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 املخدرات جلنة
   واخلمسونةلثانيا الدورة
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠- ١١ فيينا،
   من جدول األعمال)ب (١٣ البند

  :مناقشات املائدة املستديرة يف اجلزء الرفيع املستوى
  تعزيز التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية

  باعتماد املسؤولية املشتركة أساسا التباع هنج متكامل 
  وشامل ومتوازن ومستدام يف مكافحة املخدرات

        من خالل السياسات الداخلية والدولية
  بشأن تعزيز التعاون الدويل املائدة املستديرة نتائج مناقشات     

على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية باعتماد املسؤولية املشتركة 
ة أساسا التباع هنج متكامل وشامل ومتوازن ومستدام يف مكافح

املخدرات من خالل السياسات الداخلية والدولية، قّدمها رئيس املائدة 
      )مجهورية إيران اإلسالمية(املستديرة، علي أشقر سلطانيه 

، قّدم رئيس املائدة املستديرة، علي أشقر سلطانيه ٢٠٠٩مارس / آذار١١يف   
تعزيز التعاون الدويل على بشأن املائدة املستديرة ، نتائج مناقشات )مجهورية إيران اإلسالمية(

مكافحة مشكلة املخدرات العاملية باعتماد املسؤولية املشتركة أساسا التباع هنج متكامل 
. وشامل ومتوازن ومستدام يف مكافحة املخدرات من خالل السياسات الداخلية والدولية

  :على النحو التايلالنتائج وكانت 
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تعليقات البيانات ودة يف الالواربني العديد من النقاط اهلامة من   - ١  
ا  واسعايبدو أن هناك توافقاملقّدمة خالل مناقشات املائدة املستديرة، شاملة ال

بالفعل يف وقد ُجسِّد العديد من هذه النقاط .  حول النقاط التاليةيف اآلراء
  .اإلعالن السياسي وخطة العمل

ا حلقات يف البلدان املنتجة وبلدان العبور وبلدان املقصد كلهتعد   - ٢  
وينبغي أن . حتقيق نتائجوينبغي أن يعمل اجلميع معا من أجل . سلسلة

ق يخرائط طرأن توضع ينبغي ، كما  للتخطيط املشتركتوضع أدوات
الجتار ل حمددة بروح من التعاون مع سالسلمتعددة التخصصات للتعامل 

طابع ذات ينبغي أن تكون ال ينبغي تسييسها وال هذه اجلهود و. باملخدرات
انطالقا ضطلع هبا وأن ُيكون مشاريع تعاونية حقا، ت ينبغي أن ؛ بلقسري

  .االهتمام املشترك واملسؤولية املشتركةبشعور من 
 من أجل إجيادبرامج مشتركة ينبغي وضع قليمي، الصعيد اإلعلى   - ٣  

يف حني أن هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه يف و". مناطق خالية من املخدرات"
 إرادةمن خالل إبداء املدى ميكن حتقيق مصاحل بعيدة ، املدى القصري

التابعة ملكتب املكاتب اإلقليمية وينبغي متكني . نيمجاعيني  سياسيوتصميم
على تعزيز هذه الربامج كي تساعد لاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 دول الحيث تكون اهلّشةقليمية ملكافحة املخدرات، وخاصة يف املناطق اإل
بشكل املخدرات غري املشروعة  مشكلة واجهة ملغري مهيأة بصورة كافية

 سالسل االجتار باملخدرات تتجاوز احلدود اإلقليمية، نظرا ألنو. مستقل
  .ال ميكن أن يكون هناك بديل عن اجلهود العامليةف
  يب املخدرات رِّمهأنشطة  األقاليمي ألنالتعاون ينبغي كذلك تعزيز   - ٤  

وضع على الرغم من و. حدود بلد أو منطقة بعينها داخل تنحصرال 
دولية، ال تزال هناك عوائق خطرية أمام التعاون الدويل، مبا يف ذلك صكوك 

ومع أنه أُجري . املسائل املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة وتبادل املعلومات
 أن منها،  مشاكل يف هذا اجملالمثةعدد كبري من عمليات التسليم، ال تزال 

مواءمة إىل هناك حاجة و. جتاوزها الزمنالكثري من االتفاقات الثنائية 
. قليميةإمن خالل جهود تعاونية جيب تعزيزها مواءمة وهي التشريعات، 

  .لتعاون الدويل والتغلب عليهاأمام ا الدائمة استبانة احلواجزال بد من و
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، على الرغم من زيديتطلب القيام بامل ال يزال غسل األموال جماال  - ٥  
ال غىن عن التعاون يف هذا الصدد،  و.ذلت حىت اآلنُباليت الرائعة اجلهود 
وينبغي أن تبّسط .  حقاقد تعوملتقات املالية اليوم فّالتدوذلك ألن الدويل، 

 ملكافحة اليت ُتبذل اجلهود اليت تضبط إىلآليات إعادة توجيه األموال 
اجة إليها يف وقت تشتد احلوارد  ميتيحأن  ذلك من شأنو. املخدرات

  .الدويلعلى الصعيد عدم اليقني االقتصادي يكتنفه 
 أن ييسر اختاذ تدابري التصديمجع البيانات املوثوق هبا من شأن   - ٦  

يف جمال تقامسها ميكن  من اخلربة كم زاخرعلى الصعيد العاملي، هناك و. الةّعالف
 الدول األعضاء واألوساط  صالت بنيإقامةومن املهم . مكافحة املخدرات

ينبغي تعزيز و.  أساس سليم هلذه السياسةمن أجل إجيادالعلمية واألكادميية 
وجيب إجراء . الوطنية القانون إنفاذأجهزة تبادل املعلومات االستخباراتية بني 

على الكامنة يف هذا اجملال طر املخدرات ومواطن الضعف خلتقييمات واضحة 
أخطار ر لكشف كّنظم إنذار مبكما ميكن إنشاء . ويلالصعيدين الوطين والد

تتدفّق من القنوات اليت وال بد من توحيد . التطورات املقبلةب والتنبؤاملخدرات 
  .املخدراتخالهلا املعلومات العاملية عن 

 شراكات بني القطاعني العام  إقامةَاملسائل معاجلة هذه تتطلب  - ٧  
ينبغي و. ئية السالئف الكيمياتشمل على وجه اخلصوص صانعيواخلاص، 

نظم وهناك حاجة إىل .  السالئفلصانعيسلوك دولية قواعد وضع مدونة 
ميكن كما . هاوإعادة تصدير معلومات متطورة لرصد تصدير السالئف

ؤيت ت، مثل مراقبة احلاويات، أن  الوطنيةهود تنظيم التجارة العابرة للحدودجل
  . غري املشروعةاملخدرات ملكافحة اجلماعية يف جهودنا امثاره

 عدم االستقرار السياسي والضرر املخدرات غري املشروعة تؤجج  - ٨  
أن هذه إضافة إىل و. يف البلدان املنتجةا حمليوتناول املخدرات البيئي 

 فإهنا تولِّد حافزااملسؤولية املشتركة، بشعور تتيح فرصة للتحلي باملشاكل 
قد يف الوقت نفسه، و. كلة املخدراتلبلدان املنتجة للتصدي ملشا لدى اقوي

 لبلدان الناميةمن ااملشاركة يف اجلهود الدولية ملكافحة املخدرات تقتضي 
، فإهنا ال تزال يف هي بلدان فقريةن معظم البلدان املنتجة وأل ؛ كبريةتكاليف

 اوالوصول إىل األسواق ميكن أن يوفر أساس. حاجة إىل الدعم الدويل
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 من مثّ ميكِّنها من التغلب على أوجه، ولتلك البلدان للتنمية االقتصادية
  .املخدراتالرئيسية اليت يستغلها املتجرون بضعف ال
ات اليت ُتزرع فيها حماصيل املخدرات غري خفض املساحال يكفي   - ٩  

مراقبة  غسل األموال ويف جماالتعمل بل هناك حاجة إىل القيام ب املشروعة،
وقد . لسوقللوصول إىل اهنج استراتيجي ضع و و،السالئف والتنمية البديلة

زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة مثل شجرية الكوكا كون ت
ذلك ال تكفي جهود لو.  جدا صغريةساحةيف ممركّزةً  وخشخاش األفيون

بدائل حقيقية استبانة  من  ال بّد؛ بل ملعاجلة هذه املشكلةاوحدهاإلبادة 
األشخاص الذين ، لصاحل "بديلة الوقائيةالتنمية ال"، يف إطار ومستدامة
 خلطر نيضرَّاملعاألشخاص وغري املشروعة  حماصيل املخدرات يزرعون
  .غري املشروعةاملخدرات تعاطي 

التدابري الرامية مة، مثل ظّرمي إىل التصدي للجرمية املنتج وهناتباع   - ١٠  
 إجيايب على  تأثريه، ميكن أن يكون لإىل التصدي لالجتار باألسلحة الصغرية

من خالل التعامل مع عوامل عدم االستقرار، و. االجتار باملخدراتحالة 
.  غري املشروعةاملخدراتحماصيل البيئة اليت جتري فيها زراعة سُتقّوض 

لذلك فإن مواجهة مجيع أشكال التهريب، وعامل كبري يسّبب الفساد و
.  املشروعة تتجاوز كثريا مسألة املخدرات غريآثار اتكون هلسالفساد 

 على نطاق )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادوينبغي أن ُيصّدق على 
  . حبزمأن ُتطّبق وأوسع

على غرار ما ُتعاين منه شاكل املجمموعة من من تعاين بلدان العبور   - ١١  
 إىلالجتار باملخدرات أما يف بلدان العبور، فيمكن أن يؤدي ا .البلدان املنتجة

للتحول إىل عرضة ميكن أن تصبح  ، كما أن هذه البلدانميةض التنيقوت
زراعة ن إلفساح اجملال لوملزارعأن ُيزاح اوميكن . بلدان منتجة ومستهلكة

ستخدم األطفال لنقل يميكن أن كما . غري املشروعة املخدرات حماصيل
 والنمو العمومية العام والصحة األمَنكذلك يهّدد اخلطر . املخدرات
 تتعرض للخطر يف كل لدولةال وجود فيها لاملناطق اليت و .االقتصادي

                                                                 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 



 

 5 
 

E/CN.7/2009/L.4  

األخطار أمر بالغ  هأعمال وقائية للتصدي هلذولذا فإن القيام ب. مكان
  . األمهية

من الضروري و.  احلدودمراقبةحتتاج بلدان العبور إىل املساعدة يف   - ١٢  
 على غري املشروعةتبادل املعلومات االستخباراتية لوقف تدفق املخدرات 

 مفيد بدورضباط االتصال على احلدود وميكن أن يضطلع . الدويلالصعيد 
ناقلي  مشكلة كيفية التعامل مع وال بد من معاجلة. يف هذا الصدد

 العبور دولل حتديا لكّ تشاهلائلة ، فأعدادهم")البغال("املخدرات من األفراد 
  .جون مكتظةالنامية اليت تكافح للحفاظ على معايري حقوق اإلنسان يف س

الصحة باعتباره مسألة من مسائل خفض الطلب، جتاهل ال ينبغي   - ١٣  
  . اخلربات يف جمال العالج وإعادة التأهيلوينبغي تبادل . العمومية

يف  مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية علىينبغي تعزيز التعاون   - ١٤  
  . اجلماعية للتصدي للمخدراتناجهودإطار 

يف مناقشات املائدة   املشاركة غري احلكوميةطلبت املنظمات  - ١٥  
 لتعاون الدويلا يف قضية إسهامهامزيدا من الفرص لتعزيز املستديرة 
  .املشتركة

  
 


