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د  تَعدُّ إىل  بالنظر  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلُة  تَُعدُّ   -١
التي  يات  التحدِّ  Cأك أحد  باستمرار،  طبيعتها   ُّLوتَغ جوانبها 
تواجه العا[ املعارص تعقيداً. فلها تأثL مبارش وغL مبارش عىل 
لزراعة  نتيجًة  شديد،  لخطر  الصحة  تعرِّض  أنها   eك الجميع، 
رات واملؤثِّرات العقلية وإنتاجها وصنعها وبيعها والطلب  املخدِّ
ونتيجًة  مرشوع،   Lغ نحو  عىل  وتوزيعها  بها  واالتِّجار  عليها 
بكرامة  أيضاً  تخلُّ  وهي  الطبية.  الوصفات   Lعقاق لتعاطي 
واملجتمعات  واألرس  والشباب  األطفال   eوال سي جميعاً،  البرش 
التeسك  عىل  سلباً  وتؤثِّر  فيه خLهم،  وما  املحلية، وسالمتهم 
االجتeعي والرعاية الصحية والبيئة واألمن القومي واالستقرار 
تقوِّض  الدول. وهي  الدويل وسيادة  والسلم  والدويل  اإلقليمي 
احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واالستقرار االجتeعي-

االقتصادي والسيايس واملؤسسات الد�قراطية والتنمية املستدامة. 
نتاٌج  هي  العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  فإنَّ  نفسه،  الوقت  ويف 
االقتصادية- األحوال  استقرار  وعدم  القانون  سيادة  لضعف 

املؤسسات  وفساد  والتهميش  والفقر  والسياسية  االجتeعية 
السياسية والقضائية واالقتصادية. والسبب يف استعصاء مشكلة 
رات العاملية عىل الحل هو أنها قد تكون سبباً يف ظروف  املخدِّ
اقتصادية واجتeعية وسياسية صعبة ونتيجًة لها يف آن واحد. 
رسعة  يف  باستمرار   ِّLاملتغ رات  املخدِّ مشكلة  طابع  ويتجىلَّ 

انتشار املؤثِّرات العقلية الجديدة ونطاق استخدامها. 

ومنذ تسعينات القرن العرشين، تشL جميع اإلعالنات   -٢
رعاية  تحت  اتُّخذت  التي  والقرارات  العمل  السياسية وخطط 
العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  ي  التصدِّ أجل  من  املتحدة  األمم 
استيفاؤها  يلزم  التي  التالية  األساسية  الرشوط  إىل  عموماً، 
االمتثال  رات، وهي:  املخدِّ لظاهرة  ي  التصدِّ النجاح يف  لتحقيق 
رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  ألحكام  التام 
 eه أساسي�،  مبدأين  وتنفيذ  لها؛  الدول  جميع  وتطبيق 

رات  املخدِّ ملشكلة  ي  التصدِّ عن  واملشرتكة  العامة  املسؤولية 
ي  العاملية، واتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن يف تدابL التصدِّ
"حرب"  شنِّ  عىل  حافز  العنارص  هذه  من  أيٍّ  يف  وليس  تلك. 
قوامه  نظاماً  منها  أيٌّ  يفرض  ال   eك رات"،  املخدِّ "عىل  هالمية 
الحظر فحسب أو يتغاىض عن قمع حقوق اإلنسان. واالتفاقيات 
فيه  ما  ضeن  وأخLاً  أوالً  وهدفها  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
املجتمع  عليها  اتَّفق  التي  الطريقُة  البرش وخLهم، هي  صحة 
قانو©  إطار  وأهمُّ  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  ي  للتصدِّ الدويل 
رات. ويتيح مبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة إطاراً  ملراقبة املخدِّ
ملشكلة  د  موحَّ فهم  أساس  عىل  األطراف  الدول  ب�  للتعاون 
ق.  واملنسَّ املشرتك  العمل  ورضورة  مشرتك  وهدف  رات  املخدِّ
هاً ورؤيًة  ويتيح مبدأُ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن توجُّ
اسرتاتيجي� لتحقيق الهدف املتَّفق عليه بصورة مشرتكة ®راعاة 
والرتكيز  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  املرتابطة  الجوانب  جميع 

الالزم عليها.

التحضLية  األعeل  بفضل  الدويل،  للمجتمع  وتُتاح   -٣
رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية  االستثنائية  للدورة 
م  العاملية املزَمع عقدها يف عام ٢٠١٦، فرصة الستعراض التقدُّ
املحَرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام ٢٠٠٩ بشأن 
ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوب  الدويل  التعاون 
والثغرات  اإلنجازات  وتحليل  العاملية،(٤)  رات  املخدِّ مشكلة 
رات العاملية، وتحديد  يات يف إطار مواجهة مشكلة املخدِّ والتحدِّ
اتِّخاذ املزيد من اإلجراءات. وتستند هذه  األولويات من أجل 
رات الرفيع املستوى يف  العملية إىل نتائج استعراض لجنة املخدِّ
عام ٢٠١٤ لتنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السيايس وخطة العمل 

 ،٢٠٠٩ واالجت'عي،  االقتصادي  للمجلس  الرسمية  الوثائق  انظر   (٤)  
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الفصل ا"ول

ي  باع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التصدِّ  اتِّ
رات العالمية لمشكلة المخدِّ



رات ٢٠١٤  2  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

لعام ٢٠٠٩. وتتيح العملية التحضLية للدورة االستثنائية املزَمع 
أن تعقدها الجمعية العامة يف عام ٢٠١٦ والدورة االستثنائية 
يف حدِّ ذاتها فرصت� جيِّدت� لتحليل أفضل املeرسات وتبادل 
مشكلة  جوانب  مختلف  تحليل  وأساليب  ¹اذج  بشأن  اآلراء 

رات العاملية. املخدِّ

يف  تكشف  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  فتئت  وما   -٤
يات  والتحدِّ الثغرات  مختلف  عن  ورسائلها  السنوية   تقاريرها 
رات. وقد أكَّدت الهيئة أيضاً  يف تنفيذ االتفاقيات الدولية للمخدِّ
عىل األهمية املحورية للمبدأين الجوهري� املبيَّن� يف الفقرة ٢ 
 ،٢٠١٢ لعام  السنوي  تقريرها  يف  الهيئة،  ناقشت  فقد  أعاله. 
رات. وتؤكِّد  مبدأ املسؤولية املشرتكة عن املراقبة الدولية للمخدِّ
السنوية عىل  وتقاريرها  ورسائلها  أنشطتها  يف  باستمرار  الهيئة 
إزاء  ومتوازن  ومتكامل  شامل  نهج  اعتeد  إىل  الحاجة  مسألة 
يتعلق ®ختلف جوانب   eفي العاملية، سواء  رات  املخدِّ مشكلة 
رات التي تشكِّل عنارص ذلك النهج (مثل مسألة  مشكلة املخدِّ
رات غL املرشوعة ورضورة  التeسك والتفكك االجتeعي� واملخدِّ
املسائل)(٥)  هذه  معالجة  إزاء  صات  التخصُّ د  متعدِّ نهج   اتِّباع 
أو باعتبارها املوضوع الرئييس لتقريرها السنوي، يف عام ٢٠٠٤ 
مثالً. وترى الهيئة، يف ضوء الدورة االستثنائية املقبلة للجمعية 
مبدأ  إىل  التطرُّق  أنَّ  العاملية،  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة 
األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن من جديد بالغ األهمية يف 
رات  الوقت الراهن، الذي تؤثِّر فيه مختلف أبعاد مشكلة املخدِّ
املشكلة  تلك  إىل  فال يُنظر  البلدان،  عىل  مختلفاً  تأثLاً  العاملية 
لها  تكون  قد  وإ¹ا  البلدان فحسب،  شتَّى  مختلفة يف  بطريقة 

أيضاً آثار مختلفة يف كلِّ بلد عىل حَدة.

ألف- املبدأ واألهداف
ي  التصدِّ ومتوازن يف  ومتكامل  بنهج شامل  األخذ  ملبدأ   -٥
من  يقتيض  فهو  اسرتاتيجي.  طابع  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة 
الدول األعضاء أن تكفل توافر املواد الخاضعة للمراقبة من أجل 
االهتeم  من  القدر  نفس  تُويل  وأن  والعلمية،  الطبية  األغراض 
سواء،  حدٍّ  عىل  الطلب  وخفض  العرض  خفض  السرتاتيجيات 
ي ملشكلة  وكذلك للمسائل املتعلقة بوضع تدابL مشرتكة للتصدِّ
رات العاملية عن طريق التعاون الدويل القائم عىل التكامل  املخدِّ
ي الشمول يف معالجة جميع جوانبها. ومن  والتعاضد، مع توخِّ
قدرة  يعزِّزا  أن  ا  Áتام تنفيذاً  وتنفيذه  املبدأ  بهذا  التقيُّد  شأن 
يات الحالية  ي باتِّساق وكفاءة للتحدِّ الدول األعضاء عىل التصدِّ
ى لهذه الظاهرة  واملستجدة، وعىل وضع سياسات وبرامج تتصدَّ

بجميع أشكالها ومظاهرها. 

رات لعام ٢٠١١، الفصل األول. تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  (٥)  

ي  التصدِّ يف  ومتوازن  ومتكامل  شامل  نهج  اتِّباُع  وليس   -٦
وسيلة  هو  وإ¹ا  ذاته  حدِّ  يف  غايًة  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة 
ا الهدف األسمى من ذلك النهج فيجب أن يكون تحقيق  فقط. أمَّ
أْي  رات،  املخدِّ مراقبة  اتفاقيات  من  ى  املتوخَّ الشامل  الهدف 
ضeن ما فيه صحة وخL البرش نفسيÁا وبدنيÁا. ويف هذا الصدد، 
هناك أمر بالغ األهمية اتُّفق عليه سياسيÁا ثمَّ تَحوَّل إىل قانون 
األغراض  أجل  من  للمراقبة  الخاضعة  املواد   Lتوف وهو  دويل، 
بها  واالتِّجار  املواد  تلك  إنتاج  منع  مع  والعلمية حرصاً  الطبية 
واستخدامها عىل نحو غL مرشوع والحدِّ من ذلك بدرجة كبLة 

وقابلة للقياس أو القضاء عليه. 

التزاَم  ومتوازن  ومتكامل  شامل  نهج  اتِّباُع  ويتطلَّب   -٧
ملراقبة  الثالث  االتفاقيات  أحكام  بتنفيذ  التام  األعضاء  الدول 
رات بحسن نيَّة، واستعداد الحكومات التِّخاذ تدابL عملية  املخدِّ
التمويل  وتخصيص  ذلك،  عىل  وقدرتها  املستويات  جميع  عىل 
قيود  وجود  حال  يف  حتى  الصلة،  ذات  العنارص  لجميع  الالزم 

اقتصادية ومالية. 

ره ظهور املبدأ وتطوُّ باء- 
يف  ومتوازن  ومتكامل  شامل  بنهج  األخذ  مبدأ  تطوَّر   -٨
انصبَّ  الزمن. وقد  مرِّ  العاملية مع  رات  املخدِّ ي ملشكلة  التصدِّ
رات  املخدِّ مراقبة  بشأن  األوىل  االتفاقيات  يف  أساساً  الرتكيز 
لسنة ١٩٦١(٦) عىل  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  التي سبقت 
لة  املعدَّ الصيغة  وكانت  رات.  املخدِّ مشكلة  من  العرض  جانب 
ل لالتفاقية  من املادة ٣٨ الواردة يف بروتوكول سنة ١٩٧٢ املعدِّ
رات لسنة ١٩٦١(٧) تعبLاً عن الحاجة إىل اعتeد  الوحيدة للمخدِّ
املادة  وتنصُّ  رات.  املخدِّ مشكلة  إزاء  صات  التخصُّ د  متعدِّ نهج 
املمكنة   Lالتداب باتِّخاذ جميع  للدول  القانو©  االلتزام  ٣٨ عىل 
عن  بالكشف  واإلرساع  رات  املخدِّ تعاطي  من  للوقاية  عمليÁا 
املتعاط� وعالجهم وتوعيتهم ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم 
د الحكم نفسه عىل أهمية تعزيز  وإدماجهم يف املجتمع. ويشدِّ
ح  وتوضِّ للتوعية.  حمالت  وتنظيم  املعني�  املوظف�  تدريب 
لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  لالتفاقية  ل  املعدِّ الربوتوكول  رشوح 
١٩٦١ أنَّ املادة ٣٨ تعربِّ عن القبول العام للرأي الذي مفاده أنَّ 
ناً من ضوابط إدارية وعقوبات جنائية بغرض إبعاد  نظاماً مكوَّ
رات عن الضحايا الفعلي� أو املحتمل� ال يكفي، وينبغي  املخدِّ
 ٣٨ املادة  وتَعترب  الدويل.  للتعاون  الوحيد  املوضوع  يكون  أالَّ 
العالج  أنَّ  إىل   Lوتش دة،  معقَّ مشكلة  رات  املخدِّ عىل  اإلدمان 
املجتمع  يف  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  وإعادة  الرعاية  ومتابعة 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ٥٢٠، الرقم  ٧٥١٥.  (٦)  

املرجع نفسه، املجلَّد ٩٧٦، الرقم ١٤١٥٢.  (٧)  



3 رات العالمية   ي لمشكلة المخدِّ الفصل اDول-  اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التصدِّ

نطاق  عىل  يُعتقد  التي  العالج   Lتداب من  األربع  املراحل  هي 
رات صحتهم  واسع أنها رضورية È يستعيد املدمنون عىل املخدِّ
اتفاقية  من   ٢٠ املادة  وتنصُّ  املجتمع.(٨)  يف  الفاعل  ودورهم 
يتعلق   eفي نفسه  النهج  عىل   (٩)١٩٧١ لسنة  العقلية  املؤثِّرات 

باملؤثِّرات العقلية.(١٠)

وقد صيغ هذا النهج رصاحًة وتبلور يف اإلعالن السيايس   -٩
الذي اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العرشين(١١) 
لعام ١٩٩٨، واإلعالن الخاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب 
أثناء  اعتُمدت  التي  الوثائق  من  ذلك   Lوغ رات،(١٢)  املخدِّ عىل 
 ،٢٠٠٩ لعام  العمل  وخطة  السيايس  اإلعالن  ويف  الدورة،  تلك 
العامة  الجمعية  عن  الصادرة  القرارات  مختلف  يف  وكذلك 
والبيانات  رات  املخدِّ ولجنة  واالجتeعي  االقتصادي  واملجلس 
وقد  ة.  املدَّ منتصف  استعراض  دورات  يف  املعتمدة  الوزارية 
شامل  نهج  اتِّباع  ®سألة   ١٩٩٨ لعام  السيايس  اإلعالن  ارتقى 
ي ملشكلة  ومتكامل ومتوازن إىل مكانة املبدأ األسايس يف التصدِّ
االسرتاتيجية  صميم  يف  املبدأ  ذلك  وظل  العاملية.  رات  املخدِّ
املعتمدة يف اإلعالن السيايس وخطة العمل لعام ٢٠٠٩. وجرى 
داً عىل أهميته املحورية يف البيان الوزاري املشرتك  التأكيد مجدَّ
عام  املستوى يف  الرفيع  رات  املخدِّ لجنة  استعراض  عن  الصادر 

٢٠١٤ لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالَن السيايس وخطة العمل.(١٣)

 جيم-  عنارص نهج شامل 
ومتكامل ومتوازن

 توافر املواد الخاضعة للمراقبة الدولية 

من أجل األغراض الطبية والعلمية

اة من اتِّباع نهج شامل  يجب أالَّ تنحرص النتيجة املتوخَّ  -١٠
رات العاملية يف منع  ي ملشكلة املخدِّ ومتكامل ومتوازن يف التصدِّ
رات واملؤثِّرات العقلية واالتِّجار بها واستخدامها عىل  إنتاج املخدِّ

رات لسنة ١٩٦١  ل لالتفاقية الوحيدة للمخدِّ رشوح الربوتوكول املعدِّ  (٨)  

(E/CN.7/588)، رشح املادة ٣٨.
األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ١٠١٩، الرقم ١٤٩٥٦.  (٩)  

لة من املادة ٣٨، مع تغيLات طفيفة يف الصياغة  حلَّت الصيغُة املعدَّ  (١٠)  

املؤثِّرات  اتفاقية  املادة ٢٠ من  الحال، محلَّ نصِّ  ومراعاة ما يقتضيه اختالف 
العقلية لسنة ١٩٧١.

مرفق قرار الجمعية العامة دا-٢/٢٠.  (١١)  

رات، مرفق  إعالن خاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب عىل املخدِّ  (١٢)  

قرار الجمعية العامة دا-٣/٢٠. أكَّدت الجمعية يف هذا اإلعالن عىل أنَّ "أنجع 
التي  واملتناسق  واملتوازن  الشامل  النهج  رات هو  املخدِّ إزاء مشكلة  يُتَّبع  نهج 
املناسب  التطبيق  الطلب عليها، فضالً عن  تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض 

ملبدأ تشاطر املسؤولية".
 ،٢٠١٤ واالجت'عي،  االقتصادي  للمجلس  الرسمية  الوثائق  انظر   (١٣)  

امللحق رقم ٨ (E/2014/28)، الفصل األول، الباب جيم.

األقل)،  الحّد بدرجة كبLة من ذلك عىل  (أو  نحو غL مرشوع 
بل يجب أن تشمل أيضاً تيسL توافر املواد الخاضعة للمراقبة 
من أجل األغراض الطبية والعلمية. وسيؤدِّي هذا النهج بدون 
شك، إذا ما طُبِّق تطبيقاً صحيحاً، إىل تحقيق التوازن األمثل ب� 
تدابL التقييد وتدابL التيسL ملا فيه صحة وخL البرش والحدِّ 

من معاناتهم. 

وضeُن توافر املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية   -١١
رات  املخدِّ مراقبة  نظام  أهداف  من  أسايسٌّ  هدٌف  والعلمية 
والتزاٌم يقع عىل عاتق الدول األطراف ®وجب االتفاقيات الدولية 
رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  د  تشدِّ إذ  رات.  املخدِّ  ملراقبة 
لة بربوتوكول سنة ١٩٧٢، واتفاقية  املعدَّ لسنة ١٩٦١، بصيغتها 
واملؤثِّرات  رات  للمخدِّ الطبي  االستعeل  أنَّ  عىل   ،١٩٧١ سنة 
العقلية ال غنى عنه يف تخفيف األ[ واملعاناة، وأنه يجب اتِّخاذ 
التدابL الالزمة لضeن توافر املواد الخاضعة ملراقبة دولية من 
أجل األغراض الطبية والعلمية. كe أنَّ املادة ٩ من اتفاقية سنة 
لة بربوتوكول سنة ١٩٧٢، تنصُّ رصاحة عىل  ١٩٦١، بصيغتها املعدَّ
رات لألغراض  أنَّ الدول األطراف مسؤولة عن ضeن توافر املخدِّ
الخاضعة  املواد  ة رصد توافر  الهيئة ®همَّ املرشوعة، وتعَهد إىل 

للمراقبة من أجل هذه األغراض. 

تقييم  يف  املتمثِّلة  مهمتها  إطار  يف  الهيئة،  وكانت   -١٢
الدول  يف  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  املرشوع  االستهالك 
 Lالكب التفاوت  إىل  اإلشارة  إىل  السبَّاقة  الجهات  األعضاء، من 
أنَّ  وإىل  رات،  املخدِّ توافر  حيث  من  املناطق  مختلف  ب� 
إمكانيات الحصول عىل تلك املواد غL متاحة ®ا فيه الكفاية 
ا  Áخاص اهتeماً  الهيئة  وأْولَت  البلدان.  من   Lكب عدد  يف 
مع  عالقاتها  يف  املاضي�  العقدين  مدى  عىل  املشكلة  لهذه 
وأوصت  املعني�،  املصلحة  أصحاب  من  وغLها  الحكومات 
املتعلقة  البيانات   Lوتش الوضع.(١٤)  هذا  لتصحيح   Lبتداب
من  الرغم  عىل  أنه،  إىل  األفيونية  شبه  املسكِّنات  بتوافر 
م املحَرز يف بعض املناطق، وهي أمريكا الالتينية وغرب  التقدُّ
نسمة،  بالي�   ٥٫٥ نحو  هناك  رشقها،  وجنوب  ورشقها  آسيا 
أو  فيها  تقلُّ  بلدان  يف  يعيشون  العا[،  سكان  أرباع  ثالثة  أو 
رات،  مخدِّ عىل  محتوية  أدوية  عىل  الحصول  إمكانية  تنعدم 
اآلالم  من  العالج  عىل  الكايف  بالقدر  الحصول  فيها  وال يتيرسَّ 
املعتدلة إىل الشديدة، يف ح� يستهلك ما نسبته ١٧ يف املائة 
وأوقيانوسيا  الشeلية  أمريكا  يف   eسي وال  العا[،  سكان  من 
وأوروبا الغربية، ما نسبته ٩٢ يف املائة من املورف� يف العا[. 
بالفروق  شبيهة  فروق  وجود  إىل  مراراً  الهيئة  أشارت   eك

العقاق`  توافر  عن  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  انظر   (١٤)  

منها  كافية  كميات  عىل  الحصول  سبل  ض'ن  الدولية:  للمراقبة  الخاضعة 
.(E/INCB/2010/1/Supp.1) لألغراض الطبية والعلمية



رات ٢٠١٤  4  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

كافية  كميات  عىل  الحصول  بإمكانية  يتعلق   eفي املذكورة 
من املؤثِّرات العقلية ألغراض مرشوعة.(١٥)

مة من الدول األعضاء  ويتب�َّ من تحليل البيانات املقدَّ  -١٣
شبه  املسكِّنات  إلنتاج  املتوافرة  األفيونية  الخامات  كمية  أنَّ 
عنه  أبلغت  ®ا  للوفاء  الحاجة  عن  وزائدة  كافية  األفيونية 
العاملية  املخزونات  وأنَّ  واستهالك  احتياجات  من  الحكومات 
املسكِّنات  عىل  الطلب  انخفاض  أنَّ  الواضح  ومن  ازدياد.  يف 
شبه األفيونية لتخفيف األ[ يف العديد من البلدان ليس نتيجًة 
 eك و�كن،  مرشوعة.  بصفة  املنتجة  الخام  املواد  يف  لنقص 
خالل  من  كثLاً  الوضع  تحس�  وتكراراً،  مراراً  الهيئة  أكَّدت 
للمشاكل  ي  للتصدِّ تصحيحية  إجراءات  األطراف  الدول  اتِّخاذ 
واالشرتائية  واالقتصادية  واملعرفية  والسلوكية  التنظيمية 
شبائه  توافر  لعدم  الرئيسية  األسباب  باعتبارها  دة  املحدَّ
ع الهيئة الدول عىل التعاون مع  األفيون ®ا فيه الكفاية. وتشجِّ
املعني�  املصلحة  العاملية وغLها من أصحاب  الصحة  منظمة 
ملواصلة  استعدادها  عن  اإلعراب  د  وتجدِّ املسألة،  بشأن هذه 
املجال.  هذا  يف  أفضل  نتائج  تحقيق  عىل  البلدان  مساعدة 
وتحقيقاً لهذه الغاية، ومن باب اإلسهام يف الدورة االستثنائية 
املزمع  العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن  العامة  للجمعية 
ثًة من  الهيئُة نسخًة محدَّ عقدها يف عام ٢٠١٦، سوف تصدر 
الخاضعة  العقاق`  الخاص لعام ٢٠١٠ بعنوان "توافر  تقريرها 
كافية  كميات  عىل  الحصول  سبل  ض'ن  الدولية:  للمراقبة 
البيانات عن  ن أحدث  الطبية والعلمية"، تتضمَّ منها لألغراض 
استهالك وتوافر العقاقL الخاضعة للمراقبة الدولية لالستعeل 

الطبي والعلمي وتحليالً بهذا الشأن. 

مراقبة  التفاقيات  الصحيح  التطبيق  شأن  ومن   -١٤
ي  التصدِّ يف  ومتوازن  ومتكامل  شامل  نهج  واتِّباع  رات  املخدِّ
الكميات  عىل  الحصول   Lتيس العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة 
الالزمة من املواد الخاضعة للمراقبة من أجل األغراض الطبية 
املرشوع   Lوغ املفرط  االستخدام  دون  والحيلولة  والعلمية 

لتلك املواد. (١٦)

 ،E/INCB/2010/1/Supp.1 الوثيقة  املثال،  سبيل  عىل  انظر،   (١٥)   

الفقرة ٦.
املواد  توافر  مسألة  السنوية،  تقاريرها  معظم  يف  الهيئة،  تناولت   (١٦)  

وأصدرت  والعلمية،  الطبية  األغراض  أجل  من  الدولية  للمراقبة  الخاضعة 
إىل  منشوراتها  من   Lكث يف  وتكراراً  مراراً  نبَّهت   eك الصدد.  هذا  يف  توصيات 
تعاطي عقاقL الوصفات الطبية، بتسليط الضوء مثالً عىل هذه املسألة يف إطار 
صت الهيئة  املواضيع الخاصة يف تقاريرها لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٢ و٢٠١٣. وخصَّ
املواد  استهالك  اإلفراط يف  املواضيعي يف عام ٢٠٠٠ الستعراض مسألة  الفصل 
من  التخلُّص  مبادرات  نوقشت   ،٢٠١٣ عام  ويف  الدولية؛  للمراقبة  الخاضعة 

عقاقL الوصفات الطبية يف إطار املواضيع الخاصة.

خفض الطلب والتداب$ ذات الصلة

ومتكامل  شامل  بنهج  األخذ  مبدأ  وتطوُّر  يرتبط ظهور   -١٥
وثيقاً  ارتباطاً  العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  ي  التصدِّ يف  ومتوازن 

بالحاجة إىل زيادة الرتكيز عىل خفض الطلب وإىل تعميمه. 

خفض  أهمية  عىل  وتكراراً  مراراً  الهيئة  دت  شدَّ وقد   -١٦
عنارص  من  عنه  غنى  ال  عنرصاً  باعتباره  رات  املخدِّ عىل  الطلب 
دت عىل أنَّ تدابL استنفاد ما هو معروض  ذلك النهج، كe شدَّ
يعزِّز  عليها  الطلب  وتدابL خفض  املرشوعة   Lرات غ املخدِّ من 
باستمرار  الدول األعضاء  ع  الهيئة تشجِّ بعضها بعضاً. وما فتئت 
باعتبارها  الطلب  تدابL خفض  تنفيذ مجموعة شاملة من  عىل 
مراقبة  بشأن  سياساتها  يف  الصدارة  ذات  األولويات  إحدى 
 eأوضحت الهيئة رضورة اتِّباع نهوج مختلفة في eرات. ك املخدِّ
املستوى  أن يوضع عىل  بدَّ من  املذكورين. وال  بالهدف�  يتعلق 
رات  ي لصنع املخدِّ الدويل إطار قانو© للتدابL الرامية إىل التصدِّ
مرشوعة.   Lغ بصورة  وترسيبها  بها  واالتِّجار  ونقلها  وإنتاجها 
رات  للمخدِّ املرشوع   Lغ االستخدام  من  الوقاية  وتتطلَّب 
وتعاطيها اسرتاتيجيات للتواصل تراعى فيها الخلفيات االجتeعية 
إىل  وإضافة  املستهدفة.  السكان  لفئات  واالقتصادية  والثقافية 
رات وإعادة تأهيلهم  ذلك، ال �كن توفL العالج ملتعاطي املخدِّ
حدة.  عىل  بلد  لكلِّ  االجتeعية-الثقافية  الظروف  بحسب  إالَّ 
وينبغي أن يكون إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج خفض الطلب، 
الوطني  الصعيدين  عىل  الصلة،  ذو  القانو©  اإلطار  ذلك  يف  ®ا 
واملحيل يف املقام األول حتى تتَّسم بالفعالية والكفاءة يف تحقيق 
رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  يف  دة  املحدَّ األهداف 

والصكوك ذات الصلة. (١٧)

رات عىل التزامات  وتنصُّ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  -١٧
الدول  تقرِّر  التي  للسياسات  توجيهية  مبادئ  وتتيح  واضحة 
األطراف اعتeدها يف مجال خفض الطلب. فاملادة ٣٨ من اتفاقية 
 ٢٠ واملادة   ،١٩٧٢ سنة  بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   ،١٩٦١ سنة 
ان عىل أن تتَّخذ الدول األطراف كلَّ  من اتفاقية سنة ١٩٧١، تنصَّ
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ تعاطي  من  للوقاية  عمليÁا  املمكنة   Lالتداب
وتوعيتهم  وعالجهم  املتعاط�  عن  بالكشف  واإلرساع  العقلية 
ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع. 
ع هاتان املادتان عىل تدريب املوظف� املعني� يف جميع  كe تشجِّ
مراحل أنشطة خفض الطلب وتدعوان إىل تعزيز حمالت توعية 
الجمهور. وتُلزم الفقرة ٤ من املادة ١٤ من اتفاقية سنة ١٩٨٨(١٨) 
البرشية  املعاناة  من  التخفيف  بغية  تتَّخذ،  بأن  األطراف  الدول 
تراه مالÒاً  لالتِّجار غL املرشوع، ما  املالية  الحوافز  والقضاء عىل 

رات لعام ٢٠٠٧، الفقرة ٢٧٨. تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  (١٧)  

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ١٥٨٢، الرقم ٢٧٦٢٧.  (١٨)  



5 رات العالمية   ي لمشكلة المخدِّ الفصل اDول-  اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التصدِّ

رات  من تدابL بهدف القضاء عىل الطلب غL املرشوع عىل املخدِّ
واملؤثِّرات العقلية أو خفضه.

م املحرز يف مجال خفض الطلب  ويتب�َّ من تقييم التقدُّ  -١٨
للجمعية  العرشين  االستثنائية  الدورة  منذ  رات  املخدِّ عىل 
صوب  الدويل  التعاون  بشأن  العمل  خطة  يف  الوارد  العامة، 
رات  املخدِّ مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية 
قة محدودة، وهو ما يُعزى أساساً إىل  العاملية، أنَّ النتائج املحقَّ
العمل  اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن. وتؤكِّد خطة  عدم 
ومتعاضداً  متوازناً  "نهجاً  األعضاء  الدول  تتبع  أن  رضورة  عىل 
يف خفض العرض والطلب، بتخصيص مزيد من الجهد للتوصل 
واملوارد  الجهود  يف  تناسب  تحقيق  بغية  الطلب،  خفض  إىل 
رات باعتباره قضية  ي لتعاطي املخدِّ والتعاون الدويل يف التصدِّ

صحية واجتeعية، مع التقيُّد بالقانون والتمسك بإنفاذه".(١٩)

السياسة  الطلب، بصفته أحد أهداف  ويتطلَّب خفض   -١٩
د العوامل  رات اضطراباً صحيÁا متعدِّ العامة، اعتبار إدمان املخدِّ
دة  يقتيض اتِّباع نهج علمي ومجموعة واسعة من التدابL املعقَّ
يف  ورعاية  ووقاية  توعية  من  حلقات،  شكل  عىل  واملرتابطة 
األولية  بالوقاية  بدءاً  واالجتeعية،  الصحية  الخدمات  إطار 
ل ووصوالً إىل العالج وإعادة التأهيل  من خالل اإلرساع بالتدخُّ
الدعم  خدمات  إطار  يف  وكذلك  املجتمع،  يف  اإلدماج  وإعادة 
املستهَدفة.  الفئات  الصلة، مع مراعاة خصائص مختلف  ذات 
بدون  الربامج  هذه  خدمات  عىل  الحصول   Lتيس ويجب 
Óييز. وينبغي أن يُستند يف هذه الربامج والتدابL إىل التقييم 
رات، وأن يستفاد فيها استفادة  والتقدير املناسب� لحالة املخدِّ
تامة من األدلة العلمية املتاحة. وللنهج العلمي األهمية ذاتها 
فيe يخصُّ جميع جوانب خفض الطلب. وينبغي أيضاً مراعاة 
االجتeعي  التeسك  د  تهدِّ التي  االجتeعية واملخاطر  العوامل 
اتِّباع  ويتطلَّب  االجتeعية.  الفوىض  إىل  تؤدِّي  التي  والعوامل 
رات مشاركة  نهج شامل إزاء جانب الطلب من مشكلة املخدِّ
املؤسسات  ذلك  يف  ®ا  الفاعلة،  الجهات  مختلف  وتعاون 
والرعاية  الصحية  الرعاية  وهيئات  والدينية؛  التعليمية 
واملنظeت  والتوظيف؛  القانون  وإنفاذ  والعدالة  االجتeعية 
أنه   eك املعنية.  املد©  املجتمع  وهيئات  الحكومية؛   Lغ
يتطلَّب التنسيق ب� جميع هذه الجهات الفاعلة، وينبغي أن 
 Lت غeاملنظ تامة من خربات وأنشطة  استفادة  فيه  يستفاد 
الحكومية ومنظeت املجتمع املد©. ويتع�َّ كذلك أن يعكس 
أولوياتها  ترتيب  إعادة  يف  األطراف  الدول  رغبة  النهج  هذا 
للجهود  موارد  وتخصيص  رات  املخدِّ مراقبة  بسياسة  املتعلقة 

الرامية إىل خفض الطلب. 

E/2009/28، الفصل األول، الباب جيم، خطة العمل،  انظر الوثيقة   (١٩)  

الفقرة ٢ (أ).

خفض العرض

خفض العرض عنرص أسايس آخر من عنارص نهج شامل   -٢٠
ومتكامل ومتوازن. وتهدف اسرتاتيجيات وتدابL خفض العرض 
رات واملؤثِّرات العقلية املتاحة لالستعeل  إىل القضاء عىل املخدِّ
توافرها  كفالة  مع   ،Lكب حدٍّ  إىل  منها  التقليل  أو  املرشوع   Lغ
التي  العرض  خفض   Lتداب وتهدف  والعلمية.  الطبية  لألغراض 
وبرامج   Ôالقضا والتعاون  القانون  إنفاذ   Lبتداب فيها  يستعان 
 Lغ املحاصيل  زراعة  مكافحة  إىل  املستدامة  البديلة  التنمية 
املرشوعة وتفكيك التنظيeت اإلجرامية الضالعة يف إنتاج املواد 
الخاضعة للمراقبة واالتِّجار بها بصورة غL مرشوعة. ويتب�َّ من 
منها  املكتسبة  والخربة  العرض  خفض  لجهود  الطويل  التاريخ 
أنه ال �كن تحقيق النجاح يف الحدِّ من توافر املواد الخاضعة 
بالدرجة  الرتكيز  بدون  املرشوعة   Lغ لالستخدامات  للمراقبة 
نفسها عىل خفض الطلب، وبذل جهود مeثلة يف هذا الصدد، 

رات العاملية.  ومعالجة األسباب الجذرية األخرى ملشكلة املخدِّ

عىل  العرض  خفض  مجال  يف  م  تقدُّ تحقيق  ويتوقَّف   -٢١
ة عوامل. ومن األهمية ®كان صياغة سياسات خفض عرض  عدَّ
إىل ترشيعات وطنية  استناداً  االً  فعَّ تنفيذاً  رات وتنفيذها  املخدِّ
ذات صلة ومتوافقة Óاماً مع املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة 
الدويل  للتعاون  املناسب  الترشيعي  اإلطار  وإتاحة  رات،  املخدِّ
دت خطة العمل لعام ٢٠٠٩ عوامل  واملساعدة التقنية. كe حدَّ
أخرى تحتاج إىل معالجة من أجل تحقيق نتائج أفضل يف مجال 
ورصدها  املعلومات  تقاسم  آليات  "قصور  مثل  العرض،  خفض 
وكذلك  القوان�،  إنفاذ  عمليات  يف  التنسيق  وانعدام  وضبطها، 

صة وعدم استقرارها".(٢٠) نقص املوارد املخصَّ

ويُفرتض أيضاً أن يؤدِّي اتِّباُع نهج شامل ومتكامل ومتوازن   -٢٢
تطبيقاً صحيحاً يف إطار الجهود التي تبذلها الدول األعضاء ملكافحة 
رات وصنعها وتوزيعها واالتِّجار بها  زراعة املحاصيل وإنتاج املخدِّ
رات،  بصورة غL مرشوعة، ومكافحة الجرائم األخرى املتصلة باملخدِّ
يات  للتحدِّ بفعالية  ي  التصدِّ إىل  الرامية  الجهود   Lتيس إىل 
الجديدة،  النفسانية  للمؤثِّرات  الرسيع  االنتشار  مثل  ة  املستجدَّ
رات، واالتِّجاهات  واملخاطر الناشئة عن تغيL دروب تهريب املخدِّ
رات، واستخدام تكنولوجيات االتصاالت  الجديدة يف االتِّجار باملخدِّ
وينبغي  رات.  باملخدِّ املتصلة  املنظَّمة  الجر�ة  يف  الجديدة 
إفقاد  إىل  تهدف  شاملة   Lتداب عىل  بالرتكيز  دة  محدَّ جهود  بذل 
التجارية، وكذلك هدم  رات غL املرشوعة جاذبيته  املخدِّ اقتصاد 
أساسه االجتeعي واالقتصادي. ويف هذا السياق، ال بدَّ من وضع 
 Lلعرقلة التدفُّقات املالية غ Lوتنفيذ مجموعة شاملة من التداب
ب�  الروابط  وإضعاف  رات،  باملخدِّ باالتِّجار  املرتبطة  املرشوعة 

املرجع نفسه، الفقرة ٢١.  (٢٠)  



رات ٢٠١٤  6  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

رات غL املرشوعة والجرائم األخرى، والحيلولة دون تجنيد  املخدِّ
رات من خالل تصحيح األوضاع  أشخاص من جانب املتَِّجرين باملخدِّ
رات  االجتeعية-االقتصادية التي تسهم يف ضلوعهم يف اقتصاد املخدِّ
غL املرشوعة، وتعزيز الروابط مع القطاعات املعنية لضeن عدم 

استخدام الكيمياويات السليفة إالَّ يف األغراض املرشوعة. 

عىل  سلباً  تؤثِّر  عاملية  ظاهرة  هو  األموال  وغسل   -٢٣
التنمية.  وعىل  واالقتصادي  والسيايس  االجتeعي  االستقرار 
والفساد. ومن  املنظَّمة  الجر�ة  استفحال  إىل  أيضاً  يؤدِّي  وهو 
املرشوعة   Lرات غ املخدِّ اقتصاد  ب�  أنَّ هناك صالت  املعروف 
قانو©  صك  أول   ١٩٨٨ سنة  اتفاقية  وكانت  األموال.  وغسل 
االتِّجار  املتأتِّية من  األموال  تتناول غسل  أحكاماً  ن  يتضمَّ دويل 
من   (١) الفقرة  يف  وذلك  وتجرِّمه،  املرشوعة   Lغ رات  باملخدِّ
األموال  منع غسل  القدرُة عىل  وتشكِّل   .٥ املادة  ويف   ٣ املادة 
الًة للكشف عن املجرم� وإحباط مخطَّطاتهم.  وكشفه وسيلًة فعَّ
وينبغي للدول األطراف أن تقوم، يف إطار جهودها الرامية إىل 
وطنية،  ترشيعات  تحديث  أو  بوضع  الظاهرة،  هذه  مكافحة 
مثل  الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك  وتنفيذ  التعاون،  وتعزيز 
الجر�ة  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،١٩٨٨ سنة  اتفاقية 
ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية  الوطنية،(٢١)  عرب  املنظَّمة 
الفساد،(٢٢) واالتفاقية الدولية لقمع Óويل اإلرهاب،(٢٣) فضًال عن 
املالية.  التوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات 
تحسينات عىل مجال  إىل دخول   Lاملعاي تنفيذ هذه  أدَّى  وقد 
ية املالية يف بعض الحاالت، لكن هناك مسائل ما زالت  رفع الرسِّ
حرَّة،  مالية  مناطق  يف  املرصفية  األعeل   eسي ال  القلق،   Lتث 
ى باملالذات املالية، التي تجعل التحقيقات الجنائية  أو ما يُسمَّ
والتقنيات  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  جانب  إىل  صعوبة،   Cأك

الجديدة لغسل األموال التي Óكِّن من إخفاء الهوية.

من  متزايد  عدد  ظهور  أصبح  األخLة،  السنوات  ويف   -٢٤
أكرب  من  للمراقبة  الخاضعة   Lغ الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات 
املخاطر عىل الصحة العامة، وظاهرة عاملية بكلِّ معنى الكلمة. 
وكثLاً ما تعترب هذه املواد بدائل "قانونية" أو "طبيعية" للمواد 
بأنه  الخاطئ  ر  التصوُّ الذي يؤدِّي إىل  الخاضعة للمراقبة، األمر 
ال خطر منها بسبب عدم خضوعها للمراقبة ®وجب االتفاقيات 
التقدير  استحالة  من  الرغم  وعىل  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
فقد  السوق،  يف  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  لعدد  الدقيق 
بأنَّ  والجر�ة  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أفاد 
خالل  الضعف  من   Cبأك زاد  االستخدام  قيد  تلك املواد  عدد 
رات الخاضعة للمراقبة  الفرتة ٢٠٠٩-٢٠١٣، متجاوزاً عدد املخدِّ

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ٢٢٢٥، الرقم ٣٩٥٧٤.  (٢١)  

املرجع نفسه، املجلَّد ٢٣٤٩، الرقم ٤٢١٤٦.  (٢٢)  

املرجع نفسه، املجلَّد ٢١٧٨، الرقم ٣٨٣٤٩.  (٢٣)  

من  الحكومات  جهود  أمام  يات  التحدِّ أكرب  ومن  الدولية.(٢٤) 
ي لظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة صعوبُة الكشف  أجل التصدِّ
وصول  رسعة  إىل  بالنظر  املناسب،  الوقت  يف  املواد  تلك  عن 
املواد الجديدة إىل السوق، ومختلف الطرائق التي تدخل بها 
إىل السوق، وتباين تركيبتها الكيميائية، ونقص البيانات واملواد 
القدرات  كفاية  عدم  وكذلك  والصيدالنية،  التقنية  املرجعية 
لدى  ية  السمِّ واالختبارات  الجنائية  للتحليالت  صة  املخصَّ
املعاهدات  وضعته  الذي  القانو©  اإلطار  ويتيح  الدول.  بعض 
 Lتداب باعتeد  الدول  قيام  إمكانية  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
الدويل.  الصعيد  عىل  مطلوب  هو  ما  تتجاوز  وطنية  مراقبة 
رصيد  تكوين  إىل  سيؤدِّي  وتحليلها  االتِّجاهات  رصد  أنَّ   eك
عىل  الة  فعَّ علمية   Lتداب التِّخاذ  أسس  ووضع  املعلومات  من 
ب�  التعاون  لتوثيق  يكون  وسوف  العامة.  السياسة  مستوى 
للتعاون  وكذلك  والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  الحكومات 
وغLه  والجر�ة  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع 
وأفضل  املعلومات  تبادل  عىل  املعنية  الدولية  املنظeت  من 
ي  املeرسات ووضع اسرتاتيجيات مشرتكة، دور حاسم يف التصدِّ

ي تعاطي مواد اإلدمان عىل الصعيد العاملي.  لتحدِّ

الجوانب االجت/عية-االقتصادية

عىل  تؤثِّر  التي  االجتeعية-االقتصادية  العوامل  من   -٢٥
رات وكذلك  كلٍّ من جانبي العرض والطلب من مشكلة املخدِّ
 Ôالغذا األمن  وانعدام  الفقُر  الجانب�  ب�  التفاعل  عىل 
والحرمان  االجتeعي  والتهميش  االقتصادية  املساواة  وعدم 
والرتويحية  التعليمية  املرافق  ونقص  والترشُّد  الهجرة  بسبب 
األبناء  بحياة  ينبغي   eك اآلباء  اهتeم  وعدم  العمل  وفرص 
والتعرُّض  املبكِّرة  الطفولة  مرحلة  خالل  لهم  توجيههم  أو 
ب�  مبارشة  سببية  عالقة  توجد  وال  املعاملة.  وسوء  للعنف 
أو  وتعاطيها  املرشوع   Lرات غ املخدِّ واستعeل  العوامل  هذه 
رين من  املترضِّ أنَّ جميع األشخاص  الضلوع يف عرضها، ®عنى 
بآخر  أو  بالرضورة، متورِّط� بشكل  العوامل ال يكونون،  هذه 
ظاهرة  النتشار  ة  مهمَّ دوافع  أنها  بيد  رات.  املخدِّ مشكلة  يف 
رات غL املرشوعة، وال بدَّ من اعتبارها عنارص لها دورها  املخدِّ
ومتكامل  شامل  نهج  إطار  يف  مراعاتها  وينبغي  الشأن  بهذا 

رات العاملية.  ي ملشكلة املخدِّ ومتوازن يف التصدِّ

تخضع  مادًة   ١١٩ منها  الدولية،  للمراقبة  خاضعة  مادًة   ٢٣٤ هناك   (٢٤)  

للمراقبة ®وجب اتفاقية سنة ١٩٦١؛ و١١٥ مادًة ®وجب اتفاقية سنة ١٩٧١. 
عن  أُبلغ  بأنه  والجر�ة  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   وأفاد 
 ٢٠١٣ األول/ديسمرب  كانون  بحلول  الجديدة  النفسانية  املؤثِّرات  من   ٣٤٨
العاملي  رات  املخدِّ تقرير  والجر�ة،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  (مكتب 

٢٠١٤، الفصل األول، الباب حاء).



7 رات العالمية   ي لمشكلة المخدِّ الفصل اDول-  اتِّباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في التصدِّ

الجوانب  تناقَش  رات،  املخدِّ ®راقبة  يتعلق   eوفي  -٢٦
أساساً  البديلة  التنمية  موضوع  إطار  يف  االجتeعية-االقتصادية 
وتعترب ذات صلة بخفض العرض. وقد أُشL يف خطة العمل لعام 
ثة عن زراعة املحاصيل  ٢٠٠٩ إىل عدم وجود بيانات موثوقة ومحدَّ
املتعلقة  البيانات  يف  زيادة  حصول  عدم  وإىل  املرشوعة،   Lغ
واستخدامها  االجتeعية-االقتصادية  والجوانب  البرشية  بالتنمية 
ال.(٢٥) وأشار تقرير الهيئة لعام ٢٠٠٥ إىل أنه ما  استخداما غL فعَّ
من بلد قام حتى اآلن بتنفيذ برنامج وقاÔ للتنمية البديلة وإىل 
أنه جرى تنفيذ برامج من باب ردِّ الفعل يف ظلِّ أصعب الظروف. 
واستُخلص من ذلك درسان، أولهe أنَّ هذه الربامج ال بدَّ أن تشمل 
وإبادة  القانون  إنفاذ  أْي  والتثبيط،  التحفيز   Lتداب من  مزيجاً 
 eالرزق، وثانيه املحاصيل وإيجاد سبل بديلة ومرشوعة لكسب 
املحاصيل  فيها  تُزرع  التي  املجتمعات  تستهدف  أالَّ  ينبغي  أنها 
من  رة  املترضِّ املجتمعات  جميع  وإ¹ا  فحسب  املرشوعة   Lغ
البلدان  الفروق ب�  أنَّ  رات غL املرشوعة. ولوحظ  اقتصاد املخدِّ
السعي إىل تحقيق  تَعد ذات أهمية، وأنَّ  املستهلكة واملنتجة [ 
بدون  املرشوعة   Lغ رات  املخدِّ عرض  من  للحدِّ  البديلة  التنمية 
رات وعالج املتعاط� سوف  وضع برامج للوقاية من تعاطي املخدِّ
يؤدِّي إىل نتائج عكسية. وأُشL منذئذ يف معظم قرارات الجمعية 
رات املتعلقة بالتنمية البديلة إىل رضورة قيام  العامة ولجنة املخدِّ
الدول األعضاء بضeن استدامة اسرتاتيجيات مراقبة املحاصيل، ®ا 
 Lها من التدابLيف ذلك التنمية البديلة الوقائية، وتنسيقها مع غ
التنمية  واستدامة  الفقر  القضاء عىل  املساهمة يف  بغية  اإل¹ائية 
تنفيذ  عند  األطراف،  للدول  وينبغي  واالقتصادية.  االجتeعية 
برامج التنمية البديلة املستدامة، مراعاة إعالن ليe بشأن التنمية 
البديلة واملبادئ اإلرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة، اللذين 
اعتُمدا يف املؤÓر الدويل الرفيع املستوى بشأن التنمية البديلة يف 
أمور،  يؤكِّدان، يف جملة  واللذين  الثا©/نوفمرب ٢٠١٢،(٢٦)  ترشين 
واالسرتاتيجيات  الربامج  يف  وتكمييل  متكامل  نهج  "اتِّباع  أنَّ  عىل 
يف  تطبيقه  وينبغي  األهمية  بالغ  أمر  البديلة  بالتنمية  املتعلقة 
رات، ®ا يف  إطار متسق مع السياسات األوسع نطاقا ملراقبة املخدِّ
ذلك خفض الطلب وإنفاذ القانون وإبادة املحاصيل غL املرشوعة 
والتوعية، مع مراعاة االعتبارات الد�غرافية والثقافية واالجتeعية 
الثالث  االتفاقيات  مع  وبالتeيش  االقتضاء،  حسب  والجغرافية، 

رات".(٢٧) ملراقبة املخدِّ

ب�   eفي الدولي�  وااللتزام  التعاون  تعزيز  من  بدَّ  وال   -٢٧
الدولية من  املالية  واملؤسسات  اإل¹ائية  واملنظeت  الحكومات 
رات يف  أجل ضeن استدامة الربامج اإل¹ائية وإدماج مراقبة املخدِّ

E/2009/28، الفصل األول، الباب جيم، خطة العمل،  انظر الوثيقة   (٢٥)   

الفقرة ٤٢.
مرفق قرار الجمعية العامة ١٩٦/٦٨.  (٢٦)  

املرجع نفسه، التذييل، الفقرة ٨.  (٢٧)  

صلب برنامج التنمية األوسع نطاقاً. ويجب الرتكيز عىل السكان 
رين وعىل تقديم الخدمات الطبية واالجتeعية وخدمات  املترضِّ
التحتية املادية  البنية  القانون، وتطوير  التوعية، وتعزيز سيادة 
 Lبهدف فكِّ العزلة عن بعض املناطق. وينبغي تطبيق تلك التداب
النتائج ومراعاة  أفضل  بدون Óييز. ومن أجل تحقيق  اإل¹ائية 
الربامج  تكفل  أن  يجب  املستهَدفة،  السكان  فئات  احتياجات 
رة، وكذلك  اإل¹ائية املشاركة الكاملة للمجتمعات املحلية املترضِّ
السلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية، ومنظeت املجتمع املد© 
كلِّ مرحلة من  اآلخرين، يف  املعني�  املصلحة  أصحاب  وجميع 
املراحل، ابتداًء من التخطيط وانتهاًء بالتنفيذ والرصد والتقييم. 
ويجب أن يكون الهدف الرئييس من تلك الربامج واالسرتاتيجيات 
عرض  أنشطة  يف  الضلوع  اعتبار  دون  العيش  تتيح  بيئة  تهيئة 

رات غL املرشوعة أو استهالكها أمراً حتميÁا أو عاديÁا. املخدِّ

الجوانب االجت/عية-الثقافية

رات  املخدِّ مشكلة  عىل   Lكب  Lتأث الثقافية  للمواقف   -٢٨
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ الستخدام  رمزية  دالالت  فهناك  العاملية. 
العقلية أو عدم استخدامها. كe أنَّ تلك املواقف والدالالت تؤثِّر 
 Lأنشطة غ الشخص سيتورَّط يف  إذا كان  ما  أيضاً عىل احتeل 

مرشوعة أم ال.

رات  ويعترب التأثL عىل تصوُّرات الناس فيe يتعلق باملخدِّ  -٢٩
 eأنه  Lاألول، غ املقام  تغيLها مسألة وقاية يف  أو  غL املرشوعة 
رات  املخدِّ مراقبة  لسياسة  العام  بالهيكل  ما  إىل حدٍّ  أيضاً  يتأثَّران 
إزاء  متوازنة   Lغ نهوج  اتِّباع  يؤدِّي  فقد  تخلفه.  الذي  واالنطباع 
التأثL سلباً عىل سياسات  إىل  رات  املخدِّ مختلف جوانب مشكلة 

رات والحدِّ من دعم الرأي العام لها. مراقبة املخدِّ

وكe هي الحال بالنسبة إىل ظواهر أخرى، مثل مكافحة   -٣٠
ي  التصدِّ يف  مستدام  نجاح  لتحقيق  رشط  أهم  فإنَّ  الفساد، 
اتِّباع نهوج من باب ردِّ الفعل  رات العاملية ليس  ملشكلة املخدِّ
فحسب وإ¹ا ترسيخ نهج الوقاية. وكانت الهيئة قد تناولت يف 
وقت سابق، يف تقريرها لعام ١٩٩٧، مسألة الوقاية من تعاطي 
رات غL املرشوعة. وسلَّطت  رات يف بيئة يروَّج فيها للمخدِّ املخدِّ
الهيئة الضوء يف ذلك التقرير عىل الحاجة إىل إجراء نقاش متوازن 
وإىل تحقيق التوازن ب� التأثL عىل املواقف والحدِّ من كميات 
دت  رات غL املرشوعة املتوافرة. وال تزال املشاكل التي ُحدِّ املخدِّ
الثقافة  يف  رات  املخدِّ الستخدام  الرتويج  مثل  الوقت،  ذلك  يف 
ازدادت  إنها  بل  اآلن،  حتى  مطروحة  التعليم،  ودور  الشعبية 
ًة بكثL، ولذلك ينبغي التعامل معها كجزء ال يتجزَّأ من نهج  حدَّ

شامل ومتكامل ومتوازن.
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األمن واالستقرار

األمن واالستقرار رشطان أساسيان لحلِّ املشاكل االقتصادية   -٣١
الوطني  الصعيدين  عىل  اإلنسانية  أو  الثقافية  أو  االجتeعية  أو 

والدويل وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والتشجيع عليه. 

الدول  استقرار  زعزعة  إىل  والفساد  العنف  ويؤدِّي   -٣٢
يف  ويفضيان،  القانون،  سيادة  ذلك  يف  ®ا  رشعيتها،  وتقويض 
مة  بالسِّ العنف  وليس  نزاعات.  نشوب  إىل  القصوى،  الحاالت 
رات غL املرشوعة، لكنه �كن أن يحدث  املالزمة ألسواق املخدِّ
من ح� آلخر عند استيفاء رشوط معيَّنة. وتُرتكب معظم أعeل 
أو  املناطق  يف  املرشوعة   Lغ رات  املخدِّ اقتصاد  بسبب  العنف 
البلدان التي يضعف فيها وجود الدولة أو سيطرتها عىل األرايض، 
القدرة عىل ضeن حeية  إىل  الوطنية  املؤسسات  فيها  وتفتقر 
القانونية  القواعد  احرتام  فيها  ويقل  القانون،  وإنفاذ  املواطن� 
ألنَّ االستفادة من القانون تنحرص عىل ما يبدو يف فئات بعينها، 
بالثقة  القانون  بتطبيق  املكلَّفة  املؤسسات  فيها  تحظى  وال 
األمر  هو   eوك العقاب.  من  وإفالتها  وتحيُّزها  فسادها  بسبب 
تسهِّل  التي  الظروف  فإنَّ  إجرامية،  تنظيeت  وجود  حال  يف 
رات.  ارتكاب العنف والفساد كثLاً ما تسبق اندالع مشكلة املخدِّ
وقد تناولت الهيئة، يف تقريرها لعام ٢٠١٠، العالقة ب� ظاهرة 
إليه  يؤدِّي  ما  دت عىل  والفساد، وشدَّ رات غL املرشوعة  املخدِّ
الفساد من تقويض شديد للجهود الدولية والوطنية الرامية إىل 
الجر�ة  من  األخرى  األشكال  وكبح  رات  املخدِّ ي ملشكلة  التصدِّ
ب�  دة  املعقَّ العالقة  وتؤدِّي  الوطنية.  للحدود  العابرة  املنظَّمة 
رات إىل اشتداد  العديد من العوامل االجتeعية السلبية واملخدِّ
يات العديدة املطروحة أمام جميع الجهود املبذولة  تعقيد التحدِّ

رات. يف إطار سياسات مراقبة املخدِّ

وقد أÞ اإلعالنان السياسيان عىل ذكر الشواغل إزاء أكرب   -٣٣
رات  يات التي تطرحها الصالت املتزايدة ب� االتِّجار باملخدِّ التحدِّ
للحدود  العابرة  املنظَّمة  الجر�ة  أشكال  والفساد وغLهe من 
والجرائم  النارية  وباألسلحة  بالبرش  االتِّجار  فيها  ®ا  الوطنية، 
الحاالت،  بعض  يف  األموال  وغسل  اإلرهاب  وكذلك  السيربانية 
وكرَّرتها  اإلرهاب،  بتمويل  املرتبط  األموال  غسل  ذلك  ®ا  يف 
الجمعية العامة يف قراراتها السنوية بشأن التعاون الدويل عىل 
رات العاملية. كe أنَّ هذه الصلة ما فتئت  مكافحة مشكلة املخدِّ
املجلس،  د  شدَّ وقد  سنوات.  ة  عدَّ منذ  األمن  مجلس  قلق   Lتث
الدولي�، عىل أهمية مكافحة  السلم واالستقرار  يف إطار صون 
رات والطلب عليها واالتِّجار بها بطريقة غL مرشوعة  إنتاج املخدِّ

رات. ة يف االتِّجار باملخدِّ واستبانة االتِّجاهات املستجدَّ

رات  ويجب الحدُّ من العنف والفساد بسبب اقتصاد املخدِّ  -٣٤
غL املرشوعة أو القضاء عليهe من خالل التنفيذ الصحيح والتام 

االسرتاتيجي  اإلطار  رات ضمن  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات 
لنهج شامل ومتكامل ومتوازن وما يلزم من تعزيز للمؤسسات 
مثل  الخارجية،  للصدمات  عرضًة  أقل  البلدان  جعل  أجل  من 
رات األجنبية غL املرشوعة. ولالتفاقيات  زيادة الطلب عىل املخدِّ
األمن  بجانبَي  يتعلق   eفي مهم  دور  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
واالستقرار، وهي تشكِّل، باإلضافة إىل االتفاقيات الدولية األخرى 
ذات الصلة، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجر�ة املنظَّمة 
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها،(٢٨) واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد، واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة 
املتعلقة باإلرهاب، إطاراً قانونيÁا شامالً لتعزيز السلم واالستقرار 

واألمن عىل الصعيد الدويل.

احرتام معايL حقوق اإلنسان  دال- 
باعتباره جزءاً ال يتجزَّأ من نهج شامل 

ومتكامل ومتوازن
اإلنسان  حقوق   Lملعاي االمتثال  بضeن  االلتزام  يَُعدُّ   -٣٥
والقرارات  العمل  وخطط  اإلعالنات  جميع  ب�  مشرتكاً   ًeقاس
يف  ومتوازن  ومتكامل  شامل  بنهج  األخذ  مبدأ  عىل  تؤكِّد  التي 
رات العاملية. وقد ُسلِّط الضوء عىل مسألة  ي ملشكلة املخدِّ التصدِّ
سياسات  من  جوانب  ة  لعدَّ شمولها  باعتبار  اإلنسان  حقوق 
رات عىل الصعيد الدويل، وال سيe ما يتعلق بخفض  مراقبة املخدِّ
بغضِّ  الواضح،  ومن  الدويل.  والتعاون  الطلب  وخفض  العرض 
تشكِّل  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  أنَّ  اإلشارات،  تلك  عن  النظر 
مجموعًة هامًة من الترشيعات الدولية امللزمة التي يلزم وضعها 
بع� االعتبار عند تنفيذ أيِّ معاهدة دولية، سواء أكانت ذات 

رات أم بالفساد أم بالبيئة، يف جملة أمور أخرى. صلة باملخدِّ

وتجدر اإلشارة إىل العدد الكبL من الجهات الفاعلة التي   -٣٦
باالستناد  عام ٢٠٠٤  منذ  رات  املخدِّ ملراقبة  الحايل  النظام  تنتقد 
يف ما تسوقه من حجج، جزئيÁا عىل األقل، إىل فكرة مفادها أنَّ 
رات تتناىف مع معايL حقوق اإلنسان. ويلزم  اتفاقيات مراقبة املخدِّ
والتحقُّق منه  اإلنسان  املدافع عن حقوق  الخطاب  تحليل هذا 
 Lة بشأن حقوق اإلنسان وتفسÒالقانونية القا Lمن منظور املعاي

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعنية لها تفسLاً رسميÁا.

باملعنى  اإلنسان"  "حقوق  مصطلح  استخدام  وينبغي   -٣٧
املقصود يف الصكوك القانونية الدولية السارية، وخاصة االتفاقيات 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّدات ٢٢٢٥ و٢٢٣٧ و٢٢٤١   (٢٨)  

و٢٣٢٦، الرقم ٣٩٥٧٤.
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التسع األساسية يف مجال حقوق اإلنسان.(٢٩) وعالوة عىل ذلك، 
اللغوية  الصيغة  فإنَّ معاهدات حقوق اإلنسان تستخدم نفس 
مراقبة  معاهدات  ديباجات  يف  املستخَدَمْ�  النظري  واألساس 
رات، مe يعني وجود تقارب، ال تنافر، ب� معايL حقوق  املخدِّ

اإلنسان وهذه االتفاقيات. 

منطلق  من  رات  للمخدِّ الدولية  املراقبة  نظام  أقيم  وقد   -٣٨
تلبية  وبهدف  وخLهم،  البرش  صحة  فيه  ما  عىل  الحرص 
العقلية  واملؤثِّرات  رات  املخدِّ من  والعلمية  الطبية  االحتياجات 
للمواد  املرشوع   Lغ االستعeل  من  نفسه  الوقت  يف  والوقاية 
ا  Áتام  ًeدع الرئييس  الهدُف  هذا  ويدعم  للمراقبة.  الخاضعة 
البدنية  والصحة  والشباب  األطفال  أْي  األساسية،  العنارص 
والنفسية، املشار إليها يف اإلعالن السيايس الذي اعتمدته الجمعية 
السيايس  اإلعالن  ويف  العرشين،  االستثنائية  دورتها  يف  العامة 
ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوب  الدويل  التعاون  بشأن 
رات العاملية. كe أنه يرتبط ارتباطاً مبارشاً  ملواجهة مشكلة املخدِّ
تويل  أن  األعضاء  للدول  وينبغي  اإلنسان.(٣٠)  حقوق  ®عاهدات 
االعتبار الواجب ملعايL حقوق اإلنسان ذات الصلة يف سياق كلِّ 
عنرص من عنارص نهج شامل ومتكامل ومتوازن، وفقاً اللتزاماتها 
القانونية. وينبغي لها أيضاً، إذا لزم األمر، أن تلتمس املشورة من 

.Lهيئات معاهدات حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ تلك املعاي

التوصيات هاء- 
تكتيس الدورة االستثنائية للجمعية العامة املزمع عقدها   -٣٩
يف  بالغة  أهمية  العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن   ٢٠١٦ عام 

العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغLه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية   (٢٩)  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 
١٤٦٥، الرقم ٢٤٨٤١)؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
(األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ١٢٤٩، الرقم ٢٠٣٧٨)؛ واتفاقية 
املجلَّد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  (األمم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
مجموعة  املتحدة،  (األمم  الطفل  حقوق  واتفاقية  ٤٤٩١٠)؛  الرقم   ،٢٥١٥
جميع  لحeية  الدولية  واالتفاقية  ٢٧٥٣١)؛  الرقم   ،١٥٧٧ املجلَّد  املعاهدات، 
١٧٧/٦١)؛  العامة  الجمعية  قرار  (مرفق  القرسي  االختفاء  من  األشخاص 
واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي (األمم املتحدة، 
لحeية  الدولية  واالتفاقية  ٩٤٦٤)؛  الرقم   ،٦٦٠ املجلَّد  املعاهدات،  مجموعة 
مجموعة  املتحدة،  (األمم  أرسهم  وأفراد  املهاجرين  العeل  جميع  حقوق 
بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  ٣٩٤٨١)؛  الرقم   ،٢٢٢٠ املجلَّد  املعاهدات، 
املدنية والسياسية (مرفق قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١))؛ والعهد 
قرار  (مرفق  والثقافية  واالجتeعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)).
التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   ٣٣ املادة  املثال،  سبيل  عىل  انظر،   (٣٠)  

رات غL املرشوعة  تنصُّ عىل االلتزام القانو© بحeية األطفال من تناول املخدِّ
ومنع استغالل األطفال يف إنتاج تلك املواد واالتِّجار بها بطريقة غL مرشوعة؛ 
من   ١٢ واملادة  الصحة؛  يف  الطفل  حقِّ  بشأن  االتفاقية،  تلك  من   ٢٤ واملادة 
بشأن حقِّ  والثقافية،  واالجتeعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

كلِّ إنسان يف التمتُّع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

التطرُّق من جديد ملا ملبدأ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن 
أنها   eك املشكلة.  لتلك  ي  التصدِّ جهود  محورية يف  مكانة  من 
تتيح فرصًة جيِّدًة لدراسة التدابL العملية التي يجب عىل الدول 
مرحلة  من  النهج  بهذا  االنتقال  لضeن  تتَّخذها  أن  األعضاء 
القول إىل مرحلة الفعل ليصبح مبدأً تسرتشد به يف اسرتاتيجياتها 
أن  وينبغي  رات.  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  وبرامجها  وسياساتها 
النجاح  مواضع  استبانة  يف  الرئيسية   Lاملعاي أحد  ذلك  يشكِّل 
الوطني  الصعيدين  رات عىل  والفشل يف سياسات مراقبة املخدِّ

والدويل ويف تحديد طريقة امليض قُدماً.

ومن أجل مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ مبدأ األخذ   -٤٠
بنهج شامل ومتكامل ومتوازن ضمن اإلطار القانو© لالتفاقيات 
رات  رات، تطرح الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ الدولية ملراقبة املخدِّ

التوصيات التالية:

بالنظر إىل أنَّ األخذ بنهج شامل ومتكامل ومتوازن  (أ)   
اإلطار  اسرتاتيجيÁا منطبقاً ضمن  مبدأً  بل  ذاته  غايًة يف حدِّ  ليس 
الهيئة  تدعو  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  لالتفاقيات  القانو© 
الحكومات إىل إيالء االعتبار الواجب ملبادئ القانون الدويل املعرتف 
بتصديقها عىل  بها  تعهَّدت  التي  بااللتزامات  الوفاء  عامليÁا يف  بها 

رات، ويف تفسL أحكام هذه االتفاقيات؛ اتفاقيات مراقبة املخدِّ

النهج  ذلك  عنارص  جميع  مع  التعامل  من  بدَّ  ال  (ب)   
صات، ®ا يشمل جهود  التخصُّ د  نحو متوازن وشامل ومتعدِّ عىل 
التعاون التي يبذلها مختلف أصحاب املصلحة عىل الصعيد الوطني 
وأنشطة  خربة  من  االستفادة  إمكانية  مع  والدويل،  واإلقليمي 
الحكومية   Lغ واملنظeت  الديني�  والزعeء  الدينية  املؤسسات 
ومنظeت املجتمع املد© ذات الصلة. وتحقيقاً لتلك الغاية، تدعو 
جميع  وتعاون  مشاركة  وتشجيع  ضeن  إىل  الحكومات  الهيئة 
أصحاب املصلحة املعني� يف التخطيط االسرتاتيجي لسياساتها يف 

رات وتنفيذ تلك السياسات ورصدها؛ مجال مراقبة املخدِّ

تدعو الهيئة الحكومات إىل إيالء االعتبار الواجب  (ج)   
اللتزامها بضeن توافر املواد الخاضعة للمراقبة من أجل األغراض 
وتعزز  األعضاء  الدول  تواصل  بأن  ويوَىص  والعلمية.  الطبية 
تعاونها مع الهيئة ومنظمة الصحة العاملية وغLهe من أصحاب 
املصلحة املعني� يف هذا املجال، وأن تستفيد استفادًة تامًة من 
تقرير الهيئة الخاص لعام ٢٠١٠ املعنون "توافر العقاق` الخاضعة 
منها  كافية  كميات  الحصول عىل  سبل  الدولية: ض'ن  للمراقبة 
لألغراض الطبية والعلمية"، والوثيقة املعنونة "دليل بشأن تقدير 
 ،٢٠١٢ لعام  الدولية"  للمراقبة  الخاضعة  املواد  من  االحتياجات 
مساعدة  بهدف  العاملية  الصحة  ومنظمة  الهيئة  تها  أعدَّ التي 
ة عىل حساب كميات املواد الخاضعة  السلطات الوطنية املختصَّ
تقديرات  إعداد  ويف  والعلمية  الطبية  لألغراض  الالزمة  للمراقبة 

االحتياجات السنوية من املواد الخاضعة للمراقبة؛
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ع الهيئة الحكومات عىل الحرص عىل وضع  تشجِّ (د)   
رات،  خفض الطلب يف صدارة األولويات يف سياساتها ملراقبة املخدِّ
ي التوازن والشمول يف معالجة جميع جوانب مشكلة  وعىل توخِّ
رات، ®راعاة الخصوصيات الوطنية واملحلية لهذه املشكلة،  املخدِّ
وعىل االستفادة التامة من األدلة العلمية املتاحة. وتويص الهيئة 
بأن تزيد الدول األعضاء من الرتكيز عىل جهود الوقاية والعالج 
وإعادة التأهيل وأن توفِّر الدعم السيايس واملوارد الالزمة لهذه 

الجهود من أجل تحقيق التوازن فيها؛

الطلب  خفض  إىل  الرامية  الجهود  تكون  قد  (ه )   
تعالَج   ] إذا  بال جدوى  وعرضها  املرشوعة   Lغ رات  املخدِّ عىل 
ي مشكلة  العوامل االجتeعية-االقتصادية ذات الصلة، التي تغذِّ
ى  الًة ومستدامة. وتويص الهيئة بأن تتصدَّ رات، معالجًة فعَّ املخدِّ
الحكومات لتلك العوامل يف إطار نهج شامل ومتكامل ومتوازن 
نطاقا  األوسع  برنامجها  ضمن  رات  املخدِّ مراقبة  تدرج  وبأن 

للتنمية االجتeعية-االقتصادية؛

جميع  احرتام  عىل  الحكومات  الهيئة  ع  تشجِّ (و)   
اسرتاتيجيات  إعداد  عند  الصلة  ذات  اإلنسان  حقوق   Lمعاي
رات، وعىل االستفادة استفادًة تامًة من  وسياسات مراقبة املخدِّ
د بغية حeية األطفال من االستعeل  اإلطار القانو© الدويل املعقَّ
رات واملؤثِّرات العقلية، وعىل منع استغالل  غL املرشوع للمخدِّ
األطفال يف إنتاج تلك املواد واالتِّجار بها عىل نحو غL مرشوع، 
وعىل ضeن مراعاة مبدأ املصلحة العليا للطفل يف االسرتاتيجيات 

رات؛ والسياسات الوطنية والدولية ملراقبة املخدِّ

العاملية  رات  املخدِّ ملشكلة  ي  للتصدِّ نهج  أنجع  (ز)   
هو نهج يكون شامالً ومتكامالً ومتوازناً وينصبُّ فيه الرتكيز عىل 
اسرتاتيجيات خفض العرض وخفض الطلب عىل حدٍّ سواء بحيث 
ل وتدعم بعضها البعض، مع مراعاة عنارص أخرى من قبيل  تكمِّ
رات غL املرشوعة  الطلب عىل املخدِّ ع عىل  التي تشجِّ العوامل 
والعوامل  االجتeعية-االقتصادية،  العوامل  قبيل  من  وعرضها، 
االجتeعية-الثقافية، وعاميل األمن واالستقرار. ويتطلَّب هذا النهج 
وبالنظر  دة.  املعقَّ  Lالتداب من  عة  ومتنوِّ واسعة  اتِّخاذ مجموعة 
إىل أنَّ بعض تلك التدابL ال يندرج مبارشة ضمن سلطة ووالية 
رات، تدعو  مختلف املنظeت واملؤسسات املعنية ®راقبة املخدِّ
ل، وفقاً  الهيئة سائر مؤسسات وهيئات األمم املتحدة إىل التدخُّ
للواليات املنوطة بها، وإىل تسخL خربتها الفنية، يف هذا املسعى، 
وإىل دعم الحكومات يف تنفيذ هذا النهج. كe تدعو الهيئة تلك 
الكيانات إىل تسخL قدراتها لتحقيق الهدف� املنشودين من نظام 
رات، أْي ضeن توافر املواد الخاضعة للمراقبة من  مراقبة املخدِّ
أجل األغراض الطبية والعلمية والحيلولة يف الوقت نفسه دون 
إنتاج تلك املواد واالتِّجار بها واستخدامها بطريقة غL مرشوعة أو 

الحدِّ من ذلك بدرجة كبLة أو القضاء عليه؛

تدعو الهيئة الحكومات إىل اغتنام الفرصة التي  (ح)   
املزمع  العامة  للجمعية  املقبلة  االستثنائية  الدورة  ستتيحها 
إلجراء  العاملية  رات  املخدِّ مشكلة  بشأن   ٢٠١٦ عام  يف  عقدها 
وملدى  رات  املخدِّ مراقبة  مجال  يف  لسياساتها  نقدي  تقييم 
بنهج شامل ومتكامل ومتوازن يف  العميل ملبدأ األخذ  التطبيق 

سياساتها الوطنية ويف توزيع املوارد.


