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 الفصل األول

 
املسائل اليت تتطلب اجراء من اجمللس         

االقتصادي واالجتماعي أو اليت يوجه         
 انتباهه اليها  

 
مشروعا قرارين يراد من اجمللس االقتصادي      -ألف

 واالجتماعي اعتمادمها    
 
ــس االقتصـــــادي      -١ ــدرات اجمللـــ ــنة املخـــ ــي جلـــ توصـــ

 :واالجتماعي باعتماد مشروعي القرارين التاليني
  

 مشروع القرار األول 
 

الطلب على املواد األفيونية وعرضها لتلبية  
 االحتياجات الطبية والعلمية

 
 ،  اجمللس االقتصادي واالجتماعي               إن  

/  متوز  ٢٤ املؤرخ     ٢٠٠١/١٧قراره    إذ يستذكر        
  والقرارات السابقة ذات الصلة،                ٢٠٠١يوليه    

 أن احلاجة إىل توازن بني العرض                 وإذ يؤكد على       
العاملي املشروع للمواد األفيونية والطلب املشروع عليها                       
لألغراض الطبية والعلمية هي أمر حموري يف االستراتيجية                              

 والسياسات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات،                   

 احلاجة األساسية إىل التعاون الدويل مع                     ذ يالحظ     وإ 
البلدان املوّردة التقليدية يف جمال مراقبـة املخدرات، ضمانا                           
للتطبيق العاملي ألحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة                             

١(، ١٩٦١( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٥١٥، الرقم   ٥٢٠، اجمللد  جمموعة املعاهدات  األمم املتحدة،   (1)

 أنه مت حتقيق توازن بني استهالك اخلامات                         وإذ يرى     
وّردين التقليديني،           األفيونية وإنتاجها بفضل جهود البلدين امل                 

 ومها تركيا واهلند، جنبا إىل جنب مع سائر البلدان املنتجة،                                     

 أيضا أن استخدام الطرائق التقنية إلنتاج                       وإذ يرى     
املورفني، مبا يف ذلك من حويصالت اخلشخاش غري                         
املفتوحة، من شأنه أن يسهم يف مراقبة العقاقري املخدرة ومنع                          

 وعة،  تسريبها إىل القنوات غري املشر              

 بأمهية املواد األفيونية يف العالج املسكّن                   وإذ ينّوه     
 لآلالم، حسبما تدعو إليه منظمة الصحة العاملية،                     

مجيع احلكومات على أن تواصل                   حيث     -١ 
اإلسهام يف احلفاظ على توازن بني العرض املشروع                        
للخامات األفيونية والطلب املشروع عليها لألغراض الطبية                            

 ميكن تيسري حتقيقه مبواصلة تقدمي الدعم                  والعلمية، وهو أمر     
إىل البلدان املوردة تقليديا على حنو مشروع، بقدر ما تسمح                                     
نظمها الدستورية والقانونية بذلك، وأن تتعاون على منع                               

 انتشار مصادر إنتاج اخلامات األفيونية؛                        

 حكومات مجيع البلدان املنتجة على                  حيثّ   -٢ 
االتفاقية الوحيدة للمخدرات              أن متتثل امتثاال صارما ألحكام                  

 وأن تتخذ تدابري فعالة ملنع اإلنتاج غري                      )١(، ١٩٦١لسنة    
املشروع للخامات األفيونية أو تسريبها إىل القنوات غري                          
املشروعة، وخباصة عند زيادة اإلنتاج املشروع، وأن تعتمد                                  
أفضل الطرائق يف هذا الصدد، بعد قيام اهليئة الدولية ملراقبة                         

 الدارسة التقنية الواجبة مليزات خمتلف الطرائق؛                     املخدرات ب    

 البلدان املستهلكة على أن تقّيم                  حيث   -٣ 
احتياجاهتا املشروعة من اخلامات األفيونية تقييما واقعيا، وأن                              
تبلّغ اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بتلك االحتياجات ضمانا                            

كذلك     لسهولة التوريد، وحيث أيضا البلدان املنتجة املعنية و                  
اهليئة على زيادة جهودها الرامية إىل رصد اإلمدادات املتاحة                                   
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وضمان وجود خمزونات كافية من اخلامات األفيونية                               
 املشروعة؛    

ــب -٤  ــا يف     إىليطلـ ــل جهودهـ ــئة أن تواصـ اهليـ
ــرارات اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي ذات     رصــد تنفــيذ ق
ــيدة     ــية الوحــ ــام االتفاقــ ــتام ألحكــ ــثال الــ ــع االمتــ ــلة مــ الصــ

 ؛١٩٦١للمخدرات لسـنة 

 عـلى اهليئة ملا تبذله من جهود يف رصد          يـثين  -٥ 
تنفــيذ قــرارات اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي ذات الصــلة، 

 :وخصوصا

يف حــث احلكومــات املعنــية عــلى أن تكــّيف  )أ( 
ــية حبيــث يكــون      ــتاج العــاملي مــن اخلامــات األفيون حجــم اإلن

ة، وأن جتتنب أي   مكافـئا حلجـم االحتـياجات املشروعة الفعلي       
ــية      ــلمواد األفيون اخــتالل غــري مــتوقع بــني العــرض املشــروع ل
والطلـب املشـروع علـيها ينجم عن تصدير منتجات مصنوعة           

 من العقاقري املضبوطة واملصادرة؛

ــية إىل ضــمان أال     )ب(  ــات املعن ــوة احلكوم يف دع
تكـون املـواد األفيونـية املسـتوردة إىل بلداهنا لالستعمال الطيب            

لمي ناشــئة مــن الــبلدان الــيت حتــّول العقــاقري املضــبوطة أو والعــ
 املصادرة إىل مواد أفيونية مشروعة؛

يف الترتيـــب لعقـــد اجـــتماعات غـــري رمســـية،  )ج( 
ــية الـــيت     ــدول الرئيسـ ــع الـ ــدرات، مـ ــنة املخـ ــناء دورات جلـ أثـ

 تستورد وتنتج اخلامات األفيونية؛

 إىل  األمـني العـام أن حيـيل نص هذا القرار          إىليطلـب    -٦
 .مجيع احلكومات للنظر فيه وتنفيذه

  

 مشروع القرار الثاين 
 

تقدمي املساعدة الدولية إىل أكثر الدول تضررا من  
 النقل العابر للمخدرات

 
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ــتذكر  ــراره إذ يسـ /  متـــوز٢٤ املـــؤرخ ٢٠٠١/١٦ قـ

ــيه  ــية   ٢٠٠١يول ــتمدته اجلمع ــذي اع  ، واإلعــالن السياســي ال
ــة    ــة ملواجهـ ــرين، املكّرسـ ــتثنائية العشـ ــا االسـ ــة يف دورهتـ العامـ

 واإلعـالن اخلاص باملبادئ  )٢(مشـكلة املخـدرات العاملـية معـا،     
 وخطـة العمل    )٣(التوجيهـية خلفـض الطلـب عـلى املخـدرات،         

لتنفـيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على         
 )٤(املخدرات،

ل على مكافحة مشكلة     أن العم  وإذ يضـع يف اعتـباره      
املخـدرات العاملـية هو مسؤولية مشتركة تستلزم جهدا منّسقا      
ومـتوازنا يـتوافق مـع الصـكوك املـتعددة األطراف ذات الصلة             

 النافذة املفعول على الصعيد الدويل،

ــتزام الراســخني عــلى التغلــب    وإذ يؤكــد  ــزم واالل  الع
يجيات عـلى مشـكلة املخدرات العاملية عن طريق تنفيذ استرات         

وطنــية ودولــية تســتهدف خفــض كــل مــن عــرض املخــدرات 
 غري املشروعة والطلب عليها،

 تقرير األمانة عن الوضع العاملي      يف اعتـباره   وإذ يضـع   
فــيما يــتعلق باالجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات واإلجــراءات   
 )٥(الـــيت اختذهتـــا اهليـــئات الفرعـــية الـــتابعة للجـــنة املخـــدرات،

وضع العاملي فيما يتعلق بإساءة استعمال      وتقريـر األمانـة عن ال     
/ املخــدرات، وخاصــة انتشــار فــريوس نقــص املــناعة البشــرية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٢-إ  مرفق قرار اجلمعية العامة د     (2) 
 .٢٠/٣-إ  مرفق قرار اجلمعية العامة د     (3) 
 .٥٤/١٣٢ة مرفق قرار اجلمعية العام    (4) 
 (5) E/CN.7/2002/4   و Corr.1  و Add.1. 
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، عن طريق   )االيدز وفريوسه (مـتالزمة نقص املناعة املكتسب      
 وســائر الــتقارير ذات الصــلة املقدمــة إىل )٦(حقــن املخــدرات،

 جلنة املخدرات يف دورهتا اخلامسة واألربعني،

ــل املخــدرات     الصــالتوإذ يالحــظ  ــني نق  الناشــئة ب
عـــرب دول معيـــنة وتـــزايد تواتـــر تعـــاطي املخـــدرات يف تلـــك  

 الدول،

مرغوبـية توفـري املسـاعدة إىل أكـثر الدول          وإذ يـدرك     
تضـررا مـن الـنقل العابـر لـلمخدرات يف جمال تعزيز القدرات              
عـــلى إنفـــاذ القوانـــني وخفـــض الطلـــب غـــري املشـــروع عـــلى 

 املخدرات،

ــّدر  ــك اجملــال،     العمــل وإذ يق ــه، يف ذل ــوم ب ــذي يق ال
ــتابع       ــلمخدرات ال ــية ل ــبة الدول ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم ب

 ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية،

 عــلى ضــرورة مواصــلة تقــدمي املســاعدة     وإذ يشــدد 
الدولــية إىل دول العــبور اآلنفــة الذكــر، الــيت تواجــه حتديــات   

 متزايدة، كازدياد إدمان املخدرات،

 إىل بــرنامج األمـــم املــتحدة للمراقـــبة   بيطلــ  -١ 
الدولــية لــلمخدرات، الــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع   
اجلـــرمية، أن يواصـــل تقـــدمي املســـاعدة، باســـتخدام التـــربعات 
املتاحة لذلك الغرض، إىل أكثر الدول تضررا من النقل العابر           
ــلة،    ــية ذات الصـ ــئات الدولـ ــا اهليـ ــا حتددهـ ــلمخدرات، كمـ لـ

ــيت هــي يف حاجــة إىل تلــك    وخصوصــا إىل  ــية ال ــبلدان النام ال
 املساعدة وذلك الدعم؛

 بـرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية       يناشـد  -٢ 
لــلمخدرات أن يعــتمد، يف تقــدمي املســاعدة إىل تلــك الــدول،  
ــأخذ يف احلســبان الصــالت القائمــة بــني نقــل       هنجــا شــامال ي

احتياجاهتا املخـدرات عـرب تلـك الدول وتزايد تعاطيها فيها، و          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (6) E/CN.7/2002/2 و Corr.1. 

فـيما يـتعلق خبفـض الطلـب غـري املشروع على املخدرات، مبا              
 يف ذلك معاجلة مدمين املخدرات وإعادة تأهيلهم؛

 املؤسســات املالــية الدولــية، وكذلــك    حيــض -٣ 
سـائر املـاحنني احملـتملني، عـلى تقـدمي املسـاعدة املالية إىل دول               
 العــبور تلــك، حــىت تــتمكن مــن تكثــيف جهودهــا الرامــية إىل 
التصــدي لالجتــار بــاملخدرات وعواقــبه، ومــنها بوجــه خــاص   

 تزايد إدمان املخدرات؛

املديـــر التنفـــيذي ملكتـــب مراقـــبة  يطلـــب إىل  -٤ 
ــنة املخـــدرات يف    ــرمية أن يقـــدم إىل جلـ ــنع اجلـ املخـــدرات ومـ

 .دورهتا السادسة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  
القتصادي  مشروعا مقررين يراد من اجمللس ا    -باء

 واالجتماعي اعتمادمها    
 
توصــــي اللجــــنة اجمللــــس االقتصــــادي واالجــــتماعي  -٢

 :باعتماد مشروعي املقررين التاليني
  

 مشروع املقرر األول 
 

تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا اخلامسة   
واألربعني وجدول األعمال املؤقت والوثائق 

 للدورة السادسة واألربعني للجنة
 

لــس االقتصــادي واالجــتماعي عــلما بــتقرير  حيــيط اجمل 
 )٧(جلــنة املخــدرات عــن أعمــال دورهتــا اخلامســة واألربعــني،   

ــدورة     ــائق للـ ــال املؤقـــت والوثـ ــدول األعمـ ــلى جـ ــق عـ ويوافـ
ــلى        ــاه، ع ــبني أدن ــنحو امل ــلى ال ــنة ع ــني للج ــة واألربع السادس
أسـاس أن تعقـد يف فييـنا، دون أي تكلفة اضافية، اجتماعات             

ات لوضع اللمسات األخرية على البنود املراد       فـيما بـني الدور    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٠٠٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (7)

 .(E/2002/28) ٨امللحق رقم 
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ادراجهـا يف جـدول األعمال املؤقت والوثائق املطلوبة للدورة          
 .السادسة واألربعني

  
جدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة السادسة  

 واألربعني للجنة املخدرات
 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .ألخرىاقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية ا -٢
 

 الوثائق 
 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 )]املوضوع حيّدد الحقا(مناقشة مواضيعية [ -٣
 

 الوثائق 
 

 )حسب االقتضاء(مذكرة من األمانة  
  

 اجلزء املعياري 
 
: مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامة           -٤

نظــرة جمملــة عامــة والــتقّدم احملــرز يف حتقــيق الغايــات  
ــامي  وا ــداف لعــ ــّددة يف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ألهــ ، احملــ

اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف 
 .دورهتا االستثنائية العشرين

 
 الوثائق 

 
الـتقرير اإلثناسـنوي لـلمدير التنفيذي عن تنفيذ نتائج           

الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية العامــة بشــأن   
 )هواضافات(املشكلة العاملية للمخدرات 

 :خفض الطلب على املخدرات -٥

خطـة العمـل لتنفـيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ       )أ( 
 التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات؛

ــتعاطي     )ب(  ــتعلق بـــ ــيما يـــ ــاملي فـــ ــع العـــ الوضـــ
 .املخدرات

 
 الوثائق 

 
 تقرير األمانة 

 :االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة -٦

ــتع   )أ(  ــيما يـــ ــاملي فـــ ــع العـــ ــار الوضـــ لق باالجتـــ
بــــاملخدرات، واالجــــراءات الــــيت اختذهتــــا    

 اهليئات الفرعية التابعة للجنة؛

 :متابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب( 

ــتعاون القضــائي    ‘١‘  ــتدابري الرامــية إىل تعزيــز ال ال
تسـليم اجملرمني، املساعدة القانونية املتبادلة،      (

التسـليم املراقـب، االجتـار عـن طـريق البحر،           
ــت عاون بــني أجهــزة إنفــاذ القوانــني، مبــا يف   ال

 ؛)ذلك التدريب

 مكافحة غسل األموال؛ ‘٢‘ 

خطـة العمل بشأن التعاون الدويل على إبادة         ‘٣‘ 
احملاصـــيل غـــري املشـــروعة وبشـــأن التنمـــية     

 .البديلة
 

 الوثائق 
 

 تقارير األمانة 

 :تنفيذ املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات -٧

 غريات يف نطاق مراقبة مواد االدمان؛الت )أ( 

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؛ )ب( 
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مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشرين للجمعية         )ج( 
 :العامة

الـتدابري الرامـية إىل مـنع الصنع غري املشروع           ‘١‘ 
للســـالئف املســـتخدمة يف صـــنع املخـــدرات 
واملؤثّــرات العقلــية بصــورة غــري مشــروعة،     

اد تلـــك الســـالئف وتصـــديرها ومـــنع اســـتري
واالجتـار هبـا وتوزيعها وتسريبها بصورة غري        

 مشروعة؛

خطــــة العمــــل ملكافحــــة صــــنع املنّشــــطات  ‘٢‘ 
األمفيتامينـية وسالئفها واالجتار هبا وتعاطيها      

 بصورة غري مشروعة؛

ــاهدات    )د(  ــن املعـ ــئة مـ ــرى الناشـ ــائل األخـ املسـ
 .الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات

 
 ائقالوث 

 
 ٢٠٠٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  

ــية ملراقــبة املخــدرات لعــام      ٢٠٠٢تقريــر اهليــئة الدول
ــادة   ــيذ املـ ــتحدة  ١٢عـــن تنفـ ــم املـ ــية األمـ  مـــن اتفاقـ

ملكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــروع يف املخـــــدرات 
 ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 

 )حسب االقتضاء(مذكرة من األمانة  
 

 العمليايتاجلزء  
 
التوجـــيهات السياســـاتية اىل بـــرنامج األمـــم املـــتحدة  -٨

 .للمراقبة الدولية للمخدرات
 

 الوثائق 
تقريـــر املديـــر التنفـــيذي عـــن أنشـــطة بـــرنامج األمـــم  

 املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

تعزيــــز بــــرنامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة الدولــــية   -٩
ا هيئـــته لـــلمخدرات ودور جلـــنة املخـــدرات بصـــفته 

 .التشريعية

 الوثائق 
 

 تقرير املدير التنفيذي 

 .شؤون االدارة وامليزانية -١٠
 

 الوثائق 
 

 تقرير املدير التنفيذي 
  

 )اجلزء الوزاري( 
 

يعـد اجلـزء الـوزاري يف شكله النهائي الحقا، مبا يف            ( -١١
ذلـك موضـوعه ومضـمونه وتنظيمه فضال عن مكانه          

ــدو    ــت للــ ــال املؤقــ ــدول األعمــ ــة يف جــ رة السادســ
 )واألربعني

 
 الوثائق 

 
 )حسب االقتضاء(تقرير املدير التنفيذي  

 
*   *   * 

 
جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الســابعة واألربعــني  -١٢

 .للجنة

 .مسائل أخرى -١٣

 الوثائق 
 

 )حسب االقتضاء(مذكرة من األمانة  

ــر اللجــنة عــن أعمــال دورهتــا السادســة      -١٤ اعــتماد تقري
 .واألربعني
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 مشروع املقرر الثاين 
 

 تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 
حيــيط اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي عــلما بــتقرير   

 )٨(.٢٠٠١اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام 
  

املسائل اليت يوجه انتباه اجمللس االقتصادي       -جيم  
 واالجتماعي اليها  

 
ــادي    -٣ ــباه اجمللـــس االقتصـ ــه انتـ ــتماعي اىل يوجـ واالجـ

 :القرارات التالية اليت اعتمدهتا اللجنة
  

 ٤٥/١القرار  
 

متالزمة نقص املناعة /فريوس نقص املناعة البشرية 
يف سياق تعاطي ) اإليدز وفريوسه(املكتسب 
 املخدرات

 
 إن جلنة املخدرات، 
ــاء فــريوس نقــص   إذ يــثري جــزعها   تواصــل انتشــار وب

االيـــدز (املـــناعة املكتســـب مـــتالزمة نقـــص /املـــناعة البشـــرية
 يف مجيع أحناء العامل،) وفريوسه

 أن مـا ُيقـّدر بـنحو أربعني مليون شخص           وإذ يقلقهـا   
 يف مجيع أحناء العامل مصابون بفريوس االيدز،

 )٩( االعــالن العــاملي حلقــوق االنســان،   وإذ تســتذكر 
 الـيت تـنص عـلى أن لكـل شـخص احلق      ٢٥وخصوصـا املـادة     

ــي  ــة يكفـ ــتوى معيشـ ــه   يف مسـ ــرفاهة لــ ــحة والـ ــمان الصـ  لضـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورات ( ٢٠٠١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام  (8)

 .)A.02.XI.1:األمم املتحدة، رقم املبيع
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (9)

وألســرته، وخاصــة عــلى صــعيد املــأكل وامللــبس واملســكن       
 والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية،

 بـــالدورة االســـتثنائية السادســـة والعشـــرين  وإذ تـــنّوه 
للجمعــية العامــة بشــأن االيــدز وفريوســه، وتالحــظ األهــداف 

 )١٠(اليدز وفريوسه،املبّينة يف اعالن االلتزام بشأن ا

 جمــددا عــن دواعــي قلــق اجلمعــية العامــة،   وإذ تعــرب 
اجملّسـدة يف إعالن االلتزام بشأن االيدز وفريوسه، من أن وباء          
االيـدز وفريوسـه ميـثل، بـنطاقه وأثـره املدّمـرين، حالة طوارئ              
ــتحديات حلــياة االنســان وكرامــته     ــا مــن أشــق ال عاملــية وحتدي

االنســان، ممــا يقــّوض ركائــز وكذلــك للتمــتع الفعــلي حبقــوق 
التنمـية االجتماعـية واالقتصـادية يف سـائر أحنـاء العـامل، ويؤثر              
ــتمع عــلى مجــيع مســتوياته الوطنــية واحمللــية واألســرية        يف اجمل

 )١٠(والفردية،

 أن اتـباع استراتيجيات فعالة بشأن الوقاية       وإذ تـدرك   
ــرعاية واملعاجلــة يتطلــب تغــيريات ســلوكية، كمــا يتطلــب     وال

ادة توافـر عـدة وسـائل ومـنها اللقاحـات والواقـيات الطبية              زيـ 
ومبـيدات اجلراثـيم والـزيوت امللطّفة وُعدد احلقن       ) الـِرفاالت (

ــاد       ــالج املضـ ــك العـ ــا يف ذلـ ــاقري، مبـ ــالج بالعقـ ــة والعـ املعقّمـ
لالرتــداد الفريوســي والطــرائق التشخيصــية ومــا يتصــل بذلــك 

 اليها دون   مـن التكنولوجـيات الالزمـة، واتاحة سبل الوصول        
ــذا     ــتطوير يف هـ ــناية بالبحـــث والـ ــادة العـ ــيز، وكذلـــك زيـ متيـ

 الصدد؛

ــلي   وإذ تالحــظ  ــدول واحلكومــات وممث  أن رؤســاء ال
الـدول واحلكومات املشاركني يف الدورة االستثنائية السادسة        
والعشــرين للجمعــية العامــة، أعلــنوا رمســيا، يف اعــالن االلــتزام 

ــتزامهم با    ــه، ال ــدز وفريوس ــدز   بشــأن االي ــة االي لتصــدي ألزم
وفريوســـه باختـــاذ االجـــراءات الالزمـــة ومـــنها ضـــمان ادراج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (10)
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ــرات       ــال كــل مؤمت ــدز وفريوســه يف جــداول أعم مســائل االي
 )١٠(األمم املتحدة واجتماعاهتا املناسبة،

ــه جــاء يف االعــالن اخلــاص باملــبادئ   وإذ تســتذكر   أن
التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات أن سياسات خفض       

ينـبغي أن تسـتهدف مـنع تـناول املخدرات واحلد من            الطلـب   
 )١١(العواقب الوخيمة الساءة استعمال املخدرات،

 أن انتشــــار فــــريوس نقــــص املــــناعة تــــدرك -١ 
) االيــدز وفريوســه(مــتالزمة نقــص املــناعة املكتســب /البشــرية

وسائر الفريوسات املنقولة بالدم،    " جـيم "وااللـتهاب الكـبدي     
ــدرات،   ــناول املخـ ــبط بتـ ــدرات  مرتـ ــناول املخـ ــا تـ وخصوصـ

 باحلقن؛

 عــن قلقهــا الســتمرار تــزايد شــعبية     تعــرب -٢ 
املنّشـطات األمفيتامينية وغريها من مواد التعاطي، وتسلّم بأن         
تــناول تلــك املــواد يــرّوج ألمنــاط الســلوك احملفــوف باملخاطــر  
 لدى متناوليها، مما يزيد يف احتمال انتشار االيدز وفريوسه؛

 العمـــل لتنفـــيذ االعـــالن  أن خطـــةتســـتذكر -٣ 
اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى املخــدرات   
سـلّمت بـأن الـتقدم احملرز يف خفض الطلب على العقاقري غري             
املشـروعة ينـبغي أن يـنظر الـيه يف سياق الضرورة اليت تقتضي              
أن تــؤدي الــربامج إىل خفــض الطلــب عــلى املــواد الــيت يســاء   

ج ينـبغي أن ترقى بالصحة والرفاه       اسـتعماهلا، وأن تلـك الـربام      
االجـتماعي بـني األفـراد واألسـر واجملتمعات احمللية، وأن تقلل            
مــا يترتــب عــلى اســاءة اســتعمال املخــدرات مــن آثــار ضــارة  

 )١٢(بالفرد واجملتمع قاطبة؛

 الــدول األعضــاء عــلى بــذل وتعزيــز   تشــّجع -٤ 
اجلهـــود الرامـــية إىل التوعـــية بالصـــالت القائمـــة بـــني تـــناول   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٣-من مرفق قرار اجلمعية العامة دإ) ب (٨الفقرة  (11)
 .٥٤/١٣٢ من مرفق قرار اجلمعية العامة ٥الفقرة  (12)

املخـــدرات وانتشـــار االيـــدز وفريوســـه وااللـــتهاب الكـــبدي  
 وسائر الفريوسات املنقولة بالدم؛" جيم"

ــز   تشــجع أيضــا  -٥  ــدول األعضــاء عــلى تعزي  ال
اجلهـود الرامـية إىل خفـض الطلب على العقاقري غري املشروعة            
وعـلى ضـمان اتاحـة جمموعة شاملة من تدابري الوقاية والتربية            

أهـــيل لكـــل األفـــراد الـــذي يتـــناولون     واملعاجلـــة واعـــادة الت 
ــيهم       ــن فـ ــروعة، مبـ ــري املشـ ــاقري غـ ــتعمال العقـ ــيؤون اسـ ويسـ
املصـابون بـااليدز أو فريوسـه، وفقـا لالعـالن اخلاص باملبادئ        

 التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات؛

 الـــدول األعضـــاء عـــلى أن تشـــجع كذلـــك -٦ 
وس تـنظر يف الـتأثري الـذي حيـتمل أن يـنطوي علـيه انتشـار فري                

وسائر الفريوسات املنقولة   " جيم"االيـدز وااللـتهاب الكـبدي       
بـالدم، عـند صـوغ وتنفـيذ وتقييم السياسات والربامج الرامية          
إىل خفـض الطلـب عـلى املخدرات وعرضها غري املشروعني،           
وأن تـنفذ الـتدابري الكفـيلة بتقليل أو إزالة احلاجة اىل التشارك         

 يف ُعدد احلقن غري املعقّمة؛

ــبهت -٧  ــدم املســاعدة،    ي ــدويل أن يق  باجملــتمع ال
حيــثما أمكــن ذلــك، ألجــل الوقايــة والــرعاية واملعاجلــة بشــأن  

 االيدز وفريوسه يف البلدان النامية، على أساس اِملَنح؛

ــنّوه -٨  ــم   تـ ــرنامج األمـ ــبذهلا بـ ــيت يـ ــاجلهود الـ  بـ
املـتحدة للمراقـبة الدولية للمخدرات يف التصدي لوباء االيدز          

ملي االنتشـار، وتشـّجع الدول األعضاء على أن         وفريوسـه العـا   
تدعــم قــدر االمكــان جهــوده الرامــية إىل تقلــيص أثــر االيــدز   

 وفريوسه يف كل أحناء العامل؛

 بــــرنامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة تشــــجع -٩ 
الدولـية لـلمخدرات عـلى العمـل مـع هيـئات أخرى يف األمم               

ريوسه على  املـتحدة للقـيام بـدور يف تعزيـز الوعـي بـااليدز وف             
 الصعيد العاملي واالقليمي والوطين واجملتمعات احمللية؛

ــب -١٠  ــتحدة   ترحـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــاركة بـ  مبشـ
مـتالزمة نقص   /املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املـناعة البشـرية           
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املــناعة املكتســب يف عمــل جلــنة املخــدرات، وتناشــد بــرنامج  
 التعاون  األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يواصل       

مــع بــرنامج األمـــم املــتحدة املشــترك وســـائر هيــئات األمـــم      
املـــتحدة ذات الصـــلة عـــلى وضـــع وتعزيـــز بـــرامج تـــرمي إىل 

 التصدي لاليدز وفريوسه؛

 اىل املديــر التنفــيذي لــربنامج األمــم    تطلــب -١١ 
املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات أن يقدم اليها يف دورهتا            

 عــن الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ هــذا  السادســة واألربعــني تقريــرا 
 .القرار

  
 ٤٥/٢القرار  

 
تعزيز تدابري التعاون الدويل على مكافحة  

 املخدرات غري املشروعة
 

 إن جلنة املخدرات، 
 قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي     اذ تســتذكر 
، الـذي قـرر فــيه   ١٩٨٧مــايو / أيـار ٢٦، املـؤرخ  ١٩٨٧/٣٤

جهــزة الوطنــية املعنــية بانفــاذ اجمللــس مــنح اجــتماع رؤســاء األ
قوانـني املخدرات يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي مركز         
هيـئة فرعـية تابعـة للجـنة املخدرات على غرار املركز املمنوح             
ــية باالجتـــار غـــري املشـــروع بـــاملخدرات    ــية املعنـ للجـــنة الفرعـ
واملســـــــائل ذات الصـــــــلة يف الشـــــــرقني األدىن واألوســـــــط 

ــية   واالجــتماعات االق ليمــية األخــرى لرؤســاء األجهــزة الوطن
 املعنية بانفاذ قوانني املخدرات،

ــا   ــتذكر أيضـــ ــادي  واذ تســـ ــرار اجمللـــــس االقتصـــ  قـــ
، ١٩٨٨مــايو  / أيــار٢٥، املــؤرخ ١٩٨٨/١٥واالجــتماعي 

ــتدابري      ــتخذ ال ــام أن ي ــيه اجمللــس إىل األمــني الع الــذي طلــب ف
الوطنية الالزمـة لعقـد االجـتماعات االقليمية لرؤساء األجهزة     

املعنـية بانفـاذ قوانني املخدرات وأن يوفر املوارد املالية الالزمة     

مـن املـوارد املتاحة وأن يلتمس، عند الضرورة، موارد اضافية           
 خارجة عن امليزانية،

ــك   ــتذكر كذلــ ــادي  واذ تســ ــس االقتصــ ــرار اجمللــ  قــ
، ١٩٩٠مــايو  / أيــار٢٤، املــؤرخ ١٩٩٠/٣٠واالجــتماعي 

اء اجتماع لرؤساء األجهزة الوطنية     الـذي قـرر فيه اجمللس انش      
املعنـية بانفـاذ قوانـني املخـدرات يف مـنطقة أوروبـا وطلب فيه               
إىل األمــني العــام اختــاذ الــتدابري الالزمــة وتوفــري املــوارد املالــية   
 املطلوبة وذلك لكي يكون يف االمكان عقد ذلك االجتماع،

ــا  ــية    وإذ ُيقلقهـ ــطات األمفيتامينـ ــنع املنشـ ــاد صـ  ازديـ
ار هبــا وتــناوهلا بصــورة غــري مشــروعة عــلى الصــعيد       واالجتــ

 العاملي، وبوجه خاص يف آسيا واحمليط اهلادئ،

 تزايد تناول املنشطات األمفيتامينية،     وإذ يـثري جـزعها     
 خصوصا لدى الشباب،

ــدرك   ــار  وإذ تــ ــلى االجتــ ــاء عــ ــنجاح يف القضــ أن الــ
 بالعقاقري ميثل حتديا يتطلب تعاونا دوليا،

ســــــرعة منــــــو صــــــنع املنشــــــطات أن وإذ يقلقهــــــا  
األمفيتامينـية واالجتـار هبا وتعاطيها بصورة غري مشروعة تضع          
حتديـــات جديـــدة أمـــام عملـــيات خفـــض العـــرض وتـــزيد يف 

 احلاجة إىل تعاون دويل أكثر فعالية على إنفاذ القوانني،

 أن خمـتلف اتفاقيات األمم املتحدة، وال        وإذ تسـتذكر   
افحـة االجتار غري املشروع يف     سـيما اتفاقـية األمـم املـتحدة ملك        

 واتفاقية األمم   )١٣(١٩٨٨املخـدرات واملؤثـرات العقلـية لسنة        
 وخطة العمل   )١٤(املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

ملكافحـة صـنع املنشـطات األمفيتامينـية وسـالئفها واالجتار هبا            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة   ا (13) 
 ٢٥ر غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، االجتا

، اجمللد ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -نوفمرب /تشرين الثاين
 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 

 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (14)
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ــيها بصـــــورة غـــــري مشـــــروعة  ــبة )١٥(وتعاطـــ  وتدابـــــري مراقـــ
ــا   الــــيت)١٦(الســــالئف ــة يف دورهتــ ــية العامــ ــتمدهتا اجلمعــ  اعــ

ــبادل      ــن تـ ــل مـ ــيدة لكـ ــراً مفـ ــيح أطـ ــرين تتـ ــتثنائية العشـ االسـ
 املعلومات االستخبارية واالضطالع بعمليات مشتركة،

 روح التعاون األصيلة اليت تربهن عليها       وإذ تشـجعها   
الـدول األعضـاء بشكل متزايد يف مكافحة مشكلة املخدرات          

ــثال، إىل االجــتماع اخلــامس  معــا، وإذ تشــري، عــلى ســبي   ل امل
والعشـــرين لرؤســـاء األجهـــزة الوطنـــية املعنـــية بإنفـــاذ قوانـــني 
ــد يف      ــذي عق ــادئ، ال ــنطقة آســيا واحملــيط اهل املخــدرات يف م

ــتراليا، مـــن   ــيدين، أسـ ــرين األول١٨ إىل ١٥سـ ــتوبر / تشـ أكـ
كــــافحوا اجلــــرمية معــــا تفــــوزوا "، حــــول موضــــوع ٢٠٠١
 ،"بالنصر

اخلـامس والعشرين لرؤساء     باالجـتماع    تـنّوه  -١ 
ــية املعنــية بإنفــاذ قوانــني املخــدرات يف مــنطقة    األجهــزة الوطن
آسـيا واحملـيط اهلـادئ، عـلى اتفاقـه عـلى وضـع خطة متناسقة                
للتصـدي لـلخطر الذي متثله املنشطات األمفيتامينية وملكافحة         
اجلماعـات اإلجرامـية عـرب الوطنـية اليت تقف وراء االجتار غري            

 قاقري يف آسيا واحمليط اهلادئ؛املشروع بالع

 أن العناصـــــر األساســـــية خلطـــــة   تالحـــــظ -٢ 
االجـتماع اخلـامس والعشـرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية          
بإنفــاذ قوانــني املخــدرات يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ،       

 :ستشمل ما يلي

إجيــــاد مهــــارات عــــلى إجــــراء حتقــــيقات      )أ( 
زويد األجهــزة  ختصصــية، ودعــم ذلــك بســّن تشــريعات وتــ     

ــيام بتحقــيقات ناجحــة     بالصــالحيات الالزمــة، مــن أجــل الق
ــار       ــه االجت ــيت توّج ــية الرئيســية ال بشــأن الشخصــيات اإلجرام

 بالعقاقري ومتّوله؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ألف٢٠/٤-إ قرار اجلمعية العامة د (15)
 . باء٢٠/٤-إ  اجلمعية العامة دقرار (16)

ــية ملــنع االجتــار بعقــاقري    )ب(  اختــاذ إجــراءات وطن
جديـدة كالكيـتامني وسـائر املنشطات األمفيتامينية وتعاطيها،         

 وطنية على تلك العقاقري؛مبا يف ذلك فرض رقابة 

زيـادة الـتعاون على مستوى العمليات، على         )ج( 
ــات       ــة االجتاهـ ــيمي، ملواجهـ ــين واإلقلـ ــعيدين الوطـ ــال الصـ كـ

 اجلديدة يف االجتار باملنشطات وسالئفها؛

ــاقري يف    )د(  ــأن العقـ ــال بشـ ــي اتصـ ــيني موظفـ تعـ
 بلدان آسيا واحمليط اهلادئ؛

احلاجة إىل تشـجيع املشـّرعني عـلى التسـليم ب       )ه( 
توفــري األســاس القــانوين الــالزم لالضــطالع بأنشــطة عملياتــية 

 مشتركة عرب حدود الواليات القضائية؛

ــلى    تســلّم -٣  ــال ع ــدويل الفّع ــتعاون ال  بأمهــية ال
ــري املشــروعة وتشــجع       ــاقري غ ــية بالعق ــتجارة العامل مكافحــة ال
الـدول األعضـاء عـلى إمعـان الـنظر يف ضـرورة توفري األساس               

ــية مشــتركة عــرب   القــانوين  الــالزم لالضــطالع بأنشــطة عمليات
 حدود الواليات القضائية؛

املمارسة " وضع مبادئ توجيهية بشأن      تؤيـد  -٤ 
ــلى ــطالع   "الفضــ ــتخبارية واالضــ ــات االســ ــاطر املعلومــ لتشــ

بعملـيات مشـتركة بني الدول األعضاء، هبدف ضمان اتساق          
ات تلــك املــبادئ التوجيهــية مــع اتفاقــيات األمــم املــتحدة ذ      

 الصلة؛

ــا  -٥  ــد أيضـ ــتحدة   تؤيـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــيام بـ  قـ
للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات الـتابع ملكتـب مراقـبة املخدرات          
ومــنع اجلــرمية، رهــنا بــتوفر التــربعات، بــإعداد قائمــة مفّصــلة   
ــدول     ــيها الـ ــنظر فـ ــن أن تـ ــية الـــيت ميكـ ــياجات التدريبـ باالحتـ

مستويات األعضـاء بغـية مسـاعدة الـبلدان النامـية عـلى بلـوغ               
مـن الكفـاءة يف إنفـاذ القـانون تيّسر التعاون مبزيد من الفعالية              

 يف العمليات املشتركة؛
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 الــدول األعضــاء عــلى وضــع بــرامج  تشــجع -٦ 
تعاونــية مــن أجــل دعــم التدريــب عــلى إنفــاذ القــانون وجعــل  
ــتاحة    ــبادهلم لفـــترات قصـــرية مـ ــية إعـــارة املوظفـــني وتـ إمكانـ

 إنفـاذ القـانون مـن الدول        لـلموظفني املسـؤولني عـن عملـيات       
 األعضاء؛

 طلـــــبها إىل األمـــــني بـــــأن يـــــزود    تكـــــرر -٧ 
االجـتماعات االقليمـية لرؤسـاء األجهـزة الوطنية املعنية بانفاذ           
ــتاحة وأن      ــوارد امل ــة مــن امل ــاملوارد الالزم قوانــني املخــدرات ب
يلــتمس، عــند الضــرورة، مــوارد اضــافية مــن خــارج امليزانــية    

تسـتطيع بغـري ذلك ارسال ممثلني هلا،        ملسـاعدة الـدول الـيت ال        
وذلـك بتغطـية نفقـات السفر ملشارك واحد من كل دولة من             

 .تلك الدول
  

 ٤٥/٣القرار  
 

اجلهود الرامية إىل تقليل أثر الطلب غري املشروع  
 على املخدرات يف اجلرمية املنظمة

 
 إن جلنة املخدرات، 
ــتذكر  ــية    إذ تسـ ــبادئ التوجيهـ ــاص باملـ ــالن اخلـ  االعـ

 الــذي اعــتمدته اجلمعــية )١٧(فــض الطلــب عــلى املخــدرات،خل
العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين، وخطــة العمــل لتنفــيذ  
االعـــالن اخلـــاص باملـــبادئ التوجيهـــية خلفـــض الطلـــب عـــلى 

 )١٨(املخدرات،

 أن مكافحــة مشــكلة املخــدرات  وإذ تســتذكر أيضــا  
طار العاملـية هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة جيـب تقييمها يف ا              

مـتعدد األطـراف، وتتطلب هنجا شامال ومتوازنا يشتمل على          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (17)
 .٥٤/١٣٢مرفق قرار اجلمعية العامة  (18)

جانــب مــتعلق خبفــض الطلــب وجيــب تنفــيذه وفقــا ألغــراض   
 ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،

 ازاء ازديــاد تعـاطي العقـاقري غــري   وإذ يسـاورها القلـق   
املشـروعة، خصوصـا بني األطفال والشباب والفئات املعرضة          

تـــيجة لكـــثرة أنـــواع املـــواد ذات الـــتأثري النفســـاين  لـــلخطر، ن
واملخــدرات واملؤثــرات العقلــية الــيت أصــبحت مــتاحة يف كــل  
أحنـاء العـامل، وظهـور عقـاقري اصـطناعية جديـدة مصنوعة من              
مكونـات ليسـت خاضـعة بعد للمراقبة الدولية وميكن تبديلها           

 بسهولة،

 الطــابع عــرب الوطــين ملشــكلة املخــدرات     وإذ تــدرك 
 هتا جبميع جوانب اجلرمية املنظمة،وصال

 أن االجتـار غري املشروع باملخدرات يفضي        وإذ تعـلم   
ــراد      ــتذاب األفـ ــلى اجـ ــادرة عـ ــخمة قـ ــوارد ضـ ــداول مـ إىل تـ
ــنظمة      واجلماعــات وعــلى افســاد قطاعــات مــن اجملــتمعات امل

 والكيانات احلكومية،

ــباه   ــترعي انتــ ــري   وإذ تســ ــب غــ ــدول إىل أن الطلــ  الــ
رات واالجتــار هبــا ميــثالن مصــدرا هامــا  املشــروع عــلى املخــد 

 للموارد املالية للتنظيمات االجرامية،

 الدول بتكثيف جهودها، مبا يف ذلك       توصي -١ 
القـيام مبـبادرات وأنشطة، هبدف خفض الطلب غري املشروعة    
ــوارد       ــم املـ ــربامج وحجـ ــدد الـ ــادة عـ ــدرات، وزيـ ــلى املخـ عـ
ــطة     ــاس باألنشــــ ــربامج، دون مســــ ــتلك الــــ ــة لــــ املخصصــــ

تراتيجيات احلالـية الـيت تـرمي إىل حظـر وخفض عرض            واالسـ 
املخـدرات غـري املشروع واىل مكافحة خمتلف مظاهر مشكلة          

 املخدرات العاملية على وجه العموم؛

ــي -٢  ــم    توصـ ــرنامج األمـ ــاء وبـ ــدول األعضـ  الـ
املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بالقيام، وفقا ملبدأ تقاسم       

 املشروع على املخدرات،    املسـؤولية وبغية خفض الطلب غري     
بـترويج التعاون بني احلكومات على مجيع األصعدة، مع أخذ          
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ــنظمات غــري احلكومــية واجملــتمع األهــلي والــرابطات       آراء امل
 اجملتمعية واألسر بعني االعتبار؛

 بـــأن يقـــوم بـــرنامج األمـــم املـــتحدة  توصـــي -٣ 
ــناء     ــتوفر التــربعات، وب ــلمخدرات، رهــنا ب ــية ل للمراقــبة الدول

ى طلب احلكومات وبالتعاون الوثيق معها، بتنسيق أنشطة        عـل 
ــاطي املخــدرات،       ــر تع ــناس مبخاط ــية ال ــية لتوع ــية واعالم تثيق
وخصوصــا بالصــلة القائمــة بــني الطلــب عــلى املخــدرات غــري 

 .املشروعة ومتويل اجلرمية املنظمة
  

 ٤٥/٤القرار  

 التسليم املراقب   
 

 إن جلنة املخدرات، 
 من اتفاقية األمم    ١١ من املادة    ٣  إىل الفقرة  إذ تشـري   

ــدرات     ــروع يف املخــ ــري املشــ ــار غــ ــة االجتــ ــتحدة ملكافحــ املــ
ــرات العقلــية لســنة    ــيت تبــّين أنــه جيــوز،    )١٩(،١٩٨٨واملؤث  ال

باالتفــاق مــع األطــراف املعنــية، أن ُيعــترض ســبيل الشــحنات  
ــليم املراقــب، مث       ــلى إخضــاعها للتس ــتفق ع ــري املشــروعة امل غ

السري دون املساس مبا حتويه من املخدرات       ُيسمح هلا مبواصلة    
 أو املؤثرات العقلية، أو أن ُتزال أو ُتستبدل كليا أو جزئيا،

 إىل تدابري تعزيز التعاون القضائي اليت       وإذ تشـري أيضا    
ــرين      ــتثنائية العشـ ــا االسـ ــة يف دورهتـ ــية العامـ ــتمدهتا اجلمعـ اعـ

 )٢٠(املخصصة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية معا،

 أن الـــدول قـــد ُشـــجِّعت، يف ذ تضـــع يف اعتـــبارهاوإ 
اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة    (19)

 ٢٥االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، 
، اجمللد ١٩٨٨ديسمرب /كانون األول ٢٠ -نوفمرب /تشرين الثاين

 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 
 . جيم٢٠/٤-إ قرار اجلمعية العامة د (20)

 عــلى أن تعــيد الــنظر حبلــول عــام     )٢١(االســتثنائية العشــرين، 
  يف تنفيذ تدابري تعزيز التعاون القضائي،٢٠٠٣

 أمهــية الــتعاون عــلى مكافحــة االجتــار غــري وإذ تــدرك 
ــاملخدرات  ــا يف   املشــروع ب ــية والســالئف، مب ــرات العقل  واملؤث

ذلـــك تـــبادل املعلومـــات يف الوقـــت املناســـب وبســـرعة بـــني  
 أجهزة إنفاذ القانون،

 أن حتديـــد مقصـــد شـــحنات وإذ تضـــع يف اعتـــبارها 
املخـدرات واملؤثـرات العقلـية والسـالئف غـري املشـروعة جزء        
مـتكامل مـن اجلهـود الرامية إىل تفكيك التنظيمات اإلجرامية           

 ضالعة يف االجتار غري املشروع باملخدرات،ال

 أن عملــيات التســليم املراقــب تســهم يف    وإذ تــدرك 
ــاملخدرات،     ــاعلني األصــليني يف مجاعــات االجتــار ب ــد الف حتدي
وطـرق عمـلها، وهيكـلها التنظـيمي، وشـبكة الـتوزيع اخلاصة             

 هبا،

احلكومـات اليت مل تستعرض بعد      تطلـب إىل     -١ 
ممارســاهتا بقصــد الســماح باســتخدام   تشــريعاهتا وإجــراءاهتا و 

 أسلوب التسليم املراقب، أن تبادر اىل القيام بذلك؛

 احلكومـــــات إىل إبـــــرام اتفاقـــــات   تدعـــــو -٢ 
وترتيـبات تـنص عـلى اسـتخدام أسلوب التسليم املراقب على            

 حنو فّعال؛

 بــــأن تــــأذن احلكومــــات للهيــــئات توصــــي -٣ 
ع والفّعال يف   املختصـة الـتابعة لكـل مـنها بتيسـري العمـل السري            

ــيات       ــية يف عمل ــلى مســاعدة دول ــبات احلصــول ع معاجلــة طل
 .التسليم املراقب، وبإنشاء آليات عمل فّعالة ألجل تنفيذها

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٢-إ مرفق قرار اجلمعية العامة د (21)
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 ٤٥/٥القرار  

أحكام بشأن املسافرين الذين يتلقون العالج       
 بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية     

 
 إن جلنة املخدرات، 
عـت فيه اهليئة    ، الـذي د   ٤٣/١١ قـرارها    إذ تسـتذكر   

ــدول     ــاركة الـ ــنظر، مبشـ ــدرات إىل أن تـ ــبة املخـ ــية ملراقـ الدولـ
األعضـاء، يف أحكـام ميكـن أن تيّسـر اإلجراءات وتعّزز األمن      
يف احلـاالت الـيت تـتعلق مبسـافرين حيملـون مستحضرات طبية             
حتـتوي عـلى عقـاقري خمـدرة وحيافظون على استمرار عالجهم            

 يف البلدان املضيفة هلم،

، الذي دعت فيه  ٤٤/١٥ قرارها   ذكر أيضـا  وإذ تسـت   
ــلمخدرات إىل أن      ــية ل ــبة الدول ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم ب
يعقـد، بالـتعاون مـع اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات ومنظمة               
الصـحة العاملـية، اجتماع خرباء لوضع مبادئ توجيهية للوائح          

ــتلقون العــ    ــية املــتعلقة باملســافرين الذيــن ي الج التنظيمــية الوطن
 بعقاقري خاضعة للمراقبة دوليا،

ــده، عمــال    وإذ تشــري إىل   ــذي عق اجــتماع اخلــرباء ال
، بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية     ٤٤/١٥بقــرارها 

لـلمخدرات واهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات ومنظمة الصحة          
 لوضع  ٢٠٠٢فرباير  / شـباط  ١٤ إىل   ١٢العاملـية يف فييـنا مـن        
وائـح التنظيمـية الوطنـية املـتعلقة باملسافرين         مـبادئ توجيهـية لل    

 الذين يتلقون العالج بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية،

ــبارها   ــع يف اعتـ ــتحدة   وإذ تضـ ــم املـ ــرنامج األمـ  أن بـ
للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات نشــر املــبادئ التوجيهــية للوائــح  
ــتلقون العــالج     ــية املــتعلقة باملســافرين الذيــن ي التنظيمــية الوطن

ــية، الــيت أعــدت عمــال بقــرار   بعقــ اقري خاضــعة للمراقــبة الدول
 ،٤٤/١٥اللجنة 

ــدرك  ــئك املســافرين   وإذ ت ــاء مــثل أول  احلاجــة إىل إبق
ــتلفة املــتعلقة       ــية املخ ــيود الوطن ــتراطات والق ــلم باالش ــلى ع ع

 بالعقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية،

ــلّم  ــنقل    وإذ تسـ ــن الـ ــكل مـ ــذا الشـ ــل هـ ــية جعـ  بأمهـ
  اخلاضعة للمراقبة الدولية مأمونا،الشخصي للعقاقري

بأن اهليئات الدولية والدول تـنّوه مـع التقدير     -١ 
األطــراف يف املعــاهدات الدولــية املــتعلقة مبراقــبة املخــدرات      
ــيها مواصــلة       ــنطوي عل ــيت ت ــبارها املشــاكل ال وضــعت يف اعت
عـالج املرضـى املسـافرين بالعقـاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية،           

ــة باســتعمال تلــك    مــع ضــمان شــرو  ــية حتــّد مــن اجملازف ط أمن
 العقاقري يف وجهة خاطئة؛

 باملـبادئ التوجيهـية للوائـح التنظيمية        ترحـب  -٢ 
الوطنـــية املـــتعلقة باملســـافرين الذيـــن يـــتلقون العـــالج بعقـــاقري 
ــذي       ــريق اخلــرباء ال ــا ف ــيت أعده ــية، ال ــبة الدول خاضــعة للمراق

الــيت تتضــمن ، و٤٤/١٥ُشــكِّل عمــال بقــرار جلــنة املخــدرات 
ــيام    ــتعلقة بقـ ــية املـ ــية الوطنـ توصـــيات بشـــأن اللوائـــح التنظيمـ
ــي    ــتعماهلم الشخصـ ــية السـ ــرات طبـ ــنقل مستحضـ املرضـــى بـ

 حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة الدولية؛

ــبة   إىل  تطلــب -٣  ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم ب
الدولــية لــلمخدرات أن يــبلّغ هــذه املــبادئ التوجيهــية الدولــية 

ل األطــراف يف االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة إىل الــدو
 وتلـك االتفاقـية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة         )٢٢(،١٩٦١
 )٢٤(؛١٩٧١ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة )٢٣(،١٩٧٢

 الدول األطراف يف اتفاقية سنة      تشـّجع بقـوة    -٤ 
ــربوتوكول ســنة    ١٩٦١ ــة ب ــية بصــيغتها املعدل ، وتلــك االتفاق
ــي١٩٧٢ ــية   ١٩٧١ة ســنة ، واتفاق ــئة الدول ، عــلى إخطــار اهلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (22)
 .١٤١٥٢م ، الرق٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (23)
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (24)
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ملراقــبة املخــدرات بالقــيود الــيت تنطــبق حالــيا عــلى املســافرين   
 الذين يتلقون العالج بعقاقري خاضعة للمراقبة الدولية؛

اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات أن     إىل   تطلـب  -٥ 
تنشـر املعلومـات املذكورة أعاله يف شكل موّحد، وخصوصا          

خلاصـــة بـــاملخدرات اخلاضـــعة للمراقـــبة الدولـــيـة يف قائمـــتها ا
، أو يف قائمتها اخلاصة باملؤثرات العقلية       ")القائمـة الصـفراء   ("

ــية   ــيا ")القائمــة اخلضــراء("اخلاضــعة للمراقــبة الدول ، والكترون
عـلى املوقـع الشـبكي للهيـئة، مـن أجـل ضـمان تعمـيمها على             

 نطاق واسع وتيسري مهمة اهليئات احلكومية؛

 الــــدول عــــلى أن تــــنظر يف تنفــــيذ  عتشــــج -٦ 
التوصـيات الـواردة يف املبادئ التوجيهية الدولية بشأن اللوائح          
ــتلقون عالجــا      ــن ي ــتعلقة باملســافرين الذي ــية امل التنظيمــية الوطن
بعقـاقري خاضـعة للمراقـبة الدولـية، تـبعا للمقتضـيات القانونـية        

 .الوطنية واالعتبارات العملية
  

 ٤٥/٦القرار  
 

شأن تعزيز تبادل املعلومات عن األمناط تدابري ب 
اجلديدة لتناول املخدرات وعن مواد االدمان 

 املستهلكة
 

 إن جلنة املخدرات، 
ــتذكر  ــنة   إذ تسـ ــلمخدرات لسـ ــيدة لـ ــية الوحـ  االتفاقـ
 وال )٢٥(،١٩٧٢ بصــيغتها املعدلـــة بـــربوتوكول ســـنة  ١٩٦١

، بشـــأن تدابـــري مكافحـــة إســـاءة اســـتعمال ٣٨ســـيما املـــادة 
 مكــررا، بشــأن االتفاقــات اخلاصــة    ٣٨، واملــادة  املخــدرات
 للبحـث العـلمي والتعلـيم ملكافحة املشاكل         اإلقليمـية باملراكـز   

 الناجتة عن تناول املخدرات واالجتار هبا بصفة غري مشروعة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (25)

، الذي دعت فيه  ٤٤/١٤ قرارها   وإذ تسـتذكر أيضـا     
الـــدول واملـــنظمات اإلقليمـــية ذات الصـــلة إىل تعزيـــز تـــبادل  

ومـات عـن األمنـاط اجلديـدة لتـناول املخدرات وعن مواد             املعل
 االدمان املستهلكة،

 خطـــة العمـــل املـــتعلقة بتنفـــيذ وإذ تســـتذكر كذلـــك 
اإلعـــالن اخلـــاص باملـــبادئ التوجيهـــية خلفـــض الطلـــب عـــلى 

 الــيت حثــت فــيها مجــيع الــدول عــلى تقيــيم       )٢٦(املخــدرات،
 أسباب وعواقب إساءة استعمال مجيع مواد االدمان،

 عــلى احلاجــة إىل حتســني املعــارف   ذ تشــدد جمــددا وإ 
عــن تعــاطي املخــدرات واالرهتــان هبــا، مــن أجــل زيــادة تــأثري  

 سياسات مراقبة املخدرات وتعزيز فعالية سياسات الوقاية،

 توصيات املؤمتر املعين بالعقاقري وإذ تضـع يف اعتـبارها      
االصـــطناعية الـــذي نظمـــه االحتـــاد األورويب وبـــرنامج األمـــم 

 ١٩حدة للمراقـــبة الدولـــية لـــلمخدرات يف بروكســـل يف املـــت
، والــذي تـناول وجـود حاجــة،   ٢٠٠١نوفمـرب  /تشـرين الـثاين  

عـالوة عـلى احلاجـة إىل اسـتحداث نظـام لإلنـذار املبكر، إىل               
ــتلف    ــتفادة مــــن خمــ ــاقري، باالســ ــادة املعــــارف عــــن العقــ زيــ

 التخصصات وبرامج البحث العلمي،

لذي توصل إليه اخلرباء     بتوافق اآلراء ا   وإذ حتيط علما   
يــناير /التقنـيون يف اجـتماع نظمـه يف لشـبونة يف كـانون الـثاين      

 بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات   ٢٠٠٠
ومركـز الرصــد األورويب املعـين بــاملخدرات واإلدمـان علــيها،    
ــناول     ــية مــتوافقة عاملــيا بشــأن ت وتعلّــق بوضــع مؤشــرات وبائ

 املخدرات،

دول عـلى إعـداد قائمـة باألشخاص         الـ  حتـث  -١ 
أو االعتــباريني املعــتمدين أو املختــربات املعــتمدة  /الطبيعــيني و

ممـــن هـــم قـــادرون عـــلى إجـــراء تقيـــيمات حتليلـــية ومسومـــية   
 أحيائية وميكن استشارهتم يف إقليمها      -وصـيدالنية ونفسـانية     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤/١٣٢قرار اجلمعية العامة  (26) 
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ــز       ــند االقتضــاء، وتعزي ــع ذكــر جمــال نشــاطهم، ع الوطــين، م
 ات الفنية؛تطوير تلك اخلرب

ــجع -٢  ــئك    تشــ ــارة أولــ ــلى استشــ ــدول عــ  الــ
األشـخاص مـن أجـل احلصـول عـلى معلومـات ختصصـية عن               

 املخدرات واملؤثرات العقلية؛

 الــدول إىل إجيــاد درايــة يف جمــال عــلم  تدعــو -٣ 
األوبــئة، بغــرض مجــع وتقيــيم احلــاالت املشــتملة عــلى تعــاطي 

قــا للمـــبادئ  املــواد ذات الــتأثري النفســـاين واالرهتــان هبـــا، وف   
التوجيهـية الـيت وضـعتها مـنظمة الصحة العاملية لكي تسترشد            
هبـا يف اسـتعراض املـواد ذات الـتأثري النفسـاين املسببة لالرهتان              
بغـــرض إخضـــاعها للمراقـــبة الدولـــية، كـــتكملة للمؤشـــرات  
األساسـية الـواردة يف اجلزء الثاين من استبيان التقارير السنوية           

 تحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛اخلاص بربنامج األمم امل

 الــــدول عــــلى إشــــراك الصــــناعة    تشــــجع -٤ 
ــة، يف توســيع     ــتداء مبــا حيــدث يف رصــد األدوي الصــيدالنية، اق
ــتأثري النفســاين     املعــارف عــن امكانــيات تعــاطي املــواد ذات ال

 واالرهتان هبا؛

 عـلى ضـرورة أن تـتعاون الـدول فيما           تشـدد  -٥ 
التخصصية عن طريق هيئات    بيـنها من أجل تعميم املعلومات       

دولـــية، كمـــنظمة الصـــحة العاملـــية وبـــرنامج األمـــم املـــتحدة  
للمراقـــبة الدولـــية لـــلمخدرات، وأن تتـــيح درايـــتها للهيـــئات  

 اإلقليمية املختصة؛

 بـرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية       تدعـو  -٦ 
ــه       ــا تســمح ب ــدر م ــية، بق ــنظمة الصــحة العامل ــلمخدرات وم ل

ة، إىل عقــد اجــتماع خلــرباء ُيخــتارون عــلى  التــربعات املــتوفر
أسـاس الـتوزيع اجلغرايف العادل، هبدف وضع مبادئ توجيهية          
تنطـبق عـلى تسـجيل حاالت تعاطي املخدرات واالرهتان هبا،     

 :تشمل ما يلي

ــيانات    )أ(  اهلــياكل املالئمــة اخلاصــة بتســجيل الب
 وتقييمها ومجعها؛

طلـــوب احلـــد األدىن مـــن أنـــواع البـــيانات امل )ب( 
 تسجيلها؛

 استحداث منهجيات منّسقة؛ )ج( 

 حتديد النظم الالزمة ملعاجلة البيانات؛ )د( 

 بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة تدعــو أيضــا -٧ 
ــلة   الدولـــية لـــلمخدرات ومـــنظمة الصـــحة العاملـــية إىل مواصـ
ــية      ــراز اخلصوصــيات اإلقليم ــيانات وإىل إب ــك الب ــتعمال تل اس

ــيانات الوط   ــن   بدمــج مصــارف الب ــية املوجــودة م ــية واإلقليم ن
قـبل، بغـية حتسـني تقديـر احـتماالت تعاطي املواد ذات التأثري            

 .النفساين واالرهتان هبا وحتسني املعرفة بذلك املوضوع
  

 ٤٥/٧القرار  
 

األعمال التحضريية للجزء الوزاري من الدورة  
السادسة واألربعني للجنة املخدرات، املتعلق مبتابعة        

 ثنائية العشرين للجمعية العامة    الدورة االست
 

 إن جلنة املخدرات، 
ــا   إذ تســتذكر   ــة وضــعت، يف دورهت ــية العام أن اجلمع

ــة مشــكلة املخــدرات      ــتثنائية العشــرين، املكرســة ملواجه االس
العاملـية معـا، أهدافا وغايات يتوخى أن تبلغها مجيع الدول يف          

 ،٢٠٠٨ و٢٠٠٣موعد ال يتجاوز عامي 

لـتزام الـذي قطعته مجيع الدول    االوإذ تسـتذكر أيضـا    
عــلى نفســها يف الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية العامــة 
بـأن تقـدم إىل جلـنة املخدرات كل سنتني تقريرا عن جهودها             

 ٢٠٠٣الرامـية اىل بلـوغ األهـداف والغايـات املقررة للعامني            
 ،٢٠٠٨و

، الذي قررت   ٤٢/١١قـرارها   وإذ تسـتذكر كذلـك       
 تقريــرا عــن ٢٠٠٣اجلمعــية العامــة يف عــام  فــيه أن تقــدم اىل 

الـتقدم احملـرز يف بلـوغ األهـداف والغايـات املبيـنة يف االعالن               
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السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية العامة يف دورهتا االستثنائية            
 )٢٧(العشرين،

 بالــتقرير اإلثناســنوي املدمــج لــلمدير وإذ حتــيط عــلما 
ــتثنائية     ــدورة االسـ ــتائج الـ ــيذ نـ ــن تنفـ ــيذي عـ ــرين التنفـ  العشـ

للجمعـية العامـة، املكرسـة ملواجهـة مشـكلة املخدرات العاملية            
 )٢٨(معا،

 أن الدول األعضاء سلّمت، يف االعالن       وإذ تستذكر  
السياسـي، الـذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية          
ــي      ــية هـ ــدرات العاملـ ــكلة املخـ ــة مشـ ــأن مواجهـ ــرين، بـ العشـ

اع هنج متكامل ومتوازن    مسـؤولية عامـة ومشتركة تتطلب اتب      
يـتوافق متامـا مـع املقاصـد واملـبادئ املنصـوص عليها يف ميثاق               
األمـــم املـــتحدة والقـــانون الـــدويل، وال ســـيما مـــع االحـــترام  
الكـامل لسـيادة الـدول وسـالمة أراضـيها ومـبدأ عدم التدخل        
يف الشـــؤون الداخلــــية للـــدول، وجلمــــيع حقـــوق االنســــان    

 واحلريات األساسية،

ــتذ  ــاوإذ تســـــ ــادي كر أيضـــــ  أن اجمللـــــــس االقتصـــــ
واالجـتماعي أوصى جلنة املخدرات، يف الباب أوال من قراره          

ــؤرخ ١٩٩٩/٣٠ ــوز٢٨ املـ ــيه / متـ ــد،  ١٩٩٩يولـ ــأن تعقـ ، بـ
 كلما اقتضى األمر، أجزاء من دوراهتا على مستوى وزاري،

ــأخذ يف حســباهنا  ــيه   وإذ ت  االتفــاق الــذي توصــلت ال
واألربعــني عــلى عقــد جــزء جلــنة املخــدرات يف دورهتــا الثالــثة 

مـن دورهتـا السادســة واألربعـني على مستوى وزاري يف عام        
٢٠٠٣، 

 أن اجلزء الوزاري هو جزء من       وإذ تضـع يف اعتبارها     
عملـية تقيـيم الـتقدم احملـرز يف بلوغ األهداف والغايات املبينة             
يف االعـالن السياسـي الـذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا         

 العشرين، ويف التغلب على العقبات املصادفة،االستثنائية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (27) 
 (28) E/CN.7/2001/16. 

 أن يكـــون موضـــوع اجلـــزء الـــوزاري تقـــرر -١ 
الـذي سـيعقد يف دورهتـا السادسـة واألربعني هو تقييم التقدم             
احملــرز والصــعوبات املصــادفة يف بلــوغ األهــداف والغايــات      
املبيـنة يف االعـالن السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعية العامة يف              

 )٢٧(نائية العشرين؛دورهتا االستث

 أن يعقـــد اجلـــزء الـــوزاري مـــن تقـــرر أيضـــا -٢ 
، ٢٠٠٣أبريل  /دورهتـا السادسـة واألربعـني يف فيينا يف نيسان         

ــام      ــدة يومــني تضــاف، بصــفة اســتثنائية، اىل األي ــد مل وأن يعق
 الستة املقررة لدورهتا العادية؛

 أن يــتألف اجلـزء الـوزاري مــن   تقـرر كذلـك   -٣ 
 أعاله،  ١وضـوع املشار اليه يف الفقرة       مناقشـة عامـة بشـأن امل      

ــنة حتددهــا     واجــتماعات مــائدة مســتديرة بشــأن مواضــيع معي
 ؛٢٠٠٢اللجنة يف اجتماعاهتا ملا بني الدورات يف عام 

ــي -٤  ــترك  توصـــ ــيان وزاري مشـــ ــدار بـــ  باصـــ
ــة      ــا السادسـ ــن دورهتـ ــوزاري مـ ــزء الـ ــتام اجلـ مقتضـــب يف خـ

 :، يشمل ما يلي٢٠٠٣واألربعني، يف عام 

تقيـــيم تنفـــيذ االلـــتزامات الـــيت قطعـــت يف      )أ( 
 الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة؛

، مبـــا يف ٢٠٠٧-٢٠٠٣توصـــيات للفـــترة   )ب( 
ذلــك توصــيات بشــأن تعزيــز دور جلــنة املخــدرات، وكذلــك  

 دور برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛

ك اىل   بأن ُيقدم البيان الوزاري املشتر     توصـي  -٥ 
 عن التقدم احملرز    ٢٠٠٣اجلمعـية العامـة مـع تقريـرها يف عـام            

 يف بلوغ األهداف والغايات املبينة يف االعالن السياسي؛

 أن تكـون اجـتماعاهتا ملـا بني الدورات          تقـرر  -٦ 
ــثاين مــن عــام     مكرســة أيضــا لألعمــال  ٢٠٠٢يف النصــف ال

 التحضــريية لــلجزء الــوزاري مــن دورهتــا السادســة واألربعــني  
وأن يعقـد ملــا بـني الدورات لذلك الغرض، اذا اقتضى األمر،             
ــوم      ــة اجــتماعات اضــافية مــدة كــل مــنها ي مــا يصــل إىل ثالث
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واحـد، اذا ومـىت توافـرت اخلدمـات دون تكلفـة اضـافية على         
ــتأن      ــة العامــة اجــراء اســتعراض م ــنظمة، وتطلــب إىل األمان امل

 عقد  للميزانـيات ذات الصـلة والسـتخدام املـرافق كـي يتسـىن            
 تلك االجتماعات؛

 اىل الــدول األعضــاء أن تقــدم، عــلى  تطلــب -٧ 
٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣٠حنـو موقوت ويف موعد ال يتجاوز        

ــتقارير    ــتقدمي الـ ــثاين اخلـــاص بـ ــتبيان الـ ــلى االسـ ــا عـ ، ردودهـ
اإلثناســنوية، بغــية تــزويد اجلــزء الــوزاري بــأحدث املعلومــات  

ج الدورة االستثنائية   عـن اجلهـود الوطنـية الرامية إىل تنفيذ نتائ         
 العشرين للجمعية العامة؛

ــوزاري أن  تدعــــو -٨  ــزء الــ ــاركني يف اجلــ  املشــ
ــبارهم أعمــال االجــتماعات االقليمــية لرؤســاء     يضــعوا يف اعت
األجهــــزة الوطنــــية النفــــاذ قوانــــني املخــــدرات، وال ســــيما  
املــبادرات الــيت ميكــن أن تعــزز الــتعاون عــلى انفــاذ قوانــني        

 املخدرات؛

 اىل املديــر التنفــيذي لــربنامج األمــم    تطلــب -٩ 
املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات أن يقــدم، عــلى حنــو       
ــتجاوز األســبوع األول مــن كــانون     موقــوت ويف موعــد ال ي

، تقريـره اإلثناسـنوي الـثاين عن تنفيذ        ٢٠٠٢ديسـمرب   / األول
 نتائج الدورة االستثنائية العشرين للجمعية؛

ء والــدول املراقــبة  اىل الــدول األعضــاتطلــب -١٠ 
أن تكفـل متثيـلها عـلى املسـتوى املالئـم يف اجلزء الوزاري من               
ــزء    ــارك يف ذلـــك اجلـ ــة واألربعـــني، وأن تشـ ــا السادسـ دورهتـ

 .مشاركة نشطة
  

 ٤٥/٨القرار  

 مراقبة القّنب يف افريقيا 
 

 إن جلنة املخدرات، 

ــلمخدرات    إذ تســتذكر  ــية الوحــيدة ل  أحكــام االتفاق
تلـــــك االتفاقـــــية بصـــــيغتها املعّدلـــــة     و)٢٩(،١٩٦١لســـــنة 

 واتفاقـــية املؤثـــــرات العقلـــيــة )٣٠(،١٩٧٢بـــربوتوكول ســـنة 
 واتفاقــــيــة األمــــم املــــتحــدة ملكافحـــــــة )٣١(،١٩٧١لســــنــة 

االتــجـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثرات العقلية لسنة            
٣٢(،١٩٨٨( 

األمهـــــية الرئيســـــية يف كفالـــــة ِعصـــــمة وإذ تؤكّــــد   
  الدولية ملراقبة املخدرات،املعاهدات

 أن القّنـــب هـــو إىل حـــد بعـــيد املخـــدر  وإذ تالحـــظ 
األوسـع انتشارا واألكثر تعاطيا من بني املخدرات املدرجة يف   

 قوائم املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،

 لـتزايد زراعـة القّنب وتعاطيه يف        القلـق  وإذ يسـاورها   
املدقــع واســتمرار أفريقــيا، الــذي هــو نــاجم جزئــيا عــن الفقــر 

 الترويج للقّنب على االنترنت بأنه خمدر غري ضار،

 أن معظـم الدول قد انضمت إىل االتفاقية         وإذ تـدرك   
ــنة   ــلمخدرات لســـ ــيدة لـــ ــة  ١٩٦١الوحـــ ــيغتها املعدلـــ  بصـــ

ــنة  ــنة  ١٩٧٢بـــربوتوكول سـ ــية لسـ ــية املؤثـــرات العقلـ  واتفاقـ
وع  واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة االجتار غري املشر          ١٩٧١

 ،١٩٨٨يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

ــتعاون    وإذ تؤكــد   ــيت يتســم هبــا ال األمهــية الرئيســية ال
الـــــدويل عـــــلى مكافحـــــة االجتـــــار بـــــاملخــدرات وتعـــــاطي 

 املخدرات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٥١٥الرقم ، ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (29)
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد  (30)
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (31)
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة    (32)

 ٢٥االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، 
، اجمللد ١٩٨٨ديسمرب /ول كانون األ٢٠ -نوفمرب /تشرين الثاين

 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 
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جبمـــــيع الـــــدول أن حتـــــرص عـــــلى هتيـــــب  -١ 
االنضمام إىل املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وخصوصا        

 بصـيغتها املعّدلة    ١٩٦١لمخدرات لسـنة    االتفاقـية الوحـيدة لـ     
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     )٣٠(،١٩٧٢بـربوتوكول سـنة     

االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية لســنة  
  وعلى تنفيذ أحكامها؛)٣٢(،١٩٨٨

 بــالدول األعضــاء الــيت تتمــتع خبــربة يف هتيــب -٢ 
املشروعة ويف جمال   جمـال القضـاء عـلى احملاصـيل املخـدرة غري            

 برامج التنمية البديلة أن تتقاسم خربهتا مع الدول األفريقية؛

 بــــرنامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة تشــــّجع -٣ 
الدولـــية لـــلمخدرات، رهـــنا بـــتوافر املـــوارد مـــن التـــربعات،  
وكذلـك الـدول األعضـاء، وخباصة البلدان املاحنة، على تقدمي           

ســتراتيجيات وخطــط  الدعــم الــتقين املناســب إىل خمــتلف اال   
ــري       ــاقري غـ ــة العقـ ــية مبكافحـ ــية املعنـ ــية واإلقليمـ ــل الوطنـ العمـ

 املشروعة يف أفريقيا؛

ــبة   تطلــب  -٤  ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم إىل ب
الدولــية لــلمخدرات، رهــنا بــتوافر املــوارد مــن التــربعات، أن  
يـنظر يف صوغ وتنفيذ برامج مناسبة بشأن التنمية البديلة وأن           

ثما أمكـن، يف الربامج اليت كانت كيانات أخرى         يدجمهـا، حيـ   
 تابعة لألمم املتحدة قد شرعت يف تنفيذها يف بلدان أفريقية؛

 إىل املديــر التنفــيذي لــربنامج األمــم    تطلــب -٥ 
املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات أن يقدم إليها يف دورهتا           
ــذا       ــيذ ه ــتقدم احملــرز يف تنف ــرا عــن ال الســابعة واألربعــني تقري

 .القرار
  

 ٤٥/٩القرار  
 

الصالت القائمة بني اجلماعات اإلجرامية املنظمة  
اليت تتجر باملخدرات واجلماعات الضالعة يف 

تقنيات : أنواع أخرى من االجتار غري املشروع
 حتقيق خاصة ملواجهة هذا اإلجرام

 
 إن جلنة املخدرات، 
  اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحـــــة االجتــارإذ تســتذكر 

ــنــــة      ــيـــة لسـ ــرات العقلـ ــدرات واملؤثـ ــروع يف املخـ ــري املشـ غـ
٣٣(،١٩٨٨( 

 أن مكافحة االجتار باملخدرات     وإذ تضـع يف اعتبارها     
ميكــن أن تــتعّزز باســتخدام وســائل قانونــية ابــتكارية ملواجهــة  

 األشكال اجلديدة من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

ســتثنائية  نــتائج دورة اجلمعــية العامــة االوإذ تســتذكر 
 جـيم املؤرخ    ٢٠/٤-إ  د  اجلمعـية   قـرار  العشـرين، وخصوصـا   

ــران١٠ ــيه / حزي ــتعاون  "، املعــنون ١٩٩٨يون ــتعزيز ال تدابــري ل
، الـذي يتضـمن توصـيات بشـأن استخدام أسلوب            "القضـائي 

 التسليم املراقب،

ــلما  ــتقرير  وإذ حتــــيط عــ ــواردة يف الــ  باملعلومــــات الــ
لتنفيذي عن تنفيذ نتائج    االثناسـنوي األول املدمـج من املدير ا       

ــية العامــة االســتثنائية العشــرين املكّرســة ملواجهــة     دورة اجلمع
 )٣٤(مشكلة املخدرات العاملية معا،

ــه   ــباهوإذ توّج ــدول األعضــاء إىل أحكــام    انت مجــيع ال
 )٣٥(اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة    (33)

 ٢٥االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، 
لد اجمل، ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠-نوفمرب /تشرين الثاين

 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 
(34) E/CN.7/2001/16. 
 .٥٥/٢٥املرفق األول بقرار اجلمعية العامة  (35)
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دف إىل تعزيز التدابري     الـيت هت   )٣٦(والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا     
املـتخذة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتوفري أمور من          
مجلـتها أسـاس سـليم للـتعاون الـدويل وإجـراءات فّعالة إلنفاذ              
القــانون بغــية معاجلــة مجــيع اجلوانــب املتصــلة باالجتــار غــري        

 املشروع بطريقة متكاملة،

ثـــنائي  بأمهـــية الـــتعاون عـــلى الصـــعيدين الوإذ تســـلّم 
ــيمي ومناســبة اخلــربة املكتســبة عــلى هذيــن الصــعيدين     واإلقل
لـــدى مناقشـــة الطـــرق العملـــية لتحســـني الـــتعاون الـــدويل يف 

 اجلهود املبذولة للتصدي لالجتار غري املشروع،

 أن جتمـــيع عـــائدات ضـــخمة متأتـــية مـــن وإذ تـــدرك 
االجتـار بـاملخدرات واألسـلحة والبشـر يتيّسر عن طريق عوملة      

وإزالــة احلــدود، وأن هــذه األنشــطة غــري املشــروعة   األســواق 
 تديرها بصفة رئيسية مجاعات إجرامية منظمة،

ــنظمة  وإذ تالحـــظ  ــابع عـــرب الوطـــين لـــلجرمية املـ  الطـ
ونـزوع اجلماعـات اإلجرامية املنظمة إىل توسيع أنشطتها غري          
املشــروعة، الــيت كــثريا مــا تــنطوي عــلى زراعــة احملاصــيل غــري  

ل مناطق جغرافية أوسع، أو جتمع بني       املشـروعة، حبيـث تشـم     
 خمتلف األنشطة غري املشروعة،

، خصوصــــا، تــــزايد نــــزوع اجلماعــــات  وإذ تــــدرك 
اإلجرامــية املــنظمة إىل االعــتماد عــلى الشــبكات اإلجرامــية      
نفسـها للقـيام بالعملـيات اليت تنطوي على االجتار باملخدرات         

جتــار وعـلى أنـواع أخـرى مـن االجتــار غـري املشـروع، مـثل اال       
بالبشــر واألســلحة وهتريــب املهاجــرين، وكذلــك نــزوعها إىل  
مسـاعدة بعضـها بعضـا عـن طـريق توفـري العملـيات اإلمدادية               

 والدعم التنظيمي يف خمتلف البلدان،) اللوجستية(

 بـــأن الصـــالت القائمـــة بـــني خمـــتلف  واقتـــناعا مـــنها 
األنشـطة غـري املشـروعة واجلماعات اإلجرامية املنظمة تشكّل          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومرفق  ٥٥/٢٥املرفقات الثاين والثالث بقرار اجلمعية العامة  (36)

 .٥٥/٢٥٥قرار اجلمعية 

دا إضـافيا لألمـن ونوعـية احلـياة، من خالل عرقلة التنمية             هتديـ 
 االقتصادية واالجتماعية،

 أنـه ال ميكـن مواجهـة اجلـرمية املـنظمة عرب             وإذ تـدرك   
الوطنـية بفّعالـية مـن قـبل أجهـزة إنفاذ القانون الوطنية منفردة              

 أو باستخدام املوارد املتاحة للدول األعضاء منفردة،

 باحلاجــة إىل تعزيــز  ا شــديداوإذ هــي مقتــنعة اقتــناع   
عــلى الــتعاون الــدويل بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون، وخصوصــا  
 احلدود الربية والبحرية، بغية حتسني صون األمن العام،

ــوم   وإذ تالحــظ  ــنظمة تق ــية امل  أن اجلماعــات اإلجرام
بعملـياهتا أيضـا يف مناطق جغرافية ال يتوفر فيها ألجهزة إنفاذ            

ة والتدريـب عـلى حنـو واف بالغرض،         القـانون املعـدات التقنـي     
وأنـه ينـبغي وضـع معـايري عملياتـية عامة لتلك األجهزة ألجل              

 تيسري التعاون الدويل،

 بالدول األعضاء أن تعّزز التعاون فيما       هتيـب  -١ 
ــبادل        ــن خــالل ت ــاملخدرات م ــلى مكافحــة االجتــار ب ــنها ع بي
ــيت ميكــن        ــتدابري ال ــلى ال ــع التشــديد ع ــات واخلــربة، م املعلوم

 ختاذها لتعطيل الشبكات اإلجرامية؛ا

، خصوصا، الدول األعضاء على تعزيز      حتث -٢ 
الـتعاون الـدويل يف مـيدان مجـع وحتلـيل وتبادل املعلومات عن         
الـبىن التنظيمـية لـلجماعات اإلجرامية املنظمة وأنشطتها وعن          
شـــبكاهتا وِصـــالهتا عـــلى الصـــعيدين الوطـــين وعـــرب الوطـــين،  

ري فيها اجلمع أحيانا بني االجتار      وكذلـك عـن الطـرق اليت جي       
 باملخدرات وأنواع أخرى من االجتار غري املشروع؛

 كــل دولــة عضــو إىل أن تقــوم، رهــنا   تدعــو -٣ 
باملـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين ووفقا إلمكاناهتا اخلاصة           
والشــروط الــيت يــنص علــيها قانوهنــا الداخــلي، باختــاذ الــتدابري  

ــلي   ــماح بالتسـ ــرورية للسـ ــيق   الضـ ــيات التحقـ ــب وتقنـ م املراقـ
اخلاصـة األخـرى، إذا اقتضت الضرورة، كاملراقبة االلكترونية         
أو أشــكال املراقــبة األخــرى والعملــيات املقــّنعة، لكــي تــتوىل   
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الســلطات الوطنــية املختصــة القــيام هبــا بغــية مكافحــة اجلــرمية   
 املنظمة مبزيد من الفّعالية؛

ــية   تدعــو -٤  ــدول األعضــاء املعن إىل أن  مجــيع ال
ــيات عــرب      تقــرر اســتخدام أســلوب التســليم املراقــب يف العمل
احلدوديـة عـن طريق اعتراض املادة املتجر هبا ومن مث السماح            
مبواصـلة نقـلها يف طـريقها املعتاد، إما دون مّسها وإما بإبداهلا         
ــل إىل     ــنها، إىل أن تصــ ــزء مــ ــنـزع جــ ــيا أو بــ ــيا أو جزئــ كلــ

 األشخاص الضالعني   مقصـدها، بغـية التعرف على هوية مجيع       
 يف تنظيم نشاط االجتار غري املشروع؛

الــدول األعضــاء عــلى رفــع مســتوى تشــجع  -٥ 
الضـوابط الرقابـية عـلى حدودهـا الـربية والـبحرية بغـية العمل               
ــروع     ــري املشـ ــار غـ ــة االجتـ ــلى مكافحـ ــية عـ ــن الفعالـ ــزيد مـ مبـ
بـاملخدرات ومـا ينطوي عليه من صالت بسائر أنواع االجتار           

 ؛وعغري املشر

 تعزيـز التعاون بني أجهزة إنفاذ       عـلى  تشـجع  -٦ 
ــب،     ــطة التدريـ ــيايت، ويف أنشـ ــعيد العملـ ــلى الصـ ــانون، عـ القـ
ولغـــرض القـــيام بالتحقـــيقات املشـــتركة حبـــثا عـــن املـــتاجرين 

 الفارين؛

الـــدول األعضـــاء إىل دراســـة الســـبل تدعـــو  -٧ 
ــية إىل التغلـــب عـــلى الصـــعوبات والعقـــبات   والوســـائل الرامـ

 االختالفات بني النظم القانونية الوطنية، واالتفاق       الـناجتة عـن   
 عليها؛

ــبة   إىل تطلــب -٨  ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم  ب
الدولـية لـلمخدرات إيـالء عـناية خاصـة، ضـمن إطار أنشطته          
الرامـية إىل خفـض عـرض املخدرات غري املشروعة، للصالت           

ع القائمـة بـني االجتار باملخدرات وأشكال االجتار غري املشرو         
األخــرى، والســـتخدام تقنـــيات التحقـــيق اجلديـــدة، حســـبما  
يكـون مناسـبا، مـع التشـديد خباصـة عـلى احلاالت اليت جيري               
فــيها اجلمــع بــني االجتــار بــاملخدرات واألنــواع األخــرى مــن   

 االجتار غري املشروع؛

 بـــرنامج األمـــم املـــتحدة   إىل تطلـــب أيضـــا  -٩ 
ربعات، أن يقوم   للمراقـبة الدولـية للمخدرات، رهنا بتوافر الت       

بــتزويد الــدول األعضــاء املهــتمة باملســاعدة التقنــية والتدريــب 
فــيما يــتعلق باســتخدام تقنــيات التحقــيق اجلديــدة ملكافحــة        

 االجتار باملخدرات؛

 املديــر التنفــيذي لــربنامج األمــم    إىل تطلــب -١٠ 
املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات أن يقدم إليها يف دورهتا           

ــذا     الســابعة واألر ــيذ ه ــتقدم احملــرز يف تنف ــرا عــن ال بعــني تقري
 .القرار

  
 ٤٥/١٠القرار  

 
تعزيز التعاون الدويل على مكافحة زراعة  

 خشخاش األفيون
 

 إن جلنة املخدرات، 
بشـأن الصـالت املتينة القائمة بني       إذ يسـاورها القلـق       

الـتجارة خبشـخاش األفـيون ومتويـل اإلرهـاب وسائر األنشطة            
 التخريبية،

) ٢٠٠١ (١٣٧٨قــرار جملــس األمــن   ذ تســتذكر وإ 
ــؤرخ  ــثاين ١٤امل ــيه   ٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين ال ــا ف ــذي دع ، ال

اجمللـس اإلدارة االنتقالية وهيئات احلكم اخلليفة هلا إىل احترام          
ــتزامات  ــية  ال ــتعاون  و بشــىت الوســائل أفغانســتان الدول ــنها ال م

 الكــامل يف اجلهــود املــبذولة ملكافحــة اإلرهــاب واالجتــار غــري 
 ،ااملشروع باملخدرات داخل أفغانستان ومنه

 أن جلسـة جانبـية طارئـة بشـأن مكافحة      وإذ تالحـظ   
، ٢٠٠٢يناير /املخـدرات عقـدت يف طوكـيو يف كانون الثاين      

باالقـتران مـع املؤمتـر الـدويل بشأن تقدمي املساعدة إلعادة بناء          
أفغانسـتان، اختـذ املشـاركون فـيها، مـن ممثـلي اجلهـات املاحنة               

ــ ــتان، آراء   واملــ ــية ألفغانســ ــية واإلدارة االنتقالــ نظمات الدولــ
مشـتركة بشـأن مشـاكل املخـدرات يف أفغانستان، ومن بينها            
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الـرأي القـائل بـأن امـتالك اإلدارة االنتقالـية والشعب األفغاين             
ــة     ــاء زراعـ ــتوخى يف إهنـ ــيق اهلـــدف املـ ــعي إىل حتقـ ــام السـ زمـ

 خشخاش األفيون هو مطلب الزم لبلوغ ذلك اهلدف،

لكــون الــتقدير األويل الــذي قــام وإذ يســاورها القلــق  
بـه بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات بشأن              
املـنطقة الـيت ُيـزرع فـيها خشـخاش األفيون يف أفغانستان يدل           

 هكــتار مــزروعة ٦٥ ٠٠٠عــلى أن هــناك مســاحة تصــل إىل 
ــزا للحصــاد يف      ــذي ســيكون جاه ــيون ال اآلن خبشــخاش األف

 يع القادمة،األساب

ــناعها الراســخ    -١  ــرب عــن اقت ــأن مشــاكل  تع ب
ــتاج املخــدرات غــري املشــروع     ــيون وإن زراعــة خشــخاش األف
ــنها، ميكــن حــلها      ــاملخدرات داخــل أفغانســتان وم واالجتــار ب
بواسـطة اجلهـود الـيت يبذهلا الشعب األفغاين بدعم من اجملتمع            

 الدويل؛

  بتوقـــيع رئـــيس اإلدارة االنتقالـــية يفترّحــب  -٢ 
ـــي   ــتان،  فـ ــثاين ١٧أفغانسـ ــانون الـ ــناير / كـ ــلى ٢٠٠٢يـ ، عـ

مرسـوم حيظر زراعة احملاصيل غري املشروعة وإنتاج املخدرات         
 وجتهيزها وتعاطيها واالجتار هبا بطرق غري مشروعة؛

 بعزم اإلدارة االنتقالية، عن وعي تام       ترّحـب  -٣ 
ــايل مـــن     ــول احلـ ــنع جـــين احملصـ ــلى مـ ــية، عـ ــتزاماهتا الدولـ بالـ

األفــيون، وتشــجع اجملــتمع الــدويل عــلى تقــدمي يــد  خشــخاش 
 املساعدة يف تلك اجلهود؛

ــبة   تطلــب إىل -٤  ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم  ب
الدولـية لـلمخدرات أن يعّزز قدراته يف أفغانستان يف اجملاالت           

 اإلطــــار القــــانوين –املواضــــيعية الرئيســــية ملراقــــبة العقــــاقري  
باب العــيش املشــروعة والقضـائي وإنفــاذ القــانون وحتســني أســ 

 حىت يتسىن   -وخفـض الطلب ورصد احملاصيل غري املشروعة        
ــربعات، إىل        ــتوفر الت ــنا ب ــالزم، ره ــتقين ال ــم ال ــري الدع ــه توف ل
مفوضـية الدولـة العلـيا ملكافحـة املخـدرات يف أفغانستان واىل             
االدارة االنتقالـية وبعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان         

إدراج مســألة مراقــبة العقــاقري كمســألة    وغريهــا، مــن أجــل   
ــة        ــالء األولوي ــع إي ــية، م ــناء والتنم ــادة الب ــة يف جمــايل إع حموري

 للمناطق اليت ُيزرع فيها خشخاش األفيون؛

 الـــدول األعضـــاء وكـــل املـــنظمات  تشـــجع -٥ 
ــع اإلدارة    ــيق مـ ــوم، بالتنسـ ــلى أن تقـ ــلة عـ ــية ذات الصـ الدولـ

ــة إىل    ــتقدمي املســاعدة الفوري ــية، ب ــان،  االنتقال ــزارعني األفغ  امل
ــرية      ــة قصـ ــية بديلـ ــتراتيجيات معيشـ ــوغ اسـ ــامهة يف صـ واملسـ
ومتوسـطة وطويلـة األمـد لالستعاضـة عـن خشـخاش األفيون             
كمصـدر رزق لـلمزارعني، بـناء عـلى الـدروس املسـتفادة من              
املشـاريع النموذجية بشأن احملاصيل البديلة اليت ينفذها برنامج         

ة لـــلمخدرات ويف ســــياق  األمـــم املـــتحدة للمراقــــبة الدولـــي   
 استراتيجيات إمنائية أوسع نطاقا للتخفيف من وطأة الفقر؛

 الـدول األعضـاء أن تدعـم برامج         تطلـب إىل   -٦ 
فّعالــة يف أفغانســتان تتصــّدى لعــودة ظهــور زراعــة خشــخاش  
األفـيون احلاصـلة حالـيا، وتنشئ قدرة فّعالة على إنفاذ قوانني            

 لالتفاقـات الدولية بشأن     العقـاقري، وتضـع إطـارا قانونـيا وفقـا         
ــي      ــاب، وترســ ــرمية واإلرهــ ــروعة واجلــ ــري املشــ ــاقري غــ العقــ
اســتراتيجيات لكســب الــرزق تتــيح بدائــل لــزراعة خشــخاش  
األفـيون، وتصـوغ بـرامج خلفـض الطلـب غـري املشـروع على               

 العقاقري؛

 الـدول األعضـاء أن تساعد       إىل تطلـب أيضـا    -٧ 
اإلدارة االنتقالية  مفوضـية الدولـة العلـيا ملكافحـة املخـدرات و          

وهيـئات احلكـم اخللـيفة هلا على تنفيذ حظر زراعة خشخاش            
األفــيون وإنــتاج املخــدرات واالجتــار هبــا، وأن تلــتزم بــاهلدف  
الطويـــل األمـــد املتمـــثل يف مســـاعدة أفغانســـتان عـــلى إجيـــاد  

 اقتصاد ال يقوم على تلك األنشطة غري املشروعة؛

تكفل  الدول األعضاء أن     إىل تطلـب كذلك   -٨ 
أن أنشـطة مكافحـة العقـاقري املخدرة هي مسألة متشّعبة جيب      
ــية    ــناء وتنمــ ــاملة إلعــــادة بــ ــتراتيجية الشــ ــا يف االســ إدماجهــ

 أفغانستان؛
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 إىل الدول األعضاء أن تدعم      تطلـب كذلـك    -٩ 
حـول أفغانستان   " األحـزمة األمنـية   "اجلهـود الرامـية إىل تعزيـز        

ة من إقليم أفغانستان    بغـية مـنع االجتـار بالعقـاقري غـري املشروع          
ومــنع تدفــق الكــيماويات الســليفة إىل أفغانســتان مــن أو عــرب  

 البلدان اجملاورة هلا؛

ــية  تطلـــب إىل -١٠  ــية املعنـ  كـــل املـــنظمات الدولـ
بإعـادة بـناء أفغانسـتان وإمنائهـا أن تكفـل أن أنشـطة مكافحة               

 املخدرات تشكّل جزءا أساسيا من براجمها؛

ــرنامج األتطلــب إىل  -١١  ــبة   ب ــتحدة للمراق ــم امل م
ــية لــلمخدرات أن يواصــل تعاونــه مــع الــدول األعضــاء    الدول
واملـــنظمات الدولـــية ذات الصـــلة يف إطـــار اجلهـــود املتناســـقة 
واملنسـجمة املـبذولة إلبـادة احملاصـيل غري املشروعة واملساعدة           

 على إبدال احملاصيل وحتقيق تنمية بديلة؛

ج األمــم  املديــر التنفــيذي لــربنام  إىل تطلــب -١٢ 
ــدم إىل جلـــنة       ــلمخدرات أن يقـ ــبة الدولـــية لـ ــتحدة للمراقـ املـ
املخــدرات يف دورهتــا السادســة واألربعــني تقريــرا عــن الــتقدم 

 .احملرز يف تنفيذ هذا القرار
  

 ٤٥/١١القرار  
 

حتسيـن تبـادل املعلومـات االلكترونيـة فيمـا بـني  
 الدول األعضاء واالتصاالت باملنظمات الدولية

 
 جلنة املخدرات،إن  
 أنــه، عمــال باملعــاهدات الدولــية إذ تضــع يف اعتــبارها 

ملراقـبة املخـدرات، تكون الدول األطراف يف تلك املعاهدات          
ملـزمة بـأن تتشارك مع الدول األخرى ومع األمني العام ومع            
اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات، عـــلى أســـاس منـــتظم، يف  

ن املعلومـــات عـــن كمـــيات كـــبرية مـــن البـــيانات وغريهـــا مـــ
 العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية،

 )٣٧( اإلعــــــالن السياســــــيوإذ تضــــــع يف اعتــــــبارها 
ــية خلفــض الطلــب عــلى      ــبادئ التوجيه واإلعــالن اخلــاص بامل

 والــتدابري الالزمــة لــتعزيز الــتعاون الــدويل عــلى )٣٨(املخــدرات
اعتمدهتا اجلمعية   اليت   )٣٩(مواجهـة مشـكلة املخدرات العاملية،     

العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين املكّرسة ملواجهة مشكلة        
املخــدرات العاملــية معــا، والــيت طُلــب مبوجــبها إىل الــدول أن   
ــية      ــثة لتحســني الطــرائق االجرائ تســتخدم تكنولوجــيات حدي
ــوغ      ــية يف مجــع املعلومــات وتعمــيمها، ألجــل بل ــة الزمن والدق

 النتائج احملرزة،أعلى مستوى من الدقة يف 

ــدرك   ــم    وإذ تـ ــربنامج األمـ ــتعمق لـ ــيم املـ ــتائج التقيـ نـ
ــه مكتــب     ــلمخدرات الــذي قــام ب ــية ل ــبة الدول املــتحدة للمراق
املراقـبة الداخلـية، وطُلب فيه إىل الربنامج أن يعّزز قدرته على     
مجـع املعلومـات مـن احلكومـات بتوسـيع نظام قاعدة البيانات           

 عـــلى الصـــعيدين الوطـــين الوطنـــية بشـــأن مراقـــبة املخـــدرات
والـدويل؛ لكـي يشـمل أنشطة الربنامج األخرى املتعلقة جبمع           

 )٤٠(املعلومات،

بالـتقدم الـذي أحـرزه برنامج األمم املتحدة    وإذ تـنّوه     
للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات مـن خـالل تعديل النظام املنّسق             
ــس       ــذي وضــعه جمل ــيمها، ال لتوصــيف الســلع األساســية وترق

ي، املعروف أيضا باملنظمة العاملية للجمارك،      الـتعاون اجلمـرك   
ــدرة       ــاقري املخـ ــتبانة العقـ ــريد السـ ــام فـ ــاء نظـ ــل إنشـ ــن أجـ مـ
ــبة      ــية اخلاضــعة للمراق ــية والســالئف الكيميائ ــرات العقل واملؤث

 الدولية،

إىل قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  وإذ تشــري  
ــؤرخ ٢٠٠١/١٨ ــيه /  متــوز٢٤ امل ــذي طلــب  ٢٠٠١يول ، ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢-دإ(مرفق قرار اجلمعية العامة  (37)
 ).٢٠/٣-دإ(ر اجلمعية العامة مرفق قرا (38)
 .هاء- ألف ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ (39)
(40) E/AC.51/1998/2 ٣٨-٢٢، الفقرات. 



 

 22 
 

E/2002/28 
E/CN.7/2002/11 

بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن    فـيه إىل    
ــني       ــا اخلامســة واألربع ــان دورهت ــدم إىل جلــنة املخــدرات إب يق
ــبة     ــأن مراقـ ــية بشـ ــيانات الوطنـ ــاعدة البـ ــام قـ ــن نظـ ــرا عـ تقريـ

 املخدرات على الصعيدين الوطين والدويل،

 مبذكــرة األمانــة العامــة عــن نظــام قــاعدة  وإذ ترّحــب 
 املقدمــة اىل جلــنة املخــدرات يف دورهتــا )٤١(البــيانات الوطنــية،

ــادي     ــرار اجمللــــس االقتصــ ـــال بقــ ــني، عمــ ــة واألربعــ اخلامســ
 ،٢٠٠١/١٨واالجتماعي 

ــياح   ــع االرتـ ــنّوه مـ ــع  وإذ تـ ــدول التسـ ــلي الـ ــأن ممثـ  بـ
واألربعــني احلاضــرين يف اجــتماع جمموعــة مســتعملي نظــام      

 ١قـــاعدة البـــيانات الوطنـــية الـــرابع الـــذي ُعقـــد يف فييـــنا يف  
 ، أيدوا مواصلة العمل بالنظام،٢٠٠١أكتوبر /شرين األولت

بالتوصـية بشـأن حتقيق احلد األقصى       ترّحـب    -١ 
يف فـائدة نظـام قـاعدة البـيانات الوطنـية بشـأن مراقـبة العقاقري                
عـلى الصـعيدين الوطـين والـدويل، وذلك بالفصل بني وظائفه            

 لتنظيمية؛املعيارية وجوانبه املتعلقة بالتعاون التقين وجوانبه ا

 يف الـــرأي مـــع التوصـــية الداعـــية اىل تـــتوافق -٢ 
ــية    ــيانات الوطنـ ــاعدة البـ ــندة إىل نظـــام قـ توســـيع املهمـــة املسـ
وكذلــك نطاقــه لكــي يشــمال مجــع وتــبادل ومعاجلــة البــيانات 
ذات الصـلة مبراقـبة العقـاقري عـلى الصـعيدين الوطين والدويل،             

 رونية؛وإتاحة تلك البيانات يف حينها بالوسائل االلكت

إىل األمانـــة أن تـــأخذ يف احلســـبان    تطلـــب   -٣ 
ضـرورة استكشـاف امكانية احلصول على متويل مضمون إما          
ــوارد       ــن مـ ــا مـ ــة وإمـ ــية العاديـ ــتاحة يف امليزانـ ــوارد املـ ــن املـ مـ
التـــربعات، واضـــعة يف اعتـــبارها احلاجـــة إىل توفـــري األمـــوال  
ــيانات      ــاعدة الب ــام ق ــيارية يف نظ ــائف املع ــم الوظ ــة لدع  الالزم
ــلة باحلفـــاظ عـــلى معـــايري تـــبادل املعلومـــات    ــية واملتصـ الوطنـ

 والبيانات وتعميم هذه املعايري؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) E/CN.7/2002/7. 

ــبة   تطلــب إىل -٤  ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم  ب
الدولـية لـلمخدرات أن يقوم بتيسري وحتسني تبادل املعلومات          
الكترونـيا فـيما بـني الـدول األعضـاء واالتصـاالت بيـنها وبني             

 الربنامج عموما؛

 الــدول األعضــاء عــلى القــيام، مســتقلة حتــث -٥ 
ــيانات       ــاعدة الب ــام ق ــتخدام نظ ــتمعة، بتوســيع نطــاق اس أو جم
ــتدامة للبنــية التحتــية        ــر مقومــات االس ــية، يف حــال توف الوطن

 التقنية وللدعم التقين الالزمني؛

 الـــدول األعضـــاء عـــلى رعايـــة أيضـــا حتـــث -٦ 
نامج األمــم املشــروع االنــتقايل الــذي بــّين خمططــه االمجــايل بــر

ــيه       ــلى املشــاركة ف ــلمخدرات وع ــية ل ــبة الدول ــتحدة للمراق امل
 .بنشاط وذلك حرصا على مصلحة اجملتمع الدويل

  
 ٤٥/١٢القرار  

 
تسريب السالئف والقيام فورا بإبالغ السلطات  

املختصة لدى بلد املنشأ وبلدان العبور واهليئة 
 الدولية ملراقبة املخدرات

 
 إن جلنة املخدرات، 
 تســريب الســالئف وإســاءة اســتعماهلا مــن  إذ يقلقهــا 

 أجل صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع،

 من  ١٢من املادة   ) ج (٩ و ١ الفقـرتني    وإذ تسـتذكر   
ــروع يف     ــار غـــري املشـ ــة االجتـ ــتحدة ملكافحـ ــم املـ ــية األمـ اتفاقـ

 )٤٢(،١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة    (42)

 ٢٥االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، 
، اجمللد ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -نوفمرب /لثاينتشرين ا
 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 
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امـية إىل مـنع صنع السالئف        الـتدابري الر   وإذ تسـتذكر   
ــرات     ــلمخدرات واملؤث املســتخدمة يف الصــنع غــري املشــروع ل
العقلـية ومـنع اسـترياد تلـك السـالئف وتصـديرها واالجتار هبا              

 اليت اعتمدهتا   )٤٣(وتوزيعهـا وتسـريبها عـلى حنو غري مشروع،        
ــة     ــرين، املكّرسـ ــتثنائية العشـ ــا االسـ ــة يف دورهتـ ــية العامـ اجلمعـ

 خدرات العاملية معا،ملواجهة مشكلة امل

 أمهــية مــنع تســريب الســالئف مــن   وإذ تعــيد تأكــيد  
قـــنوات الـــتجارة املشـــروعة مـــن أجـــل اســـتخدامها يف صـــنع 
املخـــدرات واملؤثـــرات العقلـــية غـــري املشـــروع، بصـــفة ذلـــك 
ــار      ــة االجتـ ــاملة ملكافحـ ــتراتيجية شـ ــن اسـ ــيا مـ ــرا أساسـ عنصـ

 باملخدرات وتعاطيها،

ــبادل املعلووإذ تــدرك  مــات ذات الصــلة مبــنع   أمهــية ت
ــاال ويف    ــبادال فّع الســالئف وتســريبها واالشــتباه يف تســريبها ت
الوقــت احلقــيقي بصــفة ذلــك عنصــرا أساســيا مــن اســتراتيجية 
بشـأن تيسـري القـيام بـتحريات شـاملة يف احلاالت ذات الصلة              
بذلــك التســريب، مبــا يف ذلــك تــبني األســاليب املســتخدمة       

اذ اإلجـــراءات القانونـــية والكـــيانات الضـــالعة يف ذلـــك واختـــ 
 املالئمة،

عملية " بارتـياح بالنـتائج احملرزة يف تنفيذ         وإذ ترّحـب   
ــل ــن      "بريب ــية لتعقــب كــل شــحنة م ــبادرة الدول ــيت هــي امل ، ال

 شحنات برمنغنات البوتاسيوم يف التجارة الدولية،

عملية " بارتـياح بالنـتائج احملرزة يف تنفيذ         وإذ ترّحـب   
ــاز ــبادر  "توب ــيت هــي امل ــن    ، ال ــية لتعقــب كــل شــحنة م ة الدول

 شحنات أهنيدريد اخلل يف التجارة الدولية،

ــئات االقليمــية   هتيــب -١   بكــل احلكومــات واهلي
ــم    ــاء نظــ ــة إلرســ ــوات الالزمــ ــتخذ اخلطــ ــلة أن تــ ذات الصــ
وإجـراءات تكفـل القيام فورا بإبالغ السلطات املختصة لدى          

ات كـــل احلكومـــات املعنـــية واهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األول، باء، الباب  ٢٠/٤-إ قرار اجلمعية العامة د (43)

بتفاصـيل عـن أي مـنع للسـالئف أو ضـبط هلـا أو تسريب هلا                 
أو اشـتباه يف تسـريبها داخـل أقالـيمها، وتشري اىل أن العناصر              
ــلة مـــن اجـــراءات العمـــل املوحـــدة واملمارســـات       ذات الصـ

ميكن أن  " عملـية توبـاز   "و  " عملـية بريبـل   "الفضـلى لكـل مـن       
 تستعمل كمبادئ يف ذلك اخلصوص؛ 

ولــية ملراقــبة املخــدرات عــلى   اهليــئة الدحتــث -٢ 
مــتابعة كــل هــذه احلــاالت بتيســري الــتحري مــع الســلطات        
املختصـة لـدى الـبلدان املعنية، وعلى إدماج ما ختلص إليه من             
نـتائج يف الـتقرير السـنوي للهيـئة عـن السالئف والكيماويات             
الـيت يكـثر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملؤثـرات العقلية              

 .بطريقة غري مشروعة
  

 ٤٥/١٣القرار  
 

حتقيق املستوى األمثل لُنظُم مجع املعلومات وحتديد  
أفضل املمارسات ملواجهة الطلب على املخدرات 

 غري املشروعة
 

 إن جلنة املخدرات، 
 أن الـدول األعضـاء سلّمت، يف االعالن         إذ تسـتذكر   

السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية العامة يف دورهتا االستثنائية            
 بــأن العمــل عــلى مكافحــة مشــكلة املخــدرات  )٤٤(العشــرين،

العاملــية هــو مســؤولية عامــة ومشــتركة تتطلــب هنجــا مــتكامال 
 ومتوازنا،

األهداف والغايات املبينة يف االعالن وإذ تعـيد تأكيد     
السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية العامة يف دورهتا االستثنائية            

 العشرين،

ــأن   وإذ تســتذكر   ــدول األعضــاء ب ــتزام ال ــدرج يف ال ت
بــراجمها واســتراتيجياهتا الوطنــية األحكــام الــواردة يف االعــالن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (44)



 

 24 
 

E/2002/28 
E/CN.7/2002/11 

اخلــــــاص باملــــــبادئ التوجيهــــــية خلفــــــض الطلــــــب عــــــلى  
 )٤٥(املخدرات،

أن خطــة العمــل لتنفــيذ االعــالن  وإذ تســتذكر أيضــا  
 )٤٦(اخلـاص باملـبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات        

التزاماهتا، وأن مقدمـة بصـفة ارشـاد للـدول األعضاء يف تنفيذ            
دور بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، كما          
ــدمي      ــورة وتقـ ــداء املشـ ــو اسـ ــل، هـ ــة العمـ ــبني يف خطـ ــو مـ هـ
ــتراتيجيات      ــأن االسـ ــيانات بشـ ــاعدة بـ ــاء قـ ــاعدة، وانشـ املسـ
ــية ملكافحــة املخــدرات، وتقــدمي املســاعدة عــلى انشــاء      الوطن

تعمال نظـــم معلومـــات وطنـــية لرصـــد مشـــكلة اســـاءة اســـ      
املخــدرات، مبــا يف ذلــك املؤشــرات األساســية املعــترف هبــا       
ــبادل املعلومــــات عــــن أفضــــل    ــيا، وتيســــري تــ ــيا ودولــ اقليمــ

 االستراتيجيات،

 باالطار الذي وضعته األمانة لضمان      وإذ حتـيط عـلما     
أن الـربامج واملشـاريع الرامـية إىل خفض الطلب غري املشروع       

حديات املبيــنة يف عــلى املخــدرات تتصــدى تصــديا كــامال للــت
 خطة العمل،

ــتذكر  ــرارها وإذ تسـ ــيه   ٤٢/١١ قـ ــررت فـ ــذي قـ  الـ
ــتقدم ٢٠٠٣تقــدمي تقريــر إىل اجلمعــية العامــة يف عــام     عــن ال

ــنة يف االعــــالن    احملــــرز يف بلــــوغ األهــــداف والغايــــات املبيــ
 السياسي،

ــبارها   ــع يف اعتـ ــئت    وإذ تضـ ــيت أنشـ ــتابعة الـ ــية املـ  آلـ
دم احملرز يف تنفيذ خطط  لدراسة التق  ٤٢/١١مبوجـب قرارها    

ــا    ــة يف دورهتـ ــية العامـ ــتمدهتا اجلمعـ ــتدابري الـــيت اعـ العمـــل والـ
 االستثنائية العشرين،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (45)
 .٥٤/١٣٢امة مرفق قرار اجلمعية الع (46)

ــلما   ــتقرير اإلثناســنوي األول املدمــج   وإذ حتــيط ع  بال
ــة      ــية العامـ ــتائج دورة اجلمعـ ــيذ نـ ــن تنفـ ــيذي عـ ــلمدير التنفـ لـ

 )٤٧(االستثنائية العشرين،

ــيانات مي  وإذ تشــدد  ــلى احلاجــة إىل ب ــتعويل   ع كــن ال
علــيها وقابلــة لــلمقارنة تتــيح اجــراء تقيــيم موضــوعي لطبــيعة   
وحجــــم مشــــكلة اســــاءة اســــتعمال املخــــدرات، كأســــاس  
السـتحداث الـتدابري املضـادة وكذلـك مـن أجـل تقييم التقدم              
احملـرز والـدور الـذي يؤديـه استبيان التقارير السنوية واستبيان            

والــتدابري الــيت  الــتقارير اإلثناســنوية يف تنفــيذ خطــط العمــل     
 اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،

ــتذكر  ــرارها وإذ تسـ ــيه  ٤٤/٣ قـ ــذي ناشـــدت فـ ، الـ
الـدول أن تستعرض اآللية اليت جيري بواسطتها تبويب وتقدمي   
البــيانات املــتعلقة باجلــزء الــثاين مــن اســتبيان الــتقارير الســنوية  

نية للمساعدة على تبويب    وأن تـنظر يف تعـيني جهـة حمورية تق         
 البيانات،

 الدول األعضاء أن تضاعف جهودها      تناشـد  -١ 
 لكـــي تقـــدم ردودا يف أواهنـــا وشـــاملة عـــلى  ٢٠٠٢يف عـــام 

اسـتبيان الـتقارير السـنوية واسـتبيان التقارير اإلثناسنوية، لكي         
يتسـىن اجـراء حتلـيل دقـيق وذي معـىن لـدى اسـتعراض التقدم                

 املبينة  ٢٠٠٣الغايات املقررة لعام    احملـرز يف بلـوغ األهداف و      
يف االعـالن السياسـي الـذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا         
االســتثنائية العشــرين، وتشــجع الــدول األعضــاء عــلى ضــمان  
ــئاهتا       ــراك هي ــتوفرة واش ــيانات امل ــامل للب ــاالبالغ الك ــيامها ب ق
التقنــية ودوائــرها احلكومــية املختصــة يف اعــداد ردودهــا عــلى  

 بيانات؛االست

 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة      تناشـد  -٢ 
للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات أن يـلخص، يف سلسـلة ورقات             
تقـــدم إىل جلـــنة املخـــدرات يف دورهتـــا السادســـة واألربعـــني، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(47) E/CN.7/2001/16. 
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احلالـة الراهـنة لتنفـيذ األنشـطة الرامية إىل خفض الطلب على             
، وتتضــمن  املخــدرات غــري املشــروعة يف مجــيع أحنــاء العــامل     

مــبادئ توجيهـــية مـــرنة بشـــأن أفضـــل املمارســـات، وتـــراعي  
 جوانب اخلصوصية الثقافية؛

 املديـر التنفـيذي أن يعد برنامج        تناشـد أيضـا    -٣ 
 ُمبيَّـَنةََ تكالـيفه، لكـي تـنظر فـيه      ٢٠٠٧-٢٠٠٣عمـل للفـترة   

ــني، يســتند إىل      ــا السادســة واألربع جلــنة املخــدرات يف دورهت
فـــيذ خطـــة العمـــل لتنفـــيذ االعـــالن  االطـــار االســـتراتيجي لتن

اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى املخــدرات، 
 :هبدف ما يلي

ــية    )أ(  ــية والعاملـ ــات الوطنـ ــم املعلومـ حتســـني نظـ
اخلاصـة بـاالبالغ عن األنشطة الرامية إىل خفض الطلب على           

 املخدرات غري املشروعة؛

ــات    )ب(  ــن املمارسـ ــات عـ ــبادل املعلومـ ــري تـ تيسـ
ة يف جمـــال األنشـــطة الرامـــية اىل خفـــض الطلـــب عـــلى اجلـــيد

 املخدرات غري املشروعة؛

ــعى إىل     )ج(  ــيت تســ ــاء الــ ــدول األعضــ ــم الــ دعــ
ــتراتيجياهتا وأنشـــطتها    احلصـــول عـــلى الدرايـــة يف صـــوغ اسـ

 الرامية إىل خفض الطلب على املخدرات غري املشروعة؛

الــدول األعضــاء أن تشــجع مشــاركة تناشــد  -٤ 
وى اجملـتمع عموما مشاركة فّعالة يف حتديد        األفـراد عـلى مسـت     

االحتـــياجات اخلاصـــة وصـــوغ السياســـات الســـليمة وتقيـــيم  
 تعاطي املواد غري املشروعة؛

 بــــرنامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة تشــــجع -٥ 
الدولـية لـلمخدرات عـلى أن يـروج آلـيات تضـمن أن تكــون       
املعلومـات املستخدمة يف صوغ سياسات خفض الطلب على         

ت غــري املشــروعة واضــحة وصــحيحة ويعــوَّل علــيها   املخــدرا
وشـاملة وميكـن مجعهـا بـتكلفة منخفضـة كي يكون االطالع             

 عليها متاحا جلميع الدول األعضاء؛

 الـــدول األعضـــاء، وبـــرنامج األمـــم  تشـــجع -٦ 
املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات، واملــنظمات الدولــية      

ــبادل امل   ــز ت ــنها  واالقليمــية ذات الصــلة، عــلى تعزي علومــات بي
بالــنظر يف ســبل اســتحداث آلــية نظامــية لــتحديد املعلومــات،  
وال ســيما أفضــل املمارســات يف األنشــطة الرامــية إىل خفــض  
الطلـب عـلى املخـدرات غـري املشروعة، وعند االمكان اتاحة             
امكانـية الوصـول إىل تلـك املعلومـات عرب اإلنترنت واآلليات            

 املماثلة؛

نفـيذي أن يواصل تعزيز      اىل املديـر الت    تطلـب  -٧ 
الـربنامج العـاملي لـتقدير مدى ظاهرة تعاطي املخدرات ألجل           
وضـع معـايري منهجـية دنـيا متكِّـن مـن مجـع البـيانات واملقارنة                 
ــدويل، وأن يقــدم اىل جلــنة     ــنها عــلى الصــعيدين الوطــين وال بي
املخــدرات يف دورهتــا السادســة واألربعــني تقريــرا عــن الــتقدم 

 د؛احملرز يف هذا الصد

بـرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية      حتـضُّ    -٨ 
ــناء     ــدول، ب ــزويد ال ــنظمات االقليمــية عــلى ت ــلمخدرات وامل ل
عـلى طلـبها، بالنصح بشأن طرق جلمع املعلومات عن تعاطي           
املـــواد غـــري املشـــروعة تكـــون خمـــتلفة عـــن الطـــرق املتـــبعة يف 

 االستقصاءات املنـزلية؛

تعاون مع برنامج  الدول األعضاء أن ت تناشـد  -٩ 
األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولية للمخدرات على اختاذ التدابري           

 املبينة يف هذا القرار؛

 الــدول األعضــاء عــلى الــنظر يف تقــدمي حتــث -١٠ 
تــربعات للمشــاريع الرامــية إىل خفــض الطلــب غــري املشــروع  

-٢٠٠٣عــلى املخــدرات و املبيــنة يف خطــة العمــل للفــترة      
 . أعاله٣ال بالفقرة  اليت ستوضع عم٢٠٠٨
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 ٤٥/١٤القرار  
 

دور التنمية البديلة يف مكافحة املخدرات  
 والتعاون االمنائي

 ، جلنة املخدرات       إن  

أن اجلمعـية العامـة، يف دورهتا االستثنائية        إذ تسـتذكر     
العشــرين، املكرســة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العاملــية معــا، 

ــا السياســي   رة وضــع هنــج   ضــرو)٤٨(أكــدت جمــددا يف إعالهن
 شامل للقضاء على احملاصيل املخدرة غري املشروعة،

ــتعاون   وإذ تســتذكر أيضــا    أن خطــة العمــل بشــأن ال
الــدويل عــلى إبــادة احملاصــيل املخــدرة غــري املشــروعة وبشــأن   

 تشـدد عـلى أمهـية الـتعاون الـدويل يف جمال      )٤٩(التنمـية الـبديلة   
 .التنمية البديلة

ن الـتعاون الدويل     بشـأ  ٤٤/١١ قـرارها    وإذ تسـتذكر   
عــلى القضــاء عــلى احملاصــيل املخــدرة غــري املشــروعة وعــلى     

 حتقيق التنمية البديلة،

ــر التنفــيذي عــن مــتابعة   وإذ حتــيط عــلما  ــتقرير املدي  ب
خطـــة العمـــل بشـــأن الـــتعاون الـــدويل عـــلى إبـــادة احملاصـــيل  

 )٥٠(املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة،

غم مـن اجلهـود الكـبرية اليت         بأنـه عـلى الـر      وإذ تسـلم   
يـبذهلا العديـد مـن الـدول األعضاء لتنفيذ خطة العمل، وعلى              
ــري        ــتخذة خلفــض احملاصــيل املخــدرة غ ــتدابري امل ــن ال ــرغم م ال
املشـروعة وإبادهتـا، عـرض املخـدرات غـري املشروعة والطلب            

 عليها العامليان على املستويات ذاهتا تقريبا،

بـرامج التنمية البديلة   أن مـن املهـم إدمـاج         وإذ تـدرك   
 يف استراتيجيات أوسع هتدف إىل ختفيف الفقر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (48)
 . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة د إ (49)
(50) E/CN.7/2002/6. 

 أن تقدمي الدعم، من خالل التعاون    وإذ تؤكـد جمـددا     
الــدويل الــتقين واملــايل، ومــن خــالل مشــاريع جديــدة إذا لــزم   
ذلـك، لـلجهود اهلادفـة إىل حتسني فعالية برامج التنمية البديلة            

يل املخــدرة غــري  هــو أمــر جوهــري الســتدامة خفــض احملاصــ   
 املشروعة،

ــباهنا   ــأخذ يف حسـ ــكل   وإذ تـ ــبديلة تشـ ــية الـ  أن التنمـ
ــيها عــن     ــة األجــل يســتعاض ف ــية متوســطة األجــل وطويل عمل

 االقتصاد غري املشروع باقتصاد مشروع،

 أن التنمـية الـبديلة، مبـا فـيها التنمية البديلة          وإذ تؤكـد   
 مــن أجــل الوقائــية، تشــمل الــبىن التحتــية االجتماعــية واملاديــة 
 تطوير وإرساء اقتصاد منتج وقادر على املنافسة،

ــدرك  ــال    وإذ ت ــناك تنســيق فع ــه جيــب أن يكــون ه  أن
لـربامج التنمـية الـبديلة والعمـل الوقـائي وإنفـاذ القوانـني، بغية               
التصــدي ملخــتلف مظاهــر مشــكلة املخــدرات العاملــية، وفــيما  

 ة،بني تلك الربامج، من أجل ضمان استجابة متكاملة وفعال

ــبارها  ــناجم عـــن  وإذ تضـــع يف اعتـ ــرر البيـــئي الـ  الضـ
زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة، والـذي حيـدث ألسباب منها        
اســتخدام ممارســات تقنــية غــري مالئمــة وســهولة تضــرر تــربة    
ــؤدي إىل       ــذي ميكــن أن ي ــر ال ــة، األم ــرية املداري ــات املط الغاب
تعجــيل زوال الغابــات، واجنــراف الــتربة، والــتلوث، وضــياع   

 غابات األولية،ال

 بـأن االستراتيجيات الوطنية خلفض وإبادة       وإذ تسـلم   
حماصـيل املخـدرات ينبغي أن تتضمن تدابري شاملة مثل برامج           
التنمــية الــبديلة وإنفــاذ القوانــني وإبــادة احملاصــيل وأن الــتجربة  
ــيها مــن يــزرعون      ــه، يف احلــاالت الــيت يكــون ف دلّــت عــلى أن

الدخــل، تكــون التنمــية   احملاصــيل غــري املشــروعة منخفضــي    
الـبديلة أكثر استدامة، وأكثر مالءمة اجتماعيا واقتصاديا، من         

 االبادة القسرية للمحاصيل غري املشروعة،

 الــــــدول األعضــــــاء أن تســــــتخدم تناشـــــد  -١ 
ــبارها وســيلة    ــبديلة اســتخداما أوىف، باعت ــيات التنمــية ال إمكان
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ــرية     ــية البشــ ــك للتنمــ ــدرات وكذلــ ــة املخــ ــة ملكافحــ مالئمــ
 ستدامة؛امل

الـدول األعضـاء إىل بـذل جهود أكثر      تدعـو    -٢ 
مشــوال وإصــرارا يف جمــال الــتعاون املــايل والــتقين هبــدف تعزيــز  
التنمــية الــبديلة، مبــا فــيها التنمــية الــبديلة الوقائــية، مــن مــنطلق  
الفهـم بـأن ذلـك الـتعاون ميكـن أن حيقـق، يف األجل الطويل،               

ادية فحسب بل تضع يف     نـتائج إجيابـية ال تفـي باملعايري االقتص        
 االعتبار أيضا العوامل االجتماعية والسياسية والبيئية؛

 بأن حتترم الدول األعضاء، وال سيما      توصـي  -٣ 
الــدول املاحنــة والــدول الــيت جيــري فــيها تنفــيذ بــرامج التنمــية   
ــاذ        ــتدابري إنف ــال ل ــن تنســيق فع ــزم م ــا يل ــتوازن وم ــبديلة، ال ال

 احملاصــيل والتنمــية الــبديلة، القوانــني واملكافحــة وجهــود إبــادة
بغــية حتقــيق هــدف إبــادة الــزراعة غــري املشــروعة للمحاصــيل   

 املخدرة أو خفضها بقدر كبري؛

 الــدول األعضــاء إىل أن حتــث أجهــزة  تدعــو -٤ 
مراقـــبة املخـــدرات واألجهـــزة  االمنائـــية عـــلى زيـــادة تطويـــر  
اســتراتيجية التنمــية الــبديلة وأن تســلط الضــوء بطــريقة أفضــل 

ــلى ــر ويف حتســـني    عـ ــيف الفقـ ــبديلة يف ختفـ ــية الـ ــد التنمـ  فوائـ
 الظروف االجتماعية والبيئية؛

 الـدول وسـائر أعضـاء اجملتمع الدويل،         تدعـو  -٥ 
ــية، إىل      ــنظمات غــري احلكوم ــية وامل ــات احملل ــك احلكوم وكذل
دعـم مشـاريع التنمـية البديلة الوقائية يف املناطق املعرضة خلطر         

ل املخدرة غري املشروعة، وذلك     اسـتخدامها يف زراعة احملاصي    
مـنعا لظهـور زراعة احملاصيل غري املشروعة يف تلك املناطق أو            

 انتقاهلا اليها من أماكن أو مناطق أو بلدان أخرى؛

 بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية        حتـث  -٦ 
لـلمخدرات عـلى توسـيع قـاعدة اجلهـات املاحنة له واستخدام       

بغية زيادة املساعدة املالية والتقنية اليت      املـوارد الطوعية املتاحة     
يقدمهـا لـربامج التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية،           

 وعلى تعزيز القدرات يف مقره من أجل ذلك الغرض؛

 دور برنامج األمم املتحدة   تؤكـد مـن جديـد      -٧ 
ــية لــلمخدرات يف تنســيق مجــيع أنشــطة األمــم    للمراقــبة الدول

 جمـال مراقـبة املخـدرات، بغية زيادة فعالية التكلفة           املـتحدة يف  
ــك األنشــطة       ــن تل ــيل كــل م ــتدابري وتكم وضــمان متاســك ال
لآلخــر وعــدم االزدواجــية بيــنها عــلى كــامل نطــاق مــنظومة   
األمـم املتحدة، وتشجع املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة         

ما للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات عـلى مواصـلة دوره احلفّاز في            
يــتعلق هبيــئات األمــم املــتحدة واملؤسســات املالــية واملــنظمات   
غـري احلكومـية والقطـاع اخلاص هبدف متويل برامج ومشاريع           

 التنميــة البديلـــة وتقدمي سائر أشكال الدعــم هلا؛

 برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية      تناشـد  -٨ 
ــزة     ــدرات واألجهـ ــبة املخـ ــزة مراقـ ــائر أجهـ ــلمخدرات وسـ لـ
االمنائـــية واملؤسســـات املالـــية الدولـــية واملصـــارف االمنائـــية      
االقليمـية أن تستكشـف أشــكاال جديـدة مــن املسـاعدة املالــية     
لـــربامج التنمـــية الـــبديلة، مبـــا فـــيها التنمـــية الـــبديلة الوقائـــية،   

 وإمكانيات استحداث آليات متويلية جديدة ومبتكرة؛

 مــن بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة  تطلــب -٩ 
الدولــــية لــــلمخدرات أن يضــــع، بالتنســــيق مــــع املــــنظمات  
ــيح       ــن شــأهنا أن تت ــيت م ــن املؤشــرات ال ــة م ــية، جمموع االقليم

 إعداد تقدير واقعي الحتياجات التنمية البديلة؛

ــر،  حتــــث -١٠  ــلى أن تيســ ــاء عــ  الــــدول األعضــ
ــية    ــبة الدولــ ــتحدة للمراقــ ــرنامج األمــــم املــ ــتعاون مــــع بــ بالــ

عي دقيق وشامل، يف حدود   لـلمخدرات، إجـراء تقيـيم مواضي      
املـوارد الطوعـية املـتاحة، مـن أجـل اسـتبانة أفضل املمارسات              
يف جمــال التنمــية الــبديلة، وذلــك بتقيــيم أثــر التنمــية الــبديلة يف 
مؤشـــرات التنمـــية البشـــرية ويف أهـــداف مراقـــبة املخـــدرات، 
ومبعاجلـــة املســـائل االمنائـــية الرئيســـية املـــتعلقة خبفـــض الفقـــر، 

 نسانية، واالستدامة البيئية، وحل النـزاعات؛واملسائل اجل
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 مجـيع األطـراف املعنـية مبشاريع التنمية         حتـث  -١١ 
الــبديلة عــلى الوفــاء بالــتزاماهتا لكــي ال تــتأثر ثقــة اجملموعــات  

 السكانية املستهدفة؛

 مــن أجهــزة الــتعاون االمنــائي الوطنــية تطلــب -١٢ 
البديلة، مبا فيها   والثنائـية واملـتعددة األطراف أن تدرج التنمية         

التنمـية الـبديلة الوقائـية، يف جـداول أعماهلـا، وتشـجعها على              
 إقامة صالت وحتالفات استراتيجية أقوى فيما بينها؛

 احلكومــــات واملــــنظمات املــــتعددة تشــــجع -١٣ 
األطـراف عـلى جعـل مكافحـة املخـدرات موضـوعا مشــتركا       
ــنظر إىل ضــرورة أن تكــون     ــات سياســاهتا، بال  يف مجــيع مكون
خطـط التنمـية االجتماعية واالقتصادية متضمنة للتنمية البديلة        

 بصفة عنصر أساسي؛

 أن تشـمل التنمـية الـبديلة أيضا هنوج          تقـترح  -١٤ 
االقتصــاد الكــلي وجوانــب أخــرى أوســع وأكــثر تــنوعا، مــثل 

 الصناعات الزراعية الريفية والسياحة؛

ــد -١٥  ــربامج   تناشـ ــم الـ ــدويل أن يدعـ ــتمع الـ  اجملـ
ع املسـتدامة الرامـية إىل تفـادي تدهـور مناطق زراعة            واملشـاري 

احملاصـيل املخـدرة غـري املشـروعة والعمـل على استعادة احلالة             
 الطبيعية املستدامة للمساحات املتدهورة يف تلك املناطق؛

ــيد تأكــيد  -١٦  ــلى   تع ــب ع  ضــرورة خفــض الطل
ــادة      ــيق اخلفــض واالب ــية حتق ــية بغ ــرات العقل املخــدرات واملؤث

  للمحاصيل غري املشروعة؛املستدامني

 ضــرورة تشــجيع امكانــية تعــيد أيضــا تأكــيد -١٧ 
وصـول املنـتجات واحملاصـيل الواردة من مناطق التنمية البديلة        

 إىل األسواق الدولية؛

ــربنامج األمــم   تطلــب -١٨  ــر التنفــيذي ل  مــن املدي
املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات أن يقدم تقريرا إىل جلنة            

 دورهتـــا السادســـة واألربعـــني عـــن إمكانـــيات  املخـــدرات يف
اسـتحداث آلـيات متويلـية ابتكارية وعن نتائج إدماج اآلليات           

ذات الوجهــة االمنائــية ملكافحــة املخــدرات يف صــميم اجلهــود 
 .االمنائية الدولية

  
 ٤٥/١٥القرار  

 
 خفض الطلب على العقاقري غري املشروعة 

 
 إن جلنة املخدرات، 
 ألن التســامح ازاء تــناول العقــاقري إذ يســاورها القلــق 

ــدويل الرامــية اىل     غــري املشــروعة قــد يعــرقل جهــود اجملــتمع ال
 التصدي ملشكلة املخدرات العاملية،

 ضــــرورة احلفــــاظ عــــلى هنــــج مــــتوازن  وإذ تــــدرك 
ومــتكامل يف معاجلــة مســألة الطلــب والعــرض بشــأن العقــاقري  

 املخدرة واملؤثرات العقلية،

 تدابــري مناســبة خلفــض  ضــرورة اختــاذتؤكــد -١ 
 الطلب على العقاقري غري املشروعة؛

ــية  تدعــو -٢   اىل تنفــيذ أحكــام املعــاهدات الدول
 وال سـيما أحكامهـا الـيت تلزم         )٥١(املـتعلقة مبراقـبة املخـدرات،     

ــدرة    ــاقري املخـ ــتعمال العقـ ــر اسـ ــيها حبصـ الـــدول األطـــراف فـ
 .واملؤثرات العقلية يف األغراض الطبية والعلمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بصيغتها املعدلة  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  (51)

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات،  (١٩٧٢بربوتوكول سنة 
، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة   )١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦اجمللد 
، الرقم  ١٠١٩، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (١٩٧١
، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع   )١٤٩٥٦

الوثائق الرمسية   (١٩٨٨يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  
فحة االجتار غري ملؤمتر األمم املتحدة بشأن اعتماد اتفاقية ملكا

 تشرين    ٢٥ واملؤثرات العقلية، فيينا، يف املخدرات املشروع
، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب /كانون األول ٢٠ –نوفمرب   /الثاين

 )).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 ٤٥/١٦القرار  
 

عــرض املخــدرات واالجتــــار هبا بصورة غري  
 مشروعة يف الدول العربية

 
 إن جلنة املخدرات، 

 ٥ أن الـدول األعضاء اتفقت، يف الفقرة         إذ تسـتذكر   
مـن االعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا          

 على زيادة جهودها ومواردها     )٥٢(االسـتثنائية السابعة عشرة،   
تكثــيف الــتعاون الــدويل والعمــل املنســق، بــناء عــلى مــبدأ        ل

املشـاركة يف املسـؤولية، مبا يف ذلك ما يلزم الدول املتأثرة من          
تعــــــاون ومســــــاعدة يف املــــــيادين االقتصــــــادية والصــــــحية  
واالجتماعـية والقضـائية ومـيدان إنفـاذ القانون، عندما تطلب           

 من ذلـك، بغـية تعزيـز قـدرات الدول على التصدي للمشكلة         
 مجيع جوانبها،

 أن اجلمعـية العامـة دعـت الدول،        وإذ تسـتذكر أيضـا     
مـن بـرنامج العمـل العـاملي الـذي اعتمدته           ) ه (٣٨يف الفقـرة    

اجلمعـية يف دورهتـا االسـتثنائية السابعة عشرة، اىل أن تنظر يف             
اختــاذ تدابــري مــنها توســيع نطــاق الــتعاون االقتصــادي والــتقين  

نفيذ برامج للتنمية الريفية املتكاملة     دعمـا إلبـدال احملاصيل، وت     
وغريهـا مـن الربامج االقتصادية والتقنية اليت تستهدف خفض          
ــري       ــيزها بشــكل غ ــية وجته ــرات العقل ــتاج املخــدرات واملؤث ان

 )٥٣(مشروع،

 لتزايد عدد البلدان النامية املتضررة      وإذ يساورها قلق   
مــن حــركة املخــدرات غــري املشــروعة عــرب أراضــيها بســبب     

هـا اجلغـرايف، اضـافة اىل املشـاكل الـيت تواجهها األجهزة             موقع
الوطنـية املعنية بانفاذ قوانني املخدرات، اليت تشكو من موارد          

 حمدودة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (52)
 .١٧/٢-امة دإالباب الثاين من مرفق قرار اجلمعية الع (53)

 بــأن الــتعاون الــدويل ينــبغي أن يكــون  واقتــناعا مــنها 
حجـر األساس يف اجلهود الرامية اىل معاجلة ذلك التطور املثري          

 للهلع،

ت واملــــنظمات  بــــالدول والوكــــاال هتيــــب -١ 
الدولـية واالقليمـية أن تـنظر يف تقـدمي املسـاعدة املالية والتقنية              
اىل الـدول العربـية بغية متكينها من تنفيذ اخلطط والربامج اليت            

 تعدها يف جمال مكافحة املخدرات؛

ــب -٢  ــبة    تطل ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم  اىل ب
ــتوف   ــنا بـ ــية لـــلمخدرات أن يوفـــر الدعـــم الـــالزم، رهـ ر الدولـ

ــيذ       ــن مواصــلة تنف ــنها م ــية متكي ــية بغ ــدول العرب ــربعات، لل الت
خططهـا وبـراجمها يف جمال مكافحة املخدرات وكذلك لدعم          

 أجهزهتا الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات؛

 بربنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية      هتيـب  -٣ 
ــيما     ــربعات، تقيــ ــتوفر التــ ــنا بــ ــري، رهــ ــلمخدرات أن جيــ لــ

ــاكل ا ــري    للمشـ ــدرات غـ ــحنات املخـ ــركة شـ ــن حـ ــنامجة عـ لـ
 املشروعة عرب أراضي الدول العربية؛

 باملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة      هتيـب  -٤ 
للمراقـــبة الدولـــية لـــلمخدرات أن يقـــوم، بالـــتعاون مـــع دول 
ــبور ودول املقصــد، بتنســيق اجلهــود للتوصــل اىل حلــول       الع

ــثريها املخــدرات غــري    ــيت ت  املشــروعة يف مالئمــة للمشــاكل ال
 .الدول العربية

  
 ٤٥/١٧القرار  

 
تعزيز برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية  

للمخدرات ودور جلنة املخدرات بصفتها هيئته 
 التشريعية

 
 إن جلنة املخدرات، 
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 أن العمـــل عـــلى مكافحـــة مشـــكلة إذ تؤكـــد جمـــددا 
ــا      ــتركة تتطلـــب هنجـ ــؤولية مشـ ــو مسـ ــية هـ ــدرات العاملـ املخـ

  ومتوازنا،متكامال

 أن اجلمعــية العامــة أنشــأت، يف قــرارها  وإذ تســتذكر 
، ١٩٩١ديســمرب / كــانون األول٢٠ جــيم املــؤرخ ٤٦/١٨٥

صـندوق بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات،           
ووّســعت واليــة جلــنة املخــدرات لتمكيــنها مــن العمــل كهيــئة 

 تشريعية للربنامج وصندوقه،

ــا  ــتذكر أيضـــــ ــادي  أن اوإذ تســـــ جمللـــــــس االقتصـــــ
/  متوز ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٩/٣٠واالجـتماعي أوصى، يف قراره      

ــيه  ــبة   ١٩٩٩يولـ ــتحدة ملراقـ ــم املـ ــية األمـ ــتعزيز آلـ ــتدابري لـ ، بـ
 املخدرات على الصعيد الدويل،

ــرارها وإذ تســتذكر  ــيه إىل  ٤٤/١٦ ق ــذي دعــت ف  ال
أشـياء مـنها مواصـلة حتسـني اإلدارة وتعزيـز احلـوار مع الدول             

أجـل اإلسـهام يف تنفـيذ الـربامج على حنو معّزز            األعضـاء مـن     
 ومستدام،

 اجلهـــود املـــبذولة لـــتعزيز احلـــوار بـــني  وإذ تشـــجعها 
الـدول األعضاء واألمانة حول أولويات برنامج األمم املتحدة         
للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات وإدارتــه، كمــا يشــجعها إنشــاء  

 جلنة الربامج واملشاريع ووحدة التخطيط والتقييم،

 بــتقرير جلــنة الــربنامج والتنســيق عــن ذ حتــيط عــلماوإ 
 وبـــتقريري مكتـــب خدمـــات )٥٤(دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني

 الـيت تضـمنت توصيات بشأن تعزيز جلنة         )٥٥(الـرقابة الداخلـية   
ــتحدة      ــربنامج األمــم امل ــئة التشــريعية ل املخــدرات بصــفتها اهلي

 للمراقبة الدولية للمخدرات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،    (54)

 .(A/56/16) ١٦امللحق رقم 
(55) A/56/83 و A/56/689. 

ام املـــتجدد بتحســـني  االهـــتموإذ تـــأخذ يف احلســـبان 
الـدور اإلشـرايف للهيئات التشريعية يف منظومة األمم املتحدة،          

 )٥٦(حسبما هو وارد يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة،

ــددا  -١  ــد جم ــرارها تؤك ــو إىل ٤٤/١٦ ق ، وتدع
مواصــلة تنفــيذ ذلــك القــرار مــن قــبل بــرنامج األمــم املــتحدة    

 ؛للمراقبة الدولية للمخدرات وجلنة املخدرات

 بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية        حتـث  -٢ 
لـلمخدرات عـلى مواصـلة اإلصالحات املضطلع هبا حىت هذا           

 والتوصيات الواردة   ٤٤/١٦الـتاريخ، استنادا إىل قرار اللجنة       
يف تقاريـر مكتـب خدمـات الـرقابة الداخلـية وجملس مراجعي             

 احلسابات ووحدة التفتيش املشتركة؛

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة     باملدير   هتيـب  -٣ 
للمراقـــبة الدولـــية لـــلمخدرات أن يواصـــل تنفـــيذ التوصـــيات 
الــواردة يف الـــتقارير اآلنفـــة الذكــر وأن يطـــور اإلصـــالحات   

 الراهنة؛

 دورهـــا التشـــريعي يف عملـــية تؤكـــد جمـــددا -٤ 
وضــــع ميزانــــية بــــرنامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة الدولــــية  

ــورا   ــذي يشــمل أم ــلمخدرات، ال ــنها إســداء املشــورة إىل   ل  م
ــية اإلثناســنوية وإدارة      ــيذ امليزان ــداد وتنف ــربنامج يف جمــال إع ال
مــوارد الــربنامج، عــلى أســاس األولويــات الــيت تضــعها الــدول 
األعضـــاء ومـــع مـــراعاة عمـــل وحـــدة التخطـــيط والتقيـــيم       
ــد      ــرر عق ــية، وتق ــرقابة الداخل وتوصــيات مكتــب خدمــات ال

على أساس سنوي، للنظر    اجـتماع للجـنة مـا بـني الـدورات،           
يف تلــك املســائل، اذا ومــىت توافــرت اخلدمــات الالزمــة دون    
تكـبد املـنظمة أي تكلفـة اضـافية، وتطلـب مـن األمانـة العامة                
ــيات ذات الصــلة والســتخدام    اجــراء اســتعراض مــتأٍن للميزان
 املرافق للتمكن من عقد االجتماع السنوي ما بني الدورات؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(56) A/57/58. 
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ــرنامج األمــ تطلــب إىل -٥  ــبة   ب ــتحدة للمراق م امل
الدولــية لــلمخدرات أن ييّســر ذلــك بــتقدمي إرشــادات فنــية       
ــدول     ــل الـ ــر إىل كـ ــاء تقاريـ ــند االقتضـ ــية، وعـ ــزة وآنـ وموجـ

 األعضاء؛

 أنـه جيـوز لالجـتماع مـا بـني الدورات            تقـرر  -٦ 
ــرة   ــيه يف الفق  أعــاله، عــند االقتضــاء، أن يســدي   ٤املشــار إل

ــاء  النصــح اىل اللجــنة بشــأن الطــرائق الــيت    ــبعها ألجــل الوف تّت
 مبهامها يف هذا اخلصوص؛

 باســتهالل االجــتماعات املشــتركة غــري تــنّوه -٧ 
الرمســية للــبلدان املاحنــة واملســتفيدة، وتؤكــد ضــرورة احلــرص   
عـلى أن يكـون شـكل تلك االجتماعات موافقا لروح الفقرة            

، وعــلى اجتــناب االزدواجــية يف ٤٤/١٦ مــن قــرار اللجــنة ٣
 يف اجتماعاهتا فيما بني الدورات؛اجلهود املبذولة 

ــربنامج  تؤكــد جمــددا  -٨  ــيذي ل ــر التنف  دور املدي
األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولية للمخدرات يف القيام بالتنسيق       
وتوفـري القـيادة الفعلـية فـيما خيـص مجيع أنشطة األمم املتحدة              
يف جمـال مراقـبة املخدرات، وذلك بغية زيادة فعالية التكاليف           

تســـاق يف العمـــل، وكذلـــك التنســـيق والـــتكامل  وضـــمان اال
ــية يف تلـــك األنشـــطة عـــرب مـــنظومة األمـــم    وعـــدم االزدواجـ
املـتحدة بأمجعهـا، كمـا تشجع على بذل املزيد من اجلهود يف           
هـذا الصـدد، وخصوصا بالعمل مع املركز املعين مبنع اإلجرام           

 الدويل؛

مبــا مت حــىت هــذا الــتاريخ مــن تنفــيذ   ترّحــب  -٩ 
ارة املالـية املعـتزم، لكـي ُيـتاح اجملـال لـربنامج األمم              لـنظام اإلد  

املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدارت والدول األعضاء لتقدير       
ــريقة       ــتها بط ــا وفعالي ــية وتأثريه ــربنامج العمل ــة أنشــطة ال تكلف
منفــتحة، وبغــية اإلســهام يف تنفــيذ نظــام املــيزنة عــلى أســاس    

 النظام؛النتائج، والتطلّع قدما إىل مواصلة تطوير 

 مواصـلة التحسني يف إدارة شؤون       تدعـو إىل   -١٠ 
ــيل اجلغــرايف     ــبدأ التمث ــيار للتعــيني، مبــراعاة م املوظفــني واالخت

املنصــف، وذلــك بغــية مواصــلة تعزيــز روح املوظفــني املعــنوية 
وكفـاءة وفعالـية أداء موظفـي بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقبة              

فري املعلومات عن   الدولـية لـلمخدرات، وتطلب إىل األمانة تو       
 الوظائف املوجودة يف الربنامج؛

 مجيع احلكومات على تقدمي الدعم إىل       حتـث  -١١ 
ــلمخدرات، مبــا يف     ــية ل بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدول

 ذلك الدعم املايل، إىل أكمل مدى ممكن؛

ــنّوه -١٢  ــارك يف   تـ ــبات التشـ ــدد ترتيـ ــاد عـ  بازديـ
يذي أن يواصــل اجلهــود، التكالــيف، وتطلــب إىل املديــر التنفــ 

بالـتعاون مـع الـدول األعضـاء، لتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة،            
ولــزيادة التــربعات لصــندوق بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة   

 الدولية للمخدرات، مبا يف ذلك صندوق األغراض العامة؛

 اىل املدير التنفيذي أن يبادر يف أقرب        تطلب -١٣ 
ــن   ــر عـ ــداد تقريـ ــن اىل إعـ ــم  وقـــت ممكـ ــية الدعـ ــيم ميزانـ  تقيـ

واألمـــوال املرصـــودة لألغـــراض العامـــة لـــدى بـــرنامج األمـــم 
املـتحدة للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات، حيـتوي عـلى خــيارات       
ــراعاة        ــه، مبـ ــبؤ بـ ــابل للتنـ ــمون وقـ ــل مضـ ــأمني متويـ ــأن تـ بشـ
ــات      ــر مكتــب خدم ــواردة يف تقاري التوصــيات ذات الصــلة ال

ــية، ــبدأ  وذلـــك لكـــي يتســـىن  )٥٥(الـــرقابة الداخلـ ــنة أن تـ للجـ
مناقشــة تقريــره يف واحــد مــن أقــرب اجــتماعاهتا فــيما بــني        
الــــدورات وأن ختتــــتم تلــــك املناقشــــة يف دورهتــــا السادســــة 
ــي      ــابع الطوعـ ــبار الطـ ــع يف االعتـ ــلى أن يوضـ ــني، عـ واألربعـ
للتـربعات اىل صـندوق بـرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية           

 للمخدرات؛

ــتقرير املديــر الترّحــب -١٤  ــتقدم   ب تنفــيذي عــن ال
تعزيز برنامج األمم   " املعـنون    ٤٤/١٦احملـرز يف تنفـيذ قـرارها        

املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات ودور جلــنة املخــدرات   
 )٥٧(؛"بصفتها هيئته التشريعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(57) E/CN.7/2002/9. 
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املديـر التنفـيذي أن يقدم إليها يف        تطلـب إىل     -١٥ 
فيذ دورهتـا السادسـة واألربعـني تقريـرا عـن التقدم احملرز يف تن             

 .هذا القرار
  

 الفصل الثاين
 

إقامـــة شراكــات              : مناقشـــة مواضيعيـــة              
 للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية                   

 
 ١٢١٧ و١٢١٦نظــــــرت اللجــــــنة، يف جلســــــتيها  -٤

ــني يف  ــارس / آذار١٢املعقودتــ ــند ٢٠٠٢مــ ــن ٣، يف البــ  مــ
ــنون    ــا، املع ــتابعة خطــة  : مناقشــة مواضــيعية "جــدول أعماهل م

تعاون الدويل على إبادة احملاصيل املخدرة غري       العمـل بشـأن الـ     
املشـروعة وبشـأن التنمـية البديلة، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة         

ــرين  ــتثنائية العشـ ــا االسـ ــية  ) أ: (يف دورهتـ ــرامج التنمـ ــز بـ تعزيـ
الـبديلة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك التنمية البديلة الوقائية يف إطار              

 التعاون مع برنامج األمم     الـتعاون الـدويل؛ اخلـربة املكتسبة يف       
املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وكيانات األمم املتحدة        
ــل      ــأن أفضـ ــية بشـ ــية الثنائـ ــاعدة التقنـ ــرامج املسـ ــرى وبـ األخـ
املمارســـــات والـــــدروس املســـــتفادة يف املـــــناطق املخـــــتلفة؛  

اسـتدامة بـرامج التنمـية الـبديلة إلبـادة احملاصيل املخدرة             )ب(
الصـالت بالتعاون   : خفضـها بدرجـة كـبرية     غـري املشـروعة أو      

الـدويل واإلطـار السياسي، مبا يف ذلك االلتزام الطويل األجل           
والوصول إىل األسواق؛   ‘ ٢‘القضـاء عـلى الفقـر؛       ‘ ١‘بدعـم   

ــري    ‘ ٣‘ ــدرات غــ ــلى املخــ ــب عــ ــبادرات خلفــــض الطلــ واملــ
ــة    ‘ ٤‘املشــروعة؛  ــاذ القوانــني بوصــفها مكملـ ــبادرات إنف وم

ومحايـة البيئة؛ والنهج املقارنة واخلربات   ‘٥‘؛  للتنمـيـة الـبديلـة   
وأنشـــئ فــريقان مــن اخلـــرباء،   ". املكتســبة يف مــناطق خمــتلفة   

ــند   ــند  ) أ( ٣أحدمهــا ملناقشــة الب ). ب (٣واآلخــر ملناقشــة الب
وتـرد يف املـرفق الـثاين هبـذا الـتقرير قائمـة بأمسـاء اخلرباء الذين            

 .يتشكل منهم كل فريق

 املداوالت   -ألف 
 
رض أعضـاء فـريقي اخلـرباء خمـتلف وجهـات النظر            عـ  -٥

والــنهوج إزاء التنمــية الــبديلة اســتنادا إىل اخلــربات والــدروس  
واســـتبان هـــؤالء مـــبادئ . املســـتفادة عـــلى املســـتوى الوطـــين

. أساســية ميكــن أن تســهم يف تعزيــز التنمــية الــبديلة املســتدامة 
شمل وسـلّم أعضـاء فريقي اخلرباء واملندوبون بأن االستدامة ت         

ويف أثـــناء املناقشـــة، جـــرى التميـــيز بـــني     . جوانـــب كـــثرية 
. االســــتدامة االقتصــــادية واالجتماعــــية والسياســــية والبيئــــية 

وناقشـت اللجـنة أيضـا احلاجـة إىل خدمـات اجتماعية، ودور             
ــين      ــعيد الوطـ ــلى الصـ ــات عـ ــز املؤسسـ ــدين وتعزيـ ــتمع املـ اجملـ
واإلقلـــــيمي واحملـــــلي، وااللـــــتزام السياســـــي إزاء مكافحـــــة  

 .ملخدرات وااللتزام املايل الطويل األجلا

وأقـــرت اللجـــنة بـــأن مـــناطق زراعـــة احملاصـــيل غـــري   -٦
فغالـبا مـا تكـون هـذه املناطق         . املشـروعة هلـا مسـات مشـتركة       

ــية واخلدمــات وتقطــنها     ــية التحت ــنمو وتفــتقر إىل البن ناقصــة ال
ويف بعــــض احلــــاالت تكــــون   . مجاعــــات فقــــرية مهّمشــــة  

وأشــري إىل . عــلى هــذه املــناطق لــلحكومات ســيطرة حمــدودة  
ــناطق     ــتقاد األمــن يف بعــض هــذه امل ــنامجة عــن اف . املشــاكل ال

وجـرى االعـتراف بوجـود مجاعـات إجرامـية وصالت حمتملة            
 .باإلرهاب

وكـان هناك اتفاق على أن االلتزام السياسي والدعم           -٧
احملـلي ملكافحـة املخدرات أساسيني لتحقيق النجاح واستدامة        

فينـــبغي لـــلحكومات أن تشـــارك يف عملـــية  . ةالتنمـــية الـــبديل
التنمـية الـبديلة وأن تدعمهـا عـن طريق برامج التنمية الزراعية             

ــية/و ومــن الضــروري وجــود إطــار مؤسســي عــلى    . أو الريف
إلدامة منجزات  ) الوطنية واإلقليمية واحمللية  (مجـيع املسـتويات     

وأكـد عدة متحدثني على     . التنمـية الـبديلة يف األجـل الطويـل        
دور اهلــام للقــيادات الدينــية وغريهــا يف دعــم عملــية التنمــية الــ

 .البديلة
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وأكد مجيع املتحدثني أمهية مشاركة اجملتمعات احمللية        -٨
ــبديلة  ــية الـ ــية التنمـ ــاط يف عملـ ــاس  . بنشـ واعتـــرب خلـــق إحسـ

ومن الكلمات  . بامللكـية عـامال حامسـا فـيما يتعلق باالستدامة         
ــناء ا    ــرزت أث ــيت ب ملناقشــة حــرية اإلرادة  األساســية األخــرى ال

وسـيقت أمـثلة للدور اهلام الذي تؤديه مؤسسات         . والـتمكني 
اجملـتمع املـدين، الـيت أصـبحت جهـات ناشـطة يف دعـم التنمية         

وأشــري أيضــا إىل احلاجــة إىل إجيــاد تــوازن بــني دعــم   . الــبديلة
ــدرات        ــناء ق ــن ناحــية وب ملكــية اجملــتمع احملــلي ومشــاركته م

 .ية أخرىاملؤسسات احلكومية من ناح

ــة إىل أن      -٩ ــبديلة يف حاج ــية ال ــنة أن التنم ــرت اللج وأق
 االقتصادية اخلاصة   -تـأخذ يف االعتـبار الظـروف االجتماعية         
فليس هناك منوذج   . بـزارعي احملاصـيل املخـدرة غـري املشروعة        

ــع       ــتها م ــا حتــتاج إىل مواءم ــبديلة، حيــث إهن ــية ال وحــيد للتنم
 حــىت احمللــية وإىل أن الظــروف اخلاصــة الوطنــية واإلقليمــية أو 

وأكد عدة خرباء أن التنمية     . تـأخذ املوارد املتاحة يف احلسبان     
الـبديلة ليسـت جمـرد إحـالل بسـيط للمحاصيل، بل إهنا تنمية              

وذُكــر أنــه مــن  . القتصــاد مشــروع ولبنــية أساســية اجتماعــية 
أجــل القضــاء عــلى الــزراعة غــري املشــروعة، ينــبغي أال يكــون  

فحسب، بل ينبغي أن يشمل أيضا سبل  التركـيز على الزراعة     
ــزراعة، يف جمــال الســياحة عــلى      ــق فــرص عمــل خــارج ال خل

 .سبيل املثال

وشـــدد كـــثري مـــن املمـــثلني عـــلى احلاجـــة إىل إدراج  -١٠
وذُكر . التنمـية البديلة يف اجلهود املبذولة لتخفيف وطأة الفقر        

أن التنمــــية الــــبديلة مل تــــنجح دائمــــا يف بلــــوغ اجلماعــــات  
ة واملهّمشــــة، وأن عـــدم االعــــتراف بـــدور هــــذه   املستضـــعف 

ــبديلة        ــية ال ــود التنم ــية جه ــا أضــعف فعال ــثريا م ــات ك اجلماع
وذكـــر آخـــرون مــن املمـــثلني وأعضـــاء فـــريقي  . واســتدامتها 

اخلــرباء أن ختفــيف وطــأة الفقــر وتعزيــز التنمــية االقتصــادية       
واالجتماعـية عنصران أساسيان يف مكافحة تعاطي املخدرات        

نظم االقتصادية املستدامة ينبغي أن تسري جنبا إىل      وأن تنمـية ال   
 .جنب مع تنمية الرفاهية االجتماعية

وكان مثة اتفاق على ضرورة إنفاذ القوانني إلحداث         -١١
فاملساعدة . ختفـيض مسـتدام يف زراعـة احملاصيل غري املشروعة        

اإلمنائـية املسـتدامة، مبـا يف ذلك يف جمال التنمية البديلة، ينبغي             
طـــط هلـــا بالتنســـيق الوثـــيق مـــع جهـــود االبـــادة وإنفـــاذ أن خي

وذكــر أحــد اخلــرباء أن التنمــية الــبديلة ال ينــبغي أن . القوانــني
تكـون مشــروطة بقضــاء مســبق عـلى الــزراعة غــري املشــروعة،   
ــبغي إنفــاذ ختفــيض تلــك احملاصــيل إال إذا تعــززت     كمــا ال ين

 .بـالقدر الكايف مكونات مشروعة الستراتيجيات سبل الرزق       
ورأى بعـض املمـثلني أن التنمـية الـبديلة لـن تنجح دون هتديد               
باإليقـاف أو باالستئصـال اجلـربي؛ وأشار غريهم إىل ضرورة           

 .إقرار الثقة والتعاون أوال

وأشـار عـدة ممـثلني إىل ضـرورة وجـود توجـه سوقي               -١٢
وينـبغي لـدى حتديـد احملاصيل أو املنتجات         . يف التنمـية الـبديلة    

ن توضــــع سلســــلة اإلنــــتاج الكاملــــة يف  األخــــرى الــــبديلة أ
ــبار ــر الشــروط األساســية إلقامــة سالســل    . االعت ــبغي تواف وين

وأشار بعض املمثلني إىل أن مسألة    . إنـتاج يكتـب هلا الصمود     
إمكانـية وصـول منـتجات التنمـية البديلة إىل األسواق الدولية            

وأشـــار بعـــض املـــتحدثني إىل . ينـــبغي أن تؤخـــذ يف احلســـبان
طلب فعلى على املنتجات ألن دعم املنتجات      ضـرورة وجـود     

لــن يكــون أمــرا مســتداما، وأكــد آخــرون عــلى أمهــية توفــري     
الظـــروف املالئمـــة لالســـتثمار اخلـــاص، وإىل قـــيمة احملاصـــيل 
ــتاج      ــام، وأمهــية حتســني تكنولوجــيات اإلن ــة طــوال الع الدائم

 .الزراعي

وجــــرى التأكــــيد عــــلى أن مكافحــــة املخــــدرات      -١٣
ــتعاون الــدويل  مســؤولية مشــتركة  . وعاملــية، تتطلــب تعزيــز ال

وأشــري عــلى وجــه الــتحديد إىل املــنظمات املــتعددة األطــراف  
ومؤسســـات الـــتمويل الدولـــية، ومـــنها البـــنك الـــدويل، الـــيت 

 .تستطيع أن تؤدي دورا متزايدا

واعتـرب الدعـم املـايل املسـتمر ضـروريا لـنجاح التنمية              -١٤
يات متويـل مبـتكرة من      فطالـب عـدة ممـثلني بإجيـاد آلـ         . الـبديلة 
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وأشــار أحــد املمــثلني إىل احلاجــة إىل    . أجــل التنمــية الــبديلة  
اســتخدام األمــوال احملــدودة املــتاحة للتنمــية الــبديلة بشــكل       

ــال، وإىل إمكــان خفــض التكالــيف العامــة   وأشــار بعــض . فّع
املمـثلني إىل الدعـم احملـدود للغاية الذي يقدم للحد من زراعة           

 .القّنب يف أفريقيا

وقـيل إن مـن املهم أن تصبح التنمية البديلة جزءا من             -١٥
هنــج مــتكامل إزاء مكافحــة املخــدرات والتخطــيط الطويــل       

وينـبغي أن يشـتمل هـذا الـنهج عـلى احلد من             . األجـل لذلـك   
العـرض والطلـب غـري املشـروعني على املخدرات ورئي أيضا            
أن مــن الضــروري دمــج التنمــية الــبديلة يف التخطــيط اإلمنــائي 

وذُكــرت . وطــين، مبــا يف ذلــك ختطــيط املســاعدة اإلمنائــية     ال
أفغانسـتان باعتبارها مثاال لبلد ينبغي فيه إدماج التنمية البديلة          

ــناء    وأشــار عــدة  . ضــمن اجلهــود األوســع للتنمــية وإعــادة الب
ممــثلني إىل أن للتنمــية الشــاملة جوانــب اجتماعــية واقتصــادية    

دامة البيئية والسعي   وذكـرت احلاجـة إىل مراعاة االست      . وبيئـية 
إىل احلفـاظ عـلى املوارد الطبيعية واملضي يف ترشيد االستفادة           

 .منها

ــبديلة       -١٦ ــية ال ــية التنم ــلى أمه ــتحدثني ع وأكــد بعــض امل
وقيل إن  . الوقائـية نظـرا إلمكانية إزاحة الزراعة غري املشروعة        

التنمـية البديلة الوقائية تشمل التنمية االقتصادية واحلفاظ على         
) اخلدمـــات(يـــئة، والـــبىن التحتـــية الطبيعـــية والـــبىن التحتـــية الب

االجتماعـية ومكافحـة تعـاطي املخـدرات، واحلـد مـن الطلب             
 .غري املشروع عليها، وجانب إنفاذ القوانني

وجــــرى التأكــــيد عــــلى ضــــرورة اســــتمرار رصــــد   -١٧
ــبديلة   ــية ال ــرامج التنم ــة   . واســتعراض ب وأشــري أيضــا إىل أن مث

وينبغي أال . د وتقييم ذاتية يف املشاريعحاجـة لوجود آلية رص    
يركــز التقيــيم عــلى مؤشــرات األثــر االقتصــادي كــالدخل،       
فحسـب، بـل يـراعي أيضـا مؤشـرات اجتماعية، مثل ظروف             

 .املعيشة

وأشـــار بعـــض املمـــثلني إىل أنـــه مـــع التســـليم بقـــيمة  -١٨
ــيا    ــة مل تســتغل إال جزئ ــإن إمكاناهتــا الكامل ــبديلة ف . التنمــية ال

ــبغي أ ــدروس املســتفادة    وين ــد ال ن ينصــب التركــيز عــلى حتدي
ــيدة ــية  . واملمارســـات اجلـ ــنظمات الدولـ ــنظر املـ ــبغي أن تـ وينـ

والثنائـية والوطنـية يف ختصـيص مـزيد من األموال لبناء الدراية            
 .والقدرات يف جمال التنمية البديلة

وقـدم اقـتراح يدعو إىل إجراء تقييم مواضيعي للتنمية      -١٩
ــه بــ   ــبديلة يضــطلع ب ــية   ال ــبة الدول ــتحدة للمراق رنامج األمــم امل

ويشـمل هـذا برامج التنمية البديلة على الساحة         . لـلمخدرات 
ــية    ــية والدول ــنفذها الوكــاالت الوطن ــية، الــيت ت ويشــمل . العامل

التقيـيم أيضـا حبـث أثـر التنمـية البديلة كي ميكن حتديد أفضل               
أن وينبغي  . املمارسـات والظـروف املالئمـة لتنمية بديلة فّعالة        

تــتخذ الــدول األعضــاء قــرارا بشــأن اآللــية الــيت تضــطلع هبــذا   
 .التقييم

  
 االجراء الذي اختذته اللجنة -باء
 ١٥ املعقودة يف    ١٢٢٣اعـتمدت اللجنة يف جلستها       -٢٠
دور التنمية  " مشـروع قرار منقحا عنوانه       ٢٠٠٢مـارس   /آذار

ــائ  ــتعــــاون االنــمـ ــبديلـــة يف مكافحــــــة املخـــــدرات والـ " يالـ
(E/CN.7/2002/L.21/Rev.1) مقدمـــا مـــن اســـبانيا واكـــوادور 

ــران     ــيا واندونيســيا وأنغــوال واي ) االســالمية-مجهوريــة(وأملان
وايرلـندا وايطالـيا وباكسـتان والـربتغال وبوليفيا وبريو وتايلند      
ومجهوريـــة مقدونـــيا اليوغوســـالفية ســـابقا وجـــنوب افريقـــيا  

وغامبــيا وفنلــندا  والدامنــرك والســنغال وســوازيلند والســويد    
وفييـت نـام وكولومبـيا ومصــر واملغـرب واملكسيك واململكة            
ــيامنار     ــمالية ومــ ــندا الشــ ــى وايرلــ ــربيطانيا العظمــ ــتحدة لــ املــ

ــنرويج لالطــالع عــلى نــص هــذا القــرار، انظــر الفصــل    . (وال
 .)٤٥/١٤األول، الباب جيم، القرار 
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 الفصل الثالث

  األعمال التحضريية للجزء الوزاري املزمع                      
عقده يف الدورة السادسة واألربعني للجنة                        
املخدرات، مبا يف ذلك املوضوع الرئيسي                     

 للجزء ومضمونه وتنظيمه              
 

 ١٣ املعقودة يف    ١٢١٨نظـرت اللجـنة أثناء جلستها        -٢١
 مــن جــدول أعماهلــا املعــنون ٤، يف البــند ٢٠٠٢مــارس /آذار

األعمـال التحضـريية لـلجزء الوزاري املزمع عقده يف الدورة           "
لسادسـة واألربعـني للجـنة املخـدرات، مبـا يف ذلك املوضوع             ا

 ".الرئيسي للجزء ومضمونه وتنظيمه

وقـــد حتـــدث يف اجللســـة ممـــثلو كـــل مـــن املكســـيك   -٢٢
والواليـــات املـــتحدة األمريكـــية واململكـــة املـــتحدة لـــربيطانيا  

 .العظمى وايرلندا الشمالية
  

 املداوالت -ألف
 

جلزء الوزاري يوفر فرصة    أشـار أحـد املمثلني إىل أن ا        -٢٣
لتقيـيم االجراءات اليت اختذهتا احلكومات تنفيذا خلطط العمل          
والــتدابري الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  
. العشــرين، املكرســة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العاملــية معــا

وهـو سـيكون مبـثابة مناسـبة لـلحكومات لكـي جتـدد التزامها               
وحتتاج مثل  . األهـداف اليت حددهتا اجلمعية العامة     بالغايـات و  

هـذه املناسـبة إىل مكـان واسع مبا فيه الكفاية الستيعاب مجيع             
ــاركني ــائدة   . املشـ ــتماعات املـ ــدد مـــن اجـ ــيم عـ ــُترح تنظـ واقـ

وأفـــيد بـــأن موضـــوع البحـــث  . املســـتديرة يف هـــذه املناســـبة
ا كم. سـُيحدد أثناء االجتماعات اليت تعقد فيما بني الدورات      

أفــــيد بــــأن الــــتقرير االثناســــنوي لــــلمدير التنفــــيذي بشــــأن  
االجـــراءات الـــيت اختذهتـــا احلكومـــات لتنفـــيذ خطـــط العمـــل  

 .سيكون معروضا على اجلزء الوزاري

ورأى املمـثلون اآلخـرون أنـه ينـبغي استعراض تنظيم            -٢٤
ــائدة       ــتماعات مـ ــد اجـ ــدوا عقـ ــناية، وأيـ ــوزاري بعـ ــزء الـ اجلـ

ذي أحرزته احلكومات يف حتقيق     مسـتديرة للـنظر يف الـتقدم ال       
األهــداف الــيت حددهتــا اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  

ــرين ــتقدمه اجــتماعات      . العش ــذي س ــأن الــتقرير ال ــادوا ب وأف
املـائدة املسـتديرة إىل اجللسـة العامـة سيشـكل التقرير الرئيسي         

ــوزاري ــلجزء ال وأكــدوا عــلى أال يكــون هــناك أي اعــالن   . ل
ــد اجلــزء      ك. سياســي اضــايف  ــوة عق ــثلني بق ــد أحــد املم ــا أي م

 .الوزاري كجزء ال يتجزأ من دورة اللجنة
  
 االجراء الذي اختذته اللجنة -باء
 

 املعقــودة يف ١٢٢٣نظــرت اللجــنة، أثــناء جلســتها     -٢٥
ــارس / آذار١٥ ــنوانه   ٢٠٠٢مـ ــنقح عـ ــرار مـ ــروع قـ ، يف مشـ

األعمــال التحضــريية لــلجزء الــوزاري مــن الــدورة السادســة   "
بعـني للجـنة املخـدرات، املتعلق مبتابعة الدورة االستثنائية      واألر

 شارك  (E/CN.7/2002/L.11/Rev.1)" العشرين للجمعية العامة  
يف تقدميـــه كـــل مـــن األرجنـــتني واســـبانيا وايطالـــيا وبوليفـــيا  

نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم     (وســلوفاكيا والفلــبني  
) صــــني وال٧٧املــــتحدة الــــيت هــــي أعضــــاء يف جمموعــــة الـــــ 

وأبلــغ أحــد ممثــلي . واملكسـيك والواليــات املــتحدة األمريكـية  
 واو مــن امليزانــية ٢٧األمانــة اللجــنة بأنــه مل ُترصــد يف الــباب  

ــترة الســنتني   ــربناجمية لف ــوارد لتغطــية  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ال  أي م
وقـال انـه يف ضوء عمليـات خدمات        . االحتـياجات االضـافية   

، حيث  ٢٠٠١-٢٠٠٠املؤمتـرات الـيت شـهدهتا فـترة السنتني          
ــن يكــون مــن املمكــن       ــنفقات، ل ــادة كــبرية يف ال ســجلت زي
اسـتيعاب االحتياجات االضافية إىل خدمات املؤمترات املترتبة        
عــلى الطلــبات الــواردة يف مشــروع القــرار املــنقح، بــل يــتعني  
تغطــية تلــك االحتــياجات مــن اعــتمادات اضــافية ترصــدها       

ــة  ــية العام ــك، جــرى تعديــ   . اجلمع ــلى ذل ــناء ع ل مشــروع وب
القــرار املــنقح لكــي ال تكــون هــناك احتــياجات إىل خدمــات  
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املؤمتـرات يلـزم تغطيـتها باعـتمادات اضـافية ترصـدها اجلمعية             
 .العامة

ــرار     -٢٦ واعــتمدت اللجــنة يف اجللســة ذاهتــا مشــروع الق
لالطـالع عـلى الـنص، انظر الفصل       . (املـنقح، بصـيغته املعدلـة     

 .)٤٥/٧األول، الباب جيم، القرار 
  

 الفصل الرابع
 

متابعـة الـدورة االستثنائيـة العشريـن            
نظرة جمملة عامة والتقدم         : للجمعية العامة   

احملرز يف حتقيق الغايات واألهداف لعامي             
، احملـددة يف االعـالن      ٢٠٠٨ و٢٠٠٣

السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف             
 دورهتا االستثنائية العشرين       

 
 املعقــودة يف ١٢١٥جلســتها نظــرت اللجــنة، أثــناء    -٢٧
ــتها / آذار١١ ــارس وجلســــــ ــودة يف ١٢١٨مــــــ  ١٣ املقعــــــ
 مـن جـدول أعماهلا، املعنون       ٥، يف البـند     ٢٠٠٢مـارس   /آذار

نظــرة : مــتابعة الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية العامــة  "
جمملة عامة والتقدم احملرز يف حتقيق الغايات واألهداف لعامي         

ــددة يف اال٢٠٠٨ و٢٠٠٣ عـــــالن السياســـــي الـــــذي  ، احملـــ
". اعـــتمدته اجلمعـــية العامـــة يف دورهتـــا االســـتثنائية العشـــرين 

وللـنظر يف هـذا البـند، كـان معروضا على اللجنة تقرير املدير              
التنفـيذي عـن مـتابعة خطـة العمـل بشأن التعاون الدويل على              
ابـادة احملاصـيل املخـــدرة غري املشروعــة وبشأن التنمية البديلة     

)E/CN.7/2002/6.( 

نيابة عن الدول األعضاء (وأدىل بكـلمة ممـثلو اسـبانيا      -٢٨
ــاد األورويب     ــاء يف االحتـ ــي أعضـ ــيت هـ ــتحدة الـ ــم املـ ) يف األمـ

ــران      ــة ايـ ــند ومجهوريـ ــوادور وتايلـ ــيك واكـ ــيا واملكسـ وتركـ
ــيا وســـلوفاكيا    االســـالمية واالحتـــاد الروســـي وجـــنوب افريقـ

وقدم . تونياوأدىل بكـلمة أيضا مراقب اس    . وفـنـزويال والـيابان   

ــيا عرضــا مسعــيا  بصــريا عــن االجــراءات الــيت   - ممــثل كولومب
 .اختذهتا حكومته لتنفيذ خطة العمل

  
 املداوالت 

 
أُبلغـــت اللجـــنة باالجـــراءات املـــتخذة عـــلى الصـــعيد  -٢٩

الوطــين لتنفــيذ خطــط العمــل والــتدابري الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية 
ــرين  ــتثنائية العشـ ــا االسـ ــة يف دورهتـ ــا. العامـ ر عـــدد مـــن وأشـ

املمـثلني، بصـفة خاصـة، إىل املـوارد اليت استثمرهتا حكوماهتم            
يف تنفـــيذ خطـــة العمـــل بشـــأن الـــتعاون الـــدويل عـــلى ابــــادة 

قرار (احملاصـيـل املخــدرة غيـر املشروعة وبشأن التنمية البديلة          
وقـــد حظيـــت املـــبادرات ).  هـــاء٢٠/٤-اجلمعــية العامـــة د إ 

ة الــيت قدمــتها املــنظمات املــتخذة بــالدعم عــن طــريق املســاعد 
وأشاد عدة ممثلني باليوندسيب على   . الدولـية واملصادر الثنائية   

مـا قدمـه مـن مسـاندة إىل حكومـاهتم دعمـا للتنمية البديلة يف                
املـناطق الـيت تعـاين مـن زراعـة احملاصـيل املخـدرة بصـورة غري                 

ــته     . مشــروعة ــذي حقق ــنجاح ال ــغ بعــض املمــثلني عــن ال وأبل
 الـــتزامها الثابـــت بالتنمـــية الـــبديلة    حكومـــاهتم مـــن خـــالل  
وأشـارت ممـثلة أحـد البلدان إىل أن         . واسـتثمار مواردهـا فـيها     

ــن خــربات       ــا اكتســبته م ــلى اســتعداد لتقاســم م ــتها ع حكوم
ــبلدان       ــع الـ ــبديلة مـ ــية الـ ــيدان التنمـ ــة يف مـ ــارف ناجحـ ومعـ

 .األخرى

وأشـار عـدة ممـثلني إىل أن اسـتراتيجية املراقبة الوطنية          -٣٠
هنـم قد أخضعت للمراجعة بغية تضمينها خطط العمل         يف بلدا 

والــتدابري الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  
وسـنت تشريعات جديدة لتعزيز التعاون القضائي،       . العشـرين 

ــبة        ــية ملراق ــيات الدول ــيذ االتفاق ــري لتنف ــك اختــاذ تداب ــا يف ذل مب
ملتحدة ملكافحة  املخـدرات، وال سـيما أحكـام اتفاقـية األمـم ا           

االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية لســنة  
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وأعـيدت هـيكلة السلطات القضائية لكي تكون          )٥٨(.١٩٨٨
ــدة  . يف وضــع أفضــل للتصــدي ملشــكلة املخــدرات     ــغ ع وأبل
 .ممثلني عن التدابري املعتمدة ملواجهة غسل األموال

على الصعيد  وأشـار عدة ممثلني إىل املبادرات املتخذة         -٣١
. االقلــيمي لــتعزيز الــتعاون عــلى مواجهــة مشــكلة املخــدرات  

كمـا أشري إىل اجلهود املشتركة اليت بذلتها الدول األعضاء يف           
والصـني سعيا وراء    ) آسـيان (رابطـة أمـم جـنوب شـرق آسـيا           

 ٢٠١٥جعـل مـنطقة آسـيان خالـية من املخدرات حبلول عام             
 أن آلــيات وأوضــحوا. مــن خــالل تنفــيذ خطــة عمــل اقليمــية 

ــبة املخــدرات     ــتفاهم دون االقليمــية ملراق أخــرى، كمذكــرة ال
الـيت وقّعـت عليها تايلند ومجهورية الوس الدميقراطية والصني        
ــد أدت إىل     ــيامنار واليوندســيب، ق ــام وكمــبوديا وم وفييــت ن
تعزيـز الـتعاون عـلى صـعيد العملـيات، األمـر الذي أفضى إىل           

ــادة يف املضــبوطات مــن املخــدر   ات ويف اعــتراض حــدوث زي
عملــيات غــري مشــروعة تضــطلع هبــا شــبكات رئيســية لالجتــار 

ويف اطــار جمموعــة الســتة  . بــاملخدرات ويف مراقــبة الســالئف 
زائـد اثـنني الـيت تضـم كـال مـن أوزبكسـتان ومجهوريـة ايران                 
االســالمية وباكســتان وتركمانســتان والصــني وطاجيكســتان   

تماد خطـة عمل    واالحتـاد الروسـي والواليـات املـتحدة، مت اعـ          
. اقليمــية للتصــدي ملشــكلة املخــدرات الناشــئة مــن أفغانســتان 

وعقـدت فـيما بعد اجتماعات لدول جمموعة الستة زائد اثنني     
ــية، وخصوصــا       ــيذ خطــة العمــل االقليم ــتابعة تنف مــن أجــل م
لـتعزيز تقاسـم املعلومـات وتطويـر التدريـب احلاسـويب وتعزيز             

أمــا يف املــناطق . خلــلمراقــبة الســالئف، وال ســيما اهنــيدريد ا 
ــوزاري     األخــرى، فقــد عقــدت اجــتماعات عــلى املســتوى ال
ــزة انفــاذ القوانــني وأســهمت يف        لتشــجيع الــتعاون بــني أجه

 .حتقيق جناحات يف العمليات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة    (58)
 ٢٥ؤثرات العقلية، فيينا، االجتار غري املشروع يف املخدرات وامل

، اجمللد ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠-نوفمرب/تشرين الثاين
 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (األول 

وأعـــرب عـــدة ممـــثلني عـــن انشـــغال حكومـــاهتم ازاء  -٣٢
وأعـربوا عـن دعمهم لالدارة االنتقالية       . الوضـع يف أفغانسـتان    

وا اليوندسـيب إىل مواصلة القيام بدور فعال يف         األفغانـية ودعـ   
دعـم املـبادرات الرامية إىل التصدي لزراعة خشخاش األفيون          

وجرى التعبري عن دعم قوي للمبادرة      . بصـورة غـري مشروعة    
 .اليت اختذها اليوندسيب لرصد زراعة خشخاش األفيون

وأشـار عـدة ممـثلني إىل اجلهـود اليت تبذهلا حكوماهتم             -٣٣
ــيذ ــية     لتنف  خطــة العمــل ملكافحــة صــنع املنشــطات األمفيتامين

وســـالئفها واالجتـــار هبـــا واســـاءة اســـتعماهلا عـــلى حنـــو غـــري  
وأوضحوا ).  ألف ٢٠/٤-قـرار اجلمعـية العامـة د إ       (مشـروع   

أن املنشــطات األمفيتامينــية أصــبحت تشــكل مصــدر انشــغال  
رئيسـي للعديـد من بلدان جنوب شرق آسيا كما أشاروا إىل            

ــبادرات ــلى التصــدي     امل ــتعاون ع ــتعزيز ال ــتخذة ل ــية امل  االقليم
 .للخطر الذي متثله تلك املواد

وأكــد عــدد مــن املمــثلني أن خفــض الطلــب عــلى        -٣٤
املخــدرات ال يــزال يشــكل املرتكــز األساســي للــنهج املــتوازن 
الـــذي دعـــت الـــيه اجلمعـــية العامـــة يف دورهتـــا االســـتثنائية       

تدابري املتخذة ملواجهة   وأبلـغ عـدة ممـثلني اللجـنة بال        . العشـرين 
ــية      ــني نوعـ ــريق حتسـ ــن طـ ــم عـ ــدرات يف بلداهنـ ــاطي املخـ تعـ
اخلدمـات املقدمـة يف جمـاالت الوقايـة مـن املخدرات واملعاجلة             

وأشــاروا إىل األولويــة املــتزايدة املعطــاة مــن   . واعــادة التأهــيل
ــلخطر       ــة لـ ــئات املعرضـ ــتهدف الفـ ــيت تسـ ــربامج الـ ــالل الـ خـ

 .كاألطفال والشباب
  

 خلامسالفصل ا
 

خفـض الطلــب على املخــدرات غــري                     
 املشروعة     

  
 املعقــودة يف ١٢٢٠نظــرت اللجــنة، أثــناء جلســتها     -٣٥
 مـــن جـــدول أعماهلـــا، ٦، يف البـــند ٢٠٠٢مـــارس / آذار١٤
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خطــة العمــل  ) أ: (خفــض الطلــب عــلى املخــدرات  "املعــنون 
لتنفـيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على         

الوضـع العـاملي فـيما يتعلق بإساءة استعمال         ) ب(ت؛  املخـدرا 
/ املخــدرات، وخاصــة انتشــار فــريوس نقــص املــناعة البشــرية   

عن طريق  ) اإليدز وفريوسه (مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسب        
وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الوثيقــتان  ". احلقــن بــاملخدرات

 :التاليتان

تقريــر مــن األمانــة عــن الوضــع العــاملي فــيما   )أ( 
يــتعلق بإســاءة اســتعمال املخــدرات، وخاصــة انتشــار فــريوس  

اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقـص املـناعة البشـرية     
ــه ــدرات   ) وفريوسـ ــن املخـ ــريق حقـ ــن طـ  E/CN.7/2002/2(عـ

 ؛)Corr.1 و

تقريــر املديـــر التنفــيـذي عـــن وقايــة الشــباب   )ب( 
وقــــات الفـــــراغ مــــن تـنـــاول العقاقـيـــــر الترفـيهـــي وفـــي أ       

)E/CN.7/2002/3.( 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـتقرير األمانـة عن مداوالت             -٣٦
 من جدول ٦اللجـنة اجلامعـة، الـيت كانت قد نظرت يف البند            

ــية املعقودتـــني يف    ــتيها األوىل والثانـ ــناء جلسـ ــال أثـ  ١١األعمـ
ــه    . ٢٠٠٢مــارس /آذار ــيان أدىل ب وأحاطــت اللجــنة عــلما بب

التنفــيذي لــربنامج األمــم املــتحدة املشــترك املعــين نائــب املديــر 
متالزمة نقص املناعة املكتسب    /بفـريوس نقـص املناعة البشرية     

بشـأن مسألة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    ) يونـايدز (
وألقى كلمة ممثلو   . لدى متعاطي املخدرات  ) فـريوس اإليـدز   (

 املتحدة  نـيابة عـن الـدول األعضاء يف األمم        (كـل مـن اسـبانيا       
ــاد األورويب  ــاء يف االحتـ ــوادور ) الـــيت هـــي أعضـ ــر وإكـ ومصـ

ــيا وباكســتان      ــيجرييا والصــني وأســتراليا وترك ــيالروس ون وب
والواليـات املـتحدة ومجهوريـة ايران االسالمية واليابان واهلند      

 وكولومبيا  فاسووافريقـيا واسـبانيا وكندا والربازيل وبوركينا        
 وهولـــندا واململكـــة  وكوبـــا وفرنســـا والـــيونان واملكســـيك   

كمـــا ألقـــى كـــلمة املراقـــبون عـــن اســـرائيل وبـــنما  . املـــتحدة
     .وهنغاريا وميامنار ونيوزيلندا

 املداوالت   -ألف
 

ــيت ناقشــتها اللجــنـة      -٣٧ ــتداخل بــني املســائل ال بســبب ال
 ،٦ من البند    )ب( و) أ(اجلامعــة فــي إطـار البنديـن الفرعيني        
ين الفرعـيني بالــتزامن يف  جـرت املـداوالت بشـأن هذيـن البـند     

وجـرى التـنويه بأن التقرير السنوي لألمانة        . اجللسـات العامـة   
عـن الوضـع العاملي فيما يتعلق باساءة استعمال املخدرات هو           

وجدد كثري من الوفود    . وثـيقة قـّيمة لتيسـري مناقشـات اللجنة        
تأكـيد الـتزام حكومـاهتم بـاإلعالن اخلـاص باملبادئ التوجيهية            

مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة ( عــلى املخــدرات خلفــض الطلــب
وخطــة العمــل لتنفــيذ اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ  ) ٢٠/٣-إ د

مرفق قرار اجلمعية   (التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات       
ــة  ــبة    )٥٤/١٣٢العامـ ــتوازن يف مراقـ ــج مـ ــتحداث هنـ ، وباسـ
وسـلّم أيضـا على نطاق واسع بأمهية مسألة اإلصابة          . العقـاقري 

يــدز بــني مــتعاطي العقــاقري، وأثــين عــلى الــيونايدز  بفــريوس اإل
ــنة  ــداوالت اللجــ ــهامه يف مــ ــنة  . إلســ ــالغ اللجــ ــرى إبــ وجــ

بالــتطورات الراهــنة فــيما يــتعلق بــتعاطي املخــدرات والــردود   
 .على تلك التطورات يف شىت البلدان

  
التقرير عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي  -١  

 املخدرات
 

ــثل لألما  -٣٨ ــغ مم ــتعلق     أبل ــيما ي ــاملي ف ــة عــن الوضــع الع ن
بـتعاطي املخـدرات، مـع اإلشـارة خصوصـا إىل انتشار اإليدز             

ولوحــظ أن تقريــر . وفريوســه عــن طــريق احلقــن بــاملخدرات  
يستند ) Corr.1 و E/CN.7/2002/2(األمانـة عن هذا املوضوع      

ــنوية      ــتبيان الــتقارير الس ــردود عــلى اس ، )اجلــزء الــثاين (إىل ال
وأوضح .  مـن مصـادر أخـرى مشـار إليها         مدعومـة مبعلومـات   

ممــثل األمانــة أن نســبة الــردود عــلى اســتبيان الــتقارير الســنوية 
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ــثاين( ــيلة وأن املعلومــات املقدمــة مل تكــن   ) اجلــزء ال كانــت قل
وألقى ممثل األمانة الضوء على بعض اخلطوات       . دائمـة كاملـة   

ــدول        ــن ال ــتقارير م ــدمي ال ــيت اختــذت لتحســني تق امللموســة ال
ء، مـثل الصـيغة املـنقّحة واملبّسطة اجلديدة من استبيان           األعضـا 

ــبلدان الــيت يقــدم     ــتقارير الســنوية، واملســاعدة املقدمــة إىل ال ال
ــتقدير مــدى       ــاملي املعــين ب ــربنامج الع ــيا ال ــيها حال اخلدمــات إل

وأضاف أن الدول األعضاء ميكنها     . ظاهـرة تعاطي املخدرات   
ــعيد      ــلى الصـ ــا عـ ــيق جهودهـ ــالغ بتنسـ ــني اإلبـ ــين حتسـ الوطـ

ــة      ــيق مــع األمان ــتعاون الوث ــية لل ــة تقن ــتحديد جهــات حموري وب
 .بشأن املسائل املضمونية

ولوحــظ أن الــتقرير عــن الوضــع العــاملي فــيما يــتعلق    -٣٩
بإســاءة اســتعمال املخــدرات يــلخص األمنــاط واالجتاهــات يف  

ولوحظ أيضا أن أمناط تعاطي اهلريوين      . جمـال تعـاطي العقاقري    
 كـثري من املناطق اليت يوجد فيها استقرار         ال تـزال مسـتقرة يف     

ــتزايد بشــأن       ــق م ــل، ولكــن أُبــدي قل ســكاين مــنذ زمــن طوي
. انتشـار الـتعاطي بـني فـئات جديـدة، وخصوصـا فئة الشباب             

ــق بســبب ارتفــاع معــدالت      كمــا أُبــدي قــدر كــبري مــن القل
الـتعاطي يف آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية واالحتاد الروسي،         

يزال تعاطي   وال. بـني وبـاء اإليـدز وفريوسه      واالرتـباط بيـنه و    
الكوكـايني مشـكلة املخـدرات الرئيسـية يف القارة األمريكية،           
مـع ازدياد تعاطيه يف بعض أحناء الكاريبـي وأمريكا الوسطى،          
حيـث تبـّين مـن خـالل بـيانات بعض االستقصاءات املدرسية             

كمـا تشـري تقاريـر واردة من        . وجـود معـدالت تعـّرض عالـية       
ا الشـمالية إىل اسـتقرار معــدالت الـتعاطي بـل تناقصــها     أمـريك 
ــزال  وعــلى الصــعيد العــاملي، ال . هــناك القّنــب املخــدر غــري  ي

املشـروع املـتعاطى عـلى أوسع نطاق، وقد أبلغ معظم البلدان         
أما ازدياد تعاطي امليتامفيتامني    . عـن استقرار أو تناقص معدله     

ي آسيا،  فهـو مدعـاة إىل القلـق بصـفة خاصـة يف جـنوب شرق              
ويــبدو أن تعــاطي عقــار . حيــث لوحــظ اجتــاه صــاعد مســتمر

أخــذ يتفشــى إىل مــناطق أخــرى، وأخــذ ) إكستاســي(النشــوة 
ــريكا     ــة يف أمـ ــفة خاصـ ــق بصـ ــو إىل القلـ ــا يدعـ ــكّل اجتاهـ يشـ

 االنتشارولكن واسع    امستقرالشـمالية، يف حـني ظـل املعـدل          
 .يف أوروبا

  
 مجع البيانات وتقييمها -٢  
 

ــىن ال -٤٠ ــدم مــن      أث ــتقرير املق ــلى ال ــن املمــثلني ع ــد م عدي
األمانـــة عـــن الوضـــع العـــاملي فـــيما يـــتعلق بإســـاءة اســـتعمال  
ــيب يف      ــدور اليوندسـ ــيدهم لـ ــن تأيـ ــربوا عـ ــدرات، وأعـ املخـ
مواصـلة مجـع البـيانات عـن تعاطي املخدرات وتقدمي التقارير            
عـــنها، وخصوصـــا البـــيانات العاملـــية املســـتمدة مـــن اســـتبيان  

وأُبـرزت يف هذا السياق أيضا فائدة التقرير    . يةالـتقارير السـنو   
االثناسـنوي املدمـج لـلمدير التنفـيذي عـن تنفيذ نتائج الدورة             
االسـتثنائية العشرين للجمعية العامة، املكّرسة ملواجهة مشكلة    

وأكـد ممثل أستراليا على أمهية امتثال       . املخـدرات العاملـية معـا     
جــب اإلعــالن السياســي الــدول اللــتزاماهتا بــتقدمي الــتقارير مبو

الـذي اعـتمدته اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االستثنائية العشرين             
وكذلـك بالرد على االستبيانات     ،  )٢٠/٢-إ مـرفق القـرار د    (

يف الوقـت املناسـب إلتاحة اجملال لليوندسيب لتحليل البيانات          
 .املستخلصة واعداد التقارير عنها

ن االحتـــاد والحـــظ ممـــثل اســـبانيا، مـــتحدثا نـــيابة عـــ  -٤١
ــتقارير     ــتبيان الـ ــلى اسـ ــردود عـ ــدل الـ ــاض معـ األورويب، اخنفـ
الســنوية، لكــنه أعــرب عــن اعــتقاده بــأن معــدالت الــردود        
ستتحسـن لـدى اسـتخدام الصيغة املنقّحة من استبيان التقارير          

وقــال إن االحتــاد األورويب يشــجع   ). اجلــزء الــثاين (الســنوية 
 تقدمي الدول   اليوندسـيب عـلى مواصلة جهوده النشطة لتيسري       

ــة عــن األمنــاط واالجتاهــات يف جمــال     ــنها وبدق ــتقارير يف حي ال
ــاطي املخــدرات  ــه ســوف     . تع ــثل تركــيا اللجــنة بأن ــلم مم وأع

ــة      ــيب، دراســ ــن اليوندســ ــاعدة مــ ــيا، مبســ ــرى يف تركــ ُتجــ
استقصــائية وطنـــية عـــن طبــيعة تعـــاطي املخـــدرات ومداهـــا،   

مية وستشـكّل تلـك الدراسـة جـزءا مهمـا مـن جهود بلده الرا              
إىل حتقــيق األهـــداف املــتوخاة يف اإلعـــالن اخلــاص باملـــبادئ    

ونّوه ممثل نيجرييا   . التوجيهـية خلفـض الطلـب على املخدرات       
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بـأن دراسـة تقديـر سـريع لـتعاطي املخـدرات أجريـت مؤخرا               
وقـد أثارت تلك    . يف بلـده وفـرت لـلحكومة معلومـات قـّيمة          

 حملية غري   الدراسـة مسـألة تـتعلق بتـناول الشـباب مواد إدمانية           
ــبة، ممــا يعتــرب جمــاال مهمــا يتطلــب املــزيد مــن      خاضــعة للمراق

 .التقّصي من جانب منظمة الصحة العاملية

وأشار العديد من املمثلني إىل ما لشبكات املعلومات         -٤٢
التقنـية واجلهــات احملوريـة الوطنــية مـن أمهــية يف متكـني الــدول     

ات تعاطي  مـن حتسـني مجـع وحتلـيل البيانات عن أمناط واجتاه           
وأشـارت اللجـنة اجلامعـة، يف تقريـرها إىل التأييد           . املخـدرات 

الـذي نالـته آلـيات التنسـيق تلـك يف العديد من القرارات اليت               
اعـتمدهتا اللجـنة، وإىل أن تلـك اآللـيات ميكن أن تؤدي دورا       
ــتقارير    ــتبيانات الـ ــلى اسـ ــردود عـ ــية الـ ــا يف حتســـني نوعـ مهّمـ

نوب أفريقيا اللجنة بأن مجع     وأبلـغ ممـثل مجهورية ج     . السـنوية 
البــيانات هــو عنصــر أساســي يف االســتراتيجية الوطنــية بشــأن   

وذكــر أن قـــيمة مجــع البـــيانات لـــتوفري   . املخــدرات يف بلـــده 
املعلومـــات للـــردود تتـــبّدى يف اســـتبانة جـــيوب صـــغرية مـــن  

. مـتعاطي املخـدرات بـاحلقن أخذت تنشأ يف املناطق احلضرية          
اقــب عــن بــنما عــن إنشــاء جهــات  وأبلــغ ممــثل اكــوادور واملر

حموريـة وطنـية جلمـع البـيانات، وأكـدا أمهية املشاركة يف آلية              
اإلبـالغ اإلقليمية اليت تضطلع بتنفيذها جلنة البلدان األمريكية          

. ملكافحـة تعـاطي املخـدرات، الـتابعة ملنظمة الدول األمريكية          
 وتتـيح تلـك اآلليات للبلدان أن تتشارك يف اخلربات وتوفر هلا           

وأشار ممثال اسبانيا ومصر إىل     . منـاذج مشتركة جلمع البيانات    
ضـرورة تقـدمي البـيانات يف حيـنها عـن االجتاهـات اجلديدة يف         

وأعلم ممثل  . جمـال تعـاطي املخـدرات، وخباصـة لـدى الشباب          
ــاق أنشــطته         ــيع نط ــلى توس ــل ع ــده يعم ــأن بل ــند اللجــنة ب اهل

تزامه املستمر  اخلاصـة جبمع البيانات، باعتبار ذلك جزءا من ال        
ــلى       ــب ع ــية خلفــض الطل ــبادئ التوجيه ــاإلعالن اخلــاص بامل ب

ونوهـت ممـثلة الواليـات املتحدة أيضا بأمهية مجع          . املخـدرات 
البــيانات؛ وأضــافت أن األنشــطة اخلاصــة باألحبــاث ســوف      

ــادة االســتثمار يف     ــبار ذلــك جــزءا مــن زي ــالدعم باعت حتظــى ب
 .أنشطة خفض الطلب على املخدرات

  
 اطي الشباب العقاقري لغرض الترفيهتع -٣  
 

أُثِِــىن عــلى املديــر التنفــيذي ملكتــب مراقــبة املخــدرات  -٤٣
ومـنع اجلـرمية للتقرير الذي قّدمه عن وقاية الشباب من تناول            

. (E/CN.7/2002/3)العقـــاقري الترفـــيهي ويف أوقـــات الفـــراغ    
والحـظ ممثل اسبانيا أن أمناط التعاطي تتغري بسرعة وأن ذلك           

ــدة وإلتاحــة    يســت ــة نظــم لكشــف االجتاهــات اجلدي دعي إقام
ونّوه أيضا بأن التشارك يف     . اجملـال لتطوير ردود مناسبة عليها     

اخلـربات، وخباصـة مـع البلدان اليت تعترب تلك الظاهرة جديدة            
وقـيل إنه ينبغي    . بالنسـبة هلـا، هـو وسـيلة قـّيمة بصـفة خاصـة             

ار واستبانة  لليوندسـيب أن يقوم بدور حموري يف تشجيع احلو        
وتعمــــيم الــــدروس الــــيت استخلصــــتها الــــدول األعضــــاء يف  
ــة عــلى مشــاكل تعــاطي العقــاقري لــدى     اســتحداث ردود فّعال

ومـن تلـك الردود إشراك مراكز الترفيه واجملتمعات         . الشـباب 
ونّوهت ممثلة  . احمللـية واألسر واملدارس وأجهزة إنفاذ القوانني      

 تعلّقهــا حكومــة بلدهــا الواليــات املــتحدة أيضــا باألمهــية الــيت
وقالت إنه، مع أن املدير التنفيذي ذكر يف        . عـلى تلك املسألة   

تقريــره أن تعــاطي املخــدرات غــري املشــروعة قــد أصــبح أكــثر 
ــة      ــإن حكومـ ــباب فـ ــن الشـ ــي مـ ــيار الرئيسـ ــدى التـ ــا لـ رواجـ

ــتحدة ال  ــات امل ــيع تعــاطي      الوالي ــرة تطب ــبل فك تشــجع أو تق
ضرر اليت تشجع على ذلك     العقـاقري، وال تؤيد جهود تقليل ال      

ــيع ــية    . التطب ــئة الدول ــد الواليــات املــتحدة أيضــا رأي اهلي وتؤي
ملراقــبة املخــدرات بــأن أي حماولــة لالســتهانة خبطــورة ظاهــرة  
تعــاطي املخــدرات أو الــتهوين مــن شــأهنا أو جتاهــلها بتســمية  

ــتعاطي  ــناول املخــدرات"هــذا ال " اســتهالك املخــدرات"أو " ت
 ويف بــيان مقــدم بالنــيابة عــن االحتــاد  .ينــبغي مقاومــتها بشــدة

ــاطي     ــكلة تعــ ــاثل إزاء مشــ ــق ممــ ــن قلــ األورويب، أعــــرب عــ
املخــدرات لــدى الشــباب وكذلــك تصــّور تعــاطي املخــدرات 

وشـدد املراقب عن إسرائيل أيضا على       . وكأنـه سـلوك عـادي     
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القلـق بشـأن االجتاهـات اجلديدة يف تعاطي املخدرات، ومنها           
، )”rave culture“" ( الصــاخبةثقافــة االحــتفاالت"مــا يســمى 

، وازديـــــاد تعـــــاطي )إكستاســـــي(وتوافـــــر عقـــــار النشـــــوة 
وأعيد اإلعراب عن االعتقاد بأن الزخم الرئيسي       . الكوكـايني 

لألنشـطة املـتوخاة جيـب أن ينصـب عـلى تكوين موقف لدى              
ويف حــال . الشــباب يســاعد عــلى رفــض تعــاطي املخــدرات   

.  العـالج للشباب   اإلخفـاق يف ذلـك، فـيلزم التوسـع يف توفـري           
ونـّوه املراقب عن هنغاريا بأمهية تزويد الشباب مبهارات اختاذ          
ــناع      ــتفادوا مشــاكل املخــدرات، وأمهــية إق ــرارات لكــي ي الق

 .الشباب مبناقشة مشاكلهم مع البالغني
  
 املعاجلة وإعادة التأهيل -٤  
 

ــرامج      -٤٤ ــغ عــدة ممــثلني عــن وضــع اســتراتيجيات وب أبل
 بشــأن املعاجلــة وإعــادة التأهــيل أو حتديــث   وطنــية يف بلداهنــم
ــنها  ــودة مـ ــبطة   . املوجـ ــعوبات املرتـ ــري إىل الصـ ــني أشـ ويف حـ

ــات املعاجلــة      ــتطوير خدم ــة ل ــوارد الالزم ــاع مســتوى امل بارتف
وإعـــادة التأهـــيل، وبضـــرورة توســـيع نطـــاق هـــذه اخلدمـــات 
لتشــمل املــناطق الــيت تفــتقر إىل خدمــات كافــية، أفــيد بــأن        

ــنويع اخلدمــات   املــبادرات اجلديــدة ــنـزع إىل التركــيز عــلى ت  ت
أما بالنسبة إىل تنويع اخلدمات، فقد وصف   . وتوسـيع نطاقهـا   

ــنما     ممــثلو اكــوادور وجــنوب أفريقــيا ومصــر واملراقــب عــن ب
شـــبكات اخلدمـــات اخلاصـــة مبعاجلـــة اإلدمـــان عـــلى تعـــاطي  
املخــدرات وإعــادة تأهــيل املدمــنني يف بلداهنــم، والــيت تشــتمل 

 خدمات الرعاية الصحية األولية واخلدمات      عـلى جمموعـة من    
القائمـة عـلى اجملتمع احمللي واخلدمات املتخصصة يف العيادات          

وأفــيد بــأن خدمــات . اخلارجــية ومصــّحات اإلقامــة الداخلــية 
املعاجلـة توفـرها املؤسسـات احلكومـية وغـري احلكومية يف كل             
مـن بـنما ومصـر؛ ويف بنما، استخدمت األموال املصادرة من            

ودات املتاجرين باملخدرات ألجل دعم خدمات املعاجلة       موجـ 
وأبلغ . وإعـادة التأهـيل الـيت توفـرها املـنظمات غـري احلكومـية             

ــلى      ــز عـ ــات تركّـ ــر خدمـ ــن تطويـ ــرائيل عـ ــن إسـ املراقـــب عـ

ــنة مــن الســكان، كالنســاء والشــباب     ــياجات شــرائح معي احت
وقــال ممــثل اكــوادور ان حكومــة بلــده أدرجــت يف  . الــيافعني
ــناويل    اســتراتيج ــات ألجــل مت يتها موضــوع اســتحداث خدم

كمـا أبلـغ ممـثل الصـني عن توسيع املرافق       . العقـاقري احملـتجزين   
اخلاصـــة مبعاجلـــة حـــاالت التســـمم اإلدمـــاين وإعـــادة تأهـــيل   
املدمـنني يف بلـده، وكذلـك عن استهالل برنامج بشأن بدائل            
املخــــدرات يف ســــياق خطــــة عمــــل الــــبلد املعنــــية بــــاإليدز  

ال ممــثل اهلــند ان حكومــة بلــده أولــت اهــتماما  وقــ. وفريوســه
كـــبريا للـــتدخالت القائمـــة عـــلى اجملـــتمع احملـــلي، وللتصـــدي 
ــت      ــا أول ــتعاطي املخــدرات، كم ــبطة ب ــية املرت للمشــاكل الطب
ــربها اهلــند يف أمهــية      ــيت تعت اهــتماما كــبريا العــادة التأهــيل، ال

وعرضـت ممثلة الواليات املتحدة     . الوقايـة مـن فـريوس االيـدز       
ــدد    األ ــتها خلفـــض عـ ــّرهتا حكومـ ــيت أقـ ــداف الـ ــية األهـ مريكـ

مـتعاطي املخـدرات يف الـبلد، وهـي تشتمل على تقليص عدد            
 يف املائـــة خـــالل ســـنتني، مث ١٠مـــتعاطي املخـــدرات بنســـبة 

ومن بني  .  سنوات ٥ يف املائة خالل     ٢٥تقلـيص العدد بنسبة     
الــتدابري املعــتزم االضــطالع هبــا للمســاعدة عــلى حتقــيق تلــك    

داف حتقـيق زيـادة هامـة يف الـتمويل من أجل التوّسع يف              األهـ 
وأفـاد ممـثل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بأنه           . خدمـات املعاجلـة   

، حيث  ٢٠٠١حدثـت زيـادة يف الطلب على املعاجلة يف سنة           
ــتعاطي املخــدرات    ــغ عــدد م وأوضــح .  شــخص٣٥ ٠٠٠بل

ــبحوث بشــأن إجيــاد      ــز ال ممــثل اســبانيا أن مثــة حاجــة إىل تعزي
ات مـــن أجـــل الـــتدخل والعـــالج يف وقـــت مـــبكر يف منهجـــي

ــداء       ــن أجــل إس ــية وم ــاطي املنشــطات األمفيتامين حــاالت تع
 .املشورة اىل متعاطي املخدرات ترفيها عن النفس

  
متالزمة نقص املناعة /فريوس نقص املناعة البشرية -٥  

 وتعاطي املخدرات) اإليدز وفريوسه(املكتسب 
 

، "يونـــايدز"ذي لـــربنامج نـــّوه نائـــب املديـــر التنفـــي    -٤٥
بـالدعوة املوّجهة إىل يونايدز للمشاركة يف مداوالت اللجنة،         
فوصـفها بأهنـا جتّسـد ازديـاد أمهية دور اليوندسيب كعضو يف             
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ــايدز والحـــظ أن اليوندســـيب عـــندما انضـــم إىل  . أســـرة يونـ
 كجهـة راعـية مشـاركة، فإنـه بذلك          ١٩٩٩يونـايدز يف عـام      

تعـاطي العقاقري واإلصابة بفريوس   وّجـه رسـالة إىل العـامل بـأن          
ــم        ــدى األم ــق اخلطــرية الشــأن ل ــن دواعــي القل ــدز مهــا م األي

وقــال ان الفضــل يعـــزى إىل كــل أســرة يونـــايدز،     . املــتحدة 
لكـون اليوندسيب أحرز تقدما كبريا يف إدماج أنشطة الوقاية          
مـن فـريوس االيـدز يف املسـار الرئيسي جلدول األعمال بشأن             

قـد صـدر تأكـيد آخـر ملـدى التصميم           و. مكافحـة املخـدرات   
العــاملي عــلى التصــدي لفــريوس االيــدز وتعــاطي املخــدرات،   
ــتثنائية     ــا االسـ ــة يف دورهتـ ــية العامـ وذلـــك مـــن جانـــب اجلمعـ

ــرين الــــــيت عقــــــدت مــــــن    ــة والعشــــ  ٢٧ إىل ٢٥السادســــ
ومع ذلك، حدث يف كثري من أرجاء       . ٢٠٠١يونيه  /حزيـران 

ملوضوع خفض الطلب العـامل تقـّبل جـّيد مـن الناحـية النظرية            
عـلى املخدرات واألضرار املرتبطة بتعاطي املخدرات، بيد أن         
ــف بســبب نقــص اإلرادة       ــلموس ختلّ ــع م ــذا إىل واق ــل ه حتوي

وجيــب أن تعمــل سياســات مكافحــة . االجتماعــية والسياســية
 املخاطر احملتملة يف    - ولـيس زيـادة      -املخـدرات عـلى تقلـيل       

خدرات بفريوس نقص   اإلصـابة، احـتماالت اصابة متعاطي امل      
املــناعة البشــرية، كمــا إن أنشــطة الوقايــة مــن فــريوس االيــدز   
جيــــب أال تــــؤدي، بســــبب اإلمهــــال، إىل الــــترويج لــــتعاطي 

وأشــري إىل ضــرورة الــتعّرف عــلى أوجــه التضــارب   . العقــاقري
احملـتملة بـني هديف خفض تعاطي املخدرات ومكافحة فريوس         

 .االيدز مث التغلب عليها

ــدز   ورّحــب عــ  -٤٦ ــتزام بشــأن االي ــإعالن االل دة ممــثلني ب
وفريوسـه، الـذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية          

واقترح ). ٢٦/٢-مرفق قرار اجلمعية دإ   (السادسـة والعشرين    
ممـثل بـيالروس أن يضطلع اليوندسيب واللجنة بدور فعال يف           

وقـال إن مشـكلة احلقن باملخدرات       . تنفـيذ اإلعـالن املذكـور     
يف بلــده آخــذة يف الــتفاقم، إذ أن مــا يــزيد عــلى ثالثــة أربــاع  
حـاالت اإلصـابة بـااليدز أو فريوسـه ميكن أن ُتعزى إىل تلك              

وأضــاف قــائال ان هــناك حاجــة . الطــريقة يف انــتقال العــدوى

شـديدة إىل الدعـم مـن اليوندسـيب مـن أجـل تـنويع خدمات                
معاجلـــة مـــتعاطي املخـــدرات، كمـــا ان هـــذا الدعـــم موضـــع  

ــبري تر ــدويل   . حيـــب كـ ــتعاون الـ ــة إىل الـ ــا حاجـ ــناك أيضـ وهـ
ــاعدة     ــدمي املسـ ــات وتقـ ــل املمارسـ ــباع أفضـ ــارك يف اتـ والتشـ

ورّحبت ممثلة أستراليا بإسهام يونايدز يف هذه الدورة        . التقنـية 
الراهـنة للجـنة، سواء يف اللجنة اجلامعة أو يف جلسات اللجنة            

 هــي والحظــت أن اإلصــابة بفــريوس االيــدز . بكــامل هيئــتها
وقالت . واحـدة مـن أشـد املخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات         

ــتعاطي املخــدرات       ــة مل ــن معقم ــدات حق ــري مع ــرامج توف ان ب
ــبعه اســتراليا      ــنهج الــذي تت بــاحلقن يشــكل جــزءا هامــا مــن ال

وأوضــح ممــثل . لتخفــيف العواقــب الســيئة لــتعاطي املخــدرات
ض تعاطي الـيابان بـأن ممـا يعـّد مسـاويا يف األمهـية العـناية خبفـ            

. املخـدرات كوسـيلة خلفـض الضرر الذي يسببه هذا التعاطي          
وقـال إن إبـدال إبـر احلقـن لـيس هو احلل الصحيح، بل ميكن                

وهناك أيضا . أن يسـفر هـذا عـن زيـادة يف تعـاطي املخـدرات          
شـكوك يف أن تقلّـل بـرامج إبـدال إبر احلقن من معدل وقوع               

اصة يف البلدان   اإلصـابة بفـريوس االيدز يف األمد الطويل، وخب        
. الـيت تقـل هبـا معـدالت احلقـن باإلبـر بـني متعاطي املخدرات        

وأعـرب ممـثل اهلـند عـن تقديـره الـتام لالهـتمام الـبالغ مبشكلة          
ــه      ــيد أن ــتعاطي املخــدرات، ب ــدز بــني م العــدوى بفــريوس االي
أوضـح أيضـا أ نـه من األمهية بنفس الدرجة التصدي جلوانب             

ــة واملعا    ــثل الوقاي ــثل جــنوب   . جلــةأخــرى أيضــا، م وأشــار مم
أفريقـيا إىل الدور الغالب النتقال العدوى بفريوس االيدز عن          

وقــال إن هــناك حاجــة يف . طــريق االتصــال اجلنســي يف بلــده 
هـذا املضـمار إىل إجراء دراسات من أجل تفّهم أفضل للصلة        
بـني كـل مـن تعاطي املخدرات بدون حقن وتعاطي الكحول      

ــتقال اإلصــابة بفــريوس نقــص   املــناعة البشــرية عــن طــريق  وان
 .االتصال اجلنسي

  



 

43  
 

E/2002/28
E/CN.7/2002/11

 التواصل والتعاون -٦  
 

ــناء      -٤٧ ــتها أثـ ــررت مناقشـ ــيت تكـ ــيع الـ ــني املواضـ ــن بـ مـ
مــداوالت اللجــنة احلاجــة إىل التنســيق والتواصــل بــني الــدول  
األعضـاء لتيسـري وضـع استجابات أفضل خلفض الطلب على            

ض والحــظ املراقــب عــن بــنما، أن بــرامج خفــ     . املخــدرات
ــة       ــن احلكوم ــتكامل ُيشــرك كــال م ــب حتــتاج إىل هنــج م الطل

ومت . وردد مــتحدثون آخــرون هــذا الــرأي   . واجملــتمع املــدين 
أيضـا التأكـيد مـرارا على الدور الذي يستطيع اليوندسيب أن            

ــذا التواصــل    ــثل ه ــه يف تيســري م ــيجرييا   . يؤدي ــثل ن وأهــاب مم
باليوندســيب أن يصــوغ مــزيدا مــن أوجــه الــتآزر يف عملــه       

ن نطاق منظومة األمم املتحدة ومع سائر املنظمات ذات         ضـم 
الصـلة للتصـّدي هلـذه املشـكلة املتفاقمة وإلتاحة اجملال لتعميم            

. أفضـل املمارسـات بطريقة دقيقة ومناسبة من حيث التوقيت         
وأكّـد ممثل باكستان على احلاجة إىل حتديد أولويات ألنشطة          

 وجوب خفـض الطلب ضمن برامج اليوندسيب، وشّدد على  
أن تـويل اللجـنة اهـتماما خاصـة ملشـكلة تعاطي املخدرات يف              
دول العـبور، والعـناية يف الوقـت نفسه بالنظر يف حالة تعاطي             

وأشـــار ممـــثل جـــنوب . املخـــدرات يف العـــامل بطـــريقة مشولـــية
أفريقـيا إىل أنـه ينـبغي إدراج بـرامج خفض الطلب يف الربامج              

حة والـــــرعاية االجتماعـــــية األوســـــع نطاقـــــا املعنـــــية بالصـــــ
االجتماعــية، وأن يتــبع فــيها هنــج يشــمل املشــاركة والشــراكة 

 .مع اجملتمع احمللي على أوسع نطاق
  
إطار أنشطة برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية  -٧  

للمخدرات دعما خلطة العمل ألجل تنفيذ 
اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب 

 على املخدرات
 

ــن     أُشــري -٤٨ ــب م ــلى طل ــناء ع ــّدت، ب ــة أع  إىل أن األمان
اللجـنة، حتلــيال لألنشــطة اجلاريــة بشـأن خفــض الطلــب والــيت   
يتضـــمنها اإلطـــار املفاهـــيمي للتوجـــيه االســـتراتيجي الصـــادر 

مبوجــب اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب  
وتضـــمن . عـــلى املخـــدرات وخطـــة العمـــل لتنفـــيذ اإلعـــالن 

 للواليـــــات املســـــندة إىل اليوندســـــيب التحلـــــيل استعراضـــــا
ــيات    ــيل امليزانـ ــاريع وحتلـ ــميم املشـ ــناظمة لتصـ ــبادئ الـ . وللمـ

ــيل     ــية التحل ــيها عمل وعرضــت االســتنتاجات الــيت خلُصــت إل
ــنواقص       ــيل الـــ ــول حتلـــ ــزت حـــ ــيعيا وتركّـــ ــا مواضـــ عرضـــ

ــية بتطبــيق   . واالحتــياجات وقــد ُحــّددت االســتراتيجيات املعن
راتيجيات تتطلّب قدرا أفضـل املمارسـات مـن حيـث إهنـا اسـت         

ففي جمال مجع املعلومات . إضـافيا مـن التأكـيد يف هذا الصدد     
ــدول األعضــاء باســتثمار      ــيام ال ــية هــي ق كانــت احلاجــة األول
املـوارد يف املشـاريع اجلارية واملشاريع قيد اإلعداد املدرجة يف           

. الـربنامج العـاملي املعين بتقدير مدى ظاهرة تعاطي املخدرات         
صــوص، اعتــرب مــن األولويــات توســيع نطــاق  وعــلى وجــه اخل

العمـــل ليشـــمل كـــال مـــن مشـــال أفريقـــيا والشـــرق األوســـط  
وفيما يتعلق بالوقاية،   . وجـنوب شـرقي آسيا وأمريكا الالتينية      

أشـــري إىل ضـــرورة تعزيـــز األنشـــطة الـــيت تركّـــز عـــلى قابلـــية  
ــطات     ــة واملنشـ ــات اخلاصـ ــلى احلاجـ ــابة، وعـ ــتعّرض لإلصـ الـ

ق هـــذا أيضـــا عـــلى كـــل مـــن املـــبادئ ويصـــد. األمفيتامينـــية
. التوجيهـية بشـأن اتـباع أفضـل املمارسـات وأعمـال املشاريع        

ويف جمــال املعاجلــة وإعــادة التأهــيل، كــان االســتنتاج الرئيســي 
ــه، مــع إحــراز تقــدم يف جمــال أفضــل املمارســات، مثــة      هــو أن

. حاجـة مـلّحة لـزيادة مسـتوى األنشـطة املوضوعية يف امليدان            
ن املسـائل اخلاصة مبعاجلة متعاطي املنشطات   وجـرى أيضـا تبـيّ     

والشـــباب مـــن مـــتعاطي العقـــاقري، باعتـــبارها حاجـــات ذات 
وبـناء علـيه فـإن هـذا جمال تكمن فيه إمكانات كبرية             . أولويـة 

وأما فيما يتعلق بالوقاية من عدوى . مـن أجل تطوير األنشطة   
فـريوس نقـص املناعة البشرية واإليدز، فهناك حاجة إىل زيادة        

كثـــيف ومشـــول األعمـــال املضـــطلع هبـــا، يف حـــني تـــزايدت  ت
األنشـطة استجابة إىل تنامي دور اليوندسيب كجهة مشاركة         

وعلى وجه اخلصوص، أشري إىل     ". يونايدز"يف رعايـة بـرنامج      
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أن هـناك حاجة إىل اختاذ مبادرات يف آسيا الوسطى وجنوب           
 .شرقي آسيا وأجزاء من أوروبا الشرقية

  
 ذي اختذته اللجنةاالجراء ال -باء
 
 ١٥ املعقودة يف    ١٢٢٣اعـتمدت اللجنة يف جلستها       -٤٩
ــارس /آذار اجلهــود " مشــروع قــرار مــنقحا عــنوانه    ٢٠٠٢م

الرامـية اىل تقلـيل أثـر الطلب غري املشروع على املخدرات يف             
ــنظمة  ــرمية املــ ــن  (E/CN.7/2002/L.5/Rev.1)" اجلــ ــا مــ  مقدمــ

ا وأوكرانــــيا  األرجنــــتني واســــتونيا واكــــوادور واندونيســــي   
ــيا     ــة مقدونــ ــيا ومجهوريــ ــريو وتركــ ــيا وبــ ــربازيل وبوليفــ والــ
اليوغوســالفية ســابقا وجــنوب افريقــيا وســلوفاكيا وســلوفينيا   
ــيا وهــنغاريا والواليــات    والســنغال وشــيلي والفلــبني وكولومب

لالطـالع على نص القرار، انظر الفصل       . (املـتحدة األمريكـية   
 .)٤٥/٣األول، الباب جيم، القرار 

واعـــتمدت اللجـــنة يف اجللســـة ذاهتـــا مشـــروع قـــرار  -٥٠
مـتالزمة نقــص  /فـريوس نقـص املـناعة البشـرية    "مـنقحا عـنوانه   

ــناعة املكتســــب  ــه(املــ ــدز وفريوســ ــاطي ) االيــ ــياق تعــ يف ســ
 مقدمـا من األرجنتني    (E/CN.7/2002/L.3/Rev.1)" املخـدرات 

ــيا    ــيا وايطال واســبانيا وأســتراليا واســتونيا واندونيســيا وأوكران
ــ ــيالروس    وال ــندا وب ــا وبول ــربتغال وبلجــيكا وبلغاري ربازيل وال

ــرك      ــيا اليوغوســالفية ســابقا والدامن ــة مقدون ــند ومجهوري وتايل
نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم  (وســلوفاكيا والســودان 

ــية   ـــاء يف جمموعـــة الـــدول االفريقـ ، )املـــتحدة الـــيت هـــي أعضـ
يك السـويد، فييـت نـام وكندا وكولومبيا ولكسمربغ واملكس         

واململكــــة املــــتحدة لــــربيطانيا العظمــــى وايرلــــندا الشــــمالية  
ــيونان    ــندا وال ــندا وهــنغاريا وهول ــنرويج والنمســا ونيوزيل . وال

لالطـالع عـلى نـص القـرار، انظــــر الفصــل األول، البــــاب            (
 .)٤٥/١جيم، القرار 

واعـــتمدت اللجـــنة يف اجللســـة ذاهتـــا مشـــروع قـــرار  -٥١
"  عـلى العقـاقري غـري املشروعة       خفـض الطلـب   "مـنقحا عـنوانه     

(E/CN.7/2002/L.22/Rev.1) مقدمــــا مــــن األردن والــــربتغال 
وبوركيـنا فاسـو وتركـيا واجلماهرييـة العربية الليبية ومجهورية           
مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا والدامنــرك والســودان والســويد  
ــنان ومصـــر       ــيا ولب ــندا وكولومب ــبني وفنل ــا والفل ــيا وغان وغامب

لالطـالع على نص    . (لـنرويج ونـيجرييا والـيمن     واملكسـيك وا  
.) ٤٥/١٥القــرار، انظــر الفصــل األول، الــباب جــيم، القــرار 

ــتحدة        ــات امل ــثلة الوالي ــت مم ــرار أدل ــذا الق ــتماد ه وعقــب اع
بكـلمة لتسـجيل قلـق حكومـتها العمـيق من أن القرار املعتمد              
ال يؤكـد أمهـية املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخدرات وال يبني              

 السياسـات واملمارسـات الـيت ال تتفق وهذه املعاهدات امنا       أن
تــنال مــن تنفــيذها ومــن اجلهــود املــبذولة للتصــدي للمشــكلة   

 .العاملية اخلاصة باملخدرات

ــرار      -٥٢ ــتمدت اللجــنة مشــروع ق ــا، اع ويف اجللســة ذاهت
حتقـيق املسـتوى األمـثل لنظم مجع املعلومات وحتديد          "بعـنوان   

 الطلـــب عـــلى املخـــدرات غـــري  أفضـــل املمارســـات ملواجهـــة
 مقدمـا من اثيوبيا وأوكرانيا      (E/CN.7/2002/L.20)" املشـروعة 
ــران  ــة(واي ــيا وباكســتان  ) االســالمية-مجهوري ــندا وايطال وايرل

والــربتغال ومجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا وجــنوب  
نيابة عن  (افريقيا ورومانيا وسلوفينيا وغانا والفلبني وفنـزويال       

عضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة           الـدول األ  
وفنلـــندا وكـــندا وكينـــيا ) دول أمـــريكا الالتينـــية والكاريـــبـي

ومصـر واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية            
ــتحدة      ــات امل ــندا والوالي ــندا وهول ــنرويج والنمســا ونيوزيل وال

انظر الفصل  لالطالع على نص القرار،     . (األمريكـية واليونان  
 .)٤٥/١٣األول، الباب جيم، القرار 
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 الفصل السادس
 

االجتار باملخدرات وعرضها بطرق غري            
 مشروعة   

 
ــتيها    -٥٣ ــناء جلســ ــنة أثــ ــرت اللجــ  ١٢٢١ و١٢٢٠نظــ

ــني يف  ــارس / آذار١٤املعقودتــ ــند ٢٠٠٢مــ ــن ٧، يف البــ  مــ
االجتار باملخدرات وعرضها بطرق    "جـدول أعماهلـا، املعـنون       

ــروعة  ــري مشـ ــار     ) أ(: غـ ــتعلق باالجتـ ــيما يـ ــاملي فـ ــع العـ الوضـ
ــنة؛      ــتابعة للجــ ــية الــ ــئات الفرعــ ــر اهليــ ــاملخدرات، وتقاريــ بــ

: مـتابعــة الـــدورة االسـتثنائيــة العشريــن للجمعية العامة         )ب(
ــائي     ‘١‘ ــتعاون القضـ ــز الـ ــية اىل تعزيـ ــتدابري الرامـ ــليم (الـ تسـ

اقب، االجتار  اجملـرمني، املسـاعدة القانونية املتبادلة، التسليم املر       
عـن طـريق الـبحر، الـتعاون بـني أجهـزة انفـاذ القوانني، مبا يف                 

ــب  ــك التدري ــوال؛   ‘ ٢‘؛ )ذل ــة  ‘٣‘مكافحــة غســل األم خط
العمـل بشأن التعاون الدويل على ابادة احملاصيل غري املشروعة     

وكـان معروضـا على اللجنة الوثائق       ". وبشـأن التنمـية الـبديلة     
 :التالية

 العامـة عـن الوضع العاملي فيما      تقرير األمانـة  )أ( 
يــتعلق باالتـجــار غـــري املشـــروع بــاملخــدرات واالجـــراءات      
الـتـي اختذتــهـا اهليـئــات الفرعـيـــة التابعـــة للجنــة املخــدرات           

)E/CN.7/2002/4 و Corr.1 و Add.1(؛ 

تقريـر املديـر التنفـيذي عـن املساعدة الدولية           )ب( 
 تضـررا مـن الـنقل العابر للمخدرات         املقدمـة اىل أكـثر الـدول      

(E/CN.7/2002/5). 

وقـدَّم أحـد ممثلي اليوندسيب عرضا مسعيا بصريا عن           -٥٤
الوضـــع العـــاملي فـــيما يـــتعلق باجتاهـــات االجتـــار بـــاملخدرات  

وألقــى كــلمة . وعرضــها، وعــن نــتائج أعمــال اللجــنة اجلامعــة
تركــيا  ممــثلو أســتراليا واســبانيا وفــنـزويال وأملانــيا وبوليفــيا و     

ــا وهولـــندا       ــيا ومجهوريـــة كوريـ ــيالروس وجـــنوب افريقـ وبـ
والصــني ونــيجرييا والــيابان وإكــوادور واجلمهوريــة التشــيكية  

وأدىل ببـيانات أيضـا املراقـبون عن هنغاريا         . واهلـند وأوكرانـيا   
 .وبنما واملغرب وأوروغواي واألردن وميامنار ونيوزيلندا

  
 املداوالت   -ألف

 
  غري املشروعةخفض عرض املخدرات -١  
 

أفــاد أحــد ممثــلي األمانــة اللجــنة بــأن عــرض اهلريويــن  -٥٥
، ٢٠٠١عــلى نطــاق عــاملي اخنفــض بقــدر كــبري خــالل عــام   

والسـبب األساسـي هـو االخنفـاض احلـاد يف انـتاج األفيون يف               
غري أن انتاج األفيون ارتفع من      . أفغانسـتان خـالل ذلك العام     

ــد يف أفغانســتان يف عــام   ــا . ٢٠٠١جدي تطــورات االجتــار  أم
 فــتعكس زيـــادة  ٢٠٠٠بــاملخدرات الــيت قيِّمــت حـــىت عــام     

ــاملي،       ــلى الصــعيد الع ــن ع ــيات ضــبط اهلريوي ضــخمة يف عمل
ويفـــترض أن ذلـــك نتـــيجة لـــذروة انـــتاج األفـــيون اهلائلـــة يف 

وواصــلت أســعار اهلريويــن   . ١٩٩٩أفغانســتان خــالل عــام   
يقــدر أن و. تــراجعها يف أمــريكا الشــمالية ويف أوروبــا الغربــية

 ســـار يف اجتـــاه الســـنوات ٢٠٠١انـــتاج الكوكـــايني يف عـــام 
الســــابقة حيــــث ظلــــت كولومبــــيا الــــبلـد الرئيســــي املنــــتـج 

، هبطــت ضــبطيات الكوكــايني ٢٠٠٠ويف عــام . للكوكــايني
ــا الســــوقان       ــية، ومهــ ــمالية وأوروبــــا الغربــ ــريكا الشــ يف أمــ

رعيتني ويف املنطقتني الف  . االسـتهالكيتان الرئيسيتان هلذه املادة    
أما . املذكورتـني اسـتمر اسـتقرار أسعار الكوكايني أو تناقص         

عـن القنب، فقد زادت ضبطيات حشيشة القنب زيادة كبرية          
، يف حـني ظلـت عملـيات ضبط راتنج القنب           ٢٠٠٠يف عـام    
وألول مـرة مـنذ عـدة سنوات ثبت صنع املنشطات           . مسـتقرة 

يف حالة  و. األمفيتامينـية واالجتـار فـيها عـلى حنـو غري مشروع           
ــمالية    ــريكا الشـ ــتامني يف أمـ ــثل امليثامفيـ بعـــض املنشـــطات، مـ
واألمفيـــتامني يف أوروبـــا الغربـــية، كانـــت هـــناك اجتاهـــات      

غــري أن االجتاهــات يف ضــبط امليثامفيــتامني ظلــت     . تناقصــية
وأخريا أظهر االجتار   . صـاعدة يف شـرق وجـنوب شـرق آسـيا          

لى املستوى  زيادة كبرية ع  " إكستاسي"بـاملواد الشـبيهة بعقـار       
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ــا    ــية، وأساسـ العـــاملي، حيـــث ظلـــت بلـــدان يف أوروبـــا الغربـ
 .هولندا، هي املوّرد األساسي هلذه املواد

 عــن ٧وأعــرب املمــثلون الذيــن حتدثــوا بشــأن البــند    -٥٦
القلـق ازاء الوضـع املـتطور يف أفغانسـتان وإمكانـية العودة اىل              

طالب و. االنـتاج الكـبري غـري املشـروع لألفـيون يف هـذا الـبلد              
ممــثل اســبانيا، مــتحدثا نــيابة عــن االحتــاد األورويب، باســتجابة  
ــيون يف       ــتاج األف ــتجددة يف ان ــزيادة األخــرية امل ــة لل ــية قوي دول
ــتدامة      ــمن اسـ ــانية وتضـ ــب االنسـ ــراعي اجلوانـ ــتان، تـ أفغانسـ

وأبلغ ممثل أملانيا اللجنة    . ختفـيض انـتاج األفـيون يف هـذا الـبلد          
اعادة بناء الشرطة املدنية    عـن مـبادرة حكومـته للمسـاعدة يف          

يف أفغانسـتان، وتعهـد ممـثلون آخـرون بدعـم حكومـاهتم ملثل              
ويف ضـوء احلالـة الراهـنة يف أفغانستان ُشِجع     . هـذه املـبادرات   

بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات عــلى أن 
احلزام "يسـهم يف اجلهـود الرامـية اىل احلفـاظ على استراتيجية             

 .راجمه يف البلدان اجملاورةوب" األمين

وفــيما يــتعلق بــاهلريوين، قــال ممــثل اســتراليا ان نقــص  -٥٧
اهلريويـن يف بلـده، بعـد أن كان متوافرا بكثرة منذ أواخر عام              

ــام  ٢٠٠٠ ــدين   ٢٠٠١ وطــيلة ع ــادة أســعاره وت ، أدى اىل زي
ــناول    ــنامجة عــن ت نقائــه واىل اخنفــاض مــلحوظ يف الوفــيات ال

 .وينجرعات مفرطة من اهلري

والحـظ عـدة مـتحدثني أن حجم االجتار باملنشطات           -٥٨
األمفيتامينــية كــان مــتزايدا بســرعة يف مــنطقة شــرق وجــنوب  

والـنوعان الرئيسـيان مـن املنشطات األمفيتامينية        . شـرق آسـيا   
اللــذان يــتجر هبمــا يف هــذه املــنطقة الفرعــية مهــا امليثامفيــتامني  

ــتامني    ــي ميثامفيـ ــيلني ديوكسـ ــثل  . (MDMA)وامليثـ ــاد ممـ وأفـ
ــبريا      ــادا ك ــنوعني ازدادت ازدي ــن ال ــتراليا أن الضــبطيات م أس

والحــظ ممــثل الــيابان اســتمرار تدفــق     . ٢٠٠١خــالل عــام  
ــده  ــتامني اىل بل ــاد أيضــا عــن االجتــاه الصــاعد يف   . امليثامفي وأف

وأبلـــغ املراقـــب عـــن   .  يف بلـــدهMDMAضـــبطيات العقـــار  
ــاد يف صـــ      ــاع حـ ــدث ارتفـ ــد حـ ــه قـ ــنة أنـ ــندا اللجـ نع نيوزيلـ

والحظ ممثل اجلمهورية التشيكية    . امليثامفيـتامني سـّرا يف بلـده      
ــنامي خماطــر املــواد مــن نــوع العقــار    . يف بلــده" إكستاســي"ت

وأفـاد املراقب عن بنما بأن االجتار بعقار النشوة قد زاد زيادة            
كمـا أفاد ممثل هولندا عن التطورات األخرية        . كـبرية يف بلـده    

عة وخصوصــا عــن وضــع   يف عــرض املخــدرات غــري املشــرو  
خطــة عمــل تــرمي اىل احلــد بقــدر كــبري مــن انــتاج العقــار         

والحـظ املراقـب عــن األردن   . وتوزيعـه يف بلـده  " إكستاسـي "
انتشـار املنشـطات األمفيتامينـية وسائر العقاقري االصطناعية يف          

 .غريب آسيا

ــار     -٥٩ ــة االجتـ ــتخذة ملكافحـ ــتدابري املـ ــة الـ ــدى مناقشـ ولـ
وذكرت . كيز على التعاون الدويل   بـاملخدرات كـان هـناك تر      

ــل   ــية بريبـ ــحنات   (Purple)عملـ ــرنامج لتعقـــب الشـ ــي بـ ، وهـ
االفـرادية مـن برمنغـنات البوتاسـيوم، وهـي احدى السالئف،            

، وهــي بــرنامج ممــاثل خاصــة بتعقّــب  (Topaz)وعملــية توبــاز 
أهنـيدريد اخللـيك، وهـو سـليفة أخـرى، باعتبارمها من األمثلة             

وأبلغ .  الـيت تتطلـب الـتعاون الـدويل        عـلى املـبادرات الـناجحة     
ممــثل الصــني واملراقــب عــن مــيامنار اللجــنة عــن أنشــطة تعــاون 
مشلــت الصــني ومجهوريــة الوس الدميقراطــية الشــعبية ومــيامنار 

وكـان مـن بـني تدابـري مكافحـة املخـدرات االضافية            . وتايلـند 
الـــيت ذكـــرت، توفـــري التدريـــب للشـــرطة، ونشـــر املعلومـــات 

ام، ومكافحة السالئف، وجهود ملكافحة غسل      وتـبادهلا بانتظ  
األمـــوال، وتفكـــيك املختـــربات الســـرية، واتفاقـــات الـــتعاون 
ــية    الوطنــية املــتعلقة بالشــرطة واجلمــارك والصــناعات الكيميائ

والحـظ ممـثل أسـتراليا أن التعاون        . والدوائـية وقطـاع الصـحة     
الـدويل وبـناء الشـراكات مـن العناصـر الرئيسية يف السياسات        

ــة املــتعلقة مبكافحــة املخــدرات الف ــزايد العوملــة  . عال ويف ظــل ت
طالـب ممـثل فـنـزويال، مـتحدثا نـيابة عن أعضاء جمموعة دول              
أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، برد دويل متضافر على مشكليت           

 .املخدرات غري املشروعة واجلرمية

ــدي     -٦٠ ــود التصـ ــروري جلهـ ــب ضـ ــظ أن التدريـ ولوحـ
وقــدم بعــض  . ات وغســل األمــوال الفعــال لالجتــار بــاملخدر  
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ــره     ــلى التدريـــب التخصصـــي الـــذي توفـ ــثلة عـ ــتحدثني أمـ املـ
ــية      ــيقات املال ــية، مــثل التدريــب عــلى التحق مؤسســاهتم الوطن
ــالب كشـــف     ــدرات، وتدريـــب كـ ــتراض املخـ ــيات اعـ وتقنـ

ــدرات ــأن    . املخــ ــنة بــ ــيجرييا اللجــ ــيا ونــ ــثال تركــ ــغ ممــ وأبلــ
ية اليت تقدم   حكومتـيهما تدعمـان أكادميـيات التدريب االقليم       

وأبلــغ . تســهيالت لتدريــب العــاملني يف جمــال انفــاذ القوانــني  
ممــثل تركــيا اللجــنة بــأن األكادميــية الدولــية التركــية ملكافحــة   
املخـدرات واجلـرمية املـنظمة تقـدم تسهيالت لتدريب موظفي         

 .إنفاذ القوانني من بلدان املنطقة، مبا يف ذلك أفغانستان

 عـن انشاء وحدات وطنية  وأفـاد عـدد مـن املـتحدثني       -٦١
ملكافحـــة املخـــدرات واعـــتماد خطـــط عمـــل واســـتراتيجيات 

. وطنـية لـتكون عناصـر رئيسـية يف جهود مكافحة املخدرات           
وأفـاد املراقـب عـن هـنغاريا عـن انشـاء ُشعبة جديدة ملكافحة               

ــتماد     . املخــدرات ــن اع ــن األردن اللجــنة ع ــب ع ــاد املراق وأف
ــتمل   ــدرات اشـ ــة املخـ ــية ملكافحـ ــة وطنـ ــبادئ  خطـ ــلى مـ ت عـ

توجيهــية للمؤسســات احلكومــية وللمــنظمات غــري احلكومــية  
بشـأن الـتعاون اهلـادف اىل احلـد مـن الطلـب عـلى املخدرات                
وعرضـها عـلى حنو غري مشروع، كما شدد على أمهية اجراء            
دراسـات حبثـية يف جمـال تفّهـم العوامـل الكامـنة وراء مشاكل             

ــات ا  . املخــدرات ــزايد عــدد احلكوم ــيت تنشــئى  وأشــري إىل ت ل
ــلى        ــيز ع ــزيادة الترك ــني الوكــاالت ل ــل مشــتركة ب ــرقة عم أف
تفكـيك تنظيمات االجتار باملخدرات واجلرمية العابرة للحدود        

وأفيد بأن هذا النهج . وعـلى مالحقة أعضاء تلك التنظيميات     
أكـثر فعالية إذ جيمع املوارد التشغيلية وسلطات االستخبارات         

 .والسلطات املنشأة قانونا

ــتظم    و -٦٢ ــع املنـ ــية اجلمـ ــتحدثني أمهـ ــن املـ ــدد مـ ــرز عـ أبـ
ــيت      ــنع ال ــلها منهجــيا يف دعــم اســتراتيجيات امل ــيانات وحتلي للب
تقودهـــا االســـتخبارات وتـــزويد احلكومـــات مبعلومـــات عـــن 
االجتاهـات الراهـنة يف أمنـاط املخـدرات واجلـرائم كـي ميكنها              
مـن اختـاذ أكـثر الـتدابري فعالـية يف التصـدي للمشـاكل املتصلة         

 .املخدرات واجلرميةب

 تدابري مكافحة غسل األموال -٢  
 

أبلــغ عــدد مــن املــتحدثني اللجــنة عــن تدابــري اختــذت   -٦٣
فأفاد املراقب عن   . مؤخـرا مـن أجـل مكافحـة غسـل األمـوال           

أوروغـواي عن تنفيذ تشريع جديد يهدف اىل توفري التدريب        
اىل ملوظفـي القضـاء والنـيابة وأجهـزة انفـاذ القانون، باالضافة        

إذكــاء الوعــي يف أوســاط املصــارف بالــتزاماهتم القانونــية عــن  
وأفاد متكلمون آخرون عن    . االبـالغ عن املعامالت املشبوهة    

ــتحديد    ــية يف بلداهنــــم لــ ــتخبارات مالــ ــاء وحــــدات اســ انشــ
املعـامالت املصرفية املشبوهة إلحالته اىل جهات انفاذ القانون         

 .للتحقيق
 
ــا ا   -٣   ــيت اختذهت ــتابعة   االجــراءات ال ــية ال ــئات الفرع هلي

 للجنة
 

لوحــظ أن اهليــئات الفرعــية الــتابعة للجــنة املخــدرات  -٦٤
 واجتماعا واحدا يف    ٢٠٠١عقـدت أربعة اجتماعات يف عام       

االجتماع احلادي عشر لرؤساء األجهزة     : ، وهي ٢٠٠٢عـام   
ــية     ــية بانفــاذ قوانــني املخــدرات يف أمــريكا الالتين ــية املعن الوطن

/  تشرين األول  ٥ اىل   ٢ يف بنما سييت من      والكاريـبـي، وعقـد   
ــاء  ٢٠٠١أكـــتوبر  ــتماع اخلـــامس والعشـــرون لرؤسـ ؛ واالجـ

األجهــزة الوطنــية املعنــية بانفــاذ قوانــني املخــدرات يف آســيا       
 ١٨ اىل ١٥واحملـيط اهلـادئ، وعقـد يف سـيدين، أستراليا، من      

؛ والــدورة السادســة والــثالثون ٢٠٠١أكــتوبر /تشــرين األول
ة املعنـية باالجتار غري املشروع بالعقاقري واملسائل     للجـنة الفرعـي   

ــو     ذات الصــلة يف الشــرقني األدىن واألوســط، وعقــدت يف أب
؛ واالجتماع  ٢٠٠١نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٧ اىل   ٤ظـيب مـن     

احلــادي عشــر لرؤســاء األجهــزة الوطنــية املعنــية بانفــاذ قوانــني 
ــن     ــريويب مـ ــد يف نـ ــيا، وعقـ ــدرات يف أفريقـ  ٢٩ اىل ٢٦املخـ

؛ واالجــتماع اخلــامس لرؤســاء ٢٠٠١نوفمــرب /تشــرين الــثاين
األجهـزة الوطنـية املعنـية بانفـاذ قوانـني املخـدرات يف أوروبـا،        

 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ اىل ١٥وعقد يف فيينا من 
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ــة      -٦٥ ــرقة العاملـ ــتها األفـ ــيت تناولـ ــايا الـ ــني القضـ ــن بـ ومـ
 متــثله تــزايد الــتهديد الــذي: املتخصصــة يف هــذه االجــتماعات

ــتها؛     ــالئف ومكافحـ ــبة السـ ــية؛ ومراقـ ــطات األمفيتامينـ املنشـ
ــاذ     ــبذولة النف ــية يف اجلهــود امل وســبل حتســني التنســيق والفعال
ــلى تـــبادل       ــتعاون عـ ــع يف أفغانســـتان؛ والـ ــني؛ والوضـ القوانـ
ــية    ــثريها اجلــرائم االلكترون ــتحديات الــيت ُت االســتخبارات؛ وال

 .أمام انفاذ القوانني

 هـذه املسائل اىل توصيات بشأن ما        وأفضـت مناقشـة    -٦٦
تـــبادل االســـتخبارات وانشـــاء مراكـــز اتصـــال وطنـــية  : يـــلي

ــبادهلا؛ وتعزيـــز تـــبادل املعلومـــات    لتنســـيق االســـتخبارات وتـ
وحتسـني تقنـيات التحقـيقات ملكافحـة غسـل األموال؛ وتوفري            
ــلجرائم القائمــة عــلى     ــية للتصــدي ل احلكومــات املــوارد الكاف

واجلـرائم االلكترونـية؛ ودعـم انشاء هيئة        التكنولوجـيا الرفـيعة     
وطنـية إلنفـاذ القانون يف أفغانستان؛ وحتسني تدريب موظفي          
انفــاذ القــانون يف عــدد مـــن اجملــاالت يشــمل بــيان وحتديـــد       

 .حاملي املخدرات والسالئف الكيميائية

ــتائج االجــتماع اخلــامس      -٦٧ ــاد ممــثل أســتراليا عــن ن وأف
ية املعنـــية بانفـــاذ قوانـــني والعشـــرين لرؤســـاء األجهـــزة الوطنـــ
وأفــاد ممــثل تركــيا عــن  . املخــدرات يف آســيا واحملــيط اهلــادئ 

ــية       ــية املعن ــزة الوطن ــاء األجه ــتائج االجــتماع اخلــامس لرؤس ن
 .بإنفاذ قوانني املخدرات يف أوروبا

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة -باء
 

 ١٥ املعقــودة يف ١٢٢٣وافقــت اللجــنة يف جلســتها   -٦٨
 عـلى مشـروع قـرار لكـي يعتمده اجمللس           ٢٠٠٢ مـارس /آذار

تقدمي املساعدة الدولية إىل    "االقتصـادي واالجـتماعي، عنوانه      
" أكــــثر الــــدول تضــــررا مــــن الــــنقل العابــــر لــــلمخدرات      

(E/CN.7/2002/L.17/Rev.1)    ــن إثيوبــــيا ــا مــ ــان مقدمــ ، وكــ
-مجهورية(واألرجنـتني واكـوادور وأنغـوال وأوكرانيا وإيران         

ســتان والــربازيل وبوركيــنا فاســو وبوليفــيا     وباك) اإلســالمية

ــة      ــر ومجهوريـ ــس واجلزائـ ــيا وتونـ ــند وتركـ ــيالروس وتايلـ وبـ
ــيا      ــيا ورومانـ ــنوب أفريقـ ــابقا وجـ ــالفية سـ ــيا اليوغوسـ مقدونـ
ــا    ــيا وغانــ ــيلي والصــــني وغامبــ ــوازيلند وشــ ــلوفينيا وســ وســ
وفـنـزويال وكرواتـيا وكينـيا ولبنان وماليزيا ومصر واملكسيك          

ــة العربـــية   ــنغاريا والـــيمن   واململكـ ــعودية ونـــيجرييا وهـ . السـ
ــف،      ( ــباب أل ــنص، انظــر الفصــل األول، ال ــلى ال لإلطــالع ع

 .)مشروع القرار الثاين

واعــتمدت اللجــنة يف نفــس اجللســة مشــروع قــرار       -٦٩
الصــالت القائمــة بــني اجلماعــات اإلجرامــية   "مــنقحا عــنوانه  

املـنظمة الـيت تـتجر بـاملخدرات واجلماعـات الضالعة يف أنواع             
تقنــيات حتقــيق خاصـــة   : أخــرى مــن االجتــار غـــري املشــروع    

ــرام   ــذا اإلج ــة ه ــا (E/CN.7/2002/L.14/Rev.1)" ملواجه  مقدم
ــيا والــربتغال    مــن اســبانيا واســتونيا وأوكرانــيا وايرلــندا وإيطال
وبوليفـيا وبـريو وبـيالروس وتايلند وتركيا ومجهورية مقدونيا          

وســلوفينيا اليوغوســالفية ســابقا وجــنوب أفريقــيا وســلوفاكيا  
ــندا     ــيا وكــ ــندا وكرواتــ ــيا وفنلــ ــويد وغامبــ ــنغال والســ والســ
والكونغــــو وكينــــيا ولبــــنان واملكســــيك واململكــــة املــــتحدة 
ــنغاريا      ــنرويج وهـ ــمالية والـ ــندا الشـ ــى وايرلـ ــربيطانيا العظمـ لـ

لالطـالع عـلى نـص القرار، انظر الفصل         . (والـيابان والـيونان   
 .)٤٥/٩األول، الباب جيم، القرار 

ت اللجــنة يف نفــس اجللســة مشــروع قــرار     واعــتمد -٧٠
عــرض املخــدرات واالجتــار هبــا بصــورة غــري   "مــنقحا عــنوانه 

ــية  ــدول العربــ ــروعة يف الــ  (E/CN.7/2002/L.23/Rev.1)" مشــ
ــية    ــية الليبــ ــا مــــن األردن وتونــــس واجلماهرييــــة العربــ مقدمــ
والسـودان والعـراق ولبـنان ومصــر واململكة العربية السعودية           

 عــلى نــص القــرار، انظــر الفصــل األول،   لالطــالع. (والــيمن
 .)٤٥/١٦الباب جيم، القرار 

ويف نفــس اجللســة اعــتمدت اللجــنة مشــروع قــرار       -٧١
تعزيــز الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة زراعــة  "مــنقحا عــنوانه 

 مقدمــا مــن (E/CN.7/2002/L.16/Rev.2)" خشــخاش األفــيون
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ــران     ــيا وإيـ ــبانيا وأوكرانـ ــي واسـ ــاد الروسـ ــة(االحتـ -مجهوريـ
ــالميةا ــيا    ) إلسـ ــند وتركـ ــيكا وتايلـ ــربتغال وبلجـ ــندا والـ وايرلـ

ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا والدامنرك وسلوفينيا          
وسـوازيلند والسـويد وفرنسـا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة          
ــنغاريا      ــنرويج وهـ ــمالية والـ ــندا الشـ ــى وايرلـ ــربيطانيا العظمـ لـ

ــيابان وا  لالطــالع . (لــيونانوالواليــات املــتحدة األمريكــية وال
نــص القــرار، انظر الفصـل األول، البـاب جيـم، القـرار           عـلى 
٤٥/١٠(. 

ونظـرت اللجـنة، يف نفـس اجللسـة، يف مشـروع قرار        -٧٢
ــنقح عــنوانه   ــدويل عــلى مكافحــة    "م ــتعاون ال ــري ال ــز تداب تعزي

 مقــدم (E/CN.7/2002/L.4/Rev.2)" املخــدرات غــري املشــروعة
وباكستان وبريو  ) اإلسـالمية -وريـة مجه(مـن أسـتراليا وإيـران       

ــيا    ــة مقدونــ ــا ومجهوريــ ــة كوريــ ــيا ومجهوريــ وتايلــــند وتركــ
اليوغوسـالفية سـابقا وسـوازيلند وغامبـيا والفلـبني وفييت نام            
وكـندا ولبـنان ومـيامنار ونيوزيلـندا واهلـند والواليـات املتحدة             

ــيابان ــية والـ ــة إن اجمللـــس  . األمريكـ وقـــال أحـــد ممثـــلي األمانـ
 املؤرخ  ١٩٨٨/١٥االجـتماعي وجه، يف قراره      االقتصـادي و  

، إىل األمــني العــام طلــبا ممــاثال للطلــب ١٩٨٨مــايو / أيــار٢٥
الــوارد يف مشــروع القــرار املــنقح وقُــِدم يف ذلــك احلــني بــيان   

وأشـار البيان  . باآلثـار املترتـبة يف امليزانـية الـربناجمية إىل اللجـنة        
 لدفع تكلفة سفر إىل توقـع األمانـة بـأن تـتوفر األموال الالزمة       

وإقامـة املشـاركني يف كـل مـن اإلجتماعات اإلقليمية لرؤساء            
األجهــزة الوطنــية املعنــية بانفــاذ قوانــني املخــدرات مــن مــوارد 

 ٧وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقرة       . خارجـة عن امليزانية   
مـن مـنطوق مشروع القرار املنقح ينبغي املالحظة بأن األمانة           

ــا أ  ــنا أيضـ ــتوقع هـ ــة   تـ ــفر وإقامـ ــة لسـ ــوارد الالزمـ ــر املـ ن ُتوفـ
املشـــاركني يف اجـــتماعات رؤســـاء األجهـــزة الوطنـــية املعنـــية 

 .بانفاذ قوانني املخدرات من موارد خارجة عن امليزانية

ويف نفــس اجللســة اعــتمدت اللجــنة مشــروع القــرار    -٧٣
لالطــالع عــلى الــنص، انظــر الفصــل األول، الــباب   . (املــنقح

 .)٤٥/٢جيم، القرار 

ويف اجللســـة ذاهتـــا اعـــتمدت اللجـــنة مشـــروع قـــرار  -٧٤
 (E/CN.7/2002/L.7/Rev.1)" التسـليم املراقب  "مـنقحا عـنوانه     

ــيا      ــيا وأوكرانـ ــتراليا وأملانـ ــبانيا وأسـ ــن األردن واسـ ــا مـ مقدمـ
ــند       ــنا فاســو وتايل ــنما وبوركي ــيا وبلجــيكا وب ــندا وايطال وايرل

ــيا اليوغوســالفية ســابقا والد    ــة مقدون ــرك وتركــيا ومجهوري امن
ــيا وفرنســا      ســلوفاكيا وســلوفينيا وســوازيلند والســويد وغامب
وفـنـزويال وفنلندا وكرواتيا وكندا وكولومبيا وكينيا واململكة     
املـتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والنرويج والنمسا        
ــية     ــتحدة األمريكـ ــات املـ ــنغاريا والواليـ ــند وهـ ــيجرييا واهلـ ونـ

القــرار، انظــر الفصــل األول، لالطــالع عــلى نــص . (والــيونان
 .)٤٥/٤الباب جيم، القرار 

  
 الفصل السابع

 
تنفيذ املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة            

 املخدرات   
 

 ١٢١٥ و١٢١٤نظـــرت اللجـــنة، أثـــناء جلســـتيها     -٧٥
ــني يف  ــارس / آذار١١املعقودتــ ــند ٢٠٠٢مــ ــن ٨، يف البــ  مــ

تعلقة تنفــيذ املعــاهدات الدولــية املــ   "جــدول أعماهلــا املعــنون   
ــدرات  ــبة املخـ ــواد؛   ) أ: (مبراقـ ــبة املـ ــاق مراقـ ــتغريات يف نطـ الـ

ــبة املخــدرات؛     )ب( ــية ملراق ــئة الدول ــدورة   )ج(اهلي ــتابعة ال م
التدابري الرامية إىل   ‘ ١‘: ةاالسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـ       

مـــنع الصـــنع غـــري املشـــروع للســـالئف املســـتخدمة يف صـــنع  
ــية بصــورة   ــرات العقل  غــري مشــروعة، ومــنع  املخــدرات واملؤث

ــا       ــا وتوزيعه ــار هب ــك الســالئف وتصــديرها واالجت ــترياد تل اس
خطــة العمــل ملكافحــة   ‘٢‘وتســريبها بطــرق غــري مشــروعة؛  

صـنع املنشـطات األمفيتامينـية وسالئفها واالجتار هبا وتعاطيها          
املســـائل األخـــرى الناشـــئة مـــن ) د(؛ بصـــورة غـــري مشـــروعة

ــب   ــتعلقة مبراقـ ــية املـ ــاهدات الدولـ ــدراتاملعـ ــت ".ة املخـ  وكانـ
 :الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة
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تقريــر اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات لعــام   )أ( 
٢٠٠٢) E/INCB/2001/1(؛ 

ــثر    )ب(  ــيت يكــــ ــيماويات الــــ ــالئف والكــــ الســــ
اسـتخدامها يف صـنع املخدرات واملؤثرات العقلية بطريقة غري          

 ٢٠٠١ املخدرات لعام    تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقبة      : مشـروعة 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار       ١٢عـن تنفيذ املادة     

 ١٩٨٨غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلية لسنــة            
)E/INCB/2001/4.( 

وألقـى كـلمة اسـتهاللية كـل من رئيس اهليئة الدولية             -٧٦
لقى كما أ ". توباز"ملراقبة املخدرات والرئيس املشارك لعملية      

نـــيابة عـــن الـــدول األعضـــاء يف األمـــم (كـــلمة ممـــثلو اســـبانيا 
وايطاليا وتركيا  ) املـتحدة الـيت هي أعضاء يف االحتاد األورويب        

ومجهوريــة ايــران االســالمية والصــني وكازاخســتان وأســتراليا 
والواليـات املـتحدة واملكسـيك والدامنـرك ونـيجرييا وفنـزويال           

سا وكندا واهلند ومجهورية    واسـبانيا وكولومبـيا والـيابان وفرن      
كمــا ألقــى كــلمة  . كوريــا واندونيســيا والــربتغال وكولومبــيا 

ــندا      ــيزيا وبولـ ــيكا ومالـ ــويد وبلجـ ــنما والسـ ــن بـ ــبون عـ املراقـ
. وهــنغاريا وناميبــيا وأذربــيجان وســلوفينيا وسويســرا ومــيامنار

وألقـى كـلمة أيضا كل من املراقب عن منظمة الصحة العاملية      
 .زراء الداخلية العربواملراقب عن جملس و

  
 املداوالت   -ألف

 
 ٢٠٠١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  -١  
 

قـدم رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تقرير اهليئة    -٧٧
، فسلّط الضوء على آثار التكنولوجيات اجلديدة       ٢٠٠١لعـام   

ني يف االجتــار بــاملخدرات والــتحديات الــيت تواجــه إنفــاذ قوانــ 
ــة   . املخـــــدرات ــته العوملـــ ــا جلبـــ ــه، بالـــــرغم ممـــ ــاد بأنـــ وأفـــ

والتكنولوجـيات اجلديـدة مـن مـنافع ال حتصى للمجتمع، فإن            
ــراد     ــها أفـ ــذه الظواهـــر يقـــوم بتقويضـ ــنامجة عـــن هـ ــنافع الـ املـ
ومجاعـــات إجرامـــية ممـــن يســـعون اىل حتقـــيق مكاســـب غـــري 

وناشـــد احلكومـــات أن تســـّن تشـــريعات وتضـــع  . مشـــروعة
 مالئمــة مــن أجــل الــتحري يف اجلــرائم ذات   هــياكل تنظيمــية

الصـلة بـاملخدرات الـيت ترتكب يف بيئات الكترونية ومالحقة           
وأشار اىل سريان نظام املعاهدات الدولية،      . مرتكبـيها قضـائيا   

وخصوصــا فــيما يــتعلق بالوضــع يف أفغانســتان، حيــث بــدأت  
ودعــا اللجــنة إىل حبــث  . تســتأنف زراعــة خشــخاش األفــيون 

ــبة ــيق أحكــام    مســألة مراق  القنــب بالتفصــيل بغــية ضــمان تطب
 .١٩٦١اتفاقية سنة 

ــر       -٧٨ ــا تقري ــتها إلعدادمه ــئة وأمان ــنة باهلي ــادت اللج وأش
 الذي قدم صورة شاملة لالجتاهات احلديثة ٢٠٠١اهليـئة لعام   

ــية     ــرات العقل ــلمخدرات واملؤث ــبة احلــركة املشــروعة ل يف مراق
 هبا بشكل غري   والسـالئف، ويف اسـتعمال هـذه املواد واالجتار        

مشـــروع، والـــذي تضـــمن استعراضـــا للـــتدابري الـــيت اختذهتـــا   
ــك اخلصــوص   ــات يف ذل ــأن   . احلكوم ــثلني ب ــغ بعــض املم وأبل

الـتقرير كـان موضـع مناقشـات واسـعة الـنطاق على املستوى               
وأعرب عن القلق   . السياسـي ويف وسـائط اإلعـالم يف بلداهنم        

 الدولية ملراقبة   ازاء االخـتالفات والتناقضـات بـني تقريـر اهليـئة          
ــتعلق        ــيما ي ــاملي ف ــن الوضــع الع ــة ع ــر األمان املخــدرات وتقري
باالجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات واالجــراءات الــيت اختذهتــا  

 (E/CN.7/2002/4اهليـئات الفرعـية الـتابعــة للجـنــة املخدرات          
وُدعـــــي إىل التوفـــــيق بـــــني هـــــذه االخـــــتالفات . Corr.1)و 

معلومات إضافية عن الوضع فيما     ووفر عدة ممثلني    . بالتشاور
يـتعلق بـتعاطي املخدرات واالجتار غري املشروع هبا يف بلداهنم           
وعـن اسـتراتيجيات مراقـبة املخـدرات الـيت تتـبعها حكوماهتم             
 .للتقليص يف عرض املخدرات والطلب عليها غري املشروعني

ــث     -٧٩ ــناوهلا بالبحــ ــئة لتــ ــتقدير للهيــ ــن الــ ــرب عــ وأُعــ
ا العوملة والتكنولوجيات اجلديدة أمام   الـتحديات الـيت تطـرحه     

وأبلغت . إنفـاذ قوانـني املخدرات يف القرن احلادي والعشرين         
عـدة حكومـات اللجـنة باإلجـراءات اليت اختذهتا على الصعيد            

وعــلى . الوطــين للتصــدي لــلجرائم املرتكــبة يف بيــئة الكترونــية
الصـعيد الـدويل، ذُكـرت اتفاقـية جملـس أوروبـا بشـأن اجلرمية               
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ســيربانية كمــثال عــلى التنســيق التشــريعي والــتعاون الــدويل   ال
عـلى الـتحري يف اجلـرائم الـيت ترتكـب أو يتيسر ارتكاهبا عرب               
. احلــدود بالوســائل االلكترونــية واملالحقــة عــلى تلــك اجلــرائم

وأحاطـت اللجـنة علما باقتراح اهليئة أن ُينظر يف وضع اتفاقية      
ــيرباني    ــرمية السـ ــأن اجلـ ــتحدة بشـ ــم املـ ــض  . ةلألمـ ــري أن بعـ غـ

املشـاركني أشاروا إىل أن وضع صك من هذا القبيل سيكون           
ــنه       ــا تســفر ع ــه وأن مــن األفضــل ترقــب م مــن الســابق ألوان
الـتطورات االقليمية، مؤكدين أنه ينبغي للحكومات أن تبذل         

ومبا . كـل مـا يف وسـعها مـن أجل التصدي للجرمية السيربانية            
مـــيم معلومـــات   أنـــه ينـــبغي أيضـــا اســـتخدام االنترنـــت لتع     

موضــوعية عــن املخــدرات، دعيــت احلكومــات إىل اختــاذ مــا   
ــترويج اســتخدام االنترنــت بطــريقة أأمــن     ــري ل ــزم مــن تداب . يل

واقـــُترح أن تبحـــث اللجـــنة مســـألة التكنولوجـــيات اجلديـــدة 
واالجتــار بــاملخدرات يف إطــار بــند منفصــل مــن بــنود جــدول  

 .األعمال

 عــودة ظهــور وشــاطرت اللجــنة اهليــئة قلقهــا بســبب  -٨٠
ــيون يف أفغانســتان   ــبغي  . زراعــة خشــخاش األف ــه ين ــيد بأن وأف

ــية     ــود اإلدارة االنتقالـــ ــم جهـــ ــدويل أن يدعـــ ــتمع الـــ للمجـــ
ألفغانســـتان الرامـــية اىل إجيـــاد قـــدرات عـــلى إنفـــاذ القـــانون  
ومراقـــبة املخـــدرات مـــن أجـــل مكافحـــة زراعـــة خشـــخاش   

هبــا األفــيون وإنــتاج املخــدرات وجتهــيزها وتعاطــيها واالجتــار  
 .بصورة غري مشروعة

وأعــرب بعــض املمــثلني عــن قلقهــم للفجــوة اآلخــذة   -٨١
يف االتســــاع بــــني السياســــات احلكومــــية والتنفــــيذ الفعــــلي 
ــيما خيــص       ــبة املخــدرات ف ــتعلقة مبراق ــية امل ــلمعاهدات الدول ل

وأعـرب عـن آراء مفادهـا أن ختفـيف التدابري الرقابية             . القّنـب 
ملعاجلــة مشــاكل تعــاطي  عــلى القّنــب ليســت الطــريق القــومي   

فثمة مشاكل صحية واجتماعية . املخـدرات يف بلـدان عديـدة      
كـبرية تقـترن بـتعاطي القّنـب، ومـا مـن شك يف أن التخفيف                
مـن الـتدابري الرقابـية سـيزيد يف تعاطي ذلك املخدر ويف آثاره              

وأشـــري إىل أن اجلهـــود الرامـــية اىل تقلـــيص زراعـــة  . الضـــارة

بب السياســات املخالفــة لــروح القّنــب وتعاطــيه ســتتعرقل بســ
ونـص املعـاهدات الدولـية املـتعلقة مبراقبة املخدرات، وكذلك           

) ٢٠/٣-إ مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة د (اإلعــالن السياســي 
- ألــف٢٠/٤-إ قــرارات اجلمعــية العامــة د (وخطــط العمــل 

الـــيت اعـــتمدهتا اجلمعـــية العامـــة يف دورهتـــا االســـتثنائية  ) هـــاء
ا مضـاعفات عـلى مراقبة املخدرات       العشـرين، وقـد تكـون هلـ       
وحتدث ممثل الفلبني نيابة عن الدول      . غـري املشـروعة األخـرى     
ـــ   والصــني فطلــب مــن اللجــنة أن  ٧٧ األعضــاء يف جمموعــة ال

ــنظام الــدويل      تعــاجل تلــك املســألة مــن أجــل ضــمان ســالمة ال
وأفاد أحد املمثلني بأن إبطال جترمي      . ملراقـبة املخدرات بكامله   

رات واالستعاضة عن اجلزاءات اجلنائية اإللزامية      تعـاطي املخد  
جبـــزاءات إداريـــة تشـــمل بـــرامج معاجلـــة مدمـــين املخـــدرات   
ــده خطــوة يف ســبيل      ــثل يف بل ــاجهم يف اجملــتمع مت وإعــادة إدم
ــامل املخــدرات       ــن ع ــتعاد ع ــتالحم االجــتماعي واالب ــيق ال حتق

 .املختل وظيفيا

ــأ     -٨٢ ــية بـ ــحة العاملـ ــنظمة الصـ ــن مـ ــب عـ ــاد املراقـ ن وأفـ
ــيانات ذات الصــلة     منظمــته ســتكون مســرورة باســتعراض الب
بالقّنــب إذا وّجــه أحــد األطــراف يف اتفاقــية املخــدرات لســنة  

 إشعارا  )٥٩(١٩٧٢ بصـيغتها املعدلـة بـربوتوكول سنة         ١٩٦١
واستدرك .  من تلك االتفاقية   ٣إىل األمـني العام، وفقا للمادة       

سألة سياساتية  قـائال إنـه، نظـرا لكون قرار مراقبة القّنب هو م           
بالدرجـة األوىل، فـال ميكن لالستعراض الطيب والعلمي إال أن           
ــألة      ــلى تلـــك املسـ ــرد عـ ــيمة حيـــث إن الـ ــدود القـ ــون حمـ يكـ
السياسـاتية ينبغي أن يصدر عن جلنة املخدرات اليت هي اهليئة           
الرئيسـية لوضـع السياسـات داخـل منظومة األمم املتحدة اليت            

 .تعىن مبراقبة املخدرات

ــام ذات   ور -٨٣ ــا لألحكـ ــه، وفقـ ــتحدثني أنـ أى بعـــض املـ
 بصــيغتها املعدلــة بــربوتوكول ١٩٦١الصــلة مــن اتفاقــية ســنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرقم ٩٧٦، اجمللد املعاهداتاألمـم املتحدة، جمموعة  (59)
١٤١٥٢. 
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، ال ينــبغي اســتعمال القّنــب يف األغــراض الطبــية ١٩٧٢ســنة 
 .إىل حني توفر أدلة علمية قاطعة على فائدته الطبية

ورّحبــت اللجــنة بــاجلهود الــيت تــبذهلا اهليــئة يف جمــال    -٨٤
 إقامـــة تـــوازن عـــاملي بـــني العـــرض والطلـــب التشـــجيع عـــلى

ــية      ــراض الطبـ ــتعملة يف األغـ ــية املسـ ــاملواد األفيونـ ــتعلقني بـ املـ
ــنة    ــية سـ ــام اتفاقـ ــترطه أحكـ ــا تشـ ــا ملـ ــية، وفقـ  ١٩٦١والعلمـ

وأشـــيد باهليـــئة . ١٩٧٢بصـــيغتها املعدلـــة بـــربوتوكول ســـنة  
لتنظـيمها اجـتماعات غري رمسية مع الدول الرئيسية املستوردة          

ودعيت اهليئة إىل مواصلة إسداء     . للخامات األفيونية واملنـتجة   
املشـــورة إىل احلكومـــات بشـــأن اإلجـــراءات الـــالزم اختاذهـــا 
لضـمان إقامـة تـوازن عـاملي بـني العـرض والطلـب عـلى املواد                 

 .األفيونية الستعماهلا يف األغراض املشروعة

ــر       -٨٥ ــئة يف ضــمان تواف ــلى دور اهلي وجــرى التشــديد ع
 لألغـراض الطبـية، وُشـجعت احلكومات على         املـواد األفيونـية   

مواصـلة جهودهـا الرامـية إىل إزاحـة العقـبات الـيت حتول دون           
توفـر املـواد األفيونـية للتخفيف من األمل واملعاناة، مع احليلولة            
ــنوات     ــية إىل قـ ــواد األفيونـ ــريب املـ ــه دون تسـ ــت ذاتـ يف الوقـ

وأحاطــت اللجــنة عــلما بالــتعاون  . االســتعمال غــري املشــروع 
 .ملكثف بني اهليئة ومنظمة الصحة العاملية يف ذلك اجملالا

ــراف يف    -٨٦ ــدد األطـــ ــاع عـــ ــنة بارتفـــ ورحبـــــت اللجـــ
وجرى التشديد  . املعـاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات     

ــية ســنة    ال ميكــن بلوغهــا دون ١٩٨٨عــلى أن أهــداف اتفاق
  بصـيغتها املعدلة بربوتوكول سنة     ١٩٦١التقـّيد باتفاقـية سـنة       

ــية لســنة    ١٩٧٢ ــرات العقل ــية املؤث ــيذ )٦٠(١٩٧١ واتفاق  وتنف
 .أحكامهما

وأُبلغــت اللجــنة بنــتائج اجــتماع فــريق اخلــرباء املعــين   -٨٧
بوضـــع مـــبادئ توجيهـــية للوائـــح التنظيمـــية الوطنـــية املـــتعلقة 
باملســـافرين الذيـــن يـــتلقون عالجـــا بعقـــاقري خاضـــعة للـــرقابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (60) 

فــرباير / شــباط١٤  إىل١٢الدولــية، الــذي عقــد يف فييــنا مــن  
 .٤٤/١٥، عمال بقرار اللجنة ٢٠٠٢

وأحاطــت اللجــنة عــلما بارتفــاع مســتويات تعــاطي     -٨٨
املؤثـرات العقلـية واالجتـار غـري املشـروع هبا يف بعض املناطق،        

وكـــررت اللجـــنة نداءهـــا إىل . حســـبما ورد يف تقريـــر اهليـــئة
ــنة    ــية سـ ــام اتفاقـ ــنفذ أحكـ ــاء لكـــي تـ  ١٩٧١الـــدول األعضـ

جمللـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي بشـــأن املـــواد     وقـــرارات ا
. املدرجـــة يف اجلدولـــني الثالـــث والـــرابع مـــن تلـــك االتفاقـــية

وحــذر أحــد املمــثلني اللجــنة مــن االجتــاه املــتزايد يف تســريب   
املستحضـرات الصـيدالنية املشـروعة الـيت تتضـمن خمدرات أو            
مؤثــرات عقلــية لكــي جيــري تعاطــيها مقــترنة مبــواد أخــرى        

 .اقبة الدولية أو بالكحولخاضعة للمر

ــيه اهليــئة مــن     -٨٩ وأحاطــت اللجــنة عــلما مبــا خلصــت إل
ــتعماله يف     ــنورفني واسـ ــتهالك البوبريـ ــأن اسـ ــتنتاجات بشـ اسـ
عملـيات املعاجلـة االبدالـية وبـالدعوة الصادرة من اهليئة للنظر            
فــيما إذا كــان مــن األنســب إخضــاع تلــك املــادة للمراقــبة يف  

صــيغتها املعدلــة بــربوتوكول ســنة   ب١٩٦١إطــار اتفاقــية ســنة 
 .١٩٧١بدال من اتفاقية سنـة ١٩٧٢

 
 

 ٢٠٠١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  -٢  
 ١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٢عن تنفيذ املادة 

 
قـدم رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تقرير اهليئة    -٩٠

. ١٩٨٨ة  مــن اتفاقــية ســنـ١٢ عــن تنفــيذ املـادة  ٢٠٠١لعـام  
وأُشـيد باهليـئة على تقريرها الذي كان مبثابة استعراض شامل           

. للوضـــع العـــاملي فـــيما يـــتعلق مبراقـــبة الكـــيماويات الســـليفة 
ــئة ملســاعدة      ــبذهلا اهلي ــاجلهود الــيت ت وأحاطــت اللجــنة عــلما ب

 .احلكومات على منع تسريب تلك الكيماويات

غ وأحاطـت اللجـنة عـلما بقلـق بـتزايد حاالت اإلبال            -٩١
عــن الصــنع غــري املشــروع للمنشــطات األمفيتامينــية يف بلــدان 
عديـدة، ورّحبـت يف ذلـك اخلصـوص مبـبادرة اهليئة إىل تنظيم              
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ــية    ــطات األمفيتامينــ ــالئف املنشــ ــأن ســ ــتماع دويل بشــ . اجــ
وســلّمت اللجــنة بضــرورة اســتنباط آلــيات عمــل وإجــراءات   
تشــغيلية موّحــدة ملــنع تســريب الســالئف املســتعملة يف صــنع   

لـك املـواد غـري املشـروع، ومـن مث حثـت اللجـنة احلكومات                ت
ــئة مــن أجــل وضــع اقــتراحات      ــتعاون مــع اهلي عــلى العمــل بال

 .ملموسة وتنفيذها

وأعربــت اللجــنة عــن ارتــياحها للنــتائج اإلجيابــية الــيت  -٩٢
، وهـــي الـــربنامج "عملـــية توبـــاز"أبلـــغ عـــنها املشـــاركون يف 

يد اخلـــل الـــدويل لتعقـــب كـــل شـــحنة مـــن شـــحنات أهنـــيدر 
وأحاطت اللجنة  . املسـتعمل يف الصـنع غري املشروع للهريوين       

عـــلما أيضـــا حبــــاالت الـــنجاح الـــيت أبلــــــغ عـــنهــا يف إطـــــار 
ـــل " ــيــة بريبــ ــب    "عملـ ــأن تعقـ ــدويل بشـ ــربنامج الـ ــي الـ ، وهـ

وبوجه خاص، أقرت اللجنة    . شـحنات برمنغـنات البوتاسـيوم     
ات زيــادة مــا خلُصــت إلــيه اهليــئة مــن أنــه ينــبغي لــلحكوم       

اسـتخدام أسـاليب التحري، ومنها التسليم املراقب، والتعقب         
الـتراجعي للشـحنات املوقوفة من أجل تبيُّن مصدرها الفعلي،          
وكذلـك اسـتهالل حتـريات مسـتندة اىل معلومـات استخبارية            
ــاملخدرات املســؤولة عــن       ــّين شــبكات االجتــار ب ــن أجــل تب م

 .حماوالت التسريب

ه، نتـيجة لـنقل كـل مـن أهنيدريد          وأُبلغـت اللجـنة بأنـ      -٩٣
اخلــل وبرمنغــنات البوتاســيوم مــن اجلــدول الــثاين إىل اجلــدول  

 ٤٤/٥، عمـال بقـراري اللجنـة   ١٩٨٨األول مـن اتفاقية سنة      
، بـدأت حكومـات عديـدة تعتمد تدابري أكثر صرامة           ٤٤/٦و

وســـلّمت اللجـــنة . لرصـــد الـــتجارة الدولـــية بتيـــنك املـــادتني 
ت بإضفاء طابع رمسي على اإلجراءات      بضـرورة قيام احلكوما   

، الــيت برهنــت عــلى "عملــية بريبــل"واآللــيات املســتعملة أثــناء 
 .جناحها يف منع تسريب برمنغنات البوتاسيوم

وأكـــد عـــدة ممـــثلني اســـتعمال اإلشـــعارات الســـابقة   -٩٤
للتصــدير كــأداة فّعالــة ملــنع تســريب الكــيماويات اخلاضــعة       

رة أن تتوفر بشكل آين     وجـرى التشـديد عـلى ضرو      . للمراقـبة 

ــتلك اإلشــعارات     ــتعلق ب ــيما ي ــية باملعلومــات ف ــة ارجتاع . تغذي
وأفــيد بــأن اإلشــعارات الســابقة للتصــدير عنصــر أساســي يف    

وأشري إىل أن اهليئة    ". عملـية توباز  "و" عملـية بريبـل   "كـل مـن     
قامـــت بـــدور هـــام يف مســـاعدة احلكومـــات عـــلى تـــبادل       

ــتحقق    مــن مشــروعية كــل  املعلومــات األساســية مــن أجــل ال
 .معاملة من املعامالت الفردية

ــات     -٩٥ ــة االجتاهـ ــمانا ملعاجلـ ــه، ضـ ــنة بأنـ وأُبلغـــت اللجـ
املـــتغرية يف جمـــال تســـريب الكـــيماويات الســـليفة، معاجلـــة      
ــبة      ــري املراق مناســبة، تعكــف احلكومــات عــلى اســتعراض تداب

وأبدي بوجه  . الراهـنة، ويف بعض األحيان التشريعات الراهنة      
ــيماويات   خـــاص قلـــق ب ــريب الكـ ــزايد حـــاالت تسـ ســـبب تـ

السـليفة من قنوات التوزيع الداخلية، وأشري إىل احلاجة املاسة          
ولوحــظ كذلــك مــع  . إىل بــذل جهــود ملــنع ذلــك التســريب  

القلـق بـأن مثـة حاجـة إىل املسـاعدة التقنـية واملالـية فيما يتعلق                 
ــنهائي     ــناولة الصــحيحة للســالئف املضــبوطة ومقصــدها ال بامل

وأُبلغـت اللجـنة مبـا تقـوم به احلكومات من           . مـنها والـتخلص   
 .عمليات استعراض ومبادرات يف ذلك اجملال

  
 االجراء الذي اختذته اللجنة -باء
 

 املعقـــودة يف ١٢٢٣اعـــتمدت اللجـــنة، يف جلســـتها  -٩٦
مراقبة "، مشروع قرار منقحا عنوانه      ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥

، مقدمــا مــن (E/CN.7/2002/L.13/Rev.3)" القّنــب يف افريقــيا
نيابة عن الدول األعضاء يف األمم      (األردن وتركـيا والسودان     

والصني ) املـتحدة الـيت هي أعضاء يف جمموعة الدول االفريقية         
لالطــالع عــلى نــص . (ولبــنان والواليــات املــتحدة األمريكــية

 .)٤٥/٨القرار، انظر الفصل األول، الباب جيم، القرار 

ــرار  ويف نفــس اجللســة، اعــتمدت   -٩٧ اللجــنة مشــروع ق
ــنوانه   ــنقحا عـ ــابالغ   "مـ ــورا بـ ــيام فـ ــالئف والقـ ــريب السـ تسـ

ــئة      ــدان العــبور واهلي ــد املنشــأ وبل الســلطات املختصــة لــدى بل
ــدرات  ــبة املخـــ ــية ملراقـــ  (E/CN.7/2002/L.19/Rev.1)" الدولـــ
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مقدمـــا مـــن األرجنـــتني واألردن واكـــوادور وأملانـــيا وأنغـــوال 
ركيا واجلمهورية التشيكية   وأوكرانـيا وبـنما وبوليفيا وبريو وت      

ومجهوريـــة مقدونـــيا اليوغوســـالفية ســـابقا وجـــنوب افريقـــيا  
وســلوفاكيا وســلوفينيا وســوازيلند وشــيلي وفــنـزويال وفنلــندا   
ــات      ــند، الواليـ ــيك واهلـ ــنان واملكسـ ــيا ولبـ ــيا وكينـ وكولومبـ

لالطـالع على نص القرار، انظر الفصل       . (املـتحدة األمريكـية   
 .)٤٥/١٢ر األول، الباب جيم، القرا

ــرار     -٩٨ ويف نفــس اجللســة، اعــتمدت اللجــنة مشــروع ق
تدابــري بشــأن تعزيــز تــبادل املعلومــات عــن      "مــنقحا عــنوانه  

ــان      ــواد االدمـ ــن مـ ــدرات وعـ ــناول املخـ ــدة لتـ ــاط اجلديـ األمنـ
 مقدمــا مــن اثيوبــيا   (E/CN.7/2002/L.18/Rev.1)" املســتهلكة

ايرلـــندا واألردن واســـبانيا وأملانـــيا واندونيســـيا وأوكرانـــيا و   
ــيا     ــة مقدونـ ــيا ومجهوريـ ــيكا وتركـ ــربتغال وبلجـ ــيا والـ وايطالـ
اليوغوسـالفية سابقا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا       
وشــيلي وغامبــيا وفرنســا والفلــبني وفنلــندا وكولومبــيا وكينــيا 
ــنغاريا      ــا وهـ ــنرويج والنمسـ ــر والـ ــمربغ ومصـ ــنان ولكسـ ولبـ

، انظر الفصل   لالطـالع عـلى نص القرار     . (وهولـندا والـيونان   
 .)٤٥/٦األول، الباب جيم، القرار 

ــرار     -٩٩ ويف نفــس اجللســة، اعــتمدت اللجــنة مشــروع ق
حتسـني تـبادل املعلومات االلكترونية فيما بني        "مـنقحا عـنوانه     

ــية    ــنظمات الدولــ ــع املــ ــاالت مــ ــاء واالتصــ ــدول األعضــ " الــ
(E/CN.7/2002/L.18/Rev.1)    ــتني ــيا واألرجن ــن اثيوب ــا م  مقدم

 –مجهوريــة (سـتونيا واكــوادور وأوكرانـيا وايــران   واألردن وا
وبلجـيكا وبـنما وبوركيـنا فاسـو وبوليفيا وتونس          ) االسـالمية 

ــيا     ــيا ورومانــ ــنوب افريقــ ــية وجــ ــية الليبــ ــة العربــ واجلماهرييــ
ــا    ــيا وغانـ ــراق وغامبـ ــرا والعـ ــودان وسويسـ ــلوفاكيا والسـ وسـ
ــنان ومصــر       ــيا ولب ــوار وكولومب ــندا وكــوت ديف ــا وك وفرنس

لالطالع على  . (عربـية السـعودية وهـنغاريا واليمن      واململكـة ال  
ــرار     ــبــــاب جــيم، القــــ نــص القــرار، انظــر الفصــــل األول، ال

٤٥/١١(. 

ــرار     -١٠٠ ويف نفــس اجللســة، اعــتمدت اللجــنة مشــروع ق
أحكـام بشـأن املسافرين الذين يتلقون العالج        "مـنقحا عـنوانه     

، (E/CN.7/2002/L.9/Rev.1)" بعقـاقري خاضـعة للمراقـبة دوليا      
مقدمـا مـن اسبانيا وأملانيا وايرلندا وايطاليا والربتغال وبلجيكا     
ــيا والدامنــرك وســلوفاكيا والســويد وسويســرا     وجــنوب افريق
ــو    ــيا والكونغــ ــندا وكولومبــ ــندا وكــ ــا وفنلــ ــيا وفرنســ وغامبــ
ولكسـمربغ وموريشـيوس والـنرويج والنمسا واهلند وهنغاريا         

ع على نص القرار، انظر     لالطال. (وهولـندا والـيابان والـيونان     
 .)٤٥/٥الفصل األول، الباب جيم، القرار 

ويف نفـس اجللسـة، وبـناء على توصية اللجنة الفرعية            -١٠١
املعنـية باالجتار غري املشروع بالعقاقري واملسائل ذات الصلة يف          
الشـرقني األدىن واألوسـط، وافقـت اللجنة على مشروع قرار           

الطلب "جتماعي عنوانه   لكـي يعـتمده اجمللـس االقتصادي واال       
عـــلى املـــواد األفيونـــية وعرضـــها لتلبـــية االحتـــياجات الطبـــية  

 مقـــدم مـــن بلجـــيكا وتركـــيا (E/CN.7/2002/L.2)" والعلمـــية
ــند      ــا واهلـ ــابقا وفرنسـ ــالفية سـ ــيا اليوغوسـ ــة مقدونـ ومجهوريـ

لالطالع على النص،   (وهـنغاريا والواليات املتحدة األمريكية      
 .)لف، مشروع القرار األولانظر الفصل األول، الباب أ

  
 الفصل الثامن

 
التوجيهات السياساتية اىل برنامج األمم             

 للمراقبة الدولية للمخدرات        املتحدة  
 

ــناء جلســتها    -١٠٢  املعقــودة يف ١٢١٨شــرعت اللجــنة، أث
 مــن جــدول  ٩، يف الــنظر يف البــند  ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣

مج األمــم التوجــيهات السياســاتية اىل بــرنا  "أعماهلــا املعــنون  
، وهو أول بند من البنود      "املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدات    

وكــان تقريــر . الــواردة يف اجلــزء العمــلي مــن جــدول أعماهلــا 
املديــر التنفــيذي عــن أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة   

معروضــــا ) Corr.1 وE/CN.7/2002/8(الدولــــية لــــلمخدرات 
 .على اللجنة لكي تنظر يف هذا البند
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وألقــى املوظــف املســؤول بالنــيابة عــن مكتــب مراقــبة  -١٠٣
املخـــدرات ومـــنع اجلـــرمية كـــلمة قـــدم فـــيها الـــتقرير وذكـــر   
اخلطـوط العريضـة للـتوجه االستراتيجي لليوندسيب وأولوياته         
ــيذ خطــط      ــدول األعضــاء يف جمــال تنف يف تقــدمي الدعــم اىل ال
ــة يف دورهتـــ   ــية العامـ ــتمدهتا اجلمعـ ــتدابري الـــيت اعـ ا العمـــل والـ

االســـتثنائية العشـــرين واالصـــالحات االداريـــة الـــيت جـــرى      
 .تنفيذها

نيابة عن الدول األعضاء    (وألقـى كـلمة ممـثلو اسبانيا         -١٠٤
وتركـــيا ) يف األمـــم املـــتحدة األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب   

واململكـــة املـــتحدة والواليـــات املـــتحدة واجلماهرييـــة العربـــية 
ــيجرييا وأســترالي   ــيا ون ــية وايطال ــنا فاســو وكــندا  الليب ا وبوركي

وألقى كلمة أيضا املراقبون عن املغرب      . واملكسـيك والربازيل  
ــيا والســنغال  كمــا ألقــى كــلمة  . وبلجــيكا وأفغانســتان واثيوب

كـل مـن املراقـب عـن مـنظمة الوحـدة االفريقية واملراقب عن               
 .منظمة الدول األمريكية

  
 املداوالت   -ألف

 
ر التنفـــيذي عـــن لوحـــظ أن الـــتقرير الشـــامل لـــلمدي  -١٠٥

أنشـطة اليوندسيب يتضمن حملة عامة عن التوجه االستراتيجي         
للـربنامج واألنشطة اليت اضطلع هبا يف دعم جهود احلكومات          
ــدرات     ــكلة املخـ ــدي ملشـ ــية اىل التصـ ــلي الرامـ ــتمع األهـ واجملـ

وشـدد عـدة ممثلني على أن لليوندسيب دورا مركزيا          . العاملـية 
افــزة لــلجهود املــبذولة عاملــيا علــيه أن يؤديــه بصــفته اجلهــة احل

للتصـدي ملشـكلة املخـدرات غـري املشروعة والتوعية بالتهديد           
الـذي تلـّوح به تلك املشكلة وحشد االلتزام السياسي ملعاجلة            

وأكد أن مشكلة املخدرات ما زالت تشكل هتديدا        . املشـكلة 
ــدرة       ــز قـ ــب تعزيـ ــه جيـ ــتمعات وأنـ ــلحكومات واجملـ ــبريا لـ كـ

ــتمكن  ــته عــلى أجنــع حنــو    اليوندســيب حــىت ي  مــن تنفــيذ والي
 .ممكن

وأشـري اىل أن الـتحديات العملـية اجلديدة واملستجدة           -١٠٦
الـــيت تواجـــه اليوندســـيب واجملـــتمع الـــدويل تشـــمل االتســـاع 
الســريع يف نطــاق صــنع املنشــطات االمفيتامينــية واالجتــار هبــا   
وتعاطـيها بشـكل غـري مشـروع واسـتغالل التطورات اجلديدة       

نولوجـــيا، ومـــنها االنترنـــت، لالجتـــار بالعقـــاقري يف جمـــال التك
واسـتئناف زراعـة خشـخاش األفـيون وانـتاج اهلريوين بشكل             

 .غري مشروع على نطاق واسع يف أفغانستان

ودعي اليوندسيب، بصفته مركزا عامليا للخربة الفنية        -١٠٧
يف جمــال مكافحــة املخــدرات، اىل مســاعدة احلكومــات عــلى  

حـة املخـدرات مـع اقامة التوازن     وضـع سياسـات وطنـية ملكاف      
وأشيد . املناسـب بني خفض الطلب على املخدرات وعرضها       

بالــربنامج لألنشــطة الــيت اضــطلع هبــا طــوال الســنة املاضــية يف  
ــم اجلهـــود الـــيت بذلـــتها احلكومـــات ملكافحـــة مشـــكلة        دعـ
ــبكته مـــن املكاتـــب     ــن خـــالل شـ ــا مـ ــدرات، وخصوصـ املخـ

 .امليدانية

ن مشـكلة املخدرات مقترنة     ولوحـظ أنـه، نظـرا لكـو        -١٠٨
يف كـثري مـن الـبلدان بالفقر، فينبغي ادماج سياسات مكافحة            

ــية االقتصــادية      ــار أوســع للتنم وأشــيد . املخــدرات ضــمن اط
باليوندسـيب لـزيادة مشـاركته يف بـرامج تصل املبادرة الرامية            
اىل خفـض تعاطي املخدرات باجلهود الرامية اىل تقليص تواتر   

. االيــدز/وس القصــور املــناعي البشــريحــاالت االصــابة بفــري
ودعــي اليوندســيب اىل زيــادة توثــيق الــتعاون مــع حكومــات   
الـبلدان الـيت ميـثل فيها حقن املخدرات القوة الدافعة من وراء             

 .وباء االيدز وفريوسه

ــيت ختصصــها       -١٠٩ ــوارد ال ــزيادة امل ــثلني ب ــدة مم ورحــب ع
األولية لفترة  اللجـنة الفريقـيا، عـلى الـنحو اجملسـد يف امليزانـية              

 الـيت وافقت عليها اللجنة يف دورهتا        ٢٠٠٣-٢٠٠٢السـنتني   
ــتأنفة   ــني املسـ ــرابعة واألربعـ ــتراتيجية   . الـ ــنة اسـ ــدت اللجـ وأيـ

اليوندســــيب الرامــــية اىل معاجلــــة مشــــكلة املخــــدرات غــــري 
املشـروعة يف افريقـيا املتصـلة اتصـاال وثيقا مبسألة القضاء على       
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مـــاج سياســـات مكافحـــة وقـــيل انـــه ينـــبغي زيـــادة اد. الفقـــر
املخــدرات املتــبعة يف عــدة بلــدان افريقــية ضــمن اطــار أوســع   
ــم     ــية اىل دعـ ــربامج الرامـ ــا الـ ــادية، وخصوصـ ــية االقتصـ للتنمـ
اجلهـود الـيت تـبذهلا اجملـتمعات الريفـية مـن أجل تقليص حجم              

وأشار . زراعـة القنـب غـري املشـروعة وتـرويج التنمـية الـبديلة             
اىل مشــكلة تعــاطي املخــدرات   عــدة ممــثلني لــبلدان أفريقــية    

واالجتـار هبا فيما يتعلق بالقنب واجلهود اليت تبذهلا حكوماهتم          
 .ملعاجلة تلك املشكلة

وأشـار عـدة ممـثلني اىل الـزيادة الـيت تبعـث على اهللع                -١١٠
يف صــــــنع العقــــــاقري االصــــــطناعية وال ســــــيما املنشــــــطات 

ــية، واالجتــار هبــا وتعاطــيها بشــكل غــري مشــروع     . االمفيتامين
ونوشـد اليوندسـيب أن يـويل أولويـة علـيا ملسألة دعم اجلهود              
ــة مشـــكلة املخـــدرات الـــيت    ــبذهلا احلكومـــات ملكافحـ الـــيت تـ

وأُشـــيد باليوندســـيب لقـــيامه بـــبعض . تطـــرحها تلـــك املـــواد
املـبادرات الرامـية اىل مكافحة مشكلة املنشطات االمفيتامينة،         

 تشــــــرين ١٩ومــــــنها عقــــــده اجــــــتماعا يف بروكســــــل يف 
 . بالتعاون مع االحتاد األورويب٢٠٠١نوفمرب /اينالث

وأشـــيد باليوندســـيب جلهـــوده املتواصـــلة الرامـــية إىل  -١١١
معاجلـة مسـألة زراعـة خشخاش األفيون يف أفغانستان، وعلى           
اسـتراتيجيته لدعـم االدارة االنتقالـية ألفغانستان يف سعيها اىل           

جلديدة وأبدي تأييد قوي لالستراتيجية ا    . مكافحـة املخدرات  
الـيت يتمـثل هدفها يف ضمان ادراج مسألة املخدرات كعنصر           

وأشــري اىل أن الصــعوبات . أساســي يف اعــادة بــناء أفغانســتان 
الـنامجة عـن األضـرار البالغة اليت خلفتها احلرب وعن هشاشة            
الوضـع السياسـي واألمين يف أفغانستان حتتم على اليوندسيب           

ــع االدا   ــيق مـ ــتعاون الوثـ ــعى اىل الـ ــع  أن يسـ ــية ومـ رة االنتقالـ
ورئي أن دور اليوندسيب . املـنظمات اليت تعمل يف أفغانستان     

ينـبغي أن يتمـثل يف تيسـري املسـاعدة الطويلة األجل والقصرية             
األجـل لـلمزارعني، وذلـك بأن توفر هلم، من خالل وكاالت            
أخـــرى، مـــوارد رزق بديلـــة وجـــيدة هلـــم ورصـــد زراعـــة       

الضــطالع بأنشــطة خشــخاش األفــيون وبــناء القــدرات عــلى ا

وطُلب اىل اليوندسيب واجملتمع   . يف جمـال مكافحـة املخدرات     
الـدويل أن يـزيدا من دعمهما لالدارة االنتقالية وأن يسعيا إىل          
اعـتماد هنج منسق؛ ويف الوقت ذاته، رأى عدة ممثلني ضرورة           

وكان هناك امجاع . مواصـلة تقـدمي الدعـم اىل البلدان اجملاورة       
، "أحزمة أمنية " عـلى هنـج االحـتفاظ بــ       عـلى وجـوب اإلبقـاء       

وهـو الـنهج الـذي تقـدم مبقتضاه املساعدة اىل البلدان اجملاورة             
ألفغانسـتان، وذلـك لتكميل الدعم املباشر الذي جيري تقدميه          

 .اىل االدارة االنتقالية
  

 االدارة 
 

دعـا عدة ممثلني اىل توسيع قاعدة املاحنني لليوندسيب          -١١٢
ج مـن توفري دعم أفضل للمجتمع الدويل        حـىت يـتمكن الـربنام     

. يف مواجهـــة الـــتحديات الـــيت تطـــرحها مشـــكلة املخـــدرات 
ولُفـت انتـباه اللجنة اىل هشاشة وضع اليوندسيب النامجة عن           

وأبـدي قلق شديد من أن      . تـناقص املسـامهات العامـة الغـرض       
عــددا قلــيال فقــط مــن الــدول خيصــص لصــندوق اليوندســيب  

وأشري إىل أن حتقيق    . رية من تربعاته  لألغـراض العامة نسبة كب    
زيـادة يف التـربعات، ال سيما األموال العامة الغرض، سيكون           
ــاه      ــاء جتــ ــدول األعضــ ــن الــ ــي مــ ــتزام السياســ ــيدا لاللــ جتســ
اليوندســـيب واالحســـاس بامـــتالكه، كمـــا أن مـــن شـــأنه أن  
ــا بشــأن أنشــطته        ــبؤ هب ــنة وميكــن التن ــية متي ــاعدة مال ــل ق يكف

ومــات اىل دعــم أنشــطة اليوندســيب ودعيــت احلك. التشــغيلية
 .من خالل ترتيبات اقتسام التكاليف

ــه    -١١٣ ــثلني باليوندســـيب لتحســـني ادارتـ ــدة ممـ ــاد عـ وأشـ
وأشري اىل أن   . االمجالـية وتعزيـز الـتحاور مـع الـدول األعضاء          

اجـتماعات اللجـنة مـا بـني الـدورات واالجتماعات املشتركة            
كــان هلــا دور بــالغ   بــني الــبلدان املاحنــة والــبلدان املســتفيدة     

وأفيد بأن التدابري اليت اعتمدت     . األمهية يف تعزيز ذلك احلوار    
ــة األخــرية عــززت قــدرة اليوندســيب عــلى تصــريف     يف اآلون
ــفافيته      ــنت شـ ــية وحّسـ ــاريعية واملالـ ــة واملشـ ــؤون االداريـ الشـ

وأشـري اىل أن تلـك الـتدابري حّسـنت أيضـا أساليب             . وكفاءتـه 
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شــاء نظــام لــلمعلومات عـــن    عملــه الداخلــية وأفضــت اىل ان   
اإلدارة املالـــية يشـــمل اجـــراء تقيـــيم علـــين وشـــفاف وحمـــايد  

وأشــاد عــدة ممــثلني . للمشــاريع يشــارك فــيه خــرباء مســتقلون
باليوندســيب ملــبادرته املــتعلقة بانشــاء جلــنة الــربامج واملشــاريع 
واعــتماد مــبادئ توجيهــية بشــأن اســتعمال األمــوال العامــة        

 .الغرض

ــدة ممـــ  -١١٤ ــيزنة  ورحـــب عـ ــيب املـ ــتماد اليوندسـ ثلني باعـ
وأعـرب عن  . القائمـة عـلى النـتائج، الـيت يولوهنـا أمهـية كـبرية            

رأي مفـاده أن انشـاء وحدة التخطيط والتقييم سيساعد على           
زيـادة الدعـم املقدم اىل مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية           
يف جمـال وضـع بـرامج تعـاون تقـين موجهـة حنو إحراز نتائج،                

. الت وثيقة بني الواليات املسندة وأنشطة املشاريع      واقامـة ص  
وأفـيد بـأن االطـالع عـلى البـيانات املالـية األساسية متاح منذ             

 بواســـطة نظـــام املعلومـــات الـــربناجمية  ٢٠٠٢مـــارس / آذار١
؛ وهكــذا، أصــبح بإمكــان الــدول األعضــاء     (ProFi)واملالــية 

احلصـول عـلى معلومات أكثر تفصيال عن أنشطة اليوندسيب       
 .التشغيلية

  
 االجراء الذي اختذته اللجنة -باء
 

 املعقــودة يف ١٢٢٣نظــرت اللجــنة، أثــناء جلســتها     -١١٥
ــارس / آذار١٥ ــنوانه   ٢٠٠٢مـ ــنقح عـ ــرار مـ ــروع قـ ، يف مشـ

ــلمخدرات    " ــية ل ــبة الدول ــرنامج األمــم املــتحدة للمراق تعزيــز ب
" التشـــــــريعيةودور جلـــــــنة املخـــــــدرات بصـــــــفتها هيئـــــــته 

(E/CN.7/2002/L.24/Rev.1)   ــتني ــيا واألرجن ــدم مــن اثيوب ، مق
ــيا    ــيا واندونيسـ ــوادور وأملانـ ــتونيا واكـ ــبانيا واسـ واألردن واسـ

وايرلندا وباكستان  )  االسالمية –مجهورية  (وأوكرانـيا وايران    
ــيا       ــند وترك ــريو وتايل ــيا وب ــنا فاســو وبوليف ــربتغال وبوركي وال
 واجلماهرييــة العربــية الليبــية ومجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية
ســـابقا وجـــنوب افريقـــيا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وســـوازيلند  
والسـودان والسـويد وشـيلي والصـني وغانـا وفرنسـا والفلبني             
وفــنـزويال وفنلــندا وكرواتــيا وكــندا وكوبــا كولومبــيا وكينــيا  

ولبـنان ومالـيزيا ومصـر واملكسيك واململكة العربية السعودية          
 الشــــمالية واململكــــة املــــتحدة لــــربيطانيا العظمــــى وايرلــــندا 

ــندا     ــنغاريا وهولـ ــند وهـ ــندا واهلـ ــيجرييا ونيوزيلـ ــنرويج ونـ والـ
وأبلغ . والواليـات املتحدة األمريكية واليابان واليمن واليونان      

 واو من ٢٧أحـد ممثـلي األمانة اللجنة بأنه مل ُترصد يف الباب    
 أي مــوارد ٢٠٠٣-٢٠٠٢امليزانــية الــربناجمية لفــترة الســنتني  

وقــال انــه يف ضــوء عملــيات  . ضــافيةلتغطــية االحتــياجات اال
-٢٠٠٠خدمـــات املؤتـمـــرات الـــيت شـــهدهتا فـــترة الســـنتني  

، حيـث سـجلت زيـادة كـبرية يف النفقات، لن يكون              ٢٠٠١
ــات      ــياجات االضــافية مــن خدم مــن املمكــن اســتيعاب االحت
ــواردة يف مشــروع القــرار     ــبة عــلى الطلــبات ال املؤمتــرات املترت

حتياجات باعتمادات اضافية   املـنقح، بـل يـتعني تغطية تلك اال        
ــة   ــية العام ــل    . ترصــدها اجلمع ــك، جــرى تعدي ــلى ذل ــناء ع وب

مشـروع القـرار املنقح لكي ال تكون هناك احتياجات اضافية           
مـــن خدمـــات املؤمتـــرات يلـــزم تغطيـــتها باعـــتمادات اضـــافية  

 .ترصدها اجلمعية العامة

واعــتمدت اللجــنة يف نفــس اجللســة مشــروع القــرار    -١١٦
لالطــالع عــلى الــنص، انظــر الفصــل  (ته املعدلــة املــنقح بصــيغ

 .)٤٥/١٧األول، الباب جيم، القرار 
  

 الفصل التاسع
 

تدعيم آلية األمم املتحدة للمراقبة الدولية                          
 للمخدرات      

 
 املعقــودة يف ١٢١٩نظــرت اللجــنة، اثــناء جلســتها     -١١٧
 مــن جــدول أعماهلــا، ١٠، يف البــند ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣

وكان ". ية األمـم املتحدة ملراقبة املخدرات   تدعـيم آلـ   "املعـنون   
معروضـا على اللجنة تقرير املدير التنفيذي بشأن التقدم احملرز    

تعزيـز برنامج األمم  "، املعـنون  ٤٤/١٦يف تنفـيذ قـرار اللجـنة      
املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات ودور جلــنة املخــدرات   

 .(E/CN.7/2002/9)" بصفتها هيئته التشريعية
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ألقــى وكــيل األمــني العــام ملكتــب خدمــات الــرقابة   و -١١٨
ــل     ــاري داخـ ــالح اإلداري اجلـ ــأن اإلصـ ــلمة بشـ ــية كـ الداخلـ
مكتـب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، وأبلغ اللجنة، بصفتها         
ــية     ــبة الدولـ ــتحدة للمراقـ ــم املـ ــربنامج األمـ ــريعية لـ ــئة التشـ اهليـ

 مبدى أمهية تنفيذ التوصيات الرامية    ) اليوندسيب(لـلمخدرات   
ــته  ــربنامج وفعالي كمــا ألقــى كــلمة ممــثلو   . إىل حتســني إدارة ال

نــيابة عــن أعضــاء جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية      (فــنـزويال 
نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد (واســبانيا ) والكاريـــبـي
ــيا   ) األورويب ــتراليا وتركـ ــيا واملكســـيك وأسـ ــيابان وإيطالـ والـ
 .جيكاوألقى كلمة أيضا املراقب عن بل. وكندا

  
 املداوالت   

 
أعــرب عــدة ممــثلني عــن تقديــر حكومــاهتم لألعمــال    -١١٩

الـــيت اضـــطلع هبـــا مكتـــب خدمـــات الـــرقابة الداخلـــية والـــيت  
ــنع      ــبة املخــدرات وم ــية مكتــب مراق أســهمت يف حتســني فعال

وأشري إىل أن تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية        . اجلـرمية 
ــم     ــدرة األم ــي جتســد ق ــاقدة، فه ــت ن ــلى  وإن كان ــتحدة ع  امل

ومــن مث، ال ينــبغي أن تؤثــر . معاجلــة عــيوب اإلدارة الداخلــية
وأعرب . هـذه الـتقارير يف ثقـة اجلهـات املاحنـة يف اليوندسيب            

أحـــد املمـــثلني عـــن رأي مفـــاده أن صـــورة اليوندســـيب قـــد  
اهـتزت كـثريا، وهذا يرجع إىل حد كبري إىل احلملة الصحفية            

ا عـلى دعـم اجلهات املاحنة       الـيت حيـتمل أهنـا أثـرت تـأثريا كـبري           
 .للربنامج

ــدرات،      -١٢٠ ــنة املخـ ــؤولية جلـ ــلى مسـ ــوء عـ ــلّط الضـ وُسـ
ــئة التشــريعية لليوندســيب   فاليوندســيب ُيســاءل  . بصــفتها اهلي

لــه التوجــيهـات السياســاتية  أمــام اللجــنة الــيت ينــبغي أن تقـــدم
ويف هـذا الصـدد، اقترح وضع جمموعة من         . وتراقـب أنشـطته   

ساعدة اللجنة على االضطالع بشكل فعال      مؤشـرات األداء مل   
وأفــيد بــأن للجــنة أيضــا دورا هامــا . بدورهــا كهيــئة تشــريعية

ــبلدان      ــني اليوندســيب وال ــز احلــوار ب ــه يف تعزي ــتعني أن تؤدي ي
وأشــــري إىل ضــــرورة أن تواصــــل . املتلقــــية والــــبلدان املاحنــــة

ــبلدان املاحنــة واملتلقــية، املعــتزم     االجــتماعات املشــتركة بــني ال
، أداء دور حاســـم يف ٤٤/١٦دهـــا عمـــال بقـــرار اللجـــنة  عق

ــية الــذي يقــوم اليوندســيب بوضــعه     ــرنامج املســاعدات التقن ب
ودعــا عــدد مــــن املمــثلني إىل تنفــيــذ قــــرار اللجــنة . وتنفــيــذه

 . تنفيذا كامال٤٤/١٦

ورأى عــدة ممــثلني أنــه مــن األولويــات أمــام املديــر        -١٢١
ت ومنع اجلرمية أن يستعرض     التنفـيذي ملكتـب مراقـبة املخدرا      

املخطـط التنظـيمي املؤقت وأن يعّين املخصصات عمال بقرار          
وأشـري إىل أنـه ينبغي للمدير التنفيذي املعّين         . ٤٤/٢٠اللجـنة   

حديــثا أن يــنظر يف مجــيع املســائل الــيت يــنطوي علــيها إعــداد    
املخطـط التنظـيمي اجلديـد، مبـا يف ذلـك أوجـه التآزر املمكنة               

 .ب واملركز املعين مبنع اإلجرام الدويلبني اليوندسي

وأعـرب عدة ممثلني عن دعمهم وتقديرهم لإلصالح         -١٢٢
ــنع      ــدرات ومـ ــبة املخـ ــب مراقـ ــل مكتـ ــاري داخـ اإلداري اجلـ

وأشـــري إىل عـــدة تدابـــري معيـــنة ســـبق اعـــتمادها،      . اجلـــرمية
وخصوصـا الـتدابري الرامـية إىل حتسـني اإلشراف الربناجمي عن      

ــية   ــيمات داخل ــريق تقي ــيوفرها نظــام    ط ــري س ــية وتداب  وخارج
مـن أجل حتسني اإلدارة    ) ProFi(املعلومـات الـربناجمية واملالـية       

وأشــري إىل تدابــري أخــرى تشــمل إنشــاء جلــنة الــربامج   . املالــية
واملشـاريع الـيت أسـهمت يف الفحـص اجلمـاعي للمشاريع من             

ورّحـب عـدة ممـثلني باعتماد       . أجـل معـرفة جدواهـا ومتويـلها       
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢تند إىل النتائج لفترة السنتني ميزانية تس

وأشـري إىل أنـه ينـبغي لـربنامج اليوندسيب أن يواصل             -١٢٣
ــيام بــدور حافــز يف مجــيع اجملــاالت املتصــلة بــاملخدرات       . الق

وأشـار عدة ممثلني إىل أنه ينبغي لليوندسيب أن حيسن صورته           
ويــتفاعل مــع كــيانات األمــم املــتحدة األخــرى الناشــطة يف       

 مراقــبة املخــدرات ومــع وكــاالت الــتمويل املــتعددة       مــيدان
وذُكـــر أن واحـــدا مـــن الـــتحديات الـــيت مـــا زال  . األطـــراف

اليوندسـيب يواجههـا يتمـثل يف اعـتماده على عدد حمدود من          
اجلهــات املاحنــة للحصــول عــلى تــربعات لصــندوق بــرنامج       
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ــلمخدرات    ــية لـ ــبة الدولـ ــتحدة للمراقـ ــم املـ ــري إىل . األمـ وأشـ
وندســيب بســبب اعــتماده عــلى مســامهات  هشاشــة وضــع الي

ومــن مث، . عامــة الغــرض تــرد مــن ثــالث أو أربــع حكومــات  
ــق اليوندســيب اســتراتيجية      كــان مــن األمــور احلامســة أن يطل
ذات مصــداقية جلمــع األمــوال ممــا حيســن قــاعدة املــاحنني الــيت  

 .لديه ويعزز احساس مجيع الدول األعضاء مبلكية الربنامج

ني إىل أنــه ينــبغي حتســني الــتآزر بــني وأشـار عــدة ممــثل  -١٢٤
اليوندســيب واملركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل بغــية حتقــيق  
االسـتخدام األمـثل لـلموارد املـتاحة ملكتـب مراقـبة املخدرات             

ــية التكالــيف   وأفــيد بأنــه ينــبغي  . ومــنع اجلــرمية ولتحقــيق فعال
لليوندســيب واملركــز أن يكمــل كــل مــنهما اآلخــر ويتجنــب   

 . ازدواجية اجلهود اليت يبذهلا اآلخركل منهما
  

 الفصل العاشر
 

 شؤون االدارة وامليزانية 
 

 مـــن جـــدول أعماهلـــا، ١١نظـــرت اللجـــنة يف البـــند  -١٢٥
ــنون  ــية "املعــ ــؤون االدارة وامليزانــ ــتها "شــ  ١٢١٨، يف جلســ

وكــان معروضــا علــيها . ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣املعقــودة يف 
ــؤون االدار   ــأن شـــ ــة بشـــ ــرة مـــــن األمانـــ ــية مذكـــ ة وامليزانـــ

(E/CN.7/2002/10). 
  

 املداوالت   
 

أشـار ممـثل اليوندسـيب إىل احلاجـة إىل توسيع قاعدة             -١٢٦
ــتمويل       ــتعلق بال ــيما ي ــربنامج، وخصوصــا ف اجلهــات املاحنــة لل

وأشـار إىل أن ذلك التمويل قد اخنفض إىل        . لألغـراض العامـة   
 ماليني دوالر فقط، يف حني أنه  ٨مسـتوى خطـر للغايـة، هو        

 ملــيون دوالر ســنويا لــلحفاظ عــلى ٢٠لــزم مــا ال يقــل عــن ي
ــية      ــزيد مــن التخفيضــات يف امليزان ــربنامج وجتنــب امل ــرونة ال م

وبلغــت ايــرادات األغــراض العامــة . الــربناجمية وميزانــية الدعــم

 مليون دوالر فقط    ١٦,٥) مبـا فـيها اسـترداد تكالـيف الدعم        (
ن ، وسـوف يـؤدي هـذا املسـتوى املنخفض م          ٢٠٠١يف عـام    

ــرادات، اذا اســتمر، إىل اســتنفاد أمــوال األغــراض العامــة     االي
وقــال ان اليوندســيب تــأمل، مــن خــالل . ٢٠٠٣حبلــول عــام 

زيــادة الشــفافية يف االدارة وترشــيد العملــيات وزيــادة ملكــية   
الـدول األعضـاء للـربنامج، يف أن توسع قاعدة اجلهات املاحنة            

غري أن حىت   . وأن تعـيد صـندوق اليوندسـيب إىل حالـة جيدة          
 مليون  ٢٠العـودة إىل ايـرادات سـنوية لألغـراض العامـة تـبلغ              

ــي حلــل مشــكلة      ــن يكف دوالر، وهــو املتوســط يف املاضــي، ل
العقــود احملــدودة بســنة واحــدة ملوظفــي الدعــم املمولــني مــن     

 .التربعات

واقـترح أحـد املمـثلني، ردا على ذلك، أن يقرر احلد             -١٢٧
 يف  ٥ليت تنفذ وطنيا والبالغ     األقصـى لتكالـيف دعم املشاريع ا      

املائـة عـلى أساس كل حالة على حدة، من أجل الوصول إىل             
أسـلوب واقعـي وشـفاف وعادل لتحصيل تكاليف دعم تلك           

وباملــثل، ينــبغي اعــادة الــنظر يف النســبة القياســية       . املشــاريع
 يف املائـة بالنسبة إىل الوكاالت األخرى، لتحصيل         ١٣الـبالغة   

وأوضــح أحــد ممثــلي األمانــة أن . عنســب معيــنة لكــل مشــرو
هـــناك مذكـــرة عّممـــت يف وقـــت ســـابق يـــرد فـــيها حتديـــث  
ــنفذة      ــيف الدعــم مــن املشــاريع امل ــلموقف ازاء حتصــيل تكال ل

وذكـر أن تطبيق نسب خمتلفة على كل مشروع غالبا          . وطنـيا 
مـا ال يكــون عملـيا مــن الناحـية االداريــة أو قـابال للتــربير مــن     

 .دوجهة نظر التكلفة والعائ

ورّحــب العديــد مــن املمــثلني باســتحداث أســلوب       -١٢٨
ــتاج يف نظــام املعلومــات      ــيزنة واالبــالغ القــائمني عــلى االن امل

، وطلـب أحد املمثلني أن ميول هذا        )ProFi(الـربناجمية واملالـية     
الـــنظام كلـــية مـــن امليزانـــية العاديـــة، حيـــث انـــه مـــن عناصـــر 

 اهلـــيكل ورأى هـــذا املمـــثل أيضـــا أن  . الـــربنامج األساســـية 
التنظــيمي للــربنامج تكــثر فــيه الوظــائف العلــيا مقارنــة بســائر   

 .املنظمات الدولية اليت تتخذ فيينا مقرا هلا
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 الفصل احلادي عشر
 

االستعراض الذي جيري كل ثالث           
 سنوات لتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة         

الربنامج والتنسيق يف دورهتا الثامنة          
عمق لربنامج    والثالثني بشأن التقييم املت      

األمــــم املتحـــدة للمراقبـــة الدوليـــة             
 للمخدرات   

 
 املعقــودة يف ١٢١٩نظــرت اللجــنة، أثــناء جلســتها     -١٢٩
 مــن جــدول أعماهلــا، ١٢، يف البــند ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣

االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سنوات لتنفيذ            "املعـنون   
 دورهتــا التوصــيات املقدمــة مــن جلــنة الــربنامج والتنســيق يف     

الثامـنة والـثالثني بشـأن التقيـيم املـتعّمق لربنامج األمم املتحدة             
وكــان معروضــا عــلى اللجــنة ". للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات

مذكــرة مــن األمــني العــام حيــيل فــيها تقريــر مكتــب خدمــات   
ــالث       ــذي جيــري كــل ث ــية عــن االســتعراض ال ــرقابة الداخل ال

 /E/AC.51( اللجنـة سـنـوات لتنفـيذ التوصـيــات املقدمـة مــن    

ــربنامج    ) 2001/4 ــنة الـ ــر جلـ ــن تقريـ ــلة مـ ــزاء ذات الصـ واألجـ
 )٦١(.والتنسيق عن دورهتا احلادية واألربعني

  
 املداوالت 

 
قـّدم ممـثل اليوندسـيب البـند وأفـاد بـأن جلنة الربنامج               -١٣٠

والتنســــيق كانــــت قــــد أكّــــدت جمــــّددا، يف دورهتــــا الثالــــثة 
، عـــلى التوصـــيات الـــيت ٢٠٠١واألربعـــني املعقـــودة يف عـــام 

قُّدمـــت يف دورهتـــا الثامـــنة والـــثالثني بشـــأن التقيـــيم املـــتعّمق 
وذكّـر بـأن جلـنة الـربنامج والتنسـيق لفتت انتباه            . لليوندسـيب 

ــئة التشــريعية لليوندســيب، إىل     جلــنة املخــدرات، بصــفتها اهلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،   الوثائق الرمس (61)

 ).A/56/16( ١٦امللحق رقم 

وأبلغ اللجنة حبالة تنفيذ    . الـنظر يف تلـك التوصـيات ومتابعتها       
 .ياتتلك التوص

واقـترح أحد املمثلني أن يقّدم املدير التنفيذي ملكتب          -١٣١
مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلرمية إىل اللجنة يف أحد اجتماعاهتا            
املعقــودة مــا بــني الــدورات تقريــرا عــن حالــة تنفــيذ توصــيات  

 .وحظي ذلك االقتراح بتأييد عام. جلنة الربنامج والتنسيق

 التوصــيات الصــادرة واتفــق عــلى أن تــنظر اللجــنة يف -١٣٢
عـن جلـنة الـربنامج والتنسـيق يف دورهتا الثامنة والثالثني بشأن             
التقيـــيم املـــتعّمق لليوندســـيب أثـــناء اجـــتماع يعقـــد مـــا بـــني   

 .الدورات حيّدد موعده مكتبها املوّسع
  

 الفصل الثاين عشر
 

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة        
 واألربعني للجنة    

 
 املعقــودة يف ١٢٢٢ أثــناء جلســتها  نظــرت اللجــنة،  -١٣٣
 مـن جدول األعمال،     ١٣، يف البـند     ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥

جـدول األعمـال املؤقـت للدورة السادسة واألربعني         "املعـنون   
وكــان معروضــا علــيها مشــروع جــدول  ". للجــنة املخــدرات

األعمــــــــال املؤقــــــــت لدورهتــــــــا السادســــــــة واألربعــــــــني  
(E/CN.7/2001/L.1/Add.8)  ــل ــيح لــــ ــذي أتــــ مجموعات  الــــ

 .االقليمية خالل االجتماعات املعقودة بني الدورات
  

 االجراء الذي اختذته اللجنة 
 

وافقـت اللجـنة عـلى جـدول األعمال املؤقت للدورة        -١٣٤
ــادي    ــره اجمللـــــس االقتصـــ ــة واألربعـــــني لكـــــي يقـــ السادســـ

لالطــالع عــلى الــنص، انظــر الفصــل األول،     (واالجــتماعي 
 )لالباب باء، مشروع املقرر األو
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 الفصل الثالث عشر
 

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا           
 اخلامسة واألربعني    

 
 ١٢٢٣ و١٢٢٢نظـــرت اللجـــنة، أثـــناء جلســـتيها     -١٣٥

 مـــن ١٥، يف البـــند ٢٠٠٢مـــارس / آذار١٥املعقودتـــني يف 
اعــتماد تقريــر جلــنة املخــدرات عــن "جــدول أعماهلــا، املعــنون 

وقـــدم املقـــرر عرضـــا ". أعمـــال دورهتـــا اخلامســـة واألربعـــني
 .Add.10) إىل Add.1 و (E/CN.7/2002/L.1ملشروع التقرير 

ــة  -١٣٦ ــودة يف ١٢٢٣ويف اجللسـ ــارس، / آذار١٥ املعقـ مـ
اعــتمدت اللجــنة بــتوافق اآلراء الــتقرير عــن أعمــال دورهتــا       

 .اخلامسة واألربعني، بصيغته املعدلة شفويا
  

 الفصل الرابع عشر
 

 داريةتنظيم الدورة واملسائل اال 
 

 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف
 

عقـدت جلنة املخدرات دورهتا اخلامسة واألربعني يف         -١٣٧
ــن   ــنا م ــتح الــدورة  . ٢٠٠٢مــارس / آذار١٥ اىل ١١فيي وافت

وألقــى املوظــف املســؤول . اخلامســة واألربعــني رئيســة اللجــنة
بالوكالــة عــن مكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع   

كمــا ألقــى كــلمة يف   .  اجللســة االفتتاحــية لألمانــة كــلمة يف 
 والصــني، ٧٧اجللســة االفتتاحــية كــل مــن رئــيس جمموعــة الـــ 

ــدول      ــيس جمموعــة ال ــية، ورئ ــدول األفريق ــيس جمموعــة ال ورئ
اآلسـيوية، ورئـيس جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـيب،        

 .وكذلك ممثل اسبانيا بالنيابة عن رئاسة االحتاد األورويب

قــى كــلمة أمــام اللجــنة كــل مــن املديــر التنفــيذي   وأل -١٣٨
 .املعيَّن لليوندسيب ونائب رئيس وزراء ايطاليا

  

 احلضور -باء
 

مل ( دولــة عضــوا يف اللجــنة ٤٨حضــر الــدورة ممــثلو  -١٣٩
تكـن بنن وجامايكا وقريغيزستان وموزامبيق ونيكاراغوا ممثلة       

وحضـر أيضـا مراقــبون عـن دول أخـرى أعضــاء     ). يف الـدورة 
 األمـم املـتحدة، وممـثلون ملـنظومة األمم املتحدة، ومراقبون            يف

 حكومــية وغــري حكومــية ومــنظمات –عــن مــنظمات دولــية 
 .وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة باملشاركني. أخرى

  
 انتخاب أعضاء املكتب  -جيم  

 
ــباب     -١٤٠ ــتماعي، يف الـ ــادي واالجـ ــس االقتصـ ــرر اجمللـ قـ

يولــــيه / متــــوز٢٨ املــــــؤرخ ١٩٩٩/٣٠األول مــــن قــــــراره 
، أن تنتخب   ٢٠٠٠ أنـه ينبغي للجنة، اعتبارا من عام         ١٩٩٩

يف هنايـة دورهتـا أعضـاء مكتـب دورهتـا الالحقة، وأن تشجعه       
عـلى أداء دور أنشـط يف األعمـال التحضريية ملا تعقده اللجنة           
ــية يف       ــري رمس ــتماعات غ ــك اج ــة وكذل ــتماعات عادي ــن اج م

ــدورات،    ــترات مــا بــني ال ــزويد   ف ــتمكن اللجــنة مــن ت لكــي ت
 .اليوندسيب بتوجيهات سياساتية مستمرة وفعالة

ــلمادة      -١٤١ ــا ل ــرار، ووفق ــك الق ــلى ضــوء ذل ــن ١٦وع  م
ــلمجلس االقتصــادي     ــتابعة ل ــية ال ــلجان الفن ــنظام الداخــلي ل ال
ــا      ــتام دورهت ــد اخت واالجــتماعي، عقــدت اللجــنة، مباشــرة بع

، ٢٠٠١ديسمرب  /ولالـرابعة واألربعني املستأنفة يف كانون األ      
أول اجـتماع لدورهتـا اخلامسـة واألربعـني، لغـرض وحيد هو             

 .انتخاب الرئيس اجلديد وأعضاء املكتب اآلخرين اجلدد

ــة  -١٤٢ ــوم  ١٢١٤ويف اجللســ ــودة يــ ــانون ١٣، املعقــ  كــ
، انتخبـــت اللجـــنة لدورهتـــا اخلامســـة ٢٠٠١ديســـمرب /األول

 :واألربعني أعضاء املكتب التالية أمساؤهم

 )أستراليا(  سو كري  :يسةالرئ 

 )بريو( خافيري باولينيتش :نواب الرئيس 

 )بوركينا فاسو( توماس سانون   
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 )اهلند( سرينيفاسان. ب. ت   

 اجلمهورية(ياروسالف ستيبانك       :املقرر 
 )    التشيكية    

وأنشـــــئ فـــــريق مكـــــون مـــــن الرؤســـــاء اخلمســـــة   -١٤٣
ان وســلوفينيا  وهــم ســفراء باكســت  (لــلمجموعات االقليمــية  

، ملسـاعدة الرئيسـة على معاجلة       )والسـودان وفـنـزويال وفنلـندا     
وشــكّل ذلــك الفــريق، اىل جانــب أعضــاء . املســائل التنظيمــية

املكتــب املنتخــبني، املكتــب املوســع املــتوخى يف قــرار اجمللــس   
ــران٢١ املــؤرخ ١٩٩١/٣٩االقتصــادي واالجــتماعي  /  حزي

 واألربعـــني للجـــنة، وأثـــناء الـــدورة اخلامســـة. ١٩٩١يونـــيه 
 ٢٠٠٢مــارس / آذار١٤ و١١اجــتمع املكتــب املوســع يومــي 

 .للنظر يف املسائل املتصلة بتنظيم األعمال
  
إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية  -دال

 األخرى
 

ــة  -١٤٤ ــودة يف ١٢١٤يف اجللســ ــارس / آذار١١، املعقــ مــ
قت ، أقـّرت اللجـنة بـتوافـق اآلراء جـدول أعماهلـا املؤ            ٢٠٠٢

(E/CN.7/2002/1)  ــية ــيغته النهائــــ ــعته يف صــــ ، الــــــذي وضــــ
اجـتماعات اللجـنة فـيما بـني الـدورات، حسب طلب اجمللس             

ــرره  ــؤرخ ٢٠٠٠/٢٤٠يف مقـ ــوز٢٧ املـ ــيه / متـ . ٢٠٠٠يولـ
 :وكان جدول األعمال كما يلي

انــتخاب أعضــاء مكتــب الــدورة اخلامســة واألربعــني    -١
 .للجنة

 .تنظيمية األخرىاقرار جدول األعمال واملسائل ال -٢

متابعة خطة العمل بشأن التعاون     : مناقشـة مواضـيعية    -٣
الــدويل عــلى ابــادة احملاصــيل املخــدرة غــري املشــروعة  
وبشـأن التنمـية الـبديلة، الـيت اعـتمدهتا اجلمعية العامة            

 :يف دورهتا االستثنائية العشرين

تعزيـز بـرامج التنمية البديلة املستدامة، مبا يف          )أ( 
ية البديلة الوقائية يف اطار التعاون      ذلـك التنمـ   

ــع     ــتعاون مـ ــبة يف الـ ــربة املكتسـ ــدويل؛ اخلـ الـ
بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للمراقـــبة الدولـــية     

وكــيانات األمــم ) اليوندســيب(لــلمخدرات 
ــية     ــرامج املســاعدة التقن ــتحدة األخــرى وب امل
الثنائــية بشــأن أفضــل املمارســات والــدروس  

 املستفادة يف املناطق املختلفة؛

ــادة     )ب(  ــبديلة إلبــ ــية الــ ــرامج التنمــ ــتدامة بــ اســ
احملاصـيل املخـدرة غـري املشروعة أو خفضها         

ــبرية  ــة ك ــتعاون الــدويل   : بدرج الصــالت بال
ــتزام     ــك االلـ ــا يف ذلـ ــي، مبـ ــار السياسـ واالطـ

ــم    ــل بدعــــ ــل األجــــ ــاء ‘ ١‘الطويــــ القضــــ
والوصـــول إىل األســـواق؛   ‘ ٢‘الفقر؛   عـلى 

ــلى   ‘٣‘ ــبادرات خلفـــــض الطلـــــب عـــ واملـــ
ــبادرات ‘ ٤‘خــدرات غــري املشــروعة؛   امل وم

انفــاذ القوانــني بوصــفهــا مكملــــة للتنمــيــة     
ومحايـة البيـئة؛ والُنهج املقارنة؛      ‘ ٥‘الـبديلة؛   

 .واخلربات املكتسبة يف مناطق خمتلفة
  

 األعمال التحضريية للجزء الوزاري 
 
األعمـال التحضـريية لـلجزء الـوزاري املزمع عقده يف       -٤

 واألربعـني للجـنة املخدرات، مبا يف        الـدورة السادسـة   
 .ذلك املوضوع الرئيسي للجزء ومضمونه وتنظيمه

 
 اجلزء املعياري 

 
: مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامة           -٥

نظــرة جمملــة عامــة والــتقدم احملــرز يف حتقــيق الغايــات  
، احملـــــددة يف ٢٠٠٨ و٢٠٠٣واألهـــــداف لعـــــامي 
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عــتمدته اجلمعــية العامــة يف االعــالن السياســي الــذي ا
 .دورهتا االستثنائية العشرين

 :خفض الطلب على املخدرات -٦

خطـة العمـل لتنفـيذ االعالن اخلاص باملبادئ         )أ( 
 التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات؛

الوضـع العـاملي فـيما يـتعلق باسـاءة استعمال            )ب( 
املخــدرات، وخاصــة انتشــار فــريوس نقــص   

يـــدز عـــن طـــريق احلقـــن اال/املـــناعة البشـــرية
 باملخدرات؛

 :االجتار باملخدرات وعرضها بطرق غري مشروعة -٧

ــار    )أ(  ــتعلق باالجتـــ ــيما يـــ ــاملي فـــ ــع العـــ الوضـــ
بـاملخدرات، وتقاريـر اهليئات الفرعية التابعة       

 للجنة؛

 للجمعية  مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشرين       )ب( 
 :العامة

ــتعا  ’١‘  ــتدابري الرامــية إىل تعزيــز ال ون القضــائي ال
تسـليم اجملرمني، املساعدة القانونية املتبادلة،      (

التسـليم املراقـب، االجتـار عـن طـريق البحر،           
ــا يف     ــتعاون بــني أجهــزة إنفــاذ القوانــني، مب ال

 ؛)ذلك التدريب

 مكافحة غسل األموال؛ ’٢‘ 

خطـة العمل بشأن التعاون الدويل على إبادة         ’٣‘ 
ية احملاصـــيل غـــري املشـــروعة وبشـــأن التنمـــ    

 .البديلة

 :تنفيذ املعاهدات الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات -٨

 التغريات يف نطاق مراقبة املواد؛ )أ( 

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؛ )ب( 

مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشرين للجمعية         )ج( 
 :العامة

الـتدابري الرامـية إىل مـنع الصـنع غري املشروع       ’١‘ 
تخدمة يف صـــنع املخـــدرات للســـالئف املســـ

واملؤثــرات العقلــية بصــورة غــري مشــروعة،     
ومـــنع اســـترياد تلـــك الســـالئف وتصـــديرها 
واالجتـار هبـا وتوزيعهـا وتسـريبها بطرق غري          

 مشروعة؛

خطــــة العمــــل ملكافحــــة صــــنع املنشــــطات  ’٢‘ 
األمفيتامينـية وسالئفها واالجتار هبا وتعاطيها      

 بصورة غري مشروعة؛

ــائل األخـــ  )د(  ــاهدات  املسـ ــن املعـ ــئة مـ رى الناشـ
 .الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات

  
  اجلزء العملي  
ربنامج األمــم املــتحدة السياســاتية إىل ســالتوجــيهات  -٩

 .للمراقبة الدولية للمخدرات

 . األمم املتحدة ملراقبة املخدراتآليةتدعيم  -١٠

 .مسائل اإلدارة وامليزانية -١١

ل ثـالث سـنوات لتنفــيذ   االسـتعراض الـذي جيـري كــ    -١٢
ــربنامج والتنســيق يف      ــن جلــنة ال ــة م التوصــيات املقدم
دورهتـا الثامـنة والثالثني بشأن التقييم املتعمق لربنامج     

 .األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

* * * 

جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السادسة واألربعني           -١٣
 .للجنة

 .أعمال أخرى -١٤
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ــر   -١٥ ــتماد تقري ــا اخلامســة    اع ــال دورهت اللجــنة عــن أعم
 .واألربعني

انـتخاب أعضـاء املكتـب للـدورة السادسة واألربعني           -١٦
 .للجنة

  
 الوثائق -هاء
 

تـرد يف املـرفق الثالـث قائمـة بالوثـائق املعروضـة على               -١٤٥
 .اللجنة
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 راقبنيالدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مب

  
اثيوبـيا، أذربـيجان، األردن، أرمينـيا، اسـتونيا، اسـرائيل، أفغانسـتان، االمارات العربية املتحدة،             
أوروغـواي، ايرلـندا، ايسـلندا، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، تونس،              

فينيا، الســنغال، اجلزائــر، اجلمهوريــة العربــية الســورية، رومانــيا، زمــبابوي، ســري النكــا، ســلو 
ــيــا،      ــام، قــبـرص، كروات الســويد، شــيلي، العــراق، ُعمــان، غانــا، غواتــيماال، فنلــنــدا، فييــت نـ
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كــوت ديفــوار، الكونغــو، الكويــت، كينــيا، لبــنان، لكســمربغ، ليتوانــيا، خلتنشــتاين، مالطــة،    
يا، النرويج،  مالـيزيا، املغـرب، اململكـة العربـية السـعودية، موريشـيوس، مونـاكو، مـيامنار، ناميب                

 نيوزيلندا، هنغاريا، اليمن، يوغوسالفيا
  

 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني
 

 سويسرا، الكرسي الرسويل
  

 األمانة العامة لألمم املتحدة
 

مكتـب األمم املتحدة يف فيينا، برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، املركز املعين              
 مبنع االجرام الدويل

  
 هيئات األمم املتحدة وبرامج األمم املتحدة املشتركة

 
اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات، بــرنامج األمــم املــتحدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املــناعة 

 متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية
  

 املعاهد البحثية
 

 معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
  

 ت املتخصصةالوكاال
 

مـنظمة العمـل الدولـية، مـنظمة الصـحة العاملـية، االحتـاد الـربيدي العاملي، منظمة األمم املتحدة                    
 للتنمية الصناعية

  
 املنظمات الدولية احلكومية األخرى املمثلة مبراقبني

 
جملــس وزراء الداخلــية العــرب، جملــس أوروبــا، جملــس االحتــاد األورويب، املفوضــية األوروبــية،  

ركـز األورويب لرصـد املخـدرات واالدمـان علـيها، مكتب الشرطة األورويب، املنظمة الدولية                امل
للشــرطة اجلنائــية، مــنظمة الوحــدة االفريقــية، مــنظمة الــدول األمريكــية، مــنظمة فرســان مالطــة 

 العسكرية املستقلة
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 املنظمات غري احلكومية

 
ي الالينـز، اجمللس الدويل للمرأة، االحتاد      الـرابطة الدولـية لنواد    : ذات املركـز االستشـاري العـام      

الـدويل للمشـتغالت بـاملهن التجارية والفنية، منظمة روتاري الدولية، الرابطة الدولية ألخوات              
 احملبة، احلزب الراديكايل عرب الوطين، منظمة زونتا الدولية

 
ولية ملكافحة تعاطي   االحتـاد العـام للمرأة العربية، الرابطة الد       : ذات املركـز االستشـاري اخلـاص      

املخــدرات واالجتــار هبــا، اجمللــس الــدويل املعــين مبشــاكل الكحــول واالدمــان، االحتــاد الــدويل      
للجامعـيات، مركـز التضـامن االيطايل، مؤسسة مارانغوبولوس حلقوق االنسان، اجمللس الوطين             

عـــة النســـائية  االحتـــاد الفـــيدرايل للمـــنظمات النســـائية واجلما–للمـــنظمات النســـائية األملانـــية 
للـرابطات األملانـية، مـنظمة تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة والطفـل يف بورونـدي، بـاكس رومانا                      

، )احلـركة الكاثوليكـية الدولـية للشـؤون الفكـرية والثقافـية واحلركة الدولية للطلبة الكاثوليك               (
 .فاتجيش اخلالص، مركز عالج املرهتنني للمخدرات، الرابطة العاملية للمرشدات والكشا

 
 .الدولية" إينر ويل"االحتاد النسائي األورويب، منظمة : السجل ألف



 

71  
 

E/2002/28
E/CN.7/2002/11

 املرفق الثاين
 

 فريقا اخلرباء املشاركان يف املناقشة املواضيعية
  

تعزيــز بــرامج التنمــية الــبديلة املســتدامة، مبــا يف ذلــك : موضــوع املناقشــة يف الفــريق األول
ن الـدويل؛ اخلـربة املكتسـبة يف التعاون مع برنامج           التنمـية الـبديلة الوقائـية، يف اطـار الـتعاو          

األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات وكــيانات األمــم املــتحدة األخــرى وبــرامج    
 .املساعدة التقنية الثنائية بشأن أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف خمتلف املناطق

 
 أعضاء الفريق األول

 
Philippe Ospital) فرنسا( ،Chargé de mission, Ministère des affaires étrangèresباريس ، 

Stanley N. Schrager)    الواليـات املـتحدة األمريكـية (United States Embassy ،Director of 

Narcotics Affairsبوليفيا ، 

Waldo Tellería Polo) بوليفــيا(،Viceministro de Desarrollo Alternativo de Bolivia, 

Ministry of Agriculture 

Reza Ziaran)  ــران االســالمية ــة اي  Director-General, International Specialized،)مجهوري

Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
  

استدامة برامج التنمية البديلة إلبادة احملاصيل املخدرة       : موضـوع املناقشـة يف الفـريق الثاين       
الصالت بالتعاون الدويل واالطار السياسي، مبا      : ة كبرية غـري املشـروعة أو خفضـها بدرجـ        

ــم      ــل األجــل بدع ــتزام الطوي ــك االل ــر؛   ‘ ١‘يف ذل ــلى الفق  إىلوالوصــول  ‘٢‘القضــاء ع
ومبادرات  ‘٤‘املخدرات غري املشروعة؛     علىومـبادرات خفـض الطلب       ‘٣‘األسـواق؛   

ج املقارنــة؛ يــئة؛ والــُنه ومحايــة الب ‘٥‘انفــاذ القوانــني بوصــفها مكملــة للتنمــية الــبديلة؛      
 واخلربات املكتسبة يف خمتلف املناطق

 
 أعضاء الفريق الثاين

 
، رئيسة قسم التعاون الدويل، وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية                            )املغرب   (آمال هبيج      

 واالجتماعية لعماالت وأقاليم املنطقة الشمالية                     

Marion Caspers-Merk)     أملانيا(   ،Federal Drug Commissioner 
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Fernando Hurtado Pascual)  بريو( ،Jefe de la Unidad de Desarrollo Alternativo, Comisión 

de la Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS) 

Maria Inés Restrepo)  كولومبـيا( ،Directora del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 

(PLANTE) 

Rasamee Vistaveth)  تايلـند(، Deputy Secretary-General, Office of the Narcotics Control 

Board, Bangkok 
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 املرفق الثالث
 

 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني 
  

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

 E/CN.7/2002/1 ٢ جدول األعمال وشروحه

ر األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات، تقري
متالزمة نقص املناعة /وخاصة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

 عن طريق حقن املخدرات) االيدز/الفريوس(املكتسب 

 Corr.1 وE/CN.7/2002/2 )ب(٦

تقرير املدير التنفيذي عن وقاية الشباب من تناول العقاقري 
  أوقات الفراغالترفيهي ويف

E/CN.7/2002/3 )ب(٦

تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار بالعقاقري، 
 واالجراءات اليت اختذهتا اهليئات الفرعية التابعة للجنة املخدرات

٧ E/CN.7/2002/4و Corr.1 

اضافة إىل تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار 
 باملخدرات واالجراءات اليت اختذهتا اهليئات الفرعية غري املشروع

توصيات االجتماع اخلامس لرؤساء : التابعة للجنة املخدرات
األجهزة الوطنية املعنية بانفاذ قوانني املخدرات، أوروبا، الذي 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٥عقد يف فيينا من 

٧ E/CN.7/2002/4/Add.1

فيذي عن تقدمي املساعدة الدولية إىل أكثر الدول تقرير املدير التن
 تضررا من النقل العابر للمخدرات

٧ E/CN.7/2002/5 

تقرير املدير التنفيذي عن متابعة خطة العمل بشأن التعاون 
الدويل على ابادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية 

 البديلة

٥ E/CN.7/2002/6

E/CN.7/2002/7 )د(٨ امة بشأن نظام قاعدة البيانات الوطنيةمذكرة من األمانة الع

تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة برنامج األمم املتحدة للمراقبة 
 الدولية للمخدرات

٩ E/CN.7/2002/8 و Corr.1

تقرير املدير التنفيذي عن تعزيز برنامج األمم املتحدة للمراقبة 
ت بصفتها هيئته التشريعيةالدولية للمخدرات ودور جلنة املخدرا

١٠ E/CN.7/2002/9
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

E/CN.7/2002/10 ١١ مذكرة من األمانة عن شؤون االدارة وامليزانية

E/CN.7/2002/L.1 ١٥ مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني

Add.1-10و

الطلب على املواد األفيونية وعرضها لتلبية االحتياجات الطبية 
تعديالت على مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة : والعلمية

الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع بالعقاقري واملسائل ذات 
الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط يف دورهتا السادسة والثالثني 

E/CN.7/2002/4) و Corr.1 ١٢٧، الفقرة( 

٧ E/CN.7/2002/L.2

 نقص املناعة املكتسب متالزمة/فريوس نقص املناعة البشرية
 مشروع قرار منقح: وتعاطي املخدرات) االيدز/الفريوس(

E/CN.7/2002/L.3/Rev.1 )ب(٦

: تعزيز تدابري التعاون الدويل على مراقبة العقاقري غري املشروعة
 مشروع قرار منقح

E/CN.7/2002/L.4/Rev.2 )أ(٧

جلرمية اجلهود الرامية إىل تقليل أثر الطلب غري املشروع يف ا
 مشروع قرار منقح: املنظمة

٦ E/CN.7/2002/L.5/Rev.1

حتقيق املستوى األمثل لنظم مجع املعلومات وحتديد أفضل 
املمارسات ملواجهة الطلب غري املشروع على املواد ذات التأثري 

 مشروع قرار: النفساين

E/CN.7/2002/L.6 )أ(٦

E/CN.7/2002/L.7/Rev.1 )ب(٧ مشروع قرار منقح: التسليم املراقب

E/CN.7/2002/L.8 )أ(٦ مشروع قرار: خفض الطلب غري املشروع على املخدرات

أحكام بشأن املسافرين الذين يتلقون عالجا يشتمل على 
استعمال مستحضرات طبية حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة 

 مشروع قرار منقح: الدولية

E/CN.7/2002/L.9/Rev.1 )د(٨

زيز تبادل املعلومات عن األمناط اجلديدة لتناول تدابري بشأن تع
 مشروع قرار منقح: املخدرات وعن املواد املستهلكة

E/CN.7/2002/L.10/Rev.1 )ب(٨

األعمال التحضريية للجزء الوزاري من الدورة السادسة 
واألربعني للجنة املخدرات، املتعلق مبتابعة الدورة االستثنائية 

  مشروع قرار منقح:العشرين للجمعية العامة

٤ E/CN.7/2002/L.11/Rev.1
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

تدعيم جلنة املخدرات بصفتها اهليئة التشريعية لربنامج األمم 
 مشروع قرار : املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

٩ E/CN.7/2002/L.12

E/CN.7/2002/L.13/Rev.3 ٨ مشروع قرار منقح: مراقبة القّنب يف افريقيا

ني اجلماعات االجرامية املنظمة اليت تتجر الصالت القائمة ب
باملخدرات واجلماعات الضالعة يف أنواع أخرى من االجتار غري 

مشروع : تقنيات حتقيق خاصة ملواجهة هذا االجرام: املشروع
 قرار منقح

٧ E/CN.7/2002/L.14/Rev.1

تعزيز برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ودور 
 مشروع قرار: ات بصفتها هيئته التشريعيةجلنة املخدر

٩ E/CN.7/2002/L.15

: تعزيز التعاون الدويل على مكافحة زراعة خشخاش األفيون
 مشروع قرار منقح

٧ E/CN.7/2002/L.16/Rev.2

تقدمي املساعدة الدولية إىل أكثر الدول تضررا من النقل العابر 
 مشروع قرار منقح: للمخدرات

٧ E/CN.7/2002/L.17/Rev.1

حتسني تبادل املعلومات االلكترونية فيما بني الدول األعضاء 
 مشروع قرار منقح: واالتصاالت مع املنظمات الدولية

E/CN.7/2002/L.18/Rev.1 )د(٨

تسريب السالئف والقيام فورا بابالغ السلطات املختصة لدى 
: بلد املنشأ وبلدان العبور واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات

 مشروع قرار منقح

E/CN.7/2002/L.19/Rev.1 ‘١‘)ج(٨

حتقيق املستوى األمثل جلمع املعلومات وحتديد أفضل املمارسات 
 مشروع قرار: ملواجهة الطلب على املخدرات غري املشروعة

E/CN.7/2002/L.20 )أ(٦

: دور التنمية البديلة يف مكافحة املخدرات والتعاون االمنائي
 مشروع قرار منقح

٣ E/CN.7/2002/L.21/Rev.1

مشروع قرار منقح: خفض الطلب غري املشروع على املخدرات ٦ E/CN.7/2002/L.22/Rev.1

عرض املخدرات واالجتار هبا بصورة غري مشروعة يف الدول 
 مشروع قرار منقح: العربية

٧ E/CN.7/2002/L.23/Rev.1

ات ودور تعزيز برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدر
 مشروع قرار منقح: جلنة املخدرات بصفتها هيئته التشريعية

٩ E/CN.7/2002/L.24/Rev.1
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

Role and activities of the United Nations International 

Drug Control Programme in support of the implementation 

of the Declaration on the Guiding Principles of Drug 

Demand Reduction and its Action Plan

E/CN.7/2002/CRP.1 )أ(٦

Report of the Meeting of Experts on Guidelines for 

National Regulations Concerning Travellers under 

Treatment with Internationally Controlled Drugs, held in 

Vienna from 12 to 14 February 2002

١٠ E/CN.7/2002/CRP.2

Measures related to management improvement in the 

Office for Drug Control and Crime Prevention, to be 

reported to the Committee for Programme and 

Coordination

١٠ E/CN.7/2002/CRP.3

Proposed revisions to the medium-term plan for the period 

2002-2005

١١ E/CN.7/2002/CRP.4

Preventing the transmission of human immunodeficiency 

virus among drug abusers

E/CN.7/2002/CRP.5 )ب(٦
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