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  جلنة املخدرات
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠- ١١فيينا، 
  من جدول األعمال) د (١٣البند 

  :مناقشات املائدة املستديرة يف اجلزء الرفيع املستوى
  مكافحة االجتار باملخدرات وعرضها على حنو غري

        مشروع، والتنمية البديلة
   االجتار باملخدرات نتائج املائدة املستديرة بشأن مكافحة    

  وعرضها، والتنمية البديلة، اليت قّدمها رئيس املائدة املستديرة
    )املكسيك(مورا -إدواردو مدينا

مارس / آذار١٢، يف )املكسيك(مورا - قّدم رئيس املائدة املستديرة إدواردو مدينا  
رضها، ، نتائج مناقشات املائدة املستديرة بشأن مكافحة االجتار باملخدرات وع٢٠٠٩

  :وفيما يلي تلك النتائج. وبشأن التنمية البديلة
    

    مكافحة االجتار باملخدرات وعرضها      
رغم أنه أُعرب عن القلق من استمرار إنتاج األفيون يف أفغانستان،   - ١  

  .أُقّر بأن بعض التقّدم قد أُحرز يف مكافحة املشكلة
ّددة يف خطة العمل ومل تنجح الدول يف حتقيق العديد من الغايات احمل  - ٢  

بشأن التعاون الدويل على إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية 
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وبالرغم .  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين)١(البديلة
مما ُيبذل من جهود جبارة، ال يزال االجتار باملخدرات ميثّل مشكلة رئيسية 

  .لدويل بأسرهتضّر باجملتمع ا
ويظلّ التعاون على الصعيد املؤسسي بني سلطات مكافحة   - ٣  

املخدرات وسائر أجهزة إنفاذ القوانني ضروريا إذا أرادت السلطات أن 
  .تتكّيف مع االجتاهات املتغّيرة

وال بّد من أن تضمن احلكومات أن ُتستخدم مجيع املوارد املتاحة   - ٤  
ة احلدود واجليش، بطريقة منّسقة ملكافحة للدول، مثل الشرطة وأجهزة مراقب

  .االجتار باملخدرات
ويتزايد االجتار باملنشطات األمفيتامينية وتعاطيها مبعّدالت تبعث على   - ٥  

القلق، وجيب على الدول أن تعمل بشكل وثيق لتعزيز نظمها اخلاصة باملراقبة 
  .بغية مكافحة املشكلة

 للتصدير بشأن املعامالت الدولية وال يزال تبادل اإلشعارات السابقة  - ٦  
املتعلقة بالسالئف، من خالل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال 

  .احلاسويب املباشر، ميثّل أداة قّيمة ملنع التسريب
. وجيري وضع استراتيجيات جديدة ملراقبة السالئف أثبتت فعاليتها  - ٧  

 مع قطاع الصناعة وتتمثّل إحدى اخلطوات اهلامة يف حتسني التنسيق
الكيميائية ملنع تسريب الكيمياويات من أجل استخدامها يف صنع املخدرات 

  .غري املشروعة
ويبعث تزايد جرائم العنف املراِفقة لتزايد االجتار باملخدرات على   - ٨  

  .القلق الشديد
وينبغي أن تنظر اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف إساءة استعمال   - ٩  

  .امادول ويف إمكانية إخضاع تلك املادة للمراقبة الدوليةمادة التر
    

    التنمية البديلة  

                                                                 
  . هاء٢٠-اجلمعية العامة دإقرار  (1) 
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توافقت اآلراء على أن التنمية البديلة متثّل أداة مفيدة ملعاجلة مشكلة   - ١٠  
  .زراعة احملاصيل املخدرة غري املشروعة من املنظور اإلمنائي

ديلة من خالل وقد ُشّدد على أمهية تقييم أثر برامج التنمية الب  - ١١  
استخدام مؤّشرات التنمية البشرية، إضافة إىل اإلحصاءات املتعلقة خبفض 

  .احملاصيل
ولوحظ أنه يتعّين تعزيز التعاون الدويل والدعم الذي يقّدمه اجملتمع   - ١٢  

الدويل إىل البلدان املتضّررة من زراعة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وتنفيذ 
، وأنه جيب على مجيع الدول أن توفّر املوارد السياسية برامج التنمية البديلة

  .واملالية على أساس مبدأ املسؤولية املشتركة
ولوحظت أمهية جعل محاية البيئة عنصراً من عناصر برامج التنمية البديلة   -١٣  

  .الشاملة
واسترعي انتباه املشاركني يف املائدة املستديرة إىل أمهية التقّيد   - ١٤  

ق اإلنسان لدى ختطيط برامج التنمية البديلة وعمليات اإلبادة مببادئ حقو
  .وتنفيذها

وقد ُسلّط الضوء على أمهية إشراك مجيع املستويات احلكومية،   - ١٥  
وخباصة املستوى احمللي والبلدي واإلقليمي، فضال عن اجملتمع املدين، يف 

  .تصميم برامج التنمية البديلة وتقدميها
اد تسلسل مناسب بني احلاجة إىل ربط ولوحظت ضرورة إجي  - ١٦  

تدّخالت التنمية البديلة باستراتيجيات خفض احملاصيل املخدرة غري 
املشروعة مثل اإلبادة، على النحو احملّدد يف خطة العمل بشأن التعاون 
الدويل على إبادة احملاصيل املخدرة وبشأن التنمية البديلة، واحلاجة إىل 

  .تدّخالت التنمية البديلة
واسترعى بعض املتكلّمني انتباه اللجنة إىل أن زراعة احملاصيل   - ١٧  

املخدرة غري املشروعة هي، يف معظم احلاالت، نتيجة للفقر املدقع والتهميش 
  .وانعدام األمن

ومثة حاجة إىل زيادة التعاون الدويل من أجل متويل برامج التنمية   - ١٨  
  .البديلة وتصميمها وتنفيذها
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