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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/441( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية - ٦٤/١٨٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــن جديــد  ــة يف دورــاإذ تؤكــد م ــة العام ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــسياسي ال  اإلعــالن ال

 )٢(ن املتعلق باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى املخـدراتواإلعال )١(االستثنائية العشرين
وخطة العمل املتعلقة بالتعاون الدويل على إبادة حماصيل املواد املخدرة غـري املـشروعة والتنميـة

وخطــة العمــل لتنفيــذ اإلعــالن املتعلــق باملبــادئ التوجيهيــة خلفــض الطلــب علــى )٣(البديلــة
 اجلـزء الـوزاري مـن الـدورة الـسادسةالـذي اعتمـد يفشتركوالبيـان الـوزاري املـ )٤(املخدرات

 ،)٥(واألربعني للجنة املخدرات
 واألحكـام الــواردة يف الوثيقـة اخلتاميــة)٦( إىل إعـالن األمــم املتحـدة لأللفيــةوإذ تـشري 

 واإلعـالن الـسياسي تتنـاول مـشكلة املخـدرات العامليـةالـيت )٧(٢٠٠٥ملؤمتر القمة العاملي لعام
راتا وقــر)٨()اإليــدز(متالزمـة نقــص املناعــة املكتـسب/ بفــريوس نقـص املناعــة البــشريةاملتعلـق

_______________

 .، املرفق٢٠/٢ - قرار دإال )١(
 .، املرفق٢٠/٣ - رار دإالق )٢(
 . هـاء٢٠/٤ - رار دإالق )٣(
 .، املرفق٥٤/١٣٢رارالق )٤(
،)E/2003/28/Rev.1 (٨، امللحــق رقــم٢٠٠٣ الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٥(

 . ألف-، الفرع الثاينA/58/124الفصل األول، الفرع جيم؛ انظر أيضا
  .٥٥/٢قرارالانظر )٦(
 .٦٠/١قرارالانظر )٧(
 .، املرفق٦٠/٢٦٢رارالق )٨(
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كـانون ١٨ املـؤرخ٦٣/١٩٧ قرار اجلمعية العامـةهافي  ذات الصلة، مبا األخرىاألمم املتحدة
والقــرارات املتعلقــة بالتعــاون اإلقليمــي والــدويل علــى منــع تــسريب ٢٠٠٨ديــسمرب/األول

 ،السالئف وريبها
تـزال، علـى الـرغم مـن  ال ألن مـشكلة املخـدرات العامليـةوإذ يساورها شديد القلق 

اســتمرار تزايــد اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول واملنظمــات املعنيــة واتمــع املــدين واملنظمــات غــري
، وخباصــةورفاههــااحلكوميــة، تــشكل خطــرا جــسيما يهــدد الــصحة العامــة وســالمة البــشرية

م، واألمن الوطين والسيادة الوطنية للدول، وألـا تقـوض االسـتقراراألطفال والشباب وأسره
  ،واالقتصادي والسياسي والتنمية املستدامة االجتماعي

 بنتـــائج اجلـــزء الرفيـــع املـــستوى مـــن الـــدورة الثانيـــة واخلمـــسني للجنـــةوإذ ترحـــب 
ــرار ، وإذ)٩(املخــدرات ــصدد إىل ق ــك ال ــشري يف ذل ــةت ــة العام ــذي٦٣/١٩٧  اجلمعي تقــرر ال
يف دورـا الرابعـة  يف جلـسة عامـة للجمعيـة اجلـزء الرفيـع املـستوى النظر يف نتـائجاجلمعية فيه

 ،والستني
،)١٠(واخلمـسني الثانيـةدورـايف اختـذا جلنـة املخـدراتاليت قراراتال إىلوإذ تشري 
،٢٠٠٩مــارس/ آذار٢٠ املؤرخــة٥٢/١٠  و٥٢/٤  و٥٢/٣  و٥٢/٢ القــراراتال ســيماو
 مـن الرفيـع املـستوىالـيت أجريـت يف اجلـزء مناقشات املوائد املستديرة نتائج مجيعتالحظذوإ

 ،)٩(تلك الدورة
 أن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية من مجيع جوانبها تتطلـبوإذ تؤكد من جديد 

يتجزأ من استراتيجية متوازنة وشـاملة ملكافحـة  الالتزاما سياسيا خبفض العرض، بوصفه جزءا
لمبادئ املكرسة يف اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دوراوفقا لاملخدرات

،)١١(االستثنائية العشرين والتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل ملكافحـة مـشكلة املخـدرات
ــ مبــا ــادة حماصــيل املــواد املخــدرة غ ــى إب ــدويل عل ــاون ال ــة بالتع رييف ذلــك خطــة العمــل املتعلق

 ،يف تلك الدورةأيضااملشروعة والتنمية البديلة اليت اعتمدت
ــد  غــري املــشروعةملخــدراتا تعــاطي أن احلــد مــنبــنفس القــدر وإذ تؤكــد مــن جدي

بـد مـن إبدائـه باختـاذ  الوعواقبه يتطلب التزاما سياسيا حيال اجلهود الرامية إىل خفض الطلب
_______________

، الفـصل)E/2009/28 (٨، امللحـق رقـم٢٠٠٩ الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )٩(
 .، الفرع الثاينA/64/92-E/2009/98العاشر؛ انظر أيضا

الفـصل،(E/2009/28) ٨، امللحـق رقـم٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،:انظر )١٠(
 .األول، الفرع جيم

 .ألف إىل هاء ٢٠/٤ -القرارات دإ )١١(
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لـب تنطـوي علـى ـج شـامل إزاء الـصحةمبادرات مستدامة على نطاق واسع للحـد مـن الط
 ودعـم التعـايفالعـالجو وما يرتبط ا من أمور منـها الوقايـة والتثقيـف والتـدخل املبكـرامةالع

 وفقـا لإلعـالن املتعلـق باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض،واجلهود يف جمـايل التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج
 ،دورا االستثنائية العشرينالطلب على املخدرات الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف

 بــأن التعــاون الــدويل علـــى خفــض الطلــب وخفــض العــرض أظهـــر أنوإذ تــسلم 
باإلمكان حتقيق نتائج إجيابية من خالل اجلهود املتواصـلة واجلماعيـة، وإذ تعـرب عـن تقـديرها

 ،للمبادرات املتخذة يف هذا الصدد
الت مسؤولية عامة ومـشتركةز  ما أن مشكلة املخدرات العامليةوإذ تؤكد من جديد 

 وقـائم علـى ومتـوازنومتـداعمتتطلب تعاونا دوليا فعاال ومتزايدا وتستلزم اتباع ج متكامل
 ،استراتيجيات احلد من العرض والطلبتعدد التخصصات إزاء

 بـشأن التعـاون الـدويل صـوب وضـعالعمـل اإلعالن الـسياسي وخطـةتعتمد - ١ 
 ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة، بــصيغتيهما املعتمــدتني يفاســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة

، ويـب بالـدول أن)١٢(اجلزء الرفيع املـستوى مـن الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة املخـدرات
 بغيــة حتقيــق أهــدافهماكــامالتتخــذ التــدابري الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات احملــددة فيهمــا تنفيــذا

 وغاياما يف الوقت املناسب؛
ــةتؤكــد مــن جديــد - ٢  ــسؤولية عام ــة م ــشكلة املخــدرات العاملي  أن مكافحــة م

 وجيــب معاجلتــها يف إطـار متعـدد األطــراف وتتطلـب جـا متكــامال ومتوازنـاومـشتركة جيـب
 لقـانون الـدويلا حكـامأاالضطالع ا مبا يتفق متاما مع مقاصد ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه و

ــا)١٣(ق اإلنــسان واإلعــالن العــاملي حلقــواألخــرى حقــوقبــشأن وإعــالن وبرنــامج عمــل فيين
، وخباصــة يف ظــل االحتــرام التــام لــسيادة الــدول وســالمتها اإلقليميــة ومبــدأ عــدم)١٤(اإلنــسان

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وجلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واسـتنادا إىل
 ل؛مبدأي املساواة يف احلقوق واالحترام املتباد

ــد - ٣   بتعزيـــز التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي والـــدويل، بوســـائل منـــها تبـــادلتتعهـ
ة املخدرات العامليـة علـىلحلدود، دف التصدي ملشكا عرباملعلومات االستخباراتية والتعاون

_______________

، الفـصل)E/2009/28 (٨، امللحـق رقـم٢٠٠٩ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،:انظر )١٢(
 . ألف-، الفرع الثاينA/64/92-E/2009/98ع جيم؛ انظر أيضارفاألول، ال

).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١٣(
)١٤( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 تـضررا بـشكلالـدولأكثـرحنو أكثر فعالية، وخباصة بتشجيع ودعم هذا التعـاون مـن جانـب
اصيل غري املشروعة وإنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية وتـصنيعها ونقلـهامباشر من زراعة احمل

  وتوزيعها وإساءة استعماهلا بصورة غري مشروعة؛االجتار او
 التـزام الـدول األعـضاء بتـشجيع أو وضـع أو اسـتعراض أو تعزيـزتعيد تأكيد - ٤ 

 وتـشملعلميةم على أدلة تقواملة للحد من الطلب على املخدراتبرامج فعالة وشاملة ومتك
 العــالجو ة املبكــر للمــساعدة يف املراحــل مــن التــدابري، منــها الوقايــة األوليــة والتــدخلجمموعــة

باملوضـوع، ترمـي اإلدماج االجتماعي وخدمات الدعم ذات الـصلةإعادةوالرعاية والتأهيل و
ــة وتقليــل اآلثــارإىل تعزيــز الــصحة والرفــاه االجتمــاعي بــني األفــراد واألســر واتمعــات احمل لي
لتحـديات اخلاصـةاالسلبية إلساءة استعمال املخدرات على األفراد واتمع ككل، مع مراعاة

خطــر، باالمتثــال التــام لالتفاقيــات الدوليــةاملعرضــني بــشدة للاملخــدراتالنامجــة عــن متعــاطي
اسـتثمار مزيـدالثالث ملكافحة املخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلـزم الـدول األعـضاء ب

ذلــك يف، مبــا يف االســتفادة دون متييــز مــن التــدخل يف املراحــل املبكــرةضــمانمــن املــوارد يف
أوجـه الـضعف الـيت ذلـك أن تراعـى أيـضا يفرورةاألخذ يف االعتبار ضمرافق االحتجاز، مع

 تقوض التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش االجتماعي؛
ثار السلبية إلساءة استعمال املخدرات على األفـراد اآل القلق بالغمعتالحظ - ٥ 

واتمع ككل، وتعيد تأكيد التزام مجيـع الـدول األعـضاء بالتـصدي لتلـك املـشاكل يف سـياق
 سـيما الاستراتيجيات شاملة وتكميلية ومتعددة القطاعات خلفض الطلـب علـى املخـدرات، و

 ثرية للقلــقبــالغ القلــق الزيـادة املــمـعلــيت تــستهدف الـشباب، وتالحــظ أيــضااالسـتراتيجيات ا
وغـريه )اإليـدز(متالزمة نقص املناعة املكتـسب/حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 متعـاطي املخـدرات بـاحلقن، وتعيـد تأكيـد التـزام مجيـع الـدولبـنيالدمبمن األمراض املنقولة
ــرامج ا ــع مــن ب ــق هــدف اســتفادة اجلمي ــى حتقي ــشاملةاألعــضاء بالعمــل عل ــة ال  العــالجولوقاي

باالمتثال التـام لالتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة املخـدرات،والرعاية وخدمات الدعم ذات الصلة
ــد ــصلة، وعن ــة ذات ال ــة العام ــرارات اجلمعي ــع ق ــاة مجي ــع مراع ــة، م ــشريعات الوطني ــا للت ووفق

املخـدرات بـاحلقنمجيـع متعـاطيلوقايةوجه للبلدان لتحديد أهداففين املالدليل التضاء،قاال
 الـصحة العامليـةالصادر عن منظمةمن فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج والرعاية هلم

ــشترك املعــين ــم املتحــدة امل ــامج األم ــة وبرن ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم ومكت
ــشرية ــسب/بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــب إىلوت ،)١٥()اإلي طل

تعــاونالمكتـب األمــم املتحــدة املعـين باملخــدرات واجلرميــة أن يــضطلع بواليتـه يف هــذا اــال ب
_______________

 .www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html:متاح على )١٥(

www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html
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ــقال ــرامج مــعوثي ــة األمــم املتحــدةمؤســسات وب ــةمنظوم ــة املعني ــصحة العاملي ــل منظمــة ال ، مث
عـةوبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املنا

 ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية
ــشكلةتعتـــرف - ٦  ــصدي ملـ ــرز يف التـ ــدم احملـ ــة والتقـ ــلة املبذولـ ــاجلهود املتواصـ  بـ

ن واالجتـار بـهبالغ القلق الزيـادة غـري املـسبوقة يف إنتـاج األفيـومعاملخدرات العاملية، وتالحظ
 والزيـادةروعجتار به على حنو غـري مـش واستمرار تصنيع الكوكايني واالعلى حنو غري مشروع

ــه علــى حنــو غــري ــاج احلــشيش املخــدر واالجتــار ب ــادة تــسريب الــسالئف،يف إنت مــشروع وزي
 ضــرورة تعزيــزؤكــد، وت وتعاطيهــالمخــدرات غــري املــشروعةليتــصل بــذلك مــن توزيــع مــاو

حـدياتة علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل ملواجهـة تلـك التكوتكثيف اجلهـود املـشتر
، وفقــا ملبــدأ املــسؤولية العامـة واملــشتركة، بوســائل منــها تعزيــز املــساعدةأمشــلالعامليـة بــصورة
 ؛وتنسيقها على حنو أفضلالتقنية واملالية

 :مبا يليتسلم - ٧ 
راقبــة احملاصــيل الــيت تــستهدف زراعــةاملتعلقــة مبأن االســتراتيجيات املــستدامة )أ( 

خدمة يف إنتاج املخـدرات واملـؤثرات العقليـة تتطلـب تعاونـا دوليـااحملاصيل غري املشروعة املست
قائمــا علــى مبــدأ املــسؤولية املــشتركة وجــا متكــامال ومتوازنــا، مــع مراعــاة ســيادة القــانون،
وحسب االقتضاء، الشواغل األمنية، على أن حتترم بالكامل سيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة

  ومجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ للدولداخليةومبدأ عدم التدخل يف الشؤون ال
ــة مبر )ب(  ــذه االســتراتيجيات املتعلق ــهاأن تــشمل ه ــورا من ــة احملاصــيل أم إجيــاداقب

 الوقائيـة، وتـدابري القـضاء علـى تلـك احملاصـيللائالبـدإجياد، وحسب االقتضاء، برامجالبدائل
 وإنفاذ القانون؛

 مـع املـادةتوافقـا تامـاجيات املتعلقـة مبراقبـة احملاصـيلأن تتوافق هذه االستراتي )ج( 
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة١٤
ــةل اوأن تنــسق وتنفــذ علــى مراحــل بــشكل مناســب وفقــ ،)١٦(١٩٨٨ لعــام لــسياسات الوطني

 ضـرورة أنكـذلك الحـظتفيما روعة،دف القضاء بصورة مستدامة على احملاصيل غري املش
تلتزم الدول األعضاء بزيـادة االسـتثمار الطويـل األجـل يف هـذه االسـتراتيجيات وتنـسيقها مـع
تـدابري التنميــة األخـرى ــدف اإلسـهام يف اســتدامة التنميـة االجتماعيــة واالقتـصادية والقــضاء

 ة لالسـتخدامات التقليديـة املـشروعة املتضررة، مع املراعـاة الواجبـالريفيةالفقر يف املناطق على
_______________

 .٢٧٦٢٧، الرقم١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٦(
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ــدما ي ــى دليــلتــوفرللمحاصــيل عن ــسابق هــذا االســتخدام عل ــالء يف ال  االعتبــار الواجــب وإي
 البيئة؛ حلماية

ت اخلـربة الواسـعة يف بالدور املهم الـذي تؤديـه البلـدان الناميـة ذا أيضاتسلم - ٨ 
هذه الـربامج، وتـدعوهامنستفادة يف ترويج أفضل املمارسات والدروس امللائ البدإجيادجمال

ــدول املتــضررة مــن جــراء زراعــة احملاصــيل غــري ــضل املمارســات مــع ال ــادل أف إىل مواصــلة تب
 املــشروعة، مبــا فيهــا الــدول اخلارجــة مــن نزاعــات، ــدف اســتخدامها، عنــد االقتــضاء، وفقــا

 الوطنية لكل دولة؛ائصللخص
ــصدي للتحــديات اخلتؤكــد - ٩  ــضرورة امللحــة للت ــصلطــري ال ــشكلها ال ــيت ت ةة ال

غريمهـا مـن أشـكال اجلرميـة املنظمـة، مبـا يف ذلـكو بـني االجتـار باملخـدرات والفـساداملتعاظمة
االجتار بالبشر واالجتـار باألسـلحة الناريـة واجلـرائم احلاسـوبية، ويف بعـض احلـاالت، اإلرهـاب

وللتـــصدي،وغــسل األمـــوال، مبــا يف ذلـــك غـــسل األمــوال فيمـــا يتـــصل بتمويــل اإلرهـــاب
ــا ــيت تواجهه ــللتحــديات الكــبرية ال ــةسلطاتال ــسلطات القــضائية يفب  املعني ــانون وال ــاذ الق إنف

 الوطنيـة احلـدودلوسائل املـتغرية باسـتمرار الـيت تـستخدمها املنظمـات اإلجراميـة عـربمواجهة ا
 لتفادي الكشف عنها وحماكمتها؛

ــةمــن جديــد تؤكــد - ١٠  ــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي  أمهي
اإلقليمية يف بناء القدرات على الصعيد احمللي يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرةومكاتبه

للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات، وحتث املكتب على أن يراعي أوجـه الـضعف واملـشاريع
قليمـي يف جمـال مكافحـة االجتـار باملخـدرات، وخباصـة يفواآلثار اليت تترتـب علـى الـصعيد اإل

البلدان النامية، عند اختاذ قرار بإغالق املكاتب وختصيصها ملناطق أخرى، دف احملافظة علـى
 العاملية؛ مستوى دعم فعال للجهود الوطنية واإلقليمية يف جمال مكافحة مشكلة املخدرات

أن يزيـد، حـسباملخدرات واجلرميـة علـى مكتب األمم املتحدة املعين بحتث - ١١ 
 املعنيـة مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليميةاالقتضاء، تعاونه

 دف تبادل أفضل املمارسات وحتقيق أقـصى،املخدرات العامليةمكافحة مشكلة املشاركة يف
 استفادة من ميزا النسبية الفريدة؛

فيما يتعلـق بالتعـاون الـدويلاملناسبةضرورة مجع البيانات واملعلومات بتسلم - ١٢ 
ــائي ودون اإلقليمـــي علـــى التـــصدي ملـــشكلة املخـــدرات العامليـــة علـــى الـــصعد الـــوطين والثنـ
واإلقليمي والدويل، وحتث مجيع الدول األعضاء على دعم احلـوار عـن طريـق جلنـة املخـدرات

 املسألة؛معاجلة هذهدف
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 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدميبتطل - ١٣ 
املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، بغية تعزيز قدرا على مكافحـة مـشكلة
املخدرات العاملية، بوسائل منها االضـطالع بـربامج التـدريب لوضـع مؤشـرات وأدوات جلمـع

ــات الدقيقــة ــل البيان ــع اجلوانــبوحتلي ــشأن مجي ــة ب ــة للمقارن ــوق ــا والقابل ــواملوث  صلةذات ال
ــة، ــز املؤشــرات واألدوات الوطنيــةبحــسب االقتــضاء،والقيــام،ملــشكلة املخــدرات العاملي تعزي

 وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة؛ أو
 مجيــع احلكومــات علــى أن تقــدم أوىف دعــم مــايل وسياســي ممكــن إىلحتــث - ١٤ 

 وزيادة التربعـات املقدمـةماحنيه بتوسيع قاعدةحدة املعين باملخدرات واجلرميةتمكتب األمم امل
، وخباصــة املــسامهات املخصــصة لألغــراض العامــة، لتمكينــه مــن مواصــلة أنــشطته التنفيذيــةلـه

وأنشطته يف جمال التعاون التقين وتوسيع نطاقها وحتسينها وتعزيزها، يف إطـار والياتـه، وبـصفة
ــل لإلعــالن الــسياسيخاصــة بغيــة التنف ــهيــذ الكام اجلمعيــة العامــة يف دورــاالــذي اعتمدت

 واإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب وضـع)١(االستثنائية العشرين
 اللــذين اعتمــدا يف اجلــزء،اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة

ــة املخــدرات، وكــذلكالرفيــع املــستوى مــن الــدورة الثا ــد االقتــضاء،نيــة واخلمــسني للجن  ، عن
، وتوصي مبواصـلة ختـصيص حـصة)١٠( الدورة تلك يف اللجنةختذاالقرارات ذات الصلة اليت ا

تمكينــه مــن االضـطالع بوالياتــه بــصورةلكافيـة مــن امليزانيــة العاديـة لألمــم املتحــدة للمكتـب
 ة؛ومستقر متسقة

لتقريــر يف األمــم املتحــدةفها اجلهــاز الرئيــسيبوصــ جلنــة املخــدرات،تــشجع - ١٥ 
 وبوصــفها هيئــة إدارة برنـــامجاملراقبــة الدوليــة للمخــدراتب  املــسائل املتعلقــةيفالــسياسات

املخــدرات التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة
ــشأن م ــدة ب ــز أعماهلــا املفي ــى تعزي ــة األخــرىاملخــدرات، عل ــة الــسالئف واملــواد الكيميائي راقب

 املستخدمة يف التصنيع غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية؛
 الــدول الــيت مل تــصدق بعــد علــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــامحتــث - ١٦ 

واتفاقيـــة املـــؤثرات العقليـــة لعـــام ،)١٧(١٩٧٢بروتوكـــول عـــاميف، بـــصيغتها املعدلـــة١٩٦١
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة )١٨(١٩٧١

 )١٩( واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالــا١٩٨٨لعـام
_______________

 .١٤١٥٢، الرقم٩٧٦، الداملرجع نفسه )١٧(
 .١٤٩٥٦، الرقم١٠١٩املرجع نفسه، الد )١٨(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥رجع نفسه، الداتامل )١٩(
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 على أن تنظر يف القيـام بـذلك، بعدأومل تنضم إليها )٢٠(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  على تنفيذ مجيع أحكامها على سبيل األولوية؛ فيهاث الدول األطرافوحت

 مجيـع الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ خطـة العمـل لتنفيـذ اإلعـالن املتعلـقحتث - ١٧ 
 وعلـى تعزيـز جهودهـا الوطنيـة ملكافحـة)٤(باملبادئ التوجيهية خلفض الطلـب علـى املخـدرات

 سكاا، وخباصة بني األطفال والشباب؛إساءة استعمال املخدرات غري املشروعة بني
الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـةاجلزء الرفيع املـستوى مـن بنتائجحتيط علما - ١٨ 

ملكتــب األمــم املتحــدة املعـــين ٢٠٠٩بــالتقرير العــاملي عــن املخــدرات لعــام و)٩(املخــدرات
، ويـب)٢٢(ة املخـدراتوبأحدث تقرير صادر عن اهليئة الدولية ملراقب )٢١(باملخدرات واجلرمية

التصدي للخطر الذي يهدد اتمع الدويل مـنعلىبالدول أن تعزز التعاون الدويل واإلقليمي
جراء إنتاج املخدرات واالجتار ا على حنو غري مشروع، وكذلك للجوانب األخـرى ملـشكلة

إطـار ميثـاقذة يفالتـدابري املتخـ اختـاذ تـدابري منـسقة مـن قبيـلأن تواصـلاملخدرات العاملية، و
 الصلة؛  واملبادرات الدولية األخرى ذات)٢٣(باريس

 أن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات حتتاج إىل موارد كافية إلجناز مجيـعتالحظ - ١٩ 
  وفقــاالقيـام بعملــها وتـشجعها علــى مواصــلة،والياـا، وتؤكــد مـن جديــد أمهيــة عمـل اهليئــة

ى أن تتعهـد يف جهـد مـشترك بتخـصيص مـوارد مناسـبةا، وحتـث الـدول األعـضاء علـالوالي
ــن،وكافيــة مــن امليزانيــة للهيئــة، وفقــا لقــرار الــس االقتــصادي واالجتمـــاعيحيثمــا أمكـ

، وتـشدد علـى ضـرورة احملافظـة علـى قـدرة اهليئـة،١٩٩٦يوليه/ متوز٢٣ املؤرخ١٩٩٦/٢٠
لـدعم الـتقين الكـايف مـن مكتـببسبل منها توفري الوسائل املناسـبة مـن جانـب األمـني العـام وا

ــدول ــاون والتفــاهم بــني ال ــز التع ــدعو إىل تعزي األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وت
األعضاء واهليئة من أجل متكينها من تنفيذ مجيـع الواليـات املوكولـة إليهـا مبوجـب االتفاقيـات

 الدولية ملراقبة املخدرات؛
 املنظمــات غــريال ســيماه اتمــع املــدين، و بالــدور املهــم الــذي يؤديــترحــب - ٢٠ 

احلكومية، يف التـصدي ملـشكلة املخـدرات العامليـة، وتالحـظ مـع التقـدير مـسامهتها املهمـة يف
عملية االستعراض، وتالحظ أيضا أنه ينبغي متكني ممثلي السكان املتـضررين وكيانـات اتمـع

_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩املرجع نفسه، الد )٢٠(
 .E.09.XI.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٢١(
 .A.09.XI.1، رقم املبيعمنشورات األمم املتحدة )٢٢(
 .، املرفقS/2003/641انظر )٢٣(
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يفالطلـبو احلـد مـن العـرضياسـةذ س وتنفيـوضعب االقتضاء، من املشاركة يفاملدين، حس
 ؛ات املخدرجمال

ــصادي واالجتمــاعيتوصــي - ٢١  ــس االقت ــأن يكــرس ال ــةأجزأحــد ب ــه الرفيع ائ
 وتوصـي أيـضا بـأن تعقـد اجلمعيـة العامـة، مبشكلة املخدرات العامليةله صلةاملستوى ملوضوع

 مشكلة املخدرات العاملية؛ملعاجلةدورة استثنائية
 قـواننيال نفـاذإل أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكاالت الوطنية علىتشجع - ٢٢ 

ــة ــشروع باملخــدراتب املتعلق ــار غــري امل ــة باالجت ــة املعني ــة الفرعي املخــدرات واجتماعــات اللجن
 يف الـشرق األدىن والـشرق األوسـط التابعـة للجنـة املخـدرات اإلسـهام يفاملتـصلة بـهواملسائل

 يف هـذا الـصدد باملناقـشات الـيت جـرت يف االجتمـاعنـوه وتالـدويل،تعزيز التعاون اإلقليمـي و
 يف أمريكـااملخـدرات املتعلقـة بقواننيال املختصة إلنفاذالتاسع عشر لرؤساء الوكاالت الوطنية

 يف البوليفاريـةفرتويـال مجهوريـة،جزيـرة مرغريتـاالالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، املعقـود يف
 بـشأن كيفيـة تعزيـز التعـاون٢٠٠٩أكتـوبر/ تشرين األول٢إىلسبتمرب/ أيلول٢٨الفترة من

غرب أفريقيا يف جمال مكافحـة االجتـاردولبني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب و
 ؛)٢٤(باملخدرات

تعزيـز التعـاون اإلقليمـي علـى مكافحـة االجتـار غـرياجلاريـة ل بـاجلهودترحب - ٢٣ 
لـسالئف الكيميائيـة الـيت يبـذهلا أعـضاء رابطـة الـدول املـستقلةاملشروع باملخدرات وتسريب ا

ــاعي ــدة األمــن اجلم ــة معاه ــصادي ومنظم ــاون ومنظمــة التعــاون االقت ــنغهاي للتع ومنظمــة ش
 غريهــا مــنوكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاباملعنيــة مبواموعــة األوروبيــة اآلســيوية

 مكافحــة بــشأنعمــلالاعتمــاد خطـة مبــا يف ذلــك ،املنظمـات دون اإلقليميــة واإلقليميــة املعنيـة
ــؤمتر االســتثنائي املعقــوداإلرهــاب واالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة  يف امل

واجلهود الـيت تبـذل )٢٥(٢٠٠٩مارس/ آذار٢٧برعاية منظمة شنغهاي للتعاون يف موسكو يف
  اآللية الدائمة ملكافحة املخدرات؛“قناة”يف إطار

يف جمال مكافحة االجتار غري املـشروعاجلارية باجلهود اإلقليمية األخرىنوهت - ٢٤ 
رابطة أمم جنوب شـرقيفباملخدرات، مثل جهود كبار املسؤولني املعنيني مبسائل املخدرات

رابطـة ملكافحـة إنتـاج املخـدرات واالجتـار ـا واسـتخدامهاال خطـة عمـلوا اعتمـدذين الآسيا
 يفهيف اجتمـاعهم الـثالثني الــذي عقـد يف بنـوم بنــ)٢٠١٥-٢٠٠٩(وععلـى حنـو غـري مــشر

_______________

 .UNODC/HONLAC/19/5نظرا )٢٤(
 .، املرفق األولA/63/805-S/2009/177انظر )٢٥(
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 جنـوب شـرقجعلدف ٢٠٠٩أكتوبر/ تشرين األول٢٠سبتمرب إىل/ أيلول٢٩الفترة من
 ؛٢٠١٥من املخدرات حبلول عامخاليةآسيا

 األمم املتحدة وكياناا املعنية وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة بوكاالتيب - ٢٥ 
 سـسات املاليـة الدوليـة، مبـا يفعمم مراعاة مسائل مراقبة املخدرات يف براجمها، وتدعو املؤأن ت

 املــصارف اإلمنائيــة اإلقليميــة، إىل أن تفعــل ذلــك، ويــب مبكتــب األمــم املتحــدة املعــينذلــك
ــة أن ــادييواصــلباملخــدرات واجلرمي ــات املناســبةدوره الري ــوفري املعلوم ــةبت ــساعدة التقني وامل

 ؛زمةالال
أن يقــدم إىلإىل األمــني العــام، وتطلــب)٢٦( بتقريــر األمــني العــامعلمــا حتــيط - ٢٦ 

 .اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٦٥اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨
 

_______________

)٢٦( A/64/120. 




