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  2016نيسان/أبريل  19 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/S-30/L.1) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 
العامليـة ومواجتتـتا   التزامنا املشترك بالتصـدي  ملشـة ة املِّـديرا      - 30/1-دإ

 ع ى حنو فعَّال
 

 إّن اجلمعية العامة 
التزامنـا املشـترك بالتصـدي  ملشـة ة املِّـديرا  العامليـة       ”الوثيقة اخلتامية املعنونة  تعتمد 

 ، املرفقة هبذا القرار.“ومواجتتتا ع ى حنو فعَّال
 

 1اجللسة العامة 
 2016نيسان/أبريل  19

  
 املرفق  

   ملشة ة املِّديرا  العاملية ومواجتتتا ع ى حنو فعَّالديبالتصالتزامنا املشترك 
 

وممث ــا الــدول األع ــاء، يفــتمع  يف مقــر   رؤســاء الــدول وااةومــا  وو راء ،حنــن 
ا ـور دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية      2016نيسـان/أبريل   21إىل  19املتحـدة مـن    األمم

، 2012كـانون األول/ديسـم     20املـررَّ    67/193 اجلمعيـة  لقـرار  وفًقـا الثالث ، املعقودة 
الستعراض التقدُّم احملر  يف تنفيذ اإلعالن السياسا وخطة العمل بشأن التعاون الـدو  وـو    

إجـراء تقيـيم   مبـا يف للـ     ،(1)استراتيجية متةام ة ومتوا نة ملواجتـة مشـة ة املِّـديرا  العامليـة    
حتقَّق من إجنـا ا  ومـا وجوجـه مـن حتـديا  يف التصـد  ملشـة ة املِّـديرا  العامليـة،  ـمن            ملا

 إطار االتفاقيا  الدولية الثالث ملراقبة املِّديرا  وسائر وةوك األمم املتحدة لا  الص ة؛
_______________ 

(، الفصــل E/2009/28) 8رياا     امللحاا 2009الوثااائا الرةيااة للمالات اديتوااادم واد تمااا     انظـر   (1)
 األول، الفرع جيم.

http://undocs.org/ar/A/RES/67/193
http://undocs.org/ar/E/2009/28
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املِّــديرا ، نركِّــد يفــدَّدًا التزامنــا بوايــا  وأفــدات االتفاقيــا  الدوليــة الــثالث ملراقبــة    
افتمامنا بصحة البشرية ورفافتا، ومبا ينشأ عن تعاطا املِّديرا  واملرثرا  العق يـة، خصووـًا   و

مـن مشـاكل وـحية واجتماعيـة  ـ        ،لدى األطفال والشبا ، وعن اجلرائم املتص ة باملِّديرا 
املواد والعـال   األفراد وعامة الناس وسالمتتم، ونعاود تأكيد عزمنا ع ى الوقاية من تعاطا ت   

 منه وع ى منع ومةافحة  راعتتا وإنتاجتا وونعتا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛
ــة، رغــم     ــدرك أنَّ مشــة ة املِّــديرا  العاملي ــا ن ــن تقــ   م ــق م ــ   دُّحتق م م مــوس يف بع
عـزم  ال ونعقـد تزال تطرح حتديا  أمام وحة البشـرية ععـاء وسـالمتتا ورفافتـا،      ال اجملاال ،

مواجتـة فـذ     مـن أجـل  ع ى تـدعيم جتودنـا الوطنيـة والدوليـة و يـادة تعزيـز التعـاون الـدو          
 التحديا ؛
نركد يفدَّدًا عزمنا ع ى يفاهبة مشة ة املِّديرا  العاملية والترويج النشـ  جملتمـع خـال     

 من تعاطا املِّديرا  من أجل املساعدة ع ـى  ـمان  ة ـن عيـع النـاس مـن العـي  يف وـحة        
وت ـ    ،وكرامة وسالم وأمن وا دفار، ونركد يفدَّدًا عزمنا ع ى معاجلـة املشـاكل االجتماعيـة   

 املترتبة ع ى تعاطا املِّديرا ؛ ،والسالمة العموميةاملرتبطة بالصحة 
ــة      نالحــب بق ــق أنَّ تــوافر العقــاقري اخلا ــعة ل مراقبــة الدوليــة لت بيــة األغــراض الطبي

ب ــدان  العديــد مــنيــزال متــدنيا أو معــدوما يف  ال ألمل واملعانــاة،فيتــا ختفيــ  ا والع ميــة، مبــا
د ع ى اااجة إىل تعزيز اجلتود الوطنية والتعاون الدو  ع ـى عيـع املسـتويا     ديالعامل، ونش

من أجل معاجلـة ت ـ  ااالـة، بـالترويج لتـدابري تةفـل ت ـوافار ت ـ  العقـاقري وت يسُّـر ااصـول            
ع مية،  من إطار الـنظم القانونيـة الوطنيـة، مـع العمـل يف الوقـ        ع يتا لألغراض الطبية وال

نفســه ع ــى منــع تســريبتا وتعاطيتــا واالجتــار هبــا، بويــة حتقيــق غايــا  وأفــدات االتفاقيــا    
 الدولية الثالث ملراقبة املِّديرا ؛

ندرك أنَّ مشـة ة املِّـديرا  العامليـة تظـل مسـرولية عامـة ومشـتركة ينبوـا تناو ـا يف           
ــال ومعــزَّ ، وتتط ــا اتبــاع  ــج متةامــل     ديمتعــ إطــار د األطــرات مــن خــالل تعــاون دو  فعَّ
 أدلة ع مية؛ مستند إىلد التِّصصا  ومتعا د ومتوا ن وشامل وديومتع

ــى           ــا ع  ــا خفــ  الط  ــع جوان ــا الراســم ب ــمان معاجلــة عي ــد يفــدَّدًا التزامن نركِّ
والتعــاون  ،املِّــديرا  والتــدابري لا  الصــ ةعــرض خفــ  و ،املِّــديرا  والتــدابري لا  الصــ ة

 ع ــى حنــو يتوافــق  امــا مــع مقاوــد ومبــادمل ميثــال األمــم املتحــدة والقــانون الــدو     ،الــدو 
مع االحترام التام لسـيادة الـدول وسـالمة أرا ـيتا وملبـدأ       ،(2)واإلعالن العاملا اقول اإلنسان

_______________ 

 (.3 -د أل  )-217القرار  (2)
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ل اإلنسان وحرياتـه األساسـية والةرامـة    عدم التدخل يف الشرون الداخ ية ل دول وجلميع حقو
 املتأو ة لألفراد كافة وملبدأ  التساو  يف ااقول واالحترام املتبادل ب  الدول؛

بصــــيوتتا املعدَّلــــة  1961را  لســــنة دينركِّــــد ع ــــى أنَّ االتفاقيــــة الوحيــــدة ل مِّــــ 
واتفاقيـة األمـم املتحـدة     (4)1971واتفاقيـة املـرثرا  العق يـة لسـنة      (3)1972ب وتوكول سـنة  

وســـائر  ،(5)1988ملةافحـــة االجتـــار غـــري املشـــروع يف املِّـــديرا  واملـــرثرا  العق يـــة لســـنة  
 الص ة، تشةل حجر الزاوية يف النظام الدو  ملراقبة املِّديرا ؛ الصةوك الدولية لا 

ياســا وخطــة نركِّــد يفــدَّدًا التزامنــا بالتنفيــذ الفعــال لألحةــام الــواردة يف اإلعــالن الس  
التزامنــا بالتصــد  كــذل  العمــل، وا ــع  يف اعتبارنــا الوايــا  واألفــدات الــواردة فيتمــا، و 

ــان      ــان الــو ار  املشــترك املعتمــد إب ــاول أولويــا  العمــل احملــدَّدة يف البي ل تحــديا  العامــة وتن
 ؛(6)2014يف آلار/مارس الذ  أاجر  االستعراض الرفيع املستوى 

ونالحـب تةام يـة وتعا ـدية اجلتـود      ،(7)2030املسـتدامة لعـام   نرحيا خبطـة التنميـة    
ــى        ــة ع  ــة املســتدامة وإىل التصــد  ملشــة ة املِّــديرا  العاملي ــق أفــدات التنمي ــة إىل حتقي الرامي

 فعَّال؛ حنو
ــوا ن ل تصــد  ملشــة ة        ــز، يف إطــار  ــج شــامل ومتةامــل ومت نــدرك  ــرورة التركي

واجملتمعـا  احمل يـة واجملتمـع    ًا مناسبًا ع ـى األفـراد واألرسـر    املِّديرا  العاملية ومواجتتتا، تركيز
 من أجل تعزيز وحة وسالمة ورفا  البشر عيعًا؛كةل 

يف وجـ ا  ع ـى النحـو املناسـا    واملنظـور العمـر     إدما  املنظور اجلنساينندرك أمهية  
 املِّديرا ؛بالسياسا  وال امج املتع قة 

حنـو تتثـل   مستمرة وجديدة ومتوييرة ينبوـا التصـد   ـا ع ـى     ندرك أنَّ فناك حتديا   
ل ـدول األطـرات مرونـة كافيـة      تتـي  ملراقبة املِّديرا ، اليت  الثالث ألحةام االتفاقيا  الدولية

_______________ 

(3) United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 

 .14956، الرقم 1019املرجع نفسه، اجمل د  (4)

 .27627، الرقم 1582املرجع نفسه، اجمل د  (5)

 2014، املنبثق من االستعراض الرفيع املستوى الذ  أجرته جلنة املِّديرا  يف عام البيان الو ار  املشترك (6)
م ـة  بشأن تنفيذ الدول األع اء لإلعالن السياسا وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدو  وـو  اسـتراتيجية متةا     

  2014الوثائا الرةياة للمالات اديتواادم واد تماا        انظر ) ومتوا نة ملواجتة مشة ة املِّديرا  العاملية
 (، الفصل األول، الفرع جيم(.E/2014/28) 8ري   امللحا

 .70/1القرار  (7)

http://undocs.org/ar/E/2014/28
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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لصوغ وتنفيذ سياسا  وطنية بشـأن املِّـديرا  تتوافـق مـع أولويااـا واحتياجااـا وتتسـق مـع         
 ؛والقانون الدو  املنطبق ةمبدأ املسرولية العامة واملشترك

مــن أجــل التصــد  ملشــة ة املِّــديرا   مــوارد كافيــة  تعبئــةنعــاود تأكيــد اااجــة إىل   
ــة إىل      ــز املســاعدة املقدَّم ــدعو إىل تعزي ــتا، ون ــة ومواجتت ــا،    العاملي ــد الط  ــة، عن ــدان النامي الب 

والتووـيا  العم يـة الـواردة يف فـذ  الوثيقـة       تنفيـذ اإلعـالن السياسـا وخطـة العمـل      أجل من
 ؛تنفيذًا فعااًل
دة اجلوانـا، ونعـاود التأكيـد ع ـى     ديتزال تواجه حتديا  متعـ  ال ندرك أنَّ دول العبور 

استمرار اااجة إىل التعاون والدعم، بوسائل منتا تقدمي املساعدة التقنيـة ألغـراض منـتا تعزيـز     
يتوافـق    ة املِّديرا  العاملية ومةافحتتا بصورة فعالة، مبـا قدرة ت   الدول ع ى التصد  ملشة

 ؛1988سنة  اتفاقية مع أحةام
نعــاود تأكيــد الــدور الرئيســا الــذ  ت ــط ع بــه جلنــة املِّــديرا  بصــفتتا فيئــة تقريــر   

السياسا  يف األمم املتحدة اليت تتوىل املسرولية األوىل عن شرون مراقبـة املِّـديرا ، ودعمنـا    
جلتــود األمــم املتحــدة، وخصووــًا جتــود مةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا    وتقــديرنا 

واجلرتة بصفته ا يئة الـيت تتـوىل  مـام القيـادة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف يفـال التصـد            
تأكيد الدور املنوط با يئة الدولية ملراقبـة  كذل  ، ونعاود ومواجتتتا ملشة ة املِّديرا  العاملية

 نظمة الصحة العاملية مبقت ى املعافدا ؛مبديرا  واملِّ
نــدرك أنَّ النجــاح يف التصــد  ملشــة ة املِّــديرا  العامليــة ومةافحتــتا يتط ــا تعاونــا  

ــة ع ــى عيــع املســتويا ، وخصووــًا يف قطاعــا       وتنســيقا وثــيق  فيمــا بــ  الســ طا  احمل ي
ــال القــانون، مــع مراعــاة يفــا    الصــحة ــيم والق ــاء وإنف ــتا مبقت ــى   والتع  ل اختصــاك كــل من

 التشريعا  الوطنية؛
ا مبا يبذل من جتود متواو ة لتعزيز االتسال داخل منظومة األمم املتحدة ع ـى  حينر 

 املستويا ؛ عيع
 اناألوسـاط الع ميــة واملرسســا  األكادتيــة، يرديــ  وكــذل نـدرك أنَّ اجملتمــع املــدين،   

ــا يف التصــد  ملشــة ة املِّــديرا      ــتا،  دورًا متمًّ ــة ومواجتت إىل  ــرورة  ةــ    ونشــريالعاملي
ــأثرة   ــا  املت ــا  اجملتمــع املــدين،   والفئ ــا كيان ــ  مناســبًا،   حســبما يةــون ممث  ــن لل أداء دور م

وتقــدمي أدلــة ع ميــة  يف وــوغ وتنفيــذ السياســا  والــ امج املتع قــة مبراقبــة املِّــديرا  مشــار ك
ــرُّ بأمه     ــا، حســا االقت ــاء، ونق ــدعم تقييمت ــع القطــاع اخلــاك يف    لا  وــ ة ت ــاون م ــة التع ي

 ؛الصدد فذا
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سـرفم مـن   أانعر  عن ق قنا العميق إ اء الثمن البافب الذ  يتةبد  اجملتمـع واألفـراد و   
جراء مشة ة املِّديرا  العاملية، ونعر  عن إجاللنا اخلاك ألولئـ  الـذين  ـحوا بـأرواحتم     

 ـاء، وكـذل  ملـوففا فيئـا      يف فذا السبيل، وخصووًا مـوففا أجتـزة إنفـال القـانون والق    
الـذين ينـذرون حيـاام ملةافحـة فـذ       واملتطوع  فيتا الرعاية الصحية ومنظما  اجملتمع املدين 

 الظافرة والتصد   ا؛

ــد التعــاون بــ  مةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا      كِّــنر  د يفــدَّدًا  ــرورة توطي
الواليـــا  املســـندة إىل كـــل منـــتا، واجلرتـــة وســـائر كيانـــا  األمـــم املتحـــدة،  ـــمن نطـــال 

ــه مــن  فيمــا ــة    مــن أجــل  جتــود  تبذل ــة ملراقب ــذ املعافــدا  الدولي ــدول األع ــاء يف تنفي دعــم ال
تعزيـز اايـة    ومـن أجـل  يتوافق مـع االلتزامـا  السـارية بشـأن حقـول اإلنسـان،        املِّديرا  مبا

واالســـتراتيجيا  واحتـــرام ااقـــول اإلنســـانية جلميـــع األفـــراد وكرامتـــتم يف ســـيال الـــ امج  
 باملِّديرا ؛ املتع قةوالسياسا  

ملشـة ة املِّـديرا  العامليـة،     الرئيسـية  والعواقـا  معاجلة األسـبا   نركِّد يفدَّدًا  رورة 
يف القطاع الصحا واالجتماعا واالقتصـاد  والق ـائا ويف يفـال حقـول اإلنسـان       ال سيماو

واألمن العام وإنفال القانون، وفقـًا ملبـدأ املسـرولية العامـة واملشـتركة، ونقـرُّ بفائـدة التـدخال          
 ؛السياساتية الشام ة واملتوا نة يف يفاال  منتا تشجيع سبل العي  املستدامة واجملدية

أنَّ التــدخال  احملــدَّدة األفــدات القائمــة ع ــى عــع البيانــا  وحت ي ــتا،   دًا د يفــدَّكِّــنر 
فيتا البيانـا  املرتبطـة بـالعمر ونـوع اجلـن ، تةـن أن تةـون فعَّالـة بصـفة خاوـة يف ت بيـة             مبا

 االحتياجا  احملدَّدة ل فئا  واجملتمعا  احمل ية املت ررة من املِّديرا ؛
ع ـــى وبـــاء  األيـــد  والســـل،  2030ء حب ـــول عـــام نعـــاود تأكيـــد التزامنـــا بالق ـــا 

ومبةافحة التتا  الةبد الفريوسا وسائر األمراض املعدية، مبا يشـمل مةافحتـتا بـ  وـفوت     
 متعاطا املِّديرا  مبن فيتم متعاطو املِّديرا  بااقن.

 
الوقايــة تــدابري تووــيا  عم يــة بشــأن خفــ  الط ــا والتــدابري لا  الصــ ة، مبــا فيتــا        

 ، وكذل  سائر املسائل املتع قة بالصحةوالعال 
بتعزيـز وـحة ورفـا  وا دفـار عيـع األفـراد واألرسـر واجملتمعـا          نعاود تأكيـد التزامنـا    - 1

وحية، مـن خـالل مبـادرا  فعالـة وشـام ة      أساليا حياة احمل ية واجملتمع كةل، وبتيسري اتباع 
ِّـذ ع ـى عيـع املسـتويا  وتشـمل،      ومستندة إىل أدلة ع مية خلف  الط ا ع ى املِّديرا  تجتَّ

ملراقبـة املِّـديرا ، تـدابري ل وقايـة      الثالث مبا يتوافق مع التشريعا  الوطنية واالتفاقيا  الدولية
والعال  والرعاية واملعافاة وإعادة التأفيل وإعادة اإلدما  يف اجملتمع، وكـذل    روالتدخل املبةِّ
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 ـى تعـاطا املِّـديرا  مـن إ ـرار بصـحة النـاس        يترتـا ع  ما تق يلمبادرا  وتدابري ترما إىل 
 :، ونووا باختال التدابري التاليةومن عواقا اجتماعية

 
 الوياية من تعاط  املخدِّرات

اختال تـدابري فعَّالـة وعم يـة ل وقايـة األوليـة حتمـا النـاس، وخصووـًا األطفـال           )أ( 
ــدء    ــبا ، مــن الب دقيقــة عــن  ــاطر تعــاطا    تنــاول املِّــديرا  بتزويــدفم مبع ومــا     يف والش

املِّديرا  وبتعزيز املتارا  والفرك الختيار أسـاليا حيـاة وـحية، وبتـوفري خـدما  والديَّـة       
مســـان دة وبيئـــا  اجتماعيـــة وـــحية، وب ـــمان املســـاواة يف إمةانيـــة ااصـــول ع ـــى التع ـــيم  

 والتدريا املت ؛
التدرُّجيــة با ــطرابا  اختــال تــدابري فعَّالــة وعم يــة أي ــًا ل وقايــة مــن اإلوــابة   ( ) 

شديدة ناشئة عن تعاطا املِّديرا ، بالقيـام بتـدخال  مبةـرة موجَّتـة توجيتـًا مناسـبًا لصـا         
 األشِّاك املعر   لت   اإلوابة؛

 يــادة تــوافر تــدابري وأدوا  الوقايــة املســتندة إىل أدلــة ع ميــة، الــيت تســتتدت  ( ) 
ِّطـر يف بيئـا  متعـددة، وحتسـ  نوعيـة ت ـ        الفئا  العمرية لا  الص ة والفئـا  املعر ـة ل   

التـــدابري واألدوا  وتوســـيع نطاقتـــا لتصـــل إىل فئـــا  شـــل، منـــتا الشـــبا  داخـــل املـــدارس 
وخارجتا، من خـالل بـرامج ل وقايـة مـن تعـاطا املِّـديرا  واـال  ل توعيـة العامـة، تشـمل           

ااسـو  املباشـر،   استِّدام اإلنترن  ووسائ  التواول االجتمـاعا وسـائر منصـا  االتصـال ا    
وو ـع وتنفيـذ منـافج وقائيـة وبـرامج ل تــدخل املبةـر السـتِّدامتا يف النظـام التع يمـا  ميــع          
مستوياته، وكذل  يف التـدريا املتـ ، مبـا يف للـ  يف أمـاكن العمـل، وتعزيـز قـدرة املع مـ           

 تووية هبا؛وسائر االختصاوي  املعني  ع ى تقدمي خدما  املشورة والوقاية والرعاية أو ال
أدلـة   مسـتندة إىل بو ع استراتيجيا  وقائيـة فعالـة    ةلتعزيز رفا  اجملتمع ك (د) 
م خصيصا لت بيـة ت ـ    مَّصتجسر واجملتمعا  احمل ية وألرز ع ى احتياجا  األفراد واكِّتر ،ع مية

وع ـى أسـاس    ، من إطار سياسا  وطنية شـام ة ومتوا نـة بشـأن املِّـديرا      ،االحتياجا 
 يز ؛غري  ي

إشــراك مقــرر  السياســا  وال ملــاني  واملــرب  واجملتمــع املــدين واألوســاط   )ف( 
الع مية واملرسسـا  األكادتيـة والفئـا  املسـتتدفة واألفـراد الـذين فـم يف طـور التعـايف مـن           

وســائر األشــِّاك   ونظــرائتم وأســرفم اال ــطرابا  الناشــئة عــن تعــاطا مــواد اإلدمــان      
االقت اء، يف وـوغ بـرامج وقائيـة     عندالية وكذل  القطاع اخلاك، بعالقة اتة هبم املرتبط 

األخطـار واملِّـاطر املرتبطـة بتعـاطا املِّـديرا ، وإشـراك أشـِّاك        بادت إىل توعية الناس 
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ــة واملع مــون وعاعــا  النظــراء       ــاء واألمتــا  ومقــدمو خــدما  الرعاي ــتم ا ب آخــرين، من
ــاد    ــة وقـ ــاط الدينيـ ــحيون واألوسـ ــيون الصـ ــائيون   واالختصاوـ ــة واألخصـ ــا  احمل يـ ة اجملتمعـ

االجتمـــاعيون والرابطـــا  الريا ـــية واالختصاوـــيون اإلعالميـــون والصـــناعا  الترو يـــة،  
 حسا االقت اء، يف تنفيذ ت   ال امج؛

النظر يف تعزيز التعاون ب  الس طا  املعنية بالصحة العمومية والتع يم وإنفـال   (و) 
 ية؛القانون لدى ووغ املبادرا  الوقائ

ــال والشــبا  إىل      ( )  ــة وحتســينتا، وتيســري ووــول األطف ــق الترو ي تطــوير املراف
ألمنـاط وأسـاليا حيـاة وـحية، بوسـائل منـتا        عًاياألنشطة الريا ية والثقافية االعتياديـة، تشـج  

العامة وحتسينتا، والترويج لتبادل التجار  واملمارسا  اجليدة يف فـذا امليـدان    األماكنإنعاش 
 يادة تعزيز فعالية التدخال  الوقائية؛من أجل  
تشجيع وحتس  اجلمع املنتجا ل مع وما  واألدلة، وكذل  تبـادل البيانـا     (ح) 

املوثوقة والقاب ة ل مقارنة، ع ى الصعيدين الـوط  والـدو ، عـن تعـاطا املِّـديرا  وانتشـارفا       
الوبائا، مبا فيتا البيانا  املتع قة بالعوامل االجتماعية واالقتصادية وغريفـا مـن عوامـل اخلطـر،     

الل جلنــة املِّــديرا  وععيــة الصــحة العامليــة ع ــى التــرويج الســتِّدام املعــايري  والعمــل مــن خــ
، وتبـادل  املعايري الدولية ل وقاية من تعاطا املِّـديرا  املعترت هبا دوليا، حسا االقت اء، مثل 

املمارسا  الف ـ ى، بويـة وـوغ اسـتراتيجيا  وبـرامج فعالـة ل وقايـة مـن تعـاطا املِّـديرا ،           
ةتا األمـم املتحـدة املعـ  باملِّـديرا  واجلرتـة ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر          بالتعاون مع م

 كيانا  األمم املتحدة لا  الص ة؛
 

ومعافاام  وإ اادة     الج ادضطرابات الناشئة  ن تعاط  املخدِّرات وإ ادة تأهيل املوابني هباا 
فااسون ن اان املنا ااة ب بةوالر ايااة فيمااا يتواال باإل اا إدماا م    اتتمااوا والويايااة والعاالج   

والتاما  التباد الفسو ا  و اائر اضمارا        البشرية/متالزمة ن ن املنا اة املتتسا) )اإليادز(   
 املعدية املن ولة بوا طة الدم

د ديد متعـــقَّــ را  فــو ا ـــطرا  وــحا مع  دياالعتــرات بــأنَّ االراـــان ل مِّــ    (ط) 
ماعيـة، وتةـن الوقايـة منـه     ولـه أسـبا  وعواقـا اجت    وانتةاسـا العوامل، يتسـم بطـابع مـزمن    

وبـرامج الرعايـة   وعالجه بوسائل منتا العـال  الفعـال مـن املِّـديرا  املسـتند إىل أدلـة ع ميـة،        
ــة،         ــا  احمل ي ــار اجملتمع ــذة يف إط ــ امج املنف ــ  ال ــا يف لل ــل، مب ــادة التأفي ــة وإع ــدعيم الالحق وت

ناشــئة عــن تعــاطا مــواد  الرعايــة الالحقــة لألفــراد املصــاب  با ــطرابا ع ــى تقــدمي قــدرا  ال
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 حســااإلدمــان وإعــادة تــأف يتم ومعافــاام وإعــادة إدمــاجتم يف اجملتمــع بوســائل تشــمل،        
 االقت اء، املساعدة ع ى إعادة االندما  فع يا يف سول العمل وخدما  دعم أخرى؛

تشــجيع املشــاركة الطوعيــة لألفــراد املصــاب  با ــطرابا  ناشــئة عــن تعــاطا   ( ) 
رامج العال  مبوافقتتم الواعية، حيثما كان فذا يتوافق مع التشـريعا  الوطنيـة،   املِّديرا  يف ب

ووــوغ وتنفيــذ بــرامج واــال  توعيــة يشــارك فيتــا، حيثمــا كــان مناســبا، متعــاطو  ــدرا   
خا عون ل نامج تعات طويل األمد، منعـا ل تـتمي  االجتمـاعا وترولـا ل مواقـ  املناف ـة       

ــدابري     ل و ْوــم، وكــذل  تشــجيع متعــاطا   ــة، واختــال ت ــى ط ــا العــال  والرعاي املِّــديرا  ع 
 لتستيل ااصول ع ى العال  وتوسيع نطال القدرا  يف فذا اجملال؛

ــادرا        (ك)  ــذ املب ــى وــوغ وتنفي ــدو  ع  ــد التعــاون اإلق يمــا وال تشــجيع وتوطي
ــاء القــدرا ، و ــمان إمةانيــ        ــة وبن ــز أنشــطة املســاعدة التقني ــى تعزي ــالعال ، وع  ة اخلاوــة ب

االجتمـاعا   - الووول دون  ييز إىل طائفة واسعة مـن التـدخال ، مبـا فيتـا العـال  النفسـاين      
والعـال  الســ وكا والعـال  املــدعوم باألدويــة، حسـا االقت ــاء ومبــا يتوافـق مــع التشــريعا      
الوطنية، وكذل  إىل برامج إعادة التأفيل وإعادة اإلدما  يف اجملتمع ودعم التعـايف، مبـا يشـمل    

ــالء افتمــام خــاك       تيســ ــى ت ــ  اخلــدما  يف الســجون وبعــد الســجن، مــع إي ري ااصــول ع 
 ل نساء واألطفال والشبا  من احتياجا  خاوة يف فذا الشأن؛ ملا

القيــام، حســا االقت ــاء، بتطــوير وتــدعيم قــدرة الســ طا  املعنيــة بالصــحة     (ل) 
اجلنائيـة ع ـى التعـاون،  ـمن إطـار      والرعاية االجتماعية وإنفال القانون وسائر س طا  العدالة 

الواليــا  املســندة إليتــا، يف ســبيل تنفيــذ تــدابري شــام ة ومتةام ــة ومتوا نــة ل تصــد  لتعــاطا   
 املِّديرا  واال طرابا  الناشئة عنه ع ى عيع مستويا  ااةومة؛

ــة املتع قــة باملِّــديرا ، مبــا يتوافــق مــع     (م)  التــرويج لت ــم  السياســا  الوطني
  الوطنيــة وحســا االقت ــاء، عناوــر  تتع ــق بالوقايــة والعــال  مــن تنــاول جرعــة  التشــريعا

 ائدة من املِّديرا ، وخصووًا جرعـة  ائـدة مـن شـبائه األفيـون، مبـا يف للـ  تنـاول مـواد          
مناف ــة لتــأثري مســتقب ال  شــبائه األفيــون، مثــل النالوكســون، مــن أجــل ااــد مــن الوفيــا  

 املرتبطة باملِّديرا ؛
زيــز التعــاون مــع الــدول األشــد تــأثرا بعبــور املِّــديرا ، و يــادة املســاعدة    تع (ن) 

مــة إليتــا، يف يفــال وــوغ وتنفيــذ سياســا  شــام ة ومتةام ــة ل تصــد ، عنــد          دَّالتقنيــة املق
االقت اء، ملـا يترتـا ع ـى االجتـار غـري املشـروع باملِّـديرا  مـن ا ديـاد تعـاطا املِّـديرا  يف            

تا تـدعيم الـ امج الوطنيـة ا ادفـة إىل الوقايـة والتـدخل املبةـر        ت   الـدول، وللـ  بوسـائل منـ    
 والعال  والرعاية وإعادة التأفيل وإعادة اإلدما  يف اجملتمع؛
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ــع تشــريعااا        (س)  ــق م ــا يتواف ــة لا  الصــ ة إىل النظــر، مب ــوة الســ طا  الوطني دع
دابري والـ امج الوطنيـة الـيت    الوطنية واالتفاقا  الدولية الثالث ملراقبة املِّـديرا ، ويف إطـار التـ   

تستتدت الوقاية والعال  والرعاية واملعافاة وإعـادة التأفيـل وإعـادة اإلدمـا  االجتمـاعا، ويف      
سيال اجلتـود الشـام ة واملتوا نـة املبذولـة مـن أجـل خفـ  الط ـا ع ـى املِّـديرا ، يف اختـال            

  مـن آثـار  ـارة بصـحة النـاس      إىل التق يل مما يترتا ع ـى تعـاطا املِّـديرا   تدابري فعالة ترما 
وبـرامج  بـرامج العـال  باسـتِّدام األدويـة،     ومن عواقا اجتماعية، وتشمل، حسا االقت اء 

وتـــدخال  أخـــرى وكـــذل  العـــال  امل ـــاد ل فريوســـا  القتقريـــة  تـــوفري معـــدا  ااقـــن،
ــة مــن  لا  ــد الفريوســا      وــ ة ل وقاي ــتا  الةب العــدوى بفــريوس نقــع املناعــة البشــرية وبالت
النظــر أي ــًا يف الــدم واملرتبطــة بتعــاطا املِّــديرا ، و بواســطة مهــا مــن األمــراض املنقولــة  وغري

ــة  ــ  يف    كفال ــا يف لل ــدخال ، مب ــ  الت ــار الووــول إىل ت  ــة ويف   إط ــال  والتوعي خــدما  الع
الســتِّدام  ، حســا االقت ــاء،الســجون وســائر بيئــا  االحتجــا ، والتــرويج يف فــذا الصــدد 

لب ـدان لتحديـد أفـدات لوقايـة عيـع متعـاطا املِّـدرا  بـااقن مـن          اإىل الدليل الفـ  املوجـه   
الصـادر عـن منظمـة الصـحة العامليـة       ،فريوس نقع املناعة البشرية وتوفري العـال  والرعايـة  ـم   

ــ         ــم املتحــدة املشــترك املع ــامج األم ــة وبرن ــم املتحــدة املعــ  باملِّــدرا  واجلرت ــا األم ومةت
 ؛ال مة نقع املناعة املةتسا )اإليد (بفريوس نقع املناعة البشرية/مت

تـــرويج وتنفيـــذ املعـــايري اخلاوـــة بعـــال  اال ـــطرابا  الناشـــئة عـــن تعـــاطا   (ع) 
املِّــديرا ، الــيت و ــعتا مةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا  واجلرتــة ومنظمــة الصــحة    

مــع التشــريعا   العامليــة، وســائر املعــايري الدوليــة لا  الصــ ة، حســا االقت ــاء، ومبــا يتوافــق   
ــد االختصاوــي  الصــحي  باإلرشــاد      ــة املِّــديرا ، وتزوي ــة ملراقب ــا  الدولي ــة واالتفاقي الوطني
واملســاعدة والتــدريا ع ــى اســتِّدام ت ــ  املعــايري اســتِّداما مناســبا، والنظــر يف اســتحداث    

ملتِّـذة  التـدابري ا  لنوعيـة معايري ل ِّدما  املقدمة ع ى الصـعيد احمل ـا ونظـم العتمادفـا  ـمانا      
 واستنادفا إىل أدلة ع مية؛

نظمـا  اجملتمـع   ملالعمـل، حسـا االقت ـاء، ع ـى تةثيـ  املشـاركة اجملديـة         (ت) 
ة لا  الصــ ة االجتماعيـ وة يالصـح  العالجيـة  دما اخلــاملـدين والةيانـا  املنِّرطـة يف تقـدمي     

وع ــى دعــم ت ــ  املنظمــا  والةيانــا  وتــوفري التــدريا  ــا، مبــا يتوافــق مــع     باملِّــديرا ،
ــة ومنســقة      ــة متةام  ــار سياســا  وطني ــة و ــمن إط ، بشــأن املِّــديرا   التشــريعا  الوطني

وتشجيع جتـود اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاك الراميـة إىل إنشـاء شـبةا  لـدعم خـدما            
ــاة وإعــاد   ــة واملعاف ــة والعــال  والرعاي ــى حنــو    الوقاي ــل وإعــادة اإلدمــا  يف اجملتمــع ع  ة التأفي

 متوا ن وشامل ل جميع؛
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تشجيع مةتا األمم املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتة وا يئة الدوليـة ملراقبـة    (ك) 
ــا  األمــم املتحــدة        ــة وســائر كيان ــد التعــاون مــع منظمــة الصــحة العاملي ــى توطي املِّــديرا  ع 

تا وكجزء من  ج شامل ومتةامل ومتوا ن لتـدعيم تـدابري   املِّتصة،  من إطار والية كل من
الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة، يف ســبيل التصــد  ملشــة ة املِّــديرا  العامليــة، بوســائل منــتا    
الوقاية الفعالة والتدخل املبةـر والعـال  والرعايـة واملعافـاة وإعـادة التأفيـل وإعـادة اإلدمـا  يف         

وع ــى  ، حســبما يةــون للــ  مناســبًا،دين واألوســاط الع ميــةاجملتمــع، بالتعــاون مــع اجملتمــع املــ
 .إبالغ جلنة املِّديرا  ع ى النحو املناسا مبا يستجد يف فذا الشأن

 
ــة وتي       ــواد اخلا ــعة ل مراقب ــوافر امل ــة بشــأن  ــمان ت ــتووــيا  عم ي ــا  سُّ ر ااصــول ع يت

 لألغراض الطبية والع مية حصريا، مع منع تسريبتا
زامنـا القـو  بتحسـ  إمةانيـة ااصـول ع ـى املـواد اخلا ـعة ل مراقبـة          نعاود تأكيد الت - 2

لت بية األغراض الطبية والع مية من خـالل التصـد  ع ـى النحـو املناسـا ل عوائـق املوجـودة يف        
ــق املتصــ ة     ــا فيتــا العوائ ــو بالتشــريعا فــذا الشــأن، مب ــنظم الرقابال ــة الصــحية  ي ة ونظــم الرعاي

التربيـة والتوعيـة وإعـداد التقـديرا      و صاويا الرعاية الصـحية وميسورية التة فة وتدريا اخت
والتقيـيم واإلبـالغ وحتديــد أسـ  مرجعيـة لقيــاس اسـتتالك املـواد اخلا ــعة ل مراقبـة والتعــاون        
والتنسيق الدولي ، مع العمل يف الوق  نفسه ع ى منع تسريا ت   املـواد وتعاطيتـا واالجتـار    

 ية:هبا، ونووا باختال التدابري التال
النظر،  من إطار الـنظم القانونيـة الوطنيـة، يف مراجعـة التشـريعا  الداخ يـة        )أ( 

ــا       ــة، وكــذل  اإلجــراءا  لا  الصــ ة، مب ــة احمل ي ــة واإلداري ــا  التنظيمي ــوا   يشــملوا لي قن
ال ـوائ  التنظيميـة املفرطـة التقييـد     إ الـة  التو يع احمل يـة، بويـة تبسـي  وترشـيد ت ـ  العم يـا  و      

ر ااصـول ع ـى املـواد اخلا ـعة ل مراقبـة لت بيـة       سُّـ القائمـة حيثمـا وجـد ،  ـمانا لتي     والعوائق
األغراض الطبية والع مية، مبا فيتا ختفي  األمل واملعاناة، حسبما تق ـا بـه االتفاقيـا  الدوليـة     

د يف التشـريعا  الوطنيـة، مـع منـع تسـريا ت ـ  املـواد        دَّالثالث ملراقبة املِّـديرا  ومـا فـو  ـ    
اطيتا واالجتار هبا، وتشجيع تبادل املع وما  والدروس املسـتفادة واملمارسـا  الف ـ ى يف    وتع

 واملالية والتربوية واإلدارية وسائر التدابري لا  الص ة؛ التنظيميةيفال ووغ وتنفيذ التدابري 
القيام، حسا االقت ـاء، بتـدعيم سـالمة عمـل نظـم املراقبـة الوطنيـة وآليـا           ) ( 

يم احمل ية، بالتعاون مع ا يئة الدولية ملراقبة املِّديرا  ومةتا األمم املتحـدة املعـ    وبرامج التقي
ــدة       ــم املتحـ ــة األمـ ــاال  منظومـ ــائر وكـ ــة وسـ ــحة العامليـ ــة الصـ ــة ومنظمـ ــديرا  واجلرتـ باملِّـ

الص ة، من أجل استبانة وحت يل وإ الـة العوامـل الـيت تعيـق تـوافر املـواد اخلا ـعة ل مراقبـة          لا 
يــة،  ـمن نطــال آليـا  رقابيــة مناســبة،   مر ااصــول ع يتـا لت بيــة األغـراض الطبيــة والع   سُّـ وتي
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حسبما تق ا به االتفاقيا  الدولية الثالث ملراقبة املِّديرا ، مـع مراعـاة اإلرشـادا  الـواردة     
 :Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances’’يف املنشـــــــور املعنــــــــون  

Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines‘‘  ــــمان التــــوا ن يف (
اخلا ـعة ل مراقبـة: إرشـادا  بشـأن تـوافر األدويـة اخلا ـعة         بـاملواد السياسا  الوطنية املتع قة 

ر ااصــول ع يتــا(، والنظــر  ــذا الوــرض يف تقــدمي مســاعدا  تقنيــة وماليــة إىل  سُّــل مراقبــة وتي
 دان النامية، عند الط ا؛الب 

العمل، مبا يتوافق مع التشريعا  الوطنية، ع ـى تسـريع عم يـة إوـدار ألون      ( ) 
اســـترياد وتصـــدير املـــواد اخلا ـــعة ل مراقبـــة لت بيـــة األغـــراض الطبيـــة والع ميـــة باســـتِّدام    

ليـة   يئـة الدو ا لـدى  والنظـام الـدو  أللون االسـترياد والتصـدير     ،اإلرشادا  املذكورة أعال 
 ملراقبة املِّديرا ؛

القيام، ع ى الصعيدين الوط  والدو ، مبعاجلة املسائل املتع قة مبيسورية أمثـان   (د) 
املواد اخلا ـعة ل مراقبـة واملـراد اسـتِّدامتا يف األغـراض الطبيـة والع ميـة، مـع  ـمان جوداـا           

ــوارد      ــة امل ــتا، مبــا فيتــا املســائل املتع قــة مبحدودي ــتا وفعاليت ــة واملشــاكل املرتبطــة  ومأمونيت املالي
بالعثور ع ى مصادر ل حصول ع ـى فـذ  املـواد، وللـ  بالتعـاون مـع القطـاع اخلـاك حسـا          
االقت اء، بوسـائل منـتا توسـيع نطـال شـبةا  التو يـع ع ـى الصـعيد الـوط  لتشـمل املنـاطق            

تـراخيع  ومعاجلـة وـ ة للـ  بـال وائ  التنظيميـة ااةوميـة وبشـرون ال       عند االقت اء، الريفية، 
وال رائا، والسماح لالختصاوي  املدرب  واملرف   ع ـى النحـو املناسـا بووـ  األدويـة      

ــاء ع ــى   ــة ووــرفتا وإدارة شــرو ا بن ــة عامــة   مــا اخلا ــعة ل مراقب ــراخيع متني  ،لــديتم مــن ت
لا  مفعـول بيولـوجا   جنيسة وكذل  السماح، عند االقت اء، بصنع مستح را  ويدالنية 

 عة؛معادل وتة فة ناج
اختال تـدابري، تتوافـق مـع التشـريعا  الوطنيـة، لتـوفري خـدما  بنـاء القـدرا            )ف( 

والتــدريا، باالســتعانة،  ــمن ع ــة أمــور، بــدعم كيانــا  األمــم املتحــدة لا  الصــ ة، مثــل   
منظمــة الصــحة العامليــة ومةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا  واجلرتــة، لصــا  الســ طا   

واختصاويا الرعايـة الصـحية، مبـن فـيتم الصـيادلة، يف يفـال تيسـري ااصـول         الوطنية املِّتصة 
بالقدر الةايف ع ى املواد اخلا عة ل مراقبة واستِّدامتا يف األغراض الطبيـة والع ميـة، مبـا فيتـا     
ختفيـ  األمل واملعانــاة، والنظــر يف وــوغ مبــادمل توجيتيــة إك ينيةيــة مفيــدة بشــأن االســتِّدام  

 عة ل مراقبة ويف تنفيذ ت   املبـادمل التوجيتيـة ع ـى نطـال واسـع، وتنظـيم       الرشيد ل مواد اخلا
بالتعـاون مـع سـائر     ،اال  توعية مناسبة تتوىل تنسـيقتا السـ طا  الصـحية الوطنيـة املِّتصـة     

 اجلتا  املعنية؛
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فـذ   توريـد املـواد اخلا ـعة ل مراقبـة، تشـمل اختيـار        وطنيـة إلدارة تطوير نظم  (و) 
ــواد  ــد كمامل ــوحتدي ــ واشــتراءفا اياا ــاوتو يع تاوختزين ــدرة   تاواســتِّدام ت ــدعيم ق ــن أجــل ت ، م

ــواد        ــى و ــع تقــديرا  وتقييمــا  ســ يمة لالحتياجــا  مــن امل ــة املِّتصــة ع  الســ طا  الوطني
اخلا عة ل مراقبة، مع إيالء عناية خاوة لألدوية األساسية، حسبما حتددفا التشـريعا  الوطنيـة،   

ت دير ادحتيا اات مان املاواد اعاضاعة     بشأن دليل ’’ منشور املعنون لمع إيالء االعتبار الواجا 
وتعزيز ا ليا  احمل ية جلمع البيانـا  مـن أجـل تزويـد ا يئـة الدوليـة ملراقبـة         ،(8)‘‘للمرايبة الدولية

 املِّديرا  بتقديرا  اجم استتالك العقاقري املستِّدمة يف األغراض الطبية والع مية؛
ث املنتظم لقوائم منظمة الصـحة العامليـة النمولجيـة لألدويـة     مواو ة التحدي ( ) 

األساسية، وتعزيز التعاون بـ  الـدول األع ـاء وا يئـا  التعافديـة فيمـا ؤـع املسـروليا          
قة تأخـذ  سَّـ املتع قة باجلدولة، مما يف ا إىل اختال جلنة املِّديرا  قرارا  جدولة مستنرية ومن

عيـــع اجلوانـــا لا  الصـــ ة  ـــمانا لتحقيـــق أفـــدات  الواجـــا ع ـــى النحـــو االعتبـــار  يف
االتفاقيــا ، ومراجعــة القــوائم الوطنيــة ل مــواد اخلا ــعة ل مراقبــة والقــوائم الوطنيــة لألدويــة  

 .األساسية، حسا االقت اء
 

توويا  عم ية بشأن خف  العرض والتـدابري لا  الصـ ة؛ وإنفـال القـانون إنفـالا فعـاال؛       
تصـــ ة باملِّـــديرا ؛ ومةافحـــة غســـل األمـــوال وتعزيـــز      وتـــدابري التصـــد  ل جـــرائم امل  

 الق ائا التعاون
ــة        - 3 ــا  احمل ي ــراد واجملتمع ــا بصــون ســالمة األف ــد التزامن ــاود تأكي ــل  نع ــا  كة واجملتمع

و ــمان أمنــتا مــن خــالل تةثيــ  جتودنــا الراميــة إىل منــع ومةافحــة  راعــة املِّـــديرا            
واملرثرا  العق ية وإنتاجتا وونعتا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وكذل  منـع ومةافحـة   
اجلرائم وأفعال العن  املرتبطة باملِّديرا ، بوسائل منتا تعزيز فعالية تدابري منع اجلرتـة وإنفـال   

بأشـةال   لصـال  جـرائم املِّـديرا    ون اخلاوة باملِّديرا ، وكذل  من خالل التصـد   القان
مـع و ـع    ،اجلرتة املنظمة األخرى، مبا فيتا غسل األموال والفساد وسائر األنشـطة اإلجراميـة  
 أسباهبا وعواقبتا االجتماعية واالقتصادية يف االعتبار، ونووا باختال التدابري التالية:

 املتولة باملخدِّراتمنو اجلرائ  
يتِّذ ع ى الصعيد الدو  واإلق يما والوط  واحمل ا واجملتمعـا مـن    ما تدعيم )أ( 

ــذاء والفســاد املرتبطــة باملِّــديرا        تــدابري متعــددة اجلوانــا ملنــع اجلــرائم وأفعــال العنــ  واإلي

_______________ 

 (.2012ا يئة الدولية ملراقبة املِّديرا  ومنظمة الصحة العاملية )فيينا،  (8)
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فـال القـانون   ولتعزيز التطور االجتماعا ومشول اجلميع، وإدما  ت   التدابري يف يفمل جتود إن
والسياسا  وال امج الشام ة، والترويج لثقافة قائمـة ع ـى االمتثـال ل قـانون، حسـبما لكـر يف       
إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــا  منــع اجلرتــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة   
 األوســع مــن أجــل التصــد  ل تحــديا  االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون ع ــى 

 ؛(9)الصعيدين الوط  والدو  ومشاركة اجلمتور
الترويج جلتود خف  العرض الشام ة اليت تت من تدابري وقائية تعاجل،  ـمن   ( ) 

االقتصـادية الـيت تةـن أن     - ع ة أمور، العوامل املتع قة بالعدالة اجلنائية واجلوانا االجتماعيـة 
 ؛إدامتتارا  وتدفع إليتا و ةن  ا وتف ا إىل ل اجلرتة املنظمة واجلرائم املتص ة باملِّديتيتس

ــا ، وكــذل  تبــادل         ( )  ــراء البحــوث وتبــادل املع وم تشــجيع عــع البيانــا  وإج
املمارسا  الف  ى املتع قة مبنع ومةافحة اجلـرائم املتصـ ة باملِّـديرا  وبتـدابري وممارسـا  خفـ        

 جلنائية،  من إطار القانون املنطبق؛عرض املِّديرا ، من أجل تعزيز فعالية تدابري العدالة ا
 

 متافحة ادجتار غس املشروع باملخدِّرات واملؤثرات الع لية
وتعزيـز التـدابري الراميـة إىل منـع الزراعـة       ، يادة التعاون ع ى عيع املسـتويا   (د) 

غــري املشــروعة خلشــِّاش األفيــون وشــجرية الةوكــا ونبتــة القنــا الــيت تســتِّدم يف إنتــا           
املِّديرا  واملرثرا  العق ية وإىل تق يع ت   الزراعة بدرجة كبرية وقاب ـة ل قيـاس أو الق ـاء    

 ابري املراقبة املستدامة ل محاويل؛ع يتا، بوسائل منتا اإلبادة،  من إطار استراتيجيا  وتد
ــد االجتافـــا    )ف(  ــديرا ،اااليـــة  ودرو  االجتـــارالقائمـــة روـ وتبـــادل  باملِّـ

إسـاءة اسـتِّدام   ومةافحـة  منـع  مـن أجـل    ،التجار  واملمارسا  الف  ى والدروس املستفادة
ناجحـة الـيت   والتنويـه بالتجـار  ال  ، متصـ ة باملِّـديرا    يف أنشطة غري مشروعة التجارة الدولية

ــةاملبــادرا  حتققــ  مــن خــالل   الــيت أط قتــا مةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا     العم ي
املبــادرا  الراميــة إىل التصــد  الســتوالل حاويــا  الشــحن يف االجتـــار       واجلرتــة، مبــا فيتــا    

باملِّديرا  وإىل منع ومةافحة تسريا السالئ  الستِّدامتا بصورة غري مشروعة، وكـذل   
ــة مــن االجتــار باملِّــديرا  واجلــرائم      إىل  ــة غــري املشــروعة املتأتي ــدفقا  املالي ــع ومةافحــة الت من

 سائر أنشطة املساعدة التقنية؛كذل  و املتص ة به،
تشجيع وتـدعيم تبـادل املع ومـا ، وكـذل  املع ومـا  االسـتِّبارية املتع قـة         (و) 

قبة اادود، ع  قنوا  منـتا البوابـا    باملِّديرا  عند االقت اء، ب  أجتزة إنفال القانون ومرا
_______________ 

 ، املرفق.70/174القرار  (9)
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ــا      ــة ملةتـ ــة التابعـ ــبةا  اإلق يميـ ــا  والشـ ــز املع ومـ ــرات ومراكـ ــددة األطـ ــة املتعـ اإللةترونيـ
املتحــدة املعــ  باملِّـديرا  واجلرتــة، وتشــجيع التحريـا  املشــتركة وتنســيق العم يــا ،    األمـم 
ى عيــع املســتويا  مــن أجــل  يتوافــق مــع التشــريعا  الوطنيــة، وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة ع ــ   مبــا

كش  وتعطيل وتفةي  اجلماعا  اإلجرامية املنظمة العام ة ع  اادود الوطنية وال ـالعة يف  
أ ي أنشطة لا  و ة بإنتـا  املِّـديرا  واملـرثرا  العق يـة واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة          

 يتصل بذل  من أنشطة غسل األموال؛ وتسريا سالئفتا وما
قة إلدارة اادود، وكذل  قدرا  أجتـزة مراقبـة   سَّالستراتيجيا  املنتدعيم ا ( ) 

ــة عنــد الط ــا،       ــتا تقــدمي املســاعدة التقني ــة العامــة، بوســائل من ااــدود وإنفــال القــانون والنياب
ي ـزم مـن تـدريا ودعـم وـياين، عنـد االقت ـاء،         مـا  توفري املعدا  والتةنولوجيا معيشمل  مبا

جتار باملِّـديرا  واالجتـار بالسـالئ  وسـائر اجلـرائم املتصـ ة       من أجل منع ورود ومةافحة اال
باملِّديرا ، مثل االجتـار باألسـ حة الناريـة، وكـذل  التـدفقا  املاليـة غـري املشـروعة واريـا          

 النقود وغسل األموال؛
تعزيز قدرا  أجتزة إنفال القانون والعدالـة اجلنائيـة يف يفـال ع ـم االسـتدالل       (ح) 

نوعيـة  تـ ا  حت يـل    ب مبـا يشـمل االرتقـاء   املتع قة باملِّديرا ،  التحريا ال اجلنائا  من سي
 مـرتة   قدراا ع ى عع األدلة اجلنائية وحفظتا وعر تا من أجل مالحقـة تعزيز املِّديرا  و

اجلرائم املتص ة باملِّديرا  مالحقة فعالة من خالل النظر،  من ع ة أمور، يف تـوفري معـدا    
نـا  مرجعيـة و تـ ا  لالسـتدالل     ييمـة وع كش  وأجتزة مس  تصوير  وعدد اختبـار متقدي 

 ، حسا الط ا؛يةاجلنائا ودورا  تدريب
ســـائل اجلنائيـــة، توطيـــد التعـــاون اإلق يمـــا ودون اإلق يمـــا والـــدو  يف امل  (ط) 

وتبـادل   املط ـوب  حسا االقت اء، مبا فيـه التعـاون الق ـائا يف ع ـة يفـاال ، منـتا تسـ يم        
ــة          ــة ملراقب ــا  الدولي ــع أحةــام االتفاقي ــق م ــا يتواف ــل اإلجــراءا ، مب ــة ونق املســاعدة القانوني

ىل تـوفري  املِّديرا  وسائر الصةوك القانونية الدولية والتشريعا  الوطنية، والسعا اجلافـد إ 
موارد مناسبة ل س طا  الوطنية املِّتصة، بوسائل منتا تقـدمي مسـاعدة تقنيـة  ـددة ا ـدت      

 إىل الب دان اليت تط بتا؛
تعظيم فعالية تدابري إنفال القانون املتِّذة  د اجلماعـا  اإلجراميـة املنظمـة     ( ) 

تركيــز بالقــدر املناســا، واألفـراد ال ــالع  يف اجلــرائم املتصــ ة باملِّــديرا ، بوسـائل منــتا ال  
، ع ى اجلتـا  املسـرولة عـن األنشـطة غـري املشـروعة األوسـع نطاقـا         والياتنا الق ائية من 

 األشد خطرا؛ أو
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 سائر أشاتا  اجلرةاة املنةماة  فاا فيماا غسال اضماوا  والفسااد واضنشاطة         بالتودم للوالت 
 اإل رامية اضخرى

ــا الصــال  املتزايــدة بــ  االجتــار         (ك)  ــة التحــديا  اخلطــرية الــيت تطرحت مواجت
باملِّــديرا  والفســاد وســائر أشــةال اجلرتــة املنظمــة، مبــا فيتــا االجتــار باألشــِّاك واالجتــار     
ــة واجلــرائم الســي انية وغســل األمــوال، وكــذل  جــرائم اإلرفــا  يف بعــ       باألســ حة الناري

ال املــرتب  بتمويــل اإلرفــا ، وللــ  باتبــاع  ــج متةامــل غســل األمــو يف للــ ااــاال ، مبــا 
متعــدد اجلوانــا، مــثال مــن خــالل تشــجيع ودعــم عــع البيانــا  املوثوقــة وإجــراء البحــوث،     
ــر        ــة تقري ــد االقت ــاء،  ــمانا لفعالي ــيال  عن ــا  االســتِّبارية والتح  ــادل املع وم وكــذل  تب

 السياسا  وحتديد التدخال ؛
تشـــجيع اســـتِّدام آليـــا  التعـــاون املوجـــودة ع ـــى الصـــعيد دون اإلق يمـــا   (ل) 

واإلق يمــا والــدو  يف مةافحــة عيــع أشــةال اجلــرائم املتصــ ة باملِّــديرا ، حيثمــا ارتةبــ ،  
تشمل يف بع  اااال  جـرائم عنـ  مرتبطـة بعصـابا ، وللـ  بوسـائل        فيتا اجلرائم اليت مبا

ــن أجــل      ــدو  م ــاون ال ــز التع ــتا تعزي ــة    من ــا  اإلجرامي ــ  اجلماع النجــاح يف مةافحــة وتفةي
 املنظمة، مبا فيتا اجلماعا  العام ة ع ى وعيد ع  وط ؛

القواعـد   ،عنـد االقت ـاء   ،تدعيم التدابري الوطنية واإلق يمية والدولية، وكذل  (م) 
ــع الشــبةا  اإلجرام      ــا  مــن أجــل من ــز التعــاون العم ي ــة إىل تعزي ــة الرامي ــوائ  التنظيمي ــة وال  ي

املنظمة ع  الوطنية ال العة يف أنشطة غري مشـروعة متصـ ة باملِّـديرا  مـن االجتـار باألسـ حة       
 النارية وأجزائتا ومةونااا والذخرية واملتفجرا  وسائر املعدا  لا  الص ة واحتيا فا؛

النظر يف التصديق ع ى الصةوك القانونية الدولية لا  الص ة، مبا فيتا اتفاقيـة   (ن) 
واتفاقيــة  (10)املتحــدة ملةافحــة اجلرتــة املنظمــة عــ  الوطنيــة وال وتوكــوال  امل حقــة هبــااألمــم 

ــم املتحــدة ملةافحــة الفســاد    ــة مبةافحــة      (11)األم ــة املتع ق ــا  وال وتوكــوال  الدولي واالتفاقي
اإلرفا ، أو االن مام إليتا، ودعـوة الـدول األطـرات إىل اختـال تـدابري لتنفيـذ ت ـ  الصـةوك         

 ة الدولية بفعالية أك ؛القانوني
مواو ة تعزيز التعاون الدو  بتنفيـذ أحةـام مةافحـة غسـل األمـوال الـواردة        (س) 

واتفاقيـة   1988يف عيع الصةوك الدولية واملتعـددة األطـرات لا  الصـ ة، مثـل اتفاقيـة سـنة       

_______________ 

(10) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

 .42146، الرقم 2349املرجع نفسه، اجمل د  (11)
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ــة مةافحــة الفســاد     ــة املنظمــة واتفاقي ــذل  يف التووــيا  املتع قــة بوســل األمــو     ؛اجلرت ال وك
 مبا يتوافق مع التشريعا  الوطنية؛ ،(12)الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءا  املالية

ــة     (ع)  ــة والدولي ــة ودون اإلق يمي ــدعيم الشــبةا  اإلق يمي ــة ولا  الصــ ة ت  القائم
واستوال ا، حسـا االقت ـاء، يف تبـادل املع ومـا  العم ياتيـة مـن أجـل منـع ومةافحـة غسـل           

   املالية غري املشروعة و ويل اإلرفا ؛األموال والتدفقا
العمل، حسا االقت اء، ع ى تطـوير وتـدعيم آليـا  التنسـيق احمل ـا وتبـادل        (ت) 

فعـال بـ  السـ طا  املشـاركة يف كشـ  ومةافحـة       يف الوق  املناسا وع ـى حنـو   املع وما  
ا  االجتــار باملِّــديرا  وتســريا الســالئ  ومــا يتصـــل بــذل  مــن غســل لألمــوال، وإدمـــ         

التحريا  املالية بصورة أوىف يف عم يا  االعتراض، بوية كشـ  األفـراد والشـركا  ال ـالعة     
ــة، ع ــى تشــجيع التعــاون مــع       يف ت ــ  األنشــطة، والعمــل، مبــا يتوافــق مــع التشــريعا  الوطني

فيتا املرسسا  املالية وأنواع معينة من املنشآ  واملتن غـري املاليـة    كيانا  القطاع اخلاك، مبا
دمو خــدما  حتويــل النقــود أو نقــل األشــياء العاليــة القيمــة، مــن أجــل كشــ  املعــامال   ومقــ

 املشبوفة بوية إجراء املزيد من التحريا  عن منول  أعمال االجتار باملِّديرا  وتعطي ه؛
تعزيز القدرا  الوطنيـة واإلق يميـة ودون اإلق يميـة واألقاليميـة والدوليـة ع ـى        (ك) 

وال والتـدفقا  املاليـة غـري املشـروعة الناشـئة عـن االجتـار باملِّـديرا          منع ومةافحة غسل األم
واجلرائم املتص ة به، بوسائل تشمل، حسـا االقت ـاء، كشـ  ت ـ  األنشـطة والتحقيـق فيتـا        

، بوية التصـد  ع ـى حنـو فعـال ل مـاللا  ا منـة واسـتبانة وختفيـ   ـاطر          مرتةبيتاومالحقة 
لتةنولوجيــا  اجلديــدة، وكــذل  طرائــق وأســاليا غســل غســل األمــوال املرتبطــة باســتِّدام ا

 األمــوال املســتجدة، باالســتعانة بــأدوا  منــتا أدوا  املســاعدة التقنيــة املوجــودة لــدى مةتــا 
 املِّديرا  واجلرتة؛األمم املتحدة املع  ب

إنشـــاء وتـــدعيم آليـــا  ثنائيـــة ودون إق يميـــة ودوليـــة لتبـــادل املع ومـــا  بـــ   (ل) 
املِّتصــة وتعزيــز تعاو ــا ع ــى التعــرت فع يًّــا ويف الوقــ  املناســا ع ــى املوجــودا     الســ طا  

ــن اجلــرائم املتصــ ة باملِّــ     ــة م ــدا  املتأتي ــدا     ديوالعائ ــ  املوجــودا  والعائ ــر ت  ــاء أث را  واقتف
، 1988، مبا يشمل تقامستـا، وفقـًا التفاقيـة سـنة     وجتميدفا وحجزفا ومصادراا والتصرت فيتا

يف سيال ق ـايا الفسـاد املرتبطـة باملِّـديرا  يف إطـار اتفاقيـة مةافحـة الفسـاد،          وكذل  إعاداا
حسبما يةون لل  مناسبًا، أو يف سـيال الق ـايا الـيت تنطـو  ع ـى جـرائم مرتبطـة باملِّـديرا          

_______________ 

(12) Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the 

Financing of Terrorism and Proliferation (Paris, 2015) (الدولياة   فرية العمل املعنية باإل راءات املالية  املعايس
 ((.2015)باري ، نتشار ادمتافحة غسل اضموا  ومتويل اإلرها  وبشأن 
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وت  ع فيتا عاعا  إجرامية منظمة عابرة ل حدود، مبا يتفق مع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملةافحـة     
ل مع ومـا  العم ياتيـة بـ     ينِّ وتشـجيع التبـادل ا   نظمة ع  الوطنية، حسا االقت اء؛ اجلرتة امل

 لا  الص ة؛ووحدا  االستِّبارا  املالية أجتزة إنفال القانون والنيابة العامة 
ــ  اجلــرائم        (ر)  ــة ب ــى التصــد  ل صــال  القائم ــادرة ع  ــة ق ــدابري فعال ــرويج لت الت

بوسائل منتا ترفيا مـوففا أجتـزة    ،ذل  إعاقة سري العدالةاملتص ة باملِّديرا  والفساد، وك
 العدالة،  من إطار استراتيجيا  وطنية ملةافحة الفساد ومراقبة املِّديرا ؛

حتســ  تــوافر ونوعيـــة املع ومــا  اإلحصــائية والتح ـــيال  املتع قــة بزراعـــة       (ش) 
األمــوال والتــدفقا   وغســلبصــورة غــري مشــروعة املِّــديرا  وإنتاجتــا ووــنعتا واالجتــار هبــا 

املالية غري املشروعة، ألغراض منتا جتسيد ت   املع وما  والتح يال  ع ى النحـو املناسـا يف   
تقارير مةتا األمم املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتـة وا يئـة الدوليـة ملراقبـة املِّـديرا ، بويـة       

تعزيز تدابري التصـد  الـيت تتِّـذفا     حتس  قياس وتقييم ا ثار املترتبة ع ى ت   اجلرائم و يادة
 .أجتزة العدالة اجلنائية يف فذا الشأن

 
تووــيا  عم يــة بشــأن املســائل الشــام ة لعــدة يفــاال : املِّــديرا  وحقــول اإلنســان،         

 والشبا  واألطفال والنساء واجملتمعا  احمل ية
األساسـية   وااريـا  نعاود تأكيد التزامنا باحترام وااية وتعزيز عيع حقول اإلنسان  - 4

ــذ السياســا  اخلاوــة           ــدى وــوغ وتنفي ــانون ل ــيادة الق ــة وس ــراد كاف ــة املتأوــ ة لألف والةرام
 باملِّديرا ، ونووا باختال التدابري التالية:

 
املخااادِّرات وح اااوا اإلنساااان  والشااابا  والنسااااء واضطفاااا  وأفاااراد اتتماااو املست اااعفون   

 واتتمعات احمللية
ر  السياسا ، وكذل  قـدرا  السـ طا  الوطنيـة املعنيـة     تعزيز معارت مقر )أ( 

حسا االقت اء، فيما يتع ق مبِّت ـ  جوانـا مشـة ة املِّـديرا  العامليـة،  ـمانا ألن تةـون        
متةامـل ومتـوا ن،   والسياسا  الوطنية اخلاوة باملِّديرا ، املندرجة  ـمن إطـار  ـج شـامل     

عـاة تامـة وتصـون وـحة وسـالمة ورفـا        مراعية جلميع حقول اإلنسان وحرياتـه األساسـية مرا  
، والقيام  ـذ  الوايـة   كةلاألفراد واألسر وأفراد اجملتمع املست عف  واجملتمعا  احمل ية واجملتمع 

بتشـجيع التعـاون مــع مةتـا األمــم املتحـدة املعـ  باملِّــديرا  واجلرتـة وا يئــة الدوليـة ملراقبــة        
انـا  األمـم املتحـدة املعنيـة وفيمـا بينـتا،  ـمن        املِّديرا  ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر كي    

إطـار الواليـا  املسـندة إليتــا، مبـا فيتـا الواليـا  لا  الصــ ة باملسـائل املـذكورة أعـال ، ومــع          
 املنظما  اإلق يمية والدولية املعنية، وكذل  مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاك عند االقت اء؛



 A/RES/S-30/1 التزامنا املشترك بالتصدي  ملشة ة املِّديرا  العاملية ومواجتتتا ع ى حنو فعَّال
 

18/31 

ــى أســاس دو    ) (  ــة الووــول، ع  ــز ، إىل خــدما  الصــحة    ــمان إمةاني ن  يي
بــرامج الوقايــة والرعايــة األوليــة والعــال ، مبــا فيتــا  ســيال والرعايــة واخلــدما  االجتماعيــة يف 

ر لألشـِّاك الـذين فـم يف السـجون أو قيـد االحتجـا  السـابق ل محاكمـة،         فَّوتجـ اخلدما  اليت 
ر سُّـ حمل ـا، و ـمان تي  واليت يتع  أن تةون ع ى مستوى مسـاو ل ِّـدما  املتاحـة يف اجملتمـع ا    

حصول النساء، مبن فيتن احملتجزا ، ع ى خدما  ومشورة وحية كافية، مبـا فيتـا اخلـدما     
 الال مة أثناء اامل ع ى وجه اخلصوك؛

تشجيع اإلشـرات الفعـال مـن جانـا السـ طا  احمل يـة املِّتصـة ع ـى مرافـق           ( ) 
 ـمانا لةفايـة نوعيـة اخلـدما  املقدمـة يف      العال  من املِّـديرا  وإعـادة تأفيـل املـران   ـا،      

إنســانية  ال فــذا اجملــال وبويــة منــع أ ي أفعــال  تم ــة تنطــو  ع ــى معام ــة أو عقوبــة قاســية أو  
 القانون الدو  املنطبق؛ويتوافق مع التشريعا  الوطنية  متينة، مبا أو

وت اخلطـر، وكـذل  الظـر    وعوامـل  مواو ة استبانة ومعاجلـة عوامـل اامايـة    (د) 
تــزال جتعــل النســاء والفتيــا  عر ــة لالســتوالل ول مشــاركة يف االجتــار باملِّــديرا ،     ال الــيت
 يف لل  كمتربا ، بوية منع تورطتن يف اجلرائم املتص ة باملِّديرا ؛ مبا

تعزيز التنسيق الفعـال بـ  قطاعـا  الق ـاء والتع ـيم وإنفـال القـوان  ودوائـر          )ف( 
ل تشريعا  الوطنية، من أجل كفالة النظر ع ـى النحـو املناسـا يف    اخلدما  االجتماعية، وفقًا 

االحتياجا  اخلاوة ملرتة  جـرائم املِّـديرا  مـن القاصَّـر ولألطفـال املتـأثرين  ـرائم مرتبطـة         
ــتا        ــة، يف ســياقا  من ــة والبدني ــى وــعيد الصــحة العق ي ــا فيتــا االحتياجــا  ع  باملِّــديرا ، مب

االقت ـاء، بوسـائل منـتا تزويـد احملتـاج  خبـدما  العـال  مـن          إجراءا  العدالـة اجلنائيـة عنـد   
 املِّديرا  وخبدما  الدعم لا  الص ة؛

مصـممة حبيـث ت ـ  االحتياجـا  اخلاوـة      وتنفيذ تدابري عم ية مالئمـة ل سـن    (و) 
  واإلدار اقطـــاع التشـــريع  ال لألطفـــال والشـــبا  وســـائر أفـــراد اجملتمـــع املست ـــعف ، يف      

، وتشــمل تــدابري تــوفر  ــم فروــا ايــاة وــحية  اوالتع يمــ والثقــايف  صــادواالقت اواالجتمــاع
وقايتـتم مـن تعـاطا املِّـديرا  واملـرثرا  العق يـة والتصـد  ال ـراطتم         من أجل ومستةفية، 

واستِّدامتم واستوال م يف  راعة احملاويل غري املشروعة وإنتا  املِّديرا  واملرثرا  العق يـة  
رة غــري مشــروعة ويف ســائر أشــةال اجلــرائم املتصــ ة باملِّــديرا ،   ووــنعتا واالجتــار هبــا بصــو 

، مبـا يفـا بالتزامـا     والعصـابا   فيتا جرائم املدن وأفعال العن  واجلرائم املرتبطة بالشبا  مبا
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ومبـا يراعـا مبـادمل األمـم املتحـدة التوجيتيـة ملنـع         (13)الدول األطرات يف اتفاقية حقول الطفل
 ؛(14)اض التوجيتية(جنوح األحداث )مبادمل الري

ــيم        ( )  ــذ وروــد وتقي ــع مراحــل وــوغ وتنفي ــا  املنظــور اجلنســاين يف عي إدم
واستحداث وتعمـيم   يف لل ، السياسا  وال امج املتع قة باملِّديرا ، و مان إشراك املرأة

ل نســاء والفتيــا  مــن  مــا لنــوع اجلــن  ومالئمــة ل ســن تأخــذ بعــ  االعتبــار  مراعيــةتــدابري 
يواجتنه مـن فـروت خاوـة فيمـا يتع ـق مبشـة ة املِّـديرا  العامليـة،          خاوة ومااحتياجا  

بتنفيـذ   ،(15)والقيام، كدول أطرات يف اتفاقية الق اء ع ـى عيـع أشـةال التمييـز  ـد املـرأة      
 أحةام ت   االتفاقية؛

 النظر، ع ى أساس طوعا، لـدى تقـدمي املع ومـا  إىل جلنـة املِّـديرا  عمـالً       (ح) 
فاقيا  الدوليـة الـثالث ملراقبـة املِّـديرا  وقـرارا  ال جنـة لا  الصـ ة، يف إدرا         بأحةام االت

مع وما  تتع ق،  من ع ة أمور، بتعزيز حقول اإلنسان ووحة وسالمة ورفا  عيع األفـراد  
واجملتمعا  احمل ية واجملتمع كةل يف سيال تنفيذ أحةام ت ـ  االتفاقيـا  ع ـى الصـعيد احمل ـا،      

 القائمة؛ تطورا  األخرية واملمارسا  الف  ى والتحديا ال مبا يف لل 
 مان أن تةون التدابري املتِّذة ملنع الزراعـة غـري املشـروعة ل نباتـا  احملتويـة       (ط) 

ع ــى املِّــديرا  واملــرثرا  العق يــة وإلبــادة ت ــ  النباتــا  مراعيــة اقــول اإلنســان األساســية   
مااا املشـروعة التق يديـة حيثمـا كانـ  فنـاك      الواجـا اسـتِّدا  ع ـى النحـو   االعتبار  يفوتأخذ 

وفقـا ألحةـام االتفاقيـا  الدوليـة الـثالث       ،شوافد تارؤية ع ى لل  االستِّدام، وااية البيئة
ملراقبة املِّديرا ، وتراعا أي ًا، حسا االقت اء ومبا يتوافق مـع التشـريعا  الوطنيـة، أحةـام     

 ؛(16)يةإعالن األمم املتحدة بشأن حقول الشعو  األو 
 

املتنا بة والفعالة  وكالل  ال امانات والتادابس ادحترازياة ال انونياة  ات       والردودالسيا ات 
 الولة بإ راءات العدالة اجلنائية ويطاع العدالة

تشـــجيع اســـتحداث تـــدابري بدي ـــة أو إ ـــافية بشـــأن اإلدانـــة أو العقـــا  يف    ( ) 
ااــاال  لا  الطــابع املناســا، وفقــا ألحةــام االتفاقيــا  الدوليــة الــثالث ملراقبــة املِّــديرا ، 
واعتمــاد ت ــ  التــدابري وتنفيــذفا مــع إيــالء االعتبــار الواجــا ل ــنظم الدســتورية والقانونيــة          

_______________ 

(13) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 .، املرفق45/112القرار  (14)

(15) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .، املرفق61/295القرار  (16)

http://undocs.org/ar/A/RES/45/112
http://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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 ،اعاة معايري األمم املتحدة وقواعـدفا لا  الصـ ة، حسـا االقت ـاء    واإلدارية الوطنية، ومع مر
 ؛(17)مثل قواعد األمم املتحدة الدنيا النمولجية ل تدابري غري االحتجا ية )قواعد طوكيو(

ــا     (ك)  ــتفادة والتجـــار  واملمارسـ ــادل املع ومـــا  والـــدروس املسـ النظـــر يف تبـ
مـن خـالل جلنـة    يـة وتنفيـذفا ونتائجتـا،    الف  ى بشـأن وـوغ سياسـا  العدالـة اجلنائيـة الوطن     

حسا االقت اء، املمارسـا  احمل يـة بشـأن العقوبـة املتناسـبة، يف سـيال       يشمل،  مبا، املِّديرا 
 ؛1988من اتفاقية سنة  3تنفيذ االتفاقيا  الدولية الثالث ملراقبة املِّديرا ، مبا فيتا املادة 

ــة     (ل)  ــة وطني ــادمل توجيتي ــرويج لسياســا  وممارســا  ومب ــا ،  الت بشــأن العقوب
قائمــة ع ــى تناســا العقوبــة يف حالــة اجلــرائم املتصــ ة باملِّــديرا ، تةــون فيتــا شــدة العقوبــة   

دة  ـا، مبـا فيتـا    ديفة ل عقوبة والعوامل املشفِّمتناسبة مع جسامة اجلرم وتراعى فيتا العوامل املِّ
وســائر أحةــام القــانون الــدو  املنطبقــة   1988مــن اتفاقيــة ســنة  3 املــادة نــة يفيَّالظــروت املب

 يتوافق مع التشريعا  الوطنية؛ الص ة، مبا لا 
ع ــى العــال  مــن اال ــطرابا  الناشــئة عــن تعــاطا  الســجناءتيســري حصــول  (م) 

عـاة معـايري   املِّديرا ، وتعزيز الرقابة الفعالة ع ى مرافق ااب  وتشجيع تقييمتا لاتيا، مـع مرا 
األمم املتحدة وقواعـدفا املتع قـة مبنـع اجلرتـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا فيتـا قواعـد األمـم املتحـدة            

والقيـام، عنـد االقت ـاء، بتنفيـذ      ،(18)النمولجية الدنيا ملعام ة السجناء )قواعد ني سون مانديال(
ء ع يتمــا، وتــوفري تــدابري اــدت إىل معاجلــة فــافر  االكتظــا  والعنــ  يف الســجون والق ــا  

 خدما  لبناء قدرا  الس طا  الوطنية املعنية؛
التشجيع ع ى مراعاة االحتياجا  اخلاوـة ل سـجينا  مـن مرتةبـا  جـرائم       (ن) 

ــديت    ــا تةــن أن يةــون ل ــن أوجــه  ــع  متعــ   نَّاملِّــديرا  وم ــد   ديم ــع قواع ــق م ــا يتواف دة، مب
 ؛(19)االحتجا ية ل مجرما  )قواعد بانةوك(املتحدة ملعام ة السجينا  والتدابري غري  األمم

مــن أجــل أجتــزة العدالــة اجلنائيــة التــدابري الفعالــة الــيت تتِّــذفا تعزيــز وتنفيــذ  (س) 
ال ــمانا  القانونيــة والــيت تةفــل  تــا،مرتةبيالتصــد  ل جــرائم املتصــ ة باملِّــديرا  ومقا ــاة 

اجلنائيـة، وتشـمل تـدابري عم يـة     و مانا  اتباع األوول املرعية فيما يتع ق بـإجراءا  العدالـة   
والتعـذيا وسـائر أشـةال املعام ـة أو العقوبــة       لالمتثـال اظـر االعتقـال واالحتجـا  التعســفي    

القاسية أو الالإنسانية أو املتينـة، ول ق ـاء ع ـى اإلفـال  مـن العقـا ، مبـا يتوافـق مـع أحةـام           
_______________ 

 ، املرفق.45/110القرار  (17)
 .، املرفق70/175القرار  (18)

 .، املرفق65/229القرار  (19)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/175
http://undocs.org/ar/A/RES/65/229
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املتحـدة وقواعـدفا يف يفـال منـع      القانون الدو  املنطبقة لا  الص ة ومع مراعـاة معـايري األمـم   
ر ااصـول يف الوقـ  املناسـا ع ـى املسـاعدة القانونيـة       سُّـ اجلرتة والعدالة اجلنائيـة، و ـمان تي  
 .والتمتع بااق يف  اكمة منصفة

 
مـن أجـل التصـد  ملشـة ة املِّـديرا        توويا  عم ية بشأن املسائل الشام ة لعدة يفاال 

التحـديا  واألخطـار   ملتوييرة واالجتافا  والظروت القائمـة، و العاملية ومواجتتتا: ااقائق ا
 املســـتجدة واملســـتمرة، مبـــا يف للـــ  ت ـــ  املرتبطـــة بـــاملرثرا  النفســـانية اجلديـــدة، وفقـــاً 

 وسائر الصةوك الدولية لا  الص ةملراقبة املِّديرا  الثالث التفاقيا  الدولية ل
يـــة إىل التصـــد  ل تحـــديا  واألخطـــار بتعزيـــز جتودنـــا الرامالتزامنـــا  نعـــاود تأكيـــد - 5

ــة وإىل مواجتــة فــذ       ــع جوانــا مشــة ة املِّــديرا  العاملي املســتجدة واملســتمرة املرتبطــة  مي
ــة ل    ــتورية واالجتافــا   التحــديا  واألخطــار، ونالحــب اااجــة إىل التصــد  بفعالي ــائق امل  حق

ومتوا نــة ملراقبــة مــن خــالل األخــذ بسياســا  وبــرامج شــام ة ومتةام ــة   ،والظــروت القائمــة
 ــا مــن تبعــا  عــ  ااــدود، وتةــون متوافقــة مــع االتفاقيــا  الدوليــة    مــا املِّــديرا ، تراعــا

الثالث ملراقبة املِّـديرا  وسـائر الصـةوك الدوليـة لا  الصـ ة، والتزامنـا بتعزيـز تعاوننـا ع ـى          
 الصعيد الدو  واإلق يما ودون اإلق يما، ونووا مبا ي ا:

 
النفساااانية اجلديااادة واملنشاااطات اضمفيتامينياااة  فاااا فيماااا املي امفيتاااامني     التوااادم للماااؤثرات

املستح اارات الواايددنية احملتويااة  لاا      اضوليااة وا ااتعما  وتسااري) السااالئل والسااالئل   
 خمدرات ومؤثرات   لية   أغرا  غس طبية وإ اءة ا تعماهلا

ة إىل مواجتـة التحـديا    نع ن عزمنا ع ـى تـدعيم اإلجـراءا  الوطنيـة والدوليـة الراميـ       
املســتجدة الــيت تطرحتــا املــرثرا  النفســانية اجلديــدة، مبــا يف للــ  عواقبــتا الصــحية الســ بية،   

د ع ـى أمهيـة   دياملتمثـل يف املنشـطا  األمفيتامينيـة، مبـا فيتـا امليثامفيتـام ، ونشـ        املتزايدواخلطر 
ل  تشـريعية ووقائيـة وعالجيـة    تعزيز تبادل املع وما  وشبةا  اإلنذار املبةر واسـتحداث منـا  

باالسـتناد إىل أدلـة    ًاو رر وومودًا ًاوطنية مناسبة ودعم استعراض وجدولة أكثر املواد انتشار
إىل أمهية منع تسريا وإسـاءة اسـتعمال املستح ـرا  الصـيدالنية احملتويـة ع ـى        ونشريع مية، 

ــة أو ســالئ ، مــع  ــمان توافرفــا لألغــراض   دي ــ املشــروعة، ونووــا  را  أو مــرثرا  عق ي
 باختال التدابري التالية:

مناســبة تتفــق مــع التشــريعا    بــرامج شــام ةتــدابري وتشــجيع وــوغ وتنفيــذ   )أ( 
من فذ  الوثيقـة، ومواءمـة ت ـ  التـدابري تبعـا ل مِّـاطر        1يف الفقرة  حسبما فو مبيَّن، الوطنية

املـرثرا  النفسـانية اجلديـدة واملنشـطا  األمفيتامينيـة، مبـا فيتـا        تعـاطا   املتأتية عنوالتحديا  
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ــام ، و ــرثرا     عــن امليثامفيت ــى املِّــديرا  وامل ــة ع  اســتعمال املستح ــرا  الصــيدالنية احملتوي
العق يــة يف أغــراض غــري طبيــة وإســاءة اســتعما ا، والعمــل بنشــاط ع ــى تبــادل املع ومــا  عــن   

 ادة فيما يتع ق بالتجار  الوطنية املتع قة بالصحة؛املمارسا  الف  ى والدروس املستف
تعزيـز قــدرة أجتـزة إنفــال القـانون ع ــى كشـ  واســتبانة املـرثرا  النفســانية       ) ( 

اجلديدة واملنشطا  األمفيتامينية، مبا فيتا امليثامفيتام ، وتعزيز التعاون وتبادل املع ومـا  عـ    
يوجـد لـدى ا يئـة الدوليـة ملراقبـة       مـا  اسـتِّدام  ااـدود ملنـع تعاطيتـا وتسـريبتا، بوسـائل منـتا      

 ومشاريع؛ املِّديرا  ومةتا األمم املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتة من أدوا 
إقامــة وتــدعيم الشــراكا  وتبــادل املع ومــا  مــع الصــناعا ، وخصووــًا         ) ( 

ــا  القطــاع اخلــاك لا  الصــ ة،     ــة والصــيدالنية، وســائر كيان وتشــجيع الصــناعا  الةيميائي
 اااود مدوناااة طو ياااة اااان املمار اااات   الوااانا ة   املباااادل التو يمياااة بشاااأناســـتِّدام 
ــة     التيميائياااة ــافم النمولجيـ ــذكرة التفـ ــديرا  ومـ ــة املِّـ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ ــدراا ا يئـ ــيت أوـ ، الـ

 مراعـاة مـع  ااةوما  وشركائتا من القطاع اخلاك اليت أعداا ا يئـة، حسـا االقت ـاء،     ب 
ــن أن  مــــا ــناعا  مــــن دور متــــم يف التصــــد  ملشــــة ة املِّــــديرا    تةــ ترديــــه فــــذ  الصــ

 ؛ومواجتتتا العاملية
  

 املؤثرات النفسانية اجلديدة 
روــد االجتافــا  الســائدة يف تركيــا املــرثرا  النفســانية   ومواوــ ة اســتبانة  )د( 

ــيم      ــتا الســ بية، وتقي اجلديــدة وإنتاجتــا وانتشــارفا وتو يعتــا، وكــذل  أمنــاط تعاطيتــا وعواقب
واسـتعماالاا احملتم ـة يف األغـراض الطبيـة      كةـل  اطرفا ع ى وحة وسالمة األفـراد واجملتمـع   
ســـتحداث وتـــدعيم تـــدابري وممارســـا  تشـــريعية  والع ميـــة، واالســـتناد إىل للـــ  التقيـــيم يف ا

تتِّـذفا وتتبعتـا السـ طا       ـذ  املسـائل،  وإدارية وعم ياتية   يـة ووطنيـة ل تصـد      وتنظيمية
ــة     ــة االجتماعيـ ــاء والرعايـ ــانون والق ـ ــال القـ ــريع وإنفـ ــة بالتشـ ــة املعنيـ ــة والوطنيـ ــا  احمل يـ والرفـ

 والتع يم والصحة؛االجتماعا 
إىل أدلــة  مناســبة التوقيــ  ومســتندةدابري رقابيــة أو تنظيميــة االلتــزام بتنفيــذ تــ )ف( 

ع مية،  ـمن إطـار الـنظم التشـريعية واإلداريـة الوطنيـة ملعاجلـة وإدارة التحـد  الـذ  تطرحـه           
سـتةمل اسـتعراض ت ـ     يجمرقتـة ريثمـا    تـدابري املرثرا  النفسانية اجلديدة، والنظر يف استِّدام 

مرقتـة أو إوـدار إعالنـا  خاوـة بالصـحة العموميـة، وكـذل         املواد، مثل اختال تدابري مراقبـة  
 تبادل املع وما  والتجار  بشأن ت   التدابري؛
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تبـادل املع ومـا  لا  الصــ ة، حسـا االقت ـاء، مــع منظمـة الصـحة العامليــة        )و( 
ومةتــا األمــم املتحــدة املعــ  باملِّــديرا  واجلرتــة وا يئــة الدوليــة ملراقبــة املِّــديرا  وســائر    

نظما  الدولية واإلق يمية املعنية وتدعيم قدرااا مـن أجـل إعطـاء األولويـة السـتعراض أكثـر       امل
، وتسـتيل اختـال جلنـة املِّـديرا  قـرارا       و ـرراً  ووـموداً  ًااملرثرا  النفسانية اجلديدة انتشار

 مستنرية بشأن جدولتتا؛
وائم املراقبـة  املشاركة بنشاط يف شبةا  اإلنذار املبةر، وتشجيع اسـتِّدام قـ   ) ( 

وال واب  الطوعية لا  الصـ ة وتبـادل املع ومـا  مـن خـالل ا يئـة الدوليـة ملراقبـة املِّـديرا           
الواليـة  ومةتا األمم املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتة ومنظمة الصحة العاملية،  ـمن نطـال   

يفــال  والــدو  يف ، وتعزيــز التعــاون الثنــائا ودون اإلق يمــا واإلق يمــااملســندة إىل كــل منــتما
استبانة املرثرا  النفسانية اجلديدة وااوادث املتع قة بت   املواد واإلبـالغ عنـتا، والقيـام  ـذ      
الواية بتدعيم استِّدام نظم اإلبالغ وتبادل املع وما  املنشأة ع ـى الصـعيد الـوط  واإلق يمـا     

ديـدة وبرنـامج الروـد العـاملا     والدو ، مثل نظام اإلنـذار املبةـر بشـأن املـرثرا  النفسـانية اجل     
ــم       ديل مِّــ ــا األم ــابع  ملةت ــا  )مســار ( الت ــالغ واالجتاف ــل واإلب را  االوــطناعية: التح ي

التابع ل تيئة الدوليـة ملراقبـة املِّـديرا ،     ‘‘يونآ’’املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتة، ومشروع 
 حيثما اقت ى األمر لل ؛

وطنية وفعاليتتا، وتعزيـز التعـاون فيمـا بينـتا ع ـى      قدرة املِّت ا  الب النتوض )ح( 
الصعيدين الوط  واإلق يما، حسا االقت ـاء، مـن أجـل كشـ  املـرثرا  النفسـانية اجلديـدة        

يوجد لدى مةتا األمم املتحـدة املعـ  باملِّـديرا      ما وحتديد فويتتا، بوسائل منتا استِّدام
 ة مساع دة؛واجلرتة من معايري مرجعية وما يقوم به من أنشط

تبـادل املع ومـا     والتشـجيع ع ـى  تبادل املع وما  ع ى الصـعيد احمل ـا    تعزيز (ط) 
ع ى الصعيدين اإلق يما والدو  عما يتِّذ من تدابري وقائيـة وعالجيـة فعالـة وتـدابري تشـريعية      

تطرحـه املـرثرا     مـا  لا  و ة، دعما الستحداث تدابري فعالة تستند إىل أدلـة ع ميـة ملواجتـة   
 النفسانية اجلديدة من حتديا  مستجدة فيما ؤع عواقبتا االجتماعية والصحية الس بية؛

 
 املنشطات اضمفيتامينية  فا فيما املي امفيتامني 
عـع البيانـا  وحت ي ـتا ع ميـا     عم يـا   و البحـوث فو جار حاليا من  ما دعم ( ) 

اسـتحدثته ا يئـة    العـاملا ومـا   ‘‘مسـار  ’’فيما ؤع املنشطا  األمفيتامينية من خـالل برنـامج   
وتوطيـد التعـاون ع ـى    ، ‘‘بريـزم ’’را  من أدوا  لا  و ة مثل مشروع الدولية ملراقبة املِّدي

 فيتا امليثامفيتام ؛ عيع املستويا  يف يفال التصد  ل منشطا  األمفيتامينية، مبا
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وـ ة   قة لا سَّـ يوجـد مـن بـرامج وآليـا  وعم يـا  من      مـا  تشجيع استِّدام (ك) 
ــدروس       ــع املســتويا ، حســا االقت ــاء، ومواوــ ة تطــوير املمارســا  الف ــ ى وال ع ــى عي

 تزايـد املستفادة وتباد ا ب  االختصاوي  املمارسـ  بشـأن اتبـاع  ـج متـوا ن ومتةامـل إ اء       
 أخطار املنشطا  األمفيتامينية؛

 
 اضولية السالئل والسالئل 
تدعيم الرود الوط  واإلق يما والـدو  ل ةيمياويـا  املسـتِّدمة يف وـنع      (ل) 

بصورة غري مشروعة، بوية تعزيز فعالية منـع تسـريا    النفسانية اجلديدةاملِّديرا  واملرثرا  
ت ـــ  بت ـــ  الةيمياويـــا  واالجتـــار هبـــا، مـــع  ـــمان عـــدم اإل ـــرار بالتجـــارة املشـــروعة  

، ولل  بوسائل منـتا اسـتِّدام نظـم اإلبـالغ الوطنيـة      عةوباستِّدامااا املشرو الةيمياويا 
 ‘‘بريـزم ’’اإلق يمية والدولية وأدوا  ا يئـة الدوليـة ملراقبـة املِّـديرا ، مثـل مشـروع       دون و

ونظام اإلخطار حبوادث السالئ  ونظام اإلشـعارا  السـابقة ل تصـدير باالتصـال اااسـو       
 املباشر )بن أونالين(؛

لتصـد  لتسـريا السـالئ  اخلا ـعة ل مراقبـة      مـن أجـل ا  اسـبة  اختال تدابري من (م) 
ــة ووــنعتا واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة وكــذل  إســاءة اســتعما ا، و     مــن أجــل الدولي

البدي ة يف ونع املِّـديرا   التعوي ية أو والسالئ  األولية لتصد  إلساءة استعمال السالئ  ا
املــدونا  الطوعيــة جتــود وإعــداد ا فيتــا بصــورة غــري مشــروعة، وتعزيــز اجلتــود الطوعيــة، مبــ 

لقواعد الس وك، بالتعاون مع الةيانـا  الصـناعية والتجاريـة لا  الصـ ة ع ـى الصـعيد الـوط         
 واإلق يما والدو ، بوسائل منتا استِّدام أدوا  ا يئة الدولية ملراقبة املِّديرا  لا  الص ة؛

 
 ية وإ اءة ا تعماهلااملستح رات الويددنية   أغرا  غس طب ا تعما  
تعزيز تبادل املع وما  عن إساءة اسـتعمال املستح ـرا  الصـيدالنية احملتويـة      (ن) 

ع ــى  ــدرا  ومــرثرا  عق يــة، وحتســ  نوعيــة واتســال البيانــا  املب ــ  عنــتا، مبــا يف للــ     
ــن ــم املتحــدة املعــ            م ــا األم ــد  مةت ــذ  أع ــارير الســنوية ال ــتبيان اخلــاك بالتق خــالل االس
 ِّديرا  واجلرتة؛بامل

دة يف يفـــاال  الصـــحة ن وتنفيـــذ تـــدابري م ـــادة واســـتراتيجيا  مســـا إعـــداد (س) 
االقتصــــادية مــــن أجــــل املواجتــــة واملةافحــــة  -العموميــــة والتع ــــيم والشــــرون االجتماعيــــة 

الســتعمال املستح ــرا  الصــيدالنية احملتويــة ع ــى املِّــديرا  واملــرثرا  العق يــة يف    ت الفعــال
ــراض غــــري   ــمان توافرفــــا لألغــــراض املشــــروعة،       أغــ ــع  ــ طبيــــة وإســــاءة اســــتعما ا، مــ

الـــوط  ودون اإلق يمـــا واإلق يمـــا والـــدو  ع ـــى منـــع تســـريبتا واالجتـــار   التعـــاون وتعزيـــز
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ــا ــا، هبــ ــة       وتعاطيتــ ــدى منظمــ ــودة لــ ــاريع واألدوا  املوجــ ــتِّدام املشــ ــتا اســ ــائل منــ بوســ
ــة الصــــحة ــدة املعــــ    العامليــ ــم املتحــ ــة  ومةتــــا األمــ ــة الدوليــ ــة وا يئــ ــديرا  واجلرتــ باملِّــ
 املِّديرا ؛ ملراقبة

 ا تخدام اإلنترنت    ياا اضنشطة املتولة باملخدِّرات
عــع البيانــا  وحت يــل األدلــة وتبــادل املع ومــا ، عم يــا  و البحــوثدعــم  (ع) 

قـوان ،  وتدعيم تدابري التصد  اليت تتِّذفا أجتـزة إنفـال القـانون والعدالـة اجلنائيـة وسـن ال      
ــطة         ــة األنشـ ــع ومةافحـ ــل منـ ــن أجـ ــال، مـ ــذا اجملـ ــدو  يف فـ ــاون الـ ــد التعـ ــذل  توطيـ وكـ

املتص ة باملِّـديرا  الـيت تسـتِّدم فيتـا اإلنترنـ ، مبـا يتوافـق مـع أحةـام القـانون            اإلجرامية
 املنطبقة لا  الص ة؛

طة أنشـ املسـاعدة التقنيـة و  باملزيد مـن  تزويد الدول األع اء، بناء ع ى ط بتا،  (ت) 
فيتـا   بناء القـدرا  ع ـى عيـع املسـتويا ، بويـة منـع ومةافحـة اسـتِّدام التةنولوجيـا ، مبـا          

ــة يف       ــة عــ  الوطني اإلنترنــ ، مــن جانــا شــبةا  االجتــار باملِّــديرا  والتنظيمــا  اإلجرامي
 تستيل أنشطتتا املتص ة باملِّديرا ؛

بإنفـال القـانون،   تعزيز قدرة السـ طا  الوطنيـة، وخصووـًا السـ طا  املعنيـة       (ك) 
ع ــــى حفــــب وحت يــــل األدلــــة اإللةترونيــــة املتع قــــة باألنشــــطة غــــري املشــــروعة، مبــــا فيتــــا   

ــري املشــروعة        االجتــار ــع املِّــديرا  غ ــا  بي ــى روــد عم ي ــوال، وع  باملِّــديرا  وغســل األم
 اإلنترن ؛ ع 

 ملواد اعاضاعة ااملبادل التو يمية للحتومات بشأن منو بيو تشجيع استِّدام  (ل) 
 حسا االقت اء؛ ،(20) رب اإلنترنتغس املشروع للمرايبة الدولية 

دعم التدابري املتع قة باستِّدام اإلنترن  يف أغراض الوقاية، مبا يف للـ  تـوفري    (ر) 
ــذ        ــة، بصــوغ وتنفي ــق مــع التشــريعا  الوطني ــا يتواف ــام، مب املشــورة واملع ومــا  املناســبة، والقي
استراتيجيا  وبرامج وتدابري وقائيـة اـدت،  ـمن ع ـة أمـور، إىل اايـة األطفـال والشـبا          

خلا عة ل مراقبة واملرثرا  النفسانية اجلديدة ومن التورط يف بيع ت ـ  املـواد   من تعاطا املواد ا
أو شرائتا بصورة غري مشروعة ع  اإلنترن ، وترويج ت   االستراتيجيا  وال امج والتـدابري  

ع ـى  بوسائل منتا وسائ  التواول االجتماعا وسائر الشبةا  االجتماعيـة، وتعزيـز التعـاون    
 فذا الشأن؛ يفعيع املستويا  

 
_______________ 

 .A.09.XI.6منشورا  األمم املتحدة، رقم املبيع  (20)
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 رة وادجتاهات والةروف ال ائمة  والتحديات واضخطار املستادة واملستمرةيِّحل ائا املتغا
ــة     (ش)  ــا  املوثوقـــ ــل البيانـــ ــتِّدام وحت يـــ ــاء، الســـ ــا االقت ـــ ــرويج، حســـ التـــ

ــة،   واملو ـــوعية  لا  الصـــ ة، الـــيت تتولـــد مـــن عم يـــا  الروـــد والتقيـــيم الوطنيـــة واإلق يميـ
ــن أجـــــل حتســـــ  تنفيـــــذ  ــة   مـــ ــتراتيجيا  والسياســـــا  والـــــ امج الوطنيـــ ــام ة االســـ الشـــ

ــةو ــديرا        املتةام ــ ــة املِّــ ــثالث ملراقبــ ــة الــ ــا  الدوليــ ــام االتفاقيــ ــا ألحةــ ــة، وفقــ واملتوا نــ
ــائر ــدروس       وسـ ــ ى والـ ــا  الف ـ ــادل املمارسـ ــجيع تبـ ــ ة، وتشـ ــة لا  الصـ ــةوك الدوليـ الصـ

ــتفادة ــا       املسـ ــائر املنظمـ ــديرا  وسـ ــة املِّـ ــتا جلنـ ــوا  منـ ــ  قنـ ــة لا   عـ ــة والدوليـ اإلق يميـ
 ـــمن إطـــار الواليـــا  املســـندة إليتـــا، ألغـــراض منـــتا حتســـ  فتـــم آثارفـــا احمل يـــة   الصـــ ة،
 الوطنية؛ وع 

تةثي  اجلتود املبذولة يف سيال برامج التنمية الطوي ـة األمـد واملسـتدامة مـن      ( ) 
باملِّـديرا ، مبـا فيتـا    االقتصـادية  ـوطا فيمـا يتع ـق     -أجل التصد  ألشد العوامل االجتماعيـة 

البطالة والتتمي  االجتماعا، اليت تةن أن تسـتو تا الحقـا التنظيمـا  اإلجراميـة ال ـالعة يف      
 اجلرائم املتص ة باملِّديرا ؛

تشــجيع جلنــة املِّــديرا  ع ــى النظــر، حســا االقت ــاء، يف مراجعــة املبــادمل   (ث) 
واليـة كـل   ة لا  الصـ ة،  ـمن نطـال    بالتعـاون مـع كيانـا  األمـم املتحـد      القائمـة التوجيتية 

، وووغ مبادمل توجيتية جديدة بشأن  ت   جوانـا مشـة ة املِّـديرا  العامليـة حيثمـا      منتا
ــد التعــاون الــدو     للــ  اقت ــ  اااجــة ــة املعنيــة وتوطي ــة تعزيــز قــدرة الســ طا  الوطني ، بوي

 والتعاون ب  الوكاال ؛
إدراك مـدى ا ثـار السـ بية لالجتـار     تعزيز تبـادل املع ومـا  مـن أجـل حتسـ        ( ) 

ــارا         ــة واقتصــادية وآث ــارا وــحية واجتماعي ــيت تشــمل آث ــا  وــورية مــن املِّــديرا ، وال بةمي
ــق ــالمة تتع ـ ــال،      بالسـ ــوري النطـ ــار الصـ ــة االجتـ ــة ملةافحـ ــدابري فعالـ ــتحداث تـ ــل اسـ ــن أجـ ، مـ
 االقت اء؛ عند

ة وا يئـة الدوليـة ملراقبــة   مناشـدة مةتـا األمـم املتحـدة املعـ  باملِّـديرا  واجلرتـ        (ل) 
املِّديرا  ومنظمة الصحة العاملية وسائر كيانا  األمم املتحدة اليت لديتا خـ ا  تقنيـة وعم ياتيـة    

الـدول الـيت    ، إسـداء املشـورة واملسـاعدة إىل   ويف إطـار واليااـا   لا  و ة أن تواول، عنـد الط ـا  
ألحةـــام االتفاقيـــا  الدوليـــة ملراقبـــة     ث سياســـااا املتع قـــة باملِّـــديرا  امتثـــاالً   ديتراجـــع وحتـــ 
ــديرا ، ــز        املِّـ ــتا تعزيـ ــائل منـ ــة، بوسـ ــا الوطنيـ ــدول واحتياجااـ ــ  الـ ــا  ت ـ ــاة أولويـ ــع مراعـ مـ

 مســـتندة إىلتعتمـــد  الـــدول مـــن سياســـا   مـــا املع ومـــا  واملمارســـا  الف ـــ ى بشـــأن تبـــادل
 .ع مية أدلة
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 واملشتركة دأ املسرولية العامةتوويا  عم ية بشأن توطيد التعاون الدو  القائم ع ى مب

نبذله من جتود ع ى عيع األوعدة، باالستناد إىل مبـدأ   ما نعاود تأكيد التزامنا بدعم - 6
بصـورة   ومواجتتـتا املسرولية العامة واملشتركة، من أجل التصـد  ملشـة ة املِّـديرا  العامليـة     

 فعالة وتعزيز التعاون الدو ، ونووا  ذ  الواية باختال التدابري التالية:
صــة وا ادفــة والفعالــة واملســتدامة حبيــث     صيتــدعيم املســاعدة التقنيــة املتِّ   )أ( 

تشمل، عند االقت اء، تقدمي مساعدة مالية كافية وتوفري خـدما  التـدريا وبنـاء القـدرا      
لوجيـة ل ب ـدان الطالبـة، مبـا فيتـا ب ـدان العبـور، مـن خـالل مةتـا           واملعدا  والدراية التةنو

األمم املتحدة املع  باملِّديرا  واجلرتة وبالتعاون معه، وكذل  مـع منظمـة الصـحة العامليـة     
ــار         ــة لا  الصــ ة،  ــمن إط ــة واإلق يمي ــا  الدولي ــم املتحــدة واملنظم ــا  األم وســائر كيان

عدة الــدول األع ــاء ع ــى معاجلــة جوانــا مشــة ة الواليــا  املســندة إليتــا، مــن أجــل مســا
االقتصــادية وحقــول اإلنســان  - املِّــديرا  العامليــة املتع قــة بالصــحة والشــرون االجتماعيــة 

 ؛بصورة فعالة والعدالة وإنفال القانون
اجلنـــو  ب ـــدان الشـــمال واجلنـــو  وفيمـــا بـــ  ب ـــدان تعزيـــز التعـــاون بـــ   ) ( 
ــاون ــدول األ   والتعـ ــ  الـ ــا بـ ــائر      الثالثـ ــة وسـ ــة الدوليـ ــاط التنميـ ــع أوسـ ــاون مـ ــاء، بالتعـ ع ـ
 ومواجتتــتا، مــن أجــل التصــد  ملشــة ة املِّــديرا  العامليــة   املصــ حة الرئيســية لا  اجلتــا 

 بصورة فعالة؛
ــام، عــ  قنــوا  منــتا جلنــة املِّــديرا ، وكــذل  فيئااــا الفرعيــة عنــد          ) (  القي

ملمارســا  اجليــدة والــدروس املســتفادة بــ   االقت ــاء، بتــدعيم التبــادل املنــتظم ل مع ومــا  وا 
االختصاوي  الـوطني  مـن  ت ـ  امليـادين وع ـى عيـع املسـتويا  مـن أجـل التنفيـذ الفع ـا            
لنـتج متةامــل ومتــوا ن إ اء مشـة ة املِّــديرا  العامليــة وجوانبـتا املِّت فــة، والنظــر يف تــدابري    

 أولئ  االختصاوي ؛إ افية من أجل  يادة تستيل إجراء مناقشا  يفدية ب  
تشجيع جلنة املِّديرا  ع ى اإلسـتام،  ـمن نطـال الواليـا  املسـندة إليتـا،        )د( 

ع ــى  ،دعــم االســتعراض املوا ــيعا ل تقــدم احملــر  بشــأن أفــدات التنميــة املســتدامة  متابعــة يف 
ــ            ــتا، وإتاحــة ت  ــراب  بين ــدات وأوجــه الت ــ  األف ــة ت  ــاة تةام ي ــع مراع ــاملا، م الصــعيد الع

ــع املســتوى    املع ــدى السياســا الرفي ــا  ل منت ــة املســتدامة    وم ــ  بالتنمي ــن خــالل اإلطــار   املع م
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حــدة املعــ  باملِّــديرا  واجلرتــة تشــجيع جلنــة املِّــديرا  ومةتــا األمــم املت  )ف( 
ا مع سائر كيانـا  األمـم املتحـدة لا  الصـ ة واملرسسـا  املاليـة       مع ى امل ا يف  يادة تعاو 

ا الـدول األع ـاء ع ـى وـوغ     ما، عنـد مسـاعدا  مـ نطال الواليا  املسـندة إليت   منالدولية، 
 . نة بشأن املِّديرا وتنفيذ استراتيجيا  وسياسا  وبرامج وطنية شام ة ومتةام ة ومتوا

 
توويا  عم ية بشأن التنمية البدي ة؛ والتعاون اإلق يما واألقاليما والدو  بشـأن سياسـة   

 االقتصادية - متوا نة ولا  توجه إمنائا يف مراقبة املِّديرا ؛ ومعاجلة املسائل االجتماعية
لا  الصـــ ة  االقتصـــادية - نعـــاود تأكيـــد التزامنـــا مبعاجلـــة املســـائل االجتماعيـــة      - 7

رة وبصـنع املِّـديرا  وإنتاجتـا    ديباملِّديرا ، واملتع قة بالزراعة غري املشروعة ل نباتـا  املِّـ  
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، من خـالل تنفيـذ سياسـا  وبـرامج طوي ـة األمـد وشـام ة        

وتنمية بدي ـة  ومستدامة وإمنائية التوجه ومتوا نة ملراقبة املِّديرا ، تشمل برامج تنمية بدي ة 
وقائية عند االقت اء، تندر   ـمن إطـار اسـتراتيجيا  مسـتدامة ملراقبـة احملاوـيل، ونووـا        

 باختال التدابري التالية:
 

 اديتوادية والتنمية البديلة - املسائل اد تما ية
استتدات الزراعة غري املشروعة ل محاويل املستِّدمة يف إنتـا  املِّـديرا     )أ( 

 مشـروعة، ومعاجلـة العوامـل لا  الصـ ة، بتنفيـذ اسـتراتيجيا  شـام ة        وونعتا بصـورة غـري  
ادت إىل ختفي  حدة الفقر وتـدعيم سـيادة القـانون و ـمان وجـود مرسسـا  وخـدما         
ــام ة ل جميــع، حســا االقت ــاء،          ــة وأطــر مرسســية خا ــعة ل مســاءلة وفعالــة وش عمومي

سـةانية املتـأثرة واملست ـعفة بتـوفري     والترويج لتنمية مستدامة ترما إىل تعزيز رفـا  الفئـا  ال  
 بدائل مشروعة؛

تشجيع الترويج لنمو اقتصاد  شـامل ل جميـع، ودعـم املبـادرا  الـيت تسـتم        ) ( 
يف الق اء ع ى الفقر ويف استدامة التنمية االجتماعية واالقتصـادية، واسـتحداث تـدابري ل تنميـة     

ــع     ــة ومشــول اجلمي ــبت التحتي ــة، وحتســ  ال ــة، والتصــد    الريفي ــة االجتماعي باخلــدما  وااماي
ووـنع املِّـديرا  واملـرثرا  العق يـة وإنتاجتـا      غـري املشـروعة   يترتـا ع ـى  راعـة احملاوـيل      ملا

بصورة غري مشروعة من عواقا  ارة بالبيئـة، مـع إشـراك اجملتمعـا  احمل يـة يف للـ ، والنظـر        
يف اختال تدابري طوعيـة ل تـرويج ل منتجـا  املتأتيـة مـن التنميـة البدي ـة، مبـا فيتـا التنميـة البدي ـة            

الووول إىل األسوال، مبا يتوافق مـع قواعـد التجـارة    الوقائية، حسا االقت اء، لةا يتيسر  ا 
املتعددة األطرات املعمول هبا ومع أحةام القانون الوط  والـدو ،  ـمن إطـار اسـتراتيجيا      

 املِّديرا ؛ ملراقبةشام ة ومتوا نة 



A/RES/S-30/1  ع ى حنو فعَّالالتزامنا املشترك بالتصدي  ملشة ة املِّديرا  العاملية ومواجتتتا 
 

29/31 

فــذ   ق ــق مــن أن الزراعــة غــري املشــروعة ل محاوــيل ووــنع ال اإلعــرا  عــن ) ( 
يف  جسـيمة حتـديا    ثـل  تـزال   ال أمـور جتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة     وتو يعتا واال احملاويل

ــة التصــد  مل ــتا شــة ة املِّــديرا  العاملي ــرار باااجــة إىل  ، ومواجتت ــز اســتراتيجيا   واإلق تعزي
إبـادة  مـن بـ  ع ـة أمـور تـدابري ل تنميـة البدي ـة و        تت ـمن  تةـن أن  ،مستدامة ملراقبة احملاوـيل 
بدرجـة   تاغري مشـروعة وخف ـ  بصورة منع  راعة احملاويل  من أجل ،احملاويل وإنفال القانون
ع ــى املبذولــة اااجــة إىل تةثيــ  اجلتــود املشــتركة  كــذل  اإلقــرار بو ،كــبرية وقاب ــة ل قيــاس

ــدو    الصــعيد ــوط  واإلق يمــا وال ــدأ املســرولية العامــة واملشــتركة  بصــورة أمشــلال ، ، وفقــا ملب
 الوقائية املناسبة، وتعزيز وحتس  تنسيق املسـاعدة املاليـة   األدوا  والتدابري بوسائل منتا اعتماد
 من أجل التصد   ذ  التحديا ؛ العم ية املنحى،والتقنية وال امج 

النظر يف و ع وتنفيذ برامج شام ة ومسـتدامة ل تنميـة البدي ـة، تشـمل بـرامج       (د) 
مة ملراقبـة احملاوـيل اـدت إىل    ل تنمية البدي ة الوقائية عند االقت اء، لدعم اسـتراتيجيا  مسـتدا  

غـري مشـروعة وسـائر األنشـطة غـري املشـروعة املتصـ ة باملِّـديرا          بصورة منع  راعة احملاويل 
وتق يصتا تق يصًا شديدًا وع ى حنو مستدمي وقابل ل قياس، مع  ـمان  ةـ  اجملتمعـا  احمل يـة     

ــأثرة، مبــا  ــاام  املت ــ  خــالل ت ــ  مــن  ،فيتــا املزارعــون وتعاوني ــو لِّيتم  ال امج وامــتالكتم  ــا وت
لدى اجملتمعا  احمل ية املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة أو املعر ـة       ما مسروليتتا، ولل  مبراعاة

خلطرفــا مــن مــواطن  ــع  واحتياجــا  خاوــة، بالتعــاون مــع مةتــا األمــم املتحــدة املعــ    
ظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج     باملِّديرا  واجلرتة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة ومن 

ومـع و ـع السياسـا  وخطـ       ،األمم املتحدة اإلمنـائا وسـائر املنظمـا  الدوليـة لا  الصـ ة     
العمل اإلمنائية الوطنية واإلق يميـة يف االعتبـار، بويـة اإلسـتام يف بنـاء يفتمعـا  مسـاملة وشـام ة         

ــل      ــة املســتدامة وتتث ــق مــع أفــدات التنمي ــة، مبــا يتواف ــع وعادل ــدو   ل جمي ــانون ال ألحةــام الق
 والوط  املنطبقة لا  الص ة؛

ــام ة      )ف(  ــرامج شـ ــدعم بـ ــدو  لـ ــا والـ ــا واإلق يمـ ــاون دون اإلق يمـ ــد التعـ توطيـ
ا أساسـيًّ  ومستدامة ل تنمية البدي ة، مبا فيتا التنمية البدي ة الوقائية عند االقت اء، باعتبارفا جـزءاً 

ية ومراقبة احملاويل، بوية تعزيز الناتج اإللا  لت ـ   من أ ي استراتيجيا  ناجحة يف يفا  الوقا
يف املنـاطق املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة ل محاوـيل املسـتِّدمة يف إنتـا           ال امج، خصووًا

املتحـدة   املِّديرا  واملرثرا  العق ية واملعر ـة خلطـر ت ـ  الزراعـة، مـع مراعـاة مبـادمل األمـم        
 ؛(21)اإلرشادية بشأن التنمية البدي ة

_______________ 

 .، املرفق68/196القرار  (21)
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توطيد التعاون اإلق يما والـدو  ع ـى دعـم بـرامج التنميـة البدي ـة املسـتدامة،         (و) 
ــة    ــا التنمي ــا فيت ــة مب ــة       البدي  ــا  املعني ــع اجلت ــع عي ــق م ــاون وثي ــد االقت ــاء، يف تع ــة عن الوقائي

املص حة ع ى الصعيد احمل ا والوط  والدو ، وتطوير املمارسـا  الف ـ ى وتباد ـا بويـة      لا 
عيع الـدروس املسـتفادة   مبادمل األمم املتحدة اإلرشادية بشأن التنمية البدي ة، مع مراعاة  تنفيذ

ــة الــوافرة يف يفــال   ا بصــفة خاوــةاستِّ صــتتواملمارســا  الف ــ ى الــيت   الب ــدان لا  التجرب
يف ، املعقـود  املـر ر الـدو  الثـاين املعـ  بالتنميـة البدي ـة       أسـفر عنـه   مـا  ومراعـاة التنمية البدي ـة،  

 ؛2015 تشرين الثاين/نوفم  24إىل  19تاي ند يف الفترة من 
تشــجيع البحــوث الــيت جتريتــا الــدول، بوســائل منــتا التعــاون مــع مةتــا          ( ) 
املتحــدة املعــ  باملِّــديرا  واجلرتــة وســائر كيانــا  األمــم املتحــدة واملنظمــا  الدوليــة   األمــم

مع املدين، من أجـل فتـم العوامـل الـيت تسـتم      واإلق يمية واملرسسا  األكادتية ومنظما  اجملت
مــن يف  راعـة احملاوـيل غـري املشــروعة فتمـا أف ـل، يراعـا اخلصووــيا  احمل يـة واإلق يميـة، و        

حتســ  عم يــا  تقيــيم أثــر بــرامج التنميــة البدي ــة، مبــا فيتــا التنميــة البدي ــة الوقائيــة عنــد  أجــل 
ل منـتا اسـتِّدام مرشـرا  التنميـة البشـرية      االقت اء، بويـة  يـادة فعاليـة ت ـ  الـ امج، بوسـائ      

لا  الصــ ة واملعــايري املتع قــة باالســتدامة البيئيــة وغريفــا مــن املقــايي  مبــا يتوافــق مــع أفــدات   
 التنمية املستدامة؛

 
التعااااون الااات يل واملااااس مااان أ ااال  يا اااات شااااملة ومتوازناااة و ات تو ااا  إ اااائ     اااا   

 املخدِّرات وبدائل ايتوادية  دية
النظـر يف ترسـيم منظـور إمنـائا  ـمن إطـار سياسـا  وبـرامج وطنيـة شـام ة            ح() 

ومتةام ة ومتوا نة بشأن املِّديرا ، لةا يتست التصد  لألسبا  والعواقا املرتبطة بزراعـة  
املِّديرا  وونعتا وإنتاجتا واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، وللـ  بوسـائل منـتا معاجلـة         

ع ى األفراد واجملتمعـا  احمل يـة واجملتمـع كةـل، والـيت تةـن أن تشـمل        عوامل اخلطر اليت ترثر 
عــدم تــوافر اخلــدما  وعــدم ت بيــة االحتياجــا  مــن الــبت التحتيــة وحــوادث العنــ  املرتبطــة     
باملِّـــديرا  واالســـتبعاد والتـــتمي  والتفةـــ  االجتمـــاعا، مـــن أجـــل اإلســـتام يف التـــرويج 

 جملتمعا  مساملة وشام ة ل جميع؛
حـــث املرسســـا  املاليـــة الدوليـــة لا  الصـــ ة وكيانـــا  األمـــم املتحـــدة         (ط) 

تقديمـه   مـا  واملنظما  غري ااةومية والقطاع اخلاك، حسـا االقت ـاء، ع ـى النظـر يف  يـادة     
املـرن، لتنفيـذ بـرامج شـام ة ومتوا نـة ولا       و، بطرائـق منـتا التمويـل الطويـل األمـد      من دعـم 

بدائل اقتصادية يفدية، وخصووًا بـرامج تنميـة   إلاد را  ومةافحة املِّدييفال توجه إمنائا يف 
بدي ة، تشـمل عنـد االقت ـاء بـرامج تنميـة بدي ـة وقائيـة، تسـتند إىل االحتياجـا  واألولويـا            
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الوطنيــة املســتبانة، لصــا  املنــاطق والفئــا  الســةانية املتــأثرة بالزراعــة غــري املشــروعة حملاوــيل  
يـة منعتـا وااـد منـتا والق ـاء ع يتـا، وتشـجيع الـدول ع ـى أن          املِّديرا  أو املعر ة  ـا، بو 

 تظل، إىل أقصى مدى ممةن، شديدة االلتزام بتمويل ت   ال امج؛
تشجيع استحداث بدائل اقتصـادية يفديـة، خصووـًا لصـا  اجملتمعـا  احمل يـة        ( ) 
لزراعة غري املشروعة حملاويل املِّديرا  وغريفا من األنشطة غري املشروعة املتصـ ة  من ااملتأثرة 

بـرامج تنميـة بدي ـة    و ع يف املناطق اا رية والريفية، بوسائل منتا أو املعرَّ ة  ا باملِّديرا  
شام ة، والنظر  ذ  الواية يف تدخال  لا  توجه إمنـائا، مـع  ـمان انتفـاع الرجـال والنسـاء       

ــة واخلــدما        هبــا ــبت التحتي ــتا تــوفري فــرك عمــل وحتســ  ال ع ــى قــدم املســاواة، بوســائل من
ــة مــن اســتِّدام األرا ــا وامتالكتــا      ــة األساســية و ةــ  املــزارع  واجملتمعــا  احمل ي العمومي
قانونيا، مما سيساعد أي ًا ع ى منع الزراعة غري املشروعة وسـائر األنشـطة املتع قـة باملِّـديرا      

 حجمتا أو الق اء ع يتا؛ أو تق يع
تنمية ح رية مستدامة لصـا  الفئـا  املت ـررة     مبادرا النظر يف استحداث  (ك) 

باألنشطة غري املشروعة املتع قة باملِّـديرا ، مـن أجـل تعزيـز مشـاركة النـاس يف منـع اجلرتـة،         
 وتــوفرييع وتشــجيع االبتةــار وريــادة املشــار  ،وتعزيــز تالحــم اجملتمــع احمل ــا واايتــه وســالمته 

 فرك العمل؛
ابتةاريـة مـع القطـاع اخلـاك واجملتمـع       يـة كا  ومبـادرا  تعاون االترويج لشر (ل) 

املــدين واملرسســا  املاليــة الدوليــة مــن أجــل ايئــة فــروت أكثــر مراتــاة لالســتثمار اإلنتــاجا     
ــأثرة       ــة املت ــا  احمل ي ــاطق واجملتمع ــرك عمــل يف املن ــوفري ف ــنا ــادت إىل ت ــة املِّــدير  م ا   راع

سائر األنشـطة غـري املشـروعة املتصـ ة     ومن وإنتاجتا وونعتا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة 
، بوية منع ت   األنشطة أو تق يع حجمتا أو الق اء ع يتا، ومـن  ، أو املعرَّ ة  اباملِّديرا 

 .أجل تبادل املمارسا  الف  ى والدروس املستفادة واخل ا  واملتارا  يف فذا الشأن
نعــر  عــن تقــديرنا ملــا اتســم  بــه عم يــة التح ــري ل ــدورة االســتثنائية، الــيت تولــ      - 8

قياداا جلنة املِّديرا  بدعم وإرشاد ومشاركة من رئـي  اجلمعيـة العامـة، مـن مشـول ل جميـع       
 .وشفافية وانفتاح، وجلميع املسامها  يف فذ  العم ية التح ريية

ية لتنفيذ التووـيا  العم يـة املـذكورة أعـال ،     نع ن عزمنا ع ى اختال اخلطوا  ال رور - 9
يف تشارك وثيق مع منظما  األمم املتحدة وسائر املنظما  ااةومية الدولية واجملتمـع املـدين،   
وع ى إطالع جلنة املِّديرا ، بصفتتا فيئـة األمـم املتحـدة الـيت تتـوىل املسـرولية الرئيسـية عـن         

 ، يف الوقــ  املناســا ع ــى املع ومــا  املتع قــة  تقريــر السياســا  يف شــرون مراقبــة املِّــديرا 
 م احملر  يف تنفيذ فذ  التوويا .دُّبالتق

 


