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    ٦١/٨القرار     
التصدي  تعزيز وتدعيم التعاون الدويل واإلقليمي واجلهود املحلية الرامية إىل    

األفيونية  للتهديدات الدولية اليت يشكلها االستعمال غري الطيب للمؤثرات
    االصطناعية

  ،خدِّراتإنَّ جلنة امل  
، خــدِّراتبغايــات وأهــداف االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة امل التزامهــا إذ تعيــد تأكيــد  

يف ذلــك اهتمامهــا بصــحة البشــرية ورفاههــا، وكــذلك مبشــاكل الصــحة والســالمة واملشــاكل  مبــا
االجتماعية اليت متس األفراد وعموم الناس الناجتة عن تعاطي املؤثِّرات األفيونية االصـطناعية، ومنهـا 

ومـواد  خـدِّرات، وإذ تعيد أيضا تأكيـد عزمهـا علـى الوقايـة مـن تعـاطي هـذه املاملركبات الفنتانيلية
  وعلى العالج منه وعلى منع ومكافحة إنتاجها وصنعها واالتِّجار هبا بصفة غري مشروعة،اإلدمان 
ــة العامــة االســتثنائية الثالثــني بشــأن مشــكلة وإذ تشــري    ــدورة اجلمعي ــة ل إىل الوثيقــة اخلتامي

العامليـة ومواجهتهـا علـى  خـدِّرات، املعنونة "التزامنا املشـترك بالتصـدي ملشـكلة املامليةالع خدِّراتامل
جمدَّدًا علـى أنَّ التوصـيات العمليـة الـواردة فيهـا هـي توصـيات بأكملها، وإذ تؤكد  )٥٠(حنو فعَّال"،

ــة ومتعــددة التخصصــات ومتعاضــدة، وترمــي إىل إرســاء هنــج شــامل  ــة للتجزئ ــة وغــري قابل متكامل
  العاملية ومواجهتها، خدِّراتتكامل ومتوازن للتصدي ملشكلة املوم

 خـدِّراتاملبشـأن تعزيـز تـوافر  ٢٠١٠آذار/مـارس  ١٢ ؤرَّخاملـ ٥٣/٤إىل قرارهـا  وإذ تشري  
املشروعة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة مـع العمـل يف الوقـت 

بشــأن تعزيــز  ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٦ ؤرَّخاملــ ٥٥/٧هــا، وقرارهــا نفســه علــى منــع تســريبها وتعاطي
  التدابري الرامية إىل الوقاية من اجلرعات املفرطة، وخصوصًا اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية،

بالتحدِّي الدويل الذي يثريه صنع املؤثِّرات األفيونية االصـطناعية  وإذ تعترف مع بالغ القلق  
ى حنــو غــري مشــروع واالســتعمال غــري الطــيب هلــا، وتســريبها يف بعــض احلــاالت، واالّتجــار هبــا علــ

وخصوصًا املركبـات الفنتانيليـة، والـذي يرجـع جزئيـا إىل ازديـاد الطلـب يف بعـض احلـاالت، فيمـا 
وإنفـاذ القـانون، ويف بعـض احلـاالت فيمـا يتعلـق بـاألمن  وسـالمتهميتعلق بصحة النـاس ورفـاههم 

يستغلون األسـواق بأسـاليب جديـدة مثـل بيـع املـؤثِّرات  خدِّراتاملتجرين باملالعام، وإذ تالحظ أن 
األفيونية االصطناعية والسـالئف مباشـرة علـى اإلنترنـت وتوزيعهـا مـن خـالل نظـام الربيـد الـدويل 
وشحنات نقل الطرود السريعة حبيث يتوافر ألغـراض التعـاطي عـدد متزايـد مـن املـؤثِّرات األفيونيـة 

  اخلاضعة للمراقبة الدولية وكبدائل عنها، خدِّراتاملاإلضافة إىل االصطناعية ب

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٥٠(  
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واملجتمعــات املحليــة، مــن خــالل  لــة ســالمة وأمــن األفــراد واملجتمــع العــامبكفاوإذ تلتــزم   
تكثيف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة صنع املؤثِّرات األفيونية االصطناعية واالجتار هبا على حنو 

  ضاء، غري مشروع، حسب االقت
أو املزيَّفة، اليت يزعم أهنا أدوية واليت حتتوي علـى املـؤثِّرات  املغشوشةأن املواد  وإذ تالحظ  

  للخطر، ورفاههاألفيونية االصطناعية، متثل مسألة تثري القلق ألهنا قد تعرض صحة اإلنسان 
ــوطين و وإذ تســلِّم   ــة شــاملة، علــى الصــعيد ال ــدابري عاملي ــالزم اختــاذ ت ــأنَّ مــن ال اإلقليمــي ب

والـــدويل، مـــن أجـــل كـــبح التهديـــد الـــذي يشـــكله االســـتعمال غـــري الطـــيب للمـــؤثرات األفيونيـــة 
االصطناعية، مبا يف ذلك عن طريق جدولة أكثر املؤثرات األفيونية االصـطناعية انتشـارًا واستعصـاًء 

  وضررًا على الصعيد الدويل،
للتصـدي للتحـديات الـيت يثريهـا علـى تعزيـز اإلجـراءات الوطنيـة والدوليـة  وتصميمًا منها  

االصـطناعية، مبـا يف ذلـك عواقبهـا الصـحية واالجتماعيـة  لمؤثرات األفيونيـةاالستعمال غري الطيب ل
الضارة، وإذ تشدد على أمهية تعزيز تبـادل املعلومـات وشـبكات اإلنـذار املبكـر واسـتحداث منـاذج 

ليـات االسـتعراض واجلدولـة القائمـة تشريعية وتنظيمية ووقائيـة وعالجيـة وطنيـة مناسـبة ودعـم عم
  وضررًا، ألكثر املواد انتشارًا واستعصاًءعلى األدلة العلمية 

 ،واجلرميـة خـدِّراتالذي يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين بامل ،بالدور اهلام وإذ تسلِّم  
قتضـى املعاهـدات، يف ومنظمـة الصـحة العامليـة مب خـدِّراتاهليئة الدولية ملراقبـة املب وباألدوار املنوطة

، وخباصة البيانات خدِّراتمجع البيانات لالهتداء هبا يف التوصيات بشأن اجلدولة املقدَّمة إىل جلنة امل
  املتعلقة باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية،

واجلرميـة،  خـدِّراتذين أصدرمها مكتب األمم املتحـدة املعـين بامللباملنشورين ال وإذ ترحِّب  
: حتـت عنـوانرنامج الرصد العاملي للعقاقري االصطناعية: التحليـل واإلبـالغ واالجتاهـات، يف إطار ب

 Understandingاالصطناعية، العامل املتعلق بـاملؤثرات النفسـانية اجلديـدة" ( خدِّرات"فهم سوق امل

the synthetic drug market, the NPS factor عـــد ، و"الفنتانيـــل ونظـــائره ب٢٠١٨)، يف آذار/مـــارس
ـــرور  ـــًا" ( ٥٠م ـــارس Fentanyl and its analogues: 50 years onعام ، ٢٠١٧) الصـــادر يف آذار/م

 بالنظر إىل أمهيتهما يف تعزيز الفهم الدويل للتهديدات اليت يشكلها الفنتانيل ونظائره،

 ١٥ ؤرَّخاملــــ ٥٦/٤و ،٢٠١٢آذار/مــــارس  ١٦ ؤرَّخاملــــ ٥٥/١إىل قراراهتــــا  وإذ تشــــري  
آذار/مـارس  ١٧ ؤرَّخاملـ ٥٨/١١و ،٢٠١٤آذار/مـارس  ٢١ ؤرَّخامل ٥٧/٩و ،٢٠١٣آذار/مارس 

، الـيت ٢٠١٧آذار/مـارس  ١٧ ؤرَّخاملـ ٦٠/٤و ،٢٠١٦آذار/مارس  ٢٢ ؤرَّخامل ٥٩/٨و ،٢٠١٥
تناولت تعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل بشأن املؤثرات النفسانية اجلديـدة، وال سـيما 

علومـات عـن اسـتراتيجيات خفـض العـرض والطلـب واألدلـة املسـتجدة بشـأن فيما يتعلق بتبادل امل
من أجل التصدي للتحديات الـيت  خدِّراتالنماذج العالجية الفعالة، ودعم النظام الدويل جلدولة امل

تثريها هذه املواد، وإذ تالحظ أنَّ الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة حباجـة إىل 
راءات إنفاذ القانون يف جمـال التصـدي للمـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، باعتبارهـا نوعـًا مـن تعزيز إج
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االصــطناعية، وإذ تالحــظ أيضــًا أمهيــة تلــك التــدابري يف التصــدي للخطــر الــذي يشــكله  خــدِّراتامل
  االستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية االصطناعية،

ليـات التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي القائمـة أمهيـة مواصـلة تعزيـز آ وإذ تكرِّر تأكيـد  
ملراقبة االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك من خالل مشاركة الدول 

 خدِّراتاألعضاء يف قواعد البيانات اإلقليمية أو الدولية املدعومة من مكتب األمم املتحدة املعين بامل
، وذلـك بغيـة مجـع املعلومـات، علـى أسـاس طـوعي، عـن خـدِّراتدولية ملراقبـة املواجلرمية واهليئة ال

ــاملؤثِّرات  ــة باالجتــار ب ــل املتكــاملني لالجتاهــات املتعلق ــل ذات الصــلة بالرصــد والتحلي ــع العوام مجي
  ألغراض غري طبية، واستعماهلااألفيونية االصطناعية 

الصحة العاملية، وال سيما جلنة اخلرباء املعنية  باجلهود اليت تبذهلا منظمة وإذ تنوِّه مع التقدير  
باالرهتــان للعقــاقري التابعــة هلــا، مــن أجــل إجــراء اســتعراض منــتظم لالجتاهــات اجلديــدة فيمــا يتعلــق 

إصـدار االهتـداء هبـا يف باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك املركبات الفنتانيليـة، مـن أجـل 
  ،خدِّراتها للمراقبة مبقتضى االتفاقيات الدولية ملراقبة املتوصيات بشأن إمكانية إخضاع

احلاجــة إىل بنــاء القــدرات لكفالــة ســالمة وحــدات إنفــاذ القــانون يف ســعيها  وإذ تالحــظ  
  للتصدِّي لصنع املؤثرات األفيونية االصطناعية واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 

عاونية على الصعيد الثنائي واإلقليمـي الدول األعضاء على تعزيز جهودها التحتثُّ   -١  
والعاملي من أجل احلد من الطلب على املؤثِّرات األفيونية االصطناعية الستعماهلا ألغراض غري طبية 
والتصدِّي لالجتار غري املشروع هبا، بغية محايـة صـحة النـاس ورفـاههم وسـالمتهم وإنفـاذ القـانون، 

  ب االقتضاء؛ويف بعض احلاالت، محاية األمن العام، حس
الــدول األعضــاء علــى حتسـني إمكانيــة احلصــول علــى املــواد اخلاضــعة  أيضــًا حتـثُّ  -٢  

للمراقبة لتلبية األغراض الطبية والعلمية من خالل التصدي علـى النحـو املناسـب للعوائـق املوجـودة 
لصحية وميسورية فيها العوائق املتصلة بالتشريعات والنظم الرقابية ونظم الرعاية ا يف هذا الشأن، مبا

والتوعية وإعداد التقـديرات والتقيـيم  والتعليم التكلفة وتدريب اختصاصيي الرعاية الصحية والتربية
واإلبالغ وحتديد أسس مرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة والتعاون والتنسـيق وتقـدمي 

  تسريبها وتعاطيها واالجتار هبا؛املساعدة على الصعيد الدويل، مع العمل يف الوقت نفسه على منع 
من خالل إشراك مجيـع وحسب االقتضاء،  أن تستكشف، بالدول األعضاء هتيب  -٣  

القطاعات املعنيـة، هنجـًا مبتكـرة لزيـادة فعاليـة التصـدي ألي هتديـد يشـكله االسـتعمال غـري الطـيب 
قليميـة للمـؤثِّرات األفيونيـة للمؤثرات األفيونية االصطناعية، ومنها توسيع نطاق املراقبة املحليـة واإل
إنفـاذ القـانون والرعايـة  تاالصطناعية، وتدعيم نظم الرعاية الصحة، وبناء قدرات املهنيني يف جماال

  الصحية للتصدي هلذا التحدي؛
بالـدول األعضـاء أن تتخـذ تـدابري مالئمـة وفقـا للتشـريعات الوطنيـة،  أيضًا هتيب  -٤  

ة الصـحية إىل التهديـدات الـيت يشـكلها االسـتعمال غـري الطـيب مثل توجيه انتباه اختصاصـيي الرعايـ
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عي املستحضـرات الصـيدالنية وموزعيهـا، للمؤثرات األفيونية االصطناعية، وتعزيز التعاون مع مصـنِّ
املـؤثرات األفيونيـة االصـطناعية الـيت ُتصـرف  إسـاءة اسـتعمالاالقتضاء، بغرض الوقايـة مـن  حسب

  ؛بوصفة طبية، ومنها الفنتانيل
إىل الدول األعضاء، عند االقتضاء، أن تواصل تقدمي معلومات إىل األمانة،  تطلب  -٥  

عـن اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل التصـدي للتحـدِّي الـدويل  ،ضمن إطار متطلبـات اإلبـالغ القائمـة
ــب  ــب إىل مكت ــة، وتطل ــة االصــطناعية ألغــراض غــري طبي ــؤثرات األفيوني ــريه اســتعمال امل ــذي يث ال

ومنظمــة  خــدِّراتواجلرميــة، بالتشــاور مــع اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل األمــم
ــة والســتني  ــاء دورهتــا الثاني ــة املســندة إىل كــل مــنهم، إبالغهــا أثن ــة، يف نطــاق الوالي الصــحة العاملي

  ُيتلقى من هذه املعلومات من الدول األعضاء؛  مبا
واجلرميـة  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل الدول األعضاء على دعمتشجِّع   -٦  

ــة امل ــة ملراقب ــإدراج  خــدِّراتواهليئــة الدولي ــة يف تعجيــل إجــراءات التوصــية ب ومنظمــة الصــحة العاملي
املؤثِّرات األفيونية االصطناعية يف نظام املراقبة الدويل، وخصوصًا من خالل زيادة تواتر اجتماعات 

رهتان للعقاقري التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وزيادة تبادل البيانـات باسـتخدام جلنة اخلرباء املعنية باال
واجلرميـة واهليئـة  خـدِّراتالبوابات اإللكترونية القائمة املدعومة من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل

  ؛خدِّراتالدولية ملراقبة امل
رميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة واجل خـدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -٧  

ومنظمة الصحة العاملية مواصلة العمل، يف إطار الربامج القائمة، على وضع ُنهج جديدة  خدِّراتامل
ومبتكــرة لتحســني التصــدي للتهديــدات الــيت يشــكلها االســتعمال غــري الطــيب للمــؤثِّرات األفيونيــة 

بإصـدار تقـارير حديثـة عـن آخـر اجتاهـات االصطناعية، مبـا يشـمل الوقايـة مـن تعاطيهـا ومعاجلتـه، 
هــذه التقــارير  وإذاعــةاالجتــار بــاملؤثِّرات األفيونيــة االصــطناعية واســتعماهلا ألغــراض غــري طبيــة 

وتعميمهــا، مــع تيســري الوصــول إىل هــذه املعلومــات مــن خــالل البوابــات اإللكترونيــة القائمــة 
  ة؛العاملي خدِّراتواستهداف األمناط اجلديدة يف مشكلة امل

الدول األعضـاء علـى أن تشـارك بنشـاط يف شـبكات اإلنـذار املبكـر، وأن تشجِّع   -٨  
والضــوابط الرقابيــة املتعلقــة هبــا وتبــادل  خــدِّراتتــروج عنــد االقتضــاء، الســتخدام قــوائم مراقبــة امل

 واجلرميـة واهليئـة الدوليـة خـدِّراتاملعلومات ذات الصلة من خالل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل
، وتعزيــز التعــاون الثنــائي ودون تــهيف نطــاق واليكــل ومنظمــة الصــحة العامليــة،  خــدِّراتملراقبــة امل

اإلقليمي واإلقليمي والدويل على استبانة التهديدات اليت يشكلها االسـتعمال غـري الطـيب للمـؤثِّرات 
هلــذه الغايــة بتــدعيم األفيونيــة االصــطناعية واحلــوادث املتعلقــة هبــذه املــواد واإلبــالغ عنهــا، والقيــام 

استخدام نظم اإلبـالغ وتبـادل املعلومـات املنشـأة علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، ومـن 
نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وبرنامج الرصـد  ،حسب مقتضى احلال ،ذلك

املتحدة املعـين  لتابعني ملكتب األمماالصطناعية: التحليل واإلبالغ واالجتاهات، ا مخدِّراتالعاملي لل
  ؛خدِّراتومشروع "آيون" التابع للهيئة الدولية ملراقبة املواجلرمية  خدِّراتبامل
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الـــدول األعضـــاء إىل العمـــل علـــى تضـــمني السياســـات الوطنيـــة املتعلقـــة  تـــدعو  -٩  
لوقايـة والعـالج ، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنيـة وحسـب االقتضـاء، عناصـَر تتعلـق باخدِّراتبامل

من املؤثرات األفيونية، مبا يشـمل  املفرطة، وخصوصًا اجلرعات خدِّراتمن امل املفرطةمن اجلرعات 
استعمال املواد املناهضة لتأثري مستقِبالت املؤثرات األفيونية، مثل النالوكسون، واختاذ تدابري أخرى 

  ؛خدِّراتملتستند إىل أدلة علمية من أجل احلد من الوفيات املرتبطة با
التزام الدول األعضاء بتبادل املعلومات ذات الصلة، حسـب االقتضـاء، مـع تؤكِّد   -١٠  

ومنظمـة الصـحة  خـدِّراتواجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
حتديـد األولويـات يف  العاملية وسائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة وتـدعيم قـدراهتا مـن أجـل

اســتعراض أكثــر املــؤثِّرات األفيونيــة االصــطناعية املســتعملة ألغــراض غــري طبيــة انتشــارًا واستعصــاًء 
  قرارات مستنرية بشأن جدولتها؛  خدِّراتوضررًا، وتسهيل اختاذ جلنة امل

 واجلرميـة خـدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين باملكذلك الدول األعضاء، و تشجِّع  -١١  
نطـاق الواليـة املسـندة إىل واملنظمات اإلقليمية والدوليـة املعنيـة، يف  خدِّراتواهليئة الدولية ملراقبة امل

، على مجع البيانات وحتليل األدلة والتشـارك يف املعلومـات يف إطـار الـربامج القائمـة فيمـا كل منهم
ض غـري طبيـة عـرب اإلنترنـت ونظـام خيص االجتار باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية الستعماهلا يف أغرا

الربيد الدويل وشحنات نقل الطرود السريعة، وعلـى مواصـلة تـدعيم تـدابري التصـدي لالجتـار هبـذه 
املواد على الصعيد القانوين وصعيد إنفاذ القانون والعدالة اجلنائيـة، اسـتنادًا إىل التشـريعات الوطنيـة 

  والتعاون الدويل، من أجل كبح تلك األنشطة؛
الدول األعضاء على تبادل املعلومات، بالقدر املمكن ومبـا يتفـق مـع ُتشجِّع أيضًا   -١٢  

األطر القانونية الوطنية، بشأن املعدات اليت يكثر استخدامها يف صنع املؤثرات األفيونية االصطناعية 
  على حنو غري مشروع ويف التعرف عليها؛

واجلرمية أن يدعو، بالتعاون مـع  دِّراتخإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -١٣  
فريـق خـرباء حكـومي لومنظمـة الصـحة العامليـة، إىل عقـد اجتمـاع  خـدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل

التحـدي الـدويل الـذي  ملناقشـة، املخـدِّرات دويل، قبل انعقاد الدورة العادية الثانيـة والسـتني للجنـة
ذات  املشـاكلعرفة املزيد عن من أجل ماألفيونية االصطناعية  يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات

الصلة واقتـراح عناصـر أساسـية لوضـع تـدابري دوليـة للتصـدِّي لـه، مـع مراعـاة مـا قـد يترتـب علـى 
  االجتماع من تكاليف بالنسبة للدول األعضاء؛

ــز ترحِّــب  -١٤   ــة إىل اختــاذ إجــراءات مــن أجــل تعزي ــدول األعضــاء الرامي ــادرات ال  مبب
التعــاون والتنســيق علــى الصــعيد الــدويل بشــأن تــدابري التصــدِّي املالئمــة للتهديــدات الــيت يشــكلها 
االسـتعمال غـري الطــيب للمـؤثِّرات األفيونيــة االصـطناعية علــى الصـعيد الــوطين واإلقليمـي والــدويل، 

هــذه  إطـار يف، وتقــدمي حلـول اسـتراتيجية يف هـذا الشـأن ومعرفـة املزيـد عـن التحــديات املطروحـة
  التدابري املنسقة؛
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واجلرميـة إىل أن يواصـل االضـطالع  خـدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل تدعو  -١٥  
بدور اهليئة املنسقة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ أنشـطة التصـدي 

  صطناعية؛للتحديات اليت يثريها االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية اال
الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة  تدعو  -١٦  

  لألغراض املبيَّنة أعاله وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

(




