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    ٦٢/٤القرار     
النهوض بُنُهج فعَّالة ومبتكرة، من خالل إجراءات وطنية وإقليمية ودولية،     

للتصدي للتحديات املتعددة اجلوانب اليت يطرحها االستعمال غري الطيب 
    للمخدِّرات االصطناعية، وخصوصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية

  ات،إنَّ جلنة املخدِّر  
إىل مجيع االلتزامات املتصــلة بالتصــدي للتحديات اليت يشــكلها االســتعمال غري الطيب  إذ تشــري  
رات االصطناعية، مبا فيها املؤثرات األفيونية االصطناعية، بصيغتها الواردة يف اإلعالن السياسي للمخدِّ

مشـــكلة املخدِّرات   هةوخطة العمل بشـــأن التعاون الدويل صـــوب اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواج
ستوى،  )٣٣(،٢٠٠٩العاملية لعام  ستعراض جلنة املخدِّرات الرفيع امل شترك املنبثق عن ا والبيان الوزاري امل

، لتنفيذ الدول األعضــاء لإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن التعاون الدويل صــوب ٢٠١٤  عام  يف
ستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات  والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية  )٣٤(،العامليةا

الثالثني للجمعية العامة املعنونة "التزامنا املشـــترك بالتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على 
على الصــــــعيد الوطين واإلقليمي  إجراءاتنابشــــــأن تعزيز فضــــــال عن اإلعالن الوزاري  )٣٥(حنو فعَّال"،

 ٣٦العاملية ومواجهتها، املخدِّراتتعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــــتركة بالتصــــدي ملشــــكلة والدويل ابتغاء ال
الــذي اعتمــد يف اجلزء الوزاري من دورة جلنــة املخــدِّرات الثــانيــة والســــــتني، املعقود يف فيينــا يومي 

 ،٢٠١٩آذار/مارس   ١٥و  ١٤

، ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٣/١٩٢بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علمًا  
الذي أكَّدت فيه اجلمعية جمدَّدًا التزامها الراســـخ بضـــمان معاجلة مجيع جوانب خفض الطلب على 
املخدِّرات والتدابري ذات الصـــــلة وخفض عرض املخدِّرات والتدابري ذات الصـــــلة والتعاون الدويل 

فق متامًا مع مقاصــــــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي على حنو يتوا
يف ظلِّ االحترام التام لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية وملبدأ عدم التدخُّل يف  )٣٧(حلقوق اإلنسان،

فراد كافة الشؤون الداخلية للدول وجلميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والكرامة املتأصِّلة لأل
  وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول، 

، بشأن تعزيز وتدعيم التعاون ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦املؤرَّخ ، ٦١/٨إىل قرارها وإذ تشري   
الدويل واإلقليمي واجلهود املحلية الرامية إىل التصــدي للتهديدات الدولية اليت يشــكِّلها االســتعمال 

__________ 
 )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٣٣(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨ امللحق رقم، ٢٠١٤للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  الوثائق الرمسية انظر  )٣٤(  

  جيم. القسم
 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٣٥(  
)، الفصل األول، E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٣٦(  

 القسم باء.
 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٣٧(  
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ستكشف ُنُهجًا غري الطيب للم ؤثِّرات األفيونية االصطناعية، الذي أهابت فيه بالدول األعضاء أن ت
ستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية  شكله اال صدي ألي هتديد ي مبتكرة من أجل زيادة فعالية الت
االصــــــطناعية، عن طريق إشــــــراك مجيع القطاعات املعنية، من قبيل توســــــيع نطاق املراقبة املحلية 

قليمية والدولية على املؤثرات األفيونية االصــطناعية، وتعزيز نظم الرعاية الصــحية وبناء قدرات واإل
  أجهزة إنفاذ القانون والعاملني يف جمال الرعاية الصحية على التصدي هلذا التحدي، 

على خطورة التحدي الدويل الذي جيابه، باخلصـــوص، الصـــحة  وإذ تشـــدِّد مع بالغ القلق  
رفاه العمومي وإنفاذ القانون، من جراء االستعمال غري الطيب للمخدِّرات االصطناعية، العمومية وال

وخصوصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، وصنعها وتسريبها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع؛ 
ليل إىل وإذ تعيد تأكيد عزمها على توفري الوقاية والعالج من إساءة استعمال تلك املخدِّرات، والتق

أدىن حد من العواقب الصحية واالجتماعية املرتبطة بتعاطيها، وعلى منع ومكافحة إنتاجها وصنعها 
  وتسريبها واالتِّجار هبا على حنو غري مشروع،

أنَّ املتَّجرين باملخدِّرات يواصـــلون اســـتغالل أدوات التجارة احلديثة  وإذ تالحظ مع القلق  
والســالئف الكيميائية األولية واملخدِّرات االصــطناعية، مما يســهم يف لالتِّجار بالســالئف الكيميائية 

زيادة إســاءة اســتعمال هذه املخدِّرات وعواقب اســتعماهلا غري الطيب الوخيمة، مســتغلني يف ذلك، 
على ســبيل املثال، األســواق املفتوحة على اإلنترنت لبيع هذه املخدِّرات االصــطناعية على حنو غري 

ـــيما ـــروع، وال س ـــتغالل نظام الربيد الدويل  مش املؤثِّرات األفيونية االصـــطناعية، باإلضـــافة إىل اس
  وخدمات شحن الطرود السريعة لتوزيع تلك املواد،

ضــرورة تكثيف العمل على الصــعيد الوطين من أجل التصــدي للتحديات الدولية  وإذ تؤكِّد  
وصًا املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، اليت يثريها االستعمال غري الطيب للمخدِّرات االصطناعية، وخص

مبا يف ذلك اجلهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ قرارات اجلدولة الدولية، وإذ تشدِّد على أنَّ بناء القدرات 
على الصـــعيد الوطين أمٌر ضـــروريٌّ لكي يتمكَّن املجتمع الدويل من التصـــدي بفعالية هلذه التحديات 

العمل ينبغي أن يروِّج لُنُهج قائمة على أدلة علمية ومتوازنة وشــــــاملة  املتعددة اجلوانب، وأنَّ هذا
ومتعدِّدة التخصـــصـــات، تشـــمل اختاذ تدابري لتعزيز الصـــحة العمومية وخفض العرض على الســـواء، 

سياسات الدولية ملراقبة املخدِّرات الوارد  مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات وإطار ال
  ،٢٠١٦وثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف عام يف ال

اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  وإذ تالحظ مع التقدير  
ناقشات فريق من أجل القيام، يف إطار استراتيجيته الشاملة املعنية باملؤثِّرات األفيونية واستنادا إىل م

اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي الدويل الذي يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية 
االصــطناعية، وبالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصــحة العاملية، بتطوير جمموعة 

اليت تتضــمن أدوات للمســاعدة التقنية، ميكن  أدوات األمم املتحدة املتعلقة باملخدِّرات االصــطناعية
أن تســــــاعد الدول األعضــــــاء على اســــــتبانة التحديات الوطنية اليت يثريها اســــــتعمال املخدِّرات 
االصـــطناعية ألغراض غري طبية، والتصـــدي لتلك التحديات، مبا يف ذلك الســـبل الكفيلة بتحســـني 
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يف جمال االســتدالل اجلنائي من أجل اســتبانة عمليات مراقبة الســالئف الكيميائية، وتعزيز القدرات 
  املخدِّرات االصطناعية والكشف عنها، والنهج التنظيمية الرقابية،

لدول األعضـــــــاء من أجل تعزيز اإلجراءات  وإذ تالحظ   يا بعض ا بذهلا حال اجلهود اليت ت
غري الطيب الوطنية االســـتراتيجية واملحددة األهداف للتصـــدي للتحديات اليت يشـــكلها االســـتعمال 

سيما املؤثرات األفيونية االصطناعية، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ ُنُهج  للمخدِّرات االصطناعية، ال 
تشــــريعية فعالة، من قبيل وضــــع قوائم منفردة واعتماد ضــــوابط عامة وإعداد تشــــريعات متعلقة 

   اآلثار،بالنظائر واعتماد ضوابط مؤقتة و/أو متعلقة حباالت الطوارئ وضوابط مستندة إىل
بالدور اهلام الذي يضـــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  وإذ تســـلِّم  

عاملية مبقتضــــــى  إىل بة املخدِّرات ومنظمة الصــــــحة ال ية ملراق لدول ئة ا جانب األدوار املنوطة باهلي
ـــــــاء على آخر االجتــاهــات  املعــاهــدات، يف يف االتِّجــار مجع البيــانــات بغيــة إطالع الــدول األعض

باملخدِّرات وإساءة استعماهلا، وكذلك على توصيات اجلدولة املقدَّمة إىل جلنة املخدِّرات، وخباصة 
  التوصيات املتعلقة باملؤثِّرات األفيونية االصطناعية، 

تأكيد   نائي  وإذ تعيد ال لدويل واإلقليمي والث عاون ا يات الت لة تدعيم آل على أمهية مواصــــــ
ل املشــــــاركة يف منصــــــات قواعد البيانات املتاحة على اإلنترنت من أجل مجع القائمة، مبا يشــــــم

املعلومات وتبادهلا، مثل تلك اليت يتعهدها كل من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، على أساس طوعي، عن العوامل ذات الصلة بغية االسترشاد هبا يف 

  مليات رصد وحتليل اجتاهات االتِّجار باملخدِّرات االصطناعية واستعماهلا ألغراض غري طبية، ع
ــــــعيها  وإذ تالحظ   ــــــالمة وحدات إنفاذ القانون يف س احلاجة إىل بناء القدرات لكفالة س

  هبا على حنو غري مشروع، االتِّجارللتصدِّي لصنع املؤثرات األفيونية االصطناعية و
أنَّ التدخالت املحدَّدة األهداف القائمة على مجع البيانات وحتليلها، مبا  دَّدًاوإذ تؤكِّد جم  

فيها البيانات املرتبطة بالعمر ونوع اجلنس، ميكن أن تكون فعَّالة بصفة خاصة يف تلبية االحتياجات 
  املحدَّدة جلماعات السكان واملجتمعات املحلية املتضررة من املخدِّرات،

تضـــــمني الســـــياســـــات الوطنية املتعلقة باملخدِّرات، مبا يتوافق مع مهية على أ وإذ تشـــــدِّد  
التشـــريعات الوطنية وحســـب االقتضـــاء، عناصـــَر تتعلق بالوقاية والعالج من اجلرعات املفرطة من 
ستعمال املواد املناهضة  املخدِّرات، وخصوصًا اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية، مبا يشمل ا

ت املؤثرات األفيونية، مثل النالوكســون، واختاذ تدابري أخرى تســتند إىل أدلة علمية لتأثري مســتقِبال
  من أجل احلد من الوفيات املرتبطة باملخدِّرات،

أنَّ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات تســــــعى إىل حتقيق توازن بني  وإذ تؤكِّد من جديد  
قلية اخلاضـــعة للمراقبة الدولية وتيســـري احلصـــول عليها ضـــمان توافر العقاقري املخدِّرة واملؤثِّرات الع

  لألغراض الطبية والعلمية من ناحية ومنع تسريبها وإساءة استعماهلا من ناحية أخرى،
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سنة  وإذ تشري   سنة  ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات ل بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول 
خدام العقاقري املخدِّرة لألغراض الطبية ال يزال اليت ســـــلَّمت فيها األطراف بأنَّ اســـــت )٣٨(،١٩٧٢

ضـــــروريًّا لتخفيف األمل واملعاناة، وأنَّه يتعيَّن اتِّخاذ التدابري املناســـــبة لكفالة توافر العقاقري املخدِّرة 
  هلذه األغراض، 

اليت أقرت بأنَّه ال غىن عن  )٣٩(،١٩٧١إىل اتفاقية املؤثِّرات العقلية لســـنة  وإذ تشـــري أيضـــًا  
اســتعمال املؤثِّرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وأنَّ احلصــول على هذه املواد لتلك األغراض 

  ال ينبغي أن يقيد دون ضرورة،
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالتحدي الدويل الذي بنتائج اجتماع  ترحِّب  -١  

كانون  ٤و ٣ية، الذي عقد يف فيينا يومي يثريه االستعمال غري الطيب للمؤثِّرات األفيونية االصطناع
واجلرمية واهليئة  املخدِّرات، وتشــارك يف تنظيمه مكتب األمم املتحدة املعين ب٢٠١٨األول/ديســمرب 
، حيث جرى ٦١/٨ املخدِّراتومنظمة الصـــحة العاملية، عمال بقرار جلنة  املخدِّراتالدولية ملراقبة 

وطنية تتضـــمن مبادرات شـــاملة ومتوازنة ومســـتندة إىل  التأكيد خالله على أن النهوض بإجراءات
  األدلة من أجل خفض العرض والطلب هو مقوم رئيسي للتصدي لذلك التحدي؛

واجلرمية على أن يواصــل العمل، مع  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب تشــجِّع  -٢  
طوير جمموعة أدوات األمم املتحدة ومنظمة الصــــــحة العاملية، على ت املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة 

االصــطناعية وتفعيل ونشــر املعلومات عن التدخالت الواردة يف جمموعة األدوات  املخدِّراتاملتعلقة ب
  تلك من خالل إدماجها، حسب االقتضاء، يف برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ينظمها؛

واجلرمية على أن ينظم، مع  ملخدِّراتامكتب األمم املتحدة املعين ب أيضـــــا تشـــــجِّع  -٣  
ومنظمة الصحة العاملية، املزيد من املناقشات على مستوى اخلرباء حول  املخدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة 

هذا املوضوع اهلام يف إطار جهوده الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على استعمال جمموعة أدوات 
  االصطناعية، ضمن تدابري التدخل األخرى املناسبة؛ اتاملخدِّراألمم املتحدة املتعلقة ب

الدول األعضـــاء على االســـتفادة من جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة تشـــجِّع   -٤  
االصطناعية لالسترشاد هبا يف تنفيذ تدخُّالت استراتيجية وطنية حتقق نتائج سريعة وفعَّالة  املخدِّراتب

ة، ومنها املؤثِّرات األفيونية االصطناعية، وأنشطة ُصنعها وتسويقها يف التصدي للمخدِّرات االصطناعي
  واالتِّجار هبا، واحلد من تلك األنشطة بشكل كبري، وذلك مبا يالئم السياقات الوطنية املحددة؛

الدول األعضـــاء على النظر يف النهوض بنهج رقابية تنظيمية، مثل  أيضـــًا تشـــجِّع  -٥  
علقة بالنظائر وضوابط مؤقتة أو متعلقة حباالت الطوارئ، هبدف وضع ضوابط عامة وتشريعات مت

تشــــديد الضــــوابط الوطنية املفروضــــة على اســــتعمال املؤثرات األفيونية االصــــطناعية غري الطيب، 
  سيما عند اجلدولة الفئوية للمواد املتصلة بالفنتانيل؛ وال

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٨(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٣٩(  
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مؤثرات أفيونية اصــطناعية بأن املواد املزيفة أو املغشــوشــة، اليت حتتوي على  تســلِّم  -٦  
  وُيزعم أهنا أدوية، تثري القلق ألهنا قد هتدد صحة اإلنسان ورفاهه؛

االصـــــطناعية واســـــتعماهلا  املخدِّراتب االتِّجارباالجتاه املتزايد يف  أيضـــــًا تســـــلِّم  -٧  
ألغراض غري طبية، مبا يشــــمل األدوية املســــربة أو املزيفة أو املغشــــوشــــة، مثل األوكســــيكودون 

ترامادول، يف بعض املناطق، وتدعو الدول األعضـــــــاء إىل أن تعمل، مع مكتب األمم املتحدة وال
ومنظمة الصــــــحة العاملية، على تعزيز  املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتاملعين ب

  اجلهود املبذولة من أجل التصدي هلذا التحدي؛
ئة ترحِّب مع التقدير   -٨   لة بإعداد اهلي قائمة املواد املتصــــــ ية ملراقبة املخدِّرات ل لدول ا

بالفنتانيل اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن اســــــتعماالت طبية أو صــــــناعية مشــــــروعة فيما عدا 
استعماالت حمدودة ألغراض البحث والتحليل، حيث متثل هذه القائمة أداة قيمة تستعملها السلطات 

فيها الدوائر العلمية واألكادميية والقطاع اخلاص من أجل مســاعدة  الوطنية وســائر اجلهات املعنية، مبا
  به؛ االتِّجارالدول على اختاذ التدابري املناسبة ملنع الصنع غري املشروع للمواد املتصلة بالفنتانيل و

من اتفاقية  ١٣جبميع الدول األعضـــاء أن تتوســـع يف التطبيق العملي للمادة  هتيب  -٩  
من  )٤٠(١٩٨٨حة االتِّجار غري املشـــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســـنة األمم املتحدة ملكاف

سبة ملنع جتارة وتسريب املواد واملعدات املستعملة يف أنشطة اإلنتاج أو الصنع  أجل اختاذ تدابري منا
شريعات وطن سن ت ضاء،  شمل، عند االقت شروعة للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، مبا ي ية غري امل

لتنفيذ تلك املادة، ترمي إىل منع اســــتعمال تلك املواد واملعدات يف أنشــــطة اإلنتاج أو الصــــنع غري 
ســــيما املؤثرات األفيونية االصــــطناعية من أجل   املشــــروعة للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، وال

  استعماهلا يف أغراض غري طبية؛
ات على أن توفر، يف حدود واليتها وبالتعاون اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّر تشـــجِّع  -١٠  

ب حدة املعين  خدِّراتمع مكتب األمم املت ية  امل بادئ توجيه ية، م مية وســـــــائر اجلهات املعن واجلر
أجنع الســبل الكفيلة مبنع تســريب املواد واملعدات األســاســية الالزمة إلنتاج أو صــنع العقاقري  بشــأن

  ؛١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣ري مشروع يف سياق املادة املخدرة أو املؤثرات العقلية على حنو غ
بالدول األعضاء أن تنفِّذ قرارات اجلدولة الدولية امللزمة مبقتضى املعاهدات،  هتيب  -١١  

واجلرمية  املخدِّراتوأن تنظر يف تقدمي تربعات من أجل دعم أنشــــــطة مكتب األمم املتحدة املعين ب
يف حدود الوالية احلالية لكل منهما، من أجل تدعيم قدرة الدول  ،املخدِّراتواهليئة الدولية ملراقبة 

األعضـــاء، عند الطلب، وهتيب أيضـــا بالدول األعضـــاء أن تدعم منظمة الصـــحة العاملية من أجل 
االصــطناعية من حيث االنتشــار  املخدِّراتتســريع عملية إصــدار التوصــيات املتعلقة جبدولة أخطر 

  واالستعصاء والضرر؛

__________ 
 .٢٧٦٢٧رقم ، ال١٥٨٢، املجلد املرجع نفسه  )٤٠(  
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بالدول األعضـــــاء أن توثق التعاون مع صـــــانعي وموزعي املنتجات  أيضـــــًا هتيب  -١٢  
الكيميائية واملســـتحضـــرات الصـــيدالنية وكذلك مع الشـــركات العاملة يف إطار نظام الربيد الدويل 
وشـــركات شـــحن الطرود الســـريعة وغريها من شـــركات النقل التجاري، من أجل كبح عمليات 

  الئف الكيميائية املستخدمة يف صنعها؛االصطناعية والس املخدِّراتتسريب 
الدول األعضــــــاء على توثيق التعاون مع شــــــركات تكنولوجيا املعلومات  تشــــــجِّع  -١٣  

االصطناعية عرب اإلنترنت واعتراض تلك األنشطة  املخدِّراتب االتِّجارواالتصاالت من أجل منع أنشطة 
شركات، مثل مقدمي اخلدمات التجاريني واحلد منها بسبل خمتلفة، منها النهوض بشراكات مع تلك ال

  للمنشآت التجارية، ومنع استخدام العمالت املشفرة يف تلك املعامالت غري املشروعة؛
واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية،  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بتشـــجِّع   -١٤  

لتوجيهية الراهنة، مبا يشــــــمل يف إطار الوالية احلالية لكل منهما، على مواصــــــلة حتديث املبادئ ا
املبادئ التوجيهية املتعلقة مبمارســـات الوصـــف الطيب للدواء وتعزيز املوارد من أجل منع اســـتعمال 
املؤثرات األفيونية االصــــــطناعية ألغراض غري طبية وتوفري العالج الالزم والتقليل إىل أدىن حد من 

  غري الطيب؛ العواقب الصحية واالجتماعية الوخيمة هلذا االستعمال
بالدول األعضــــاء حتســــني إمكانية احلصــــول على املواد اخلاضــــعة للمراقبة  هتيب  -١٥  

لألغراض الطبية والعلمية من خالل التصــدي على النحو املناســب للعوائق املوجودة يف هذا الشــأن 
لرعاية الصـــحية على الصـــعيد الوطين، مبا فيها العوائق املتَّصـــلة بالتشـــريعات والنُُّظم الرقابية وُنظم ا

وميسورية التكلفة وتدريب اختصاصي الرعاية الصحية والتربية والتعليم والتوعية وإعداد التقديرات 
والتقييم واإلبالغ وحتديد األسس املرجعية لقياس استهالك املواد اخلاضعة للمراقبة، وكذلك حتسني 

لى منع تســــريبها وإســــاءة التعاون والتنســــيق على الصــــعيد الدويل، مع العمل يف الوقت نفســــه ع
  استعماهلا واالتِّجار هبا؛

الدول األعضـــاء على القيام مبا يلي وفقا لتشـــريعاهتا الوطنية ويف ســـياق  تشـــجِّع  -١٦  
 :املخدِّراتمساع شاملة ومتوازنة خلفض الطلب على 

تعزيز وتوطيد التعاون اإلقليمي والدويل وتبادل املمارســــات الفضــــلى يف وضــــع   (أ)  
بادرات املتصـــــلة بالوقاية والعالج مع التوســـــع يف توفري املســـــاعدة التقنية وبناء القدرات وتنفيذ امل

وضــمان االســتفادة من جمموعة واســعة من املبادرات دون متييز من أجل حتقيق مجلة أهداف، منها 
 التقليل إىل أدىن حد من العواقب الصــحية واالجتماعية الوخيمة، مثل توفري برامج للعالج النفســي

والسلوكي والعالج املدعوم باألدوية، حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية، وكذلك توسيع 
ــــــتفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة االندماج يف املجتمع ودعم التعايف دون متييز،  أبواب االس

يالء يشــمل توفري تلك اخلدمات للســجناء داخل الســجون ويف اخلارج بعد اإلفراج عنهم، مع إ  مبا
  اهتمام خاص الحتياجات املرأة واألطفال والشباب يف ذلك الصدد؛
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تبادل املمارســـات الفضـــلى املتعلقة بأســـاليب الوقاية والعالج املســـتندة إىل األدلة   (ب)  
ســيما  العلمية بشــأن األمراض املعدية املرتبطة باالســتعمال غري الطيب للمخدرات االصــطناعية، وال

  صطناعية؛املؤثرات األفيونية اال
ومبادرات فعالة  بتدابري، املخدِّراتاالضــــــطالع، وفقا لالتفاقيات الدولية ملراقبة   (ج)  

ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من العواقب الصـحية واالجتماعية العمومية الوخيمة لالسـتعمال غري 
ســري الوصــول إىل ســيما املؤثرات األفيونية، وذلك بالتوعية وتي رات االصــطناعية، والدِّالطيب للمخ

خدمات الوقاية والعالج والتعايف القائمة على األدلة وزيادة توافرها، مبا يشمل تيسري احلصول على 
النالوكســـون املســـتخدم كمضـــاد للجرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية وســـائر األدوية الكاحبة 

  للمؤثرات األفيونية والتدابري القائمة على األدلة؛
 السياقات الوطنية واإلقليمية النتهاج مواقف مناهضة للوصم يف وضع الترويج يف  (د)  

ـــتندة إىل األدلة العلمية من أجل توفري خدمات الرعاية الصـــحية واخلدمات  ـــياســـات مس وتنفيذ س
ـــــري وصـــــوهلم إليها واحلد من أي احتمال لتعرضـــــهم للتمييز  املخدِّراتاالجتماعية ملتعاطي  وتيس

  ؛٢٠١٨آذار/مارس  ١٤ املؤرَّخ ٦١/١١م بالتوافق مع قرار اللجنة اإلقصاء أو التحيز ضده أو
ــــــتعمال  ثُّحت  -١٧   الدول األعضــــــاء على اختاذ املزيد من اخلطوات من أجل منع اس
اختاذ تدابري االصــــطناعية ألغراض غري طبية ومنع تســــريبها هلذه األغراض، مبا يشــــمل  املخدِّرات

ومبادرات لتوفري التدريب الختصاصي الرعاية الصحية ذوي الصلة وكذلك، عند االقتضاء، توفري 
التعليم والتوعية العامة واالخنراط يف العمل مع القطاع اخلاص يف معاجلة املســائل املتصــلة بالتســويق 

  وغريها من األمور؛
ء، تقدمي معلومات إىل األمانة، يف الدول األعضاء أن تواصل، عند االقتضاب هتيب  -١٨  

طار  باتإ لذي يثريه  متطل ية إىل التصـــــــدي للتحدي ا ية الرام مة، عن اجلهود الوطن قائ اإلبالغ ال
اســتعمال املخدِّرات االصــطناعية ألغراض غري طبية، وخصــوصــًا املؤثِّرات األفيونية االصــطناعية، 

جلرمية أن يقوم، بالتشــــــاور مع اهليئة الدولية وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات وا
ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصـــــحة العاملية، يف نطاق الوالية املســـــندة إىل كل منهم، بإبالغها أثناء 

    دورهتا الثالثة والستني مبا يرد من هذه املعلومات من الدول األعضاء؛
ومكتب األمم املتحدة املعين  الدول األعضــــاء، وفقا لتشــــريعاهتا الوطنية، تشــــجِّع  -١٩  

ومنظمة الصــــــحة العاملية، كل يف إطار واليته،  املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتب
على مجع بيانات وطنية وحتليل األدلة وتبادل املعلومات بشأن اجتاهات االستهالك املتعلقة باالستعمال 

ــيما املؤثرات األفيونية االصــطناعية، مبا يشــمل  غري الطيب للمخدرات االصــطناعية، وال  املخدِّراتس
سريبها و صًة باستخدام  االتِّجاراالصطناعية املغشوشة أو املزيفة، وإنتاجها غري املشروع وت هبا، وخا

يتيح   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ونظام الربيد الدويل وشركات شحن الطرود السريعة، مما
الوطنية الرامية إىل كبح تلك  النُُّهجلبيانات واألدلة واملعلومات يف تعزيز فعالية االســــــتفادة من تلك ا

  التطورات، مبا يشمل تدعيم التدابري القانونية وتدابري إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية؛
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بالدول األعضــاء أن تفي يف الوقت املناســب بالتزاماهتا بشــأن تقدمي التقارير  هتيب  -٢٠  
الدولية ملراقبة املخدِّرات فيما خيصُّ اســتخدام املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية يف األغراض  إىل اهليئة

الطبية والعلمية، وتســـــريب تلك املواد واالتِّجار هبا واســـــتعماهلا يف غري األغراض الطبية والعلمية، 
  حسبما تقتضيه االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات؛

ــــــتراك مع مكتب  املخدِّراتولية ملراقبة اهليئة الد ثُّحت  -٢١   على أن تواصــــــل، باالش
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، تعزيز فهم سلطات التنظيم الرقايب  املخدِّراتاملتحدة املعين ب األمم

واختصـــاصـــي الرعاية الصـــحية، مبا يشـــمل الصـــيادلة العاملني يف املجتمعات الريفية، للمقتضـــيات 
ر احلصــول على املواد اخلاضــعة للمراقبة الدولية وتوفريها من أجل األغراض التعاهدية بضــمان ُيســ

  الطبية والعلمية وتدعو اهليئة إىل أن تزودها بتحديث يف هذا الشأن يف دورهتا الثالثة والستني؛
 املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب تدعو  -٢٢  
ـــاعدة تقنية ومنظم ة الصـــحة العاملية، يف إطار الوالية احلالية لكل منهم وبناء على الطلب، إىل توفري مس

للدول األعضـــــاء ودعم جهودها يف تنفيذ هنج مبتكرة من أجل التصـــــدي للتحديات املتعددة اجلوانب 
ة االصطناعية، مبا سيما املؤثرات األفيوني  يثريها االستعمال غري الطيب للمخدرات االصطناعية، وال  اليت

  االصطناعية؛ املخدِّراتاملتضمنة يف جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة ب النُُّهجيشمل 
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -٢٣  

 لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

   ٦٢/٥ر القرا    
حتياجات لالوضع تقديرات وتقييمات وافية تعزيز قدرة الدول األعضاء على     

    املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية من
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
من االتفاقية الوحيدة  ٣١و ٢٧و ٢٥و ٢٠و ١٩و ١٣و ١٢و ٢و ١إىل املواد  إذ تشــــــري  

 ١٢و ٣و ٢و ١واملواد  )٤١(،١٩٧٢صـــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســـنة ب ١٩٦١للمخدِّرات لســـنة 
ــــــنة  ١٦و من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٢واملادة  )٤٢(،١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لس

اليت ُتلزم الدول األطراف  )٤٣(،١٩٨٨االتِّجار غري املشــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســنة 
سنوية إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وبرصد بتقدمي تق ارير عن البيانات اإلحصائية وتقديرات 

  التجارة الدولية يف املواد اخلاضعة للمراقبة،

__________ 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، املجلد املرجع نفسه  )٤١(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، املجلد   )٤٢(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )٤٣(  




