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    املجلس االقتصادي واالجتماعي إليهااملسائل اليت ُيوجَّه انتباه   -باء  
ُيوجَّــه انتبــاه املجلس االقتصــــــــادي واالجتمــاعي إىل القرارات واملقرَّرات التــاليــة اليت   -٢

  :اللجنة  اعتمدهتا
    

      ٦٣/١القرار     
تعزيز جهود الدول األعضاء الرامية إىل التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية     

التدابري املتصلة خبفض العرض، من خالل الشراكات ومواجهتها، وخصوصا 
     الفعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول  ١٩٦١على أنَّ االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة  إذ تشــدِّد  

ـــنة  ـــنة  )٢(،١٩٧٢س واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  )٣(،١٩٧١واتفاقية املؤثِّرات العقلية لس
ة وغري ذلك من الصــــكوك الدولي )٤(،١٩٨٨غري املشــــروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لســــنة 

  ذات الصلة، تشكِّل حجر الزاوية يف النظام الدويل ملراقبة املخدِّرات،
إىل أنَّ اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين وإذ تشري   

واإلعالن السياسي وخطة  )٥(املكرسة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية مواجهة مشتركة، ١٩٩٨لعام 
 )٦(عمل بشــأن التعاون الدويل صــوب اســتراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشــكلة املخدِّرات العامليةال

ـــتوى، يف عام ٢٠٠٩لعام  ـــتعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املس ـــترك املنبثق عن اس ، والبيان الوزاري املش
سي وخطة العمل،٢٠١٤ سيا تامية للدورة االستثنائية والوثيقة اخل )٧(، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن ال

املعنونة "التزامنا املشــــترك بالتصــــدي ملشــــكلة املخدِّرات العاملية  ٢٠١٦الثالثني للجمعية العامة يف عام 
واإلعالن الوزاري بشــأن تعزيز إجراءاتنا على الصــعيد الوطين واإلقليمي  )٨(ومواجهتها على حنو فعَّال"،

 )٩(تنا املشــــتركة بالتصــــدي ملشــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها،والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاما
، من املعامل املهمة فيما ٢٠١٩الذي اعُتمد يف اجلزء الوزاري من دورة اللجنة الثانية والســــــتني يف عام 

  ومواجهتها،  يتعلق بالتصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية

                                                           
  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
 .١٤٩٥٦ الرقم، ١٠١٩ املجلد نفسه، املرجع  )٣(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢ املجلد نفسه، املرجع  )٤(  
 .املرفق ،٢٠/٢-دااجلمعية العامة  قرار  )٥(  
 .جيم القسم األول، الفصل ،E/2009/28 الوثيقة انظر  )٦(  
 .جيم القسم األول، الفصل)، E/2014/28( ٨ رقم امللحق، ٢٠١٤ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )٧(  
 .املرفق ،٣٠/١-دااجلمعية العامة  قرار  )٨(  
 .باء القسم األول، الفصل)، E/2019/28( ٨ رقم امللحق، ٢٠١٩ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر  )٩(  
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ـــــي الذي جمددا وإذ تؤكِّد    تضـــــطلع به جلنة املخدِّرات بصـــــفتها هيئة تقرير الدور الرئيس
الســياســات يف األمم املتحدة اليت تتوىل املســؤولية الرئيســية عن شــؤون مراقبة املخدِّرات، والدور 
الذي يضــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بصــفته اهليئة الرئيســية يف منظومة 

دي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وكذلك األدوار املنوطة األمم املتحدة املسؤولة عن التص
  باهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات ومنظمة الصحة العاملية مبقتضى املعاهدات،

ـــدِّد   على الدور اهلام الذي تضـــطلع به اجلهات املعنية، مبا يف ذلك كيانات القطاع  وإذ تش
شكلة املخدِّرات العاملية  اخلاص، من أجل اإلسهام يف جهود الدول صدِّي مل األعضاء الرامية إىل الت

  ومواجهتها،
على أنَّ الدول األعضــــاء وكيانات القطاع اخلاص ختضــــع إلطار من وإذ تشــــدِّد أيضــــًا   

  القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية والدولية ينظم تفاعالهتا مع بعضها البعض وأنشطة كل منها،
ــــــلِّم    ق كيانات القطاع اخلاص وتعريفها خيتلفان باختالف البلدان، وأنَّ بأنَّ نطاوإذ تس

كيانات القطاع اخلاص ميكن أن تكون عاملة يف جماالت التصـــــنيع والنقل واالتصـــــاالت والتجارة 
  وقطاعات أخرى،

باملسامهات املقدَّمة من كيانات القطاع اخلاص من أجل دعم الدول األعضاء،  وإذ ترحِّب  
واللوائح التنظيمية الســــارية ذات الصــــلة، يف جهودها الرامية إىل التصــــدِّي ملشــــكلة وفقا للقوانني 

ــــــالســــــل اإلمداد  املخدِّرات العاملية عن طريق تعزيز النُّهج املبتكرة، وتبادل املعلومات، ومحاية س
  واملنتجات واملنصات من االستغالل اإلجرامي،

يواصــلون اســتغالل أدوات التجارة احلديثة،  أنَّ املتَّجرين باملخدِّرات وإذ تالحظ مع القلق  
سالئف الكيميائية األوَّلية  سالئف وال صات التحويالت املالية، لالتِّجار بال مبا يف ذلك خدمات ومن
واملخدِّرات االصـــطناعية، وإذ ترحِّب باجلهود اليت يبذهلا القطاع اخلاص من أجل محاية ســـالســـل 

  الل، إمداده ومنتجاته ومنصاته من هذا االستغ
بأمهية دور التعاون بني احلكومات وشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  وإذ تسلِّم  

أجل منع أنشــطة االتِّجار باملخدِّرات عرب اإلنترنت واعتراض تلك األنشــطة واحلد منها، ومنع تســريب 
ملعنيني الســـــالئف، بســـــبل منها النهوض بالشـــــراكات مع تلك الشـــــركات، مثل مقدِّمي اخلدمات ا

  املشروعة،  بالتعامالت التجارية بني الشركات، ومنع استخدام العمالت املشفَّرة يف تلك األنشطة غري
ستبانة  وإذ ترحِّب   مبدى التفاعل الذي حتقق بني الدول األعضاء والقطاع املايل اخلاص بشأن ا

ر باملخدِّرات وتبادل املعلومات ذات االجتاهات املتعلقة بالتدفقات املالية غري املشـــــروعة املرتبطة باالتِّجا
الصــــلة بذلك، وإذ ُتشــــجع الدول األعضــــاء على تعزيز ذلك التفاعل، يف ســــياقات منها املراكز املالية 
والقطاعات التجارية املعرَّضــــة، مبا يتوافق مع تشــــريعاهتا الوطنية وبدعم من مكتب األمم املتحدة املعين 

  ذات الصلة، عند الضرورة،األخرى ليات الدولية واإلقليمية باملخدِّرات واجلرمية واملنظمات واآل
أمهية النُّهج املتَّبعة بشأن مكافحة هتريب املخدِّرات والسالئف غري املشروعة،  وإذ تؤكد جمدَّدا  

  اخلاص،  اليت تنطوي على التعاون والتنسيق بني السلطات املختصَّة ومع قطاع الصناعة والقطاع
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أدوات األمم املتحدة املتعلقة باملخدِّرات االصطناعية واستراتيجية مكتب مبجموعة وإذ ترحِّب   
شأن املؤثرات األفيونية، اللتني تزودان الدول األعضاء باملوارد  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ب

ن مع كيانات الالزمة للتصـــدِّي للتحديات اليت تثريها املخدِّرات االصـــطناعية، بســـبل منها تعزيز التعاو
يف ذلك منظمة الصــحة   القطاع اخلاص، وتوطيد العمل املشــترك مع املنظمات الدولية ذات الصــلة، مبا

  العاملية، واهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، ومنظمة اجلمارك العاملية، واالحتاد الربيدي العاملي،
ــــلِّط الضــــوء   على أمهية منصــــات االتصــــاالت العاملية التابعة للهيئة الدولية ملراقبة  وإذ تس

ر التبادل اآلين للمعلومات، وحتديدا نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشــــروع  املخدِّرات، اليت تيســــِّ
  آيون، ونظام اإلخطار حبوادث السالئف،

للتصدِّي لتوزيع املؤثِّرات على أمهية مشروع الشراكات العملياتية  وإذ تسلِّط الضوء أيضًا  
األفيونية وبيعها على حنو غري مشروع، التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وأمهية التنسيق الوثيق 

  مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أثناء تنفيذه، 
مع الدول األعضــاء، املتمثلة يف  مببادرات اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، بالشــراكة وإذ ترحِّب  

ية  خلاص، بغ عام وا طاعني ال ية من الق فة من جهات معن لة املؤل عام قة اخلرباء ال عات ألفر ما قد اجت ع
استكشاف وتنفيذ ُنهج تعاونية عملية هتدف إىل منع االتِّجار غري املشروع باملؤثرات النفسانية اجلديدة 

ية والسالئف ذات الصلة، وإذ تعرب عن تقديرها ملا تبذله اهليئة واملؤثرات األفيونية االصطناعية غري الطب
  الدولية ملراقبة املخدِّرات من جهود ملواصلة إطالع الدول األعضاء على نتائج هذه االجتماعات،

من تزايد االتِّجار غري املشــــروع بالســــالئف الكيميائية وتســــريبها،  وإذ يســــاورها القلق  
املبادئ التوجيهية بشـــأن صـــوغ مدونة طوعية ختص املمارســـات يف تشـــري يف هذا الصـــدد إىل  وإذ

  اليت أصدرهتا اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، )١٠(،الصناعة الكيميائية
سلِّم   سيما لدى وإذ ت شروعة، ال  صناعة والتجارة، إىل احلصول على  باحلاجة امل قطاَعي ال

الســالئف الكيميائية اليت يكثر اســتخدامها يف صــنع العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية بصــورة غري 
مشــــــروعة، وبالدور اهلام الذي يؤديه القطاع اخلاص يف منع تســــــريب هذه املواد من القنوات 

  املشروعة لصنعها واالتِّجار هبا،
ائم املواد والســالئف اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن اســتعماالت طبية وإىل ق وإذ تشــري  

أو صناعية مشروعة فيما عدا استعماالت حمدودة ألغراض البحث والتحليل، مثل القائمة املحدودة 
اليت وضـــعتها اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، واليت تشـــمل  ،للمواد اخلاضـــعة ملراقبة دولية خاصـــة

سالئف املخدِّرات اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن استعماالت طبية أو صناعية، وتسلِّط الضوء 
ائم أداة قيِّمة تســــتخدمها الســــلطات الوطنية ذات الصــــلة وغريها من وعليها، حيث متثل هذه الق

خاذ اجلهات املعنية، مبا فيها القطاع اخلاص، من أجل مســـــــاعدة الدول والقطاع اخلاص على اتِّ
  التدابري املناسبة ملنع الصنع غري املشروع هلذه املواد والسالئف واالتِّجار هبا،

                                                           
 .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٠(  
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اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـــاء يف التصـــدِّي للتحديات اليت تثريها املخدِّرات وإذ تقدِّر   
  ا،االصطناعية، مبا يف ذلك جدولة املواد حسب الفئة على الصعيد الوطين، حيثما كان ذلك مناسب

ساورها القلق   صنع  وإذ ي ستخدمة يف  شروع للمواد واملعدات امل من أنَّ االستخدام غري امل
سانية اجلديدة، ويقوِّض قدرة املجتمع  شار املؤثِّرات النف ر انت سِّ العقاقري املخدِّرة واملؤثرات العقلية يي

ئ التوجيهية اليت وضـــعتها الدويل على مراقبة تلك املواد بفعالية، وإذ ترحِّب يف هذا الصـــدد باملباد
اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بغية منع تسريب املواد واملعدات الضرورية لصنع املخدِّرات بصورة 

  ،١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣غري مشروعة والتحقيق فيه يف سياق املادة 
ع اخلاص، كيانات القطاالكيانات احلكومية وبأنَّ الشــــراكات أو التعاون بني  وإذ تســــلِّم  

حســـب االقتضـــاء ووفقا للقوانني الوطنية املعمول هبا، ميكن أيضـــًا أن تكون ذات صـــلة وفائدة يف 
التصدي جلوانب أخرى من مشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، مثل: خفض الطلب وما يتصل 

ر احلصـــــول  عليها بذلك من تدابري، وكذلك فيما يتصـــــل بتوافر املواد اخلاضـــــعة للمراقبة وتيســـــُّ
  لألغراض الطبية والعلمية حصريا،

الدول األعضاء على إقامة شراكات أو تعاون مع كيانات القطاع اخلاص  تشجِّع  -١  
وتدعيم القائم منها بغية اإلســهام يف جهود الدول األعضــاء الرامية إىل التصــدِّي ملشــكلة املخدِّرات 

ه اجلهود مع القوانني الوطنية والدولية العاملية ومواجهتها، وتعيد أيضـــًا تأكيد ضـــرورة متاشـــي هذ
املنطبقة، مبا يف ذلك محاية البيانات الشخصية أو البيانات املسجَّلة امللكية، واحترام حقوق اإلنسان 
واحلريات األســـــاســـــية، مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة باحترام اخلصـــــوصـــــية، وكذلك مراعاة مبدأ 

شتركة واحلاجة إىل جت سؤولية العامة وامل صاحل بني اإلشراف على االمتثال للوائح امل ضارب امل نُّب ت
  التنظيمية وتعزيز التعاون الطوعي؛ 

أنشــــطة الشــــراكة بني البلدان اليت أنشــــأت آليات للتعاون الطوعي بني  تشــــجِّع  -٢  
القطاعني العام واخلاص والبلدان الراغبة يف إنشـــــــاء آليات مماثلة، ألغراض منها تبادل أفضـــــــل 

  ملعلومات وفقا للتشريعات الوطنية؛املمارسات وا
، وفقا للتشــريعات الوطنية، التعاون بني الســلطات املعنية بكشــف تشــجِّع أيضــًا  -٣  

ومكافحة االتِّجار باملخدِّرات وتســــريب الســــالئف واالتِّجار بالســــالئف املَجدولة وغري املَجدولة 
صنع املخدِّرات بصورة غري مشروعة وما يتصل بذلك من غسل األموال، وتشجع  املستخدمة يف 

كيانات القطاع اخلاص، مبا فيها املؤســــســــات املالية، واملنشــــآت واملهن غري املالية املعيَّنة، ومقدِّمو 
  خدمات حتويل األموال أو القيمة، على كشف املعامالت املشبوهة؛

الدول األعضـــاء وكيانات القطاع اخلاص إىل النظر يف النُّهج والشـــراكات  تدعو  -٤  
 توفر مســـتوى متناســـبا من الضـــمانات وأشـــكال احلماية القانونية للقطاع اخلاص عند اختاذه اليت

اإلجراءات الالزمة حلماية منصـاته وخدماته وسـالسـل إمداده، وتعزيز كشـف أنشـطة االتِّجار غري 
املشــروع باملخدِّرات وتســريب الســالئف واالتِّجار غري املشــروع هبا وما يتصــل بذلك من غســل 
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ال وتعطيل هذه األنشــــــطة، وذلك مثال من خالل متكني القطاع اخلاص من وقف أو رفض األمو
  تقدمي خدماته إىل املتَّجرين باملخدِّرات؛

الدول األعضــــــاء على اتِّخاذ مزيد من اخلطوات ملنع تســــــريب املخدِّرات،  حتثُّ  -٥  
فيها املخدِّرات االصـــطناعية، بســـبل منها التدابري واملبادرات الرامية إىل تدريب املهنيني املعنيني،   مبا

  وعند االقتضاء، التثقيف وإذكاء الوعي العام والتعاون مع كيانات القطاع اخلاص؛
شجِّع  -٦   صوغ مدونة األعضاء على االستفادة من  الدول ت شأن  املبادئ التوجيهية ب

اليت أصــدرهتا اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات،  )١٠(،طوعية ختص املمارســات يف الصــناعة الكيميائية
  ومذكِّرة التفاهم النموذجية بني احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص اليت أعدَّهتا اهليئة؛ 

التابع  بشـــأن املؤثرات النفســـانية اجلديدةية إســـهام نظام اإلنذار املبكر بأمه تســـلِّم  -٧  
ملكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة يف حتــديــد املواد اخلطرة اجلــديــدة اليت تظهر يف 
األســواق غري املشــروعة، وتشــجِّع الدول األعضــاء على اإلســهام يف التنبيهات الصــادرة عن نظام 

  بكر واالستفادة منها؛اإلنذار امل
الدول األعضــاء على االســتفادة من قوائم املواد والســالئف اليت ال ُيعرف  تشــجِّع  -٨  

هلا يف الوقت الراهن اســتعماالت طبية أو صــناعية مشــروعة فيما عدا اســتعماالت حمدودة ألغراض 
اليت وضـــعتها اهليئة  البحث والتحليل، مثل القائمة املحدودة للمواد اخلاضـــعة ملراقبة دولية خاصـــة،

الدولية ملراقبة املخدِّرات وتشمل سالئف املخدِّرات اليت ال ُيعرف هلا يف الوقت الراهن استعماالت 
  ؛وتسلط الضوء عليها مشروعة
ضًا  شجعت  -٩   الدول األعضاء على النظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية اليت وضعتها أي

منع تسريب املواد واملعدات الضرورية لصنع املخدِّرات بصورة  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات بغية
ــــــياق املادة غري م ــــــروعة والتحقيق فيه يف س من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري  ١٣ش

  )٤(؛١٩٨٨ املشروع باملخدِّرات واملؤثرات العقلية لسنة
لدول تطلب   -١٠   عدة ا مية مســـــــا خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  إىل مكتب األمم املت

األعضــــــاء يف جهودها الرامية إىل حتقيق أهداف اتفاقيات مراقبة املخدِّرات، وكذلك مســــــاعدة 
ــــــب االقتضــــــاء، بالتعاون مع  املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى واجلهات املعنية األخرى، حس

عاون بني احلكومات  ية وطرائق مبتكرة للت لة تطوير أدوات عمل لدول األعضـــــــاء، بغية مواصــــــ ا
وكيانات القطاع اخلاص ذات الصـــلة، هبدف منع اســـتغالل الصـــناعات املشـــروعة ألغراض صـــنع 

يف ذلك املخدِّرات االصــــطناعية والســــالئف،  املخدِّرات بصــــورة غري مشــــروعة واالتِّجار هبا، مبا
  وتدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، يف إطار واليتها التعاهدية، إىل القيام بذلك؛ 

الدول األعضــــــاء إىل االســــــتفادة من جمموعة أدوات األمم املتحدة املتعلقة  تدعو  -١١  
اســـتراتيجية وطنية وتنفيذها هبدف باملخدِّرات االصـــطناعية لالســـترشـــاد هبا يف وضـــع تدخُّالت 

التصـــدِّي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وخصـــوصـــا التدابري املتصـــلة خبفض العرض، من 
  خالل الشراكات الفعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص؛
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مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة واهليئــة الــدوليــة ملراقبــة  تــدعو  -١٢  
ضـــــمن إطار واليته القائمة وبناء على الطلب، إىل  مومنظمة الصـــــحة العاملية، كل منه املخدِّرات

تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بغية دعمها فيما تضطلع به من جهود هتدف إىل التصدِّي 
 ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، وخصــوصــا التدابري املتصــلة خبفض العرض، عن طريق إقامة

  شراكات فعَّالة مع كيانات القطاع اخلاص؛
الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -١٣  

  لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. 
    

      ٦٣/٢القرار     
املوثوقة والقابلة للمقارنة من أجل تعزيز وحتسني عمليات مجع وحتليل البيانات     

تدعيم اختاذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشاملة ومتعددة التخصصات وقائمة 
     أدلة علمية للتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية على

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
ــــــتثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعقودة يف  إذ تشــــــري   إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االس

، واملعنونة "التزامنا املشـــــترك بالتصـــــدِّي ملشـــــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على ٢٠١٦  عام
سلَّمت فيها الدول األعضاء بأنَّ مشكلة املخدِّرات العاملية تظل مسؤولي )١١(فعَّال"، حنو ة عامة اليت 

ــــــتركة ينبغي تناوهلا يف إطار متعدِّد األطراف من خالل تعاون دويل فعَّال ومعزَّز، وتتطلب  ومش
  اتباع هنج متكامل ومتعدِّد التخصصات ومتعاضد ومتوازن وشامل ومستند إىل أدلة علمية،

إىل اإلعالن الوزاري بشـــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصـــــعيد الوطين  وإذ تشـــــري أيضـــــًا  
واإلقليمي والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة بالتصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية 

والذي التزمت فيه  ،٢٠١٩الذي اعتمدته يف دورهتا الثانية والســـــتني، يف عام  ،)١٢(ومواجهتها
ماية مسـتقبلنا وضـمان عدم ختلف أي من املتضـررين من مشـكلة املخدِّرات الدول األعضـاء حب

العاملية عن الركب من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل ســــــد الثغرات يف التصــــــدي لالجتاهات 
والتحديات املســـــتمرة واملســـــتجدة، وذلك بتنفيذ تدابري متوازنة ومتكاملة وشـــــاملة ومتعددة 

مية للتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية، مع جعل ســـالمة التخصـــصـــات وقائمة على أدلة عل
  جلهودها،  سيما الشباب واألطفال، حمورًا  وصحة ورفاه مجيع أفراد املجتمع، وال

ما يتعلق  وإذ تشــــــري كذلك   لدول األعضـــــــاء التزمت، يف اإلعالن الوزاري، في إىل أن ا
عة اليت تقودها اللجنة بشـــــــأن تنفيذ مجيع االل تاب  ٢٠٠٩تزامات املتعهد هبا منذ عام بعمليات امل

بالتصـــدي ملشـــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، بضـــمان أن تتم تلك العمليات يف إطار مســـار 

                                                           
  .٣٠/١-دامرفق قرار اجلمعية العامة   )١١(  
 )، الفصل األول، القسم باء.E/2019/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١٢(  




