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تسّنى إصدار هذا املنشور بفضل ترّبع من االحتاد األورويب.
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تصدير

يف اجلزء الرفيع املستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة املخدرات، الذي ُعقد يومي 11 و12 آذار/
مارس 2009، التقى رؤساء دول ووزراء وممّثلون حكوميون من 132 دولًة لتقييم التقّدم املحرز منذ 
عام 1998 صوب حتقيق األهداف والغايات اليت ُحدِّدت يف الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة، 
املخّصصة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية معا؛ ولتحديد أولويات وجماالت املستقبل اليت تتطّلب مزيدا 
من العمل، واألهداف والغايات اليت ستوضع ملراقبة املخدرات بعد عام 2009؛ واعتماد إعالن سياسي 

وتدابري أخرى لتعزيز التعاون الدويل.

استراتيجية  صوب  الدويل  التعاون  بشأن  العمل  وخطَة  السياسي  اإلعالَن  األعضاُء  الدوُل  واعتمدت 
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية، الواردين يف هذا املنشور. 

وقد أعطى اعتماد اإلعالن السياسي وخطة العمل بعد حنو 10 سنوات من الدورة االستثنائية العشرين 
للجمعية العامة املعقودة يف عام 1998 زمخا جديدا للمراقبة الدولية للمخدرات. ويتعّين اآلن على الدول 
األعضاء أن تتابع تلك االلتزامات الدولية وتنّفذها من أجل تعزيز التقّدم املحرز ومن مث مواجهة التحديات 

اليت تطرحها مشكلة املخدرات العاملية مواجهة فّعالة يف السنوات املقبلة. 
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كلمة وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

السيد أنطونيو ماريا كوستا، لدى افتتاح اجلزء الرفيع 
املستوى للجنة املخدرات يف دورهتا الثانية واخلمسني

تتزامن هذه الدورة للجنة املخدرات مع الذكرى املئوية النعقاد جلنة شنغهاي الدولية لألفيون )1909(. 
وهي أيضا فرصة الستعراض التقدم املحرز منذ انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة 

)الدورة االستثنائية للجمعية العامة، املعقودة يف عام 1998( بشأن املخدرات.

مشكلة  املتعددة  اجلهود  هذه  خفضت  هل  بسيط:  اجلميع  أذهان  يف  يدور  الذي  والسؤال 
اإلحصاءات:  تقوله  ما  على  أطلعكم  بأن  البداية،  منذ  يل،  وامسحوا  العاملية؟  املخدرات 
إن  نقول  أن  ميكننا  املدمنني(،  وعدد  اإلنتاج  )أطنان  للمشكلة  املادية  األبعاد  إىل  نظرنا  فإذا 
على  املخدرات  أثر  أي  األكرب،  الصورة  إىل  نظرنا  إذا  ولكن  ملموسا.  تقدما  أحرزت  البشرية 
الوضع  أرى  كيف  أوضح  ودعوين  محيد.  وغري  تعقيدا،  أكثر  التقييم  يكون  والتنمية،   األمن 

وما ميكن القيام به.

اخنفاض ملموس يف عرض املخدرات

من  طن   40  000 من  أكثر  الزمان  من  قرن  قبل  ُينتج  كان  فقد  العرض.  إىل  أوال  لننظر 
جنوب  يف  تتركز  طن،   10  000 إىل  أرباع،  ثالثة  بنسبة  اآلن  ذلك  اخنفض  وقد  األفيون. 
أعوام   10 منذ  عليه  كانت  عما  األنديز  منطقة  يف  الكوكا  زراعة  واخنفضت   أفغانستان. 
)1999( مبا يقرب من اخُلمس. ويف هاتني املنطقتني كلتيهما ُتزرع املحاصيل غري املشروعة يف املناطق 

اليت تنتشر فيها اجلماعات املسلحة اليت حتمي جتارة املخدرات، بل تشجعها. 

وفوق كل شيء، تعلمنا يف السنوات العشر املاضية ما يتعني القيام به للحد من زراعة املخدرات، وهو: 
)أ( إعادة إرساء السيطرة احلكومية على األرض، من أجل حتقيق األمن؛ و)ب( تعزيز التنمية، بغية 
القضاء على الفقر وليس فقط القضاء على املخدرات. وقد كان االخنفاض الكبري يف زراعة األفيون يف 
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املثلث الذهيب خالل العقد املاضي )من 000 190 هكتار إىل 000 30 هكتار( يستند يف الواقع إىل 
دعامتني، مها: النمو واالستقرار.

ومع ذلك، فليس احتواء املشكلة وحلها شيئا واحدا. فما زال يرد إىل األسواق العاملية كل عام حوايل 
000 1 طن من )مكافئ( اهلريوين، و000 1 طن آخر من الكوكايني وكميات جتل عن الوصف من 

املارجيوانا وراتنج القنب والعقاقري االصطناعية. وعليه فما زال هناك الكثري الذي يتعني القيام به. 

خفض الطلب من منظور صحي

أن  منتقدينا  وأحتّدى  عليه،  تكون  أن  ما ميكن  أمنت  على  إحصاءاتنا  إن  املخدرات؟  ماذا عن طلب 
يوّفروا إحصاءات أفضل. وهي تؤكد أن إدمان املخدرات غري املشروعة على نطاق العامل قد استقر 
منذ سنوات قليلة. وهو يف اخنفاض فيما يتعلق ببعض أنواع املخدرات، و/أو يف بعض أجزاء العامل، 
ولكنه يف ازدياد يف مناطق أخرى. وقد حدت الضوابط الدولية من عدد األشخاص الذين يتعاطون 
املخدرات غري املشروعة ليقتصر على شرحية صغرية من السكان البالغني يف العامل، أقل كثريا من عدد 
لقد  تعاطيها.  بسبب  ميوتون  وَمن  والكحول،  التبغ  مثل  اإلدمان،  تسبب  أخرى  مواد  يتعاطون  َمن 
لت يف بداية القرن العشرين، وكذلك يف هنايته، ولكنها  ُروِّضت أسواق املخدرات اهلادرة اليت ُسجِّ

بالتأكيد مل ُتفلس. 

الدورة  أّدت  فقد  ذلك.  يف  دورا  أدت  قد  العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة  تكون  أن  من  بد  وال 
االستثنائية، يف املقام األول، إىل زيادة الوعي بأن االرهتان باملخدرات هو مرض. ويعمل مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مع احلكومات على إدراج الصحة يف صميم مكافحة املخدرات، بغية 

وضع املدمنني يف أيدي األطباء وليس يف أيدي رجال الشرطة. 

الضرر، بطريقة  الوقاية والعالج وتقليل  املقبلة، تدعو احلاجة إىل زيادة االلتزام من أجل  الفترة  ويف 
تتكامل فيها هذه اجلوانب بدال من أن يستبعد كل منها اآلخر. وألجل ذلك، يعمل املكتب مع منظمة 
الصحة العاملية على زيادة الربامج يف مجيع أحناء العامل، ويعمل مع برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن 

األيدز وفريوسه على احلد من خماطر فريوس األيدز. 

نتيجة مقلقة مرتتبة على مراقبة املخدرات

علمتنا جتربة الدورة االستثنائية للجمعية العامة أن مشكلة املخدرات تتعني معاجلتها من جانبيها كليهما: 
)أ( تقدمي املزيد من املساعدة اإلمنائية من أجل خفض العرض، و)ب( زيادة االهتمام بالصحة من أجل 
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خفض الطلب. ومن شأن إحراز مزيد من التقدم يف هذين املجالني أن يؤثر يف املرحلة الوسطى: )ج( 
فهو سيحد من جتارة املخدرات. ولنواجه الواقع. ففي حني أن نظام مراقبة املخدرات كفل السيطرة 
الذي تشكله املخدرات والذي كان من شأنه أن يكون هائال لوال  التهديد الصحي  املستمرة على 
ذلك، فقد كانت له أيضا نتيجة غري مقصودة هائلة، هي وجود سوق إجرامية حبجم االقتصاد الكلي. 
فوفقا لتقديراتنا، تزيد قيمة جتارة املخدرات غري املشروعة العاملية على 300 بليون دوالر من دوالرات 
الواليات املتحدة يف السنة. ولو كانت هذه التجارة بلدا لكان ناجتها القومي اإلمجايل مدرجا يف القوائم 

باعتباره احلادي والعشرين يف العامل، بعد الناتج القومي للسويد مباشرة. 

واقتصاد املخدرات أكثر من جمرد احتادات مافيا تشتري العقارات واألعمال والطائرات. فهذه االحتادات 
تشتري أيضا املسؤولني واالنتخابات واألحزاب. أي أهنا، باختصار، تشتري القوة. وهذا هو املجال 
الذي هتدد فيه صناعة املخدرات األمن والتنمية، يف بلدان تعاين أصال من الفقر والبطالة ووباء فريوس 
آسيا، وجبال  املشروعة )يف غرب  املحاصيل غري  فيها  ُتزرع  اليت  األماكن  األيدز. وحيدث ذلك يف 
األنديز( ويف األماكن اليت ُيتَّجر بتلك املحاصيل من خالهلا )غرب أفريقيا، وأمريكا الوسطى، والكاريـيب 

وجنوب شرق أوروبا(. 

ماذا ينبغي أن نفعل؟ اجتناب املواقف املتطرفة 

الناس  يطالب  اإلحباط،  بسبب  ورمبا  الطرفني،  أحد  فعلى  عاطفية.  استجابات  اجلرمية  أزمة  تولِّد 
العاديون بالقصاص، فيقولون العني بالعني. وهذا ميثل إساءة فهم لطبيعة اإلدمان، وتنحيا عن واجب 
الدولة أن حتمي مواطنيها، وانتهاكا حلقوق اإلنسان. فعلى الرغم من أن املخدرات واجلرمية تقتالن 

الناس، ال ينبغي للحكومات أن تقُتل الناس بسببهما. 

وعلى الطرف اآلخر، حتتج مجاعة ضغط عالية الصوت مؤيدة لتعاطي املخدرات بأن الضرر الذي تسببه 
مراقبة املخدرات أكرب من الضرر الذي تسببه املخدرات. وتقول تلك اجلماعة: أبيحوا املخدرات، من أجل 

القضاء على اجلرمية، أي كما يقول املثل: ارموا الطفل مع مياه احلمام! 

إنين أقترح اتباع هنج غري إيديولوجي، وغري عاطفي. فاملخدرات ليست ضارة ألهنا خاضعة للمراقبة، بل 
هي خاضعة للمراقبة ألهنا ضارة. وال تعين صعوبة السيطرة على معامالت غري مشروعة معينة أن تلك 
املعامالت ينبغي أن تباح. فهل ينبغي أن تقبل البشرية جبرائم ممارسة اجلنس مع األطفال أو االجتار بالبشر 
أو هتريب األسلحة بسبب شعور ساذج حبتمية آلية السوق أو باستعصاء هذه املشاكل على احلل؟ إن 
رفع الرقابة عن املخدرات من شأنه أن يكشف عن عجز الدولة عن مكافحة اجلرمية املنظمة أو محاية 

صحة مواطنيها. 
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ومن واجب احلكومات حتقيق الغايتني كلتيهما: محاية املصلحة العامة )الصحة(، واحتواء واحد من أكرب 
الشرور العامة يف العامل )اجلرمية(. ويثلج صدورنا أن نعلم أنه ال يوجد بلد يف هذه اللجنة خيتلف مع 
هذا الرأي. واالستفتاءات اليت ُأجريت مؤخرا يف أوروبا بشارة أخرى، حيث قالت غالبية الرأي العام، 

بصوت عال وواضح، إنه: يلزم إحداث تغيري يف سياسات مكافحة اجلرمية، ليس لصاحل املخدرات. 

وعلينا أن نستثمر يف املنطقة الوسطى الراسخة بني: )أ( جترمي متعاطي املخدرات و)ب( إباحة تعاطيها، 
وذلك بتنظيم جهودنا اجلماعية الرامية إىل مكافحة املخدرات حبيث تصبح أقرب إىل مسعى لعالج 
مرض اجتماعي منها إىل حرب. فلنقل، على سبيل املجاز، إن العامل مبتلى بإدمان املخدرات )املرض( 
وإن نظام مراقبة املخدرات )العالج( كان له أثر جانيب هائل غري مقصود )نشوء سوق إجرامية ضخمة 
للمخدرات(. والصيغة اليت أقترحها ملعاجلة هذا الوضع مبينة يف الورقة اليت أصدرناها مؤخرا بعنوان: 

اجلرمية املنّظمة وهتديدها لألمن. وسأكتفي هنا بتلخيص احلجج الواردة فيها.

اإلجراءات املتكاملة، بدال من اإلجراءات اجملزّأة   -1

فمراقبة  متكاملة.  استراتيجية  من  كجزء  املخدرات  مكافحة  تدابري  األول: جيب صوغ  اجلانب  يف 
املخدرات جمّزأة حاليا، تشتمل على إجراءات متفرقة تتناول بعض جوانب العرض فقط )القضاء على 
املحاصيل، وليس القضاء على الفقر(؛ أو تؤدي إىل هتجري مشكلة جتارة املخدرات )من بلد إىل آخر، 

أو من مادة إىل أخرى(؛ أو تستخدم مطرقة بدال من إزميل )جترمي الطلب، بدال من معاجلته(.

وهذه التجزئة ال جتدي فتيال. فأسواق املخدرات )ومافياهتا( متكاملة يف قدراهتا اللوجستية والتمويلية 
والتسويقية واإلرشائية. وهي ال تتوقف عند احلدود. ويتعني على احلكومات أن تفعل الشيء نفسه. 
وقد كان مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مبادرا يف هذا الصدد. فقد توسطنا يف إبرام 
ميثاق باريس وكذلك يف إقامة مركزي االستخبارات اإلقليميني يف آسيا الوسطى )املركز اإلقليمي 
للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى( ويف اخلليج )املركز اخلليجي للمعلومات اجلنائية( بغية وقف 
تدفق اهلريوين األفغاين. ونقوم حاليا بالترويج لتعاون إقليمي مماثل يف البلقان وغرب أفريقيا والكاريـيب 

وأمريكا الوسطى. وملاذا ال نفعل الشيء نفسه يف منطقة األنديز وجنوب شرق آسيا؟ 

وتوجد بالفعل الصكوك القانونية الالزمة لنجاح هذه الترتيبات املتعددة الطبقات. فاتفاقية األمم املتحدة 
القاعدة الالزمة الختاذ  النارية، توفر  ملكافحة اجلرمية املنظمة، وال سيما بروتوكوهلا املتعلق باألسلحة 
أمريكا  يف  احلالة  إىل  انظروا  ينفَّذ.  ال  الربوتوكول  فهذا  ذلك  ومع  األثر.  سريعة  مشتركة  إجراءات 
الوسطى، حيث يؤدي تدفق املخدرات إىل البلدان الشمالية والبنادق إىل البلدان اجلنوبية إىل تقويض 
أمن األمم. إنين أحث مجيع البلدان، وال سيما البلدان املنتجة لألسلحة، على التصديق على بروتوكول 

األسلحة النارية وتنفيذه. 
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املقاومة اجملتمعية  -2

واآلن، اجلانب الثاين. تصيب عدوى املخدرات املجتمعات من خالل ’اجلروح املفتوحة‘. وباملثل، 
حتكم عصابات اجلرمية املناطق اخلارجة عن نطاق السيطرة )اليت يوجد فيها العرض(، واملناطق املعّرضة 
التجارة(، والغيتوهات املهملة )حيث يوجد الطلب(. والعنف وعدم االستقرار، وحىت  )على طرق 
شأن  شأهنا  فاجلرمية،  ذلك  ومع  له.  نتيجة  أهنا  كما  الوضع،  لذلك  املباشر  السبب  هي  اإلرهاب، 
اإلدمان، أمر ميكن الوقاية والشفاء منه. ويتمثل التحدي يف إعادة دمج القطاعات املهّمشة يف املجتمع 

واجتذاهبا إىل دائرة التقيد بالقانون، وليس طردها منها. 

وقد أثبتت التدابري االجتماعية - االقتصادية، عالوة على إنفاذ القوانني، فعاليتها يف نقطة بداية دورة 
التدابري الصحية  املخدرات )بتقدمي املساعدة اإلمنائية إىل املزارعني(، وكذلك يف هناية الدورة )بتوفري 

للمدمنني(. وتستحق املجموعات السكانية احلضرية، املحاصرة حبروب املخدرات، نفس املساعدة. 

والواقع أن احلصة الكربى من جتارة املخدرات وتعاطيها يف العامل ميكن أن تعزى إىل قليل من املربعات 
يف قليل من األحياء يف قليل من املدن الكربى. واملفتاح الستعادة السيطرة على هذه املناطق هو أن 
تقوم سلطات إنفاذ القوانني، إىل جانب سلطات إعادة اإلدماج يف املجتمع، بإجياد بدائل ناجعة تتاح 
املناطق  يف  اجلرمية  لعصابات  أطفاال  جنودا  أصبحوا  الذين  أو  اإلدمان،  منا  أضاعهم  الذين  للشباب 

احلضرية. ففي العامل السريع التحضر، سُتكسب حرب مكافحة املخدرات، أو ُتخسر، يف املدن.

استخدام الصكوك القانونية القائمة  -3

ال تصيب عدوى جتارة املخدرات الناس وحدهم. فهي تفسد احلكومات أيضا، فضال عن األعمال 
التجارية واملالية. وحتتاج األمم إىل حتسني احلكم من أجل دعم املقاومة لعصابات املخدرات، املسلحة 
بباليني الدوالرات. وهذا يقودين إىل اجلانب الثالث، وهو: تعزيز آليات املقاومة لدى الدول باستخدام 

الصكوك القائمة، أي اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية والفساد. 

لقد ُصّممت هذه األدوات للتعامل مع مافيات العامل اليت تّتجر باملخدرات واألسلحة والناس. ومع 
الغيتوهات، ويتعرض غرب  فالعديد من احلكومات ال يأخذها مأخذ اجلد. ففي حني حتترق  ذلك 
املؤسسات  املخدرات  أموال  الوسطى، وختترق  أمريكا  املخدرات  وهتّدد عصابات  للهجوم،  أفريقيا 
املالية املفلسة، توجد ثغرات كبرية يف تنفيذ اتفاقييت بالريمو ومرييدا. فلم يتم االتفاق بعد على قواعد 
تنفيذها، بعد مضي سنوات من دخوهلا حّيز النفاذ. ونتيجة لذلك، يواجه عدد من البلدان اآلن حالة 
إجرامية ناجتة أساسا من اخليارات اليت اختارهتا تلك البلدان. وهذا أمر سّيئ مبا فيه الكفاية. واألسوأ 

منه هو أنه، يف كثري من األحيان، يدفع اجلريان الضعفاء مثنا أكرب. 



ما بعد االحتواء

سيدايت وساديت، إن الدول املجتمعة يف هذه الدورة التارخيية للجنة املخدرات تؤيد باإلمجاع معاهدات 
األمم املتحدة ملكافحة املخدرات. ويؤكد اإلعالن السياسي ذلك. ومع هذا فإن اتفاقيات املخدرات 
تتعرض للهجوم بسبب ظهور احتادات خمدرات قوية مبا يكفي للتأثري على السياسة واألعمال، ولتسبيب 
رد فعل يتمثل يف الذعر من جانب الرأي العام. وهذه العصابات تقّوض األمن والتنمية، فتجعل بعض 
الناس يراهن رهانا خطريا باختاذ موقف مؤيد لإلباحة. وليست هذه العلة نامجة عن خطأ من جانب 
اآلباء املؤسسني ملراقبة املخدرات. بل هي نتيجة ال مفر منها لقصور تنفيذ االتفاقات القائمة ملكافحة 
اجلرمية، وعدم االستعداد للنظر يف اختاذ تدابري أقوى ملكافحة غسل األموال وجرائم الفضاء احلاسويب. 

وسيحكم التاريخ علينا بقسوة ما مل نقم حبماية الصحة واألمن والتنمية بفعالية أكثر.
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اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 
صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 

املخدرات العاملية

اإلعالن السياسي

بعد انقضاء عقد من الزمن على االلتزامات اليت تعّهدت هبا الدول األعضاء يف دورة اجلمعية   
تبذله  الرغم مما  العاملية،)2( وعلى  املخدرات  املخّصصة ملواجهة مشكلة  العشرين)1(  العامة االستثنائية 
الدول واملنظمات الدولية املعنية وهيئات املجتمع املدين من جهود دائبة التزايد وما أحرزته من تقّدم 
البشرية مجعاء،  ورفاه  وسالمة  على صّحة  متثل خطرًا  املخدرات  مشكلة  تزال  ال  الصدد،  هذا  يف 
وخصوصًا الشباب، الذين هم أغلى ما لدينا من ُذخر. وعالوة على ذلك، تقّوض مشكلة املخدرات 
العاملية ركائز التنمية املستدامة واالستقرار السياسي واملؤسسات الدميقراطية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية 
إىل القضاء على الفقر، كما هتّدد األمن الوطين وسيادة القانون. فاالّتجار باملخدرات وتعاطيها ميثالن 
خطرًا شديدًا على صّحة وكرامة وآمال ماليني األشخاص، وكذلك ُأسرهم، ويفضيان إىل خسائر 
يف األرواح البشرية. ولقد عقدنا العزم على التصدي ملشكلة املخدرات العاملية وعلى العمل النشط من 
أجل جمتمع خال من تعاطي املخدرات، حرصًا على أن يتسىن للناس كافًة أن يعيشوا يف صحة وكرامة 

وسالم، وبأمن وازدهار، ولذلك فإننا:

حنن، الدوَل األعضاَء يف األمم املتحدة،  

إْذ يساورنا بالغ القلق إزاء اخلطر املتعاظم الذي متثله مشكلة املخدرات العاملية، وقد اجتمعنا،   
بروٍح من الثقة والتعاون، يف اجلزء الرفيع املستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة املخدرات، لكي 
نبتَّ بشأن أولويات املستقبل والتدابري العاجلة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية فيما بعد عام 2009، 
وإذ نضع يف اعتبارنا الدروس املستخَلَصة من تنفيذ اإلعالن السياسي وخطط العمل واملبادئ التوجيهية 

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين بغية حتقيق نتائج قابلة للقياس،

انظر قرارات اجلمعية العامة دإ-2/20، و دإ-3/20، ودإ-4/20 ألف إىل هاء.   )1(  
زراعة املخدرات واملؤثرات العقلية، مبا فيها املنشطات األمفيتامينية، وإنتاجها وصنعها وبيعها والطلب عليها واالجتار    )2(  

هبا وتوزيعها بصورة غري مشروعة، وتسريب السالئف، واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة.



8

تقتضي  ومشتركة،  عامة  مسؤولية  تظل  العاملية  املخدرات  مشكلة  أن  متامًا  ندرك  وإْذ   
تعاونًا دوليًا فّعااًل ومتزايدًا وتتطّلب اّتباع هنج متكامل ومتعّدد التخّصصات ومتعاِضد ومتوازن يف 

استراتيجيات خفض عرض املخدرات والطلب عليها،

نؤّكد جمّددًا التزامنا الراسخ بضمان معاجلة مجيع جوانب خفض الطلب على املخدرات   -1  
وعرضها والتعاون الدويل، مبا يتوافق متامًا مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،)3( ومع املراعاة التامة، على وجه اخلصوص، لسيادة الدول وحرمتها 
اإلقليمية وملبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول، وجلميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 

وللكرامة املتأصلة لدى األفراد كافة، وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

نؤّكد جمّددًا أيضا أن اهلدف النهائي لكل من استراتيجيات خفض الطلب والعرض   -2  
التقليل إىل أدىن حٍد من توافر املخدرات واملؤّثرات العقلية غري  التنمية املستدامة هو  واستراتيجيات 
املشروعة وتعاطيها وإزالتهما متامًا يف هناية املطاف ضمانًا لصحة البشر ورفاههم، ونشّجع على تبادل 
املمارسات الفضلى يف خفض الطلب والعرض، ونشّدد على أن ال ميكن ألي من االستراتيجيتني أن 

تكون فّعالة مبعزل عن األخرى؛

ُنجزِم بأن األسلوب األجنع ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية إمنا يكون ضمن نسٍق   -3  
متعدد األطراف، وبأن االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات)4( وسائر الصكوك الدولية ذات 
الصلة ال تزال هي الركن األساسي لنظام املراقبة الدولية للمخدرات، وحنّث مجيع الدول األعضاء، 
اليت مل تنظر بعُد يف اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على تلك الصكوك أو االنضمام إليها، على القيام 

بذلك؛

بني  توازن  على  احلفاظ  إىل  القدم  والراسخة  التقليدية  املورِّدة  البلدان  سعي  ندعم   -4  
العرض املشروع لشبائه األفيون واخلامات األفيونية املستخدمة يف األغراض الطبية والعلمية والطلب 

املشروع عليها؛

نعاود التأكيد على اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية   -5  
العشرين،)5( واإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،)6( وخطة العمل بشأن 
التعاون الدويل على إبادة املحاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة،)7( وخطة العمل لتنفيذ 

قرار اجلمعية العامة 217 ألف )ثالثا(.   )3(  
االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 1972 )األمم املتحدة، جمموعة    )4(  

املعاهدات، املجلد 976، الرقم 14152(، واتفاقية املؤثـرات العقلية لسنة 1971 )املرجع نفسه، املجلد 1019، الرقم 14956(، 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 )املرجع نفسه، املجلد 1582، الرقم 

.)27627
قرار اجلمعية العامة دإ-2/20، املرفق.   )5(  
قرار اجلمعية العامة دإ-3/20، املرفق.   )6(  

قرار اجلمعية العامة دإ-4/20 هاء.   )7(  
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اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،)8( والبيان الوزاري املشترك الذي 
اعُتمد خالل اجلزء الوزاري من الدورة السادسة واألربعني للجنة املخدرات؛)9(

مؤمتر  نتائج  يف  الواردة  واألحكام  األلفية،)10(  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  نستذكر   -6  
)11( اليت تتناول مشكلة املخدرات العاملية، واإلعالن السياسي بشأن األيدز 

القمة العاملي لعام 2005 
وفريوسه،)12( وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها قرار اجلمعية العامة 197/63 املؤرخ 
بالتعاون اإلقليمي والدويل على منع  املتعلقة  القرارات  18 كانون األول/ديسمرب 2008، وكذلك 

تسريب السالئف وهتريبها؛

ننّوه باالحتفال بالذكرى املئوية النعقاد اللجنة الدولية املعنية باألفيون، الذي جرى يف   -7  
شنغهاي، الصني، يومي 26 و27 شباط/فرباير 2009؛

نعرب عن قلقنا العميق من الثمن الباهظ الذي يتكّبده املجتمع واألفراد وُأسرهم يف   -8  
ه حتية إكبار خاصة ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة  مكافحة مشكلة املخدرات العاملية، ونوجِّ
القضائية الذين ضّحوا بأرواحهم يف هذا امليدان، وملوظفي الرعاية الصحية ونشطاء املجتمع املدين الذين 

نذروا أنفسهم للتصّدي هلذا البالء؛

نعترف بأمهية ما تقّدمه املرأة من إسهام يف كبح مشكلة املخدرات العاملية، ونتعهد بالعمل   -9  
على أن تراعي السياسات والتدابري والتدخالت املتعلقة مبكافحة املخدرات ما تواجهه املرأة من احتياجات 
وظروف خاصة فيما يتعلق مبشاكل املخدرات، ونقّرر اختاذ تدابري فّعالة لضمان إمكانية وصول النساء، 
املساواة  قدم  منها على  املخدرات واالستفادة  واستراتيجيات مكافحة  إىل سياسات  الرجال،  وكذلك 

وبدون متييز، بإشراكهم بصورة نشطة يف مجيع مراحل صوغ الربامج والسياسات وتنفيذها؛

نرّحب بالدور املهم الذي يؤّديه املجتمع املدين، وخصوصًا املنظمات غري احلكومية، يف   -10  
التصدي ملشكلة املخدرات العاملية، وننّوه بإسهامه املهم يف عملية االستعراض، مالحظني أيضا أنه ينبغي 
متكني ممّثلي الفئات املتضّررة وهيئات املجتمع املدين من االضطالع، عند االقتضاء، بدور مشارك يف صوغ 

وتنفيذ سياسات خفض الطلب على املخدرات وعرضها؛

نرّحب أيضا بتقارير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   -11  
عن مشكلة املخدرات العاملية، وبالتقرير العاملي السنوي عن املخدرات، وبالتقرير السنوي للهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات، ونعترف، استنادا إىل تلك التقارير، بأنه قد حتققت إجنازات إجيابية أفضت إىل إحراز 

قرار اجلمعية العامة 132/54، املرفق.   )8(  
A/58/124، الباب الثاين-ألف.   )9(  
انظر قرار اجلمعية العامة 2/55.   )10(  
انظر قرار اجلمعية العامة 1/60.   )11(  

قرار اجلمعية العامة 262/60، املرفق.   )12(  
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بعض التقدم على الصعيد املحلي واإلقليمي والدويل، يف تنفيذ اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية 
العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، ولكننا ندرك أيضا أنه ال تزال هناك حتّديات كبرية، وكذلك 
حتديات مستجدة، أمام اجلهود الرامية إىل خفض إنتاج املخدرات واالجتار هبا واستهالكها بصورة غري 

مشروعة خفضًا مستدامًا، أو إىل احتواء تلك األنشطة احتواًء فّعااًل على األقل؛

نعترف مبا يبذل من جهود متواصلة ومبا أحرز من تقدم يف مواجهة مشكلة املخدرات   -12  
العاملية، ونالحظ بقلق بالغ ما يشهده إنتاج األفيون واالجتار به غري املشروعني من تصاعد غري مسبوق، 
واستمرار صنع الكوكايني واالجتار به غري املشروعني، وتزايد إنتاج القّنب واالجتار به غري املشروعني، 
وتزايد تسريب السالئف، وما يتصل بذلك من توزيع واستعمال للمخدرات غري املشروعة، ونشدد 
والدويل  الوطين واإلقليمي  الصعيد  يبذل من جهود مشتركة على  ما  تدعيم وتكثيف  على ضرورة 
ملعاجلة تلك التحديات العاملية على حنو أمشل، وفقا ملبدأ املسؤولية العامة واملشتركة، بوسائل منها تعزيز 

املساعدة التقنية واملالية وحتسني تنسيقهما؛

نتفق على أن املنّشطات األمفيتامينية واملؤّثرات العقلية ال تزال متثل حتديًا خطريًا ودائم   -13  
التغري أمام اجلهود الدولية ملراقبة املخدرات، مما يهّدد أمن السكان وصحتهم ورفاههم، وخصوصًا 
القرائن  إىل  يستند  والعاملي،  واإلقليمي  الوطين  الصعيد  على  وشاماًل  مرّكزًا  ردًا  ويتطّلب  الشباب، 

العلمية والتجربة العملية، ضمن نسٍق دويل ومتعدد القطاعات؛

نقّرر مواصلة إذكاء وعي الناس مبا تنطوي عليه مشكلة املخدرات العاملية مبختلف   -14  
جوانبها من خماطر وأخطار تتهّدد كل املجتمعات؛

نأخذ يف اعتبارنا احلاجة إىل مؤشرات وأدوات جلمع وحتليل بيانات دقيقة وموثوقة   -15  
وقابلة للمقارنة عن كل جوانب مشكلة املخدرات العاملية ذات الصلة، عند االقتضاء، وإىل تعزيز ما 
هو موجود منها أو استحداث مؤشرات وأدوات جديدة، ونوصي جلنة املخدرات باختاذ مزيد من 

التدابري ملعاجلة هذه املسألة؛

جانب  إىل  الفرعية،  وهيئاهتا  املخدرات  بلجنة  املنوط  الرئيسي  الدور  جمّددا  نؤّكد   -16  
اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، بصفتها هيئات األمم املتحدة اليت تتوّلى املسؤولية الرئيسية عن شؤون 
مراقبة املخدرات، ونقّرر أن نعمل على الترويج هلذا اإلعالن السياسي وخطة عمله وتيسري تنفيذمها 

ومتابعتهما على حنو فّعال؛

نؤّكد جمّددا أيضا دعمنا وتقديرنا جلهود األمم املتحدة، مبا فيها جهود مكتب األمم   -17  
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بصفته اهليئة الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة اليت تتوىل مواجهة 
مشكلة املخدرات العاملية، ونعاود تأكيد عزمنا على مواصلة حتسني حوكمة املكتب ووضعه املايل، 
مع التشديد على ضرورة تزويده مبوارد مالية كافية ومستقرة لكي يتسىن له أداء مهام واليته على 
حنو فّعال. ونطلب إىل املكتب أن يواصل جهوده يف سبيل تنفيذ كل الواليات املسندة إليه مبقتضى 
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، وكذلك سائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن يواصل التعاون 
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مع املؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ومع احلكومات، بوسائل منها تقدمي املساعدة التقنية إىل 
الدول األعضاء اليت تطلب هذه املساعدة؛

نؤّكد جمّددًا كذلك على ما تقوم به اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، كهيئة مستقلة   -18  
قائمة على أساس تعاهدي، من دور قيادي يف رصد تنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، وفقا 
للوالية املسَندة إليها، مبا يف ذلك مراقبة املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤّثرات العقلية 
بصورة غري مشروعة، ونرّحب مبا تصدره اهليئة من تقارير سنوية، ونعلن دعمنا للهيئة يف تنفيذ كل 

الواليات املسَندة إليها مبقتضى تلك االتفاقيات؛

ندعو إىل مواصلة التعاون بني الدول األعضاء واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومنظمة   -19  
املواد  فيها  مبا  الدولية،  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  لتوافر  العاملية، ضمانًا  الصحة 
األفيونية، بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية، مع احلرص يف الوقت نفسه على منع تسريبها إىل 

القنوات غري املشروعة، عمال باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات؛

األفراد  على  عواقب وخيمة  من  املخدرات  تعاطي  على  يترّتب  ما  بالغ  بقلق  نالحظ   -20  
واملجتمع بأسره، ونؤّكد جمّددًا التزامنا بالتصّدي لتلك املشاكل يف سياق استراتيجيات شاملة وتكاملية 
ومتعّددة القطاعات خلفض الطلب على املخدرات، وال سيما تلك االستراتيجيات اليت تستهدف الشباب، 
كما نالحظ ببالغ القلق ازدياد اإلصابة باأليدز وفريوسه وسائر األمراض املنقولة بالدم يف أوساط متعاطي 
املخدرات باحلقن ازديادًا مثريًا للجزع، ونؤّكد جمّددا التزامنا بالعمل من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف تيسري 
وصول اجلميع إىل برامج الوقاية الشاملة وإىل خدمات العالج والرعاية وخدمات الدعم ذات الصلة، مبا 
ميتثل متامًا لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ويتوافق مع التشريعات الوطنية، على أن تؤخذ يف االعتبار 
مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وكذلك، عند االقتضاء، الدليل التقين الذي اشترك يف إعداده 
برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه ومنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية،)13( ونطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يضطلع بواليته يف 
هذا املجال يف تعاون وثيق مع املنظمات والربامج ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، مثل منظمة الصحة 

العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه؛

نؤّكد جمّددا التزامنا بترويج أو إعداد أو مراجعة أو تدعيم برامج فّعالة وشاملة ومتكاملة   -21  
خلفض الطلب على املخدرات، تستند إىل قرائن علمية وتشمل طائفة من التدابري، منها خدمات الوقاية 
األولية والتدخل املبكر والعالج والرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج يف املجتمع وخدمات الدعم ذات 
الصلة، وهتدف إىل تعزيز الصحة والرفاه االجتماعي يف أوساط األفراد واألسر واملجتمعات املحلية وإىل 
احلد مما يترّتب على تعاطي املخدرات من عواقب وخيمة على األفراد واملجتمع بأسره، على أن تؤخذ 
يف االعتبار التحديات اخلاصة اليت يطرحها متعاطو املخدرات املعرضون ملخاطر شديدة، مبا ميتثل متامًا 
لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات ويتوافق مع التشريعات الوطنية، ونتعهد باستثمار مزيد 

 WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access   )13(  
to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users )منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2009(.
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ر الوصول إىل تلك التدخالت على أساس غري متييزي، مبا يف ذلك يف مرافق  من املوارد لضمان تيسُّ
االحتجاز، واضعني يف االعتبار أن تلك التدخالت ينبغي أن تراعي أيضا أوجه الضعف اليت تقوض 

التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش االجتماعي؛

نؤّكد جمّددًا، مبا يتوافق مع اهلدف املتمثل يف الترويج ملجتمع خال من تعاطي املخدرات،   -22  
عزمنا على العمل، ضمن إطار االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية، على مواجهة مشكلة املخدرات 
العاملية وعلى اختاذ تدابري فّعالة إلبراز وتيسري أساليب حياة صحّية ومثمرة وحمققة للذات كبدائل الستهالك 

املخدرات غري املشروع، الذي جيب أاّل يصبح مقبواًل كأسلوب حياة؛

نؤّكد جمّددًا أيضا التزامنا باالستثمار يف الشباب والعمل معهم يف طائفة من البيئات، مبا   -23  
يف ذلك داخل اأُلسر واملدارس وأماكن العمل واملجتمعات املحلية، بإذكاء الوعي العام، وتزويد الشباب 
باملعلومات واملهارات والفرص لكي خيتاروا أساليب حياة صحّية، واضعني يف االعتبار برنامج العمل 
العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها، وبالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة للشباب، التابع إلدارة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة؛

نسّلم مبا يلي:  -24  

املشروعة  غري  الزراعة  تستهدف  اليت  املحاصيل،  ملراقبة  املستدامة  االستراتيجيات  أن  )أ(   
مبدأ  إىل  يستند  دوليا  تعاونا  تتطّلب  العقلية،  واملؤّثرات  املخدرات  إنتاج  اليت تستخدم يف  للمحاصيل 
املسؤولية املشتركة، وهنجًا متكاماًل ومتوازنًا يأخذ يف االعتبار سيادة القانون، وكذلك الشواغل األمنية، 
عند االقتضاء، مع املراعاة التامة لسيادة الدول وحرمتها اإلقليمية، وملبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية 

للدول، وجلميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

استراتيجيات مراقبة املحاصيل تلك تشمل مجلة أمور منها: )ب(   

برامج للتنمية البديلة، وكذلك برامج للتنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء؛  ،1،  
اإلبادة؛  ،2،  

تدابري إلنفاذ القانون؛  ،3،  

من  للمادة 14  تاما  امتثاال  متتثل  أن  ينبغي  تلك  املحاصيل  مراقبة  استراتيجيات  أن  )ج(   
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988،)14(  
ق وُتمرَحل على حنو مناسب يتوافق مع السياسات الوطنية، من أجل حتقيق إبادة مستدامة  وأن تنسَّ
للمحاصيل غري املشروعة، وأن يراعى فيها كذلك ضرورة أن تتعهد الدول األعضاء بزيادة االستثمار 
ق مع سائر التدابري اإلمنائية، لكي يسهم يف استدامة  الطويل األمد يف تلك االستراتيجيات، على أن ينسَّ
الواجبة  املراعاة  مع  املتأّثرة،  الريفية  املناطق  يف  الفقر  على  والقضاء  االقتصادية  االجتماعية  التنمية 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1582، الرقم 27627.   )14(  
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االستخدام،  ذلك  على  تارخيية  شواهد  توجد  حيثما  للمحاصيل  التقليدية  املشروعة  لالستخدامات 
وإيالء االعتبار الواجب حلماية البيئة؛

مراقبة  بشأن  متوازنة  واستراتيجيات  سياسات  وتنفيذ  بترويج  التزامنا  تأكيد  نعاود   -25  
غري  حنو  على  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  صنع  يف  تستخدم  اليت  السالئف  لتسريب  منعًا  السالئف، 

مشروع، مع ضمان عدم تأثر التجارة املشروعة بتلك السالئف واستعماهلا املشروع؛

نؤّكد أن بذل جهود مستمرة ودؤوبة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، تستند   -26  
إىل فهم أفضل للمشكلة، من خالل دراسة القرائن العلمية وتقاسم اخلربات وبيانات التحاليل اجلنائية 
واملعلومات، هو عامل أساسي يف منع تسريب السالئف وسائر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية اليت تستخدم 

يف إنتاج وصنع املخدرات واملؤّثرات العقلية، مبا فيها املنّشطات األمفيتامينية، على حنو غري مشروع؛

اإلجرامية  التنظيمات  أنشطة  عن  الناشئ  العنف  تزايد  إزاء  البالغ  قلقنا  عن  نعرب   -27  
الضالعة يف االّتجار باملخدرات، وندعو إىل اختاذ تدابري عاجلة ملنع تلك التنظيمات من احتياز الوسائل، 

وخصوصًا األسلحة النارية والذخرية، اليت متّكنهم من املضّي ُقدمًا يف أنشطتها اإلجرامية؛

نشّدد على احلاجة املاّسة إىل مواجهة التحديات اخلطرية اليت تطرحها الصالت املتزايدة   -28  
بني االّتجار باملخدرات والفساد وسائر أشكال اجلرمية املنّظمة، مبا فيها االجتار بالبشر واالجتار باألسلحة 
النارية وجرائم الفضاء اإللكتروين، وكذلك يف بعض احلاالت اإلرهاُب وغسل األموال وما ينطوي عليه 
من صالت بتمويل اإلرهاب والتحّديات اخلطرية الشأن اليت جتاهبها سلطات إنفاذ القوانني والسلطات 
القضائية يف مواجهة الوسائل الدائمة التغيُّر اليت تلجأ إليها التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية يف اجتناب 

كشفها ومالحقتها قضائيا؛

نسّلم بأنه، على الرغم من اجلهود اليت ُبذلت فيما مضى، ما انفكت زراعة املحاصيل   -29  
غري املشروعة وإنتاج املخدرات وصنعها وتوزيعها واالجتار هبا على حنو غري مشروع تزداد رسوخًا 
كصناعة تضلع فيها اجلرمية املنظمة، فتدّر عليها مبالغ هائلة من األموال، اليت جيري غسلها من خالل 
قطاعات مالية وغري مالية؛ ولذلك فإننا نتعّهد بااللتزام بتعزيز التنفيذ الفعَّال والشامل ألنظمة مكافحة 
غسل األموال، وحتسني التعاون الدويل، مبا يشمل التعاون القضائي، من أجل منع هذه اجلرائم وكشفها 
املشروعة،  غري  عائداهتا  ومصادرة  اإلجرامية،  التنظيمات  ُبىن  وتفكيك  قضائيًا،  مرتكبيها  ومالحقة 
ونسّلم أيضا باحلاجة إىل توفري التدريب للعاملني يف إنفاذ القوانني ويف القضاء على االستعانة باألدوات 

املتاحة يف اإلطار الدويل، وكذلك باحلاجة إىل تطوير ذلك التدريب؛

نقّر ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة   -30  
هبا،)15( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،)16( ونسّلم بأن هاتني االتفاقيتني وسائر الصكوك الدولية 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574.   )15(  
املرجع نفسه، املجلد 2349، الرقم 42146.   )16(  
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ذات الصلة تشّكل أدوات قّيمة يف مواجهة مشكلة املخدرات العاملية، وحنّث الدول األعضاء اليت مل 
تنظر بعُد يف اختاذ التدابري للتصديق على هذه الصكوك أو االنضمام إليها على القيام بذلك؛

نقّر أيضا باألمهية اليت يتسم هبا الترويج الّتباع هنج متكامل يف السياسات العامة بشأن   -31  
املخدرات، بغية زيادة فعالية التدابري املتخذة يف جمال مكافحة املخدرات، وذلك على حنو شامل يتضمن 

العناية بتأثري هذه التدابري وتبعاهتا وتعزيز التنسيق يف تنفيذها وتقييمها؛

ندرك أن دول العبور تواجه حتّديات متعّددة املظاهر من جّراء االجتار غري املشروع   -32  
باملخدرات عرب أقاليمها، ونؤكد جمّددًا استعدادنا للتعاون مع هذه البلدان وتقدمي املساعدة إليها يف 

السعي تدرجييًا إىل تعزيز قدراهتا على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية؛

نتعّهد بتعزيز التعاون على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك من خالل   -33  
التشارك يف املعلومات االستخبارية والتعاون عرب احلدود من أجل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية 
على حنو أكثر فّعالية، وخصوصًا بتقدمي التشجيع والدعم هلذا التعاون بني الدول األشد تضررًا على حنو 
مباشر بزراعة املحاصيل غري املشروعة وإنتاج املخدرات واملؤّثرات العقلية وصنعها وعبورها واالجتار 

هبا وتوزيعها وتعاطيها على حنو غري مشروع؛

الدول األعضاء، وخصوصًا  إىل  ُتقّدم  اليت  واملالية  التقنية  املساعدات  بزيادة  نطالب   -34  
األشد تضررًا منها على حنو مباشر من جراء مشكلة املخدرات العاملية، وذلك بغية ضمان توافر القدرة 

الفعالة على درء هذا اخلطر والتصدي له بكل أشكاله ومظاهره؛

نلتزم بزيادة التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مع املراعاة الواجبة للحاالت   -35  
اليت تتضرر فيها الدول ضررا كبريا من جراء الزراعة غري املشروعة للمحاصيل اليت تستخدم يف إنتاج 
املخدرات واملؤثرات العقلية واالجتار غري املشروع باملخدرات والسالئف، من أجل مواجهة مشكلة 
املخدرات العاملية وتأثريها على االستقرار السياسي واملؤسسات الدميقراطية واألمن وسيادة القانون 

والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة الستئصال شأفة الفقر؛

نقّرر حتديد العام 2019 ليكون موعدا تستهدفه الدول يف سعيها إىل القضاء التام على   -36  
األنشطة التالية أو احلد منها بدرجة كبرية وقابلة للقياس:

زراعة خشخاش األفيون وُشجرية الكوكا ونبات القّنب على حنو غري مشروع؛ )أ(   

الطلب غري املشروع على املخدرات واملؤثرات العقلية؛ واملخاطر الصحية واالجتماعية  )ب(   
ذات الصلة باملخدرات؛

وتوزيعها  وتسويقها  وصنعها  االصطناعية،  العقاقري  فيها  مبا  العقلية،  املؤثرات  إنتاج  )ج(   
واالجتار هبا على حنو غري مشروع؛

تسريب السالئف واالجتار غري املشروع هبا؛ )د(   
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غسل األموال ذو الصلة باملخدرات غري املشروعة؛ )ه(   

نسّلم بضرورة زيادة استثمار املوارد الالزمة يف البحث والتقييم، بغية تنفيذ سياسات   -37  
إىل  باالستناد  سليم  حنو  على  وتقييمها  العاملية،  املخدرات  مشكلة  مواجهة  يف  فّعالة  وبرامج  عامة 

األدلة؛

نعتمد خطة العمل، الواردة أدناه، اليت تشّكل جزءا ال يتجّزأ من هذا اإلعالن، وتكمل   -38  
العمل بشأن  العشرين، وخطة  العامة يف دورهتا االستثنائية  الذي اعتمدته اجلمعية  السياسي  اإلعالن 
التعاون الدويل على إبادة املحاصيل املخّدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، وخطة العمل لتنفيذ 

اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات؛

نلتزم بتنفيذ هذا اإلعالن السياسي وخطة عمله تنفيذا فّعاال من خالل التعاون الدويل   -39  
الوطيد، وبالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، ومبساعدة تامة من املؤسسات املالية 
غري  املنظمات  ذلك  يف  مبا  املدين،  املجتمع  مع  وبالتعاون  الصلة،  ذات  الوكاالت  وسائر  الدولية، 
احلكومية، وكذلك القطاعان العام واخلاص، وبتقدمي تقارير كل سنتني إىل جلنة املخدرات عن اجلهود 
املبذولة ألجل تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل تنفيذا تاما؛ ونرى أيضا أن من الضروري يف هذا 
الصدد أن تدرج اللجنة يف جدول أعماهلا بندًا مستقال بشأن متابعة تنفيذ هذا اإلعالن وخطة عمله؛

نقّرر أن جتري جلنة املخدرات يف دورهتا السابعة واخلمسني، عام 2014، استعراضا   -40  
رفيع املستوى لتنفيذ الدول األعضاء هذا اإلعالن السياسي وخطة عمله، ونوصي املجلس االقتصادي 
واالجتماعي بأن خيصص جزءا رفيع املستوى ملناقشة موضوع حموري يتعلق مبشكلة املخدرات العاملية، 

كما نوصي اجلمعية العامة بأن تعقد دورة استنثائية للنظر يف مشكلة املخدرات العاملية.
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خطة العمل

اجلزء األول-  خفض الطلب والتدابري املتصلة به

احلدّ من تعاطي املخدرات واالرهتان هلا من خالل  ألف- 
هنج شامل  

تعزيز التعاون الدويل  -1

املشكلة

نتائج ملحوظة وقابلة  بإحراز  الدول األعضاء يف عام 1998 )17(  تعّهدت هبا  اليت  االلتزامات   -1
إاّل بقدر حمدود، من جّراء عدم وجود هنج  تتحّقق  الطلب على املخدرات مل  للقياس يف جمال خفض 

متوازن وشامل.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -2

أن تتبع هنجا متوازنا ومتعاِضدا يف خفض العرض والطلب، بتخصيص مزيد من اجلهد  )أ(   
للتوصل إىل خفض الطلب، بغية حتقيق تناسب يف اجلهود واملوارد والتعاون الدويل يف التصّدي لتعاطي 

املخدرات باعتباره قضية صحية واجتماعية، مع التقّيد بالقانون والتمّسك بإنفاذه؛

أن ترفع مستوى املساعدة الدولية يف جمال التصّدي خلفض الطلب على املخدرات،  )ب(   
من أجل حتقيق تأثري ملحوظ. وهلذه الغاية، يلزم ضمان ارتباط احلكومات واملجتمع الدويل بالتزامات 
باملخدرات واجلرمية وسائر  املعين  املتحدة  فيها تدعيم مكتب األمم  سياسية ومالية طويلة األمد، مبا 

الوكاالت الدولية املعنية؛

انظر قراري اجلمعية العامة دإ-2/20 ودإ-3/20.   )17(  
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املعين  املتحدة  األمم  مكتب  به  يضطلع  الذي  العمل  لتعزيز  شامال  دعما  تقدم  أن  )ج(   
بينها ومع منظمات األمم  فيما  بالتشاور  املخدرات،  الطلب على  باملخدرات واجلرمية يف جمال خفض 
املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، وفقا لإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض 
الطلب على املخدرات)18( وخطة العمل على تنفيذ تلك املبادئ)19( واستراتيجية مكتب األمم املتحدة 

املعين باملخدرات واجلرمية للفترة 2008-2011؛)20(

أن تتعاون مع الوكاالت املتعّددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية على  )د(   
تشجيع وضع خطط للمدى القصري واملتوسط والطويل وتوفري الدعم املايل املتواصل لربامج خفض 

الطلب على املخدرات؛ 

أن تشّجع الوكاالت الدولية واإلقليمية العاملة يف جمال خفض الطلب على املخدرات،  )ه(   
وخصوصا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، على 
التحاور هبدف تعزيز التعاون بني الوكاالت على التصدي ملشكلة تعاطي املخدرات واالرهتان هلا مبزيد 

من الفعالية، مع مراعاة دور كل منظمة وواليتها؛

الدولية ملراقبة  اهليئة  الطلب على املخدرات مع  أن تشّجع أيضا احلوار بشأن خفض  )و(   
املخدرات، ومع سائر هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك هيئات حقوق اإلنسان، حسب 

االقتضاء، وفقا لالتفاقيات الدولية الثالث بشأن مكافحة املخدرات؛)21(

أن تعمل، بالتعاون مع الوكاالت الدولية واإلقليمية، على وضع وتنفيذ استراتيجية قومية  )ز(   
وطويلة األمد للدعوة إىل املناَصرة، مبا يف ذلك تسخري قوة وسائط االتصال، هبدف احلّد من التمييز الذي 
قد يقترن بتعاطي مواد اإلدمان، والترويج ملفهوم االرهتان باملخدرات باعتباره مشكلة صحّية واجتماعية 
متعّددة العوامل، وزيادة الوعي، حيثما كان ذلك مناسبا، بأنشطة التدّخل القائمة على األدلة العلمية 

واليت تكون فّعالة وجمدية من حيث التكلفة على حد سواء؛

أن تعّزز تبادل املعلومات عن مناذج خفض الطلب الفعالة اليت تعاجل املشكلة معاجلة  )ح(   
شاملة.

قرار اجلمعية العامة دإ-3/20، املرفق.   )18(  

قرار اجلمعية العامة 132/54، املرفق.   )19(  
قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 12/2007، املرفق.   )20(  

االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها املعّدلة بربوتوكول عام 1972 )األمم املتحدة، جمموعة    )21(  
املعاهدات، املجلد 976، الرقم 14152(، واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971 )املرجع نفسه، املجلد 1019، الرقم 14956(، 

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 )املرجع نفسه، املجلد 1582، الرقم 
.)27627
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اتباع هنج شامل يف خفض الطلب على املخدرات  -2

املشكلة

نّفذ بعض البلدان سياسات فّعالة خلفض الطلب على املخدرات. غري أن تدابري خفض الطلب   -3
على املخدرات كثريا ما تكون حمدودة من حيث نطاق التدخالت اليت تتيحها. كما أن تلك التدابري 
كثريا ما ُتخّطط وُتنّفذ مبعزل عن غريها وال تعاجل سوى جزء من املشاكل الصحية واالجتماعية-

االقتصادية املقترنة بتعاطي املخدرات واالرهتان هلا.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -4

أن تعمل، حسب االقتضاء، على وضع واستعراض وتدعيم سياسات وبرامج شاملة  )أ(   
ومتكاملة خلفض الطلب على املخدرات، مما يوّفر تواصال للوقاية والرعاية يف خدمات الرعاية الصحية 
واخلدمات االجتماعية، بدءا من الوقاية األولية، إىل التدّخل املبكر إىل العالج، وانتهاًء بإعادة التأهيل 
والرفاه  الصحة  تعزيز  إىل  هتدف  اليت  الصلة،  ذات  الدعم  ويف خدمات  املجتمع،  يف  اإلدماج  وإعادة 
االجتماعي لدى األفراد واألسر واملجتمعات املحلية وإىل احلد من اآلثار السلبية لتعاطي املخدرات على 
األفراد واملجتمع ككل، على أن يؤخذ يف االعتبار ما يطرحه متعاطو املخدرات املعّرضون ملخاطر شديدة 
من حتديات خاصة، مبا ميتثل متاما ألحكام االتفاقيات الثالث املتعلقة مبراقبة املخدرات ومبا يتوافق مع 

التشريعات الوطنية؛

أن تنّفذ سياسات وبرامج شاملة باّتباع هنج متعّدد اهليئات، مبا يف ذلك هيئات الرعاية  )ب(   
الصحية واالجتماعية والعدالة اجلنائية والعمالة والتعليم، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع 

املدين، وينبغي هلا أن تفيد متاما من أنشطة املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين؛

أن تضع وتنّفذ وتعّمم استراتيجيات بشأن خفض الطلب، ضمن إطار استراتيجياهتا  )ج(   
الوطنية الشاملة واملتوازنة ملكافحة املخدرات، ُتبيَّن فيها بوضوح األهداف املنشودة وأنشطة التدّخل 
وموارد التمويل، وكذلك ُتحّدد فيها األدوار واملسؤوليات واآلليات اخلاصة مبختلف الشركاء يف مجيع 

القطاعات ذات الصلة؛

أن تضطلع جبهود خفض الطلب على املخدرات على حنو يعاجل كل أشكال تعاطيها،  )د(   
مبا يف ذلك إساءة االستعمال واالرهتان املرتبطني باستهالك مادتني أو أكثر يف الوقت نفسه؛

أن تكفل عناية جهود خفض الطلب على املخدرات بأوضاع عدم املنعة جتاه األخطار،  )ه(   
كالفقر والتهميش االجتماعي، اليت تقّوض أسس التنمية البشرية املستدامة؛
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أن تنّفذ برامج وقائية تستند إىل أدلة علمية، تكون شاملة للجميع ولفئات مستهَدفة  )و(   
البيئات )كاملدارس واأُلسر ووسائط اإلعالم وأماكن  أنساق متنّوعة من  على حد سواء، يف طائفة 

العمل واملجتمعات املحلية واخلدمات الصحية واالجتماعية والسجون(؛

أن تنظر يف الدمج املتكامل بني آليات عّدة ُمنشأة على أساس علمي، من أجل التعّرف  )ز(   
على اضطرابات املخّدرات وتشخيصها والتدّخل ملعاجلتها، يف احلالني الطوعي واملبكر، باعتبار ذلك 

جزءا منطيا من إطار خدمات الرعاية الصحية؛

أن تنظر يف استحداث نظام معاجلة شامل يتيح طائفة واسعة التنّوع من التدّخالت  )ح(   
املتكاملة الطبّية الدوائية )مثل إزالة التسّمم اإلدماين والعالج الصياين باملواد الناهضة واملواد املناهضة 
االجتماعي(  والدعم  اإلدراكي  السلوكي  والعالج  املشورة  )مثل  والنفسانية  األفيوين(  املفعول  ذات 

زة على إعادة التأهيل والشفاء وإعادة اإلدماج يف املجتمع؛ القائمة على األدلة العلمية واملركَّ

أن تعّزز جهودها الرامية إىل احلد مما يترتب على تعاطي املخدرات من عواقب سلبية يف  )ط(   
األفراد واملجتمع ككل، حبيث ال ُتؤخذ يف االعتبار الوقايُة من األمراض املعدية ذات الصلة، مثل فريوس 
الصحية  العواقب  بل وكُل  والسّل، فحسُب،  باء وجيم  الوبائي  الكبد  والتهاب  البشرية  املناعة  نقص 
األخرى، مثل اجلرعة املفرطة وحوادث أماكن العمل واملرور واالضطرابات املرضية اجلسدّية والنفسية، 
والعواقب االجتماعية، مثل املشاكل اأُلسرية وتأثريات أسواق املخدرات يف املجتمعات املحلية واإلجرام.

3-  حقوق اإلنسان وكرامته اإلنسانية وحرّياته األساسية يف سياق خفض 
الطلب على املخدرات

املشكلة

مثة نقص يف االهتمام حبقوق اإلنسان وكرامته اإلنسانية يف سياق جهود خفض الطلب على   -5
املخدرات، وخصوصا فيما يتعلق بتيسر الوصول إىل أعلى املستويات اليت ميكن بلوغها يف اخلدمات 
الصحية. وهناك أيضا حاجة إىل فهم اإلدمان بصورة أفضل، وإدراك متنام بأنه اضطراٌب صّحي متعدد 

العوامل مزمن، ولكْن قابٌل للعالج.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -6

والكرامة  اإلنسان  حلقوق  املخدرات  على  الطلب  خفض  تدابري  مراعاة  تكفل  أن  )أ(   
املتأصلة لدى األفراد كافة، وأن تيسر حصول مجيع متعاطي املخدرات على خدمات الوقاية والرعاية 

الصحية واخلدمات االجتماعية، بغية إعادة إدماجهم يف املجتمع؛
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املنشودة  للغاية  إدراك  تنمية  بغية  والعمالة  الرزق  لكسب  جمدية  ألنشطة  ترّوج  أن  )ب(   
وإحساس باحترام الذات لدى األفراد من أجل توجيههم يف مسار يبعدهم عن املخدرات؛

أن تعّد برامج خلفض الطلب ترّكز على الوقاية األولية والتدخل املبكر والعالج وإعادة  )ج(   
التأهيل، وما يتصل بذلك من خدمات الدعم اليت تستهدف تعزيز الصحة والرفاه االجتماعي لدى األفراد 
واألسر واملجتمعات املحلية واحلد مما يترتب على تعاطي املخدرات من آثار سلبية يف األفراد واملجتمع 
ككل، على أن يؤخذ يف االعتبار ما يطرحه متعاطو املخدرات املعّرضون ملخاطر شديدة من حتديات خاصة، 
الوطنية؛  التشريعات  املتعلقة مبراقبة املخدرات ومبا يتوافق مع  الثالث  مبا ميتثل متاما ألحكام االتفاقيات 
 وأن تعمل ضمن إطار النظم القانونية املوجودة على إنشاء آليات تربط بني عمليات إنفاذ القانون ونظم 

الرعاية الصحية، مبا يف ذلك، يف جمال خدمات العالج املتعلقة باملخدرات، وفقا للتشريعات الوطنية.

التدابري املستندة إىل قرائن علمية   -4

املشكلة

الوقاية  حنو  هة  واملوجَّ هلا،  واالرهتان  املخدرات  بتعاطي  املتعلقة  التدخالت  كانت  ما  كثريا   -7
والرعاية، ُتصاغ تلقائيا من جانب مؤسسات حسنة النوايا استجابة حلاجة عاجلة ناشئة عن وجود 
مشكلة خمدرات سريعة التطّور. غري أن تلك التدّخالت نادرا ما كانت تستند إىل قرائن علمية وإىل 

هنج متعّدد التخّصصات.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -8

أن تستثمر قدرا كافيا من املوارد يف تدابري تستند إىل قرائن علمية، ترتكز على ما  )أ(   
ُأحرز من تقّدم علمي ملحوظ يف هذا املجال؛

أن تتعاون مع املجتمع الدويل على دعم القيام مبزيد من األحباث وتعميمها على نطاق  )ب(   
الثقافية  البيئات االجتماعية  بغية استحداث تدابري تستند إىل قرائن علمية ذات صلة مبختلف  واسع 

والفئات االجتماعية؛

أن تشّجع التدابري االبتكارية وتدمج فيها عنصرا تقييميا من أجل مواجهة حتّديات  )ج(   
احلاضر واملستقبل؛ وأن تأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات اليت تتيحها وسائط اإلعالم والتكنولوجيات 

اجلديدة، مبا فيها اإلنترنت، بغية تطوير قاعدة القرائن العلمية.
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توافر خدمات خفض الطلب على املخدرات وتيسُّر الوصول إليها  -5

املشكلة

مّثة طائفة من العوائق دون بعض اخلدمات املعّينة اخلاصة خبفض الطلب على املخدرات جتعل   -9
الوصول إىل تلك اخلدمات صعبا على الذين حيتاجون إليها.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -10

أن تكفل توافر إمكانية احلصول على خدمات للعالج من املخدرات تكون ميسورة  )أ(   
التكلفة ومناسبة ثقافيا وقائمة على قرائن علمية، وإدراج خدمات لرعاية املرهتنني للمخدرات يف نظم 
األولية،  الصحية  الرعاية  إشراك خدمات  أم عمومية، مع  أكانت خصوصية  الصحية، سواء  الرعاية 

وكذلك خدمات الرعاية الصحية املتخّصصة، عند االقتضاء، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية؛

للعالج  املتاحة  املواد  من  مناسبا،  يكون  حسبما  كافية،  كميات  توافر  تكفل  أن  )ب(   
باالستعانة باألدوية الطبية، مبا يف ذلك العقاقري اليت تندرج ضمن نطاق الرقابة مبقتضى االتفاقيات الدولية 

ملراقبة املخدرات ومكافحتها، ضمن إطار جمموعة اخلدمات املتكاملة ملعاجلة االرهتان باملخدرات؛

أن تواصل االمتثال لإلجراءات اليت ترسيها االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، والقرارات  )ج(   
من  الحتياجاهتا  تقديرات  بتقدمي  يتعلق  فيما  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن  الصادرة  الصلة  ذات 
املخدرات وتقييمات الحتياجاهتا من املؤثرات العقلية، إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، بغية تسهيل استرياد 
املخدرات واملؤّثرات العقلية الالزمة، ومتكني اهليئة من العمل بالتعاون مع احلكومات على احلفاظ على توازن 
بني الطلب والعرض اخلاصني بتلك املخدرات واملواد، ضمانا لتخفيف اآلالم واملعاناة لدى املرضى، وإتاحة 
العالج باالستعانة باألدوية ضمن إطار حزمة خدمات شاملة لعالج االرهتان للمخدرات، على أن توضع يف 

االعتبار، وفقا للتشريعات الوطنية، قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية.

تعميم املشاركة اجملتمعيّة يف توفري اخلدمات  -6

املشكلة

غالبا ما تكون التدخالت، يف كثري من احلاالت، مدعومة من خالل مبادرات متفرقة وقصرية   -11
اليت توّفرها  التعليمية واالجتماعية  العمومية واخلدمات  األمد وال تكون معّممة يف خدمات الصحة 
احلكومات عادة. وعالوة على ذلك، فإهنا ال ُتشرك كل اجلهات املعنية على صعيد املجتمع املحلي يف 
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ختطيط تدابري خفض الطلب على املخدرات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وال تستفيد متاما من أنشطة 
املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -12

العمومية  الصحة  توفري خدمات  يف  التدابري  هذه  تعميم  على  اإلمكان،  قدر  تعمل،  أن  )أ(   
واخلصوصية واخلدمات التعليمية واالجتماعية )مثل خدمات األسرة واإلسكان والعمالة(؛

السكان  ذلك  يف  )مبن  املحلي  املجتمع  على صعيد  املعنية  اجلهات  ُتشرك مجيع  أن  )ب(   
التخطيط لتدابري  املستهَدفون وُأسرهم وأفراد املجتمع املحلي وأرباب العمل واملنظمات املحلية( يف 

خفض الطلب على املخدرات وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

املخدرات،  الوقاية من  الربامج اجلارية بشأن  أن ُتشرك وسائط االتصاالت يف دعم  )ج(   
وذلك من خالل محالت إعالمية حمّددة األهداف جيدا؛

أن ترّوج للتعاون يف العمل بني املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وسائر  )د(   
أعضاء املجتمع املدين يف إرساء تدابري خفض الطلب على املخدرات على الصعيد املحلي.

استهداف الفئات املعرّضة للمخاطر واألوضاع اهلشة   -7

املشكلة

كثريا ما تستهدف أنشطة التدّخل املعنية خبفض الطلب على املخدرات عموم السكان بأمجعهم   -13
من خالل اّتباع هنج منطي واحد فقط، فال تقّدم برامج متخّصصة مصمَّمة من أجل الفئات املعّرضة 
للمخاطر ذوي االحتياجات املحّددة اخلاصة هبم. وتشمل تلك الفئات فيما تشمله األطفال واملراهقني 
والشباب املعّرضني للمخاطر والنساء، مبن فيهن النساء احلوامل، واألشخاص ذوي احلاالت املرضية 
الصحية والنفسانية املختلطة، واألقلّيات العرقية، واألفراد املهّمشني اجتماعيا. علما بأن أّي شخص منهم 

قد ينتمي إىل أكثر من فئة واحدة من هذه الفئات ومن مث يكون لديه احتياجات متعّددة.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -14
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أن تكفل وجود جمموعة واسعة من خدمات خفض الطلب على املخدرات، يف جماالت  )أ(   
عّدة منها جماالت الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وخدمات الدعم ذات الصلة، توّفر هنوجا تليب احتياجات 
الفئات املستضعفة، وتتمايز بناًء على القرائن العلمية وحبيث تستجيب على أفضل حنو الحتياجات تلك 

الفئات، مع مراعاة االعتبارات اجلنسانّية واخللفية الثقافية؛

أن حترص على أن تكون برامج الوقاية موّجهة حنو الشباب واألطفال وُمشِركة هلم،  )ب(   
تعزيزا ملداها وفعاليتها؛

أن توّفر التدريب املتخّصص للذين يعملون مع الفئات املعّرضة للمخاطر، كاملرضى من  )ج(   
ذوي احلاالت املرضية الصحية والنفسّية املختلطة، والقّصر، والنساء، ومنهّن النساء احلوامل.

رعاية متعاطي املخدرات واملرهتنني هلا يف نظام العدالة اجلنائية  -8

املشكلة

هنالك بدائل حمدودة عن املالحقة القضائية واحلبس للمذنبني جبرم تعاطي املخدرات، كما   -15
أن خدمات املعاجلة ضمن نطاق نظام العدالة اجلنائية كثريا ما تكون غري وافية بالغرض. وعالوة على 
الفساد واالكتظاظ وسبل احلصول على  مثل حاالت  أخرى  تدارك مسائل  أيضا  الالزم  ذلك، من 
املخدرات، وآثارها الوخيمة، مبا يف ذلك تواتر انتقال األمراض املعدية داخل السجون، وينبغي أخريا، 
ثانية إىل  الفترة االنتقالية بني مراحل اإليداع يف احلبس واإلفراج والعودة  زيادة تركيز االنتباه على 

املجتمع وإعادة اإلدماج يف املجتمع.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -16

يف  الساري،  الدويل  للقانون  وطبقا  القانونية  أطرها  ضمن  تعمل  وهي  تنظر،  أن  )أ(   
السماح بتنفيذ اخليارات اخلاصة مبعاجلة االرهتان باملخدرات والرعاية اليت ُتتاح للمذنبني تنفيذا تاما، 

وخصوصا اللجوء، حيثما يكون مناسبا، إىل توفري العالج كبديل للحبس؛

أن تتخذ تدابري كفيلة ملعاجلة الفساد واحلّد من االكتظاظ ومنع احلصول على املخدرات  )ب(   
غري املشروعة وتعاطيها داخل مرافق االحتجاز؛

أن تنفذ برامج عالجية شاملة يف مرافق االحتجاز؛ وأن تلتزم بتوفري طائفة متنّوعة من  )ج(   
خدمات العالج والرعاية وخدمات الدعم ذات الصلة لنـزالء السجون املرهتنني للمخدرات، تشمل تدابري 
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رامية إىل منع انتقال ما يرتبط بذلك من أمراض ُمعدية، وتوفري العالج الدوائي والنفساين-االجتماعي 
وإعادة التأهيل؛ وأن تلتزم كذلك بتوفري برامج ترمي إىل هتيئة السجناء لإلفراج عنهم وبرامج لتقدمي الدعم 

للسجناء أثناء الفترة االنتقالية بني احلبس واإلفراج والعودة ثانية إىل املجتمع ومعاودة االندماج فيه؛

أن توّفر التدريب املناسب لكي يتسّنى ملوظفي العدالة اجلنائية أو موظفي السجون  )د(   
وتتمّيز  علمية  قرائن  إىل  تستند  املخدرات،  على  الطلب  خفض  بشأن  تدابري  تنفيذ  كليهما  أو 
باألخالقية، لكي تكون مواقفهم املسلكية جديرة باالحترام وغري قائمة على األحكام املسّبقة وغري 

نّزاعة إىل وصم اآلخرين.

معايري النوعية وتدريب املوظفني  -9

املشكلة

إن عدم كفاية تدريب املوظفني وعدم وجود معايري للنوعية وإصدار الشهادات، مها عامالن   -17
يعرقالن التنفيذ الفّعال لتدابري خفض الطلب املستندة إىل قرائن علمية.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -18

أن تدعم تطوير واعتماد معايري مناسبة بشأن الرعاية الصحية، وكذلك دعم التدريب  )أ(   
املستمر على تدابري خفض الطلب على املخدرات؛

حنو  أمت  على  مدعوما  باملوظفني  اخلدمات  دوائر  تزويد  يكون  أن  على  حترص  أن  )ب(   
والصحة  البدنية  الصحة  أطباء يف  تضّم  التخّصصات،  متعّددة  بأفرقة  مناسبا،  يكون  ممكن وحسبما 
النفسية، وممّرضني وممّرضات، ومتخّصصني يف علم النفس، ومرشدين اجتماعيني وتربويني وغريهم 

من االختصاصيني املهنيني؛

أن حترص، عند االقتضاء، على أن تشتمل املناهج التعليمية املقّررة ملقّدمي هذه اخلدمات، مبا  )ج(   
يف ذلك مناهج التعليم اجلامعي، وكّليات الطب، وسائر املهن ذات الصلة، على التدريب اخلاص بالوقاية من 

تعاطي املخدرات واالرهتان هبا وما يتصل بذلك من خدمات الرعاية؛

أن توّفر التدريب للمخّططني واالختصاصيني املمارسني التابعني للهيئات احلكومية  )د(   
على  املحلي،  املجتمع  إطار  الناشطني يف  من  اخلاص، وغريهم  والقطاع  احلكومية  واملنظمات غري 
أساس دائم، يف مجيع جوانب أنشطة خفض الطلب على املخدرات والربجمة االستراتيجية اخلاصة 
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بذلك، من خالل حتديد املوارد البشرية املحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، واالستفادة من 
التدريبية  خرباهتم يف تصميم الربامج من أجل ضمان استمراريتها، وإنشاء وتعزيز شبكات املوارد 
املساعدة  خالل  من  وكذلك  والوطنية،  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية  املحلية  الصعد  على  والتقنية 
تشجيع  يف  الفنية  واخلربات  التجارب  تبادل  تيسري  بغية  والدولية،  اإلقليمية  املنظمات  من  املمكنة 
برامج  يف  أخرى  دول  من  املخدرات  على  الطلب  خفض  جمال  يف  العاملني  إشراك  على  الدول 

التدريب اليت تستحدثها الدول؛

وتطوير  التدريب  توفري  أجل  من  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  الشبكات  تدعم  أن  )ه(   
املمارسات الناجحة ونشرها.

مجع البيانات ورصدها وتقييمها   -10

املشكلة

تعاطي  ظاهرة  ومدى  طبيعة  يف  املتسارع  التغّير  عن  وخصوصا  البيانات،  إىل  االفتقار   -19
تدابري  ملدى مشول  احلكومات  جانب  من  نظاميني  وتقييم  رصد  وجود  عدم  وكذلك  املخدرات، 
فإن  َثّم،  بالغا. ومن  قلقا  تثريان  التدابري، مها مسألتان  تلك  املخدرات ونوعية  الطلب على  خفض 
البيانات ورصد  وتنسيق مجع  منها حتسني  الدويل، ألغراض  الصعيد  على  والدعم  التعاون  تكثيف 
برامج خفض الطلب وتقييمها، هو أمر ضروري من أجل توفري املعلومات الالزمة خلدمات خفض 

الطلب ولصوغ السياسات املتعلقة بذلك.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -20

أن تزيد جهودها يف جمال مجع البيانات عن طبيعة ظاهرة تعاطي املخدرات واالرهتان  )أ(   
هبا ومداها، مبا يف ذلك خصائص فئات السكان من ذوي احلاجة إىل املساعدة، وتعزيز نظم املعلومات 

والرصد، واستخدام منهجيات وأدوات قائمة على األّدلة العلمية؛

ن طرائق التقييم الوطين املوضوعي من جانب احلكومات، لكي يتسىن  أن تطوِّر وحتسِّ )ب(   
فهم اآلثار السلبية لتعاطي املخدرات على املجتمع والصحة واالقتصاد فهما منهجيا ومشوليا؛

أن تكفل استناد تدابري خفض الطلب على املخدرات إىل دراسات تقييمية سليمة علميا  )ج(   
لطبيعة مشكلة املخدرات ومداها، وكذلك للخصائص االجتماعية والثقافية لفئات السكان من ذوي 

احلاجة إىل املساعدة؛
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أن تكفل استناد تدابري خفض الطلب على املخدرات إىل اجتاهات تعاطي املخدرات  )د(   
السائدة يف املجتمع املحلي، واحلرص على تنقيح هذه التدابري دوريا استنادا إىل ظهور اجتاهات جديدة، 

وكذلك إىل املالحظات والتعليقات املستفادة، وإىل عمليات الرصد والتقييم؛

املخدرات  تعاطي  من  الوقاية  بشأن  التدّخل  أنشطة  تشتمل  أن  على  حترص  أن  )ه(   
على  الطلب  خبفض  اخلاصة  األخرى  التدابري  وكذلك  للمدمنني،  الرعاية  وتوفري  هبا  واالرهتان 
تكون  أن  السرية، وعلى  احلفاظ على  السجالت، مع  بالغرض حلفظ  وافية  نظم  املخدرات، على 
نظم حفظ السجالت اخلاصة بتوفري الرعاية للمرهتنني بتعاطي املخدرات جزءا من نظام فّعال لرصد 

طبيعة مشكلة املخدرات ومداها؛

أن تتبع هنجا متكامال وشامال يف مجع البيانات وحتليلها من أجل ضمان االستفادة من  )و(   
املساعدة  توفر  تامة وقانونية؛ وأن  الدولية واإلقليمية والدولية استفادة  اهليئات  املتاحة لدى  املعلومات 

التقنية للبلدان اليت تكون قدراهتا يف هذا املجال أقّل تطّورا؛

املسائل  تشمل  اليت  الصلة  ذات  املؤّشرات  من  جمموعة  على  االتفاق  إىل  تسعى  أن  )ز(   
الرئيسية من أجل إتاحة املجال لتقييم فّعالية تدابري خفض الطلب على املخدرات على حنو قابل للمقارنة، 
بغية تطوير طرائق ومفاهيم وأدوات بسيطة وموّحدة قياسيا يف إطار األمم املتحدة خبصوص مجع البيانات 

وتقييمها؛ وكذلك تكييفها والتثّبت من صحتها؛

أن تعمل، بالتعاون مع املجتمع الدويل وعلى ضوء الدروس املستفادة من حتليل الردود  )ح(   
استحداث  على  اإلثناسنوية،  بالتقارير  اخلاص  واالستبيان  السنوية  بالتقارير  اخلاص  االستبيان  على 
لتبسيط  املجال  يتيح  ممّا  وتعتمدها،  املخدرات  جلنة  فيها  تنظر  لكي  البيانات،  جلمع  معّززة  أدوات 
مسار قياس نوعية تدابري خفض الطلب على املخدرات ومداها ومشوهلا، وضمان أن تكون األدوات 
سليمة  وكذلك  اإلبالغ  تقارير  إعداد  على  وقدراهتا  البلدان  احتياجات  ملختلف  مناسبة  املستخدمة 
علميا؛ باالستفادة التامة من موارد املعلومات املوجودة حاليا، واإلفادة، إذا ما كان ذلك مناسبا، من 
التجربة املكتسبة من نظم الرصد اإلقليمية القائمة حاليا، مع احلرص على التخفيف إىل أدىن حد من 

أعباء اإلبالغ.
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اجلزء الثاني-  خفض العرض والتدابري املتصلة به

خفض عرض املخدرات غري املشروع باء- 

خفض  أجل  من  القانون  إنفاذ  وعمليات  والتنسيق  التعاون  1-  تعزيز 
العرض 

املشكلة

املخدرات  اعتمدت ونّفذت سياسات عامة بشأن خفض عرض  قد  الدول  أكثرية  أن  مع   -21
الدول األعضاء على نفسها يف عام  الذي قطعته  أولّوية هامة، فإن االلتزام  العرض  وجعلت خفض 
بقدر حمدود،  إاّل  يتحقق  مل  العرض  للقياس يف جمال خفض  وقابلة  ملحوظة  نتائج  بتحقيق   1998
ألسباب منها عدم تنفيذ السياسات اخلاصة بعرض املخدرات تنفيذا فّعاال، واالفتقار إىل أطر تشريعية 
وطنية مناسبة للتعاون الدويل، وقصور آليات تقاسم املعلومات ورصدها وضبطها، وانعدام التنسيق يف 

عمليات إنفاذ القوانني، وكذلك نقص املوارد املخّصصة وعدم استقراها.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -22

أن تعمل، من أجل تعزيز مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، بالتعاون مع الوكاالت  )أ(   
املتعّددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، على تنفيذ خطط على املدى القصري واملتوسط 

والطويل مبا يكفل ختصيص موارد كافية ومستقرة لربامج خفض عرض املخدرات؛

عرض  خفض  جمال  يف  الناجحة  املّتبعة  الفضلى  املمارسات  تبادل  تشّجع  أن  )ب(   
املخدرات؛

أن تكفل تنفيذ تدابري خفض عرض املخدرات بتوافق تام مع أغراض ومبادئ ميثاق  )ج(   
مع  املخدرات، خصوصا  مبراقبة  اخلاصة  الثالث  الدولية  واالتفاقيات  الدويل  والقانون  املتحدة  األمم 
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املراعاة التامة لسيادة الدول وحرمتها اإلقليمية وملبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول ومجيع 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

أن تواصل االعتماد على االتفاقيات الدولية الثالث اخلاصة مبراقبة املخدرات، باعتبارها  )د(   
اإلطار القانوين الرئيسي ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية، على أن توضع يف احلسبان أمهية اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،)22( واتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد،)23( وكذلك دعم السعي إىل توسيع االنضمام إىل تلك الصكوك وتنفيذها؛

أن ترّوج الختاذ تدابري بشأن خفض عرض املخدرات تضع يف احلسبان أغراض االستعمال  )ه(   
املشروعة التقليدية، حيث تتوافر أدلة تارخيية تثبت وجود هذا االستعمال، وكذلك محاية البيئة، على حنو يتوافق 

مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 1988؛)24(

أن ترّوج الختاذ وتنفيذ ترتيبات متعّددة األطراف وإقليمية ودون إقليمية وثنائية للتعاون  )و(   
فيما بني سلطات إنفاذ القوانني على مكافحة ضلوع التنظيمات اإلجرامية يف إنتاج املخدرات واالجتار 

هبا وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية؛

أن حترص على مواصلة التصدي الدويل ملشكلة املخدرات ما بعد عام 2009 باعتباره  )ز(   
مسؤولية عامة ومشتركة، تتطّلب هنجا متوازنا فيما خيص التعاون الدويل وتوفري املساعدة التقنية؛

عرض  خفض  جمال  يف  العاملة  واإلقليمية،  الدولية  الوكاالت  اخنراط  تكفل  أن  )ح(   
املخدرات، يف حوار بشأن تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت من أجل القيام مبواجهة أكثر فاعلية، مع 

احترام دور كل منظمة والوالية املسندة إليها؛

أن تواصل تطوير وتنفيذ التشريعات واألطر التشريعية الفّعالة الالزمة لترتيبات التعاون  )ط(   
املتعّددة األطراف واإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائية، مبا يف ذلك اتفاقات تبادل املساعدة القانونية وتسليم 
معاجلة طلبات  إجراءات  القضائية، واإلسراع يف  بالوالية  اخلاصة  للمسائل  املناسبة  واملعاجلة  املطلوبني، 

تبادل املساعدة القانونية وتسليم املطلوبني، وكذلك القيام بالتحقيقات املشتركة، حيثما أمكن ذلك؛

أن تعمل، بالتعاون مع املجتمع الدويل، على صون وتوسيع املشاريع والربامج الرامية إىل  )ي(   
تشجيع التعاون الثنائي واإلقليمي بشأن مسائل معينة يف جمال خفض العرض؛

أن تنظر يف إعادة تقييم االستراتيجيات واألدوات احلالية اخلاصة جبمع البيانات، بغية تيسري  )ك(   
عملية جتميع بيانات موثوقة وجمدية وقابلة للمقارنة وقابلة لالستعمال عن عرض املخدرات، وضمانا لفهم 
عميق ومشترك هلذه املسألة؛ وأن تنظر، يف هذا اخلصوص، يف مواءمة ومنذجة اجلهود الدولية جلمع البيانات؛

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225، و2237، و2241، و2326، الرقم 39574.   )22(  
املرجع نفسه، املجلد 2349، الرقم 42146.   )23(  
املرجع نفسه، املجلد 1582، الرقم 27627.   )24(  
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الطبّية  األغراض  عن  العلمية  واألحباث  والبيانات  الدراسات  أحدث  تواكب  أن  )ل(   
مراعاة  مع  عقلية،  مؤثرات  أو  خمدرات  على  حتتوي  اليت  النباتات  استعمال  يف  األخرى  واملشروعة 

أحكام االتفاقيات الدولية اخلاصة مبراقبة املخدرات يف احلسبان؛

التابعة  اإلحصائية  اللجنة  مع  وبالتعاون  املخدرات  جلنة  خالل  من  تعمل،  أن  )م(   
خفض  جمال  يف  للقياس  وقابلة  واضحة  مؤّشرات  وضع  على  واالجتماعي،  االقتصادي  للمجلس 
العرض، بغية إجراء تقييم دقيق ملدى حتقيق ما قد حيّدده املجتمع الدويل من أهداف وغايات ملا بعد 

العام 2009؛

أن تزّود هيئات األمم املتحدة اليت لديها خربة فنية يف هذا املجال باملوارد الالزمة جلمع  )ن(   
البيانات وتوفري املساعدة التقنية واملالية للدول بغية تعزيز قدرهتا على التصدي لالّتجار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤّثرات العقلية؛ وينبغي تدعيم التنسيق فيما بني هيئات األمم املتحدة وخمتلف اهليئات 

املتعّددة األطراف؛

قة واملتماسكة لالجتار بالعقاقري  أن تقوم خبطوات إضافية من أجل إحكام املواجهة املنسَّ )س(   
الشركاء  وسائر  املتحدة  األمم  هيئات  مع  شراكة  يف  وحبرا،  وجّوا  بّرا  العقلية  واملؤّثرات  املخّدرة 
واملالحقة  واملنع  التحقيق  عمليات  يف  القضائية  الواليات  ثغرات  سّد  على  حرصا  وذلك  الدوليني، 

القضائية بشأن املّتجرين؛

أن تكفل مواصلة تقدمي التشجيع واملساعدة بشأن التشارك يف املعلومات من خالل  )ع(   
املراقبة احلدودية، وتوفري املعدات الالزمة، وتبادل موظفي  القنوات الرمسية يف حينها، وتنفيذ تدابري 
إنفاذ القوانني، والتعاون يف العمل بني القطاعني اخلاص والعام، واستحداث طرائق جديدة عملية لرصد 

أنشطة املّتجرين رصدا فّعاال؛

يف  شامل  هنج  اّتباع  لضمان  متعددة  أجهزة  تضم  هيئات  االقتضاء،  عند  تنشئ،  أن  )ف(   
التصّدي لشبكات االّتجار غري املشروع باملخدرات، مع الوعي املستمر بأن اجلماعات اإلجرامية الضالعة 
يف االّتجار باملخدرات ُيرّجح ضلوعها أيضا يف أشكال أخرى من االّتجار غري املشروع؛ ومن مث فإن 
اهليئات اليت تضم أجهزة متعددة سوف تساعد على ضمان تشاُرك األجهزة اليت تكافح أشكاال أخرى من 

اجلرمية املنّظمة مع أجهزة إنفاذ القوانني يف املعلومات واالستخبارات واملمارسات واملوارد ذات الصلة.

التصدّي الجتاهات االّتجار اجلديدة  -2

املشكلة

قد جتلب معها حتّديات خطرية  فإهنا  باملخدرات،  االّتجار  اجتاهات جديدة يف  لدى نشوء   -23
الشأن تعترض مقدرة الدول على توفري مواجهة شديدة وفّعالة يف هذا الصدد.
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التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -24

أن تكفل َمقِدرة أجهزة إنفاذ القانون على التواؤم، لكي تتصدى على حنو واف لتغّير  )أ(   
طبيعة مشكلة االجتار باملخدرات، وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيات والدروب واألساليب اجلديدة 

اليت يستخدمها املّتجرون، ممّا يساعد على خفض عرض املخدرات بصورة غري مشروعة؛

باملؤثرات  واالجتار  باملخدرات  االجتار  بني  املحتملة  الروابط  احلسبان  يف  تضع  أن  )ب(   
العقلية، وضلوع اجلماعات اإلرهابية يف بعض أحناء العامل، والفساد، واجلرمية املنّظمة عرب الوطنية، مبا 
يف ذلك االجتار باألسلحة النارية، وغسل األموال، وذلك عند وضع وتنفيذ االستراتيجيات اخلاصة 

خبفض عرض املخدرات؛

االستخبارية)25(   املعلومات  واستخدام  مجع  طرائق  لتطوير  اهتمام  إيالء  تواصل  أن  )ج(   
واألدلة العسرية املنال، مبا يف ذلك األساليب املواَفق عليها قضائيا جلمع األدلة، كاملراقبة اإللكترونية، 

وبرامج املخِبرين املحددة البنية، والتسليم املراقب؛

أن تروج لتبادل املعلومات االستخبارية فيما بني بلدان املنشأ والعبور والوجهة املقصودة،  )د(   
من أجل مكافحة االجتار باملخدرات، مع احلرص على صون مصادر املعلومات وسالمتها؛

أن تعمل، بالتعاون مع املجتمع الدويل، على رصد طبيعة تكنولوجيا الفضاء اإللكتروين  )ه(   
)السيربانية( واستعماهلا ومداها وتأثريها بالنسبة إىل االجتار بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، والنظر 
بعني االعتبار إىل تطوير التشريعات الالزمة وتنفيذها، وإتاحة فرص التدريب، من أجل املواجهة الفّعالة 

هلذه املشكلة املستجّدة؛

الصعيد  مناسبة على  إجرائية وموضوعية  تشريعات  تبذل جهودا لضمان صوغ  أن  )و(   
الوطين من أجل التصدي لالجتار باملخدرات الذي جيري يف بيئة إلكترونية، مبا يف ذلك وضع إطار 
لتحقيق الفعالية يف الرقابة التنظيمية واإلشراف على الصيدليات العاملة على اإلنترنت مباشرة واليت تبيع 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية من العقاقري املخدرة أو مؤثرات 

عقلية أو كلتيهما، ضمن الوالية القضائية اخلاصة بكل دولة؛

أن تنفذ استراتيجيات ترمي إىل تبديد وتفكيك التنظيمات الرئيسية الضالعة يف االجتار  )ز(   
بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، والتصّدي لالجتاهات املستجّدة؛

املعلومات املجموعة بصورة مشروعة اليت ُيحصل عليها باستخدام برامج حمددة البنية، مثل املخِبرين املسّجلني،    )25(  
واملوظفني العاملني حتت ستار، واملراقبة اإللكترونية اخلاصة باعتراض االتصاالت السمعية أو البصرّية أو كليهما معًا، والتسليم املراقب، 

وغري ذلك من األساليب املقبولة يف إجراءات الدعاوى القضائية.
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واملؤثرات  باملخدرات  االجتار  مكافحة  أجل  من  العبور  دول  إىل  املساعدة  تقّدم  أن  )ح(   
العقلية مبزيد من الكفاءة.

احلدّ من العنف املتصل باالّتجار باملخدرات  -3

املشكلة

يف بعض احلاالت، تعرِّض التنظيماُت اإلجرامية الضالعة يف االجتار باملخدرات املجتمع املدين   -25
وسلطات إنفاذ القانون لدرجات متزايدة من األذى والعنف، خصوصا بسبب نزوع تلك التنظيمات 
الطبيعي إىل أن تكون مدّججة بأسلحة نارية مصنوعة ومّتجر هبا على حنو غري مشروع، وإىل القيام 
بأعمال عنف محاية لنفسها وملا تّتجر به من خمدرات على حنو غري مشروع. وجيب على املجتمع الدويل 
أن يتخذ خطوات ال تستهدف خفض عرض املخدرات غري املشروع فحسب، بل تستهدف أيضا احلّد 

من العنف الذي يرافق االجتار باملخدرات.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -26

وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  على  التصديق  يف  تنظر  أن  )أ(   
ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنّظمة عرب الوطنية،)26( أو االنضمام إىل ذلك الربوتوكول، وكذلك تعزيز تنفيذه، حيثما يكون ذلك 
ممكنا ومناسبا، من أجل احلّد من صنع األسلحة النارية واالّتجار هبا على حنو غري مشروع، كوسيلة 

للحّد من العنف املقترن باالجتار باملخدرات؛

أشكال  مكافحة مجيع  أجل  من  القوانني  بإنفاذ  وتدابري خاصة  وقائية  تدابري  تنّفذ  أن  )ب(   
غسل  مثل  العقلية،  واملؤثرات  املخدرة  بالعقاقري  باالجتار  مرتبطة  تكون  قد  اليت  اإلجرامية  األنشطة 
األموال، واالجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين، وكذلك متويل اإلرهاب، عند االقتضاء، مبا يف ذلك 

كشف النقود وغريها من األشياء القابلة للتداول اليت ُتنقل عرب احلدود الدولية؛ 

أن توّفر لسلطات إنفاذ القانون واجلمارك ومراقبة احلدود تدريبا وافيا وهادفا يف جمال  )ج(   
النارية، عند االقتضاء، وأن  العقلية، وكذلك االجتار باألسلحة  مكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات 
تعمل، إذا كانت من الدول اليت لديها خربة ذات صلة هبذا املجال، على زيادة التعاون الثنائي واملتعّدد 
األطراف، من خالل ُسبل منها الربامج اليت يديرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2326، الرقم 39574.   )26(  
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ز على بناء القدرات والتدريب،  الشركاء الدوليني أو وكاالت األمم املتحدة أو آلياهتا اإلقليمية، وُتركِّ
االجتار  مكافحة  على  الدول  مجيع  قدرة  زيادة  أجل  من  الفضلى  واملمارسات  اخلربات  تتبادل  وأن 

باملخدرات واملؤثرات العقلية، وكذلك االجتار باألسلحة النارية عند االقتضاء، مبزيد من الفعالية؛

أن تزيد من تقاسم املعلومات بني سلطات إنفاذ القوانني، وكذلك التعاون القضائي،  )د(   
من أجل استبانة الصالت املحتملة بني التنظيمات اإلجرامية الضالعة يف االجتار باملخدرات واملؤثرات 
العقلية وغريه من األنشطة اإلجرامية، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، صنع األسلحة النارية واالجتار 

هبا على حنو غري مشروع، والتحري عن تلك الصالت.

معاجلة خفض العرض والطلب معا  -4

املشكلة

مع أن االّتجار باملخدرات مسألة متعّددة اجلوانب ال ميكن التصّدي هلا إاّل خبفض العرض   -27
والطلب معا، فإن هذا الترابط كثريا ما ال ُيؤخذ يف االعتبار. ومن مث فإن خفض العرض جيب أن 
مثلما  متاما  املشتركة،  املسؤولية  ملبدأ  تبعا  أيضا  الطلب  متوازن يف خفض  تطبيق هنج  على  يشتمل 
جيب أن يشتمل خفض الطلب هو اآلخر على تطبيق هنج متوازن يف خفض العرض أيضا تبعا ملبدأ 

املشتركة. املسؤولية 

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -28

وأن  املخدرات،  ملراقبة  الوطنية  استراتيجياهتا  يف  التخّصصات  متعّدد  هنجا  تتبع  أن  )أ(   
تشرك فيه خمتلف األجهزة احلكومية اليت لديها مصلحة يف مكافحة االجتار باملخدرات، مبا يف ذلك 
األجهزة املعنية بالصحة وإنفاذ القوانني والتعليم، ضمانا ألخذ كل العوامل ذات الصلة خبفض العرض 

يف احلسبان عند صوغ استراتيجيات خفض العرض وتنفيذها؛

خفض  يشمل  ومتوازن،  القطاعات  ومتعّدد  شامل  هنج  اّتباع  إىل  احلاجة  تليب  أن  )ب(   
املشتركة  املسؤولية  مبدأ  تطبيق  إىل جانب  اآلخر،  منهما  يعّزز كٌل  العرض، حبيث  الطلب وخفض 
تطبيقا مناسبا، مع التشديد على احلاجة إىل خدمات مسؤولة عن الوقاية، مبا يف ذلك إىل أجهزة إنفاذ 
مة من خالل القطاعني العام  القوانني، وضمان إدماج هذه التدابري يف املسار الرئيسي للخدمات املقدَّ

واخلاص يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية الريفية والزراعة واملجال االجتماعي.
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تدعيم تدابري مكافحة الفساد وتقديم املساعدة التقنية   -5
وبناء القدرات  

املشكلة

لكي تسّهل اجلماعات اإلجرامية املنّظمة جتارهتا غري املشروعة يف املخدرات وحتميها، كثريا ما   -29
حتاول التأثري على املوظفني العموميني، مبن فيهم موظفو سلطات إنفاذ القوانني. ومن مث فإن اجلهود الرامية 
إىل خفض العرض جيب أن تكمَّل بتدابري ملكافحة الفساد، كما جيب أن ُيتَّبع فيها هنج شامل ينطوي على 
تعاون احلكومة واملجتمع املدين معا. ويف هذا السياق، حتتاج عّدة بلدان نامية، وخباصة تلك الواقعة على 
الدروب الرئيسية لالجتار باملخدرات، إىل مساعدة تقنية من أجل املضي يف تدعيم أجهزهتا املسؤولة عن 

إنفاذ القوانني.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -30

أن تنظر يف التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية عام 1988 واتفاقية األمم  )أ(   
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،)27( و االنضمام إليها، ويف تدعيم تنفيذها؛

مثل  الفساد،  منع  يف  استباقية  استراتيجيات  القوانني  إنفاذ  أجهزة  اّتباع  تكفل  أن  )ب(   
عمل  خطط  وإعداد  الفساد،  ملكافحة  األطراف  ومتعددة  ثنائية  تقنية  مساعدة  برامج  يف  املشاركة 

ملكافحة الفساد، وإنشاء برامج خاصة بالنـزاهة ملوظفي أجهزة إنفاذ القوانني؛

ورفع  التدريب  بتوفري  املعنية  والدولية  الداخلية  اجلهود  وحتسني  تطوير  تواصل  أن  )ج(   
اجلهود  التنسيق بني  القضائية، مع احلرص على  القدرات  وبناء  القوانني  إنفاذ  الوعي بشأن  مستوى 

الدولية املعنية بتوفري التدريب ورفع مستوى الوعي بغية اجتناب االزدواجية فيها؛

اتفاقية  مع  يّتسق  مبا  استخدامه،  املراَقب، ودعم  التسليم  أسلوب  تطوير  تواصل  أن  )د(   
مع  يّتسق  مبا  والدويل،  الوطين  الصعيدين  على  اخلاصة،  التحري  أساليب  سائر  وكذلك   ،1988

تشريعاهتا الوطنية؛

أن تعزز اجلهود الرامية إىل اكتساب املعرفة عن طرائق عمل املّتجرين باملخدرات،  )ه(   
بوسائل منها القيام بإعداد خرائط على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

املرجع نفسه، املجلد 2225، الرقم 39574.   )27(  
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َرطّية الدولية القائمة حاليا من أجل التصّدي  ر موارد الُبىن التنظيمية واملؤسسية الشُّ أن تسخِّ )و(   
ق بغية ضمان زيادة درجة الكفاءة والفعالية  لقضية االجتار بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية، على حنو منسَّ

يف هذا الصدد؛

أن توّفر موارد ومعدات كافية ألجهزة إدارة احلدود، وأن تقّدم مساعدة تقنية إىل  )ز(   
الدول اليت تطلبها يف هذا اخلصوص؛

أن ُتدعِّم قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتدجمها لكي تتمّكن من إجراء حتريات أفضل  )ح(   
عن اجلماعات اإلجرامية املنّظمة الضالعة يف االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية؛

أن تشّجع صوغ واستحداث برامج مستدامة وشاملة يف مؤسسات القضاء وإنفاذ  )ط(   
القانون، تعىن بشروط اخلدمة واألجور والتدريب والتوعية، بغية اجتذاب أفضل العاملني واستبقائهم؛

أن تكفل قيام أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات بدعم عمليات املوانئ التجارية مبا يكفي  )ي(   
التجارية  الشحنات  فرز  من  تتمّكن  لكي  القانونية،  والصالحيات  والتدريب  واملعّدات  املوارد  من 
وحاويات الشحن البحري وتقييمها وفحصها، وأن تكفل أيضا تقدمي اهليئات الدولية املعنية مساعدات 

تقنية إىل الدول اليت تطلب مساعدة يف هذا اخلصوص.

جيم- مراقبة السالئف واملنشّطات األمفيتامينية

حتسني فهم ظاهرة املنشّطات األمفيتامينية  -1

املشكلة

بسبب عدم وجود آلية عاملية نظامية لرصد صنع املنّشطات األمفيتامينية)28( وأمناط انتشارها   -31
وتعاطيها واالّتجار هبا على حنو غري مشروع، وبسبب عدم اتباع هنج عاملي يف مكافحة املخدرات 
والعقاقري االصطناعية غري املشروعة، وكذلك صنع السالئف الكيميائية وتسريبها واالّتجار هبا، ال 
دوال  إن  كما  تاما.  فهما  وخصائصها  املشروعة  غري  االصطناعية  العقاقري  سوق  فهُم  متعّذرا  يزال 
أعضاء كثرية مل تنّفذ بعُد تدابري لكشف ورصد هذا اجلانب من سوق العقاقري غري املشروعة وتقييم 
إليها يف ختطيط وبرجمة تلك  بيانات حمدودة ميكن االستناد  لديها سوى  أساليب مواجهتها، وليس 
هلذه  للتصّدي  الالزمة  الربامج  علمية يف صياغة  بقرائن  االستعانة  على  قدرهتا  من  ممّا حيد  التدابري، 
الظاهرة بصورة أجنع. وإضافة إىل ذلك، يفتقر بعض البلدان إىل املوارد املالية والبشرية وإىل الدراية 

العملية الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة.

برنامج رصد العقاقري االصطناعية: التحليل واإلبالغ واالجتاهات )SMART(، الذي أُنشئ يف أيلول/سبتمرب 2008،    )28(  
هو اآلن يف مرحلة مبكرة من استحداثه يف بعض املناطق.



37

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -32

أن تتخذ تدابري لتعزيز التقّدم يف رصد العقاقري االصطناعية غري املشروعة، حيث ال  )أ(   
يوجد هذا الرصد من قبُل، من أجل استبانة الروابط القائمة بني مجيع األنشطة ذات الصلة باملنّشطات 
األمفيتامينية يف مجيع أحناء العامل، وأن تتخذ تدابري ملواصلة تنمية قدرات الرصد، مبا فيها قدرات التعّرف 

املبّكر على االجتاهات املستجدة، وتوليد البيانات عن مدى انتشار املنّشطات األمفيتامينية؛

البيانات  معاجلة  ومراكز  والعلمية  اجلنائية  التحاليل  خمتربات  أمهية  على  تشّدد  أن  )ب(   
املنتجات  تنّوع  العقاقري االصطناعية غري املشروعة ومدى  النوعية من أجل فهم مشكلة  واملعلومات 
املتاحة يف األسواق غري املشروعة، وأن تدمج تلك البيانات واملعلومات بصورة منهجية يف أنشطتها 

اخلاصة بالرصد والتحري؛

أن ترّوج إلنشاء آليات تشاور بني اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة  )ج(   
املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهليئات الدولية املعنية، تعزيزا لنوعية واّتساق البيانات املبلَّغ عنها بشأن 

املنّشطات األمفيتامينية وسائر العقاقري االصطناعية وسالئفها؛

الربط  )أْي  الدويل  الصعيد  على  املعلومات  تقاسم  لتعزيز  التدابري  من  مزيدا  تتخذ  أن  )د(   
اإللكتروين عرب اإلنترنت بني مراكز التوثيق الوطنية واإلقليمية والدولية(، من أجل ضمان تعميم املعلومات 
الدقيقة واآلنّية عامليا، على حنو موّحد، عن شىت جوانب مشكلة املنّشطات األمفيتامينية )مبا يف ذلك تدابري 
االعتراض ومعّدالت االنتشار وحتليل السياسات والتشريعات وعمليات التصّدي، بغية توفري املعلومات 

الالزمة الّتباع املمارسات الفضلى(؛

أن تواصل استكمال أنشطة الرصد بإجراء مزيد من األحباث املنهجية يف مشكلة املنّشطات  )ه(   
األمفيتامينية، تشمل دراسات أشد تفصيال للتفاعل املعّقد بني الطلب على املنّشطات األمفيتامينية وعرضها 
يف خمتلف السياقات، وبإجراء دراسات ملعرفة مدى انتشار تعاطي املنّشطات األمفيتامينية وحتديد خماطره 

وبإتاحة نتائج تلك الدراسات ملن يطلبها.

استهداف صنع املنشّطات األمفيتامينية سرا  -2

املشكلة

تطرح العقاقري االصطناعية مشكلة خاصة، ألهنا عقاقري ميكن صنعها على حنو غري مشروع   -33
اتسام  أن  كما  بسهولة.  منها  كثري  تبديل  ميكن  سليفة،  كيمياويات  باستخدام  متنوعة،  أشكال  يف 
صنعها بطابع السّرية وبإمكانية التنّقل يتطلب اّتباع هنج عاملي لفهم كيفية تسريب العقاقري االصطناعية 

وسالئفها إىل القنوات غري املشروعة ومنع ذلك التسريب يف كل بلدان الصنع والعبور واالستهالك.
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التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -34

لصنع  السرية  املعامل  عن  اآلمن  التحّري  على  الوطنية  قدرهتا  ُتدعِّم  أو  ُتطور  أن  )أ(   
والتعامل  السّرية،  السليفة  والكيمياويات  الكيميائية  املواد  مستودعات  وعن  األمفيتامينية  املنّشطات 

بصورة مأمونة مع ما ُيضبط منها، باالرتكاز على ما هو موجود من خمتربات التحليل اجلنائي؛

أن حتدد املمارسات الفضلى يف القيام جبْرد نظامي جلميع مواقع املختربات السّرية، مبا  )ب(   
يف ذلك املعدات املختربية وطرائق الصنع السّرية واملواد األولّية والكيماويات والكواشف الكيميائية 

املستخدمة، وحتسني تبادل مثل هذه املعلومات بطريقة موّحدة ويف الوقت املناسب؛

أن ترصد، على أساس طوعي بقدر اإلمكان، عمليات بيع املعّدات املختربية وغريها  )ج(   
من املعدات، مثل مكاِبس األقراص، امتثاال ألحكام املادة 13 من اتفاقية 1988.

منع البيع غري املشروع والتسريب  -3

املشكلة

تتمّثل يف  األمفيتامينية، حتديات  املنّشطات  التصّدي ملشكلة  الدول األعضاء، يف جمال  تواجه   -35
تسريب املستحضرات الصيدالنية، وصنع وتسويق أخالط من املنّشطات األمفيتامينية وغريها من العقاقري 
بديلة، كسالئف جديدة  كيمياويات  و/أو  للمراقبة  غري خاضعة  كيمياويات  واستعمال  االصطناعية، 
االلتفاف على  بقصد  وتوزيعها  الصيدالنية  املنتجات  واستعمال  لتخليق عقاقري بصورة غري مشروعة، 

الضوابط اخلاصة املفروضة على عمليات الصنع.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -36

أن تتصّدى، من خالل إجراءات عملية مّتسقة، لبيع املستحضرات اليت حتتوي على  )أ(   
واخلدمات  الربيدية  اخلدمات  استعمال  وإلساءة  اإلنترنت،  عرب  القانوين  غري  أمفيتامينية  منّشطات 

عاة ألغراض هتريب هذه املستحضرات؛ اإلرسالية بواسطة السُّ

بشأهنا،  والتحقيق  التسريب  حاالت  كشف  يف  التعاون  لتعزيز  تدابري  تتخذ  أن  )ب(   
من  معّينة  أمناط  بشأن  املختّصة  الوطنية  اهليئات  بني  فيما  واملعلومات  اخلربات  يف  التشارك  ويف 

التسريب؛
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أن تشّدد الضوابط الرقابية، بوسائل منها نظام إصدار اإلشعارات السابقة للتصدير عرب  )ج(   
اإلنترنت، حيثما يقتضي األمر، على استرياد وتصدير املستحضرات املحتوية على كيمياويات سليفة، مثل 

اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، ميكن استعماهلا يف صنع املنّشطات األمفيتامينية؛

أن تعّزز اجلمع املنهجي للبيانات عن تعاطي املنّشطات األمفيتامينية وتسريب السالئف  )د(   
واملستحضرات املحتوية على منّشطات أمفيتامينية، وأن تستخدم تلك البيانات الختاذ تدابري مضادة مناسبة؛

أن تقّدم املساعدة التقنية، حسب االقتضاء، من أجل استحداث وتنفيذ ضوابط رقابية  )ه(   
وإدارية  تشريعية  تدابري  تشمل  وتعاطيها،  وتسريبها  وبيعها  األمفيتامينية  املنّشطات  صنع  على  كافية 
وعملياتية للتصّدي هلذه املشكلة، خصوصا يف املناطق اليت ال توجد فيها ضوابط رقابية من هذا القبيل.

إذكاء الوعي وخفض الطلب  -4

املشكلة

على الرغم من املخاطر الوخيمة اليت ُيحتمل أن تقترن بتعاطي املنّشطات األمفيتامينية وغريها   -37
من العقاقري االصطناعية، فإن من اخلطأ أيضا االعتقاد بأن ذلك يتوافق مع أساليب احلياة الصحّية. وهلذا، 

فمن املهم زيادة الوعي باملخاطر املحتملة املقترنة بتعاطي هذه املواد.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -38

القانون  إنفاذ  سلطات  لدى  وسالئفها  األمفيتامينية  املنّشطات  بشأن  الوعي  تزيد  أن  )أ(   
والسلطات الصحية والتنظيمية الرقابية، وتثقيف فئات السكان املعّرضة للمخاطر بشأن األخطار املقترنة 

بتعاطي املنّشطات األمفيتامينية؛

املنشطات  بتعاطي  املرتبطة  املشاكل  ذوي  األفراد  حصول  تيسري  على  تشجع  أن  )ب(   
أجل  من  املجتمع،  يف  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  وإعادة  كالعالج  شاملة،  على خدمات  األمفيتامينية 
معاجلة مشكلة تعاطي مواد اإلدمان، مبا يف ذلك تعاطي املنشطات األمفيتامينية، حتت إشراف مقدِّمي 
الرعاية الصحية وسائر اخلدمات ذات الصلة، نظرًا التساع توافر املنّشطات األمفيتامينية وتعاطيها على 

حنو غري مشروع من جانب فئات واسعة التنّوع من السكان؛

أن تعد برامج للوقاية والعالج مصّممة وفقا للخصائص املعّينة اليت تتمّيز هبا ظاهرة  )ج(   
تعاطي املنّشطات األمفيتامينية، باعتبارها عناصر رئيسية يف أّي استراتيجية جْمدية بشأن خفض الطلب 

على هذه العقاقري والتقليل من خماطرها الصحية إىل أدىن حد.



40

املسائل املستجدّة يف مراقبة السالئف  -5

املشكلة

إىل  الكيميائية)29(  السالئف  تسريب  منع  إىل  تؤدي  والتنظيمية  التشريعية  الضوابط  أن  مع   -39
القنوات غري املشروعة، فإن هذه الكيمياويات ال تزال تصل إىل معامل املخدرات السرية. وكثريا ما 
ُتسرَّب الكيمياويات السليفة من قنوات التوزيع الداخلية يف البلدان اليت تصنعها أو اليت تستوردها، 
مث ُتهّرب عرب احلدود. كما إن البلدان اليت مل يسبق أن استهدفها املّتجرون، أخذت ُتستخدم اآلن 
كمناطق تسريب. وباتت الكيمياويات السليفة و/أو الكيمياويات البديلة غري اخلاضعة للرقابة، وكذلك 
املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على سالئف، ُتستخدم يف ختليق العقاقري االصطناعية بصورة غري 
مشروعة. وإضافة إىل ذلك، ال يزال الدعم العلمي والتحليلي اجلنائي يف كشف السالئف والتخّلص 

السليم منها قاصرا يف كثري من البلدان.

وال يزال عدم وجود آلية عاملية لتبادل املعلومات املختربّية واستنتاجات أجهزة إنفاذ القوانني   -40
بني أجهزة مراقبة املخدرات وموظفي اجلمارك والشرطة، ميّثل حتّديا عامليا يف جمال مراقبة املنّشطات 

األمفيتامينية وسالئفها.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -41

أن تواصل تعزيز اآلليات، حسب االقتضاء، ألغراض كشف املواد غري املجدَولة ومجع  )أ(   
املعلومات عنها وتبادهلا يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك املشتَقات املصّممة خصيصا بقصد االلتفاف 
على الضوابط الرقابية احلالية، وذلك باالستفادة خباصة من القائمة احلديثة العهد للمواد غري املجدَولة 

اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة؛

وجترمي  السالئف  مراقبة  بشأن  االقتضاء،  حسب  التشريعات،  تعزيز  تواصل  أن  )ب(   
تسريبها؛

ُيقصد بلفظة “سليفة” أي من املواد املدرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    )29(  
االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، إال حيث يتطلب السياق استخدام تعبري آخر. وكثريًا ما توصف 

هذه املواد بأهنا سالئف أو كيمياويات أساسية، تبعًا خلصائصها الكيميائية الرئيسية. ومل يستخدم مؤمتر املفوضني الذي اعتمد اتفاقية 
1988 أي تعبري موّحد لوصف تلك املواد، بل استخدم يف االتفاقية عبارة “املواد اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع 

للمخدرات أو املؤثرات العقلية”. بيد أنه أصبح من الشائع أن ُيكتفى باإلشارة إىل مجيع هذه املواد بتعبري “سالئف”؛ ومع أن هذا 
التعبري ليس صحيحا من الناحية التقنية، فقد استخدم يف هذا النص لدواعي اإلجياز.
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مع  متاما  يتوافق  مبا  األمفيتامينية  واملنّشطات  السالئف  مراقبة  تدابري  تنفيذ  تكفل  أن  )ج(   
أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ومكافحتها، 
ومع االحترام التام على وجه اخلصوص لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، وكذلك ملبدأ عدم التدّخل يف 

الشؤون الداخلية للدول، وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

أن جتري مزيدا من األحباث عن السالئف من أجل فهم االجتاهات املستجّدة، مثل  )د(   
استعمال الكيماويات البديلة وجتزئة عملية اإلنتاج، مبا يف ذلك الدراسات االستباقية عن احتماالت 

استعمال مثل هذه املواد، والتشارك يف نتائج تلك األحباث؛

أن تواصل تعزيز التقّدم يف عالقات العمل بالصناعات ذات الصلة من أجل الترويج  )ه(   
ودولية  وطنية  تشريعات  الصناعية، وكذلك  باألوساط  السلوك خاصة  لقواعد  عاملية  مدونة  لصوغ 
مناسبة بشأن عرض السالئف واالّتجار غري املشروع هبا، مبا يف ذلك املواد غري اخلاضعة بعُد ملراقبة 
دولية، ودعوة اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات إىل توفري مبادئ توجيهية بشأن كيفية إقامة التعاون بني 

السلطات الوطنية املختّصة والقائمني هبذه الصناعات؛

غري  البديلة  والكيماويات  املواد  استعمال  مسألة  على  أكرب  بقدر  االنتباه  ترّكز  أن  )و(   
املجدَولة ألغراض صنع السالئف التقليدية املستخدمة يف صنع اهلريوين والكوكايني؛

أن تتصّدى للتحّديات اليت تواجه أجهزة مكافحة املخدرات التابعة للبلدان النامية،  )ز(   
وخباصة بالنظر إىل ظهور خمدرات ومنّشطات أمفيتامينية اصطناعية جديدة يف أسواق تلك البلدان، 
وذلك من خالل بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، فيما يشمل جوانب عّدة ومنها توفري معدات 
التدريبية  والدورات  اجلنائية  التحاليل  وخمتربات  االختبار  وُعَدد  والفرز  املسح  وأجهزة  الكشف 

املتقّدمة؛

السالئف  مراقبة  يف  العاملة  واإلقليمية  الدولية  األجهزة  بني  احلوار  على  حترص  أن  )ح(   
أكثر  حنو  على  االستجابة  أجل  من  األجهزة  بني  فيما  التعاون  تعزيز  بغية  األمفيتامينية،  واملنّشطات 

فاعلية، مع العناية باحترام دور كل جهاز والوالية املسندة إليه؛

أن تدعم جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة  )ط(   
املخدرات على تقدمي املساعدة يف تنفيذ إجراءات العمل اليت ُتّتخذ ضمن إطار آليات التعاون الوطنية 

واإلقليمية؛

ملراقبة  الدولية  واهليئة  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب  تدعم  أن  )ي(   
مع  العمل  يف  بالتعاون  وتعميمها،  فيها  معا  وبالتنسيق  السالئف  عن  باألحباث  القيام  يف  املخدرات 

األوساط العلمية الدولية من أجل فهم االجتاهات املستجّدة؛
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أن تشّدد على أمهية الوسائل املنصوص عليها يف املادة 12 من اتفاقية عام 1988،  )ك(   
والترويج لتنفيذها بفعالية)30( ومواصلة تعزيزها، واحلفاظ أيضا على أمان وسائل االتصال اخلاصة، مبا 

يف ذلك عناوين الربيد اإللكتروين اآلمنة؛

ص هلا بصنع السالئف أو توزيعها  أن تسعى إىل جتميع قوائم وطنية بالشركات املرخَّ )ل(   
أو االجتار هبا أو بكل ذلك، بغية تعزيز وسائل التحّقق يف هذا اخلصوص؛

أن ُتدعِّم القدرات الوطنية على تقدمي الدعم التحليلي اجلنائي إىل سلطات إنفاذ القانون  )م(   
وسلطات العدالة اجلنائية يف التحقيق يف األفعال اجلنائية اليت تتعلق بالتعامل بالسالئف الكيميائية، مبا يف 
ذلك االّتجار غري املشروع هبا وتسريبها وكذلك استخدامها يف املختربات السّرية، وتقدمي املساعدة إىل 
سلطات إنفاذ القانون يف كشف السالئف املتداولة يف امليدان ويف االستبانة املبّكرة لالجتاهات اجلديدة 

يف هذا الصدد؛

أن تعّزز األطر اخلاصة بتبادل معلومات التحاليل اجلنائية الرفيعة النوعية واملوثوقة فيما  )ن(   
الشرطة، من خالل ُسبل عّدة ومنها،  بني أجهزة مكافحة املخدرات وسلطات اجلمارك وسلطات 

حسب االقتضاء، خمترب التحاليل اجلنائية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

والسودوإيفيدرين  اإليفيدرين  من  املشروعة  الوطنية  احتياجاهتا  تقديرات  حتّدد  أن  )س(   
و3، 4-ميثيلني ديوكسي فينيل-2-بروبانون و1-فينيل-2-بروبانون، حسبما أقّرته جلنة املخدرات يف 
قرارها 3/49، وتقدمي تلك املعلومات إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، واليت ينبغي هلا أن تسعى، 
بالتشاور مع الدول األعضاء، إىل الترويج ملنهجيات موّحدة تساعد على إعداد تلك التقديرات على أمّت 

حنو ممكن؛

أن ُتدعِّم التعاون على الصعيدين الوطين والدويل فيما بني أجهزة مكافحة املخدرات  )ع(   
وسلطات اجلمارك وسلطات الشرطة وخمتربات التحاليل اجلنائية والصناعات ذات الصلة والعاملني 

يف هذا امليدان عرب سلسلة العروض والتوريد، بغية منع تسريب السالئف الكيميائية؛

التكنولوجيات  الدولية ومن  والتعاون  العمل  آليات  أفضل من  أن تستفيد على حنو  )ف(   
البيانات  الفّعالة، مبا يف ذلك إعداد  الوطنية والدولية  املراقبة  اجلديدة واملتطورة من أجل دعم تدابري 
عمليات  عن  املعلومات  ذلك  يف  )مبا  بالسالئف  التعامل  يف  السائدة  االجتاهات  عن  االستراتيجية 

التسريب، وكذلك عن طرائق الصنع السّرية واملواد األولّية املستخدمة حاليا يف املختربات السّرية(؛

أن تستحدث ُنظما )مثل ُنظم تسجيل مشتركة عرب اإلنترنت( من أجل منع تسريب  )ص(   
الكيمياويات السليفة من صيدليات املجتمع املحلي إىل القنوات غري املشروعة؛

استخدام “نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر”، مبا يف ذلك تقدمي اإلجابة يف حينها، مسألة    )30(  
رئيسية يف هذا اخلصوص. وجيوز استخدام هذا النظام طواعية ألغراض اإلبالغ، بقدر اإلمكان ووفقًا ملقتضيات السلطات الوطنية، عن 

املواد غري املجدَولة، مبا فيها املستحضرات الصيدالنية، قبل التصدير، حبيث ينبغي إشعار بلدان العبور أيضًا بذلك.
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أن تبذل مزيدا من اجلهود، على حنو أبعَد مدًى من نطاق الضوابط الرقابية التجارية  )ق(   
الدولية، بغية منع تسريب السالئف واملستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على سالئف من اإليفيدرين 
والسودوإيفيدرين، من القنوات الداخلية لغرض هتريبها عرب احلدود، مع التشديد على أن زيادة ضلوع 

سلطات مراقبة احلدود يف هذا الصدد عامل أساسي ال غىًن عنه؛

أن تضع إجراءات عملية بشأن األسلوب املأمون يف تدّبر التصّرف بالسالئف املضبوطة  )ر(   
والتخّلص منها، بالتعاون مع اهليئات الدولية واإلقليمية املختّصة، وأن تتقاسم اخلربات يف هذا املجال، 

وكذلك أنشطة التدريب واألنشطة ذات الصلة؛

أن تنظر يف »وْسم« بعض الشحنات الكيميائية املعّينة حتّسبا الستخدامها املحتمل يف  )ش(   
املستقبل، إذا ما أّمنت إجنازات التقّدم العلمي استخدام أدوات من هذا القبيل على النحو املناسب، على 

أن ُيوضع يف احلسبان العبء الذي ُيحتمل أن يلقيه ذلك على عاتق السلطات وأوساط الصناعة؛

أن تواصل دعم النجاحات اليت حّققها كل من مشروع »بريزم« ومشروع »كوهيجن«،  )ت(   
ممّا ُيربز أمهية تلك األنشطة، مبا يف ذلك ما تقوم به اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات من دور حيوي ال غىًن 

عنه بصفتها اجلهة املحورية العاملية يف هذا الصدد.

دال-  التعاون الدويل بشأن إبادة الزراعة غري املشروعة 
للمحاصيل املستخدَمة يف إنتاج املخدرات واملؤثرات 

العقلية وبشأن التنمية البديلة)1))  

تدعيم األحباث ومجع البيانات وأدوات التقييم  -1

املشكلة

استخالص املعلومات ذات املصداقية عن التنمية البديلة، وكذلك حيثما يكون مناسبا، عن   -42
أنشطة  تصميم  يف  أساسية  عناصر  فيها،  والتشارك  املعلومات  تلك  وتوزيع  الوقائية،  البديلة  التنمية 
البيانات  البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. غري أنه ال يزال هناك نقص يف  التنمية  التدّخل لصاحل 
العهد عن زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة، مبا يف ذلك عن مجلة جوانب  املوثوقة واحلديثة 
البيانات  زيادة  يف  قصورًا  هناك  أن  كما  املشروعة،  غري  املحاصيل  زراعة  إىل  الدافعة  العوامل  منها 
املتعلقة بالتنمية البشرية وباجلوانب االجتماعية واالقتصادية، ويف فعالية استخدامها، وقصورًا يف تقاسم 

املمارسات الفضلى والدروس املستفادة بني أعضاء املجتمع الدويل العاملني يف جمال التنمية البديلة.

يشمل مفهوم التنمية البديلة، وفقًا لقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي 33/2006، و12/2007، املرفق،    )31(  
و26/2008، التنمية البديلة الوقائية.
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التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -43

م اإلرشاد لتحسني برامج  أن تضطلع مبزيد من األحباث، وتدعِّم مجع البيانات، وتقدِّ )أ(   
التنمية البديلة؛

أن تقوم بأحباث لتقييم العوامل اليت تؤدي إىل زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة  )ب(   
اليت ُتستخدم ألغراض إنتاج العقاقري املخّدرة واملؤّثرات العقلية؛

أن توّفر الدعم املايل والسياسي الضروري، بالقدر املمكن، الستقصاء مدى انتشار  )ج(   
زراعة ُشجرية الكوكا وخشخاش األفيون والقّنب ورصده والتحّقق منه، يف مواقع هذه الزراعة داخل 
البيوت وخارجها، اتساقا مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ومكافحتها، وأن تتقاسم 
هذه املعلومات مع الوكاالت الدولية املعنية ومع سائر احلكومات، بغية زيادة التعاون بشأن استئصال 
هذه املحاصيل وبشأن التنمية البديلة، مبا يف ذلك حيثما يكون مناسبا بشأن التنمية البديلة الوقائية، 

وفقا خلصوصّيات كل بلد أو منطقة؛

أن تكفل قيام الدول اليت لديها اخلربة التقنية الالزمة، وكذلك مكتب األمم املتحدة املعين  )د(   
باملخدرات واجلرمية وسائر املنظمات ذات الصلة يف األمم املتحدة، بتقدمي املساعدة إىل الدول املتضّررة يف 
تصميم وحتسني النظم اخلاصة برصد التأثري النوعي والكّمي الذي حتدثه برامج التنمية البديلة واستئصال 
املشروعة  املحاصيل غري  احلّد من  استدامة  إمكانية  إىل  بالنسبة  التأثري،  وتقييم هذا  املخدرات،  حماصيل 
وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. وينبغي أن يشمل هذا التقييم استعمال مؤّشرات التنمية البشرية 

اليت جتّسد األهداف اإلمنائية لأللفية؛

أن تكفل قيام الدول املتضّررة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر  )ه(   
اجلهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة بتعزيز اجلهود من أجل التشارك يف النتائج املستخلصة من برامج 
مع األوساط املعنية بالتنمية على نطاق أوسع؛ ويف هذا الصدد، ينبغي بذل املزيد من اجلهود من أجل 
تسليط األضواء على األعمال املنجزة وعلى املنافع املقّدمة إىل املجتمعات املحلية املتأثرة، كما ينبغي 
استبانة املمارسات الفضلى والدروس املستفادة وتقامسها، وحتديد اإلخفاقات وتقييمها، واستخالص 

االستنتاجات وتعميمها على األوساط اإلمنائية األوسع.

التعاون الدويل على مكافحة املخدرات من منظور إمنائي  -2

املشكلة

العشر األخرية يف  السنني  الرغم من قطع أشواط متقّدمة جديرة باالعتبار على مدى  على   -44
مسار تعزيز التعاون الدويل على التصّدي لزراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة من خالل التنمية 
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البديلة، فإن مشكلة ضمان زيادة واستدامة املساعدة املالية والتقنية والسياسية املقّدمة من الدول ال 
تزال تعرقل إمكانية تطبيق مفهوم التنمية البديلة. ومن َثّم فإن زيادة التعاون فيما بني الدول واملجتمع 
الدويل، مبقتضى مبدأ التشارك يف املسؤولية وباّتباع هنج متوازن وضمن إطار التنمية املستدامة، مع 
التركيز املحّدد على منع الزراعة غري املشروعة للمحاصيل اليت ُتستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤّثرات 

العقلية، واحلّد من هذه الزراعة والقضاء عليها، عامل ضروري إلجناز الربامج الفّعالة واملستدامة.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -45

أن تعزِّز وتدعِّم التعاون الدويل استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة يف حتقيق التنمية  )أ(   
البديلة املستدامة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية،)32( حيثما يكون ذلك مناسبا؛

أن تعزِّز املساعدة الدولية يف جمال القضاء على زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة  )ب(   
وعلى إنتاج املخدرات غري املشروعة، من خالل تنمية بديلة متكاملة ومستدامة؛ ويف هذا اخلصوص، 
ينبغي تعزيز االلتزامات السياسية واملالية الطويلة األمد من جانب احلكومات واملجتمع الدويل، إىل 

أقصى مدى ممكن؛

أن تنشئ، حيثما أمكن، برامج للتنمية البديلة املستدامة، وخصوصا يف مناطق إنتاج  )ج(   
املخدرات، مبا يف ذلك املناطق اليت يبلغ فيها الفقر مستويات عالية، ألهنا أكثر عرضة ملخاطر االستغالل 
من ِقبل املّتجرين ومن املرّجح أن تتأّثر بزراعة حماصيل املخدرات على حنو غري مشروع، وكذلك بإنتاج 

املخدرات واملؤّثرات العقلية واالّتجار هبا على حنو غري مشروع؛

أن تنظر، حيثما كان مناسبا، يف تضمني استراتيجياهتا التنموية الوطنية برامج للتنمية  )د(   
البديلة املستدامة واملتكاملة، من خالل التسليم بأن الفقر وقابلية التعّرض للمخاطر مها اثنان من بعض 
العوامل الكامنة خلف زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة، وبأن استئصال شأفة الفقر هو واحد 
بالتنمية  املعنية  املنظمات  إىل  والطلب  لأللفية؛  اإلمنائية  األهداف  يف  املنشودة  الرئيسية  املقاصد  من 
واملؤسسات املالية الدولية أن تضمن أن تكون استراتيجيات التنمية البديلة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، 
واستراتيجيات  الفقر  من  احلّد  استراتيجيات  وثائق  منت  يف  مدَرجة  الوقائية،  البديلة  التنمية  برامج 
املساعدة القطرية بالنسبة إىل الدول املتضّررة بالزراعة غري املشروعة للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج 

املخدرات واملؤثرات العقلية؛

أن تدعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لكي يستطيع أن يواصل  )ه(   
ممارسة دوره احلافز على حشد الدعم التقين واملايل والسياسي من املؤسسات املالية الدولية واملنظمات 

قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 12/2007، املرفق، الفقرة 18 )ج(.   )32(  
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ولكي  املدين،  واملجتمع  اخلاص  والقطاع  املتحدة  األمم  يف  الصلة  ذات  واملنظمات  احلكومية  غري 
يستطيع أن يواصل أيضا العمل على توفري الدعم للدول يف تصميم برامج التنمية البديلة وتنفيذها 

وتقييمها؛ ورصدها 

أن تكفل إشراك مجيع اجلهات املعنّية يف عملية تصميم وتنفيذ برامج التنمية البديلة،  )و(   
اليت ينبغي أن تشتمل على هنج وقائي، حينما يكون ذلك مناسبا، وأن ُتراعى فيها اخلصائص اليت تنفرد 
هبا املنطقة املستهدفة، وأن تضمَّ املجتمعات املحلية على املستوى الشعيب يف صوغ املشاريع وتنفيذها 

ورصدها؛

أن تعمل على اخنراط الوكاالت الدولية واإلقليمية العاملة من أجل التنمية البديلة  )ز(   
يف حوار فيما بينها بغية تعزيز التعاون بني الوكاالت، مع احترام الدور املنوط بكل منظمة والوالية 

إليها؛ املسَندة 

وخصوصا  املجتمع،  أوساط  يف  توجيهية  ومبادئ  واستراتيجيات  خلطط  ترّوج  أن  )ح(   
املؤسسات املالية الدولية، ُتدمج فيها تدابري ُتعىن بالتصّدي لدوافع اللجوء إىل الزراعة غري املشروعة 
للمحاصيل اليت ُتستخدم ألغراض إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية، وتشجيعها على أن تدمج أيضا 
هذه  وجود  عدم  حال  يف  األوسع،  اإلمنائية  أعماهلا  جداول  صلب  يف  البديلة  التنمية  استراتيجيات 

االستراتيجيات من قبُل؛

الدولية  املالية  واملؤسسات  األطراف  املتعّددة  الوكاالت  مع  بالتعاون  تعمل،  أن  )ط(   
واإلقليمية، على وضع خطط للمدى القصري واملتوسط والطويل إلتاحة إمكانية استمرار الدعم املايل 
االقتضاء،  عند  الوقائية،  البديلة  التنمية  برامج  فيها  مبا  واملستدامة،  املتكاملة  البديلة  التنمية  لربامج 

خصوصا يف املناطق املستضعفة؛

أن تراعي، عند االقتضاء، شواغل احلوكمة والشواغل األمنية لدى تنفيذ برامج التنمية  )ي(   
البديلة، وأن تسّلط األضواء، حيثما كان مناسبا، على وضعية الربامج واالستراتيجيات الوطنية اخلاصة 
مبكافحة املخدرات، مبا يف ذلك إبادة املحاصيل املزروعة على حنو غري مشروع اليت ُتستخدم يف إنتاج 
املخدرات واملؤّثرات العقلية، وأن تكفل تطبيق هنج متوازن يف االستراتيجيات الوطنية اخلاصة مبكافحة 

املخدرات وبالتنمية البديلة تطبيقًا وافيًا؛

املشروعة، وكذلك  املخدرات غري  بزراعة حماصيل  املتضّررة  بالدول غري  تتصل  أن  )ك(   
البديلة، اتساقا مع  التنمية  بالقطاع اخلاص، بقصد توسيع ُسبل الوصول إىل األسواق أمام منتجات 

االلتزامات الوطنية والدولية، ومع مراعاة قواعد التجارة املتعّددة األطراف الواجب تطبيقها؛ 

لتبادل  إقليمية  تعاون  آليات  القائمة، وأن تستحدث  التعاون  آليات  أن تستفيد من  )ل(   
اخلربات يف جماالت التنمية البديلة وإبادة املحاصيل املزروعة على حنو غري مشروع وُتستخدم يف إنتاج 

املخدرات واملؤثرات العقلية؛
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أن تقّدم املساعدة إىل الدول املتأثرة بزراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة، تعزيزًا  )م(   
للمساعدة التقنية والتعاون التقين عرب احلدود وعلى الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، مبا يف ذلك 
التعاون بني بلدان اجلنوب؛ وأن تطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واألوساط 

اإلمنائية الدولية وسائر اجلهات املعنية الرئيسية تعزيز التعاون يف هذا الصدد ودعمه؛

اليت  الدولية  اإلمنائية  املساعدات  التنسيق بني  الشركاء اإلمنائيني على  تتعاون مع  أن  )ن(   
ُتقّدم إىل الدول املتأثرة بزراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة، وعلى املواءمة بني تلك املساعدات 
وإدارهتا، وفقا ملبادئ إعالن باريس 2005 بشأن فّعالية املعونات: امللكية والتنسيق واملواءمة وحتقيق 

النتائج واملساءلة املتبادلة؛

أن تشّجع املؤسسات املالية الدولية ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية  )س(   
املناطق  الريفية إىل  التنمية  املعنية على زيادة ما تقّدمه من دعم يف جمال  القطاع اخلاص  ومؤسسات 
والفئات السكانية املتأثرة بزراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة، من خالل متويل طويل األمد ومِرن، 

كما ينبغي للدول املتأثرة أن تقوي التزامها بتمويل برامج التنمية البديلة إىل أقصى مدى ممكن.

3-  اتباع هنج متوازن طويل األمد يف التصدّي للزراعة غري املشروعة 
للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج املخدرات واملؤّثرات العقلية

املشكلة

على الرغم من إحراز بعض التقّدم املْجد يف جماالت معّينة، مل تؤّد اجلهود املبذولة إىل نقصان   -46
العقاقري  إنتاج  ألغراض  ُتستخدم  اليت  للمحاصيل  املشروعة  غري  العاملية  الزراعة  يف  ملحوظ  إمجايل 
املخدرة واملؤثرات العقلية. إذ إن القصور يف فهم القوى املحّركة للطلب والعرض يف سوق املخدرات، 
واالفتقار إىل هنج متوازن طويل األمد، املقترنني بضعف التخطيط املرحلي يف تعاقب أنشطة التدّخل من 
حيث السياسة العامة، والفساد، وعدم كفاية املساعدات اإلمنائية الدولية يف التصّدي لدوافع اللجوء إىل 
زراعة املحاصيل غري املشروعة، هي كلها معّوقات عرقلت مقدرة احلكومات على استدامة املكاسب 

اليت ُتحّقق حمليا.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -47

أن تعاجل التنمية البديلة يف سياق تنموي أوسع، من خالل هنج كّلي ومتكامل، واضعة  )أ(   
يف احلسبان األهداف اإلمنائية لأللفية، مع إعطاء األولوية للقضاء على الفقر؛



48

أن تعد برامج تنمية بديلة وتتخذ تدابري إلبادة املحاصيل غري املشروعة، من خالل التقّيد  )ب(   
التام بالصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك صكوك حقوق اإلنسان، واحلرص عند تصميم برامج تنمية 

بديلة على النظر بعني االعتبار إىل التقاليد الثقافية واالجتماعية اخلاصة باملجتمعات املحلية املشاركة؛

أن حترص على أن يراعى يف املساعدة اإلمنائية املقّدمة إىل املجتمعات املحلية يف املناطق  )ج(   
املتأّثرة بالزراعة غري املشروعة للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج املخدرات واملؤّثرات العقلية، اهلدفان 

العامان املتمثالن يف محاية حقوق اإلنسان والقضاء على الفقر؛

البديلة  التنمية  البديلة، وكذلك برامج  التنمية  أن تعمل على أن يؤدي تنفيذ برامج  )د(   
املحلية واملجتمعات  التضافر والثقة بني احلكومات واإلدارات  تعزيز  الوقائية، حسب االقتضاء، إىل 

املحلية يف بناء املِلكية املحلّية؛

أن ُتشرك املجتمعات املحلية الواقعة يف املناطق املهّمشة يف صميم العملية االقتصادية  )ه(   
والسياسية، تعزيزًا جلهود مكافحة املخدرات واألمن؛ وينبغي أن يشمل هذا اإلشراك، إن كان ذلك 
والكهرباء  األولية  الصحية  الرعاية  وخدمات  واملدارس  الطرق  على  احلصول  دعم  إمكانية  مناسبا، 

وسائر اخلدمات والبىن التحتية؛ 

أن تكفل تعاقب التدخالت اإلمنائية تعاقبا صحيحا ومنّسقا عند تصميم برامج التنمية  )و(   
البديلة؛ وينبغي، يف هذا اخلصوص، أن تؤخذ يف احلسبان مسائل إنشاء االتفاقات والشراكات القابلة 
للبقاء مع صغار املنتجني، والظروف املناخية املواتية، وتوفري الدعم السياسي القوي، وُسبل الوصول 

املالئمة إىل األسواق؛

تكون  بأن  املشروعة،  غري  املحاصيل  إبادة  تدابري  اختاذ  يف  النظر  عند  تتكفل،  أن  )ز(   
اأُلسر اليت تعتاش على املزارع الصغرية قد اعتمدت سبل رزق جمدية ومستدامة لكي يتسىن ترتيب 

هذه التدابري تعاقبيًا على حنو مستدام وتنسيقها على حنو مناسب؛

أن تقّدم الدعم، خصوصا بالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني واملؤسسات املالية الدولية  )ح(   
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ضمن نطاق واليته، إىل الدول اليت تضطلع بربامج 
تنمية بديلة، من خالل القيام بأنشطة يف جمال التنمية البديلة الوقائية، عند االقتضاء، أو تنفيذ تدابري 
تنموية استباقية ملنع توّسع الزراعة غري املشروعة للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج املخدرات واملؤثرات 
العقلية وهجرة العمال إىل املناطق املتأثرة بزراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة وإىل مناطق إنتاج 

املخدرات غري املشروعة؛

املتحدة  األمم  الدولية ومكتب  املالية  اإلمنائيني واملؤسسات  الشركاء  قيام  أن تكفل  )ط(   
الكوكا وخشخاش  لزراعة شجرية  التصدي  يف  الدول  إىل  الدعم  بتقدمي  واجلرمية  باملخدرات  املعين 
األفيون والقّنب، وذلك من خالل أنشطة مرتبة تعاقبيًا، مثل إجراء مزيد من األحباث لتقييم نطاق هذه 
الزراعة، وحتديد العوامل االجتماعية واالقتصادية الدافعة إىل هذه الزراعة، وأخريًا تصميم تدخالت 

مناسبة للتصدي هلذه املشكلة؛
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االستراتيجيات  لفعالية  شامل  تعزيز  وإىل  الدويل  التعاون  تعزيز  إىل  احلاجة  تليب  أن  )ي(   
إنتاج  املستخدمة يف  للمحاصيل  الزراعة غري املشروعة  الدول على مكافحة  الرامية إىل تدعيم قدرة 

املخدرات واملؤثرات العقلية وإىل الترويج لوضع برامج التنمية البديلة موضع التطبيق.

أن تنشئ مرافق تسويق لدعم برامج التنمية البديلة، مع تقاسم املمارسات الفضلى بني  )ك(   
احلكومات واملناطق، حسب االقتضاء؛

قة يف جمايل التنمية البديلة وإبادة املحاصيل غري املشروعة؛ أن ترّوج الستجابة منسَّ )ل(   

أن تعمل، حيثما توجد زراعة غري مشروعة ملحاصيل ُتستخدم يف إنتاج املخدرات  )م(   
اجلوانب  االعتبار  بعني  تأخذ  القطاعات  متعّددة  شاملة  تدخالت  تنفيذ  على  العقلية،  واملؤثرات 
تدابري  االقتضاء،  عند  تضمينها،  مع  والبيئية،  والتعليمية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 

خلفض الطلب؛

األعمال  جداول  ُصلب  يف  البديلة  والتنمية  املخدرات  مكافحة  هنوج  تدمج  أن  )ن(   
الدولية، على إدماج  املالية  اإلمنائية األوسع، مع تشجيع األوساط اإلمنائية، وخصوصا املؤسسات 

هنوج مكافحة املخدرات يف جداول أعماهلا اإلمنائية األوسع.

اتباع اسرتاتيجيات مبتكرة لدعم التنمية البديلة  -4

املشكلة

إىل  العاملي  االهتمام  على  تتنازع  اليت  اجلديدة  والتحّديات  املستجدة  األخطار  أفضت  لقد   -48
اخنفاض شديد يف املوارد املتاحة لدعم تنفيذ برامج التنمية البديلة، مبا فيها برامج التنمية البديلة الوقائية، 
حيثما ُوجدت. ومثة حاجة متزايدة إىل استبانة آليات متويل جديدة ومبتكرة، وإىل ضمان جعل برامج 
البيئية ومندجمة يف ُصلبها. وباملثل، جيب  التنمية البديلة مكّملة للربامج الرامية إىل التصّدي للمسائل 
القيام بتحديد املنتجات اخلاضعة لدوافع السوق بالتعاون مع القطاع اخلاص، كما جيب ضمان الوصول 

إىل األسواق، بغية تنفيذ استراتيجيات التنمية البديلة تنفيذا فعاال.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -49

أن تشّجع كل الدول األعضاء واملؤسسات املالية املتعّددة األطراف والدولية واإلقليمية،  )أ(   
وفقا ملبدأ املسؤولية املشتركة، على مضاعفة جهودها من أجل تعزيز التعاون الدويل، هبدف االستفادة 
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من اخلربات الفنية املتاحة لدى البلدان النامية ومن الدعم املايل املقّدم من البلدان املتقّدمة ملساعدة البلدان 
النامية على احلّد من الزراعة غري املشروعة ملحاصيل املخدرات من خالل التنمية البديلة والتنمية البديلة 

الوقائية، حسب االقتضاء؛

أن تعد استراتيجيات مّتسقة مع األطر القانونية الداخلية، مبا يف ذلك االستفادة من  )ب(   
اخلربات الفنية املحلية وبناء القدرات ومهارات تنظيم املشاريع، من أجل استحداث منتجات ُتستمّد 
من برامج التنمية البديلة املحّددة بناًء على الطلب يف السوق وعلى سالسل اإلنتاج املضاف القيمة، 
وكذلك أسواق مضمونة ومستقّرة ُتتاح فيها أسعار منصفة للمنتجني، وفقا لقواعد التجارة الدولية، 
مبا يف ذلك توفري البىن التحتية الالزمة وهتيئة بيئة مؤاتية، مبا فيها الطرق، وإنشاء رابطات للمزارعني، 
واالستفادة من أنظمة التسويق اخلاصة، مثل األنظمة اليت تستند إىل مبدأي، التجارة املنصفة والتجارة 

يف املنتجات العضوية؛

املشتركة  املسؤولية  مفهوم  بشأن  الوعي  إلذكاء  إعالمية  دعم محالت  يف  تنظر  أن  )ج(   
وبشأن القيمة االجتماعية املضافة اليت تتيحها منتجات التنمية البديلة؛

إنتاج  يف  املستخدمة  للمحاصيل  املشروعة  غري  بالزراعة  املتأثرة  الدول  تساعد  أن  )د(   
املخدرات واملؤثرات العقلية على االستفادة من اآلليات املوجودة، مثل آلية مبادلة الديون، والترتيبات 

التجارية القائمة، وعلى استكشاف إمكانية زيادة التمويل الوطين لربامج التنمية البديلة؛

أن تعمل على قيام الشركاء اإلمنائيني والدول املتأثرة وسائر اجلهات الفاعلة الرئيسية  )ه(   
يف ميدان التنمية وذات الصلة هبذا املوضوع، بدراسة سبل مبتكرة يف ترويج برامج تنمية بديلة، مبا فيها 

برامج تنمية بديلة وقائية، عند االقتضاء، تكون مالئمة للبيئة؛

أن تواصل الترويج للمساواة بني اجلنسني يف تدخالت التنمية البديلة، مبا يكفل ظروفا  )و(   
متساوية للمشاركة الكاملة يف تصميم برامج التنمية البديلة وتنفيذها وتقييمها؛

الشروع يف مزاولة  املعّرضة ملخاطر  الفئات  فيها  املعنية، مبا  أن تشّجع كل اجلهات  )ز(   
هنوج  اّتباع  على  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  إنتاج  يف  ُتستخدم  ملحاصيل  املشروعة  غري  الزراعة 

تشاركية يف حتديد مشاريع التنمية البديلة وإعدادها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

أن تقّدم الدعم، بالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني والدول املتأثرة وسائر الوكاالت اإلمنائية  )ح(   
ذات الصلة، ألجل التعزيز املؤسسي للهيئات الوطنية الرئيسية العاملة يف جمال التنمية البديلة، وخصوصا اهليئات 
الوطنية لتنسيق شؤون مراقبة املخدرات، تسليما بأن استدامة هذه الربامج تتوّقف على وجود مؤسسات وطنية 

معّززة وعلى مقدرهتا على مجع اهليئات احلكومية معا وعلى التنسيق مع املجتمع الدويل؛

أن تدرس إمكانية دعم اآلليات اإلقليمية والترويج التفاقات ثنائية بني الدول على  )ط(   
التصّدي ملشكلة النـزوح اجلغرايف.
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اجلزء الثالث-  مكافحة غسل األموال والرتويج للتعاون 
القضائي من أجل تعزيز التعاون الدويل

مكافحة غسل األموال هاء- 

املشكلة

غسل األموال املتأتية من االجتار بالعقاقري واملخدرات غري املشروعة، وغريه من اجلرائم اخلطرية،   -50
ال يزال مشكلة عاملية هتّدد باخلطر أمن املؤسسات والنظم املالية واستقرارها، وتقّوض ركائز االزدهار 

االقتصادي، وتضعف نظم احلوكمة.

التدابري املطلوبة

اخلاصة  األحكام  تنفيذ  خالل  من  الدويل  بالتعاون  العناية  تواصل  أن  األعضاء  للدول  ينبغي   -51
مبكافحة غسل األموال الواردة يف الصكوك ذات الصلة الدولية منها واملتعّددة األطراف، مثل اتفاقية 
املعنية  العمل  فرقة  وإجراءات  الوطنية،  للتشريعات  ووفقا  الفساد،  مكافحة  واتفاقية  املنّظمة  اجلرمية 

باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال، وكذلك من خالل:

إنشاء أطر تشريعية داخلية جديدة، أو تعزيز األطر القائمة، لتجرمي غسل األموال املتأّتية من  )أ(   
االجتار غري املشروع باملخدرات وتسريب السالئف وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية ذات الطابع عرب الوطين، 

بغية هتيئة ما يلزم ملنع جرائم غسل األموال وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، بوسائل منها:

،1،  توسيع نطاق اجلرائم األصلية املرتبطة بغسل األموال لتشمل كل اجلرائم اخلطرية، مع   
إيالء االعتبار الواجب للجرائم ذات الصلة بإساءة استعمال التكنولوجيات اجلديدة 
والفضاء اإللكتروين ونظم حتويل األموال إلكترونيا، وإىل هتريب النقود عرب احلدود 

الوطنية؛

،2،  اعتماد أو تدعيم التدابري القانونية اليت متّكن من كشف العائدات اإلجرامية وجتميدها   
وضبطها ومصادرهتا، والنظر حيثما يتوافق مع املبادئ األساسية يف القوانني الداخلية يف 

اللجوء إىل املصادرة من دون االستناد إىل حكم باإلدانة؛
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قضايا  يف  املوجودات  تقاسم  بشأن  دوليا  املقبولة  اإلجراءات  الستعمال  ،3،  الترويج   
املصادرة الدولية، ومثل االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات اإلجرامية أو 
املمتلكات املصادرة، بصيغته اليت اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 

14/2005؛

لألصول  امتثاال  املصرفية،  السّرية  قوانني  مثل  القانونية،  األحكام  تكون  أاّل  ،4،  ضمان   
القانونية املرعية، عائقا يعرقل بال داع فّعالية نظمها اخلاصة مبكافحة غسل األموال، 

وعلى أاّل تشّكل داعيا لرفض تبادل املساعدة القانونية؛

،5،  إتاحة أوسع نطاق ممكن لتبادل املساعدة القانونية يف إجراءات التحقيق واملالحقة القضائية   
وسائر اإلجراءات القضائية املتعلقة بقضايا غسل األموال واملصادرة؛

لغرض  املتبادلة  القانونية  املساعدة  اتفاقات  يف  األموال  غسل  جرمية  مشول  ،6،  ضمان   
ضمان تبادل املساعدة القضائية يف عمليات التحقيق والنظر يف القضايا يف املحاكم 

وسائر اإلجراءات القضائية فيما يتصل هبذه اجلرمية؛

جعل غسل األموال جرما جيوز تسليم مرتكبيه، وفقا للتشريعات الوطنية؛  ،7،  

القائمة، فيما خيص املصارف  إنشاء أنظمة مالية ورقابية جديدة، أو تعزيز األنظمة  )ب(   
يقّدمون  الذين  واالعتباريون  الطبيعيون  األشخاص  ذلك  يف  مبن  املصرفية،  غري  املالية  واملؤسسات 
خدمات مالية رمسية أو غري رمسية، مما يصون نـزاهة النظم املالية والتجارية ومصداقيتها واستقرارها، 

بوسائل منها:

،1،  مقتضيات التعّرف على هوية الزبائن والتحّقق منها، وال سيما تطبيق مبدأ »اعرف   
زبونك«، وذلك لتجهيز املعلومات الضرورية عن هوية الزبائن ومعامالهتم املصرفية 

من أجل إتاحتها للسلطات املختّصة؛

،2،  مقتضيات تقدمي معلومات جمدية عن امللكية االنتفاعية خبصوص األشخاص االعتباريني؛  

حفظ السجالت املالية؛  ،3،  

اإلبالغ اإللزامي عن املعامالت املشتبه فيها؛  ،4،  

القابلة للتداول اليت ُتدفع  املالية  النقود وسائر الصكوك  ،5،  آليات كشف ورصد نقل   
حلاملها عرب احلدود؛

،6،  النظر يف موضوع إنشاء شراكات مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك منشآت األعمال   
املالية، ضمانا الّتباع إجراءات سليمة وفّعالة بشأن توّخي احلرص الواجب من أجل 

مكافحة غسل األموال؛
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،7،  استحداث تدابري بشأن حفظ البيانات اإلحصائية املركزية عن اإلجراءات القانونية   
املّتخذة بشأن مكافحة غسل األموال؛

وإدانتهم،  مرتكبيها  ومالحقة  فيها  والتحقيق  اجلرائم  لكشف  فّعالة  تدابري  تنفيذ  )ج(   
تشمل:

،1،  إنشاء وحدات خمّصصة لالستخبارات املالية تعمل كمراكز وطنية جلمع البالغات   
تكنولوجيا  توّفره  فيما  والنظر  املشبوهة وحتليلها وتعميمها،  املعامالت  املقّدمة عن 
املعلومات ومن حلول موجودة وميسورة التكلفة ملساعدة وحدات االستخبارات 

املالية يف حتليل البالغات عن املعامالت املشبوهة؛

،2،  استحداث أساليب متخّصصة يف إنفاذ القوانني، مبا يّتسق مع األطر التشريعية الوطنية   
دعما جلهود مكافحة غسل األموال؛

،3،  التشجيع على توفري التدريب املتخّصص ملوظفي إنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني   
على أساليب مكافحة غسل األموال؛

الداخلية، يف استخدام األموال املصادرة يف دعم  التشريعات  يتوافق مع  ،4،  النظر، مبا   
أنشطة إنفاذ القانون وبرامج خفض الطلب على املخدرات وجهود مكافحة غسل 

األموال؛

املستجّدة  والتقنيات  الطرائق  ومكافحة  كشف  تتيح  أدوات  واستخدام  ،5،  استحداث   
لغسل األموال، مبا فيها األموال املتأّتية من االّتجار باملخدرات وتسريب السالئف ومن 
إساءة استعمال الفضاء اإللكتروين )السيرباين( ونظم حتويل األموال وبطاقات الدفع 
البلدان  بناء قدرات  التقنية من أجل  املساعدة  املناسب؛ وتوفري  الوقت  املصرفية، يف 

النامية يف هذا اخلصوص، مبا يف ذلك استحداث أدوات كشف وطنية؛

غسل  قضايا  ويف  األموال  غسل  مكافحة  استراتيجيات  يف  فّعال  لتعاون  الترويج  )د(   
األموال، بوسائل منها:

تدعيم آليات التنسيق والتشارك يف املعلومات بني األجهزة على الصعيد الداخلي؛  ،1،  

بني  فيما  العملياتية  املعلومات  بتبادل  اخلاصة  والدولية  اإلقليمية  الشبكات  ،2،  تدعيم   
السلطات املختصة، وخصوصا وحدات االستخبارات املالية؛

،3،  احلرص، قدر اإلمكان، على تفادي االزدواجية يف أدوات مجع املعلومات فيما يتصل   
بالتزامات الدول األعضاء خبصوص مكافحة غسل األموال، حبسب ما هو منصوص 

عليه يف صكوك األمم املتحدة ذات الصلة؛
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التعاون القضائي واو- 
تسليم املطلوبني  -1

املشكلة
ال يزال هنالك معّوقات قانونية وصعوبات عملية تعرقل تسليم املطلوبني، حىت مع أن معظم   -52
تسليم مرتكيب  األطراف بشأن  ثنائية ومتعّددة  وأبرمت معاهدات  قوانني سارية حاليا  لديها  الدول 
جرائم املخدرات، وأن دوال كثرية قد جلأت إىل تنقيح تشريعاهتا منذ انعقاد الدورة االستثنائية العشرين 
للجمعية العامة. وأما خبصوص عدم تسليم رعايا الدولة، فإن عّدة دول حتافظ على موقفها بأهنا لن 

تنظر يف مسألة تسليم رعاياها.
وقد ُأحرز كثري من التقّدم من خالل اعتماد اتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية يف هذا الصدد، وخباصة   -53
على الصعيد اإلقليمي. ومع أن تدين عدد حاالت الرفض املبّلغ عنها ميثل عامال مشّجعا، فال تزال هناك 

مصاعب كثرية تتعلق باالختالفات بني النظم القانونية، وحباالت التأّخر وباملشاكل اإلجرائية واللغوية.

التدابري املطلوبة
ينبغي للدول األعضاء:  -54

أن تستفيد استفادة تامة من املعاهدات املتعّددة األطراف، وال سيما اتفاقية 1988  )أ(   
مع  واّتساقا  والقضائية،  الدستورية  بأحكامها  رهنا  الفساد،  مكافحة  واتفاقية  املنّظمة  اجلرمية  واتفاقية 
القوانني الدولية ذات الصلة، كأساس قانوين لتقدمي طلبات التسليم ومنح املوافقة عليها، باعتبارها عنصرا 

مكّمال للمعاهدات الثنائية واإلقليمية بشأن التعاون القضائي؛
الفساد،  مكافحة  واتفاقية  املنّظمة  اجلرمية  واتفاقية   1988 اتفاقية  من  تستفيد  أن  )ب(   
الالزم خبصوص  التجرمي  ازدواجية  الضروري إلثبات شرط  توفري األساس  االقتضاء، لغرض  حسب 

جرائم املخدرات، وذلك وفقا لتشريعاهتا الوطنية؛
ملراقبة  الدولية  االتفاقيات  مع  يتوافق  مبا  املطلوبني  تسليم  لتسهيل  آليات  تنشئ  أن  )ج(   
املخدرات، رهنا بتشريعاهتا الوطنية، والنظر على وجه التحديد يف تبسيط املقتضيات على حنو إضايف يف 
جماالت مثل ازدواجية التجرمي، وتطبيقه على اجلرائم السياسية والتسليم الرضائي والتسليم املشروط؛

أن تكفل إحالة القضية املعنية إىل سلطاهتا الوطنية املختصة، وفقا لتشريعاهتا الداخلية،  )د(   
أجل  من  باجلنسية،  تتعلق  ألسباب  وذلك  مطلوب،  تسليم شخص  رفضها  عند  االقتضاء،  حسب 

مالحقته قضائيا؛
أن تدفع مسار التعاون يف جماالت تبادل املساعدة القانونية وإنفاذ القوانني، وكذلك  )ه(   
االستفادة الفّعالة من األدوات والربامج الرامية إىل تعزيز جهود التعاون، مبا يّتسق مع التزامات حقوق 

اإلنسان الدولية السارية ذات الصلة، ووفقا لتشريعاهتا الوطنية؛
أن تتخذ تدابري لتعجيل إجراءات تسليم املطلوبني، وتبسيط املتطلبات اإلثباتية. )و(   
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املساعدة القانونية املتبادلة  -2

املشكلة
ومتعّددة  ثنائية  معاهدات  وأبرمت  تشريعات  اعتمدت  قد  الدول  أكثرية  أن  مع   -55
كثرية  دوال  وأن  باملخدرات،  االّتجار  قضايا  يف  القانونية  املساعدة  تبادل  بشأن  األطراف 
تقدير  الصعب  من  فإن  العامة،  للجمعية  االستثنائية  الدورة  انعقاد  منذ  إجراءاهتا  نّقحت  قد 
املجال، هذا  يف  التقّدم  بعض  ُأحرز  حني  ويف  واملعاهدات.  التشريعات  تلك  أحكام  تنفيذ   معّدل 
ال تزال هنالك مشاكل، وخصوصا فيما يتعلق بالفوارق القائمة يف املقتضيات اإلجرائية، ومحاية السّرية 
املصرفية، ومحاية املصاحل الوطنية، وكذلك متطلبات الترمجة وحاالت التأّخر. وهنالك نقص أيضا يف 

البيانات اإلحصائية عن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -56

أن تستفيد استفادة تامة من املعاهدات املتعّددة األطراف، وال سّيما اتفاقية 1988  )أ(   
واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، رهنا بأحكامها الدستورية، كأساس قانوين لتقدمي طلبات 

تبادل املساعدة القانونية وكعنصر مكّمل للمعاهدات الثنائية واإلقليمية بشأن التعاون القضائي؛

أن تنظر يف اعتماد هنج أكثر مرونة يف التعاون القضائي بغية تسهيل إتاحة أوسع نطاق  )ب(   
ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة، وخصوصا يف جمال اللجوء إىل التدابري غري القسرّية؛

السلطات املركزية، مع  أن تواظب على االتصاالت اآلنية والواضحة فيما بني كل  )ج(   
اليت لديها مقدار ضخم من طلبات  الدول  املنتظمة مع  توجيه االنتباه خصوصا إىل إجراء املشاورات 
التماس املساعدة، واملبادرة إىل القيام باملشاورات املسبقة يف احلاالت املعّقدة أو اليت تّتسم حبساسية من 

حيث التوقيت؛

أن حترص على أن تراعي اإلجراءات واملمارسات املّتبعة، فيما يتعلق بالقدرات اخلاصة  )د(   
بتبادل املساعدة القانونية وتسليم املطلوبني والتسليم اخلاضع للمراقبة بني الدول، اختالف النظم القانونية؛ 

والنظر حيثما يكون مناسبا يف تعيني موظفي اتصال لشؤون العدالة اجلنائية يف اخلارج؛

أن تطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يعمل بالتعاون مع  )ه(   
الدول األعضاء على النظر يف مدى استحسان وجدوى إنشاء شبكة افتراضية من السلطات املركزية 
املطلوبني،  تسليم  طلبات  عن  املسؤولة  املختّصة  والسلطات  القانونية  املساعدة  تبادل  عن  املسؤولة 
مبقتضى اتفاقية عام 1988 واتفاقية اجلرمية املنّظمة، بغية تسهيل االتصاالت وحل املشاكل فيما بني 

السلطات. تلك 
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نقل اإلجراءات القضائية  -3

املشكلة

مل يعمد إىل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف أو إىل تنقيح التشريعات الوطنية تيسريا لنقل   -57
اإلجراءات القضائية سوى عدد حمدود من الدول. وكان توافر البيانات يف هذا املجال أقل من توافرها 

يف جماالت أخرى.

التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -58

أن تنظر يف اعتماد تشريعات أو إجراءات ُتّتبع من أجل التمكني من نقل اإلجراءات  )أ(   
القضائية، حيثما يكون مناسبا، وخصوصا يف حال تعّذر تسليم املطلوبني؛

أن تتيح املعلومات عن جتارهبا يف نقل اإلجراءات القضائية إىل الدول املهتمة إن كان  )ب(   
لديها جتارب من هذا القبيل؛

أن تنظر يف إبرام اتفاقات مع غريها من الدول بشأن نقل اإلجراءات القضائية أو  )ج(   
تسّلمها يف املسائل اجلنائية، وخصوصا مع الدول اليت ال تسّلم رعاياها، والرجوع يف هذا اخلصوص 
هذا  يف  للتفاوض  كأساس  اجلنائية،)33(  املسائل  يف  اإلجراءات  نقل  بشأن  النموذجية  املعاهدة  إىل 

الصدد.

التسليم املراَقب  -4

املشكلة

ال تزال هنالك صعوبات عملية يف تنفيذ عمليات التنفيذ املراَقب. ويتعلق بعض تلك الصعوبات   -59
باالختالفات يف األحكام القانونية يف خمتلف الدول وفيما بني السلطات املسؤولة عن القيام بعمليات 

التسليم املراَقب، وكذلك يف حتديد الصالت بني اجلماعات اإلجرامية املحلية والدولية.

قرار اجلمعية العامة 118/45، املرفق.   )33(  



التدابري املطلوبة
ينبغي للدول األعضاء:  -60

املبادئ  بذلك  ما مسحت  إذا  جتيز،  وممارساهتا  وإجراءاهتا  تشريعاهتا  تكفل جعل  أن  )أ(   
األساسية يف نظمها القانونية، استخدام أسلوب التسليم املراَقب على الصعيدين الوطين والدويل، واللجوء 

يف سبيل حتقيق ذلك إىل إبرام ما يلزم من اتفاقات وترتيبات وتفامهات؛
أن تعّزز التعاون يف جماالت مقتضيات التسليم املراَقب والقدرات الوطنية والتشارك يف  )ب(   

املعلومات اخلاصة بالتسليم املراَقب، مبا يتوافق مع القانون الداخلي؛
ن تبادل املعلومات فيما بني بلدان املصدر والعبور واملقصد، وكذلك فيما بني  أن حتسِّ )ج(   
املنظمات احلكومية الدولية يف جمال التعاون على إنفاذ القوانني، وإضفاء الصفة املؤسسية على ذلك؛ كما 
ينبغي للدول، وخصوصا الدول الواقعة على طول الدروب الرئيسية لالجتار باملخدرات، أن تنظر وفقا 
لتشريعاهتا الوطنية يف القيام بتحقيقات مشتركة وإنشاء أفرقة مشتركة من موظفي إنفاذ القانون املكّلفني 

مبكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة.

محاية الشهود  -5

املشكلة

ال تزال هنالك أوجه تفاوت بني الدول فيما يتعلق باألحكام التشريعية والقواعد واإلجراءات   -61
املّتبعة والقدرات املتاحة حلماية الشهود.

التدابري املطلوبة
ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ التدابري املناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا، مبا يف ذلك اعتماد تشريعات   -62
وقواعد وتدابري عملية، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعُد، توّفر احلماية للشهود، قبل املحاكمة وأثناءها وبعدها، 
وتتيح املجال، حيثما يكون مناسبا، لتنفيذ تدابري تّتسق مع التدابري املذكورة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، واليت ينبغي 

االستفادة منها على أمت حنو ممكن، ألهنا تتضّمن أحدث التدابري تطورا يف هذا املجال.

التدابري التكميليّة  -6

املشكلة
تزال هنالك صعوبات  الدول، ال  أطر تشريعية وإجرائية يف كثري من  الرغم من وجود  على   -63
عديدة يف تنفيذ كل هذه التدابري، وال سيما اجلوانب القانونية واإلجرائية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ طلبات 

التعاون القضائي.
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التدابري املطلوبة

ينبغي للدول األعضاء:  -64

التضافر بني عمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  أن حتّدد جماالت  )أ(   
بشأن التعاون القضائي يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات ضمن سياق اتفاقية عام 1988، والعمل 
املضّطلع به تنفيذا التفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، مع التسليم بأن مجع املعلومات عن 

تنفيذ هذه الصكوك جيب أن جيري بالتكامل وبالدعم املتبادل؛

أن تقّدم املساعدة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف توسيع نطاق  )ب(   
األدوات املستعَملة باالتصال احلاسويب املباشر، مثل دليل السلطات املعّينة، واليت متّكن من التشارك يف 
استعمال أدوات التعاون القضائي، مبا يف ذلك االستمارات النموذجية واملبادئ التوجيهية واألدلة اإلرشادية 
اخلاصة بتسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية ونقل اإلجراءات القضائية وسائر أمناط التعاون القضائي، 

أو اليت تتضّمن وصالت باملواقع الشبكية اليت حتتوي على تلك املعلومات على اإلنترنت؛

أن متّكن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من تقدمي املساعدة إليها، بناًء  )ج(   
على طلبها، يف مجع البيانات الالزمة للتعاون الدويل، والعمل، حيثما يكون مناسبا، على إنشاء قواعد 

بيانات حلفظ تلك املعلومات؛

أن تستخدم األدوات والربامج املوجودة حاليا، مبا يتوافق مع تشريعاهتا الوطنية، من أجل  )د(   
تعزيز عمليات تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية، من خالل مجع املعلومات واالستفادة من موارد 
املساعدة القضائية، مبا يف ذلك املوارد املتاحة باالتصال احلاسويب املباشر، كأدلة العناوين واالستمارات 

النموذجية واملبادئ التوجيهية واألدلة اإلرشادية؛

على  الدول  مساعدة  بغية  العمل  وحلقات  التدريبية  الربامج  تنظيم  على  تشّجع  أن  )ه(   
التعّرف على النظم القانونية املختلفة فيما بينها، وتعزيز عالقات العمل فيما بني النظراء من أجل تسهيل 

تنفيذ طلبات التماس املساعدة، وبناء الثقة فيما بني السلطات املركزية؛

التدريب  توفري  يف  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب  دور  تدعِّم  أن  )و(   
وتسهيل تنظيم املنتديات املعنية حبل املشاكل، تسليما حباجة الدول إىل التآلف مع النظم القانونية املختلفة 

فيما بينها، وإىل إنشاء عالقات عمل جديدة أو تعزيز العالقات القائمة بينها وبني نظرياهتا؛

للمقتضيات  االمتثال  كفالة  بغية  االقتضاء،  حسب  الوطنية،  التشريعات  تراجع  أن  )ز(   
بني  فيما  املعلومات  تبادل  على  للتشجيع  وكذلك   ،1988 عام  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  القانونية 
على  التعاون  من خالل  وذلك  البحر،  طريق  عن  باملخدرات  باالجتار  يتعلق  فيما  املختّصة  السلطات 

الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

أن حتّدد تبعات ومسؤوليات خمتلف كيانات النقل البحري، وتعزيز التعاون مع الرابطات  )ح(   
والنقابات التجارية واملهنية، مبا يّتسق مع اآلليات الدولية القائمة حاليا، وفقا لتشريعاهتا الوطنية.
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