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نشــجِّع كيانات األمم املتحدة ذات الصــلة واملؤســســات املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية   
ــــــهامات، كل ضــــــمن نطاق واليته، يف أعمال اللجنة  والدولية املعنية على تقدمي املزيد من اإلس

وجهود الدول األعضاء الرامية إىل التصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، بناء على طلبها، 
وتوطيد التعاون الدويل والتعاون فيما بني الوكاالت، ونشــجعها على إتاحة املعلومات ذات الصــلة 

ضمن منظومة األمم املتحدة على مجيع املستويات فيما  للجنة، بغية تسهيل عملها وتعزيز االتساق 
   يتعلق مبشكلة املخدِّرات العاملية؛

ومتابعة هلذا اإلعالن الوزاري، نعقد العزم على أن نســــتعرض يف إطار جلنة املخدِّرات، يف   
التزاماتنا الســياســاتية الدولية املتعلقة باملخدِّرات، مجيع ، التقدم الذي أحرزناه يف تنفيذ ٢٠٢٩  عام

  .٢٠٢٤منتصف املدة يف إطار جلنة املخدِّرات يف عام مع إجراء استعراض يف 
    

   ٦٢/١القرار     
تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية الشاملة ملراقبة السالئف     

    املستخدمة يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع 
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
رات واملؤثِّرات العقلية غري املشروع يف املخدِّ االتِّجارم املتحدة ملكافحة إىل اتفاقية األم إذ تشري  
منها، اليت ترســـي مبادئ وآليات للتعاون واملراقبة على الصـــعيد  ١٢وخباصـــة املادة  )١٢(،١٩٨٨ لســـنة

  الدويل بشأن املواد اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخدِّرات واملؤثِّرات العقلية،
غري املشـــــروع بالســـــالئف  االتِّجارإىل مجيع االلتزامات املتصـــــلة مبنع  أيضـــــاإذ تشـــــري و  

بشـــأن التعاون الدويل صـــوب  الواردة يف اإلعالن الســـياســـي وخطة العمل اوتســـريبها، بصـــيغته
والبيان الوزاري  )١٣(،٢٠٠٩اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

بشأن  ٢٠١٤ك الصادر عن االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف عام املشتر
 والوثيقة اخلتامية للدورة االســـتثنائية )١٤(،تنفيذ الدول األعضـــاء لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل

لة ، املعنونة "التزامنا املشــــــترك بالتصــــــدِّي ملشــــــك٢٠١٦للجمعية العامة املعقودة يف عام  الثالثني
   )١٥(املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"،

على ضــرورة اختاذ التدابري املناســبة من أجل التصــدي ملســألة تســريب الســالئف  دوإذ تشــدِّ  
غري مشــروع وكذلك إســاءة اســتعماهلا، ومن  على حنوهبا  االتِّجاراخلاضــعة للمراقبة الدولية وصــنعها و

__________ 
  .٢٧٦٢٧م ، الرق١٥٨٢املرجع نفسه، املجلد   )١٢(  
  )، الفصل األول، القسم جيم.E/2009/28( رات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيدِّتقرير جلنة املخانظر   )١٣(  
)، الفصل األول، E/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١٤(  

  القسم جيم.
  .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )١٥(  
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صـــنع  من أجلالئف األولية والســـالئف التعويضـــية أو البديلة أجل التصـــدي إلســـاءة اســـتعمال الســـ
 املخدِّرات على حنو غري مشروع،

، الذي ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٠خ ، املؤر٥٩/١٦٢َّإىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري  
ملكافحة تســريب  شــغيليةعضــاء إجراءاهتا الرقابية التنظيمية والتأوصــت فيه اجلمعية بأن تطوِّر الدول األ

تاج املخدِّ ية إىل إن يائ ها املواد الكيم غري مشــــــروع، أو أن تزيد من تكييف على حنو رات أو صــــــنع
جمددًا أمهية اســــــتخدام مجيع الوســــــائل أو التدابري القانونية املتاحة ملنع فيه  تدأكَّاإلجراءات، و  تلك

غري مشروع، باعتبار ذلك ملخدِّرات على حنو من التجارة املشروعة إىل صنع ا لكيميائيةاملواد اتسريب 
ينخرطون منع من ، وهبا االتِّجاررات والستراتيجيات الشاملة ملكافحة تعاطي املخدِّأساسيا من ا عنصرا

  كيميائية، من احلصول على السالئف ال االخنراط فيهغري املشروعة أو حياولون  خدِّراتجتهيز امليف 
مًا   ية  وإذ حتيط عل يائ بالســــــالئف الكيم لث املعين  ثا لدويل ال ية للمؤمتر ا تام قة اخل بالوثي

  ، ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤إىل  ٢١واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة، الذي ُعقد يف بانكوك من 
التعاون  عززقرارات األمم املتحدة اليت أهابت فيها بالدول األعضاء أن تمجيع إىل  وإذ تشري  

هبا على حنو غري مشــــروع،  االتِّجاررات وصــــنع املخدِّإنتاج والدويل واإلقليمي من أجل مكافحة 
بوســـائل منها تعزيز الرقابة على التجارة الدولية يف الســـالئف الكيميائية اليت يكثر اســـتخدامها يف 

من لدولية املشروعة صنع املخدِّرات غري املشروع، ومنع حماوالت تسريب هذه املواد من التجارة ا
  استخدامها على حنو غري مشروع، لأج

رات رات واملؤثِّإزاء النطاق املثري للجزع إلنتاج وصــــــنع املخدِّ قلقها وإذ تؤكد من جديد  
االصــــــطناعية، على حنو غري مشــــــروع على خدِّرات العقلية، مبا يف ذلك اهلريوين والكوكايني وامل

صعيد العاملي صنع املخدِّرات وما يرتبط بذلك من  ،ال ستخدمة يف  سالئف الكيميائية امل سريب لل ت
  ،ومن طلب غري مشروع عليها رات العقلية على حنو غري مشروعواملؤثِّ

 ســــــيما ، والاملواد الكيميائيةالعدد املتزايد من حماوالت تســــــريب هذه  وإذ تالحظ بقلق  
  ،٢٠١٦منذ عام اخلل،  أهنيدريد
والتحديات يف جمال مراقبة الســــــالئف، مبا يف ذلك  بأحدث االجتاهات وإذ حتيط علمًا  

  إساءة استعمال اجلماعات اإلجرامية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
سلِّ   صناعة والتجارة، إىل احلصول على  موإذ ت سيما لدى قطاعي ال شروعة، ال  باحلاجة امل

ؤثرات العقلية على حنو غري رات وامليف صـــــنع املخدِّ هاماســـــتخدا يكثرالســـــالئف الكيميائية اليت 
من القنوات املشروعة  هذه املواد لقطاع اخلاص يف منع تسريبا الذي يؤديه مشروع، والدور اهلام

  هبا، االتِّجاروها لصنع
إطار يف به اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ضـــــطلع بالعمل اهلام الذي ت وإذ تســـــلِّم أيضـــــًا  

اليت يكثر الكيميائية الوصــــــل العاملية للمراقبة الدولية للســــــالئف باعتبارها جهة  التعاهدية تهاوالي
  استخدامها يف صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية على حنو غري مشروع،
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سيق اجلهود  وإذ حتيط علما مع التقدير   ضطلع به مبادرة ميثاق باريس يف تن بالعمل الذي ت
منع تســريب الســالئف املســتخدمة يف يف فيونية وغري املشــروع باملواد األ االتِّجارمن أجل مواجهة 

  غري مشروع،على حنو هلريوين صنع ا
النتائج اإلجيابية اليت حتققت حىت اآلن من خالل مشـــــروع  مع التقدير ًاأيضـــــ وإذ تالحظ  

رات بالتعاون مع الدول "، اللذين استهلتهما اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّكوهيجن"بريزم" ومشروع "
لمنشطات األمفيتامينية لالقضاء على تسريب السالئف املستخدمة يف الصنع غري املشروع من أجل 

  لهريوين والكوكايني،لو
لدول األمجيع  حتثُّ  -١   مة طرافا عد اخلطوات الالز قا أل ،اليت مل تتخذ ب حكام طب

ع يف املخدِّرات غري املشـــرو االتِّجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٢(أ) من املادة  ١٠الفقرة 
  على القيام بذلك؛ )١٢(،١٩٨٨ واملؤثِّرات العقلية لسنة

الدول األعضاء على مواصلة اإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدولية ملراقبة  عتشجِّ  -٢  
وخاصة من خالل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال  التعاهدية، تهاإطار والييف املخدِّرات، 

  يب املباشر لإلبالغ املسبق عن تصدير السالئف الكيميائية؛احلاسو
تدابري املالئمة لتعزيز التعاون الدويل وتبادل  تدعو  -٣   لدول األعضـــــــاء إىل اختاذ ال ا

املعلومات فيما يتعلق بالتعرف على الدروب وأساليب العمل اجلديدة للتنظيمات اإلجرامية الضالعة 
يائية اليت يكثر اســـتخدامها يف صـــنع املخدِّرات واملؤثِّرات يف تســـريب أو هتريب الســـالئف الكيم

العقلية على حنو غري مشـــروع، مبا يف ذلك بالتســـجيل يف نظام اإلخطار حبوادث الســـالئف، الذي 
رات، واســـتخدامه كوســـيلة للتشـــارك بانتظام يف املعلومات عن وضـــعته اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّ

  ف الكيميائية؛احلوادث اليت تتعلق بالسالئ
التنظيم ب ا املعنيةبني ســـلطاهتفيما الدول األعضـــاء إىل تعزيز التعاون  تدعو أيضـــًا  -٤  

املعلومات بشــــأن حوادث الســــالئف، يف أقرب وقت ممكن  تبادلالرقايب وإنفاذ القانون من أجل 
اذ إجراءات ميكن االستناد إليها يف اختعلى وجه اخلصوص، تقدمي تفاصيل عملياتية  ،كذلكعمليًّا و

  متكِّن من إجراء حتقيقات من أجل املتابعة؛و
الدول األعضـــاء على مواصـــلة تعزيز التشـــريعات الوطنية والتدابري اإلدارية  حتثُّ  -٥  

صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية  ستخدم يف  سالئف اليت ت سسية املتعلقة مبراقبة ال على واألطر املؤ
م ُظ، وتشــدِّد على ضــرورة أن تعزِّز الدول األعضــاء ُن١٩٨٨ســنة  غري مشــروع، عمًال باتفاقية حنو

ذلك على مســـتوى التوزيع الداخلي ويف نقاط دخول وخروج الســـالئف  يف  مبا ،الرصـــد واملراقبة
  ز النقل اآلمن هلذه املواد؛ يتعز من أجل تخذ تدابريأن تو ،الكيميائية
ية ملراقبة املخدِّرات، بالت تدعو  -٦   لدول ئة ا عاون مع الدول األعضـــــــاء ويف إطار اهلي

فريق خرباء عامل يتألف من أصحاب املصلحة من ل، إىل الدعوة إىل عقد اجتماع التعاهدية تهاوالي
من أجل اســـتكشـــاف إمكانية تطبيق طرائق  ،القطاعني العام واخلاص ومن التخصـــصـــات املناســـبة
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ى هذه االقتضـــاء، وجدو ســـبحمبتكرة لرصـــد الســـالئف الكيميائية، وال ســـيما أهنيدريد اخلل، 
 من أجل منع تســــريب هذه الســــالئف، ،مالءمتهاو هاتكاليفمع مراعاة العملية وفعاليتها، الطرائق 
  ؛لجنة يف دورهتا الثالثة والستنيالإىل هبذا الشأن  اتقرير ويقدِّم

ــــاعدة  تطلب  -٧   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل مس
األعضاء يف جهودها الرامية إىل الوفاء جبميع االلتزامات املتعلقة مبراقبة السالئف، على النحو الدول 

ن يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة املبيَّ
صـــــــادر عن والبيان الوزاري املشــــــترك ال )١٣(،٢٠٠٩ملواجهة مشــــــكلة املخدِّرات العاملية لعام 

بشأن تنفيذ الدول األعضاء  ٢٠١٤االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدِّرات يف عام 
ـــتثنائية ) ١٤(لإلعالن الســـياســـي وخطة العمل، للجمعية العامة الثالثني والوثيقة اخلتامية للدورة االس

املخدِّرات العاملية ومواجهتها ، املعنونة "التزامنا املشــترك بالتصــدِّي ملشــكلة ٢٠١٦املعقودة يف عام 
  )١٥(؛فعَّال" على حنو
الدول األعضــاء إىل النظر يف إنشــاء وتعزيز الشــراكات مع منصــات شــبكية  تدعو  -٨  

بني هذه املنشـــآت وزبائنها من أجل منع اســـتخدام هذه تربط تربط املنشـــآت التجارية فيما بينها و
  ؛رات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروعدِّصنع املخ ألغراضبالسالئف  االتِّجاراملنصات يف 

لى الترويج لوضع مدونات طوعية لقواعد السلوك لدى عالدول األعضاء  تشجِّع  -٩  
 ختص مدونة طوعية صــــــوغ ملبادئ التوجيهية بشــــــأنمع مراعاة اقطاع الصــــــناعات الكيميائية، 

راقبة املخدِّرات، بغية التشجيع على ، الصادرة عن اهليئة الدولية ملالكيميائية ةلصناعا ات يفاملمارس
ومنع تســـريبها إىل  املواد الكيميائيةبيع أنشـــطة التحلِّي بروح املســـؤولية يف املمارســـات التجارية و

  ؛املشروعة لصنع املخدِّرات القنوات غري
الدول األعضـــاء وســـائر اجلهات املاحنة إىل النظر يف توفري موارد من خارج تدعو   ‐١٠  
  غراض املذكورة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.امليزانية لأل

    
    ٦٢/٢القرار     
تعزيز القدرة على الكشف عن العقاقري االصطناعية املوجهة إىل االستعمال    

   الطيب وحتديد ماهيتها من خالل زيادة التعاون الدويل غري
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
رات العاملية، وخباصــــة األخطار الكبرية اليت يشــــكلها إنتاج مشــــكلة املخدِّ نَّبأ إذ تســــلِّم  

، مبا فيها املؤثِّرات النفســـــانية اجلديدة املوجهة إىل االســـــتعمال غري الطيب املخدِّرات االصـــــطناعية
ـــــنعها و ـــــطات األمفيتامينية، وص ـــــطناعية واملنش هبا على حنو غري  االتِّجارواملؤثِّرات األفيونية االص

   وعلى رفاه البشرية، نيثل خطرًا شديدًا على الصحة والسالمة العموميتمشروع، ال تزال مت


