتلا   -12 
  

http://undocs.org/ar/A/RES/72/305
http://undocs.org/ar/A/RES/72/305
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 الوثائق -واو 

 ع E/CN.7/2022/CRP.15  ترد قائمة الوثائق المإراضة عل  اللاية فر دارتلا التاماة االاتيح فر الوثي ة  - 146
  

 اختتام الدورة -زاي 

قل ت المد رة التيتيزية للمكتب المإير بالمتدرا  االاريمة، فر الالاأأأأأأة التاماأأأأأأة عشأأأأأأرة المإ ودة فر   -147
 كما قدل  رئيس اللاية بمالحظا  ختاميةع .، كلمة ختامية2022آذار/مارس  18
 
 




