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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال١٠٤البند 

  املراقبة الدولية للمخدرات
    

  تقرير اللجنة الثالثة
  

  )باكستان (طرارسلجق مستنصر السيد : املقرر
    

  مقدمة  –أوال   
املعقـودة يف    العامة الثانية،    ، يف جلستها   العامة اجلمعيةبناء على توصية املكتب، قررت        - ١

 يف جـدول    ‘‘املراقبـة الدوليـة للمخـدرات     ’’املعنـون   البند  ، أن تدرج    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١
  . الثالثةوأن حتيله إىل اللجنة، أعمال دورهتا السابعة والستني

البند يف جلساهتا اخلامسة والـسادسة والـسابعة والتاسـعة          هذا  ونظرت اللجنة الثالثة يف       - ٢
ــودة يف   ــني املعقــــ ــة واألربعــــ ــثالثني والرابعــــ ــشرين األول١١و  ١٠ والــــ ــوبر و يف / تــــ أكتــــ

ادسة والـسابعة، املعقـودة   ويف اجللسات اخلامسة والـس   . ٢٠١٢نوفمرب  /شرين الثاين  ٢٦ و ١٦
أجــرت اللجنــة مناقــشة عامــة بــشأن البنــد بــاالقتران مــع  أكتــوبر، / تــشرين األول١١  و١٠يف 

 ملناقــشة اللجنــة يف احملاضــر ويــرد ســرٌد. ‘‘منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ’’ املعنــون ١٠٣البنــد 
  ).44  و39 و A/C.3/67/SR.5-7(املوجزة ذات الصلة 

تقريـر األمـني العـام    ) أ: (الوثيقتان التاليتـان وكان معروضا على اللجنة لنظرها يف البند      - ٣
ؤرخـة   رسـالة م   )ب(؛  )A/67/157 (التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخـدرات العامليـة        عن  
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ــشرين األول٢ ــوبر / ت ــا       ٢٠١٢أكت ــاال وكولومبي ــي غواتيم ــن ممثل ــام م ــة إىل األمــني الع موجه
  .)١()A/67/493 (واملكسيك

ــودة يف    - ٤ ــسة، املعقـ ــسة اخلامـ ــشرين األول١٠ويف اجللـ ــدير  / تـ ــوبر، أدىل نائـــب املـ أكتـ
انظــــر (ملكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات واجلرميــــة ببيــــان اســــتهاليل   التنفيــــذي 

A/C.3/67/SR.5.(  
  

  Rev.2 و  A/C.3/67/L.14/Rev.1مشروعي القرارين النظر يف   -ثانيا   
ــثالثني،     - ٥ ــسة التاســعة وال ــودة يف يف اجلل ــاين ١٦املعق ــشرين الث ــل   / ت ــوفمرب، عــرض ممث ن

 وبليـز وبنمـا وتايلنـد وتركيـا     وأوكرانيـا  وأوروغـواي  األرجنـتني وأفغانـستان  املكسيك، باسـم  

وسـنغافورة   مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية والـسلفادور    وتونس ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة و   
، ومنغوليـا وهـاييت وهنـدوراس    وغواتيماال والفلبني وكوستاريكا وكولومبيـا ومـايل واملكـسيك   

‘‘ التعــــاون الــــدويل علــــى مكافحــــة مــــشكلة املخــــدرات العامليــــة ’’مــــشروع قــــرار بعنــــوان 
)A/C.3/67/L.14/Rev.1(فيما يلي نصه ،:  

  ،ة العامةإن اجلمعي”    
 اإلعـالن الـسياسي الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                إذ تعيد تأكيـد   ”    

واإلعـــالن املتعلـــق باملبـــادئ التوجيهيـــة خلفـــض الطلـــب علـــى   ،االســـتثنائية العـــشرين
وخطة العمل املتعلقـة بالتعـاون الـدويل علـى إبـادة حماصـيل املـواد املخـدرة               ،املخدرات

وخطة العمل لتنفيـذ اإلعـالن املتعلـق باملبـادئ التوجيهيـة       ،ئلغري املشروعة وإجياد البدا 
ــى املخــدرات   ــذي اعتمــد يف اجلــزء     ،خلفــض الطلــب عل ــوزاري املــشترك ال ــان ال والبي

  الوزاري من الدورة السادسة واألربعني للجنة املخدرات،
التعـاون  ب املـتعلقني    اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل           تأكيـد  عيد أيـضاً  توإذ  ”    

 ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخـدرات العامليـة،       صوب وضع استراتيجية متكاملة     الدويل  
 الـدول إىل اختـاذ   ودعإذ تو ني،تة والسبعاردورهتا الاجلمعية العامة يف ين اعتمدهتما   ذالل  

، وذلـك هبـدف     كـامال ما تنفيـذاً    إلجراءات املنصوص عليها فيه   االتدابري الالزمة لتنفيذ    
  ،يف الوقت املناسب امها وأهدافمحتقيق غاياهت

 ، ١٩٩٨  ديـسمرب   / كـانون األول     ٩   املـؤرخ      ١١٥  /  ٥٣   إىل قرارها    وإذ تشري ”    
 والوكــاالت املتخصــصة  املعنيــةاحلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة  الــذي حثــت فيــه  

__________ 
 . األعمالجدول من ١٠٤ و ١٠٣ُعممت يف إطار البندين   )١(  
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ــة األخــرى علــى تقــدمي    املــساعدة والــدعم، عنــد الطلــب، إىل دول   واملنظمــات الدولي
إىل مــساعدة ودعــم مــن هــذا   البلــدان الناميــة الــيت هــي يف حاجــة  صاً، وخــصوالعبــور
، هبدف تعزيز قدراهتا على مكافحة االجتار غري املشروع باملخـدرات واملـؤثرات             القبيل
  العقلية،

ــشري ”     ــضاًوإذ ت ــة  أي ــم املتحــدة لأللفي ــواردة يف    إىل إعــالن األم واألحكــام ال
 ،اليت تتناول مشكلة املخدرات العامليـة      ٢٠٠٥ام  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لع     

متالزمــة نقــص املناعــة   /واإلعــالن الــسياسي املتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      
فيهـا    وقرارات األمم املتحدة األخرى املتخذة يف هـذا الـصدد، مبـا            ،)اإليدز(املكتسب  

والقـرارات   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٨٣قرار اجلمعية العامة    
  املتعلقة بالتعاون اإلقليمي والدويل على منع حتويل السالئف وهتريبها،

ــ”     ــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠١٢/١٢قــرار الإىل   كــذلكشريوإذ ت  ٢٠١٢يولي
اسـتراتيجية مكتـب األمـم املتحـدة         اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي بـشأن         الذي اختذه 
  ،٢٠١٥-٢٠١٢خدرات واجلرمية للفترة املعين بامل

 وضـع هنـج     من أجل  األمني العام     اليت يبذهلا  هوداجل وإذ تالحظ مع التقدير   ”    
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود           فعال وشامل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة           

الـذي    البـالغ األمهيـة    وإذ تعيد تأكيد الدور      ،الوطنية ومعاجلة مشكلة املخدرات العاملية    
  الصدد،  هذابه الدول األعضاء يفتضطلع 

 باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء مـن أجـل االمتثـال ألحكـام              وإذ ترحب ”    
 ، ١٩٧٢  ربوتوكـول عـام     ب بـصيغتها املعدلـة       ١٩٦١  االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام     
املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري        واتفاقية األمم    ،  ١٩٧١واتفاقيــــة املؤثـــرات العقلية لعام     

  ،   ١٩٨٨وع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام املشر
ــضاً”     ــة   ب وإذ ترحـــب أيـ ــون الدوليـ ــة األفيـ ــة التفاقيـ ــذكرى املئويـ ــةالـ  املؤرخـ

،  املخـدرات بـشأن  تعـددة األطـراف  املتفاقيـة  الاوهـي  ، ١٩١٢ينـاير  /كانون الثاين  ٢٣
 يتـضمن   تشكل األساس لنظام املراقبة الدولية للمخدرات الذي      اليت   ا، من نوعه  وىلاأل

  ،املذكورة أعاله االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات
ــسلِّ”     ــة    م وإذ تـ ــثالث ملكافحـ ــة الـ ــاملي لالتفاقيـــات الدوليـ ــابع العـ ــة الطـ بأمهيـ

ــة إىل التــصدي لالســتخدام غــري    املــشروع للمخــدرات واالجتــار هبــا    املخــدرات الرامي
  ، تنفيذاً فعاالوبأمهية تنفيذ هذه االتفاقيات
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 مكتـب األمــم املتحـدة املعــين باملخــدرات   هاذ اختــيتبالتــدابري الـ  ترحـب وإذ ”    
 التقـدم  حـظ الإذ ت، وهنج برنـاجمي مواضـيعي وإقليمـي يف أنـشطته         ستحداثواجلرمية ال 

  احملرز يف تنفيذ هذا النهج،
ة مـس امجيع القرارات اليت اختذهتا جلنة املخدرات يف دورهتا اخل إىل وإذ تشري ”    

  ،واخلمسني
تـزال تـشكل،      ال  ألن مشكلة املخدرات العامليـة     وإذ يساورها شديد القلق   ”    

على الرغم من اجلهـود املكثفـة الـيت تواصـل الـدول واملنظمـات املعنيـة واجملتمـع املـدين                     
 يهـدد الـصحة العامـة وسـالمة البـشر            جـسيماً  احلكوميـة بـذهلا، خطـراً      واملنظمات غـري  

، وألهنـا   الـدول  وسيادة   ينوطن ال ماألو،  ورفاههم، وخباصة األطفال والشباب وأسرهم    
  ،ةمستداالتنمية املو تقوِّض االستقرار االجتماعي االقتصادي والسياسي

تزال هنـاك حاجـة إىل اختـاذ مجيـع التـدابري              ال  ألنه وإذ يساورها بالغ القلق   ”    
ايـة  يـة، مـن أجـل مح      ربوفيها التدابري التـشريعية واإلداريـة واالجتماعيـة والت         املناسبة، مبا 

والشباب مـن االسـتخدام غـري املـشروع للمخـدرات واملـؤثرات العقليـة علـى                 األطفال  
النحو احملدد يف املعاهدات املربمـة يف هـذا الـصدد، ومنـع اسـتغالل األطفـال والـشباب                   

جتـار هبـا علـى حنـو غـري مـشروع، وإذ حتـث احلكومـات علـى          يف إنتاج هذه املـواد واال    
  ،٢٠١٠مارس /آذار ١٢ املؤرخ ٥٣/١٠تنفيذ قرار جلنة املخدرات 

ــة مــن اجلــر   إدراكــاًو”     ــة الوقاي ــصلةائألمهي ــشيةاملخــدراتب م ذات ال يف   املتف
 التنميــة االجتماعيــة يف الــشباب ويفتأثريهــا ل راًونظــ، هلــا الــشباب والتــصدي أوســاط

 محاية الشباب والضحايا والـشهود وأسـرهم، ودعـم          أمهيةواالقتصادية للمجتمعات، و  
  ،إدماجهم  وإعادةهمعالجوهم  تأهيلإعادة

 اللجنــة يف دورهتــا اخلامــسة    الــذي أولتــه تركيــزال علــى أمهيــة  شددوإذ تــ”    
هـا املـؤثرات    حرط الوقاية مـن تعـاطي املخـدرات، والتحـديات الـيت ت            ئلاملسواخلمسني  

ــدة، وعــالج  ــة اجلدي  وإعــادة هملمخــدرات وإعــادة تأهيلــ ملــرهتنني لألشــخاص اا العقلي
  ،منهافيهم اع وتهمإدماج

 يف مجيـع أرجـاء     ازدياد تعاطي بعض املخـدرات     وإذ تالحظ مع بالغ القلق    ”    
 يهـا  وانتشار مواد جديدة، مثل املواد الـيت أشـارت إليهـا جلنـة املخـدرات يف قرار                 العامل
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ املـؤرخ    ٥٥/١و   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ املؤرخ   ٥٣/١٣
ــاد حــذق  كــذلك و ــة املاجلماعــات ازدي ــة    اإلجرامي ــة عــرب احلــدود الوطني ــة العامل نظم

  الضالعة يف صنعها وتوزيعها،
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 ازديــاد تعــاطي املنــشطات األمفيتامينيــة وإذ تالحــظ مــع بــالغ القلــق أيــضاً”    
 العـــاملي وانتــشار الـــسالئف الكيميائيــة املـــستخدمة يف صـــنع   صعيدوصــنعها علـــى الــ  

 جديـــدة أســـاليبظهـــور  و،املخـــدرات واملـــؤثرات العقليـــة علـــى حنـــو غـــري مـــشروع
  ،ذه املواده اإلجرامية املنظمة لتحويلاجلماعات  هاستخدمت
  جديـدة عقليـة مـؤثرات  بـأن األعـوام األخـرية شـهدت اسـتخدام           موإذ تسلِّ ”    

  املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات وميكـن أن تـشكل خطـراً         مبوجب لرقابةلختضع   ال
 الـيت تفيـد   تقـارير   تزايـد ال   يهدد الصحة العامة يف عـدة منـاطق مـن العـامل، وإذ تالحـظ              

 التركيبيـة  املكونـات  مبـا يف ذلـك   يف خالئط عشبية،     إنتاج أو صنع مواد تتمثل عموماً     ب
 نفـسانية شـبيهة     آثـار  الـيت هلـا    للمـستقبالت يف اجلهـاز العـصيب         احملفـزة شبيهة بالقنـب    ال

ــة     ــؤثرات العقلي ــيت حيــدثها اســتخدام القنــب وامل ــار ال ــؤثرات العقليــ وكــذلك  باآلث  ةامل
  ، اخلاضعة للمراقبة الدوليةعقاقريبدائل قانونية للكتزايد م على حنوسوق اجلديدة اليت ُت

الـيت توفرهـا     النوعيـة  واملعلومـات    للبيانـات  البالغـة  باألمهيـة     أيـضاً  وإذ تسلم ”    
ــة و   ــربات العلميـ ــشرعي واملختـ ــربات الطـــب الـ ــالج  خمتـ ــز العـ ــشكلة  يف ف مراكـ ــم مـ هـ

ــري  ــة غـ ــدرات التركيبيـ ــشر املخـ ــةوعة واملـ ــري   جمموعـ ــسوق غـ ــة يف الـ ــات املتاحـ  املنتجـ
  املشروعة،

ــوافر  ضــرورة وإذ تالحــظ”     ــز ت ــة اخلاضــعة  املخــدرات  تعزي واملــؤثرات العقلي
 حتويلـها للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغـراض الطبيـة والعلميـة والعمـل علـى منـع                 

 بــصيغتها ١٩٦١اقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام   مــع االتفشــياًاوإســاءة اســتعماهلا، مت
 ، وإذ تـشري يف    ١٩٧١ واتفاقية املـؤثرات العقليـة لعـام         ،١٩٧٢ربوتوكول عام   بلة  املعدَّ
 ٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ املـــؤرخ ٥٣/٤  الـــصدد إىل قـــراري جلنـــة املخـــدراتذلـــك

  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٥املؤرخ  ٥٤/٦ و
ــسلِّ”     ــأنموإذ ت ــذل  ب ــود  مواصــلة ب ــشكل مجــاعي  اجله ــاون يف ســياق ب  التع

 باإلمكان حتقيق نتائج إجيابيـة،      يل على خفض الطلب وخفض العرض أظهرت أن       الدو
 الــصعيد كــل مــن وإذ تعــرب عــن تقــديرها للمبــادرات املتخــذة يف هــذا الــصدد علــى  

  اإلقليمي والدويل،و ائينالث
بالدور الرئيسي الذي تضطلع بـه جلنـة املخـدرات وهيئاهتـا             أيضاً موإذ تسلِّ ”    

ئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، باعتبارهـا أجهـزة األمـم املتحـدة                الفرعية، إىل جانب اهلي   
 كـذلك اليت تتوىل املسؤولية الرئيسية عن املسائل املتعلقة مبراقبة املخـدرات، وإذ تـسلم         

التعـاون الـدويل صـوب      ب املـتعلقني بضرورة التـرويج لإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل            
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لة املخـــدرات العامليـــة وتيـــسري وضـــع اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازنـــة ملواجهـــة مـــشك
  تنفيذمها ومتابعتهما على حنو فعال،

أن مكافحـة مـشكلة املخـدرات العامليـة مـن مجيـع جوانبـها          تعيد تأكيد وإذ  ”    
يتجـزأ مـن اسـتراتيجية متوازنـة          ال  خبفض العرض، بوصفه جزءاً     سياسياً تتطلب التزاماً 

ــاً ملكافحــةوشــاملة  ــادئ املكرســة يف  املخــدرات، وفق ــذي    للمب ــسياسي ال  اإلعــالن ال
ــز        ــة إىل تعزي ــدابري الرامي ــشرين والت ــا االســتثنائية الع ــة يف دورهت ــة العام ــه اجلمعي اعتمدت

يف ذلك خطة العمـل املتعلقـة        مبا ، )٢(التعاون الدويل ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية     
 الـيت   ،بـدائل بالتعاون الدويل على إبادة حماصيل املواد املخـدرة غـري املـشروعة وإجيـاد ال              

   يف تلك الدورة،اعتمدت أيضاً
 أن احلــد مــن تعـــاطي املخــدرات غــري املـــشروعة     وإذ تعيــد باملثــل تأكيـــد  ”    

بــد مــن   ال حيــال اجلهــود الراميــة إىل خفــض الطلــب سياســياً  وعواقبــه يتطلــب التزامــاً
 الطلب تنطـوي علـى هنـج        خلفضعلى نطاق واسع     إبدائه باختاذ مبادرات طويلة األمد      

والتثقيــف والكــشف لوقايــة ل الالزمــة التــدابري تتخــذ يف إطــاره  ،عــي الــصحة العامــةيرا
ــة و  للمــساعدة والتــدخل  ــوفري يف املراحــل املبكــرة والعــالج والرعاي ــدعم خــدت مات ال

التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج      مـن أجـل      وتبـذل جهـود   واملـساعدة علـى التعـايف         هبـا    املتصلة
، يف ظـل االمتثـال التـام لالتفاقيـات     اجلـنس ولنـوع   وتكـون مراعيـة للـسن      االجتماعي،

 لإلعـالن املتعلـق باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض           الدولية الثالث ملكافحة املخدرات ووفقـاً     
 ،املخدرات الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العـشرين              الطلب على   

ضـع اسـتراتيجية     الـدويل صـوب و     بالتعـاون  املـتعلقني ولإلعالن السياسي وخطة العمل     
اللذين اعتمدهتما جلنـة املخـدرات         ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية      متكاملة  

اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن دورهتــا الثانيــة واخلمــسني وغريهــا مــن قــرارات اجلمعيــة  يف 
  الصدد، العامة املتخذة يف هذا

خــدرات العامليــة له مــشكلة املمبــا تــشكِّتوعيــة اجلمهــور ضــرورة  وإذ تــدرك”    
  ، وخطر عليهالمجتمعات قاطبةلمبختلف جوانبها من هتديد 

بالتعــاون  اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل املــتعلقني   إىل اعتمــاد تــشريوإذ ”    
، ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخـدرات العامليـة       الدويل صوب وضع استراتيجية متكاملة      

 الـوارد  قـرار ال، و٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ؤرخ  مل ا ٦٤/١٨٢قرارها  مبوجب  

__________ 
 .  ألف إىل هاء٢٠/٤-إ القرارات د  )٢(  
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 رفيـع املـستوى أثنـاء    اًاستعراضـ نـة املخـدرات   جل  ُتجري بأنيف ذلك اإلعالن والقاضي  
تنفيــذ الــدول األعــضاء لإلعــالن    دى  ملــ٢٠١٤ا الــسابعة واخلمــسني يف عــام   دورهتــ

 اًجـزء جمللس االقتصادي واالجتمـاعي     ا ة بأن يكرِّس  توصيال، و السياسي وبرنامج العمل  
 اجلمعيـة  ة بـأن تعقـد  توصـي ال، واملستوى ملوضوع يتصل مبشكلة املخدرات العامليةرفيع  

   للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية، استثنائيةالعامة دورة
ما زالت مسؤولية عامـة      أن مشكلة املخدرات العاملية      وإذ تؤكد من جديد   ”    

ج متكامــل متــداعم  وتــستلزم اتبــاع هنــ فعــاال ومتزايــداً دوليــاًومــشتركة تتطلــب تعاونــاً
  ،متوازن قائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب

 التــدابري الالزمــة يف الوقــت املناســب   إىل اختــاذالــدول تكــرر دعوهتــا  - ١”    
التعـاون الـدويل    ب املتعلقنييف اإلعالن السياسي وخطة العمل       احملددةلتنفيذ اإلجراءات   

 اللـذين   ،ة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العامليـة      صوب وضع استراتيجية متكامل   
ــستني     ــة وال ــا الرابع ــة يف دورهت ــة العام ــوغ ،اعتمــدهتما اجلمعي ــات  وبل  األهــداف والغاي

  ؛الواردة فيهما
 أن مكافحــة مــشكلة املخــدرات العامليــة مــسؤولية عامــة تعيــد تأكيــد  - ٢”    

 هنـج متكامـل      اتبـاع  تتطلـب أهنـا    و ،ومشتركة جيب معاجلتها يف إطار متعـدد األطـراف        
 مع مقاصد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه           ومتوازن وجيب االضطالع هبا مبا يتفق متاماً      

وإعـالن وبرنـامج      وأحكام القانون الدويل األخرى واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           
ــا  ــدول        عمــل فيين ــسيادة ال ــام ل ــرام الت ــسان، وخباصــة يف ظــل االحت ــشأن حقــوق اإلن ب
ا اإلقليمية ومبدأ عـدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول وجلميـع حقـوق                  وسالمته

ــات األساســية، واســتناداً   ــسان واحلري ــرام   اإلن ــوق واالحت ــساواة يف احلق ــدأي امل  إىل مب
  املتبادل؛

 إجـراءات تخـذ   تفعـال و  علـى حنـو     تعـاون   ت  أن الدول األعـضاء  ب هتيب  - ٣”    
  بدأ املسؤولية العامة واملشتركة؛اء على مشكلة املخدرات العاملية بنللتصدي ملعملية 

بتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل، بوسائل منـها تبـادل           تتعهد  - ٤”    
املعلومــات االســتخباراتية والتعــاون عــرب احلــدود، هبــدف التــصدي ملــشكلة املخــدرات  

باشـر  شكل م  بـ   تـشجع أكثـر الـدول تـضرراً        بـأن العاملية على حنو أكثر فعالية، وخباصة       
املــشروعة وإنتــاج املخــدرات واملــؤثرات العقليــة وتــصنيعها    مــن زراعــة احملاصــيل غــري 

 علــى إقامــة ،ونقلــها واالجتــار هبــا وتوزيعهــا وإســاءة اســتعماهلا بــصورة غــري مــشروعة  
  ؛تعاون من هذا القبيل وأن تدعمه
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ربامج فعالــة شــاملة لــ بــالترويج التـــزام الــدول األعــضاء تكــرر تأكيــد  - ٥”    
 علمية وتـشمل جمموعـة مـن        أسس الطلب على املخدرات تقوم على       خلفضاملة  ومتك

ــة    ــة األولي ــها الوقاي ــدابري، من ــدخلوالتثقيــف والكــشف الت  يف املراحــل  للمــساعدة والت
 هبـا واملـساعدة علـى التعـايف         املتـصلة خـدمات الـدعم     تـوفري   واملبكرة والعالج والرعايـة     

، ترمـي إىل تعزيـز الـصحة      اج االجتمـاعي   التأهيل وإعـادة اإلدمـ     من أجل اجلهود  بذل  و
والرفــاه االجتمــاعي بــني األفــراد واألســر واجملتمعــات احملليــة واحلــد مــن اآلثــار الــسلبية  

 أو وضع برامج مـن هـذا القبيـل    إلساءة استعمال املخدرات يف األفراد واجملتمع ككل، 
 للنــساءاالحتياجــات اخلاصــة  مــع مراعــاة أو اســتعراض مــا هــو قــائم منــها أو تعزيــزه  

والتحديات اخلاصة اليت ميثلها متعـاطو املخـدرات املعرضـون بـشدة للخطـر، باالمتثـال            
التام لالتفاقيات الدولية الثالث ملكافحة املخدرات ووفقا للتـشريعات الوطنيـة، وتلـزم             
الــدول األعــضاء باســتثمار مزيــد مــن املــوارد لــضمان احلــصول دون متييــز علــى تلــك    

مرافق االحتجاز، مـع األخـذ يف االعتبـار ضـرورة أن تراعـى              اخلدمات، مبا يف ذلك يف      
ــل الفقــر           ــشرية، مث ــوض التنميــة الب ــيت تق ــضعف ال ــضا أوجــه ال ــك اخلــدمات أي يف تل

  االجتماعي؛ والتهميش
 اآلثار السلبية إلسـاءة اسـتعمال املخـدرات يف    تالحظ مع بالغ القلق   - ٦”    

لــدول األعــضاء بالتــصدي لتلــك األفــراد واجملتمــع ككــل، وتعيــد تأكيــد التــزام مجيــع ا 
املشاكل يف سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملـة ومتعـددة القطاعـات خلفـض الطلـب            

ــدرات، و  ــى املخـ ــيما العلـ ــيت  سـ ــتراتيجيات الـ ــشباب    االسـ ــال والـ ــستهدف األطفـ تـ
 أيضا مع بالغ القلق الزيادة املـثرية للقلـق حلـاالت اإلصـابة بفـريوس              وأسرهم، وتالحظ 
وغـريه مـن األمـراض      ) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /ريةنقص املناعـة البـش    

املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات باحلقن، وتعيد تأكيد التزام مجيع الدول األعـضاء             
بالعمل على حتقيق هدف استفادة اجلميع من برامج الوقاية الشاملة والعـالج والرعايـة              

تام لالتفاقيات الدولية ملكافحـة املخـدرات       ، باالمتثال ال  املتصلة بذلك وخدمات الدعم   
ووفقا للتشريعات الوطنية، ومع مراعاة مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة املتخـذة يف هـذا          

منظمة الصحة العاملية ومكتـب األمـم املتحـدة         ، الوثيقة املعنونة    الصدد، وعند االقتضاء  
عين بفـريوس نقـص املناعـة       املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك امل       

ــسب   /البــشرية ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــدان    - )اإلي ــدليل الفــين املوجــه للبل ال
لوقايــة مجيــع متعــاطي املخــدرات بــاحلقن مــن فــريوس نقــص املناعــة     لتحديــد أهــداف

وتطلـــب إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  ، البـــشرية وتـــوفري العـــالج والرعايـــة هلـــم
مية أن يضطلع بواليتـه يف هـذا اجملـال بالتعـاون الوثيـق مـع مؤسـسات              باملخدرات واجلر 
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املعنيــة، مثــل منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم  هــا منظومــة األمــم املتحــدة وبراجم
ــة      ــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــامج األمـــم املتحـ ــائي وبرنـ ــدة اإلمنـ املتحـ

  ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
 إجــراءات، حــسب االقتــضاء،  تتخــذ الــدول األعــضاء علــى أنحتــث  - ٧”    

ها  ضـمن   بوسـائل مـن     علـى الـصعيد الـوطين       حتت تأثري املخـدرات    القيادةملعاجلة مسألة   
 بطــرق منــهاوذلــك   الفعالــة،اإلجــراءاتتبــادل املعلومــات وأفــضل املمارســات بــشأن 

  الدولية؛ التعاون مع األوساط العلمية والقانونية
 واملــؤثرات املخــدراتالــدول األعــضاء علــى تعزيــز تــوافر      تــشجع  - ٨”    

 يف  والعمـل العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغـراض الطبيـة والعلميـة           
ــاً علـــى منـــع حتويلـــها وإســـاءة اســـتعماهلا آن واحـــد  لقـــراري جلنـــة املخـــدرات ، وفقـ

ــم املتحــ   ،)١٦(٥٤/٦  و)١٥(٥٣/٤ ــب األم ــب إىل مكت ــين باملخــدرات  وتطل دة املع
  واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات مواصلة جهودمها يف ذلك الصدد؛

لقـضاء   ا ىلإ مجيع الدول األعضاء على سن تدابري شاملة هتـدف           حتث  - ٩”    
، وال ســيما مــن احملــصل عليهــا بواســطة وصــفات طبيــة عقــاقريإســاءة اســتعمال العلــى 

مي الرعايــة  الــيت تــستهدف اجلمهــور العــام ومقــدِّ مبــادرات التوعيــةســتحداثخــالل ا
  ؛الصحية

 للتـصدي ملـشكلة املخـدرات العامليـة         اليت ال تزال تبـذل    باجلهود   هتنوِّ - ١٠”    
وبالتقدم احملرز يف هذا اجملال، وتالحظ مع بالغ القلق استمرار إنتـاج األفيـون واالجتـار             

الجتــار بــه علــى حنــو غــري  مــشروع واســتمرار تــصنيع الكوكــايني وا بــه علــى حنــو غــري
مشروع والزيادة يف إنتاج القنب واالجتار به على حنو غـري مـشروع واسـتمرار انتـشار       

 العـاملي وزيـادة حتويـل       صعيدصنع املنشطات األمفيتامينية بشكل غري مـشروع علـى الـ          
يتصل بـذلك مـن توزيـع للمخـدرات غـري املـشروعة وتعاطيهـا، وتؤكـد             السالئف وما 

هــود املــشتركة وتكثيفهــا علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي ضــرورة تعزيــز اجل
والــدويل ملواجهــة تلــك التحــديات العامليــة بــصورة أمشــل، وفقــا ملبــدأ املــسؤولية العامــة 

  واملشتركة، بوسائل منها تعزيز املساعدة التقنية واملالية وتنسيقها على حنو أفضل؛
هـود الـيت بـذهلا اجملتمـع        أنه علـى الـرغم مـن اجل       من   ب عن القلق  عرت - ١١”    

تعــاطي املخــدرات غــري     ظــل نطــاق يف العقــود األخــرية، والــدول األعــضاء  الــدويل 
  ؛على حاله املشروعة
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الدول األعـضاء اجلهـود     ز تعزِّ أن  بشكل قاطع  ميتحتأنه  على   دشدت - ١٢”    
  ؛الدولية من أجل حتقيق نتائج أكثر فعالية يف مكافحة مشكلة املخدرات العاملية

ــدعو - ١٣”     ــاون       ت ــز التع ــبة لتعزي ــدابري املناس ــاذ الت ــضاء إىل اخت ــدول األع ال
 اجملموعــات اإلجراميــة الــدويل وتبــادل املعلومــات بــشأن الطــرق الــيت تــسلكها حــديثاً  

 يف املنظمــة واألســاليب اجلديــدة الــيت تنتــهجها لتحويــل مــسار املــواد املــستخدمة كــثرياً
 بــشأن وخباصــةري مــشروعة أو هتريبــها، صــنع املخــدرات واملــؤثرات العقليــة بطــرق غــ 

ــة        ــة ملراقب ــة الدولي ــواد، ومواصــلة إخطــار اهليئ اســتغالل اإلنترنــت يف االجتــار بتلــك امل
  املخدرات بتلك املعلومات؛

 لقــرار جلنــة  الــدول األعــضاء علــى أن تعــزز، وفقــاً تــشجيع تواصــل - ١٤ ”    
إمكانيــة  تبــادل املعلومــات عــن ، ٢٠١٠  مــارس / آذار  ١٢   املــؤرخ  ١١  /  ٥٣  املخــدرات 

كونــات التركيبيــة الــشبيهة بالقنــب احملفــزة للمــستقبالت يف اجلهــاز  املإســاءة اســتعمال
أمنـاط اسـتخدام املـؤثرات      بوكذلك تبادل املعلومـات فيمـا يتعلـق         ،  هباالعصيب واالجتار   

 اطر علـى الـصحة العامـة وبيانـات الطـب الـشرعي           ا تـشكله مـن خمـ      مـ  و ديدةاجلالعقلية  
  ؛اهتنظيمسبل  ونهاع
حيثمـا كـان ذلـك       ،عتمـد التـدابري   أن ت  الدول األعـضاء علـى       تشجع - ١٥”    

هـا  واجهلتعزيز الوعي العـام باملخـاطر والتهديـدات والتـأثريات الـسلبية الـيت ي         ،  ضرورياً
  تعاطي املخدرات؛جراء اجملتمع من 

  :مبا يلي متسلِّ - ١٦”    
ــد ا   )أ(     ــة األمـ ــتراتيجيات الطويلـ ــيت   أن االسـ ــيل الـ ــة احملاصـ ــة مبراقبـ ملتعلقـ

تستهدف الزراعة غري املشروعة للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج املخـدرات واملـؤثرات           
ــاً  ــة تتطلــب تعاون ــاًالعقلي ــشتركة وهنجــاً   قائمــاً دولي ــدأ املــسؤولية امل ــى مب  متكــامال  عل

ن ، مــع مراعــاة ســيادة القــانون، وحــسب االقتــضاء الــشواغل األمنيــة، علــى أ ومتوازنــاً
ــدأ عــدم التــدخل يف الــشؤون       ــة ومب ــرم بالكامــل ســيادة الــدول وســالمتها اإلقليمي حتت

  األساسية؛  ومجيع حقوق اإلنسان واحلرياتالداخلية للدول
  منــهاأمــوراً هــذه االســتراتيجيات املتعلقــة مبراقبــة احملاصــيل تــشملأن   )ب(    

 وتـدابري القـضاء علـى    إجياد البدائل، وحسب االقتـضاء، بـرامج إجيـاد البـدائل الوقائيـة،        
  تلك احملاصيل وإنفاذ القانون؛
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 ينبغي أن تتوافق علـى      أن هذه االستراتيجيات املتعلقة مبراقبة احملاصيل       )ج(    
ــادة     ــع امل ــام م ــشروع       ١٤حنــو ت ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري امل ــة األم ــن اتفاقي  م

 على مراحل بـشكل     ذق وتنفَّ  وأن تنسَّ  )١٢(١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام     
 للسياسات الوطنيـة هبـدف القـضاء بـصورة مـستدامة علـى احملاصـيل غـري              مناسب وفقاً 

ــه كــذلك ضــرورة أن تلتــزم الــدول األعــضاء      املــشروعة، يف الوقــت الــذي تالحــظ في
بزيادة االستثمار الطويـل األجـل يف هـذه االسـتراتيجيات وتنـسيقها مـع تـدابري التنميـة                 

 اســتدامة التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية والقــضاء علــى  األخــرى هبــدف اإلســهام يف
الفقـــر يف املنـــاطق الريفيـــة املتـــضررة، مـــع املراعـــاة الواجبـــة لالســـتخدامات التقليديـــة 
ــالء         ــسابق وإي ــذا االســتخدام يف ال ــى ه ــل عل ــوفر دلي ــدما يت ــشروعة للمحاصــيل عن امل

  البيئة؛ االعتبار الواجب حلماية
ر املهــم الــذي تؤديــه البلــدان الناميــة ذات اخلــربة   بالــدوأيــضاًم تــسلِّ - ١٧”    

ة خلـص فـضل املمارسـات والـدروس املست      ألتـرويج   الالواسعة يف جمـال إجيـاد البـدائل يف          
من هذه الربامج، وتدعوها إىل مواصلة تبـادل أفـضل املمارسـات مـع الـدول املتـضررة              

عــات، هبــدف فيهــا الــدول اخلارجــة مــن نزا  مــن زراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة، مبــا  
  خلصائص الوطنية لكل دولة؛ا  معفقاومبا يتاستخدامها، عند االقتضاء، 

 الدول األعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبـور املتـضررة            حتث - ١٨”    
من االجتار غري املشروع باملخدرات وتقدمي املساعدة هلا، سواء مباشـرة أو عـن طريـق                

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ١٠وفقــا للمــادة املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املختــصة،  
 إىل   واسـتناداً  ١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقليـة لعـام           

مبــدأ املــسؤولية املــشتركة وضــرورة قيــام مجيــع الــدول بتعزيــز وتنفيــذ التــدابري املتخــذة  
  متوازن؛للتصدي ملشكلة املخدرات من مجيع جوانبها باتباع هنج متكامل و

، علـى   واصـل أن ي  بلدان املقـصد،     خباصةإىل اجملتمع الدويل، و   تطلب   - ١٩”    
 يف اجملـال الـتقين      والـدعم  املـساعدة   مـا يلـزم مـن       تقدمي   أساس مبدأ املسؤولية املشتركة،   

 ، بالتعـاون التـام مـع الـسلطات الوطنيـة،          أكثـر دول العبـور تـضرراً        إىل   على حنو عاجل  
  املشروعة؛ املخدرات غري   تدفق لدول على مواجهةهبدف تعزيز قدرات هذه ا

ــدت - ٢٠”     ــدعي ــاون      تأكي ــدول األعــضاء التع ــزز ال ــضرورة امللحــة ألن تع  ال
 املتعاظمـة بـني     صالتالدويل واإلقليمي للتـصدي للتحـديات اخلطـرية الـيت تـشكلها الـ             

 مبـا يف    االجتار باملخدرات وغسل األموال والفساد وغريها من أشكال اجلرمية املنظمـة،          
ــة واجلــرائم        ــاجرين واالجتــار باألســلحة الناري ــب امله ــك االجتــار باألشــخاص وهتري ذل
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اإللكترونيــة، ويف بعــض احلــاالت اإلرهــاب ومتويــل اإلرهــاب، وللتــصدي للتحــديات  
الكبرية اليت تواجهها السلطات املعنية بإنفاذ القـانون والـسلطات القـضائية يف مواجهـة        

 الــيت تــستخدمها املنظمــات اإلجراميــة العاملــة عــرب احلــدود الوســائل املــتغرية باســتمرار
   لتفادي الكشف عنها وحماكمتها؛ة، الدولويلؤسم إفساد ، مبا فيهاالوطنية

 بــني االجتــار باملخــدرات وصــنع    صالت القائمــة الــتعــاظم   بمتــسلِّ - ٢١”    
 منـع   ورةبضراألسلحة النارية واالجتار هبا على حنو غري مشروع يف بعض أحناء العامل و            

الــدول األعــضاء علــى اختــاذ التــدابري وحتــث  املــشكلة إىل منــاطق أخــرى، تلــكامتــداد 
يف هـذا    اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية وللمعايري الدولية األخـرى          املالئمة، وفقاً 

 املنظمـات اإلجراميـة الـضالعة يف االجتـار باملخـدرات       ملنع، من أجل التعاون التام      اجملال
 واستخدامها وملكافحة صنع تلك األسلحة الناريـة        والذخرية األسلحة النارية    من اقتناء 

  مشروع؛ والذخرية واالجتار هبا على حنو غري
تعزيز التعاون الدويل علـى مكافحـة اآلثـار الـضارة        أمهية    تأكيد عيدت - ٢٢”    

  ؛للتدفقات املالية غري املشروعة املتأتية من األنشطة اإلجرامية
ــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    تأكيــدأيــضاً تعيــد - ٢٣”      أمهي

واجلرميــة ومكاتبــه اإلقليميــة يف بنــاء القــدرات علــى الــصعيد احمللــي يف جمــال مكافحــة    
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات، وحتـث املكتـب علـى أن                 

ى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال        يراعي أوجه الـضعف واملـشاريع واآلثـار الـيت تترتـب علـ             
ــإغالق       ــرار ب ــد اختــاذ ق ــة، عن ــدان النامي مكافحــة االجتــار باملخــدرات، وخباصــة يف البل
املكاتب وختصيصها ملناطق أخرى، هبدف احلفـاظ علـى مـستوى دعـم فعـال للجهـود                 

  العاملية؛ الوطنية واإلقليمية يف جمال مكافحة مشكلة املخدرات
دة املعين باملخدرات واجلرمية على أن يزيـد،        مكتب األمم املتح   حتث - ٢٤”    

ــة       ــات الدوليـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــع املنظمـ ــه مـ ــضاء، تعاونـ ــسب االقتـ حـ
واملنظمات اإلقليمية املعنيـة املـشاركة يف مكافحـة مـشكلة املخـدرات العامليـة وحلـها،                 

 يزهتــامهبــدف تبــادل أفــضل املمارســات واملعــايري العلميــة وحتقيــق أقــصى اســتفادة مــن  
  النسبية الفريدة؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن      تطلــب  - ٢٥”    
يواصـل تقـدمي املــساعدة التقنيـة إىل الـدول األعــضاء، بنـاء علـى طلبــها، لتعزيـز قــدرهتا        

مبا يف ذلك حتسني أعمال التحليـل الـيت تقـوم       على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية،      
 بـربامج تـدريب لوضـع مؤشـرات وأدوات جلمـع            االضطالععن طريق   ،  هبا املختربات 
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وقابلــة للمقارنــة بــشأن مجيــع اجلوانــب ذات الــصلة مبــشكلة  بيانــات دقيقــة موثــوق هبــا
وضــع مؤشــرات   ولتعزيــز املؤشــرات واألدوات الوطنيــة أوهاوحتليلــ املخـدرات العامليــة 

ار، حـسب االقتـضاء ومـع       وأدوات وطنية جديدة، وتدعو الدول األعضاء إىل االستثم       
القـدرات وحتـسني النوعيـة     مراعاة االحتياجات اخلاصة واملوارد املتاحة، يف أنشطة بناء    

ألغراض مجع املعلومات واإلبـالغ هبـا، واملـشاركة يف اجلهـود التعاونيـة املـشتركة الـيت                  
أو غــريه مــن املنظمــات /واجلرميــة وينظمهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   

ــة أو    ــة أو اإلقليمي ــات الوطني ــة     واهليئ ــارف التكنولوجي ــادل املع ــة إىل تب ــة والرامي الدولي
العمليـة يف جمـال البيانـات        للخرباء يف جمال مجع املعلومات وحتليلها وتقييمها والتجربـة          

  املتعلقة باملخدرات؛
  فيمـا يتعلـق بالتعـاون       اهلامة  بضرورة مجع البيانات واملعلومات    متسلِّ - ٢٦”    

الدويل على التصدي ملشكلة املخدرات العاملية علـى مجيـع املـستويات، وحتـث الـدول                 
  ؛األعضاء على دعم احلوار عن طريق جلنة املخدرات هبدف معاجلة هذه املسألة

ــى  حتــث - ٢٧”     ــضاء عل ــدول األع ــاة  ال ــين     مواف ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
لومــات املتعلقــة جبميــع جوانــب البيانــات واملعب منــتظم علــى حنــو باملخــدرات واجلرميــة

ــامل    ــشكلة املخــدرات يف الع ــم ــسنويان خــالل اســتبيانات التقــ  م ــك  ةرير ال ــا يف ذل ، مب
 حنـو مـا نـصت عليـه املـادة      علـى  ،اهضبطتـ   كل كمية هامة من املخدراتبيانات عن ال

ربوتوكـول عـام   بلـة   بـصيغتها املعدَّ   ١٩٦١ لعـام االتفاقية الوحيدة للمخـدرات     من   ١٨
 جلنــة املخــدرات، بوصــفها اهليئــة املركزيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة وتــدعو ،١٩٧٢

لتقريــر الــسياسات بــشأن املــسائل املتــصلة باملخــدرات، إىل تعزيــز قــدرة مكتــب األمــم 
وموضـوعية   املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى مجـع بيانـات دقيقـة وموثـوق هبـا                 

ــة  ــة للمقارن ــ وقابل ــشرها واســتخدامهاوحتليل ــر وإدراج هــذه املعلومــات يف   ها ون التقري
  ؛العاملي عن املخدرات

مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة علـــى  تـــشجع - ٢٨”    
مواصلة جهوده من أجل تقدمي الدعم للدول، بناء على طلبـها، إلنـشاء األطـر العمليـة           

مــات بــشأن  وتيــسري تبــادل املعلوالوطنيــة وداخلــهااألساســية لالتــصاالت عــرب احلــدود 
اجتاهات االجتار باملخدرات وحتليلها بغية زيادة الوعي مبشكلة املخدرات العامليـة علـى         
كل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، وتقـر بأمهيـة إشـراك املختـربات وتقـدمي                     

  رئيـسياً  الدعم العلمي ألطر مراقبة املخدرات واعتبار البيانات التحليلية اجليدة مـصدراً          
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مـع الكيانـات الدوليـة األخـرى،        وحتـث علـى التنـسيق        على نطـاق العـامل،       للمعلومات
  يف ذلك املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ مبا

 مجيع احلكومات على أن تقدم أوىف دعم مايل وسياسـي ممكـن             حتث - ٢٩”    
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بتوســيع قاعــدة ماحنيــه وزيــادة    

خصـــصة لألغـــراض العامـــة، لتمكينـــه املقدمـــة لـــه، وخباصـــة املـــسامهات املالتربعـــات 
مواصــلة أنــشطته التنفيذيــة وأنــشطته يف جمــال التعــاون الــتقين وتوســيع نطاقهــا          مــن

 التنفيــذ الكامــل  مــساعدة الــدول األعــضاء علــى ألغــراض منــهاوحتــسينها وتعزيزهــا، 
ــسياسي وخطــة العمــل    ــتعلقنيلإلعــالن اإلعــالن ال ــدويل صــوب وضــع  التعــاوب امل ن ال

 اللـذين اعتمـدهتما     ،استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدرات العامليـة            
ما بعـد   اعتمدهتو ،جلنة املخدرات يف اجلزء الرفيع املستوى من دورهتا الثانية واخلمسني         

  التنفيذ الكامل للقـرارات الـيت  كذلكني، وستالوة بعار اجلمعية العامة يف دورهتا ال     ذلك
  ؛ذهتا اللجنة يف هذا الصدداخت

 ملكتــب األمــم املتحــدة   إزاء احلالــة املاليــة عمومــاً قلــقالعــن  تعــرب  - ٣٠”    
ــام      ــة، وتطلــب إىل األمــني الع ــة   املعــين باملخــدرات واجلرمي ــة الربناجمي ــضمن امليزاني أن ي

 مقترحات تكفل توفري موارد كافيـة للمكتـب         ٢٠١٥-٢٠١٤املقترحة لفترة السنتني    
  ؛ع بواليتهلالضطال

 / آذار٢٥ املــؤرخ ٥٤/١٠ جلنــة املخــدرات  ي بقــرارحتــيط علمــاً  - ٣١”    
 نياملـــتعلق ، ٢٠١١ديـــسمرب  / كـــانون األول ١٣ املـــؤرخ  ٥٤/١٧و  ٢٠١١مـــارس 

 باب العضوية املعـين بتحـسني       توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح      ب
 املـايل، وتـشجع الـدول        واجلرميـة ووضـعه     املعين باملخدرات   مكتب األمم املتحدة   ةإدار

 املــسائل الــيت تنــدرج ضــمن واليــة الفريــق   النظــر يفاألعــضاء واملكتــب علــى مواصــلة
  ؛ وتتسم بالكفاءة وتقوم على التعاونالعامل بطريقة عملية تركز على النتائج

جلنة املخدرات، بوصـفها اجلهـاز الرئيـسي يف األمـم املتحـدة              تشجع - ٣٢”    
ياسات يف جمال املسائل املتعلقة باملراقبة الدوليـة للمخـدرات وبوصـفها هيئـة      لتقرير الس 

إدارة برنامج املخدرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واهليئـة            
الدولية ملراقبة املخدرات علـى تعزيـز أعماهلمـا املفيـدة بـشأن مراقبـة الـسالئف واملـواد                   

ستخدمة يف التـــصنيع غـــري املـــشروع للمخـــدرات واملـــؤثرات الكيميائيـــة األخـــرى املـــ
، علـى   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٨ لقرار اللجنة     وفقاً ، اهليئة حتثوالعقلية،  

الـدول األعــضاء والعمــل معهــا مـن أجــل حتديــد الفــرص   مــع مواصـلة تعزيــز اتــصاالهتا  
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دم يف صـناعة املخـدرات      تـستخ   مـا  الساحنة ملراقبة جتارة السالئف الكيميائية اليت كثرياً      
   مبزيد من الفعالية؛هاورصد ،مشروع واملؤثرات العقلية على حنو غري

 لعـام  الدول اليت مل تصدق على االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات       حتث - ٣٣”    
ــصيغتها املعد١٩٦١َّ ــة ، ب ــام   ١٩٧٢ربوتوكــول عــام  بل ــة لع ــؤثرات العقلي ــة امل ، واتفاقي
كافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات            واتفاقية األمـم املتحـدة مل      ١٩٧١

ــة لعــام ــة    ،١٩٨٨ العقلي ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني  واتفاقي
أو مل تنــضم إليهــا علــى أن ،  واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،  وبروتوكوالهتــا

يـذ مجيـع أحكامهـا علـى        تنظر يف القيام بذلك، وحتـث الـدول األطـراف فيهـا علـى تنف              
  سبيل األولوية؛

 أن األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة     إىل مكتــب تطلــب - ٣٤”    
، ضى احلـال  قتـ م ، وحـسب  يواصل، بالتعاون الوثيق مع اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات        

  يف أفريقيــان ضــمنهاالــدعم واملــساعدة التقنيــة للحكومــات، ومــتقــدمي مــا يكفــي مــن 
أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـارييب وأوقيانوسـيا، وذلـك لتمكينـها مـن                   و وآسيا

الحقـة  القـرارات   المتابعـة    و  والوفـاء هبـا وفـاء تامـاً،        تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـات    
متابعـة   جلنة املخدرات واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة    صادرة عن   لا

 الوفـاء ، وتـوفري املعلومـات و   التنظيميـة  ات والـضوابط  تعزيـز الـسلط   ل، مبا يف ذلك     كافية
هـذه  تحقيـق   املكتـب ل  موارد على املسامهة يفة املاحن  اجلهات تطلبات اإلبالغ، وحتث  مب

  األغراض؛
 بـــالقرارات الـــيت اختـــذهتا جلنـــة املخـــدرات يف دورهتـــا  حتـــيط علمـــاً  - ٣٥”    

األمم املتحـدة    ملكتب   ٢٠١٢بالتقرير العاملي عن املخدرات لعام      ة واخلمسني و  مسااخل
وهتيـب   املعين باملخـدرات واجلرميـة وبأحـدث تقريـر للهيئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات،                

ز التعاون الدويل واإلقليمـي علـى التـصدي للخطـر الـذي يهـدد اجملتمـع          أن تعزِّ  بالدول
 ســيما الالــدويل مــن جــراء إنتــاج املخــدرات واالجتــار هبــا علــى حنــو غــري مــشروع، و  

من فئة األفيون، وللجوانب األخرى ملـشكلة املخـدرات العامليـة،           ضت املصنفة   املخدرا
املبــادرات غــري ذلــك مــن و وأن تواصــل اختــاذ تــدابري منــسقة، يف إطــار ميثــاق بــاريس 

  ؛‘قلب آسيا’، مثل مبادرة  يف هذا الصدد املتخذةالدوليةاإلقليمية و
مـع اهليئـة الدوليـة       الدول األعضاء على مواصلة التعاون بنشاط        حتث - ٣٦”    

ملــستوى املناســب مــن تاحــة اإ رورةضــتؤكــد  و،ملراقبــة املخــدرات يف ممارســة واليتــها
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تفاقيـات  ال من االخنراط مع احلكومات يف رصـد امتثـال الـدول           ا لتمكينه هيئةاملوارد لل 
  ؛ فعاال رصداًمراقبة املخدرات

دين،  الــدور املهــم الــذي تؤديــه منظمــات اجملتمــع املــ      علــى تــشدد - ٣٧”    
 املخدرات العاملية، وتالحـظ مـع    معاجلة مشكلة  املنظمات غري احلكومية، يف    سيما الو

 ضـرورة متكـني ممثلـي       التقدير مسامهتها املهمـة يف عمليـة االسـتعراض، وتالحـظ أيـضاً            
السكان املتضررين وكيانات اجملتمع املدين، حسب االقتـضاء، مـن املـشاركة يف وضـع            

   جمال املخدرات وتنفيذها؛ العرض والطلب يفخلفضسياسة 
اجملتمــع املــدين،   شارك  الــدول األعــضاء علــى كفالــة أن يــ     تــشجع - ٣٨ ”    

 مكافحـة املخـدرات   وضع برامج وسياسـات     ، يف   طريق التشاور  حسب االقتضاء، عن    
  ما يتعلق جبوانب خفض الطلب؛ فيخباصةوتنفيذها، و

وطنيـة إلنفـاذ     على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكاالت ال       تشجع - ٣٩”    
القوانني املتعلقة باملخدرات واجتماعات اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باالجتـار غـري املـشروع             
ــة       ــة للجن ــشرق األوســط التابع ــشرق األدىن وال ــه يف ال ــصلة ب باملخــدرات واملــسائل املت
املخـــدرات اإلســـهام يف تعزيـــز التعـــاون اإلقليمـــي والـــدويل، وتنـــوه يف هـــذا الـــصدد   

جــرت يف االجتمــاع احلــادي والعــشرين لرؤســاء الوكــاالت الوطنيــة  باملناقــشات الــيت 
 الذي عقد يف أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن           ،يف أفريقيا إلنفاذ القوانني املتعلقة باملخدرات     

 ويف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب الــذي ،٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٩ إىل ٥
  ؛٢٠١١ أكتوبر/ األول تشرين٧ إىل ٣عقد يف سانتياغو يف الفترة من 

ــة  ترحــب  - ٤٠”     ــاجلهود اجلاري ــن أجــل ب ــى مكافحــة   م ــاون عل ــز التع  تعزي
والطلــب وحتويــل الــسالئف    باملخــدرات والتــصدي للعــرض   االجتــار غــري املــشروع   

الكيميائية اليت تبذهلا املنظمات اإلقليميـة واملبـادرات عـرب اإلقليميـة مثـل أعـضاء رابطـة          
ــادرة    ــستقلة واملبـ ــدول املـ ــاون     الـ ــة التعـ ــاون ومنظمـ ــنغهاي للتعـ ــة شـ ــة ومنظمـ  الثالثيـ

ــة    االقتــصادي ومنظمــة معاهــدة األمــن    ــة اآلســيوية املعني اجلمــاعي واجملموعــة األوروبي
ــادرات        ــن املنظمــات واملب ــا م ــل اإلرهــاب وغريه ــوال ومتوي دون  مبكافحــة غــسل األم

ــك اســتراتيجية مكافحــة املخــدرات للف     ــا يف ذل ــة، مب ــة واإلقليمي ــرة اإلقليمي -  ٢٠١١  ت
للتعاون وجلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي املخـدرات               ملنظمة شنغهاي      ٢٠١٦  

علـى  كافحـة االجتـار باملخـدرات       مل  التابعة ملنظمة الدول األمريكيـة واملواثيـق األوروبيـة        
 وخطـة عمـل كبـار املـسؤولني املعنـيني           ، املخدرات التركيبيـة   ومكافحةالدويل  الصعيد  
املخدرات يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة إنتاج املخـدرات واالجتـار        مبسائل  
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 جعل منطقـة    اليت هتدف إىل  )   ٢٠١٥  -  ٢٠٠٩  (مشروع   هبا واستخدامها على حنو غري      
جملـس أمريكـا اجلنوبيـة     و، ٢٠١٥  حبلـول عـام    جنوب شرق آسيا خالية من املخدرات       

  اتفاقـات   وبتعزيـز  ،حتاد دول أمريكا اجلنوبيـة    ال بعاتلا و  العاملية ة املخدرات لكشعين مب ملا
 بـني الـدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة واجلمهوريـة               مؤخراً مترأُب الذي   ةالشراك

الدومينيكية والواليات املتحدة األمريكية يف إطار مبادرة أمـن حـوض البحـر الكـارييب             
ن االجتـــار غــري املـــشروع  إىل حـــد كــبري مــ   الــيت ترمــي، يف مجلـــة أمــور، إىل التقليــل     

  باملخدرات؛
 الـدول األعـضاء إىل أن تواصـل، يف تـشاور وثيـق مـع مكتـب                  تدعو - ٤١”    

 واجلهـات املاحنـة واملنظمـات الدوليـة املعنيـة      األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      
باألخطـار   ، مساعدة الدول األفريقية على معاجلـة املـشاكل الـصحية والتوعيـة              األخرى

 ٥٤/١٤ جلنــة املخــدرات ي اســتعمال مجيــع املخــدرات، وفقــا لقــرار بإســاءةملرتبطــة ا
، وترحـب   ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ املـؤرخ    ٥٥/٩  و ٢٠١١ مـارس /آذار ٢٥املؤرخ  

تفــاهم بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات البتوقيــع مــذكرة  يف هــذا الــصدد 
 سـويا مـن     لعمـل املنظمتـان علـى ا      ايهاتفقت ف اليت   ،واجلرمية ومفوضية االحتاد األفريقي   

  أنشطتهما؛  أوجه التكامل بنيزيعز تأجل
 بوكاالت األمم املتحدة وكياناهتا املعنية وغريها من املنظمـات          هتيب - ٤٢”    

و املؤســسات  براجمهــا، وتــدع صــلب املخــدرات يفمكافحــة مــسائل لعــجت  أنالدوليــة
 اإلقليميــة، إىل أن تفعــل ذلــك، وهتيــب يف ذلــك املــصارف اإلمنائيــة املاليــة الدوليــة، مبــا

 ريـادي   االضـطالع بـدور   واصـل   ي أنمبكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة         
  املناسبة؛ توفري املعلومات واملساعدة التقنيةعن طريق 

 ةيئاثنتســـادورة  ٢٠١٤ إىل األمـــني العـــام أن يعقــد يف عـــام  تطلــب  - ٤٣”    
سـتعراض الرفيـع املـستوى      الخـدرات العامليـة، عقـب ا      للجمعية العامة بشأن مـشكلة امل     

ــدم الــ  ــهحرزذي أللتق ــذ   ت ــضاء يف تنفي ــدول األع ــل     ال ــة العم ــسياسي وخط ــالن ال اإلع
ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة       بالتعاون الدويل صوب وضع استراتيجية متكاملـة         املتعلقني  

 اخلمــسني يفالــسابعة و جلنــة املخــدرات يف دورهتــا تجريهي ســذ، الــاملخــدرات العامليــة
  ؛٢٠١٤مارس /آذار

الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة التقـدم احملـرز            ض  ستعر أن ت  تقرر - ٤٤”    
يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية  
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تقيــيم إجــراء متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة، مبــا يف ذلــك        
  ؛شكلة املخدرات العامليةمل تصدي يف ال املصادفة والتحدياتققة احملإلجنازاتل
 أن يقـدم إىل اجلمعيـة       يـه وتطلـب إل    بتقريـر األمـني العـام،      حتيط علماً  - ٤٥”    

آراء الــدول ، يتــضمن  عــن تنفيــذ هــذا القــرارة والــستني تقريــراًمنــاثالعامــة يف دورهتــا ال
  .“األعضاء

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   /ين الثــاين تـشر ٢٦، املعقــودة يف ٤٤ويف اجللـسة    - ٦
ــنقح بعنــوان     ــشروع قــرار م ــشكلة املخــدرات العامليــة      ’’م ــى مكافحــة م ــاون الــدويل عل  ‘‘التع

A/C.3/67/L.14/Rev.2)       أفغانـستان  و أسـتراليا  و إريتريـا  و األرجنـتني  و وروغـواي أ، قدمه كـل مـن 
مجهوريـة الو   و ترتانيا املتحدة    وريةمجهو تونس و تركيا و تايلند و بيالروسو بنما و بليز و أوكرانياو

 كولومبيـا  و كوسـتاريكا  و الفلبني و غواتيماال و شيلي و سنغافورة و السلفادور و الدميقراطية الشعبية 
وإسرائيل وإكـوادور    إسبانيا؛ وانضم إليها كل من      هندوراس و هاييت و منغوليا و املكسيك و مايلو

 وبوركينـا فاسـو والبوسـنة واهلرسـك وبـريو      وبـنن  وألبانيا وأيرلندا وإيطاليـا وبـاراغواي وبلجيكـا   
واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية كوريـا ودومينيكـا وسـانت     وترينيداد وتوباغو واجلبل األسود

وســانت لوســيا والــسويد والــصني وغرينــادا وقــربص وكــوت ديفــوار   فنــسنت وجــزر غرينــادين
والنمــسا  رلنــدا الــشمالية وميامنـار وماليزيـا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأي  وليختنـشتاين 

ويف وقـت الحـق، انـضم إىل    . ونيجرييا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان  
مقدمي مـشروع القـرار كـل مـن أرمينيـا وأملانيـا وأنتيغـوا وبربـودا وأنـدورا وإندونيـسيا وأوغنـدا                       

ر البهاما ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية       وأيسلندا وبربادوس والربتغال وبولندا وجامايكا وجز     
الــسابقة ومجهوريــة مولــدوفا والــدامنرك ورومانيــا وســان مــارينو وســوازيلند وســورينام وصــربيا    
وغامبيــا وغيانــا وفرنــسا وقريغيزســتان وكازاخــستان والكــامريون وكرواتيــا ولكــسمربغ وليربيــا  

   .ارياوليتوانيا ومصر واملغرب وموناكو والنرويج والنيجر وهنغ
ال أمني اللجنة بيانا بـشأن اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة علـى       تويف اجللسة نفسها،    - ٧

  ).A/C.3/67/SR.44انظر (مشروع القرار 
ــسة   - ٨ ــضا ويف اجلل ــة مــشروع القــرار   نفــسها أي   A/C.3/67/L.14/Rev.2، اعتمــدت اللجن
  .)١٠الفقرة  انظر(
انظـــر (وأدىل ممثـــل مجهوريـــة فرتويـــال البوليفاريـــة ببيـــان بعـــد اعتمـــاد مـــشروع القـــرار   - ٩

A/C.3/67/SR.44 .(  
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   اللجنة الثالثةةتوصي  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ١٠
    

   التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية    
  

  ، اجلمعية العامةإن  
 اإلعـالن الــسياسي الـذي اعتمدتــه اجلمعيـة العامــة يف دورهتـا االســتثنائية     إذ تعيـد تأكيــد   
وخطــة ، )٢(واإلعــالن املتعلــق باملبــادئ التوجيهيــة خلفــض الطلــب علــى املخــدرات  ، )١(العــشرين

ــادة      ــى إب ــدويل عل ــاون ال ــة بالتع ــشروعة و  احملالعمــل املتعلق ــشأن اصــيل املخــدرة غــري امل ــة ب التنمي
وخطـــة العمـــل لتنفيـــذ اإلعـــالن املتعلـــق باملبـــادئ التوجيهيـــة خلفـــض الطلـــب علـــى ، )٣(البديلـــة

الــوزاري املــشترك الــذي اعتمــد يف اجلــزء الــوزاري مــن الــدورة الــسادسة  والبيــان، )٤(املخــدرات
  ،)٥(واألربعني للجنة املخدرات

التعــاون الــدويل ب ني املــتعلق اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل   تأكيــدعيــد أيــضاًتوإذ   
ــة   صــوب وضــع اســتراتيجية متكاملــة   ــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العاملي ــ   ،)٦(ومتوازن ين ذالل

 الدول إىل اختاذ التـدابري الالزمـة     ودعإذ ت و ني،تة والس بعاردورهتا ال اجلمعية العامة يف    اعتمدهتما  
ا مـــف حتقيـــق غاياهت، وذلـــك هبـــدكـــامالمـــا تنفيـــذاً إلجـــراءات املنـــصوص عليهـــا فيهالتنفيـــذ 
  ،يف الوقت املناسب اموأهدافه
 الـــذي ، ١٩٩٨  ديـــسمرب / كـــانون األول  ٩   املـــؤرخ   ١١٥  /  ٥٣   إىل قرارهـــا وإذ تـــشري  

 والوكـاالت املتخصـصة واملنظمـات الدوليـة      املعنية احلكومات وهيئات األمم املتحدة    حثت فيه   
 البلدان الناميـة    ، وخصوصاً العبور إىل دول    املساعدة والدعم، عند الطلب،    األخرى على تقدمي    
، هبــدف تعزيــز قــدراهتا علــى مكافحــة إىل مــساعدة ودعــم مــن هــذا القبيــلالــيت هــي يف حاجــة 

  االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية،

__________ 
 .، املرفق٢٠/٢-إ القرار د  )١(  
 .، املرفق٢٠/٣-إ القرار د  )٢(  
 . هـاء٢٠/٤-إ القرار د  )٣(  
 .، املرفق٥٤/١٣٢القرار   )٤(  
ــر   )٥(   ــاعي،   انظـ ــصادي واالجتمـ ــة للمجلـــس االقتـ ــائق الرمسيـ ــم  ٢٠٠٣الوثـ ــق رقـ ، )E/2003/28/Rev.1( ٨، امللحـ

 .األول، الفرع جيم الفصل
 . األول، الفرع جيم، الفصل(E/2009/28) ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩املرجع نفسه،   )٦(  
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ــضاًوإذ تــشري    ــة  أي ــة   )٧( إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفي ــواردة يف الوثيق واألحكــام ال
 واإلعـالن  ،)٨(الـيت تتنـاول مـشكلة املخـدرات العامليـة       ٢٠٠٥ؤمتر القمة العـاملي لعـام       اخلتامية مل 

 ،)٩()اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /السياسي املتعلق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
فيهــا قــرار اجلمعيــة العامــة     وقــرارات األمــم املتحــدة األخــرى املتخــذة يف هــذا الــصدد، مبــا       

 والقــرارات املتعلقــة بالتعــاون اإلقليمــي  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩  املــؤرخ٦٦/١٨٣
  والدويل على منع حتويل السالئف وهتريبها،

  الـذي اختـذه    ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٦ املؤرخ   ٢٠١٢/١٢قرار  الإىل    كذلك شريوإذ ت   
خــدرات اســتراتيجية مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بــشأن  

  ،٢٠١٥-٢٠١٢واجلرمية للفترة 
 وضـع هنـج فعـال       مـن أجـل    األمـني العـام       الـيت يبـذهلا    هـود اجل وإذ تالحظ مـع التقـدير       

ملكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة ومعاجلـة       وشامل داخل منظومة األمم املتحدة  
ــة  ــدور  ،مــشكلة املخــدرات العاملي ــد ال ــد تأكي ــة  وإذ تعي ــالغ األمهي ــدول  تــضطلع الــذي   الب ــه ال ب

  الصدد، األعضاء يف هذا
 باجلهود اليت تبـذهلا الـدول األعـضاء مـن أجـل االمتثـال ألحكـام االتفاقيـة             وإذ ترحب   

ـــة  ،)١٠( ١٩٧٢  ربوتوكــول عــام ب بــصيغتها املعدلــة  ١٩٦١  الوحيــدة للمخــدرات لعــام  واتفاقيـــ
ــة لعــام   ـــرات العقلي ــة األمــم ،)١١(  ١٩٧١املؤثــ دة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع  املتحــ  واتفاقي

  ، )١٢(   ١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
/ كانون الثـاين   ٢٣ املؤرخةالذكرى املئوية التفاقية األفيون الدولية      ب وإذ ترحب أيضاً    

الـيت   ا، مـن نوعهـ    وىل، األ  املخـدرات  بـشأن  تعددة األطـراف  املتفاقية  الاوهي  ،  )١٣(١٩١٢يناير  
ظــام املراقبــة الدوليــة للمخــدرات الــذي يتــضمن االتفاقيــات الدوليــة الــثالث تــشكل األســاس لن
  ،املذكورة أعاله ملراقبة املخدرات

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )٧(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٨(  
 .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار   )٩(  
  )١٠(  United Nations, Treaty Series ١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد. 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )١١(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(  
  )١٣(  League of Nations, Treaty Series٢٢٢ن، الرقم ماث، اجمللد ال. 
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بأمهية الطابع العاملي لالتفاقيات الدولية الثالث ملكافحـة املخـدرات الراميـة           م  وإذ تسلِّ   
  ذه االتفاقيات،املشروع للمخدرات واالجتار هبا وبأمهية تنفيذ ه إىل التصدي لالستخدام غري 

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  هاذ اختــيتبالتــدابري الــ ترحــبوإذ   
 التقــدم احملــرز يف تنفيــذ حــظالإذ ت، وهنــج برنــاجمي مواضــيعي وإقليمــي يف أنــشطته ســتحداثال
  النهج، هذا

مجيـــــع القـــــرارات الـــــيت اختـــــذهتا جلنـــــة املخـــــدرات يف دورهتـــــا        إىل وإذ تـــــشري  
  ،)١٤(واخلمسني ةمسااخل

تزال تشكل، على الـرغم    ال ألن مشكلة املخدرات العاملية    وإذ يساورها شديد القلق     
ــة واجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري       ــدول واملنظمــات املعني  مــن اجلهــود املكثفــة الــيت تواصــل ال

  يهدد الصحة العامة وسالمة البشر ورفـاههم، وخباصـة األطفـال    جسيماًاحلكومية بذهلا، خطراً  
ــشباب وأســرهم،   ــاألووال ــم ــدول وســيادة ينوطن ال ــا تقــوِّض االســتقرار االجتمــاعي   ال ، وألهن
  ،ةمستداالتنمية املو االقتصادي والسياسي

تـزال هنـاك حاجـة إىل اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة،                 ال  ألنـه  وإذ يساورها بالغ القلق     
والـشباب  ية، مـن أجـل محايـة األطفـال          ربوفيها التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والت      مبا

من االستخدام غـري املـشروع للمخـدرات واملـؤثرات العقليـة علـى النحـو احملـدد يف املعاهـدات                     
جتـار هبـا علـى    املربمة يف هذا الصدد، ومنع استغالل األطفال والشباب يف إنتاج هذه املـواد واال          

 املــؤرخ ٥٣/١٠ملخــدرات حنــو غــري مــشروع، وإذ حتــث احلكومــات علــى تنفيــذ قــرار جلنــة ا  
  ،)١٥(٢٠١٠مارس /آذار ١٢

ــة مــن اجلــر  إدراكــاًو   ــة الوقاي ــها املخــدراتب م ذات الــصلةائألمهي الــشباب  الــيت يرتكب
 أمهيــة التنميـة االجتماعيــة واالقتـصادية للمجتمعـات، و   يفتأثريهـا  ل راًونظــ، هلـا التـصدي  أمهيـة  و

  ، يف اجملتمعاجهمإدم  وإعادةهمعالج اجلاحنني الشباب و تأهيلدعم إعادة
 ئلاملـس  اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني        الذي أولته  تركيزال على أمهية    شددوإذ ت   

 هــا املــؤثرات العقليــة اجلديــدة، وعــالجحرطالوقايــة مــن تعــاطي املخــدرات، والتحــديات الــيت ت
  ،فيهم منهااع وتهم وإعادة إدماجهملمخدرات وإعادة تأهيلملرهتنني لألشخاص اا

__________ 
األول،  ، الفـصل  )  E/2012/28  (٨، امللحـق رقـم      ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر    )١٤(  

 .باءالفرع   
 .الفرع جيم  ، الفصل األول، )  E/2010/28  (٨امللحق رقم  ،٢٠١٠املرجع نفسه،   )١٥(  
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 ي العــاملعلــى الــصعيد ازديــاد تعــاطي بعــض املخــدرات  الحــظ مــع بــالغ القلــق وإذ ت  
 املـؤرخ   ٥٣/١٣ يهاوانتشار مواد جديدة، مثل املواد اليت أشارت إليها جلنة املخدرات يف قرار           

ــاد كــذلك ، و)١٤(٢٠١٢مــارس / آذار١٦ املــؤرخ ٥٥/١ و )١٥(٢٠١٠مــارس / آذار١٢ ازدي
  املة عرب احلدود الوطنية الضالعة يف صنعها وتوزيعها،اإلجرامية املنظمة العاجلماعات حذق 

 ازدياد تعاطي املنشطات األمفيتامينيـة وصـنعها علـى          وإذ تالحظ مع بالغ القلق أيضاً       
 العاملي وانتشار السالئف الكيميائية املـستخدمة يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة                صعيدال

اإلجراميــة املنظمــة اجلماعــات  هاخدمستتــأســاليب جديــدة ظهــور  و،علــى حنــو غــري مــشروع 
  ،ذه املواده لتحويل

ختــضع   ال جديـدة عقليـة مــؤثرات بـأن األعـوام األخــرية شـهدت اسـتخدام      موإذ تـسلِّ   
 يهــدد الــصحة  املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات وميكــن أن تــشكل خطــراً مبوجــبلرقابــةل

إنتـاج أو صـنع مـواد       ب الـيت تفيـد   رير  تقـا تزايـد ال  العامة يف عـدة منـاطق مـن العـامل، وإذ تالحـظ              
ــاً  ــا يف ذلــك  يف خالئــط عــشبية،  تتمثــل عموم ــات مب ــة املكون ــ التركيبي  احملفــزةشبيهة بالقنــب ال

 نفــسانية شــبيهة باآلثــار الــيت حيــدثها اســتخدام   آثــار الــيت هلــاللمــستقبالت يف اجلهــاز العــصيب  
ــب ــة  القن ــؤثرات العقلي ــيت ُتــ  وامل ــى حنــو سوق ال ــد م عل ــدائل كتزاي ــة للب ــاقريقانوني  اخلاضــعة عق
  ،الدولية للمراقبة

الــيت توفرهــا خمتــربات  النوعيــة واملعلومــات للبيانــات البالغــة باألمهيــة  أيــضاًوإذ تــسلم  
ــة و   ــربات العلمي ــشرعي واملخت ــة   يف ف مراكــز العــالج  الطــب ال ــشكلة املخــدرات التركيبي هــم م

  شروعة، املنتجات املتاحة يف السوق غري املجمموعةاملشروعة و غري
ــوافر  ضــرورة وإذ تالحــظ   ــز ت ــة    املخــدرات  تعزي ــة اخلاضــعة للمراقب ــؤثرات العقلي وامل

 وإسـاءة اسـتعماهلا،    حتويلـها الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية والعمل على منـع           
 ،١٩٧٢ربوتوكول عـام   بلة   بصيغتها املعدَّ  ١٩٦١اقية الوحيدة للمخدرات لعام      مع االتف  شياًامت

  الـصدد إىل قـراري جلنـة املخـدرات    ذلـك  ، وإذ تـشري يف ١٩٧١اقية املؤثرات العقليـة لعـام    واتف
  ،)١٦(٢٠١١مارس /آذار ٢٥املؤرخ  ٥٤/٦ و )١٥(٢٠١٠مارس / آذار١٢ املؤرخ ٥٣/٤

 التعــاون الــدويل علــى يف ســياق بــشكل مجــاعي اجلهــود  مواصــلة بــذل بــأنموإذ تــسلِّ  
كــان حتقيــق نتــائج إجيابيــة، وإذ تعــرب عــن   باإلمخفــض الطلــب وخفــض العــرض أظهــرت أن
  اإلقليمي والدويل،و ائين الثالصعيد كل من تقديرها للمبادرات املتخذة يف هذا الصدد على

__________ 
 .الفرع جيم  ، الفصل األول، )  E/2010/28  (٨امللحق رقم  ،٢٠١٠ه، املرجع نفس  )١٦(  
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بالدور الرئيسي الـذي تـضطلع بـه جلنـة املخـدرات وهيئاهتـا الفرعيـة،                 أيضاً موإذ تسلِّ   
 األمم املتحدة الـيت تتـوىل املـسؤولية    إىل جانب اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، باعتبارها أجهزة    
 بـضرورة التـرويج لإلعـالن       كـذلك الرئيسية عن املسائل املتعلقـة مبراقبـة املخـدرات، وإذ تـسلم             

التعـاون الـدويل صـوب وضـع اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة              ب املتعلقنيالسياسي وخطة العمل    
  هما على حنو فعال،ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية وتيسري تنفيذمها ومتابعت

أن مكافحــة مــشكلة املخــدرات العامليــة مــن مجيــع جوانبــها تتطلــب   تعيــد تأكيــدوإذ   
 ملكافحـة يتجزأ من استراتيجية متوازنـة وشـاملة          ال  خبفض العرض، بوصفه جزءاً     سياسياً التزاماً

يف  للمبــادئ املكرســة يف اإلعــالن الــسياسي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة    املخــدرات، وفقــاً
دورهتـــا االســـتثنائية العـــشرين والتـــدابري الراميـــة إىل تعزيـــز التعـــاون الـــدويل ملكافحـــة مـــشكلة 

اصـيل  احمليف ذلـك خطـة العمـل املتعلقـة بالتعـاون الـدويل علـى إبـادة             مبـا  ، )١٧(املخدرات العاملية 
   يف تلك الدورة، اليت اعتمدت أيضاًبشأن التنمية البديلة،املخدرة غري املشروعة و

 أن احلد من تعـاطي املخـدرات غـري املـشروعة وعواقبـه يتطلـب                 تعيد باملثل تأكيد   وإذ  
بد مـن إبدائـه باختـاذ مبـادرات طويلـة        ال حيال اجلهود الرامية إىل خفض الطلب  سياسياً  التزاماً
تتخـذ يف إطـاره      ، الطلب تنطوي على هنج يراعي الصحة العامة       خلفضعلى نطاق واسع     األمد  

يف املراحـل املبكـرة والعـالج       للمـساعدة   والتثقيـف والكـشف والتـدخل       لوقايـة   ل مةالالز التدابري  
مـن أجـل     وتبـذل جهـود   واملـساعدة علـى التعـايف         هبـا    املتـصلة مات الـدعم    خـد تـوفري   والرعاية و 

، يف ظـل االمتثـال   ولنـوع اجلـنس   وتكـون مراعيـة للـسن    االجتمـاعي، التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج    
 لإلعـالن املتعلـق باملبـادئ التوجيهيـة          الثالث ملكافحة املخدرات ووفقـاً     التام لالتفاقيات الدولية  

 ،املخدرات الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية العـشرين                خلفض الطلب على    
 الـدويل صـوب وضـع اسـتراتيجية متكاملـة          بالتعـاون  املتعلقنيولإلعالن السياسي وخطة العمل     

اجلـزء الرفيـع     اللذين اعتمـدهتما جلنـة املخـدرات يف             املخدرات العاملية  ومتوازنة ملواجهة مشكلة    
املـــستوى مـــن دورهتـــا الثانيـــة واخلمـــسني وغريهـــا مـــن قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة املتخـــذة يف   

  الصدد، هذا
له مــشكلة املخــدرات العامليــة مبختلــف  مبــا تــشكِّتوعيــة اجلمهــور ضــرورة  وإذ تــدرك  

  ، وخطر عليهات قاطبةلمجتمعالجوانبها من هتديد 
بالتعاون الدويل صـوب     اإلعالن السياسي وخطة العمل املتعلقني       إىل اعتماد    تشريوإذ    

ــة    ــتراتيجية متكامل ــة    وضــع اس ــشكلة املخــدرات العاملي ــة م ــة ملواجه ــا مبوجــب ، ومتوازن قراره

__________ 
 .  ألف إىل هاء٢٠/٤-إ القرارات د  )١٧(  
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ــ ا٦٤/١٨٢ ــانون األول١٨ؤرخ ملـ ــرارال، و٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ ــوارد يف ذلـــك اإلعـــالن  قـ  الـ
ا الـسابعة واخلمـسني    رفيع املـستوى أثنـاء دورهتـ   اًاستعراضنة املخدرات   جل  ُتجري  بأن يوالقاض

ة توصــيال، وتنفيــذ الــدول األعــضاء لإلعــالن الــسياسي وبرنــامج العمــل  دى  ملــ٢٠١٤يف عــام 
 رفيــع املــستوى ملوضــوع يتــصل مبــشكلة   اًجــزءجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ا يكــرِّس بــأن

 للتـــصدي ملـــشكلة  اســـتثنائية اجلمعيـــة العامـــة دورةة بـــأن تعقـــدوصـــيتال، واملخـــدرات العامليـــة
  املخدرات العاملية،

ما زالت مسؤولية عامة ومـشتركة       أن مشكلة املخدرات العاملية      وإذ تؤكد من جديد     
 وتستلزم اتباع هنج متكامل متداعم متوازن قائم علـى تعـدد             فعاال ومتزايداً   دولياً تتطلب تعاوناً 

  ،ستراتيجيات خفض العرض والطلبالتخصصات إزاء ا
ــدول تكــرر دعوهتــا   - ١   ــذ    إىل اختــاذال ــة يف الوقــت املناســب لتنفي ــدابري الالزم  الت

التعـاون الـدويل صـوب وضـع        ب املـتعلقني يف اإلعالن السياسي وخطة العمل       احملددةاإلجراءات  
مـدهتما اجلمعيـة     اللـذين اعت   ،استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدرات العامليـة            

  ؛الواردة فيهما األهداف والغايات وبلوغ ،العامة يف دورهتا الرابعة والستني
 أن مكافحة مشكلة املخـدرات العامليـة مـسؤولية عامـة ومـشتركة              تعيد تأكيد   - ٢  

 هنــج متكامــل ومتــوازن وجيــب  اتبــاعتتطلــبأهنــا  و،جيــب معاجلتــها يف إطــار متعــدد األطــراف
 مع مقاصد ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه وأحكـام القـانون الـدويل               ق متاماً االضطالع هبا مبا يتف   

بـشأن حقـوق      )١٩(وإعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا         )١٨(األخرى واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان     
اإلنسان، وخباصة يف ظل االحترام التام لسيادة الدول وسالمتها اإلقليميـة ومبـدأ عـدم التـدخل               

 إىل مبـدأي    دول وجلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، واسـتناداً        يف الشؤون الداخلية لل   
  املساواة يف احلقوق واالحترام املتبادل؛

 عمليــة إجــراءاتتخــذ تفعــال وعلــى حنــو تعــاون ت  أنالــدول األعــضاءب هتيــب  - ٣  
  بدأ املسؤولية العامة واملشتركة؛شكلة املخدرات العاملية بناء على مللتصدي مل
دول األعضاء على أن تـويل االعتبـار املالئـم لآلثـار الـسلبية ملـشكلة                 ال تشجع  - ٤  

  املخدرات يف العامل ونتائجها على التنمية واجملتمع بصفة عامة؛
بتعزيـــز التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي والـــدويل، بوســـائل منـــها تبـــادل  تتعهـــد   - ٥  

ة املخدرات العامليـة علـى      املعلومات االستخباراتية والتعاون عرب احلدود، هبدف التصدي ملشكل       
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٨(  
  )١٩(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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شكل مباشـر مـن زراعـة احملاصـيل      بـ  تـشجع أكثـر الـدول تـضرراً      بـأن حنو أكثر فعالية، وخباصة     
املــشروعة وإنتــاج املخــدرات واملــؤثرات العقليــة وتــصنيعها ونقلــها واالجتــار هبــا وتوزيعهــا  غــري

  ؛ن تدعمه على إقامة تعاون من هذا القبيل وأ،وإساءة استعماهلا بصورة غري مشروعة
ربامج فعالـة شـاملة ومتكاملـة       لـ  بـالترويج  التـزام الـدول األعـضاء       تكرر تأكيد   - ٦  
 علميـة وتـشمل جمموعــة مـن التـدابري، منــها     أســس الطلـب علـى املخــدرات تقـوم علـى     خلفـض 

 يف املراحـل املبكـرة والعـالج والرعايـة           للمـساعدة   والتـدخل  والتثقيف والكـشف  الوقاية األولية   
 التأهيــل مــن أجــلاجلهــود بــذل  هبــا واملــساعدة علــى التعــايف واملتــصلةالــدعم خــدمات تــوفري و

، ترمـي إىل تعزيـز الـصحة والرفـاه االجتمـاعي بـني األفـراد واألسـر         وإعادة اإلدماج االجتماعي 
واجملتمعــات احملليــة واحلــد مــن اآلثــار الــسلبية إلســاءة اســتعمال املخــدرات يف األفــراد واجملتمــع  

 مـع مراعـاة     مـن هـذا القبيـل أو اسـتعراض مـا هـو قـائم منـها أو تعزيـزه                    أو وضع برامج     ككل،
 والتحديات اخلاصة اليت ميثلها متعاطو املخـدرات املعرضـون بـشدة            االحتياجات اخلاصة للنساء  

ــة الــثالث ملكافحــة املخــدرات ووفقــا للتــشريعات      ــام لالتفاقيــات الدولي ــال الت للخطــر، باالمتث
باسـتثمار مزيـد مـن املـوارد لـضمان احلـصول دون متييـز علـى                 الوطنية، وتلـزم الـدول األعـضاء        

تلــك اخلــدمات، مبــا يف ذلــك يف مرافــق االحتجــاز، مــع األخــذ يف االعتبــار ضــرورة أن تراعــى  
ــر      يف ــشرية، مثــــل الفقــ ــة البــ ــه الــــضعف الــــيت تقــــوض التنميــ تلــــك اخلــــدمات أيــــضا أوجــ

  االجتماعي؛ والتهميش
ية إلسـاءة اسـتعمال املخـدرات يف األفـراد           اآلثار الـسلب   تالحظ مع بالغ القلق     - ٧  

واجملتمع ككل، وتعيد تأكيد التـزام مجيـع الـدول األعـضاء بالتـصدي لتلـك املـشاكل يف سـياق                
 سـيما  الاستراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات خلفض الطلـب علـى املخـدرات، و             

ضا مــع بــالغ القلــق  أيــتــستهدف األطفــال والــشباب وأســرهم، وتالحــظ االســتراتيجيات الــيت 
متالزمــة نقــص املناعــة  /الزيــادة املــثرية للقلــق حلــاالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

وغريه من األمـراض املنقولـة بالـدم بـني متعـاطي املخـدرات بـاحلقن، وتعيـد                  ) اإليدز(املكتسب  
رامج الوقايـة  تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء بالعمل على حتقيق هدف استفادة اجلميع مـن بـ             

، باالمتثـال التـام لالتفاقيـات الدوليـة         املتـصلة بـذلك   الشاملة والعالج والرعاية وخدمات الدعم      
ملكافحــة املخــدرات ووفقــا للتــشريعات الوطنيــة، ومــع مراعــاة مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة     

مكتـب األمـم    منظمـة الـصحة العامليـة و      ، الوثيقة املعنونة    املتخذة يف هذا الصدد، وعند االقتضاء     
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                

ــشرية ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب   /الب ــد    - )اإلي ــدان لتحدي ــدليل الفــين املوجــه للبل ال
فري العـالج   لوقاية مجيع متعاطي املخدرات باحلقن من فريوس نقص املناعة البشرية وتـو            أهداف
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وتطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يــضطلع   ، )٢٠(والرعايــة هلــم
املعنيـة،  هـا   بواليته يف هذا اجملـال بالتعـاون الوثيـق مـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وبراجم                   
ة املــشترك مثـل منظمـة الــصحة العامليـة وبرنـامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي وبرنــامج األمـم املتحـد        

  ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
ملعاجلــة  إجــراءات، حــسب االقتــضاء،  تتخــذ الــدول األعــضاء علــى أن حتــث  - ٨  
ها تبـادل املعلومـات      ضـمن   بوسـائل مـن     على الصعيد الوطين    حتت تأثري املخدرات   القيادةمسألة  

 التعـاون مـع األوسـاط العلميـة     بطرق منهاوذلك    الفعالة، راءاتاإلجوأفضل املمارسات بشأن    
  الدولية؛ والقانونية
 واملــؤثرات العقليــة   املخــدرات الــدول األعــضاء علــى تعزيــز تــوافر      تــشجع  - ٩  

 علـى    يف آن واحـد    والعمـل  اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبيـة والعلميـة         
وتطلـب إىل   ،٥٤/٦  و٥٣/٤ لقـراري جلنـة املخـدرات    ، وفقـاً منـع حتويلـها وإسـاءة اسـتعماهلا    

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات مواصــلة    
  جهودمها يف ذلك الصدد؛

لقـضاء علـى     ا ىلإ مجيع الـدول األعـضاء علـى سـن تـدابري شـاملة هتـدف                 حتث  - ١٠  
 سـتحداث ، وال سيما مـن خـالل ا       ل عليها بواسطة وصفات طبية    احملص  عقاقريإساءة استعمال ال  

  ؛مي الرعاية الصحيةمبادرات التوعية اليت تستهدف اجلمهور العام ومقدِّ
 للتصدي ملـشكلة املخـدرات العامليـة وبالتقـدم          اليت ال تزال تبذل   باجلهود  تنوه    - ١١  

 فيـون واالجتـار بـه علـى حنـو غـري      احملرز يف هذا اجملال، وتالحظ مع بالغ القلق استمرار إنتاج األ  
مــشروع واســتمرار تــصنيع الكوكــايني واالجتــار بــه علــى حنــو غــري مــشروع والزيــادة يف إنتــاج 
القنب واالجتار به على حنو غري مشروع واستمرار انتشار صنع املنشطات األمفيتامينيـة بـشكل               

ــا  صعيدغــري مــشروع علــى الــ   ــل الــسالئف وم ــادة حتوي ــذلك   العــاملي وزي ــع  يتــصل ب  مــن توزي
للمخدرات غري املشروعة وتعاطيهـا، وتؤكـد ضـرورة تعزيـز اجلهـود املـشتركة وتكثيفهـا علـى                   
كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ملواجهة تلك التحديات العاملية بصورة أمشـل، وفقـا               

يقها علـى   ملبدأ املسؤولية العامة واملشتركة، بوسـائل منـها تعزيـز املـساعدة التقنيـة واملاليـة وتنـس                 
  حنو أفضل؛

__________ 
 ).٢٠٠٩جنيف، (ية ملاعال نظمة الصحةم  )٢٠(  
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أنـه علـى الـرغم مـن اجلهـود الـيت بـذهلا اجملتمـع الـدويل                  مـن    ب عن قلقهـا   عرت  - ١٢  
مـستقرا وإن   تعـاطي املخـدرات غـري املـشروعة      ظل نطـاق يف العقود األخرية، والدول األعضاء   

  ؛ظلت أمناط إساءة االستعمال واإلنتاج واالجتار تتحول من بلد إىل بلد
الـدول األعـضاء اجلهـود الدوليـة         ز تعـزِّ  أن  بشكل قاطع  ميتحته  أنعلى   دشدت  - ١٣  

  ؛من أجل حتقيق نتائج أكثر فعالية يف مكافحة مشكلة املخدرات العاملية
الدول األعضاء إىل اختاذ التدابري املناسبة لتعزيز التعـاون الـدويل وتبـادل              تدعو  - ١٤  

إلجراميـة املنظمـة واألسـاليب اجلديـدة         اجملموعات ا  املعلومات بشأن الطرق اليت تسلكها حديثاً     
 يف صــنع املخــدرات واملــؤثرات العقليــة  الــيت تنتــهجها لتحويــل مــسار املــواد املــستخدمة كــثرياً  

 بــشأن اســتغالل اإلنترنــت يف االجتــار بتلــك املــواد،  وخباصــةبطــرق غــري مــشروعة أو هتريبــها،  
  مات؛ومواصلة إخطار اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بتلك املعلو

 لقـرار جلنـة املخـدرات        الدول األعـضاء علـى أن تعـزز، وفقـاً          تشجيع تواصل  - ١٥   
 إسـاءة اسـتعمال   إمكانيـة   ، تبـادل املعلومـات عـن        )١٥( ٢٠١٠  مـارس   / آذار   ١٢   املؤرخ    ١١  /  ٥٣  
ــاز العــصيب واالجتــار       امل ــزة للمــستقبالت يف اجله ــب احملف ــشبيهة بالقن ــة ال ــات التركيبي ــاكون ، هب

ا تـشكله مـن     م و ديدةاجلأمناط استخدام املؤثرات العقلية     بك تبادل املعلومات فيما يتعلق      وكذل
  ؛اهتنظيمسبل  و عنهااطر على الصحة العامة وبيانات الطب الشرعيخم

، حيثمـا كـان ذلـك ضـرورياً        ،عتمـد التـدابري   أن ت  الدول األعضاء على     تشجع  - ١٦  
جـراء  هـا اجملتمـع مـن       واجهلتـأثريات الـسلبية الـيت ي      لتعزيز الوعي العام باملخـاطر والتهديـدات وا       

  تعاطي املخدرات؛
  :مبا يلي متسلِّ  - ١٧  
ــيت تــستهدف         )أ(   ــة احملاصــيل ال ــة مبراقب ــد املتعلق ــة األم ــتراتيجيات الطويل أن االس

الزراعـة غـري املــشروعة للمحاصـيل املــستخدمة يف إنتـاج املخـدرات واملــؤثرات العقليـة تتطلــب       
، مـع مراعـاة سـيادة        متكـامال ومتوازنـاً     على مبدأ املـسؤولية املـشتركة وهنجـاً        ائماً ق  دولياً تعاوناً

القانون، وحسب االقتضاء الشواغل األمنية، علـى أن حتتـرم بالكامـل سـيادة الـدول وسـالمتها                  
 ومجيــــع حقــــوق اإلنــــسان اإلقليميــــة ومبــــدأ عــــدم التــــدخل يف الــــشؤون الداخليــــة للــــدول

  األساسية؛ واحلريات
التنميــة   منــهاأمــوراًتــشمل  هــذه االســتراتيجيات املتعلقــة مبراقبــة احملاصــيل أن   )ب(  
 الوقائيـة، وتـدابري القـضاء علـى تلـك احملاصـيل             التنمية البديلة ، وحسب االقتضاء، برامج     البديلة

  وإنفاذ القانون؛
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 ينبغي أن تتوافق علـى حنـو تـام    أن هذه االستراتيجيات املتعلقة مبراقبة احملاصيل     )ج(  
 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات          ١٤املادة  مع  

 للـسياسات الوطنيـة     ذ علـى مراحـل بـشكل مناسـب وفقـاً          ق وتنفَّـ   وأن تنـسَّ   ١٩٨٨العقلية لعام   
هبــدف القــضاء بــصورة مــستدامة علــى احملاصــيل غــري املــشروعة، يف الوقــت الــذي تالحــظ فيــه  

لتـــزم الـــدول األعـــضاء بزيـــادة االســـتثمار الطويـــل األجـــل يف هـــذه        كـــذلك ضـــرورة أن ت 
االســتراتيجيات وتنــسيقها مــع تــدابري التنميــة األخــرى هبــدف اإلســهام يف اســتدامة التنميــة          
االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقـر يف املنـاطق الريفيـة املتـضررة، مـع املراعـاة الواجبـة                  

ــة املــشروعة  ــل علــى هــذا االســتخدام يف    لالســتخدامات التقليدي ــوفر دلي ــدما يت  للمحاصــيل عن
  البيئة؛ السابق وإيالء االعتبار الواجب حلماية

 بالدور املهم الـذي تؤديـه البلـدان الناميـة ذات اخلـربة الواسـعة يف                 أيضاًم  تسلِّ  - ١٨  
ت والـدروس   فـضل املمارسـا   ألتـرويج   ال يف   التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائيـة،       جمال  
ــصاملست ــدول       خل ــع ال ــضل املمارســات م ــادل أف ــدعوها إىل مواصــلة تب ــربامج، وت ــن هــذه ال ة م

فيهــا الــدول اخلارجــة مــن نزاعــات، هبــدف   املتــضررة مــن زراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة، مبــا 
  خلصائص الوطنية لكل دولة؛ا  معفقاومبا يتاستخدامها، عند االقتضاء، 

ى تكثيــف التعــاون مــع دول العبــور املتــضررة مــن    الــدول األعــضاء علــ حتــث  - ١٩  
االجتار غري املشروع باملخدرات وتقـدمي املـساعدة هلـا، سـواء مباشـرة أو عـن طريـق املنظمـات                     

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري          ١٠اإلقليمية والدولية املختـصة، وفقـا للمـادة         
 إىل مبــدأ املــسؤولية املــشتركة   واســتنادا١٩٨٨ًاملــشروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة لعــام   

وضرورة قيام مجيع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابري املتخذة للتصدي ملشكلة املخـدرات مـن مجيـع          
  جوانبها باتباع هنج متكامل ومتوازن؛

، علـى أسـاس     واصـل أن ي  بلـدان املقـصد،      خباصـة  إىل اجملتمـع الـدويل، و      تطلب  - ٢٠  
  يف اجملـال الـتقين علـى حنـو عاجـل           والدعم املساعدة  ما يلزم من    تقدمي   مبدأ املسؤولية املشتركة،  

 هبـدف تعزيـز قـدرات هـذه     ، بالتعاون التام مع الـسلطات الوطنيـة،     أكثر دول العبور تضرراً    إىل  
  املشروعة؛ املخدرات غري   تدفق الدول على مواجهة

اون الــدويل   الــضرورة امللحــة ألن تعــزز الــدول األعــضاء التعــ      تأكيــد عيــدت  - ٢١  
 املتعاظمة بني االجتـار باملخـدرات       صالتواإلقليمي للتصدي للتحديات اخلطرية اليت تشكلها ال      

وغسل األموال والفساد وغريها من أشـكال اجلرميـة املنظمـة، مبـا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص                  
ت وهتريــب املهــاجرين واالجتــار باألســلحة الناريــة واجلــرائم اإللكترونيــة، ويف بعــض احلــاال         

اإلرهاب ومتويل اإلرهاب، وللتصدي للتحديات الكبرية اليت تواجهها السلطات املعنيـة بإنفـاذ             
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القانون والسلطات القضائية يف مواجهة الوسـائل املـتغرية باسـتمرار الـيت تـستخدمها املنظمـات               
ــة   ــة العاملــة عــرب احلــدود الوطني  لتفــادي الكــشف ة، الدولــويلؤسمــ إفــساد ، مبــا فيهــااإلجرامي

  وحماكمتها؛ هاعن
 بني االجتار باملخدرات وصنع األسـلحة الناريـة   صالت القائمةالتعاظم   ب متسلِّ  - ٢٢  

 املـشكلة إىل    تلـك  منع امتداد    بضرورةواالجتار هبا على حنو غري مشروع يف بعض أحناء العامل و          
مبوجــب  اللتزاماهتــا الــدول األعــضاء علــى اختـاذ التــدابري املالئمــة، وفقــاً وحتــث منـاطق أخــرى،  

ــة األخــرى    ــايري الدولي ــة وللمع ــام   يف هــذا اجملــال املعاهــدات الدولي ــع، مــن أجــل التعــاون الت  ملن
ــة        ــاء األســلحة الناري ــن اقتن ــار باملخــدرات م ــضالعة يف االجت ــة ال ــذخريةاملنظمــات اإلجرامي  وال

ــة     ــلحة الناريـ ــنع تلـــك األسـ ــة صـ ــتخدامها وملكافحـ ــو   واسـ ــى حنـ ــا علـ ــار هبـ ــذخرية واالجتـ والـ
  ؛مشروع غري

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة تقــدمي حتــث  - ٢٣  
املساعدة التقنية للدول األعـضاء ملكافحـة غـسل األمـوال عـن طريـق الربنـامج العـاملي ملكافحـة                    
غسل األموال وعائدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب، وذلـك وفقـا لـصكوك األمـم املتحـدة ذات                    

بولــة دوليــا، مبــا فيهــا، عنــد االقتــضاء، توصــيات اهليئــات احلكوميــة الدوليــة  الــصلة واملعــايري املق
املختصة، ومنها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ومبادرات املنظمات اإلقليميـة واألقاليميـة             

  واملتعددة األطراف ذات الصلة مبكافحة غسل األموال؛
ين باملخـدرات واجلرميـة ومكاتبـه        أمهيـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـ          تأكيد تعيد  - ٢٤  

اإلقليمية يف بناء القدرات على الصعيد احمللي يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود                 
الوطنية واالجتار باملخدرات، وحتث املكتب على أن يراعـي أوجـه الـضعف واملـشاريع واآلثـار                 

باملخـدرات، وخباصـة يف البلـدان       اليت تترتب علـى الـصعيد اإلقليمـي يف جمـال مكافحـة االجتـار                
ــاطق أخــرى، هبــدف احلفــاظ علــى       ــإغالق املكاتــب وختصيــصها ملن ــرار ب ــد اختــاذ ق ــة، عن النامي

  العاملية؛ مستوى دعم فعال للجهود الوطنية واإلقليمية يف جمال مكافحة مشكلة املخدرات
سب مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة علـى أن يزيـد، حـ              حتث  - ٢٥  

االقتضاء، تعاونه مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية املعنيـة            
ــادل أفــضل املمارســات        ــها، هبــدف تب ــة وحل ــشاركة يف مكافحــة مــشكلة املخــدرات العاملي امل

   النسبية الفريدة؛ميزهتاواملعايري العلمية وحتقيق أقصى استفادة من 
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي             إىل مكتب    تطلب  - ٢٦  

املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، لتعزيـز قـدرهتا علـى مكافحـة مـشكلة                        
عــن طريــق مبــا يف ذلــك حتــسني أعمــال التحليــل الــيت تقــوم هبــا املختــربات، املخــدرات العامليــة، 



A/67/459
 

30 12-62841 
 

وقابلــة  أدوات جلمــع بيانــات دقيقــة موثــوق هبــا بــربامج تــدريب لوضــع مؤشــرات واالضــطالع
 ولتعزيـــز هاوحتليلـــ للمقارنـــة بـــشأن مجيـــع اجلوانـــب ذات الـــصلة مبـــشكلة املخـــدرات العامليـــة 

وضـــع مؤشـــرات وأدوات وطنيـــة جديـــدة، وتـــدعو الـــدول   املؤشـــرات واألدوات الوطنيـــة أو
 واملـوارد املتاحـة،     األعضاء إىل االستثمار، حـسب االقتـضاء ومـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة              

القـدرات وحتـسني النوعيـة ألغـراض مجـع املعلومـات واإلبـالغ هبـا، واملـشاركة                   أنشطة بنـاء     يف
واجلرميــة ينظمهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  اجلهــود التعاونيــة املــشتركة الــيت  يف
راميـة إىل تبـادل املعـارف    الدوليـة وال  واهليئـات الوطنيـة أو اإلقليميـة أو    غريه من املنظمات   أو/و

العمليــة يف جمــال  التكنولوجيــة للخــرباء يف جمــال مجــع املعلومــات وحتليلــها وتقييمهــا والتجربــة    
  البيانات املتعلقة باملخدرات؛

 فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدويل          اهلامـة   بضرورة مجع البيانـات واملعلومـات      متسلِّ  - ٢٧  
 مجيـع املـستويات، وحتـث الـدول األعـضاء علـى         على التصدي ملشكلة املخـدرات العامليـة علـى        

  ؛دعم احلوار عن طريق جلنة املخدرات هبدف معاجلة هذه املسألة
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  موافــاة  الــدول األعــضاء علــىحتــث  - ٢٨  
البيانـات واملعلومـات املتعلقـة جبميـع جوانـب مـشكلة املخـدرات يف        ب منـتظم    على حنـو   واجلرمية

 كـل كميـة هامـة مـن     بيانـات عـن  ال، مبـا يف ذلـك     ةرير الـسنوي  ان خـالل اسـتبيانات التقـ      ممل  العا
االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات مــن  ١٨ حنــو مــا نــصت عليــه املــادة علــى ،اهضبطتــ املخــدرات

 جلنـة املخـدرات، بوصـفها اهليئـة         تدعوو ،١٩٧٢ربوتوكول عام   بلة   بصيغتها املعدَّ  ١٩٦١ لعام
 األمـم املتحـدة لتقريـر الـسياسات بـشأن املـسائل املتـصلة باملخــدرات، إىل        املركزيـة يف منظومـة  

تعزيز قدرة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة علـى مجـع بيانـات دقيقـة وموثـوق                 
ــة  هبــا ــة للمقارن ــ وموضــوعية وقابل  وإدراج هــذه املعلومــات يف  ها ونــشرها واســتخدامهاوحتليل

  ؛اتالتقرير العاملي عن املخدر
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصـلة جهـوده            تشجع  - ٢٩  

من أجل تقدمي الدعم للدول، بناء على طلبها، إلنشاء األطر العملية األساسية لالتصاالت عـرب               
 وتيسري تبادل املعلومات بـشأن اجتاهـات االجتـار باملخـدرات وحتليلـها              الوطنية وداخلها احلدود  
ادة الوعي مبشكلة املخدرات العاملية على كل من الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،                بغية زي 

وتقر بأمهية إشراك املختربات وتقدمي الـدعم العلمـي ألطـر مراقبـة املخـدرات واعتبـار البيانـات                   
ــدة مــصدراً  ــة اجلي ــسياًالتحليلي ــامل،    رئي ــى نطــاق الع ــسيق مــع    للمعلومــات عل ــى التن وحتــث عل

  لية األخرى، مبا يف ذلك املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛الكيانات الدو
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ــع احلكومــات علــى أن تقــدم أوىف دعــم مــايل وسياســي ممكــن إىل     حتــث  - ٣٠    مجي
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتوسيع قاعدة ماحنيه وزيـادة التربعـات املقدمـة           

لتمكينــه مــن مواصــلة أنــشطته التنفيذيــة  لــه، وخباصــة املــسامهات املخصــصة لألغــراض العامــة،  
 مـساعدة   ألغـراض منـها   وأنشطته يف جمال التعاون التقين وتوسيع نطاقهـا وحتـسينها وتعزيزهـا،             

التعـاون الـدويل    ب املـتعلقني  التنفيذ الكامل لإلعالن السياسي وخطة العمل        الدول األعضاء على  
ــة ملواجهــة مــشكلة امل    ــة ومتوازن ــذين ،)٦(خــدرات العامليــةصــوب وضــع اســتراتيجية متكامل  الل

ما اعتمـدهت و ،اعتمدهتما جلنة املخدرات يف اجلزء الرفيع املـستوى مـن دورهتـا الثانيـة واخلمـسني             
 التنفيـذ الكامـل للقـرارات الـيت         كـذلك ني، و ستالـ وة  بعـ ار اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا ال        بعد ذلك 

  ؛ذهتا اللجنة يف هذا الصدداخت
ــرب   - ٣١   ــن تع ــقالع ــاً   إزاء احلقل ــة عموم ــة املالي ــين    ال ــم املتحــدة املع ــب األم  ملكت

وتؤكــد ضــرورة حتــسني اســتخدام املكتــب للمــوارد اســتخداما فعــاال مــن باملخــدرات واجلرميــة 
أن يـضمن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني             وتطلـب إىل األمـني العـام        حيث التكلفـة،    

  ؛كتب لالضطالع بواليته مقترحات تكفل توفري موارد كافية للم٢٠١٥-٢٠١٤
 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/١٠ جلنة املخدرات    ي بقرار حتيط علماً   - ٣٢  

توصـيات الفريـق العامـل    ب نياملـتعلق ، )٢١(٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول١٣ املؤرخ   ٥٤/١٧ و
  املعـين   مكتب األمم املتحـدة    ةإدار باب العضوية املعين بتحسني      احلكومي الدويل الدائم املفتوح   

  النظـر يف  املايل، وتـشجع الـدول األعـضاء واملكتـب علـى مواصـلة          باملخدرات واجلرمية ووضعه  
 وتتــسم املــسائل الــيت تنــدرج ضــمن واليــة الفريــق العامــل بطريقــة عمليــة تركــز علــى النتــائج    

  ؛بالكفاءة وتقوم على التعاون
قريــر جلنــة املخــدرات، بوصــفها اجلهــاز الرئيــسي يف األمــم املتحــدة لت تــشجع   - ٣٣  

السياسات يف جمال املسائل املتعلقـة باملراقبـة الدوليـة للمخـدرات وبوصـفها هيئـة إدارة برنـامج                   
ــة        ــة ملراقب ــة الدولي ــة، واهليئ ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــابع ملكتــب األم املخــدرات الت

ــة األ     ــة الــسالئف واملــواد الكيميائي خــرى املخــدرات علــى تعزيــز أعماهلمــا املفيــدة بــشأن مراقب
 لقـرار    وفقـاً  ، اهليئـة  حتـث واملستخدمة يف التصنيع غري املشروع للمخدرات واملـؤثرات العقليـة،           

الـدول  مـع  ، علـى مواصـلة تعزيـز اتـصاالهتا      )١٦(٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ٥٤/٨اللجنة  
األعضاء والعمل معها من أجل حتديد الفـرص الـساحنة ملراقبـة جتـارة الـسالئف الكيميائيـة الـيت                    

__________ 
، (E/2011/28/Add.1) ألـف    ٨، امللحـق رقـم      ٢٠١١الجتمـاعي،   الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي وا     انظر    )٢١(  

  .الفصل األول، الفرع جيم
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 هاورصـد  ،مـشروع  تستخدم يف صـناعة املخـدرات واملـؤثرات العقليـة علـى حنـو غـري                 ما رياًكث
  مبزيد من الفعالية؛

، ١٩٦١ لعـام  الدول اليت مل تصدق على االتفاقية الوحيـدة للمخـدرات            حتث  - ٣٤  
 واتفاقيـة األمـم     ١٩٧١، واتفاقية املؤثرات العقلية لعام      ١٩٧٢ربوتوكول عام   بلة  بصيغتها املعدَّ 

 واتفاقيــة ،١٩٨٨ املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة لعــام 
واتفاقيـة األمـم املتحـدة      ،  )٢٢(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا         

اف أو مل تنضم إليها على أن تنظر يف القيام بـذلك، وحتـث الـدول األطـر                ،   )٢٣(ملكافحة الفساد 
  فيها على تنفيذ مجيع أحكامها على سبيل األولوية؛

ــب  - ٣٥   ــب تطل ــة     إىل مكت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع  أن يواصــل، األم
تقـدمي مـا يكفـي    ، ضى احلـال قتـ م ، وحـسب بالتعاون الوثيق مع اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدرات    

 وأمريكــا الوســطى  وآســياريقيــا يف أفن ضــمنهاالــدعم واملــساعدة التقنيــة للحكومــات، ومــمــن 
 ومنطقة البحر الكارييب وأوقيانوسيا، وذلـك لتمكينـها مـن تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـات           

ــاً،   ــاء تام ــا وف ــاء هب ــة  ووالوف ــرارات المتابع ــة الق ــاالحق ــة املخــدرات واجمللــس   صادرة عــن ل جلن
 تعزيز السلطات والـضوابط   ل ، مبا يف ذلك   متابعة كافية  االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة   

  علـى املـسامهة يف     ة املاحنـ   اجلهات تطلبات اإلبالغ، وحتث  مب الوفاء، وتوفري املعلومات و   التنظيمية
  هذه األغراض؛تحقيق  املكتب لموارد

ة مـــسا بـــالقرارات الـــيت اختـــذهتا جلنـــة املخـــدرات يف دورهتـــا اخلحتـــيط علمـــاً  - ٣٦  
ــاملي عــن املخــدر  واخلمــسني و ــالتقرير الع ــام ب ــم املتحــدة املعــين    )٢٤(٢٠١٢ات لع ملكتــب األم

ــة املخــدرات    ــة ملراقب ــة الدولي ــر للهيئ  وهتيــب بالــدول ،)٢٥(باملخــدرات واجلرميــة وبأحــدث تقري
ز التعاون الدويل واإلقليمي على التصدي للخطر الذي يهـدد اجملتمـع الـدويل مـن جـراء                  تعزِّ أن

من ضــ املخــدرات املــصنفة ســيما الوإنتــاج املخــدرات واالجتــار هبــا علــى حنــو غــري مــشروع،   
األفيون، وللجوانب األخرى ملشكلة املخـدرات العامليـة، وأن تواصـل اختـاذ تـدابري منـسقة،          فئة
،  يف هـذا الـصدد      املتخـذة  الدوليةاإلقليمية و املبادرات  غري ذلك من    و )٢٦(إطار ميثاق باريس   يف

  ؛‘‘قلب آسيا’’مثل مبادرة 
__________ 

  )٢٢(  United Nations, Treaty Series ٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥، اجمللدات. 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٢٣(  
 .E.12.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٤(  
 .E.12.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٥(  
  .، املرفق S/2003/641 انظر   )٢٦(  
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اصـلة التعـاون بنـشاط مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة         الدول األعـضاء علـى مو   حتث  - ٣٧  
 هيئــةملــستوى املناســب مــن املــوارد لل تاحــة اإ رورةضــتؤكــد  و،املخــدرات يف ممارســة واليتــها 

 تفاقيــات مراقبــة املخــدراتال مــن االخنــراط مــع احلكومــات يف رصــد امتثــال الــدول  التمكينــه
  ؛ فعاالرصداً

ــشدد   - ٣٨   ــه م  علــىت ــذي تؤدي ــدور املهــم ال  ســيما النظمــات اجملتمــع املــدين، و  ال
 املخدرات العاملية، وتالحـظ مـع التقـدير مـسامهتها           معاجلة مشكلة  املنظمات غري احلكومية، يف   

 ضرورة متكني ممثلي السكان املتـضررين وكيانـات         املهمة يف عملية االستعراض، وتالحظ أيضاً     
 العــرض والطلــب  فــضخلاجملتمــع املــدين، حــسب االقتــضاء، مــن املــشاركة يف وضــع سياســة     

  جمال املخدرات وتنفيذها؛ يف
، حـــسب  اجملتمـــع املـــدينشارك الـــدول األعـــضاء علـــى كفالـــة أن يـــتـــشجع  - ٣٩   

ــرامج وسياســات  ، يف طريــق التــشاور  االقتــضاء، عــن   ــذها، مكافحــة املخــدرات وضــع ب  وتنفي
  ما يتعلق جبوانب خفض الطلب؛ فيخباصةو

ء الوكاالت الوطنيـة إلنفـاذ القـوانني     على أن تواصل اجتماعات رؤسا    تشجع  - ٤٠  
ــشروع باملخــدرات        ــة باالجتــار غــري امل ــة املعني ــة الفرعي ــة باملخــدرات واجتماعــات اللجن املتعلق
واملسائل املتـصلة بـه يف الـشرق األدىن والـشرق األوسـط التابعـة للجنـة املخـدرات اإلسـهام يف                      

ناقـشات الـيت جـرت يف االجتمـاع         تعزيز التعاون اإلقليمـي والـدويل، وتنـوه يف هـذا الـصدد بامل             
 ،يف أفريقيـا  احلادي والعشرين لرؤسـاء الوكـاالت الوطنيـة إلنفـاذ القـوانني املتعلقـة باملخـدرات                 

 ويف أمريكـا الالتينيـة   ،٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٩ إىل  ٥الذي عقد يف أديس أبابـا يف الفتـرة مـن            
 / تـــشرين األول٧ إىل ٣ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب الـــذي عقـــد يف ســـانتياغو يف الفتـــرة مـــن   

  ؛٢٠١١ أكتوبر
 تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة االجتـار غـري             مـن أجـل    بـاجلهود اجلاريـة      ترحب  - ٤١  

ــصدي للعــرض  املــشروع  ــذهلا     باملخــدرات والت ــيت تب ــة ال ــسالئف الكيميائي ــل ال والطلــب وحتوي
لة واملبـادرة الثالثيـة   الدول املستق املنظمات اإلقليمية واملبادرات عرب اإلقليمية مثل أعضاء رابطة      

ــن        ــدة األم ــة معاه ــصادي ومنظم ــاون االقت ــة التع ــاون ومنظم ــة شــنغهاي للتع ــاعي  ومنظم اجلم
واجملموعــة األوروبيــة اآلســيوية املعنيــة مبكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وغريهــا مــن    

املخــدرات دون اإلقليميــة واإلقليميــة، مبــا يف ذلــك اســتراتيجية مكافحــة  املنظمــات واملبــادرات 
ــرة  ــة ملكافحــة تعــاطي      ملنظمــة شــنغهاي    ٢٠١٦  -  ٢٠١١  للفت ــدان األمريكي ــة البل للتعــاون وجلن

علـى  كافحة االجتار باملخـدرات     مل  املخدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية واملواثيق األوروبية      
نـيني مبـسائل     وخطـة عمـل كبـار املـسؤولني املع         ، املخـدرات التركيبيـة    ومكافحةالدويل  الصعيد  
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املخدرات يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة إنتاج املخدرات واالجتار هبا واسـتخدامها               
 جعــل منطقــة جنــوب شــرق آســيا الــيت هتــدف إىل)   ٢٠١٥  -  ٢٠٠٩  (مــشروع  علــى حنــو غــري 

 ة املخــدراتلكشعـين مبــ ملاجملـس أمريكــا اجلنوبيــة   و، ٢٠١٥  حبلــول عــام  خاليـة مــن املخـدرات   
 بـني    مـؤخراً  مترأُب الذي   ة الشراك  اتفاقات  وبتعزيز ،حتاد دول أمريكا اجلنوبية   ال بعاتلا و العاملية

الدومينيكية والواليات املتحـدة األمريكيـة يف        الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية واجلمهورية       
ىل حـد كـبري   إ إطار مبادرة أمن حوض البحر الكـارييب الـيت ترمـي، يف مجلـة أمـور، إىل التقليـل                  

  من االجتار غري املشروع باملخدرات؛
ــدعو  - ٤٢   ــشاور وثيــق مــع مكتــب األمــم     ت ــدول األعــضاء إىل أن تواصــل، يف ت  ال

، مـساعدة    األخرى واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املعنية     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     
 اسـتعمال   بإسـاءة باألخطـار املرتبطـة      الدول األفريقيـة علـى معاجلـة املـشاكل الـصحية والتوعيـة              

 )١٦(٢٠١١ مـارس /آذار ٢٥ املـؤرخ    ٥٤/١٤ جلنـة املخـدرات      يمجيع املخدرات، وفقـا لقـرار     
تفـاهم  البتوقيـع مـذكرة    ، وترحب يف هذا الصدد     )١٤(٢٠١٢مارس  / آذار ١٦ املؤرخ   ٥٥/٩ و

اتفقـت  الـيت    ،ريقـي بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة ومفوضـية االحتـاد األف             
  أنشطتهما؛  أوجه التكامل بنيزيعز ت سويا من أجللعملاملنظمتان على ا  افيه

  بوكاالت األمم املتحدة وكياناهتا املعنيـة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة        هتيب  - ٤٣  
يف  و املؤسسات املالية الدوليـة، مبـا   براجمها، وتدع صلب املخدرات يفمكافحة مسائل   لعجت أن

ملــصارف اإلمنائيــة اإلقليميــة، إىل أن تفعــل ذلــك، وهتيــب مبكتــب األمــم املتحــدة املعــين    ذلــك ا
تـوفري املعلومـات واملـساعدة    عن طريق  ريادي االضطالع بدور واصل  ي أنباملخدرات واجلرمية   

  املناسبة؛ التقنية
 للجمعيــة العامــة بــشأن ةيئاثنتســا دورة ٢٠١٦عــام أوائــل عقــد يف ت أن تقــرر  - ٤٤  
 الــدول تــهحرزذي أســتعراض الرفيــع املــستوى للتقــدم الــالاملخــدرات العامليــة، عقــب امــشكلة 

بالتعــاون الــدويل صــوب وضــع   اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل املــتعلقني  األعــضاء يف تنفيــذ 
 جلنـــة تجريهي ســـذ، الـــومتوازنـــة ملواجهـــة مـــشكلة املخـــدرات العامليـــة  اســـتراتيجية متكاملـــة 
  ؛٢٠١٤مارس /آذار ة واخلمسني يفالسابعاملخدرات يف دورهتا 

الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة التقـدم احملـرز يف             ض  ستعر أن تـ    أيضا تقرر  - ٤٥  
بالتعــاون الــدويل صــوب وضــع اســتراتيجية   املــتعلقني تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل  

 إلجنــازاتليــيم تقإجــراء ، مبــا يف ذلــك ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة  متكاملــة 
، يف إطار االتفاقيات الدوليـة      شكلة املخدرات العاملية  مل تصدي يف ال   املصادفة  والتحديات احملققة

  ؛الثالث ملراقبة املخدرات، وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة
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 عقـد الـدورة االسـتثنائية وعمليتـها التحـضريية يف نطـاق املـوارد                تقرر كذلك   - ٤٦  
  القائمة؛
 أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة    يـه وتطلـب إل  ،)٢٧( بتقرير األمني العام   حتيط علماً   - ٤٧  

  . عن تنفيذ هذا القرارة والستني تقريراًمناثيف دورهتا ال
  
  
  

__________ 
  )٢٧(  A/67/157. 
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	”وإذ تشدد على أهمية التركيز الذي أولته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين لمسائل الوقاية من تعاطي المخدرات، والتحديات التي تطرحها المؤثرات العقلية الجديدة، وعلاج الأشخاص المرتهنين للمخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وتعافيهم منها،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ازدياد تعاطي بعض المخدرات في جميع أرجاء العالم وانتشار مواد جديدة، مثل المواد التي أشارت إليها لجنة المخدرات في قراريها 53/13 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 و 55/1 المؤرخ 16 آذار/مارس 2012، وكذلك ازدياد حذق الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية الضالعة في صنعها وتوزيعها،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أيضاً ازدياد تعاطي المنشطات الأمفيتامينية وصنعها على الصعيد العالمي وانتشار السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع، وظهور أساليب جديدة تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لتحويل هذه المواد،
	”وإذ تسلِّم بأن الأعوام الأخيرة شهدت استخدام مؤثرات عقلية جديدة لا تخضع للرقابة بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ويمكن أن تشكل خطراً يهدد الصحة العامة في عدة مناطق من العالم، وإذ تلاحظ تزايد التقارير التي تفيد بإنتاج أو صنع مواد تتمثل عموماً في خلائط عشبية، بما في ذلك المكونات التركيبية الشبيهة بالقنب المحفزة للمستقبلات في الجهاز العصبي التي لها آثار نفسانية شبيهة بالآثار التي يحدثها استخدام القنب والمؤثرات العقلية وكذلك المؤثرات العقلية الجديدة التي تُسوق على نحو متزايد كبدائل قانونية للعقاقير الخاضعة للمراقبة الدولية،
	”وإذ تسلم أيضاً بالأهمية البالغة للبيانات والمعلومات النوعية التي توفرها مختبرات الطب الشرعي والمختبرات العلمية ومراكز العلاج في فهم مشكلة المخدرات التركيبية غير المشروعة ومجموعة المنتجات المتاحة في السوق غير المشروعة،
	”وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز توافر المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل على منع تحويلها وإساءة استعمالها، تماشياً مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وإذ تشير في ذلك الصدد إلى قراري لجنة المخدرات 53/4 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 و 54/6 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011،
	”وإذ تسلِّم بأن مواصلة بذل الجهود بشكل جماعي في سياق التعاون الدولي على خفض الطلب وخفض العرض أظهرت أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي،
	”وإذ تسلِّم أيضاً بالدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات وهيئاتها الفرعية، إلى جانب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات، وإذ تسلم كذلك بضرورة الترويج للإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتيسير تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،
	”وإذ تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية من جميع جوانبها تتطلب التزاماً سياسياً بخفض العرض، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة وشاملة لمكافحة المخدرات، وفقاً للمبادئ المكرسة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية()، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وإيجاد البدائل، التي اعتمدت أيضاً في تلك الدورة،
	”وإذ تعيد بالمثل تأكيد أن الحد من تعاطي المخدرات غير المشروعة وعواقبه يتطلب التزاماً سياسياً حيال الجهود الرامية إلى خفض الطلب لا بد من إبدائه باتخاذ مبادرات طويلة الأمد على نطاق واسع لخفض الطلب تنطوي على نهج يراعي الصحة العامة، تتخذ في إطاره التدابير اللازمة للوقاية والتثقيف والكشف والتدخل للمساعدة في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وتوفير خدمات الدعم المتصلة بها والمساعدة على التعافي وتبذل جهود من أجل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتكون مراعية للسن ولنوع الجنس، في ظل الامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقاً للإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، وللإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين وغيرها من قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد،
	”وإذ تدرك ضرورة توعية الجمهور بما تشكِّله مشكلة المخدرات العالمية بمختلف جوانبها من تهديد للمجتمعات قاطبة وخطر عليها،
	”وإذ تشير إلى اعتماد الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، بموجب قرارها 64/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، والقرار الوارد في ذلك الإعلان والقاضي بأن تُجري لجنة المخدرات استعراضاً رفيع المستوى أثناء دورتها السابعة والخمسين في عام 2014 لمدى تنفيذ الدول الأعضاء للإعلان السياسي وبرنامج العمل، والتوصية بأن يكرِّس المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزءاً رفيع المستوى لموضوع يتصل بمشكلة المخدرات العالمية، والتوصية بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية،
	”وإذ تؤكد من جديد أن مشكلة المخدرات العالمية ما زالت مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعالا ومتزايداً وتستلزم اتباع نهج متكامل متداعم متوازن قائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،
	”1 - تكرر دعوتها الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ الإجراءات المحددة في الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وبلوغ الأهداف والغايات الواردة فيهما؛
	”2 - تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف، وأنها تتطلب اتباع نهج متكامل ومتوازن ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماماً مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستناداً إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
	”3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتعاون على نحو فعال وتتخذ إجراءات عملية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛
	”4 - تتعهد بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بوسائل منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون عبر الحدود، بهدف التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على نحو أكثر فعالية، وبخاصة بأن تشجع أكثر الدول تضرراً بشكل مباشر من زراعة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتصنيعها ونقلها والاتجار بها وتوزيعها وإساءة استعمالها بصورة غير مشروعة، على إقامة تعاون من هذا القبيل وأن تدعمه؛
	”5 - تكرر تأكيد التـزام الدول الأعضاء بالترويج لبرامج فعالة شاملة ومتكاملة لخفض الطلب على المخدرات تقوم على أسس علمية وتشمل مجموعة من التدابير، منها الوقاية الأولية والتثقيف والكشف والتدخل للمساعدة في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وتوفير خدمات الدعم المتصلة بها والمساعدة على التعافي وبذل الجهود من أجل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، ترمي إلى تعزيز الصحة والرفاه الاجتماعي بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والحد من الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، أو وضع برامج من هذا القبيل أو استعراض ما هو قائم منها أو تعزيزه مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والتحديات الخاصة التي يمثلها متعاطو المخدرات المعرضون بشدة للخطر، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلزم الدول الأعضاء باستثمار مزيد من الموارد لضمان الحصول دون تمييز على تلك الخدمات، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تراعى في تلك الخدمات أيضا أوجه الضعف التي تقوض التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛
	”6 - تلاحظ مع بالغ القلق الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالتصدي لتلك المشاكل في سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لخفض الطلب على المخدرات، ولا سيما الاستراتيجيات التي تستهدف الأطفال والشباب وأسرهم، وتلاحظ أيضا مع بالغ القلق الزيادة المثيرة للقلق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة بالدم بين متعاطي المخدرات بالحقن، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هدف استفادة الجميع من برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المتصلة بذلك، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، ومع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وعند الاقتضاء، الوثيقة المعنونة منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع بولايته في هذا المجال بالتعاون الوثيق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	”7 - تحث الدول الأعضاء على أن تتخذ، حسب الاقتضاء، إجراءات لمعالجة مسألة القيادة تحت تأثير المخدرات على الصعيد الوطني بوسائل من ضمنها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن الإجراءات الفعالة، وذلك بطرق منها التعاون مع الأوساط العلمية والقانونية الدولية؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز توافر المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل في آن واحد على منع تحويلها وإساءة استعمالها، وفقاً لقراري لجنة المخدرات 53/4(15) و 54/6(16)، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مواصلة جهودهما في ذلك الصدد؛
	”9 - تحث جميع الدول الأعضاء على سن تدابير شاملة تهدف إلى القضاء على إساءة استعمال العقاقير المحصل عليها بواسطة وصفات طبية، ولا سيما من خلال استحداث مبادرات التوعية التي تستهدف الجمهور العام ومقدِّمي الرعاية الصحية؛
	”10 - تنوِّه بالجهود التي لا تزال تبذل للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية وبالتقدم المحرز في هذا المجال، وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار إنتاج الأفيون والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار تصنيع الكوكايين والاتجار به على نحو غير مشروع والزيادة في إنتاج القنب والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار انتشار صنع المنشطات الأمفيتامينية بشكل غير مشروع على الصعيد العالمي وزيادة تحويل السلائف وما يتصل بذلك من توزيع للمخدرات غير المشروعة وتعاطيها، وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتكثيفها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تلك التحديات العالمية بصورة أشمل، وفقا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، بوسائل منها تعزيز المساعدة التقنية والمالية وتنسيقها على نحو أفضل؛
	”11 - تعرب عن القلق من أنه على الرغم من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي والدول الأعضاء في العقود الأخيرة، ظل نطاق تعاطي المخدرات غير المشروعة على حاله؛
	”12 - تشدد على أنه يتحتم بشكل قاطع أن تعزِّز الدول الأعضاء الجهود الدولية من أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	”13 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن الطرق التي تسلكها حديثاً المجموعات الإجرامية المنظمة والأساليب الجديدة التي تنتهجها لتحويل مسار المواد المستخدمة كثيراً في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة أو تهريبها، وبخاصة بشأن استغلال الإنترنت في الاتجار بتلك المواد، ومواصلة إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك المعلومات؛
	”14 - تواصل تشجيع الدول الأعضاء على أن تعزز، وفقاً لقرار لجنة المخدرات 53/11 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010، تبادل المعلومات عن إمكانية إساءة استعمال المكونات التركيبية الشبيهة بالقنب المحفزة للمستقبلات في الجهاز العصبي والاتجار بها، وكذلك تبادل المعلومات فيما يتعلق بأنماط استخدام المؤثرات العقلية الجديدة وما تشكله من مخاطر على الصحة العامة وبيانات الطب الشرعي عنها وسبل تنظيمها؛
	”15 - تشجع الدول الأعضاء على أن تعتمد التدابير، حيثما كان ذلك ضرورياً، لتعزيز الوعي العام بالمخاطر والتهديدات والتأثيرات السلبية التي يواجهها المجتمع من جراء تعاطي المخدرات؛
	”16 - تسلِّم بما يلي:
	(أ) أن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المتعلقة بمراقبة المحاصيل التي تستهدف الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب تعاوناً دولياً قائماً على مبدأ المسؤولية المشتركة ونهجاً متكاملا ومتوازناً، مع مراعاة سيادة القانون، وحسب الاقتضاء الشواغل الأمنية، على أن تحترم بالكامل سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	(ب) أن تشمل هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل أموراً منها إيجاد البدائل، وحسب الاقتضاء، برامج إيجاد البدائل الوقائية، وتدابير القضاء على تلك المحاصيل وإنفاذ القانون؛
	(ج) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل ينبغي أن تتوافق على نحو تام مع المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(12) وأن تنسَّق وتنفَّذ على مراحل بشكل مناسب وفقاً للسياسات الوطنية بهدف القضاء بصورة مستدامة على المحاصيل غير المشروعة، في الوقت الذي تلاحظ فيه كذلك ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بزيادة الاستثمار الطويل الأجل في هذه الاستراتيجيات وتنسيقها مع تدابير التنمية الأخرى بهدف الإسهام في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية المتضررة، مع المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة للمحاصيل عندما يتوفر دليل على هذا الاستخدام في السابق وإيلاء الاعتبار الواجب لحماية البيئة؛
	”17 - تسلِّم أيضاً بالدور المهم الذي تؤديه البلدان النامية ذات الخبرة الواسعة في مجال إيجاد البدائل في الترويج لأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من هذه البرامج، وتدعوها إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات مع الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة، بما فيها الدول الخارجة من نزاعات، بهدف استخدامها، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع الخصائص الوطنية لكل دولة؛
	”18 - تحث الدول الأعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبور المتضررة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المساعدة لها، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وفقا للمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واستناداً إلى مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة قيام جميع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة المخدرات من جميع جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛
	”19 - تطلب إلى المجتمع الدولي، وبخاصة بلدان المقصد، أن يواصل، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، تقديم ما يلزم من المساعدة والدعم في المجال التقني على نحو عاجل إلى أكثر دول العبور تضرراً، بالتعاون التام مع السلطات الوطنية، بهدف تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة تدفق المخدرات غير المشروعة؛
	”20 - تعيد تأكيد الضرورة الملحة لأن تعزز الدول الأعضاء التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الخطيرة التي تشكلها الصلات المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، وفي بعض الحالات الإرهاب وتمويل الإرهاب، وللتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية في مواجهة الوسائل المتغيرة باستمرار التي تستخدمها المنظمات الإجرامية العاملة عبر الحدود الوطنية، بما فيها إفساد مسؤولي الدولة، لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛
	”21 - تسلِّم بتعاظم الصلات القائمة بين الاتجار بالمخدرات وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العالم وبضرورة منع امتداد تلك المشكلة إلى مناطق أخرى، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وللمعايير الدولية الأخرى في هذا المجال، من أجل التعاون التام لمنع المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات من اقتناء الأسلحة النارية والذخيرة واستخدامها ولمكافحة صنع تلك الأسلحة النارية والذخيرة والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
	”22 - تعيد تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية؛
	”23 - تعيد أيضاً تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي أوجه الضعف والمشاريع والآثار التي تترتب على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبخاصة في البلدان النامية، عند اتخاذ قرار بإغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	”24 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يزيد، حسب الاقتضاء، تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية المشاركة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية وحلها، بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعايير العلمية وتحقيق أقصى استفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛
	”25 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك تحسين أعمال التحليل التي تقوم بها المختبرات، عن طريق الاضطلاع ببرامج تدريب لوضع مؤشرات وأدوات لجمع بيانات دقيقة موثوق بها وقابلة للمقارنة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بمشكلة المخدرات العالمية وتحليلها ولتعزيز المؤشرات والأدوات الوطنية أو وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار، حسب الاقتضاء ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة والموارد المتاحة، في أنشطة بناء القدرات وتحسين النوعية لأغراض جمع المعلومات والإبلاغ بها، والمشاركة في الجهود التعاونية المشتركة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و/أو غيره من المنظمات والهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والرامية إلى تبادل المعارف التكنولوجية للخبراء في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها والتجربة العملية في مجال البيانات المتعلقة بالمخدرات؛
	”26 - تسلِّم بضرورة جمع البيانات والمعلومات الهامة فيما يتعلق بالتعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على جميع المستويات، وتحث الدول الأعضاء على دعم الحوار عن طريق لجنة المخدرات بهدف معالجة هذه المسألة؛
	”27 - تحث الدول الأعضاء على موافاة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على نحو منتظم بالبيانات والمعلومات المتعلقة بجميع جوانب مشكلة المخدرات في العالم من خلال استبيانات التقارير السنوية، بما في ذلك البيانات عن كل كمية هامة من المخدرات تضبطها، على نحو ما نصت عليه المادة 18 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، وتدعو لجنة المخدرات، بوصفها الهيئة المركزية في منظومة الأمم المتحدة لتقرير السياسات بشأن المسائل المتصلة بالمخدرات، إلى تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جمع بيانات دقيقة وموثوق بها وموضوعية وقابلة للمقارنة وتحليلها واستخدامها ونشرها وإدراج هذه المعلومات في التقرير العالمي عن المخدرات؛
	”28 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة جهوده من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبها، لإنشاء الأطر العملية الأساسية للاتصالات عبر الحدود الوطنية وداخلها وتيسير تبادل المعلومات بشأن اتجاهات الاتجار بالمخدرات وتحليلها بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتقر بأهمية إشراك المختبرات وتقديم الدعم العلمي لأطر مراقبة المخدرات واعتبار البيانات التحليلية الجيدة مصدراً رئيسياً للمعلومات على نطاق العالم، وتحث على التنسيق مع الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	”29 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة له، وبخاصة المساهمات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته التنفيذية وأنشطته في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاقها وتحسينها وتعزيزها، لأغراض منها مساعدة الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للإعلان الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين، واعتمدتهما بعد ذلك الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وكذلك التنفيذ الكامل للقرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا الصدد؛
	”30 -  تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية عموماً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015 مقترحات تكفل توفير موارد كافية للمكتب للاضطلاع بولايته؛
	”31 - تحيط علماً بقراري لجنة المخدرات 54/10 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2011 و 54/17 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، المتعلقين بتوصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي، وتشجع الدول الأعضاء والمكتب على مواصلة النظر في المسائل التي تندرج ضمن ولاية الفريق العامل بطريقة عملية تركز على النتائج وتتسم بالكفاءة وتقوم على التعاون؛
	”32 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة لتقرير السياسات في مجال المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تعزيز أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحث الهيئة، وفقاً لقرار اللجنة 54/8 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، على مواصلة تعزيز اتصالاتها مع الدول الأعضاء والعمل معها من أجل تحديد الفرص السانحة لمراقبة تجارة السلائف الكيميائية التي كثيراً ما تستخدم في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع، ورصدها بمزيد من الفعالية؛
	”33 - تحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو لم تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
	”34 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وحسب مقتضى الحال، تقديم ما يكفي من الدعم والمساعدة التقنية للحكومات، ومن ضمنها في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا، وذلك لتمكينها من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات والوفاء بها وفاء تاماً، ومتابعة القرارات اللاحقة الصادرة عن لجنة المخدرات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة متابعة كافية، بما في ذلك لتعزيز السلطات والضوابط التنظيمية، وتوفير المعلومات والوفاء بمتطلبات الإبلاغ، وتحث الجهات المانحة على المساهمة في موارد المكتب لتحقيق هذه الأغراض؛
	”35 -  تحيط علماً بالقرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والخمسين وبالتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2012 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبأحدث تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وتهيب بالدول أن تعزِّز التعاون الدولي والإقليمي على التصدي للخطر الذي يهدد المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، ولا سيما المخدرات المصنفة ضمن فئة الأفيون، وللجوانب الأخرى لمشكلة المخدرات العالمية، وأن تواصل اتخاذ تدابير منسقة، في إطار ميثاق باريس وغير ذلك من المبادرات الإقليمية والدولية المتخذة في هذا الصدد، مثل مبادرة ’قلب آسيا‘؛
	”36 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة التعاون بنشاط مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في ممارسة ولايتها، وتؤكد ضرورة إتاحة المستوى المناسب من الموارد للهيئة لتمكينها من الانخراط مع الحكومات في رصد امتثال الدول لاتفاقيات مراقبة المخدرات رصداً فعالا؛
	”37 - تشدد على الدور المهم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في معالجة مشكلة المخدرات العالمية، وتلاحظ مع التقدير مساهمتها المهمة في عملية الاستعراض، وتلاحظ أيضاً ضرورة تمكين ممثلي السكان المتضررين وكيانات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، من المشاركة في وضع سياسة لخفض العرض والطلب في مجال المخدرات وتنفيذها؛
	”38 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة أن يشارك المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، عن طريق التشاور، في وضع برامج وسياسات مكافحة المخدرات وتنفيذها، وبخاصة فيما يتعلق بجوانب خفض الطلب؛
	”39 - تشجع على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة به في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التابعة للجنة المخدرات الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنوه في هذا الصدد بالمناقشات التي جرت في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات في أفريقيا، الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد في سانتياغو في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
	”40 - ترحب بالجهود الجارية من أجل تعزيز التعاون على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتصدي للعرض والطلب وتحويل السلائف الكيميائية التي تبذلها المنظمات الإقليمية والمبادرات عبر الإقليمية مثل أعضاء رابطة الدول المستقلة والمبادرة الثلاثية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمجموعة الأوروبية الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المنظمات والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية، بما في ذلك استراتيجية مكافحة المخدرات للفترة 2011-2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والمواثيق الأوروبية لمكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي ومكافحة المخدرات التركيبية، وخطة عمل كبار المسؤولين المعنيين بمسائل المخدرات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها على نحو غير مشروع (2009-2015) التي تهدف إلى جعل منطقة جنوب شرق آسيا خالية من المخدرات بحلول عام 2015، ومجلس أمريكا الجنوبية المعني بمشكلة المخدرات العالمية والتابع لاتحاد دول أمريكا الجنوبية، وبتعزيز اتفاقات الشراكة الذي أُبرمت مؤخراً بين الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة أمن حوض البحر الكاريبي التي ترمي، في جملة أمور، إلى التقليل إلى حد كبير من الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛
	”41 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، في تشاور وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، مساعدة الدول الأفريقية على معالجة المشاكل الصحية والتوعية بالأخطار المرتبطة بإساءة استعمال جميع المخدرات، وفقا لقراري لجنة المخدرات 54/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011 و 55/9 المؤرخ 16 آذار/مارس 2012، وترحب في هذا الصدد بتوقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، التي اتفقت فيها المنظمتان على العمل سويا من أجل تعزيز أوجه التكامل بين أنشطتهما؛
	”42 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمات الدولية أن تجعل مسائل مكافحة المخدرات في صلب برامجها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل الاضطلاع بدور ريادي عن طريق توفير المعلومات والمساعدة التقنية المناسبة؛
	”43 - تطلب إلى الأمين العام أن يعقد في عام 2014 دورة استثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، عقب الاستعراض الرفيع المستوى للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، الذي ستجريه لجنة المخدرات في دورتها السابعة والخمسين في آذار/مارس 2014؛
	”44 - تقرر أن تستعرض الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك إجراء تقييم للإنجازات المحققة والتحديات المصادفة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية؛
	”45 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام، وتطلب إليه أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن آراء الدول الأعضاء“.
	6 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ’’التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية‘‘ A/C.3/67/L.14/Rev.2)، قدمه كل من أوروغواي والأرجنتين وإريتريا وأستراليا وأفغانستان وأوكرانيا وبليز وبنما وبيلاروس وتايلند وتركيا وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والسلفادور وسنغافورة وشيلي وغواتيمالا والفلبين وكوستاريكا وكولومبيا ومالي والمكسيك ومنغوليا وهايتي وهندوراس؛ وانضم إليها كل من إسبانيا وإسرائيل وإكوادور وألبانيا وأيرلندا وإيطاليا وباراغواي وبلجيكا وبنن وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وبيرو وترينيداد وتوباغو والجبل الأسود والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا والسويد والصين وغرينادا وقبرص وكوت ديفوار وليختنشتاين وماليزيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وميانمار والنمسا ونيجيريا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان. وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أرمينيا وألمانيا وأنتيغوا وبربودا وأندورا وإندونيسيا وأوغندا وأيسلندا وبربادوس والبرتغال وبولندا وجامايكا وجزر البهاما وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسان مارينو وسوازيلند وسورينام وصربيا وغامبيا وغيانا وفرنسا وقيرغيزستان وكازاخستان والكاميرون وكرواتيا ولكسمبرغ وليبريا وليتوانيا ومصر والمغرب وموناكو والنرويج والنيجر وهنغاريا. 
	7 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار (انظر A/C.3/67/SR.44).
	8 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.14/Rev.2  (انظر الفقرة 10).
	9 - وأدلى ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية ببيان بعد اعتماد مشروع القرار (انظر A/C.3/67/SR.44). 
	ثالثا - توصية اللجنة الثالثة
	10 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين()، والإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات()، وخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة()، وخطة العمل لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات()، والبيان الوزاري المشترك الذي اعتمد في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات()،
	وإذ تعيد أيضاً تأكيد الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية()، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وإذ تدعو الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فيهما تنفيذاً كاملا، وذلك بهدف تحقيق غاياتهما وأهدافهما في الوقت المناسب،
	وإذ تشير إلى قرارها 53/115 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي حثت فيه الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى دول العبور، وخصوصاً البلدان النامية التي هي في حاجة إلى مساعدة ودعم من هذا القبيل، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
	وإذ تشير أيضاً إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأحكام الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي تتناول مشكلة المخدرات العالمية()، والإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة 66/183 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 والقرارات المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي على منع تحويل السلائف وتهريبها،
	وإذ تشير كذلك إلى القرار 2012/12 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012 الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2012-2015،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل وضع نهج فعال وشامل داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعالجة مشكلة المخدرات العالمية، وإذ تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به الدول الأعضاء في هذا الصدد،
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972()، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لعام 1971()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988()،
	وإذ ترحب أيضاً بالذكرى المئوية لاتفاقية الأفيون الدولية المؤرخة 23 كانون الثاني/ يناير 1912()، وهي الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المخدرات، الأولى من نوعها، التي تشكل الأساس لنظام المراقبة الدولية للمخدرات الذي يتضمن الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات المذكورة أعلاه،
	وإذ تسلِّم بأهمية الطابع العالمي للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات الرامية إلى التصدي للاستخدام غير المشروع للمخدرات والاتجار بها وبأهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات،
	وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاستحداث نهج برنامجي مواضيعي وإقليمي في أنشطته، وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ هذا النهج،
	وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والخمسين()،
	وإذ يساورها شديد القلق لأن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل، على الرغم من الجهود المكثفة التي تواصل الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بذلها، خطراً جسيماً يهدد الصحة العامة وسلامة البشر ورفاههم، وبخاصة الأطفال والشباب وأسرهم، والأمن الوطني وسيادة الدول، ولأنها تقوِّض الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأنه لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، من أجل حماية الأطفال والشباب من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على النحو المحدد في المعاهدات المبرمة في هذا الصدد، ومنع استغلال الأطفال والشباب في إنتاج هذه المواد والاتجار بها على نحو غير مشروع، وإذ تحث الحكومات على تنفيذ قرار لجنة المخدرات 53/10 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010()،
	وإدراكاً لأهمية الوقاية من الجرائم ذات الصلة بالمخدرات التي يرتكبها الشباب وأهمية التصدي لها، ونظراً لتأثيرها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وأهمية دعم إعادة تأهيل الجانحين الشباب وعلاجهم وإعادة إدماجهم في المجتمع،
	وإذ تشدد على أهمية التركيز الذي أولته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين لمسائل الوقاية من تعاطي المخدرات، والتحديات التي تطرحها المؤثرات العقلية الجديدة، وعلاج الأشخاص المرتهنين للمخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وتعافيهم منها،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ازدياد تعاطي بعض المخدرات على الصعيد العالمي وانتشار مواد جديدة، مثل المواد التي أشارت إليها لجنة المخدرات في قراريها 53/13 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010(15) و 55/1 المؤرخ 16 آذار/مارس 2012(14)، وكذلك ازدياد حذق الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية الضالعة في صنعها وتوزيعها،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أيضاً ازدياد تعاطي المنشطات الأمفيتامينية وصنعها على الصعيد العالمي وانتشار السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع، وظهور أساليب جديدة تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لتحويل هذه المواد،
	وإذ تسلِّم بأن الأعوام الأخيرة شهدت استخدام مؤثرات عقلية جديدة لا تخضع للرقابة بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ويمكن أن تشكل خطراً يهدد الصحة العامة في عدة مناطق من العالم، وإذ تلاحظ تزايد التقارير التي تفيد بإنتاج أو صنع مواد تتمثل عموماً في خلائط عشبية، بما في ذلك المكونات التركيبية الشبيهة بالقنب المحفزة للمستقبلات في الجهاز العصبي التي لها آثار نفسانية شبيهة بالآثار التي يحدثها استخدام القنب والمؤثرات العقلية التي تُسوق على نحو متزايد كبدائل قانونية للعقاقير الخاضعة للمراقبة الدولية،
	وإذ تسلم أيضاً بالأهمية البالغة للبيانات والمعلومات النوعية التي توفرها مختبرات الطب الشرعي والمختبرات العلمية ومراكز العلاج في فهم مشكلة المخدرات التركيبية غير المشروعة ومجموعة المنتجات المتاحة في السوق غير المشروعة،
	وإذ تلاحظ ضرورة تعزيز توافر المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل على منع تحويلها وإساءة استعمالها، تماشياً مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وإذ تشير في ذلك الصدد إلى قراري لجنة المخدرات 53/4 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010(15) و 54/6 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011()،
	وإذ تسلِّم بأن مواصلة بذل الجهود بشكل جماعي في سياق التعاون الدولي على خفض الطلب وخفض العرض أظهرت أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي،
	وإذ تسلِّم أيضاً بالدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات وهيئاتها الفرعية، إلى جانب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات، وإذ تسلم كذلك بضرورة الترويج للإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتيسير تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،
	وإذ تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية من جميع جوانبها تتطلب التزاماً سياسياً بخفض العرض، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة وشاملة لمكافحة المخدرات، وفقاً للمبادئ المكرسة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية()، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة، التي اعتمدت أيضاً في تلك الدورة،
	وإذ تعيد بالمثل تأكيد أن الحد من تعاطي المخدرات غير المشروعة وعواقبه يتطلب التزاماً سياسياً حيال الجهود الرامية إلى خفض الطلب لا بد من إبدائه باتخاذ مبادرات طويلة الأمد على نطاق واسع لخفض الطلب تنطوي على نهج يراعي الصحة العامة، تتخذ في إطاره التدابير اللازمة للوقاية والتثقيف والكشف والتدخل للمساعدة في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وتوفير خدمات الدعم المتصلة بها والمساعدة على التعافي وتبذل جهود من أجل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتكون مراعية للسن ولنوع الجنس، في ظل الامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقاً للإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، وللإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين وغيرها من قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تدرك ضرورة توعية الجمهور بما تشكِّله مشكلة المخدرات العالمية بمختلف جوانبها من تهديد للمجتمعات قاطبة وخطر عليها،
	وإذ تشير إلى اعتماد الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، بموجب قرارها 64/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، والقرار الوارد في ذلك الإعلان والقاضي بأن تُجري لجنة المخدرات استعراضاً رفيع المستوى أثناء دورتها السابعة والخمسين في عام 2014 لمدى تنفيذ الدول الأعضاء للإعلان السياسي وبرنامج العمل، والتوصية بأن يكرِّس المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزءاً رفيع المستوى لموضوع يتصل بمشكلة المخدرات العالمية، والتوصية بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية،
	وإذ تؤكد من جديد أن مشكلة المخدرات العالمية ما زالت مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعالا ومتزايداً وتستلزم اتباع نهج متكامل متداعم متوازن قائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،
	1 - تكرر دعوتها الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ الإجراءات المحددة في الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وبلوغ الأهداف والغايات الواردة فيهما؛
	2 - تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف، وأنها تتطلب اتباع نهج متكامل ومتوازن ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماماً مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان وبرنامج عمل فيينا() بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستناداً إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
	3 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتعاون على نحو فعال وتتخذ إجراءات عملية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الملائم للآثار السلبية لمشكلة المخدرات في العالم ونتائجها على التنمية والمجتمع بصفة عامة؛
	5 - تتعهد بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بوسائل منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون عبر الحدود، بهدف التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على نحو أكثر فعالية، وبخاصة بأن تشجع أكثر الدول تضرراً بشكل مباشر من زراعة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتصنيعها ونقلها والاتجار بها وتوزيعها وإساءة استعمالها بصورة غير مشروعة، على إقامة تعاون من هذا القبيل وأن تدعمه؛
	6 - تكرر تأكيد التـزام الدول الأعضاء بالترويج لبرامج فعالة شاملة ومتكاملة لخفض الطلب على المخدرات تقوم على أسس علمية وتشمل مجموعة من التدابير، منها الوقاية الأولية والتثقيف والكشف والتدخل للمساعدة في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وتوفير خدمات الدعم المتصلة بها والمساعدة على التعافي وبذل الجهود من أجل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، ترمي إلى تعزيز الصحة والرفاه الاجتماعي بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والحد من الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، أو وضع برامج من هذا القبيل أو استعراض ما هو قائم منها أو تعزيزه مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والتحديات الخاصة التي يمثلها متعاطو المخدرات المعرضون بشدة للخطر، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلزم الدول الأعضاء باستثمار مزيد من الموارد لضمان الحصول دون تمييز على تلك الخدمات، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تراعى في تلك الخدمات أيضا أوجه الضعف التي تقوض التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛
	7 - تلاحظ مع بالغ القلق الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالتصدي لتلك المشاكل في سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لخفض الطلب على المخدرات، ولا سيما الاستراتيجيات التي تستهدف الأطفال والشباب وأسرهم، وتلاحظ أيضا مع بالغ القلق الزيادة المثيرة للقلق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة بالدم بين متعاطي المخدرات بالحقن، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هدف استفادة الجميع من برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المتصلة بذلك، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، ومع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وعند الاقتضاء، الوثيقة المعنونة منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم()، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع بولايته في هذا المجال بالتعاون الوثيق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	8 - تحث الدول الأعضاء على أن تتخذ، حسب الاقتضاء، إجراءات لمعالجة مسألة القيادة تحت تأثير المخدرات على الصعيد الوطني بوسائل من ضمنها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن الإجراءات الفعالة، وذلك بطرق منها التعاون مع الأوساط العلمية والقانونية الدولية؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز توافر المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل في آن واحد على منع تحويلها وإساءة استعمالها، وفقاً لقراري لجنة المخدرات 53/4 و 54/6، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مواصلة جهودهما في ذلك الصدد؛
	10 - تحث جميع الدول الأعضاء على سن تدابير شاملة تهدف إلى القضاء على إساءة استعمال العقاقير المحصل عليها بواسطة وصفات طبية، ولا سيما من خلال استحداث مبادرات التوعية التي تستهدف الجمهور العام ومقدِّمي الرعاية الصحية؛
	11 - تنوه بالجهود التي لا تزال تبذل للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية وبالتقدم المحرز في هذا المجال، وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار إنتاج الأفيون والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار تصنيع الكوكايين والاتجار به على نحو غير مشروع والزيادة في إنتاج القنب والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار انتشار صنع المنشطات الأمفيتامينية بشكل غير مشروع على الصعيد العالمي وزيادة تحويل السلائف وما يتصل بذلك من توزيع للمخدرات غير المشروعة وتعاطيها، وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتكثيفها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تلك التحديات العالمية بصورة أشمل، وفقا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، بوسائل منها تعزيز المساعدة التقنية والمالية وتنسيقها على نحو أفضل؛
	12 - تعرب عن قلقها من أنه على الرغم من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي والدول الأعضاء في العقود الأخيرة، ظل نطاق تعاطي المخدرات غير المشروعة مستقرا وإن ظلت أنماط إساءة الاستعمال والإنتاج والاتجار تتحول من بلد إلى بلد؛
	13 - تشدد على أنه يتحتم بشكل قاطع أن تعزِّز الدول الأعضاء الجهود الدولية من أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن الطرق التي تسلكها حديثاً المجموعات الإجرامية المنظمة والأساليب الجديدة التي تنتهجها لتحويل مسار المواد المستخدمة كثيراً في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة أو تهريبها، وبخاصة بشأن استغلال الإنترنت في الاتجار بتلك المواد، ومواصلة إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك المعلومات؛
	15 - تواصل تشجيع الدول الأعضاء على أن تعزز، وفقاً لقرار لجنة المخدرات 53/11 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010(15)، تبادل المعلومات عن إمكانية إساءة استعمال المكونات التركيبية الشبيهة بالقنب المحفزة للمستقبلات في الجهاز العصبي والاتجار بها، وكذلك تبادل المعلومات فيما يتعلق بأنماط استخدام المؤثرات العقلية الجديدة وما تشكله من مخاطر على الصحة العامة وبيانات الطب الشرعي عنها وسبل تنظيمها؛
	16 - تشجع الدول الأعضاء على أن تعتمد التدابير، حيثما كان ذلك ضرورياً، لتعزيز الوعي العام بالمخاطر والتهديدات والتأثيرات السلبية التي يواجهها المجتمع من جراء تعاطي المخدرات؛
	17 - تسلِّم بما يلي:
	(أ) أن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المتعلقة بمراقبة المحاصيل التي تستهدف الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب تعاوناً دولياً قائماً على مبدأ المسؤولية المشتركة ونهجاً متكاملا ومتوازناً، مع مراعاة سيادة القانون، وحسب الاقتضاء الشواغل الأمنية، على أن تحترم بالكامل سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	(ب) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل تشمل أموراً منها التنمية البديلة، وحسب الاقتضاء، برامج التنمية البديلة الوقائية، وتدابير القضاء على تلك المحاصيل وإنفاذ القانون؛
	(ج) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل ينبغي أن تتوافق على نحو تام مع المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وأن تنسَّق وتنفَّذ على مراحل بشكل مناسب وفقاً للسياسات الوطنية بهدف القضاء بصورة مستدامة على المحاصيل غير المشروعة، في الوقت الذي تلاحظ فيه كذلك ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بزيادة الاستثمار الطويل الأجل في هذه الاستراتيجيات وتنسيقها مع تدابير التنمية الأخرى بهدف الإسهام في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية المتضررة، مع المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة للمحاصيل عندما يتوفر دليل على هذا الاستخدام في السابق وإيلاء الاعتبار الواجب لحماية البيئة؛
	18 - تسلِّم أيضاً بالدور المهم الذي تؤديه البلدان النامية ذات الخبرة الواسعة في مجال التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية، في الترويج لأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من هذه البرامج، وتدعوها إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات مع الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة، بما فيها الدول الخارجة من نزاعات، بهدف استخدامها، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع الخصائص الوطنية لكل دولة؛
	19 - تحث الدول الأعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبور المتضررة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المساعدة لها، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وفقا للمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واستناداً إلى مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة قيام جميع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة المخدرات من جميع جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛
	20 - تطلب إلى المجتمع الدولي، وبخاصة بلدان المقصد، أن يواصل، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، تقديم ما يلزم من المساعدة والدعم في المجال التقني على نحو عاجل إلى أكثر دول العبور تضرراً، بالتعاون التام مع السلطات الوطنية، بهدف تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة تدفق المخدرات غير المشروعة؛
	21 - تعيد تأكيد الضرورة الملحة لأن تعزز الدول الأعضاء التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الخطيرة التي تشكلها الصلات المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، وفي بعض الحالات الإرهاب وتمويل الإرهاب، وللتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية في مواجهة الوسائل المتغيرة باستمرار التي تستخدمها المنظمات الإجرامية العاملة عبر الحدود الوطنية، بما فيها إفساد مسؤولي الدولة، لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛
	22 - تسلِّم بتعاظم الصلات القائمة بين الاتجار بالمخدرات وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العالم وبضرورة منع امتداد تلك المشكلة إلى مناطق أخرى، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة، وفقاً لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وللمعايير الدولية الأخرى في هذا المجال، من أجل التعاون التام لمنع المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات من اقتناء الأسلحة النارية والذخيرة واستخدامها ولمكافحة صنع تلك الأسلحة النارية والذخيرة والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
	23 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وذلك وفقا لصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المقبولة دوليا، بما فيها، عند الاقتضاء، توصيات الهيئات الحكومية الدولية المختصة، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومبادرات المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال؛
	24 - تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي أوجه الضعف والمشاريع والآثار التي تترتب على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبخاصة في البلدان النامية، عند اتخاذ قرار بإغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	25 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يزيد، حسب الاقتضاء، تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية المشاركة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية وحلها، بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعايير العلمية وتحقيق أقصى استفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛
	26 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك تحسين أعمال التحليل التي تقوم بها المختبرات، عن طريق الاضطلاع ببرامج تدريب لوضع مؤشرات وأدوات لجمع بيانات دقيقة موثوق بها وقابلة للمقارنة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بمشكلة المخدرات العالمية وتحليلها ولتعزيز المؤشرات والأدوات الوطنية أو وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار، حسب الاقتضاء ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة والموارد المتاحة، في أنشطة بناء القدرات وتحسين النوعية لأغراض جمع المعلومات والإبلاغ بها، والمشاركة في الجهود التعاونية المشتركة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و/أو غيره من المنظمات والهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والرامية إلى تبادل المعارف التكنولوجية للخبراء في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها والتجربة العملية في مجال البيانات المتعلقة بالمخدرات؛
	27 - تسلِّم بضرورة جمع البيانات والمعلومات الهامة فيما يتعلق بالتعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على جميع المستويات، وتحث الدول الأعضاء على دعم الحوار عن طريق لجنة المخدرات بهدف معالجة هذه المسألة؛
	28 - تحث الدول الأعضاء على موافاة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على نحو منتظم بالبيانات والمعلومات المتعلقة بجميع جوانب مشكلة المخدرات في العالم من خلال استبيانات التقارير السنوية، بما في ذلك البيانات عن كل كمية هامة من المخدرات تضبطها، على نحو ما نصت عليه المادة 18 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، وتدعو لجنة المخدرات، بوصفها الهيئة المركزية في منظومة الأمم المتحدة لتقرير السياسات بشأن المسائل المتصلة بالمخدرات، إلى تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جمع بيانات دقيقة وموثوق بها وموضوعية وقابلة للمقارنة وتحليلها واستخدامها ونشرها وإدراج هذه المعلومات في التقرير العالمي عن المخدرات؛
	29 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة جهوده من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبها، لإنشاء الأطر العملية الأساسية للاتصالات عبر الحدود الوطنية وداخلها وتيسير تبادل المعلومات بشأن اتجاهات الاتجار بالمخدرات وتحليلها بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتقر بأهمية إشراك المختبرات وتقديم الدعم العلمي لأطر مراقبة المخدرات واعتبار البيانات التحليلية الجيدة مصدراً رئيسياً للمعلومات على نطاق العالم، وتحث على التنسيق مع الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	30 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة له، وبخاصة المساهمات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته التنفيذية وأنشطته في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاقها وتحسينها وتعزيزها، لأغراض منها مساعدة الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية(6)، اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين، واعتمدتهما بعد ذلك الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، وكذلك التنفيذ الكامل للقرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا الصدد؛
	31 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية عموماً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتؤكد ضرورة تحسين استخدام المكتب للموارد استخداما فعالا من حيث التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015 مقترحات تكفل توفير موارد كافية للمكتب للاضطلاع بولايته؛
	32 - تحيط علماً بقراري لجنة المخدرات 54/10 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011 و 54/17 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011()، المتعلقين بتوصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي، وتشجع الدول الأعضاء والمكتب على مواصلة النظر في المسائل التي تندرج ضمن ولاية الفريق العامل بطريقة عملية تركز على النتائج وتتسم بالكفاءة وتقوم على التعاون؛
	33 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة لتقرير السياسات في مجال المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تعزيز أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحث الهيئة، وفقاً لقرار اللجنة 54/8 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011(16)، على مواصلة تعزيز اتصالاتها مع الدول الأعضاء والعمل معها من أجل تحديد الفرص السانحة لمراقبة تجارة السلائف الكيميائية التي كثيراً ما تستخدم في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع، ورصدها بمزيد من الفعالية؛
	34 - تحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، أو لم تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
	35 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وحسب مقتضى الحال، تقديم ما يكفي من الدعم والمساعدة التقنية للحكومات، ومن ضمنها في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا، وذلك لتمكينها من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات والوفاء بها وفاء تاماً، ومتابعة القرارات اللاحقة الصادرة عن لجنة المخدرات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة متابعة كافية، بما في ذلك لتعزيز السلطات والضوابط التنظيمية، وتوفير المعلومات والوفاء بمتطلبات الإبلاغ، وتحث الجهات المانحة على المساهمة في موارد المكتب لتحقيق هذه الأغراض؛
	36 - تحيط علماً بالقرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والخمسين وبالتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2012() لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبأحدث تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات()، وتهيب بالدول أن تعزِّز التعاون الدولي والإقليمي على التصدي للخطر الذي يهدد المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، ولا سيما المخدرات المصنفة ضمن فئة الأفيون، وللجوانب الأخرى لمشكلة المخدرات العالمية، وأن تواصل اتخاذ تدابير منسقة، في إطار ميثاق باريس() وغير ذلك من المبادرات الإقليمية والدولية المتخذة في هذا الصدد، مثل مبادرة ’’قلب آسيا‘‘؛
	37 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة التعاون بنشاط مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في ممارسة ولايتها، وتؤكد ضرورة إتاحة المستوى المناسب من الموارد للهيئة لتمكينها من الانخراط مع الحكومات في رصد امتثال الدول لاتفاقيات مراقبة المخدرات رصداً فعالا؛
	38 - تشدد على الدور المهم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في معالجة مشكلة المخدرات العالمية، وتلاحظ مع التقدير مساهمتها المهمة في عملية الاستعراض، وتلاحظ أيضاً ضرورة تمكين ممثلي السكان المتضررين وكيانات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، من المشاركة في وضع سياسة لخفض العرض والطلب في مجال المخدرات وتنفيذها؛
	39 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة أن يشارك المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، عن طريق التشاور، في وضع برامج وسياسات مكافحة المخدرات وتنفيذها، وبخاصة فيما يتعلق بجوانب خفض الطلب؛
	40 - تشجع على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة به في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التابعة للجنة المخدرات الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنوه في هذا الصدد بالمناقشات التي جرت في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات في أفريقيا، الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد في سانتياغو في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛
	41 - ترحب بالجهود الجارية من أجل تعزيز التعاون على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتصدي للعرض والطلب وتحويل السلائف الكيميائية التي تبذلها المنظمات الإقليمية والمبادرات عبر الإقليمية مثل أعضاء رابطة الدول المستقلة والمبادرة الثلاثية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمجموعة الأوروبية الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المنظمات والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية، بما في ذلك استراتيجية مكافحة المخدرات للفترة 2011-2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والمواثيق الأوروبية لمكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي ومكافحة المخدرات التركيبية، وخطة عمل كبار المسؤولين المعنيين بمسائل المخدرات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها على نحو غير مشروع (2009-2015) التي تهدف إلى جعل منطقة جنوب شرق آسيا خالية من المخدرات بحلول عام 2015، ومجلس أمريكا الجنوبية المعني بمشكلة المخدرات العالمية والتابع لاتحاد دول أمريكا الجنوبية، وبتعزيز اتفاقات الشراكة الذي أُبرمت مؤخراً بين الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة أمن حوض البحر الكاريبي التي ترمي، في جملة أمور، إلى التقليل إلى حد كبير من الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛
	42 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، في تشاور وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، مساعدة الدول الأفريقية على معالجة المشاكل الصحية والتوعية بالأخطار المرتبطة بإساءة استعمال جميع المخدرات، وفقا لقراري لجنة المخدرات 54/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011(16) و 55/9 المؤرخ 16 آذار/مارس 2012(14)، وترحب في هذا الصدد بتوقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، التي اتفقت فيها المنظمتان على العمل سويا من أجل تعزيز أوجه التكامل بين أنشطتهما؛
	43 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمات الدولية أن تجعل مسائل مكافحة المخدرات في صلب برامجها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل الاضطلاع بدور ريادي عن طريق توفير المعلومات والمساعدة التقنية المناسبة؛
	44 - تقرر أن تعقد في أوائل عام 2016 دورة استثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، عقب الاستعراض الرفيع المستوى للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، الذي ستجريه لجنة المخدرات في دورتها السابعة والخمسين في آذار/مارس 2014؛
	45 - تقرر أيضا أن تستعرض الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك إجراء تقييم للإنجازات المحققة والتحديات المصادفة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، وغيرها من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة؛
	46 - تقرر كذلك عقد الدورة الاستثنائية وعمليتها التحضيرية في نطاق الموارد القائمة؛
	47 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام()، وتطلب إليه أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

