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 لجنة المخدرات
 الدورة الخامسة والستون 

 2022آذار/مارس   18-14  ،فيينا
 *)ج( من جدول األعمال المؤقت 5البند  

تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات: 
 الدولية لمراقبة المخدرات الهيئة

  

   
ورقة اجتماع مقدمة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بعنوان: "معدات صنع    

وثيقة توعية وإرشاد   :1988من اتفاقية سنة    13المخدرات غير المشروع والمادة  
 ** من أجل صناع السياسات"

  

 ملخص 
االستىرشتاد بها فب بذل جهود   توفر هذه الوثيقة خيارات وتدابير ونهج وأدوات شتى  من أج  

منع تستتترال الم دات الرتتتروراة ل تتتنع  تهدف إل   عل  صتتت يد الستتتياستتتات الدولية  واتخاذ إجراءات 
والى اون عل     ،1988من اتفاقية ستتتتتنة    13لىطبيق ال ملب للمادة  ل  ات زاز   ،المخدرات غير المشتتتتترو 

 تحقيق هذه الغاية.
الجيدة الىب جم ت فب إطار ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلة من  وتستتتتتتتتتىند الوثيقة إل  الم لومات والممارستتتتتتتتتات 

اجىمتاعتات الخبراء الىب عقتدتهتا الهيلتة التدوليتة لمراقدتة المختدرات، وال  أوجتم الىشتتتتتتتتتتتتتتا تم مع الخيتارات 
المىاحة للى تتتدن النىشتتتار المواد الييميارية غير المجدولة والستتترر. المحورة. وامان للحاومات أن  

  نحو يناستتتل األحوال فب بلدانها واماانية الىطبيق ، الىب صتتتممت علتنظر فب اإلرشتتتادات المقدمة
 فب إطار تشرا اتها الداخلية.

  
  

 __________ 

 * E/CN.7/2022/1. 
 هذه الوثيقة صادرة دون تحرار رسمب. ** 

http://undocs.org/E/CN.7/2022/1
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مة واستعراض  - أول    للتطورات  مقد ِّ
ال سبي  إل  صنع ال قاقير المخدرة والمؤثرات ال قلية والمؤثرات النفسانية الجديدة والسرر.   ورة سراة دون   - 1

وم دات. وعل  الرغم من أن السلطات فب جميع أنحاء ال الم تركز منذ فىرة طوالة عل   اسىخدام مواد كيميارية وعقاقير  
، فإن اهىماما أق   اثير قد ُأولب  1988من اتفاقية سنة  12مراقدة المواد الييميارية، عمر  األحاام الواردة فب المادة 

   والى اون عل  ال  يد الدولب فب تلك الجهود. من تلك االتفاقية، الىب توفر أساسا لل م   13للم دات والمواد وللمادة  

إل    -2 االهىمام  جذب  عل   ت م   )الهيلة(  المخدرات  لمراقدة  الدولية  الهيلة  أخذت  األخيرة،  السنوات  وفب 
اتفاقية سنة    13 المادة للمخدرات.   1988من  المشرو   لل نع غير  الى دن  تيميلية فب مجال  أداة  بوصفها 
الف     وقد فب  ال المب  ال  يد  عل   وم الجىها  المسألة  بهذه  الىوعية  الحاجة  عل   الروء  الهيلة  سلطت 

 . ( 1)2019المواضي ب من تقرارها السنون عن السرر. ل ام 

  62/4، القرار  2019واعىمدت لجنة المخدرات، خرل دورتها الثانية والسىين الم قودة فب آذار/مارس   -3
إ الحاومات  يدعو  للمادة  الذن  ال ملب  الىطبيق  فب  الىوسع  وتسرال   13ل   تجارة  لمنع  مناسدة  تدابير  واتخاذ 

توجيهية لمنع  ا و   ،الم دات المسى ملة فب صنع المخدرات غير المشرو  أيرا عل  وضع مدادئ  الهيلة  شجع 
المادة   تسرابها فب سياق  والىحقيق فب حاالت  المشرو   المخدرات غير  الم دات ألغراض صنع  .  13تسرال 

، وهب مىاحة  2020وصدرت هذه المدادئ الىوجيهية فب الدورة الثالثة والسىين للجنة، الم قودة فب آذار/مارس  
 . ( 2) للسلطات الوطنية المخى ة عل  الموقع الشداب اآلمن للهيلة  جميع لغات األمم المىحدة الست

 
 

 والنهج الممكنة   الخيارات والتدابير  - ثانيا  
المدادرات المنفذة للى دن السىخدام المواد الييميارية فب صنع المخدرات غير المشرو ،  عل  غرار   ض   - 4

تيون طوعية   يمان  الدولب وقد  أو  المى لة  الم دات اتخاذ إجراءات عل  ال  يدين الوطنب  المدادرات  تشم   أن 
إن اخىرف األحوال القطراة  إلزامية فب طا  ها. وفب حين أن مسار ال م  المفر  هو اتدا  نهج دولب منسق، ف  أو 

قد يسىلزم اتدا  نهج مخىلفة. ف ل  سبي  المثال، سوف تخىل. االحىياجات تد ا لما إذا كان البلد ي نع   ض الم دات  
 الم ينة أو يسىوردها من أج  اسى ماالت مشروعة أو ما إذا كان يركز عل  تجديد الم دات المسى ملة. 

ييم األحوال فب بلدانها من حيث مدى استتتتتتتتتتتتى مال المواد والم دات ولذلك ستتتتتتتتتتتتىحىاج ك  حاومة إل  تق -5
ومخاطر تسترابها. ومن شتأن هذه الىقييمات أن تستاعدها عل  ت تميم أو اخىيار أنستل الىدابير الوطنية المىوافقة 

 مع المسؤوليات الدولية لبلدها فب عالم تسوده ال ولمة.

لمنع تسرال المواد والم دات ألغراض صنع المخدرات غير وال يافب فب غالل األحيان اتخاذ تدبير واحد   -6
يندغب   الىب  المىياملة فب هذا الشأن. أما تحديد الم دات  القليلة  الىدابير  يلزم اتخاذ مجموعة من  المشرو  ب  

 رصدها أو تنظيمها أو الىركيز عليها  طراقة أخرى، فهو تحد آخر. 

الخيارات   -7 الىالية  ال امة. وتلخص األقسام  للسياسات  المسىوى ال راض  والنهج المطروحة عل   والىدابير 
 وترد إرشادات أكثر عملية فب المدادئ الىوجيهية المى لقة  الم دات المشار إليها أعره. 

 
 

 __________ 

  (1 ) www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL_REPORTS/2019/EN/Report_Breakdown/09_ 

Article_13_of_the_1988_Convention_as_a_complementary_tool_in_addressing_illicit_drug_manufacture.pdf . 
 (2) www.incb.org/incb/en/precursors/materials-and-equipment.html. 

http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL_REPORTS/2019/EN/Report_Breakdown/09_%20Article_13_of_the_1988_Convention_as_a_complementary_tool_in_addressing_illicit_drug_manufacture.pdf
http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL_REPORTS/2019/EN/Report_Breakdown/09_%20Article_13_of_the_1988_Convention_as_a_complementary_tool_in_addressing_illicit_drug_manufacture.pdf
https://www.incb.org/incb/en/precursors/materials-and-equipment.html
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 الخيارات المطروحة على الصعيد الدولي -ألف 
المادة   -8 اتفاقية سنة    13تدعو  تىخذ    1988من  تدابير لمنع الدول األطراف إل  أن  "ما تراه مناسدا من 

االتجار  المواد والم دات وتحوا  اسى مالها إل  إنىاج أو صنع المخدرات والمؤثرات ال قلية   ورة غير مشروعة، 
 وتى اون لىحقيق هذه الغاية".

رات  والية للحاومات لمنع تجارة وتسرال المواد والم دات ألغراض إنىاج المخد  13ومن ثم، توفر المادة   -9
من االتفاقية إطارا للجهود الوطنية الرامية إل  الى دن   3وصن ها   ورة غير مشروعة. وبالمث ، توفر المادة  

ل نع الم دات أو نقلها أو توزا ها السىخدامها فب أغراض غير مشروعة وتجرام تلك األف ال  موجل القوانين  
المسىخَدمة فب المخىبرات غير المشروعة داخ  إقليم الطرف . وال تى لق هذه األحاام  الم دات  ( 3) الداخلية لي  بلد

ر من إقليم الطرف إل  بلدان أخرى وُتسىخَدم فب   ات الىب ُتهرَّب أو ُت دَّ فحسل، وانَّما تشم  أيرا المواد والم دَّ
 من الشروح(. 3-13مخىبرات غير مشروعة فب تلك البلدان )انظر أيرا الفقرة 

أداة ف الة    1988من اتفاقية سنة    3إل  جانل المادة    13مات فب تطبيق المادة  ومن ثم، قد تجد الحاو  - 10
 فب هذا الشأن.

 
 

 الخيارات المطروحة على الصعيد الوطني -باء 
كما هو الحال  النسدة لرصد المواد الييميارية، تواجم الحاومات تحديات مماثلة عندما يى لق األمر  إيجاد   - 11

لم دات إل  قنوات غير مشروعة مع ضمان توافرها لألغراض المشروعة  النظر إل  نهج مىوازن لمنع تسرال ا
 اسىخداماتها المشروعة الواس ة النطاق.

ع الحاومات عل  أخذ الخيارات الىالية فب االعىدار عل  أساس الىشرا ات الوطنية.  - 12  وتشجَّ
 
 

 القطاعين العام والخاص( التعاون الطوعي مع القطاع الخاص )الشراكات بين   - 1 

اتفاقية   - 13 والثانب من  األول  الجدولين  فب  المدرجة  يى لق  المواد  فيما  الخاص  القطا   مع  الى اون  نجاح  ثبت 
" عل  الم دات وكذلك لىحديد  زبونك   اعرف " وكذلك فيما يى لق  المواد غير المجدولة. وامان تطبيق مبدأ   1988 سنة 

الطلبيات المشبوهة واإلبرغ عنها. وامان أن تطبق أيرا عل  صناعة الم دات المدادئ الىوجيهية الحالية الخاصة  
، جندا إل  جنل مع  ( 4)  قطا  ال ناعة،  ما يشم  المدادئ الىب أعدتها الهيلة  شأن الى اون مع ال ناعات الييميارية 

 . ( 6) ، ( 5) ب توفرها الهيلة فب هذا الشأن الموارد األخرى الى 

ومن المهم م رفة طبي ة ونطاق ال ناعات وجهات الىشغي  الشرعية المنخرطة فب أنشطة توراد أو تيييف   - 14
تجارة الم دات المحىم  أن تهم المىجران حى  يىسن  اجىذاب الشركاء المناسبين فب مجال صناعة الم دات من   أو 

 __________ 

ع البند ’3من المادة  1‘ من الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 2تنسحل هذه األحاام عل  حيازة المواد أو الم دات )البند ’ (3)  ‘ 5(. وُاوس ِّ
الىجرام لىشم  عل  الىوالب تنظيم أو إدارة ، أحااَم 3من المادة  1‘ من الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 4الفقرة الفرعية )أ(، والبند ’ من
أو الىواطؤ عل  ارتيابها  3تموا  أن من هذه الجرارم، واالشىراك أو المشاركة فب ارتياب أية جرارم من وص عليها فب المادة  أو
 الشرو  فيم أو تسهيلم.  أو

 (. 2013)مع إضافة عام   2009رية، مدادئ توجيهية  شأن صوغ مدونة طوعية تخص الممارسات فب ال ناعة الييميا (4) 
ملحوظات عملية من أج  تنفيذ المدادئ الىوجيهية ال ادرة عن الهيلة الدولية لمراقدة المخدرات  شأن صوغ مدونة طوعية تخص  (5) 

 . 2015الممارسات فب ال ناعة الييميارية، 
رية تيىسل الطا ع الرسمب  موجل مذكرة تفاهم بين الحاومة وضع وتنفيذ مدونة طوعية للممارسات فب ال ناعة الييميا - دلي  سراع (6) 

 . 2015والقطا  الخاص، 
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المحىملين لدى   ع الحاومات عل  تحديد واسىق اء أصحاب الم لحة  ثم، تشجَّ أج  الى اون فب هذا األمر. ومن 
الجمل  وتجار  والمسىوردين/الم دران،  الم ن ين،  )مث   الخاص  اللوجسىيين،  القطا   والموزعين/الشركاء  ة، 

الم دات، والمنظمات الفرعية، وجميع موزعب الم دات الم نوعة حسل الطلل والمسى ملة(، وال م  مع   ومجددن 
غرف الىجارة. واندغب أيرا الدحث عن أن را طات )تجاراة( مىخ  ة موجودة ذات صلة  الم دات ألن هذه الييانات  

وأثن  المهمة.  تيسر  أن  اإلنىرنت  يمان  اسىخدام  يمان  الم دات،  صناعة  مجال  فب  المناسبين  الشركاء  تق ب  اء 
الوال الواضحة"( كنقطة مرجعية مفيدة، حيث يمان ال ثور عل  عدة منشورات عن الم دات عل  مخىل.   )"شداة 

 من ات الىجارة اإلليىرونية. 

د ياون من المفيد أيرا تحديد مدى إساءة  وال  جانل تحديد الدوارر الم نية الشرعية فب قطا  ال ناعة، ق  - 15
اسىخدام الم دات المسىمدة منها، داخليا وكذلك دوليا. ومن المهم  ماان إجراء تحقيقات اقىفارية عل  ال  يد الدولب  
وتدادل نىارجها عبر الحدود من أج  الح ول عل  الم لومات الرزمة لل م  عل  ال  يد الداخلب. وامان للحاومات  

دات وأوسام الم دات من أج  زاادة ت زاز  ودوارر   ال ناعة أن تى اون وتفير فب آليات تحد من سهولة تغيير محد ِّ
 الىحقيقات االقىفارية وتحديد م ادر الم دات. 

وتوطيد الشراكات بين القطاعين ال ام والخاص من شأنم أن يساعد أيرا عل  الىوسع فب الىرواج السىخدام   - 16
الوعب والحس فب هذا الشأن، مث  قارمة الرصد الدولب للم دات المسىخدمة فب صنع المخدرات    أدوات مىنوعة إلذكاء 

 أدناه(.   3غير المشرو  )انظر القسم  
 
 

 تنظيم التجارة الداخلية و/أو الدولية في المعدات  - 2 

للم دات المحىم   يمان أن يساعد أيرا عل  الحد من أن عمليات نق  داخلية و/أو دولية غير ضروراة  - 17
أن تهم المىجران دون إعاقة اسىخداماتها المشروعة وال إضافة أعداء إداراة ال لزوم لها عل  تلك االسىخدامات 
اتدا  نهج تنظيمب. وسيى ين عل  هذا النهج أن يحدد الم دات الىب سىخرع للوارح الىنظيمية والشروط الىب 

ألصحاب الم لحة   14. وامان لرسىق اء المقىرح فب الفقرة  سىنطبق عل  الم امرت المى لة بىلك الم دات
المحىملين واسى راض الىجارة الدولية فب الم دات األساسية فب هذا الشأن أن يوفرا مؤشرا عل  األشياء واألنشطة  

 المحددة الىب يمان النظر فب تنظيمها )مث  الىجارة الدولية و/أو الروا ط الداخلية(. 

ع الحاو  - 18 مات عل  وضع عقوبات إداراة أو جنارية مناسدة لدعم الىنظيم الرقابب للم دات ذات ال لة.  وُتشجَّ
أدناه(    4وسيساعد وضع رموز فرادة لم دات مخىارة ضمن رموز الى رافات الجمركية ) الوص. الوارد فب القسم  

 فب تنفيذ هذه اللوارح الىنظيمية فيما يى لق  الىجارة الدولية.
 
 

 قائمة الرصد الدولي للمعدات المستخدمة في صنع المخدرات غير المشروع  - 3 

يمان أن يغدو رصد الم دات أكثر ف الية  الىركيز عل  عناصر م ينة. وعل  غرار القارمة المحدودة للمواد   - 19
أن تشم  قارمة    غير المجدولة الخاض ة لمراقدة دولية خاصة، الىب وض ت لىلبية الحاجة إل  اتدا  ُنهج مرنة، يمان 

الرصد الدولب للم دات )قارمة الرصد الدولب(   ض أصناف الم دات ذات األهمية الدولية الىب توجد أدلة قواة عل   
 اسىخدامها فب صنع ال قاقير المخدرة والمؤثرات ال قلية والسرر./وموادها الوسيطة   ورة غير مشروعة.  

لقارمة الرصد الدولب عل  الحاومات وأتاحىها أيرا عل  موق ها الشداب  وقد وزعت الهيلة اإلصدار األول   - 20
اآلمن. وسوف تى هد الهيلة القارمة وتوالب تحديثها حسل االقىراء. وامان للسلطات المخى ة أن تىوسع فب الىرواج  

 ت غير مشروعة. لها من خرل شراكات بين القطاعين ال ام والخاص، ومن ثم تسهم فب منع تسرال الم دات إل  قنوا 
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 تصنيفات النظام المنسق  - 4 

يوفر اسىخدام رموز النظام المنسق، المسىند إل  نظام الى نيف الذن وض ىم منظمة الجمارك ال المية،   - 21
أداة تحقق حدا أدن  من الرصد الف ال للىجارة فب الم دات ومن إماانية الى رف إزاء الشحنات المشروعة فب 

و إساءة اإلعرن عنها. غير أن م ظم الم دات األساسية لم تخ ص لها   د فب الوقت  حال االشىداه فيها أ
الحالب رموز فرادة فب النظام المنسق، وهب مدرجة ضمن مجموعات أكبر من مواد مى لة بها. وهذا يج   رصد 

من أج  إدخال    هذه الم دات  الغ ال  وبة. وقد شرعت الهيلة فب إجراء مناقشات مع منظمة الجمارك ال المية
 بنود فرعية فرادة جديدة لم دات مخىارة. واندغب للحاومات المهىمة أن تنظر فب دعم هذه ال ملية.

الى نيفات الجديدة فب   - 22 ال المية، سياون إدخال  الدورة االسى راضية لمنظمة الجمارك  وبالنظر إل  مدة 
ولب عملية مىوسطة األج ، ومن ثم ُتشجع الحاومات النظام المنسق )رموز أو بنود فرعية جديدة( عل  ال  يد الد

الماون من سىة أرقام مع  المنطبق  الدولب  الى جي  بوضع رموز وطنية  اسىخدام الرمز  فب ذات الحين عل  
 إضافة رقمين أو أرب ة أرقام إليم لىبيان مقىرياتها الوطنية، حيثما أمان. 

 
 

 يأمثلة على النهج المتبعة على الصعيد الوطن -5 

عل  الموقع الشداب للهيلة مسىودعا للنهج والممارسات الفرل    ( 7) يوفر القسم الم نون "المواد والم دات" - 23
. والقارمة ليست شاملة واجرن تحديثها كلما أتيحت  1988من اتفاقية سنة  13الوطنية القارمة  شأن تنفيذ المادة 

إضافية م لومات  الفرل ( 8)للهيلة  وممارساتها  نهجها  من  الى راف  المزاد  عل   الحاومات  جميع  وتشجَّع   . 
 للمساعدة عل  توسيع المسىود  وزاادة فاردتم ال ملية.

 
 

 خيارات للتعاون الدولي -جيم 
 تبادل المعلومات الستخبارية والعملية واألدوات  - 1 

المخدرات   - 24 إنىاج  فب  ُتسىخدم  الىب  المىخ  ة  الم دات  وال ملية عن  الم لومات االسىخداراة  تدادل  إن 
فب صنع صن ها   ورة غير مشروعة هو   أو الم دات  تلك  اسىخدام  منع  لل م  عل   الهامة  المقومات  أحد 

الم لومات االسىخداراة بهدف تحديد   بىدادلالمخدرات غير المشرو . واألمر مى    قيام أجهزة إنفاذ القانون  
  ودرء رية(  أوجم ال لة بين الحاالت المخىلفة وجمع األدلة الرزمة إلقامة الدعوى ) ما فب ذلك الدعاوى غير الجنا

الهيلة  الف   لهذا  النسدة  ظهور حاالت فب المسىقب  مى لة  الم دات تسىخدم أساليل عم  مماثلة. وتروج 
للسرر. الييميارية عن طراق مشرو  "برازم" ومشرو  "كوهيجن"، وبمساعدة نظام اإلخطار  حوادث السرر. 

  13ت المى لة  الم دات. وتوفر أحاام المادة  )نظام "بياس"( الذن وسع نطاق هذا ال م  ليشم  أيرا الحاال 
 .( 9)أساسا للىحقيق فب هذه الحاالت والقيام  ال مليات المشىركة

الم لومات   - 25 لىدادل  للهيلة  الىا ع  "بياس"  نظام  الدولب، يشجع كذلك عل  اسىخدام من ة  الى اون  ومن حيث 
االسىخداراة وغيرها من الم لومات عن الحوادث المى لقة  الم دات. وامان  اإلضافة إل  ذلك أن تى اون الحاومات  

ل  اسىحداث قاعدة بيانات عالمية يمان الدحث فيها  والمنظمات اإلقليمية والدولية المهىمة من أج  مواصلة ال م  ع 

 __________ 

 (7) www.incb.org/incb/en/precursors/materials-and-equipment.html. 
كلما توافرت م لومات   اىرمن حاليا م لومات مقدمة من أسىراليا وألمانيا وكندا والماسيك والواليات المىحدة األمرااية. وسيجرن تحديثهت (8) 

 فب هذا الشأن.
 .11-13الفقرة ؛ 1988من اتفاقية سنة  13شروح المادة  (9) 

http://www.incb.org/incb/en/precursors/materials-and-equipment.html
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عن الردطيات والمربوطات من الم دات الرريسية، مث  آالت صنع األقراص. واندغب لها أيرا أن تى اون عل  دفع  
 عجلة الىقدم فب تطوار الىينولوجيات الرزمة، مث  بنوك ال ور وأدوات الى رف عل  ال ور.  

ع الحاومات عل    - 26 ت زاز الى اون عبر الحدود  شأن الحوادث المى لة  الم دات،  ما يشم  إبرغ  وتشجَّ
نظيراتها فب بلدان ال بور والمق د  الشحنات ال ادرة الىب تحون م دات من هذا القبي  تشىدم فب أمرها حى  

بلدان المق د تىمان السلطات هناك من الىحسل لها واتخاذ إجراءات  شأنها. وقد تىيح الىشرا ات الوطنية فب  
للسلطات أن تنخرط فب إجراءات إلنفاذ القانون فب   ض الحاالت. والغرض من مسىود  النهج الوطنية، المىاح 
 للمسؤولين الحاوميين عل  الموقع الشداب للهيلة، هو توفير م لومات لرسىرشاد بها فب مث  هذه اإلجراءات.

 
 

 الحاجة إلى التدريب المتخصص  - 2 

لرتتتتتتمان تمانهم من الى رف  شتتتتتتا    ىهموتوعي لموظفب إنفاذ القوانين  قد يلزم توفير تدرال مىخ تتتتتتص  -27
صتحيح عل  المواد المشتبوهة الىب ي ثرون عليها خرل األنشتطة الىب ينهرتون بها فب خرتم ال مليات المى تلة  

ات فب الدورات الىدرابية  المخدرات. واندغب، حيثما أمان، إدراج أنشتتتتتتتتتتتتتتطة للىوعية وبناء القدرات  شتتتتتتتتتتتتتتأن الم د
القتارمتة، مثت  التدورات الىتدرابيتة عل  أنشتتتتتتتتتتتتتتطتة الىحقيق المى لقتة  تالمخىبرات الستتتتتتتتتتتتتتراتة. وتوجتد عتدة فرص مىتاحتة  

 للىدرال فب هذا الشأن.
 


