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 العضوية  فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح
 حماصيل املخدرات  املعين بالتعاون الدويل على استئصال

 التنمية البديلة غري املشروعة وعلى
    ٢٠٠٨يوليه / متوز٤-٢فيينا، 

 فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   
 ال حماصيل املخدرات غري املشروعة بالتعاون الدويل على استئص

   وعلى التنمية البديلة
   للمناقشة مقّدمة من اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات                    مذكّرة     

 ملّخص 
 يف )اهليــئة (رت اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات  قــّر،٥١/٤عمــالً بقــرار جلــنة املخــدرات    

 إىل أفـرقة اخلـرباء العاملـة احلكومـية الدولــية     قـّدم ت أن ٢٠٠٨مـايو  /يف أيـار املعقـودة  دورهتـا األخـرية   
خفض ) أ: (املطـروحة للمناقشـة، وهي     حـول املواضـيع اخلمسـة         آراءهـا  املفـتوحة العضـوية اخلمسـة     
مكافحــة غســل األمــوال  ) ج(؛ )الصــنع واالجتــار(خفــض العــرض ) ب( الطلــب عــلى املخــدرات؛ 
ئصال حماصيل املخدرات غري املشروعة وعلى      التعاون الدويل على است   ) د(وتعزيـز التعاون القضائي؛     

 .مراقبة السالئف واملنشطات األمفيتامينية) ه(التنمية البديلة؛ 
عـلى استئصـال حماصـيل    الـتعاون الـدويل   ن هـذه الورقـة آراء اهليـئة بشـأن موضـوع      وتبـيّ   

 حنو مناسب  آراؤها علىتتجلّىوتتوقع اهليئة أن . املخـدرات غـري املشـروعة وعلى التنمية البديلة     
لعملـــية اســـتعراض دورة اجلمعـــية العامـــة النهائـــية  احملصَّـــلةيف مـــداوالت األفـــرقة العاملـــة، ويف 

 .االستثنائية العشرين
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  قّدمةم -أوال  
 األطــرافالــدول عــلى ضــرورة أن تــبذل االتفاقــيات الدولــية ملراقــبة املخــدرات تــنص  -١

، وليس ذلك    غري مشروعة  املزروعة زراعة جـل القضـاء عـلى حماصـيل املخدرات          أ مـن    هـا جهد
حقا  ومستدامةالة  فّعفحسـب، بـل تسـلم االتفاقـيات أيضا بأن تلك اجلهود ال ميكن أن تكون                 

 ١٤املادة وتنص  .سبل بديلة مشروعة لكسب الرزق للسكان املعنيني     لتوفري   اختـاذ تدابـري      دون
ألطـراف أن تـتعاون عـلى زيادة فعالية جهود          لـدول ا  جيـوز ل   عـلى أنـه      ١٩٨٨سـنة    ةمـن اتفاقـي   

 وجيــوز أن يشــمل هــذا الــتعاون، يف مجلــة  ،الــزراعة واملــزروعات غــري املشــروعة  القضــاء عــلى
تنمية ريفية متكاملة تؤدي إىل توفري بدائل جمدية    تحقيق  ، ل الدعـم، عـند االقتضـاء      أمـور، تقـدمي   

 .املشروعة اقتصاديا للزراعة غري

على املزروعات   القضاء   -لني كليهما    تبذل اجلهود يف اجملا    أنولذلـك جيب على الدول       -٢
 وهذان اجملاالن. أخرى من ناحية ةالتنمية البديلحتقيق  و، القانون من جهةإنفاذ غـري املشـروعة و    

أما جمرد القضاء   . تقدم حقيقي إحراز   ريَدما أُ  يتالزما إذا  أن وجيـب    مهـا وجهـان لعملـة واحـدة،       
 تدهــور إىل يــؤدي أنيمكن فــدون توفــري ســبل عــيش مشــروعة عــلى املــزروعات غــري املشــروعة 

لن وباملثل، . لن يكون مستداما يف هناية املطاف جملـتمعات الزراعية املعنية، و    يف ا  اإلنسـاين  الوضـع 
 . بالقدر الكايفلقانونا إنفاذدون ة األهداف املنشودة منها التنمية البديلحتقّق 

  
  جنازات  إلا -ثانيا  

قد ، و على املزروعات غري املشروعة   القضاء  جمال  احلكومـات بـذل اجلهـود يف        تواصـل    -٣
أكــثرها يف إطــار هنــج متســق، ذي توّجــه إمنــائي،    ،نــتائج ملموســةحتققــت يف بعــض الــبلدان، 

 .للمجتمعات الزراعيةسبل عيش مشروعة توفري  إىل يهدف

 يف اجلهود   ، متزايد بقـدر ،  الفضـائية  الصـور    فـيها ، مبـا    ةمتقّدوُتسـتخدم التكنولوجـيا املـ      -٤
ــية ــك ل    القضــاء إىل الرام ــري املشــروعة، وذل ــزروعات غ ــلى امل ــن مكــان حماصــيل    ع لكشــف ع

 .هاوحجم املخدرات غري املشروعة
  

  التحديات   -ثالثا  
 القضاء  إىل الراميةعرقلة اجلهود   بـالقدر الكايف إىل      واالسـتقرار    دى عـدم توفّـر األمـن      أ -٥

، األخرىويف بعض البلدان    . أفغانستانيف بعض البلدان، مثل     عـلى املـزروعات غـري املشـروعة         
والقضاء عليها   القـدرة عـلى اكتشـاف حماصـيل املخدرات غري املشروعة             إىلاحلكومـات   تفـتقر   
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الفســاد داخــل ال يــزال ويف بلــدان أخــرى، .  ووعــرةئــية نااألحــيانيف بعــض يف مــناطق تكــون 
 . على احملاصيل غري املشروعة القضاءإىل الراميةاجلهود يعيق احلكومة 

 تبقى  ،املشروعة احملاصيل   ينتجمل أوليةمساعدة  تقدم   البديلة برامج التنمية    أنورغـم    -٦
. األحــيانيف كــثري مــن  ماثلــة ويــلالطاآلمــنة يف األجــل العــيش ســبل  مــدى اســتدامةمشــكلة 

لألمم  اجلمعية العامة فـيه  اجملـتمع الـدويل، مبـا    الـيت يطلقهـا مـرارا   عـلى الـرغم مـن الـنداءات      و
 وحتديد  األسواق منتجات برامج التنمية البديلة إىل    حتسـني فرص وصول     مـن أجـل     ،  املـتحدة 
 االقتصاد املشروع عرب  تعزيز تعترضصعوبات  ال تزال هناك    ملنـتجات،   هلـذه ا   منصـفة  أسـعار 

 .قنوات التسويق املشروعة

 ورمبــا القــروض -لــتوفري االئــتمان ويف كــثري مــن األحــيان ال ُتقــدَّم التســهيالت الكافــية  -٧
الذين  احملاصيل غري املشروعة ينتجمل - البديلة باعتـبارها جـزءا مـن بـرامج التنمـية           الـبالغة الصـغر   

 عن زراعة   ومن املرّجح أن يعود املزارع الذي ختلى      . ةحماصـيل بديل  زراعـة    إىلالـتحول   حيـاولون   
 . من جديد زراعة هذه احملاصيلدون أن تتوفر له سبل عيش آمنة إىلاحملاصيل غري املشروعة 

 القانون يف مناطق    إنفـاذ  وتدابـري    اإلمنائـية  حتقـيق تـوازن بـني اجلهـود          إىلوهـناك حاجـة      -٨
 القانون يف مناطق التنمية     ن تعامل موظفي إنفاذ   ويلزم أن يكو  . زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة       

لو كانوا كما ون للناس يف تلك اجملتمعات  رهمـع اجملـتمعات احمللـية، حبيث ال يظ        إجيابـيا    الـبديلة 
كسب هلـذه اجملـتمعات كـي تـتمكن مـن       األمـن وفـر  كمـن ي  رفاه، بـل    يعملـون حلـرماهنم مـن الـ       

 .بصورة مشروعةالرزق 

 يف الريفيةلتنمية منفردة ل يف سياق مشاريع أساسـا، ، ة الـبديلة ُتـنفذ التنمـي   ،  اآلنوحـىت    -٩
 البديلةلتنمية  وال يتـيح تنفـيذ معظـم املشاريع كُال مبفرده فرصا كافية ليكون ل             . معـزولة مـناطق   

 العظمــى مــن ولألســف، ال حتصــل الغالبــية. أوســعثــر عــلى مكافحــة املخــدرات عــلى نطــاق  أ
 .البديلةلتنمية يف جمال ا ةاعدة مباشر مسعلىمزارعي احملاصيل غري املشروعة 

وتنشـأ مسـائل أخـرى عـن الـنهج القـائم على تنفيذ كل مشروع على حدة مبعزل عن          -١٠
 توفري البنية األساسية الكافية لنقل    األحيانيف كـثري مـن      هتمـل   احلكومـات   ف. املشـاريع األخـرى   

التعليم نعدام اكما أن . اقاألسو إىلاحملاصـيل  ممـا يعـين صـعوبة وصـول هـذه       ،  الـبديلة احملاصـيل   
يف األجل الطويل املشروعة غري مستدامة كسب الرزق األمية قد جيعل سبل    العـام وبـرامج حمو      

إذا وضعنا  سيما   ، وال يةغري كاف املقدمة   الصحية   وكثريا ما تكون الرعاية   . مـع تعاقـب األجيال    
 يف تعاطي تزايد ألحـيان ايف كـثري مـن   يعقـبها   زراعـة املخـدرات غـري املشـروعة       أن يف احلسـبان  

 .اجملتمعات الزراعيةاملخدرات بني سكان 
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ــية     -١١ ــرامج التنم ــإن ب ــوم ف ــلى العم ــبديلةوع ــة الســكان     ال ــتمام الكــايف حلال ــول االه مل ت
ال بـد من إيالء   عـلى املـدى الطويـل،       مسـتدامة  الـبديلة بـرامج التنمـية     وكـي تكـون      .املهّمشـني 

 .احلضرية على السواء والريفية املناطق جملتمعات، يفاملزيد من العناية هلذه ا

، ئيةوقاال ةبديلالتنمية   من الدعوات من أجل ال     العديدأطلقت   جلـنة املخدرات     مـع أن  و -١٢
زراعة احملاصيل  ملمارسة   كبري   وجود احتمال ، على الرغم من      بعد هذه الربامج  يـنفّذ أي بلد      مل

 . من الفقريف املناطق اليت توجد فيها درجة عالية غري املشروعة

 غري املشروع يف ما األفيون القضـاء عـلى زراعـة خشخاش         جمـال  يفق الكـثري    حتقّـ وقـد    -١٣
 ع غــري املشــرواألفــيونحالــة زراعــة خشــخاش ال تــزال ومــع ذلــك، ". املثلــث الذهــيب"يســمى 

 غـــري املشـــروعة يف بعـــض مـــناطق  اتالـــزراعتقلـــص مســـاحة  فـــرغم. أفغانســـتانخطـــرية يف 
الدويل،  واجملتمع   أفغانستانحكومة  حلالـة األمنـية والفسـاد يعـيقان جهود          ال تـزال ا   ،  أفغانسـتان 

 .تقدم حقيقيومل ُيحرز بعد 

تقدر و.  الكوكاإنتاجيف مناطق وال سـيما  مصـدر قلـق كـبري،       وال تـزال البيـئة تشـكل         -١٤
 ٨٨ ٠٠٠ من    بأكثر ٢٠٠٤عام  املسـاحات املـزروعة بشـجرية الكوكا يف منطقة األمازون يف            

الطبيعية اهلامة ويترك آثارا خطرية      اإليكولوجيةالنظم  ممـا يؤثـر عـلى الغابـات املطرية و         هكـتار،   
يف أماكن  لصنع الكوكايني األوليةالعمليات قـد تتم   ذلـك،  إىل وباإلضـافة . عـلى البيـئة العاملـية    

 .ة خطرئيةنفايات كيمياوتنتج عن ذلك ، قريبة من أماكن حصاد حماصيل الكوكا

زراعة غري ال تستهدف البديلةلتنمـية   ل بـرامج    ال تكـاد توجـد أي     ملغـرب،   اومـا عـدا يف       -١٥
ــباملشــروعة ــة .  للقن ــثري احلال ــيا يف وت ــال أفريق ــتاج  قل ــاطي  القنــب وق بوجــه خــاص، ألن إن تع

 باالهـتمام الكـايف يف اسـتراتيجيات احلد من الفقر           األحـيان يف كـثري مـن      ال حيظـيان    املخـدرات   
عام عن يف تقريـرها  وقـد الحظـت اهليـئة    .  التنمـية  يف وشـركاؤها  األفريقـية عدهـا الـبلدان     ت الـيت 

 بسبب يـتفاقم  جـنوب الصـحراء الكـربى    أفريقـيا  يف   ئـية  الغذا اإلمـدادات  الـنقص يف     أن ٢٠٠٣
ــ ــبات القنــب يف زيادة ال زراعــة القنــب قضــية رئيســية يف أفغانســتان    كمــا أصــبحت  . زراعــة ن

 .، مثل باراغوايأخرىبلدان وكذلك يف 
  

  التوصيات   -رابعا   
أخرى عند   وأماكن أفغانستان يف   املساعدة الكافية،  أن يقـّدم  ينـبغي للمجـتمع الـدويل        -١٦

تتـيح تنفيذ القضاء على احملاصيل غري املشروعة وحتقيق          لضـمان بيـئة آمـنة ومسـتقرة          االقتضـاء، 
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ــية  ــبديلةالتنم ــبغي لــ  . ال ــا ين ــة   لحكومات، والكم ــّزأن أفغانســتان،ســيما حكوم ــود  تع ز اجله
 .ملبذولة ملكافحة الفسادا

ــتمع الـــدويل   -١٧ ــبغي للمجـ مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين  مـــن خـــالل أن يواصـــل، وينـ
ع يف اســـتخدام التكنولوجـــيا  التوّســـ، ذات الصـــلةاألخـــرىواملـــنظمات بـــاملخدرات واجلـــرمية 

، كاهنا، لرصـد حجـم حماصـيل املخـدرات غري املشروعة وم      ئية، مبـا فـيها الصـور الفضـا        املـتقّدمة 
 .بيئةليالء االعتبار الواجب لإ، مع البديلة والتنمية القضاء عليهااملساعدة يف جهود و

املخــدرات غــري لدينامــيات اقتصــاد  مشــوال جتــري حتلــيال أكــثر أنينــبغي لــلحكومات و -١٨
ــية ، ةاملشــروع ــل بغ ــع اجلوانــب املخــتلفة لالقتصــاد احملــلي، و   هافهــم تفاع تكــون  أنضــمان ل م

 . للمنطقة املعنيةش البديلة مناسبةسبل العياستراتيجيات 

 يف  البديلةدرج التنمية   ت أن املعنـية    واإلقليمـية لحكومات واملـنظمات الدولـية      ينـبغي لـ   و -١٩
وينـبغي أن يـتغري الـنهج احلايل إزاء التنمية البديلة، القائم على             .  نطاقـا  عها اإلمنائـية األوسـ    بـراجم 

جيات طويلــة األجــل لــتوفري ســبل بديلــة اســتراتيب، مــع االلــتزام عــلى حــدةكــل مشــروع تنفــيذ 
هــذا االلــتزام اجلديــد توفــري التعلــيم وحمــو األمــية  وينــبغي أن يشــمل . مشــروعة لكســب الــرزق

. املعنيةضـمان التنمـية املسـتدامة للمجتمعات الزراعية         عـلى    مـع التركـيز      ،وغريهـا مـن الـربامج     
من تعاطي لعالج برامج ل ذلك  ، مبا يف  كمـا ينـبغي وضـع بـرامج لـتوفري الرعاية الصحية الكافية            

 .ه مناملخدرات والوقاية

زيد من املـ يـالء  إ، والـبديلة  توسـع نطـاق تركـيز بـرامج التنمـية        أنوينـبغي لـلحكومات      -٢٠
 واملــناطق الريفــية املــناطق يفالســكان مــن  واملهملــة ةشــاالهــتمام الحتــياجات الفــئات املهمّ  

 .احلضرية على السواء

ب غري املشروعة، كرب لتزايد مشكلة زراعة القّنأيل اهتماما  تـو  أنوينـبغي لـلحكومات      -٢١
ــرامج كافحــة هــذه الظاهــرة تشــمل   ملاســتراتيجيات أن تقــوم بوضــع وتنفــيذ  و عــلى القضــاء ب

ــبديلةوبــرامج التنمــية احملاصــيل غــري املشــروعة   ، وذلــك بدعــم مــن اجملــتمع الــدويل، حســب   ال
 .االقتضاء

ــبغي أن هتــدف ا  -٢٢ ــاتوين ــتجارية ياســاهتا  س يف وضــعحلكوم ــية، وال ال ــية والدول  الداخل
إىل ،  إىل األسواق  البديلةبوصـول منـتجات وخدمـات مناطق التنمية         املـتعلقة   سـيما السياسـات     

 .حيثما وجداملساعدة على تقليص اقتصاد املخدرات غري املشروعة 
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ــلحكومات  و -٢٣ ــبغي ل ــاذ   تضــمن أنين ــهام أنشــطة إنف ــانونإس ــناطق زراعــة  ، الق  يف م
 تشجع أن وينبغي ، يف بـناء الـثقة بـني اجملـتمعات احمللـية والسـلطات          ،صـيل غـري املشـروعة     احملا

سياسـات للـتعامل مـع خمـتلف جوانـب مشكلة       ال وغ صـ  يفمشـاركة اجملـتمعات احمللـية       زيـادة   
عامال داعما يف سياق التنمية     اعتباره  ينـبغي   فّعـاال،    القـانون    إنفـاذ كـون   يلكـي   و. املخـدرات 
 .الشاملةادية االقتص-االجتماعية

 تــرمي إىلتدابــري عــلى  الــبديلةبــرامج التنمــية اشــتمال  تكفــل أنينــبغي لــلحكومات و -٢٤
لمجتمعات الزراعية لذات الصلة تقـدمي ما يكفي من االئتمان وأشكال الدعم األخرى    ضـمان   

 .شروعةالبديلة املاصيل زراعة احمل إىلالتحول الساعية إىل 

 بـــه جلـــنة أوصـــت، حســـبما ئـــية الوقاالـــبديلةل التنمـــية وهبـــدف اختـــاذ تدابـــري يف جمـــا -٢٥
زراعــة حماصــيل قــد تشــرع يف  الــيت الســكانيةد الفــئات حتــّدينــبغي لــلحكومات أن املخــدرات، 

 .لتلك اجملتمعاتسبل العيش البديلة ضمان على عمل أن تاملخدرات غري املشروعة، و

 احلكوميةا املـنظمات    لحكومات واملؤسسـات األخـرى ذات الصـلة، مبـا فـيه           وينـبغي لـ    -٢٦
ــية،  ــبادل خــرباهتا يف أنالدول ــبديلةالتنمــية جمــال  تت ــية  أن ت، وال ضــمن مشــاركة اجملــتمعات احملل

امج املعارف اخلاصة برب   يف تلك العملية، هبدف توسيع قاعدة        والبحثـية  األكادميـية واملؤسسـات   
 .البديلةالتنمية 

 


