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   الفصل األول  
اختاذ  الس االقتصادي واالجتماعيمن املسائل اليت تستدعي   

    أو اليت وجه إليها انتباه السإجراء بشأا
  مشاريع قرارات مقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي العتمادها -ألف 

توصــي جلــنة املخــدرات الــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد مشــاريع القــرارات   –١
 :التالية

  
 مشروع القرار األول 
حة املخدرات غري املشروعة واملسائل اتفاق باكو بشأن التعاون اإلقليمي على مكاف 

  رؤية من أجل القرن احلادي والعشرين: ذات الصلة
 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورــا االســتثنائية    إذ يســتذكر  
ض الطلــب عــلى  وخطــة العمــل لتنفــيذ اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــ  )1(العشــرين،
 والـــتدابري الالزمـــة لـــتعزيز الـــتعاون الـــدويل عـــلى مواجهـــة مشـــكلة املخـــدرات  )2(املخـــدرات

 )3(العاملية،

 /األول كـــانون ٩ املـــؤرخ ،٥٣/١١٥قـــرارات اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر أيضـــا  
 املؤرخ  ،٥٥/٦٥، و ١٩٩٩رب  ـديسم/ون األول ـ كان ١٧ املؤرخ   ،٥٤/١٣٢، و ١٩٩٨ رـديسـمب 

، ٢٠٠١ديسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ،٥٦/١٢٤، و ٢٠٠٠ديسـمرب   /ن األول  كـانو  ٤
، الـيت أكّـدت فـيها اجلمعية على أمهية          ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/١٧٤و

ــاملخدرات واملســائل ذات الصــلة يف الشــرقني      ــية باالجتــار غــري املشــروع ب اللجــنة الفرعــية املعن
 اهليـئات الفرعـية األخـرى الـتابعة للجنة     ، فضـال عـن  ة املخـدرات األدىن واألوسـط الـتابعة للجـن    

 ؛املخدرات

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (1) 
 .٥٤/١٣٢ اجلمعية العامة  مرفق قرار (2) 
 . ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة د إ (3) 
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 ٥٥/٦٥ و ٥٤/١٣٢ و ٥٣/١١٥ أن اجلمعيـة العامــة، يف قراراــا       وإذ يستذكر كذلك   
 ، ٢٠٠٣ديســــمرب / كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ،٥٨/١٤١قــــراريها و ٥٧/١٧٤ و٥٦/١٢٤و
اللجـنة الفرعية واهليئات   عتشـج  قـد    ،٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ،٥٩/١٦٣و

ــتابعة للجــنة   ــيمي   املخــدرات الفرعــية األخــرى ال ــتعاون اإلقل ــز ال عــلى مواصــلة اإلســهام يف تعزي
 ن للجمعية،ووالدويل، آخذة يف االعتبار النتائج اليت توصلت إليها الدورة االستثنائية العشر

ــيه / متــوز٢١، املــؤرخ ١٩٩٧/٣٩قــراره وإذ يســتذكر   اتفــاق "املعــنون ، و١٩٩٧يول
بــاكو بشــأن الــتعاون اإلقلــيمي عــلى مكافحــة زراعــة املخــدرات واملؤثــرات العقلــية وســالئفها  

 ،"وإنتاجها واالجتار ا وتوزيعها واستهالكها على حنو غري مشروع

بـأن اتفـاق بـاكو بشـأن الـتعاون اإلقلـيمي عـلى مكافحـة املخـدرات غري             واقتـناعا مـنه      
رؤية من أجل القرن احلادي والعشرين، سوف يعزز التعاون         : ات الصـلة  املشـروعة واملسـائل ذ    

 الشرقني األدىن واألوسط، على مكافحة االجتار باملخدرات يف منطقة

باتفاق باكو بشأن التعاون اإلقليمي على مكافحة املخدرات غري         حيـيط عـلما      -١ 
 ــذا  نصــهرين، املــرفقرؤيــة مــن أجــل القــرن احلــادي والعشــ: املشــروعة واملســائل ذات الصــلة

 القرار؛

الدول األعضاء على اختاذ التدابري املناسبة ملكافحة االجتار غري املشروع            حيـثّ  -٢ 
ــيمي عــلى مكافحــة        ــتعاون اإلقل ــاكو بشــأن ال ــا التفــاق ب ــية، وفق ــرات العقل ــاملخدرات واملؤث ب

عــن جلــنة أن يف هـذا الشــ املخـدرات غــري املشــروعة واملسـائل ذات الصــلة والقــرارات الصــادرة   
املخـدرات والـس واالقتصـادي واالجـتماعي واجلمعـية العامـة، مبـا يـتفق مـع قوانينها الوطنية                

  املخدرات؛ملراقبةوأحكام املعاهدات الدولية 

 مجــيع الــدول األعضــاء ووكــاالت مــنظومة   أن يــبلّغإىل األمــني العــام يطلــب  -٣ 
هـا مـن املـنظمات احلكومية الدولية ذات         هيـئاا املعنـية وغري    سـائر   األمـم املـتحدة املتخصصـة و      

 بشـأن الـتعاون اإلقلـيمي عـلى مكافحـة املخدرات غري املشروعة واملسائل             الصـلة باتفـاق بـاكو     
 .ذات الصلة
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 املرفق 
 
اتفاق باكو بشأن التعاون اإلقليمي على مكافحة املخدرات غري املشروعة واملسائل  

  عشرينرؤية من أجل القرن احلادي وال: ذات الصلة
لي الدول األعضاء يف اللجنة الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدرات           حنـن، ممثّـ    

 واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط،
 ١٦ إىل ١٢إبـان الـدورة األربعـني للجنة الفرعية، املعقودة يف باكو من     وقـد اجتمعـنا      

 بـاكو بشأن التعاون اإلقليمي على مكافحة        يف اتفـاق  ، مـن أجـل الـنظر        ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 
 رؤية من أجل القرن احلادي والعشرين،: املخدرات غري املشروعة واملسائل ذات الصلة

ــبارنا    ــا      وإذ نضــع يف اعت ــة يف دور ــية العام ــتمدته اجلمع ــذي اع ــالن السياســي ال اإلع
لتوجيهية خلفض الطلب   وخطـة العمـل لتنفـيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ ا          )4(االسـتثنائية العشـرين   

والـتدابري الالزمـة لـتعزيز الـتعاون الـدويل عـلى مواجهـة مشـكلة املخدرات                  )5(عـلى املخـدرات   
 )6(العاملية،

/  متــوز٢١، املــؤرخ ١٩٩٧/٣٩قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي  وإذ نســتذكر  
ة املخدرات  اتفـاق بـاكو بشـأن الـتعاون اإلقليمي على مكافحة زراع           "املعـنون   ، و ١٩٩٧يولـيه   

ــا واســتهالكها عــلى حنــو غــري         ــا وتوزيعه  ــتاجها واالجتــار ــية وســالئفها وإن ــرات العقل واملؤث
 ،"مشروع

 ٢٢، املــؤرخ ٢٠٠٥/٢٤قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي  وإذ نســتذكر أيضــا  
 تقـدمي الدعـم إىل أفغانستان دف كفالة التنفيذ الفعال خلطتها          "املعـنون   ، و ٢٠٠٥يولـيه   /متـوز 

 ،"اخلاصة مبكافحة املخدرات

ــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي   وإذ نســتذكر فضــال    ، ٢٠٠٥/٢٦ عــن ذلــك ق
تقــدمي املســاعدة الدولــية إىل الــدول املــتأثّرة بعــبور  "املعــنون ، و٢٠٠٥يولــيه / متــوز٢٢املــؤرخ 

 ،"املخدرات غري املشروعة

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (4) 
 .٥٤/١٣٢مرفق قرار اجلمعية العامة  (5) 
 . ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة د إ (6) 
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خطط ألجـل تنفـيذ    اإلضـافية  البـيان الـوزاري املشـترك والـتدابري    وإذ نضـع يف اعتـبارنا      
 خــالل اجلــزء العمــل املنبــثقة عــن الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية العامــة الــيت اعــتمدت   

 )7(لجنة املخدرات،ل السادسة واألربعني الوزاري من الدورة

خمــتلف قــرارات األمــم املــتحدة وتوصــياا األخــرى، مبــا يف ذلــك قــرار    وإذ نســتذكر  
 وتوصيات اهليئة الدولية    ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/١٦١اجلمعـية العامـة     

 اتمع الدويل أن يدعم     إىل اليت تطلب    )8(،٢٠٠٤ملراقـبة املخـدرات الـواردة يف تقريـرها لعـام            
ــري        ــاملخدرات غـ ــار بـ ــيون واالجتـ ــخاش األفـ ــزراعة خشـ ــتها لـ ــتان يف مكافحـ ــة أفغانسـ حكومـ

 ،نياملشروع

إلثناســنوي الثالــث لــلمدير التنفــيذي ملكتــب األمــم املــتحدة بالــتقرير اوإذ حنــيط عــلما  
 )9(املعـين بـاملخدرات واجلـرمية بشـأن تنفـيذ نـتائج الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامة                    

وغـريه مـن الـتقارير ذات الصـلة اليت قُدِّمت إىل جلنة املخدرات يف دورا الثامنة واألربعني، مبا      
 والتقرير عن الوضع العاملي     )10(لعاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدرات    فـيها الـتقرير عـن الوضـع ا        

 )11(فيما يتعلق بتعاطي املخدرات،

إزاء انتشــار تعــاطي املخــدرات يف مــنطقة الشــرقني األدىن     وإذ يســاورنا بــالغ القلــق    
 واألوسط وما له من آثار على الشباب وأجيال املستقبل،

 الـزراعة غـري املشـروعة للمحاصـيل املخـدرة      تـزايد  إزاءوإذ يسـاورنا بـالغ القلـق أيضـا      
املــنطقة وإنــتاج املخــدرات واالجتــار ــا عــلى حنــو غــري مشــروع، ممــا يشــكل خطــرا عــلى بنــية  

 ،واقتصاديا واجتماعيا اسياسيواستقرارها 

الـتهديد اخلطـري واملتـنامي الـذي تشـكله اجلماعـات اإلجرامية املنظمة              وإذ يـثري جزعـنا       
األشكال األخرى للجرمية املنظمة وما     شـىت   جتـار بـاملخدرات وغسـل األمـوال و        املـتورطة يف اال   

 اجلماعات اإلرهابية،بهلذه اجلماعات من روابط حمتملة، بل وفعلية يف بعض احلاالت، 

                                                           
 .A/58/124 ألف من الوثيقة  –لباب ثالثا ا (7) 
 .A.05.XI.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (8) 
 (9) E/CN.7/2005/2و Add.1 إىل Add.6. 
 (10) E/CN.7/2005/4. 
 (11) E/CN.7/2005/3. 
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غـري املشـروع يشكّل يف عدد من البلدان عقبة كربى           املخـدرات   نـتاج   إأن  وإذ نـدرك     
 تماعية والسياسية املستدامة،تعترض طريق التنمية االقتصادية واالج

دة األوجــه الــيت تواجهــا الــدول الواقعــة عــلى  يات املــتعدالــتحدوإذ نــأخذ يف احلســبان  
غري املشروعة  دروب االجتـار الدولـية وآثـار االجتـار بـاملخدرات املترتـبة عـلى مـرور املخدرات                   

  ذات الصلة وتعاطي املخدرات،ائمدول العبور، ومنها اجلرأقاليم عرب 

باحلاجـة إىل اختـاذ املـزيد من التدابري العاجلة ملكافحة الزراعة غري املشروعة              وإذ نسـلّم     
ينتهز اليت  ناطق  املللمحاصـيل املخـدرة وإنـتاج املخدرات واالجتار ا على حنو غري مشروع يف               

صراع أو  أقالـيم فـيها تشـكو من        املـتجرون بـاملخدرات واجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة وجـود             
  أخرى لالضطالع بأنشطة غري مشروعة،أوضاعو احتالل أجنيب أو حرب أ

احلاجــة األساســية إىل تدعــيم الــتعاون الــدويل واإلقلــيمي ودون  وإذ نضــع يف اعتــبارنا  
لدول على التصدي بفعالية لالجتار باملخدرات وعلى بلوغ        ا اتاإلقلـيمي الرامي إىل تعزيز قدر     

االســتثنائية العشـرين ليــتم بلوغهــا  يف دورـا  العامــة جلمعـية  االغايـات واألهــداف الـيت وضــعتها   
 ،٢٠٠٨حبلول عام 

 عــلى مــبدأ تقاســم املســؤولية وضــرورة قــيام مجــيع الــدول بــترويج  ر التأكــيد وإذ نكــر 
  جوانبها،ها جبميعاإلجراءات الالزمة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية وتنفيذ

    دة  إجراءات  اختاذ  بأن  ا  واقتـناعا مـنجيدة التنسيق مها   وخطط وطنية شاملة    ع  وضوحمد
أكـثر الوسـائل فعالـية يف مكافحـة املشاكل املتعلقة باملخدرات غري املشروعة وما يتصل ا من                  

 جرائم،

 :اتفقنا على ما يلي  
 التعاون بني أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات

رات  االســـتراتيجيات املنســـقة ملكافحـــة املخـــدتدعـــيمنعـــيد تأكـــيد التزامـــنا ب -١ 
 االجتـار بـاملخدرات، ونشـجع يف هـذا الصدد على وضع تدابري ملنع      ملواجهـة  املوحـدة    تدابريوالـ 

وقمــع االجتــار بــاملخدرات وخفــض الطلــب غــري املشــروع علــيها يف دول العــبور وتنفــيذ هــذه  
الــتدابري بفعالــية وزيــادة تعزيــزها، كمــا نشــجع عــلى الــتعاون يف جمــاالت مــثل مراقــبة احلــدود    

املسـاعدة القانونـية وإنفـاذ القانون، مبا يف ذلك التسليم املراقب، وتبادل املعلومات بني             وتـبادل   
 .دول العبور وبلدان املقصد وبلدان املنشأ
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 ملكافحـة االجتـار باملخدرات يف       ة موحـد  تدابـري يف سـياق العمـل عـلى اعـتماد           -٢ 
ار غــري املشــروع بــاملخدرات املعنــية باالجتــ املــنطقة، ينــبغي للــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية 

بـني أجهـزة   التنسـيق   أن تعمـل عـلى توثـيق    ذات الصـلة يف الشـرقني األدىن واألوسـط    واملسـائل 
إنفــاذ قوانــني املخــدرات يف الــدول اــاورة، كــأن يكــون ذلــك مــن خــالل التدريــب املشــترك  

التعرف على  بغـية تيسـري     تـبادل اخلـربة العملياتـية       مـن أجـل التشـجيع عـلى         وإنشـاء نظـم فعالـة       
 وإلقـاء القـبض علـيهم وتفكـيك اجلماعات اإلجرامية، ومن خالل تيسري               بـاملخدرات  املـتجرين 

 .عقد اجتماعات منتظمة بني أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات ونظرياا عرب احلدود

حمددة من  ينـبغي ألجهـزة إنفـاذ قوانـني املخـدرات يف املنطقة أن تنشئ آليات                 -٣ 
يف الدول  الوطنية ونظرياا   إنفاذ قوانني املخدرات    مـات بانـتظام بـني أجهـزة         املعلوأجـل تـبادل     

 .حول شبكات االجتار باملخدرات العاملة يف املنطقةااورة وما وراءها 

تبادل املعلومات خصوصا نؤكّـد أمهـية التنسـيق بـني أنشـطة إنفـاذ القوانـني، و             -٤ 
ئدة كربى من إنشاء مراكز تنسيق، على       عـلى املسـتوى الـدويل، وهـو مـا ميكـن أن يسـتفيد فـا                

 التابع ملكتب األمم املتحدة املعين   غـرار املركـز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى         
 .باملخدرات واجلرمية

ينـبغي أن تعـيِّن احلكومات سلطات وطنية إلنفاذ القوانني تكون مسؤولة عن              -٥ 
 من اتفاقية   ٧ املـادة    هـو منصـوص علـيه يف      فقـا ملـا     معاجلـة طلـبات تـبادل املسـاعدة القانونـية، و          

 )12(،١٩٨٨الجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة         كافحة ا األمـم املـتحدة مل    
 بغـية تعزيـز فعالية إجراءات       مـع سـائر السـلطات     تعاونـا وثـيقا     وتكـون معنـية كذلـك بالـتعاون         

 . من تلك االتفاقية٩ادة امليف  عليه هو منصوصإنفاذ القوانني، وفقا ملا 

، مـــن أجـــل التوســـع يف قدراـــا للـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة الفرعـــيةينـــبغي  -٦ 
كة إجــراء دوريــات مــتحر تنفــيذ عملــيات منســقة، وذلــك مــن خــالل  العملياتــية، أن تــنظر يف

ــقة  ــز ومنس ــودوتعزي ــني املخــدرات   اجله ــاذ قوان ــبحرية    املشــتركة إلنف ــربية وال ــلى احلــدود ال ع
 .الدول ااورةشاركة مب

بــني املواءمــة ينــبغي أن تعمــل الــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية عــلى زيــادة  -٧ 
 املخدرات تيسريا لإلسراع يف مبكافحة الوطنـية اخلاصة     تشـريعاا نظـم العدالـة اجلنائـية لديهـا و        

 .اجلناة ذوي الصلةجرين باملخدرات واملتالالزمة حبق اإلجراءات سائر اختاذ التدابري املناسبة و

                                                           
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (12) 
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جهود اتمع الدويل على مؤازرة  ينـبغي أن تعمـل الـدول األعضـاء يف اللجنة             -٨ 
يف جمـال مكافحة    لكـي حتقّـق أهدافهـا       حكومـة أفغانسـتان     إىل  تقـدمي الدعـم الـالزم       الرامـية إىل    

 الثماين الدعائموخاصة إىل مجيع املخـدرات، مبواصـلة تقـدمي املسـاعدة التقنـية وااللـتزام املـايل،          
 .للخطة األفغانية لتنفيذ مكافحة املخدرات

عاصـمة إحدى الدول    ينـبغي أن تواصـل اللجـنة الفرعـية االجـتماع سـنويا يف                -٩ 
 .األعضاء فيها

 
 خفض الطلب على املخدرات

ــزز الوعــي،      -١٠  ــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية أن تع ــبغي لل ــدى وخاصــةين  ل
ماعية والنفسانية اليت ميكن أن تنجم عن تعاطي املخدرات         الشـباب، باملشـاكل الصحية واالجت     

 .غري املشروعة

 ينـــبغي للـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة الفرعـــية أن تـــنظر يف تعديـــل تشـــريعاا   -١١ 
، عـند االقتضـاء، لتيسـري عـالج مـتعاطي املخدرات وإعادة تأهيلهم، وذلك على سبيل                 الوطنـية 

ات واإلحالــة مــن قــبل الشــرطة إىل بــرامج العــالج ملخــدرخاصــة بقضــايا ااملــثال بإقامــة حمــاكم 
 .الطوعي وغري ذلك من النهوج العالجية البديلة املعترف ا

ينــبغي للــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية أن تعــزز الــتزامها السياســي بتنفــيذ  -١٢ 
 ، ومواصلة براجمها اخلاصة خبفض     تنفيذا فعاال  سياسـات واسـتراتيجيات مـنع تعـاطي املخدرات        

املخدرات وإعادة  متعاطي  املبكّر، وإعادة تأهيل    واالهـتمام بالـتدخل     الطلـب عـلى املخـدرات،       
ــتقال عــدوى ا احلــيلولة دون إدمــاجهم يف اــتمع، مــن أجــل    ــدز وفريوســه وغريمهــا مــن   ألان ي

 .األمراض املنقولة بالدم يف سياق تعاطي املخدرات

واصـل إدراج الوقايـة والعالج      ينـبغي للـدول األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية أن ت             -١٣ 
مــن تعــاطي مــواد اإلدمــان والــرعاية الصــحية الالزمــة لذلــك يف اســتراتيجياا الوطنــية اخلاصــة   
مبكافحـة املخـدرات ويف براجمها اخلاصة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، ال سيما الربامج اليت              

ما يتصل  ة الطفل، مبا يف ذلك      تسـتهدف تعزيـز متكـني املـرأة اجتماعـيا واقتصاديا وحتسني رعاي            
الوقايـة واحلـد من انتشار األيدز وفريوسه وغريمها من األمراض املنقولة بالدم يف سياق تعاطي     ب

 .املخدرات

 ١٤-    عضمان توافر العالج من    على  الـدول األعضـاء يف اللجنة الفرعية أيضا         تشـج
ــتكلفة ميســورة ملــتعاطي املخــدرات املصــ    ابني بــاأليدز أو فريوســه أو تعــاطي مــواد اإلدمــان وب
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ــالدم،    ــنقولة ب ــة احلواجــز الــيت حتــول دون   وغريمهــا مــن األمــراض امل صــول حالعمــل عــلى إزال
 .متعاطي املخدرات املصابني باأليدز أو فريوسه إىل ما حيتاجون إليه من الرعاية والدعم

 
 مساعدة دول العبور

ملخدرات واجلرمية من متابعة    نرحـب مبا يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين با          -١٥ 
ملـبادرة ميـثاق بـاريس الـيت انبثقـت عـن إعالن باريس الصادر يف اية املؤمتر املعين بالطرق اليت          

 ٢٢ و ٢١تسـلكها جتارة املخدرات من آسيا الوسطى إىل أوروبا، الذي عقد يف باريس يومي               
 مـناطق أخرى بشأن      ونشـجع عـلى اسـتحداث اسـتراتيجيات مماثلـة يف           )13(،٢٠٠٣مـايو   /أيـار 

 .البلدان املتضررة من عبور املخدرات غري املشروعة أقاليمها

نشــجع املؤسســات املالــية الدولــية وســائر اجلهــات املاحنــة احملــتملة عــلى توفــري   -١٦ 
املسـاعدة املالـية للـدول املتضـررة مـن عـبور املخـدرات غري املشروعة أقاليمها، من أجل حتقيق                    

 املـوارد البشرية املتوفرة حمليا وتعزيز تلك القدرات، حىت تتمكن تلك  أشـياء مـنها بـناء قـدرات       
الـدول مـن تكثـيف جهودها من أجل مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطي املخدرات ومعاجلة               

 .النتائج املترتبة عليهما

ينـبغي للـدول األعضاء يف اللجنة الفرعية أن تدمج يف برامج املساعدة الدولية               -١٧ 
ــة ــري         املقدم ــبور املخــدرات غ ــراء ع ــن ج ــاطي املخــدرات م ــن تع ــبور املتضــررة م  إىل دول الع

املشـروعة أقالـيمها، كـلما كـان ذلـك مناسبا، مشاريع بشأن خفض الطلب غري املشروع على          
املخـدرات، كمـا ينـبغي هلا أن تعزز خدمات العالج وإعادة التأهيل املتاحة ملتعاطي املخدرات                

 . متكّن تلك الدول من معاجلة املشكلة معاجلة ناجعةيف إطار تلك الربامج، حىت
 

 مراقبة السالئف
ينــبغي للــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية أن تــتعاون تعاونــا وثــيقا مــع اهليــئة   -١٨ 

 من اتفاقية سنة ١٢الدولـية ملراقـبة املخدرات على زيادة تعزيز التعاون الدويل على تنفيذ املادة    
ــتدابري مراقــ ١٩٨٨ ــا ل ــة يف دورــا االســتثنائية     ، وفق ــية العام ــيت اعــتمدا اجلمع بة الســالئف ال
 )14(.العشرين

                                                           
 .S/2003/641مرفق الوثيقة   (13) 
 . باء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة د إ (14) 
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ينـبغي للـدول األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية أن تدعـم العملـيات الدولية الرامية                   -١٩ 
ــية املســتعملة يف صــنع الكوكــايني واهلريويــن واملنشــطات     إىل مــنع تســريب الســالئف الكيميائ

ــية بصــورة غــري مشــ   ــية  األمفيتامين ــاز"روعة، وخصوصــا عمل ــية " توب ــل"وعمل ومشــروع " بريب
الـيت تـتوىل تنسيقها اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، وذلك بتبادل املعلومات مع الدول     " بريـزم "

األخـرى وإجـراء عملـيات مشـتركة وآنية يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك استعمال أسلوب         
 .ية بالرجوع إىل مصادر املضبوطات ومنشِئهاالتسليم املراقب والتحريات االقتفائ

ــة لضــمان      -٢٠  ــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية عــلى اختــاذ تدابــري فوري حنــثّ ال
 ملراقــبة ســلطاا ١٩٨٨إخضــاع املــواد املدرجــة يف اجلدولــني األول والــثاين مــن اتفاقــية ســنة    

 .الرقابية
 

 غسل األموال
فرعية أن تعزز اإلجراءات الرامية إىل منع       ينـبغي للـدول األعضـاء يف اللجـنة ال          -٢١ 

غسـل األمـوال ومكافحته، بوسائل منها توطيد التعاون الدويل واعتماد تشريعات تدرج غسل        
األمــوال يف عــداد اجلــرائم وتــنص عــلى وجــوب تســليم املــتورطني يف ذلــك، وإنشــاء وحــدات  

 غسل األموال ومالحقة    لالسـتخبارات املالـية مـن أجـل دعـم القـيام بـتحريات فعالـة يف جرائم                 
مقترفـيها قضـائيا بشكل فعال، وإزالة أي عقبات ذات صلة بالسرية املصرفية تعرقل التحريات               

 .اجلنائية
 

 التعاون الدويل على إبادة احملاصيل غري املشروعة وحتقيق التنمية البديلة
ى وضع ينـبغي أن يطلـب إىل اـتمع الـدويل أن ميـد يـد املساعدة والتعاون عل          -٢٢ 

بـرامج إلبـادة احملاصـيل غـري املشـروعة وأن يـروج لـربامج التنمـية الـبديلة، وينبغي بوجه خاص                      
 .تقدمي الدعم إىل أفغانستان يف هذا اال

 
اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا واتفاقية                

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ترحــب الــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية بــبدء نفــاذ اتفاقــية األمــم املــتحدة   -٢٣ 

 وبــروتوكوهلا اخلــاص مبــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار   )15(ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، 

                                                           
 .٥٥/٢٥املرفق األول قرار اجلمعية العامة  (15) 
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 وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق       )16(باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال،      
ــبحر واجلــو،   ــرب وال ــا     )17(ال ناــنارية وأجــزائها ومكو ــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال  وب

 )18(.والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة

ينـبغي للـدول األعضـاء يف اللجنة الفرعية، اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية               -٢٤ 
ت العاملــية اجلـرمية املــنظمة والـربوتوكوالت املــلحقة ـا، وكذلــك يف االتفاقـيات والــربوتوكوال    

ذات الصـلة باإلرهـاب ومل تـنفّذها بعـد، أن تفعـل ذلك يف أقرب وقت ممكن، وأن تطلب، يف           
احلـاالت املناسـبة، املسـاعدة عـلى ذلـك مـن مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،              

 .بالتنسيق مع سائر هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مثل جلنة مكافحة اإلرهاب

غي للـدول األعضـاء يف اللجـنة الفرعية أن تنظر أيضا يف التوقيع والتصديق               ينـب  -٢٥ 
 يف أقرب وقت ممكن، حىت يتسىن بدء نفاذها         )19(عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد           

 .ثُم تنفيذها

ــتكامل االقتصــادي       -٢٦  ــنظمات ال ــية وم ــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرع ــبغي لل ين
تـتخذ كـل التدابري الالزمة من أجل حتسني التعاون الدويل يف املسائل      اإلقليمـية ذات الصـلة أن       

اجلنائــية، وخصوصــا الــتعاون يف جمــايل تســليم املطلوبــني وتــبادل املســاعدة القانونــية، وفقــا          
 .لالتفاقيات ذات الصلة

  
 مشروع القرار الثاين 
  استخدام برامج التنمية البديلة يف احلد من زراعة نبتة القنب 

 ،الس االقتصادي واالجتماعيإن  
 وتلك االتفاقية   )20(،١٩٦١ أحكـام االتفاقـية الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة            إذ يسـتذكر   

ــام    ــربوتوكول ع ــة ب ــام   )21(،١٩٧۲بصــيغتهـا املعدل ــية لع ــرات العقل ــية املؤث  )22(،١٩٧١ واتفاق
                                                           

 .٥٥/٢٥املرفق الثاين من قرار اجلمعية العامة  (16) 
 .٥٥/٢٥املرفق الثالث من قرار اجلمعية العامة  (17) 
 .٥٥/٢٥٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (18) 
 .٥٨/٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (19) 
 .٧٥١٥، الرقم   ٥٢٠، الد   جمموعة املعاهدات   األمم املتحدة،     (20) 
 .١٤١٥٢، الرقم   ٩٧٦املرجع نفسه، الد     (21) 
 .١٤٩٥٦، الرقم    ١٠١٩املرجع نفسه، الد     (22) 
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العقلــية لعــام واتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات   
١٩٨٨،)23( 

اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعـــتمدته اجلمعـــية العامـــة يف دورـــا   أيضـــا  وإذ يســـتذكر 
وسـلّمت فـيه الـدول األعضـاء بأن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية هي               االسـتثنائية العشـرين   

 )24(مسؤولية عامة ومشتركة،

/  كــانون األول٢٠، املــؤرخ ٥٩/١٦٠ قــرار اجلمعــية العامــة   وإذ يســتذكر كذلــك  
 ، بشأن مكافحة زراعة القنب واالجتار به،٢٠٠٤ديسمرب 

 ، بشأن مكافحة القنب يف أفريقيا،٤٥/٨قرار جلنة املخدرات وإذ يستذكر  

 مـا أحـرزه مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية من تقدم يف            وإذ يالحـظ   
 اإلصـدار الوشيك للدراسة االستقصائية      ، وإذ يـتطلع إىل    ٥٩/١٦٠تنفـيذ قـرار اجلمعـية العامـة         

 عن أسواق القنب اليت طلبتها اجلمعية يف ذلك القرار،

 ضـرورة أن تواصـل الـدول األطـراف الوفـاء بالـتزاماا مبقتضـى اتفاقية عام             وإذ يؤكّـد   
ــام     ١٩٦١ ــربوتوكول ع ــة ب ــية بصــيغتها املعدل ــام  ١٩٧٢، وتلــك االتفاق ــية ع ، ١٩٧١، واتفاق

 ،١٩٨٨واتفاقية عام 

 أن القنـب يعـد، إىل مـدى بعـيد، املخـدر األوسـع انتشـارا واألكثر تعاطيا        وإذ يالحـظ   
 بني املخدرات املدرجة يف قوائم املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،

 مـن تزايد زراعة نبتات القنب واالجتار بالقنب وتعاطيه يف أفريقيا،            وإذ يسـاوره القلـق     
ر املدقع وعدم توافر حماصيل تتيح بدائل جمدية وقلة املوارد الالزمة       ويعـزى ذلـك جزئيا إىل الفق      

لكشـف زراعـة نبـتات القنـب وإبادـا وجهـود املنع، وكذلك جزئيا بسبب الربح املتحقّق من             
 تلك األنشطة وارتفاع الطلب على القنب يف مناطق أخرى،

درات وتعاطيها مكافحة  أمهـية الـتعاون الـدويل عـلى مكافحة االجتار باملخــ    وإذ يؤكّـد   
 متوازنة ومتكاملة،

بـأن بـرامج التنمـية الـبديلة أثبتت أا أداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل إبادة                 وإذ يسـلم     
 احملاصيل غري املشروعة،

                                                           
 .٢٧٦٢٧، الرقم    ١٥٨٢املرجع نفسه، الد     (23) 
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (24) 
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 أمهـية الـربامج الـيت تعـزز التنمـية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند                  وإذ يـدرك   
 االقتضاء،

ــة شــجرية        حــظوإذ يال  ــن زراع ــيت حتقّقــت حــىت اآلن يف جمــال احلــد م ــنجاحات ال  ال
 الكوكا وخشخاش األفيون بفضل تطبيق برامج التنمية البديلة،

 الذي أعربت )25(،۲۰۰٥ بـتقرير اهليـئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام        وإذ حيـيط عـلما     
لة يف أفريقـيا رغـم ضخامة   فـيه اهليـئة عـن أسـفها لعـدم وجـود مشـاريع أو بـرامج للتنمـية الـبدي              

 كمية القنب اليت تنتج يف تلك املنطقة، 

يف أن تشـهد اجلهـود الرامية إىل احلد من زراعة نبتة القنب جناحا مماثال ملا                ورغـبة مـنه      
حققــه اســتخدام بــرامج التنمــية الــبديلة يف اجلهــود الرامــية خلفــض زراعــة شــجرية الكوكــا           

 ،وخشخاش األفيون على حنو مستدام

ــو -١  ــبة      يدعـ ــية ملراقـ ــاهدات الدولـ ــيدها باملعـ ــلة تقـ ــاء إىل مواصـ ــدول األعضـ  الـ
 املخدرات، وإىل اعتماد سياسات تعزز التعاون الدويل؛

 بـالدول األعضـاء ويطلـب مـن مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات               يهيـب  -۲ 
  واالجتار به؛ بشأن مكافحة زراعة القنب٥٩/١٦۰واجلرمية تنفيذَ قرار اجلمعية العامة 

 الـــدول األعضـــاء، وفقـــا ملـــبدأ تقاســـم املســـؤولية، ويف إطـــار الـــتزامها حيـــثّ -٣ 
مبكافحـة املخـدرات غـري املشـروعة، أن تـتعاون مـع الدول املتضررة، وخصوصا يف أفريقيا، يف           
جمـال التنمـية الـبديلة، مبـا يشـمل إجـراء حبـوث بشـأن حماصـيل توفـر بدائـل جمديـة عـن القنب،                           

 ة التقنية، مع العناية الواجبة مبا تسببه زراعة نبتات القنب من تدهور بيئي؛واملساعد

 الــدول األعضــاء واملــنظمات الــيت لديهــا اخلــربة ومــا يلــزم مــن درايــة يف يدعــو -٤ 
إبـادة حماصـيل املخدرات غري املشروعة ويف صوغ وتنفيذ برامج التنمية البديلة إىل تقاسم تلك                

لـب، مـع الـدول الـيت تسـعى إىل صـوغ وتنفيذ برامج تنمية بديلة                 اخلـربة والدرايـة، حسـب الط      
ـدف احلـد مـن زراعـة نبـتات القنب، وال سيما يف أفريقيا، ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة                    

 املعين باملخدرات واجلرمية أن يتوىل تيسري اجلهود يف ذلك الصدد؛

                                                           
،  )A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥ الدوليـة ملراقبـة املخـدرات لعـام تقريـر اهليئـة (25) 

 .٣٣ الفقرة
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 نطاق واسع على أن  الـدول األعضـاء اليت تزرع فيها نبتات القنب على   حيـثّ  -٥ 
تقـوم، عـلى سـبيل األولويـة وحسـب االقتضـاء، بإجـراء تقيـيم شامل لنطاق تلك الزراعة على                     
أراضـيها، وأن تسـتخدم ذلـك التقيـيم كأسـاس لصـوغ اسـتراتيجيات اإلبـادة والتنمـية البديلة،                    

 بغية زيادة خفض اإلمداد بالقنب؛

ات واجلرمية أن جيري، عندما      إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدر         يطلـب  -٦ 
تطلـب مـنه ذلـك الـبلدان الـيت تـبلّغ عن اتساع نطاق زراعة نبتات القنب فيها، دراسة جلدوى            
تنفـيذ بـرامج تنمـية بديلـة يف تلـك الـبلدان، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية وبالتعاون مع          

 الشركاء اإلمنائيني؛

ج للتنمية البديلة على دمج تلك الربامج        الـدول األعضـاء الـيت تـنفذ برام         حيـثّ  -٧ 
يف سـائر تدابـري مكافحـة املخـدرات، مبا يف ذلك استراتيجيات خفض الطلب، على الصعيدين                 

 الوطين واإلقليمي، مبا يكفل استدامة تلك الربامج؛

 مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يــنظر يف       يطلــب إىل -٨ 
ــية صــوغ اســتراتيجية   ــدول      إمكان ــع ال ــبديلة بالتشــاور م ــية ال ــتوازنة للتنم ــتكاملة وم ــية وم  عامل

 من ١٠ و٩األعضـاء، وبالتنسـيق مع اجلهود اجلارية لوضع استراتيجية شاملة، عمال بالفقرتني          
 ؛٤٨/١٤قرار جلنة املخدرات 

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    يطلـب  -٩ 
 . جلنة املخدرات يف دورا احلادية واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القراريقدم إىل

  
 مشروع القرار الثالث 
  تقدمي الدعم إىل حكومة أفغانستان يف استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات 

 إن الس االقتصادي واالجتماعي، 
اعة خشخاش األفيون    حجـم مشـكلة املخـدرات ومدى تعقّدها وما متثّله زر           يـدرك  إذ 

وإنــتاج األفــيون واالجتــار بــه مــن خطــر عــلى األمــن والتنمــية واحلكــم الرشــيد يف أفغانســتان،     
 وكذلك على الصعيدين اإلقليمي والدويل،

 مـع الـتقدير مـا تـبذلــه حكومـة أفغانسـتان من جهود مستمرة، وما يبديه                  وإذ يالحـظ   
يذا لتدابري مكافحة املخدرات، مبا يف      الرئـيس حـامد كـرزاي مـن الـتزام شخصـي، تعزيـزا وتنفـ               

 بنشـر االسـتراتيجية الوطنـية املؤقّتة ملكافحة املخدرات اليت رحب            ٢٠٠٦ذلـك القـيام يف عـام        
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/  كانون الثاين  ٣١ـا اـتمع الـدويل يف املؤمتـر املعـين بأفغانسـتان، الـذي عقـد يف لـندن يومي                      
 ،٢٠٠٦فرباير / شباط١يناير و

افحـة املخـدرات كموضـوع حمـوري يف اتفـاق أفغانستان ويف              بـإدراج مك   وإذ يرحـب   
 االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية املؤقتة،

 أيضـا مبـا أحرز من تقدم ملحوظ يف مكافحة املخدرات يف أفغانستان، مبا   وإذ يرحـب   
يف ذلـك اعـتماد تشـريعات للتصـدي لـلمخدرات، وإنشـاء حمكمة خاصة مبكافحة املخدرات،                 

تعمال أسـلوب تسـليم املطلوبـني للعدالـة كـأداة وتطويـر قـدرة الـبلد يف جمـايل إنفاذ قوانني                  واسـ 
 متجرا باملخدرات ٩٠مكافحـة املخـدرات والعدالـة اجلنائـية، ممـا أفضى إىل إدانة ما يزيد على                

 وازدياد الضبطيات املتعلقة باملخدرات،

ــتذكر  ــاملخد  وإذ يسـ ــتحدة املعـــين بـ ــم املـ ــر مكتـــب األمـ ــنون  تقريـ ــرمية، املعـ رات واجلـ
، الذي أشري فيه إىل أن أفغانستان جنحت، للمرة         "٢٠٠٥استقصـاء األفـيون لعـام       : أفغانسـتان "

 يف املائة يف املساحة املزروعة خبشخاش ٢٠، يف حتقـيق اخنفـاض قـدره         ٢٠٠١األوىل مـنذ عـام      
  هكتار،١٠٤ ٠٠٠ هكتار إىل ١٣٠ ٠٠٠األفيون، من 

نسـتان والـبلدان ااورة هلا تعزيز التعاون اإلقليمي على النحو            بالـتزام أفغا   وإذ يرحـب   
/  شباط ٢٨الـذي أُفصـح عـنه يف إعـالن الدوحـة بشـأن إدارة احلدود يف أفغانستان الصادر يف                    

 ،٢٠٠٦فرباير 

 زيادات ٢٠٠٦ بقلـق، رغم ذلك، ما أُبلغ عنه من احتمال أن يشهد عام  وإذ يالحـظ   
 ا يف مقاطعات معينة من أفغانستان،يف زراعة خشخاش األفيون، خصوص

 يف اعتـباره أن ضمان القضاء املستدمي على زراعة احملاصيل املخدرة واالجتار             وإذ يضـع   
بــاملخدرات يف أفغانســتان ســوف يســتغرق الكــثري مــن الوقــت، وأنــه ميــثّل مســؤولية عامــة           

عضاء يف اإلعالن   ومشـتركة يتعين تولّيها من خالل جهود دولية، حسبما سلّمت به الدول األ            
 )26(السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين،

ــتذكر  ــة   وإذ يس ــية العام ــراري اجلمع ــؤرخ ٥٩/١٦١ ق ــانون األول٢٠، امل ديســمرب / ك
، اللذين طلبت فيهما اجلمعية     ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١٦، املـؤرخ    ٦٠/١٧٩، و ٢٠٠٤

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة د إ (26) 
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يدعـم حكومـة أفغانسـتان يف مكافحتها زراعة خشخاش األفيون واالجتار           إىل اـتمع الـدويل أن       
 باملخدرات غري املشروعني،

ــرار جملــس األمــن   وإذ يســتذكر  ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٥٩ أيضــا ق ــرباير / شــباط١٥امل ف
، الــذي أيــد فــيه الــس اتفــاق أفغانســتان ومــرفقاته، ورحــب فــيه بالصــيغة احملدثــة           ٢٠٠٦

ملكافحــة املخــدرات الــيت عرضــتها حكومــة أفغانســتان يف مؤمتــر لــندن،   لالســتراتيجية الوطنــية 
وشـجع فـيه عـلى توفري دعم دويل إضايف لتنفيذ األولويات األربع احملددة يف تلك االستراتيجية                 

 بوسائل منها التربع إىل الصندوق اإلستئماين ملكافحة املخدرات،

ــالدعم الثــنائي واملــتعدد األطــراف الــذ  يرحّــب -١  ي يقدمــه اــتمع الــدويل إىل   ب
أفغانسـتان، بوسـائل منها التربع إىل صندوق حكومة أفغانستان اإلستئماين ملكافحة املخدرات           

 ومن خالل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وغريه من اهليئات؛

ستان  مـا أبـداه اـتمع الـدويل من التزام قوي بتنمية أفغان             يالحـظ مـع الـتقدير      -٢ 
وإعـادة إعمارهـا، جتلّـى يف تأيـيد اتفـاق أفغانسـتان أثـناء املؤمتر املعين بأفغانستان الذي عقد يف                     

 ؛٢٠٠٦فرباير / شباط١يناير و/ كانون الثاين٣١لندن يومي 

 باســـتراتيجية حكومـــة أفغانســـتان الوطنـــية ملكافحـــة املخـــدرات لعـــام  يشـــيد -٣ 
 :ذات األولوية األربعة التالية، مبا يف ذلك حتديدها جماالت النشاط ٢٠٠٦

 تعطيل جتارة املخدرات غري املشروعة باستهداف املتجرين ومن يساندهم؛ )أ( 

 تدعيم مصادر الرزق املشروعة يف األرياف وتنويعها؛ )ب( 

ــتعاطي     )ج(  ــز عـــالج مـ ــروعة وتعزيـ ــلى املخـــدرات غـــري املشـ خفـــض الطلـــب عـ
ات العملــية خلفــض الطلــب الــيت حددــا  املخــدرات ذوي املشــاكل، مبــا يف ذلــك دعــم اخلطــو 

مايو /أفغانسـتان وشـركاؤها يف املؤمتـر املعـين بالصـحة السـلوكية، الذي عقد يف كابول يف أيار                  
 ؛٢٠٠٥

تطويـر املؤسسـات احلكومـية عـلى الصـعيد املركـزي وصعيد املقاطعات، اليت                )د( 
 هلا دور حيوي يف تنفيذ استراتيجية مكافحة املخدرات؛

اـتمع الـدويل إىل تقـدمي الدعـم الـالزم لتمكني حكومة أفغانستان من                يدعـو  -٤ 
 :تنفيذ استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات من خالل
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مواصـلة توفـري اخلـربة واملسـاعدة املالـية، مبا يف ذلك عرب الصندوق اإلستئماين         )أ( 
ــترا      ــددة يف االس ــية احمل ــات الرئيس ــا لألولوي ــية ملكافحــة  ملكافحــة املخــدرات، دعم تيجية الوطن

 املخدرات؛

بـذل قصـارى اجلهـد ملكافحـة ريـب السـالئف والكـيماويات الـيت تستخدم                  )ب( 
 يف صنع املخدرات إىل أفغانستان؛

تعزيـز اخلطوات اليت سبق اختاذها والرامية إىل حتقيق اخنفاض عاملي يف الطلب              )ج( 
تان على مكافحة إنتاج املخدرات    غـري املشـروع عـلى املخـدرات، ممـا يسـاعد حكومـة أفغانسـ               

 واالجتار ا بصورة غري مشروعة؛

ــد -٥  ــام      يؤكّ ــرهــا لعــ ــبة املخــدرات يف تقري ــية ملراق ــئة الدول ــا أعربــت عــنه اهلي  م
 مــن قلــق بشــأن قــيام إحــدى املــنظمات غــري احلكومــية مؤخــرا مبناصــرة مــا يســمى  )27(٢٠٠٥

 زراعة خشخاش األفيون املشروعة يف أفغانستان؛

 حكومـة أفغانسـتان عـلى إبقـاء مكافحة املخدرات غري املشروعة ضمن              حيـثّ  -٦ 
 مـن الدسـتور األفغـاين واتساقا مع االستراتيجية          ٧أعـلى أولوياـا، حسـبما نصـت علـيه املـادة             

الوطنـية ملكافحـة املخـدرات، بغية تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة زراعة خشخاش األفيون               
 ري املشروعني؛واالجتار باملخدرات غ

 حكومــة أفغانســتان ومجــيع أعضــاء اــتمع الــدويل عــلى تنفــيذ اتفــاق  يشــجع -٧ 
أفغانسـتان، الـذي يستهدف حتقيق خفض مستدمي وذي شأن يف إنتاج املخدرات واالجتار ا،               

 بغية القضاء عليهما متاما، مع اعتبار مكافحة املخدرات مسألة حمورية؛

لبلدان ااورة هلا إىل تعزيز تعاوما اإلقليمي مع         حكومـة أفغانستان وا    يدعـو  -٨ 
تقديـر تعاوما احلايل من أجل تشديد املراقبة على احلدود وتدعيم األحزمة األمنية يف املنطقة،               
بغـية تعطـيل ريـب املخـدرات مـن أفغانسـتان وريب السالئف إليها، بوسائل منها املشاركة                  

الذي صدر يف ختام املؤمتر املعين بدروب       ة من بيان باريس     املنبثق )28(يف مـبادرة ميـثاق باريس،     
مــايو / أيــار٢٢ و٢١املخــدرات مــن آســيا الوســطى إىل أوروبــا، الــذي عقــد يف بــاريس يومــي 

 ، ويف عمل املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى؛٢٠٠٣

                                                           
، )A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (27) 

 .٢٠٨ الفقرة
 .S/2003/641رفق الوثيقة  م (28) 
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م املتحدة املعين    الـدول األعضـاء إىل توفري املوارد الضرورية ملكتب األم          يدعـو  -٩ 
 باملخدرات واجلرمية لدعم عمل املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى؛ 

 مكتــب األمـم املــتحدة املعـين بــاملخدرات واجلـرمية إىل تدعــيم جهــوده،    يدعـو  -١٠ 
رهـنا بـتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانـية، من أجل ضمان تقدمي املساعدة املتعددة األطراف إىل                    

 فغانستان لدعم استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات دعما تاما؛أ

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دوراته املقبلةيقرر -١١ 
  

 مشروع القرار الرابع 
تعزيز التعاون الدويل ألغراض التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية مع إيالء  

   البيئةاملراعاة الواجبة حلماية
 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي 

 جمـددا البـيان الـوزاري املشـترك والـتدابري اإلضافية ألجل تنفيذ خطط العمل                إذ يؤكّـد   
املنبـثقة عـن الـدورة االسـتثنائية العشرين للجمعية العامة، اليت اعتمدت أثناء اجلزء الوزاري من                 

حثّـت فـيها الدول على إتاحة أكرب قدر من          دورة جلـنة املخـدرات السادسـة واألربعـني، والـيت            
سـبل الوصـول إىل أسـواقها أمـام منتجات برامج التنمية البديلة، اليت تعد ضرورية لغرض إجياد                  

 )29(فرص العمالة والقضاء على الفقر،

، بشأن تعزيز   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٢، املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٧ جمـددا أيضا قراره      وإذ يؤكّـد   
ل الـتجارة واحلفـاظ عـلى اـتمع والبيـئة، الـذي حـثّ فيه برنامج األمم        التنمـية الـبديلة مـن خـال      

املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات ومجيع الدول األعضاء على مواصلة التعاون على حنو فعال       
 بشأن برامج تشجيع التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء،

ــد  ــددا كذوإذ يؤكّ ــنة املخــدرات     جم ــك قــرار جل ــيه الــدولَ    ٤٥/١٤ل  الــذي دعــت ف
األعضــاء إىل بــذل جهــود أكــثر مشــوال وإصــرارا يف جمــال الــتعاون املــايل والــتقين ــدف تعزيــز   

 التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء،

                                                           
 (29) A/58/124 ٢١ ألف، الفقرة  -، الباب ثانيا. 
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نفيذي ملكتب األمم  وتقرير املدير الت   ٤٨/٩ قـرار جلنة املخدرات      وإذ يضـع يف اعتـباره      
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية عـن تعزيز التنمية البديلة بصفتها استراتيجية هامة ملكافحة                 

 )30(املخدرات وإرساء التنمية البديلة بصفتها مسألة متعددة ااالت،

 أن زراعـة احملاصيل غري املشروعة واالنتاج غري املشروع للمخدرات،  وإذ يـدرك بقلـق    
ــ ــناطق      يف بع ــناطق احلراجــية وامل ــنها تدهــور امل ــة أمــور م ــدول األعضــاء، يتســببان يف مجل ض ال

املشـمولة باحلمايـة البيئـية واملـناطق املسـتعملة إلنتاج حماصيل مشروعة، مما ينتج عنه ضرر بيئي                  
 جسيم،

 وإعـــالن ريـــو بشـــأن البيـــئة    )31( األهـــداف اإلمنائـــية لأللفـــية  وإذ يضـــع يف اعتـــباره  
 اللذين اعتمدمها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة )33(،٢١جـدول أعمـال القـرن        و )32(والتنمـية 

 )34(، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة،١٩٩٢والتنمية عام 

 أن هـناك، يف األراضـي املـتامخة للمـناطق املستعملة لزراعة احملاصيل              وإذ يالحـظ بقلـق     
 صيل املشروعة وإبداهلا مبحاصيل غري مشروعة،غري املشروعة، خطرا كبريا من إزاحة احملا

 أمهـية حتقـيق تـوازن بـني إنفاذ القانون وخفض الطلب واالعتراض واإلبادة               وإذ يـدرك   
 والتنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء،

ائية عند   عـلى أمهـية إدمـاج التنمـية الـبديلة، مبـا فـيها التنمية البديلة الوق                 يشـدد  -١ 
 االقتضاء، يف صميم االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية والدولية وكذلك يف اجلهود اإلمنائية؛

ــتوافر     يطلــب -٢  ــاملخدرات واجلــرمية، رهــنا ب  إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
ــتعاون عــلى حنــو فعــال يف      ــية، وإىل كــل الــدول األعضــاء مواصــلة ال املــوارد مــن خــارج امليزان

ــربامج و ــند         ال ــية ع ــبديلة الوقائ ــية ال ــيها التنم ــا ف ــبديلة، مب ــية ال ــز التنم ــية إىل تعزي املشــاريع الرام
 االقتضاء؛

                                                           
 (30) E/CN.7/2006/7. 
 .A/58/323 ومرفق الوثيقة A/56/326انظر مرفق الوثيقة  (31) 
منشورات األمم  (١٩٩٢يونيه  /حزيران١٤‐٣تقرير األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  (32) 

 .، املرفق األول١، القرار القرارات اليت اعتمدها املؤمتر: ، الد األول) والتصويباتA.93.I.8رقم املبيع املتحدة، 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين (33) 
سبتمرب  / أيلول٤‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،     (34) 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار  ) والتصويبA.03.II.A.1 املتحدة، رقم املبيع منشورات األمم (٢٠٠٢
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 احلكومـات املاحنـة عـلى أن تقـوم، وفقـا ملبدأ تقاسم املسؤولية وكداللة                حيـثّ  -٣ 
عـلى الـتزامها مبكافحـة املخدرات غري املشروعة بطريقة شاملة ومتوازنة، بتوسيع تعاوا بشأن               

ل التنمـية الـبديلة، مبـا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء، واضعة يف اعتبارها محاية                 مسـائ 
ــد األحــراج،        ــا يف ذلــك احلــراجة الزراعــية وجتدي ــئة وإدارة األحــراج بصــورة مســتدامة، مب البي

 ؛واملساعدة التقنية والبنية التحتية اإلنتاجية وترويج االستثمار اخلاص والصناعة الزراعية

 بـالدول األعضاء، وفقا اللتزاماا الوطنية والدولية، واملنظمات الدولية    يهيـب  -٤ 
ذات الصـلة أن تنظر يف اختاذ تدابري لتيسري وصول منتجات التنمية البديلة إىل األسواق الدولية                 

 واحتالل موقع فيها؛

ــية    يدعــو -٥  ــية ذات الصــلة واملؤسســات املال ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل   ال
واملصـارف اإلمنائـية اإلقليمـية وصـناديق محايـة البيـئة واملنظمات غري احلكومية إىل دعم وتعزيز                  
متويـل الـربامج واملشـاريع يف سياق التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء،     

واالنتاج غري املشروع   مـع مـراعاة أنه ينبغي، يف املناطق املنكوبة بزراعة احملاصيل غري املشروعة              
لــلمخدرات أو املعرضــة لــتلك الــزراعة وذلــك االنــتاج، الــنظر يف محايــة البيــئة ومــنع تدهورهــا  

 وتعزيز انتعاشها املستدام؛

ــاملخدرات واجلــرمية والــدول األعضــاء    يطلــب -٦   إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
ى مـوارد مالــية طوعـية جديــدة   واملـنظمات الدولـية ذات الصــلة أن تضـاعف جهودهــا للحصـول عــل    

وإضـافية، عـلى الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، من أجل دعم الربامج واملشاريع املتعلقة بالتنمية         
 البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء، مع إيالء املراعاة الواجبة حلماية البيئة؛

ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن  إىل املديـر التنفيذي ملكتب ا   يطلـب  -٧ 
 .يقدم إىل جلنة املخدرات يف دورا اخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
 مشروع القرار اخلامس 
 ضرورة املوازنة بني طلب وعرض املواد األفيونية اليت تستعمل يف تلبية  

  االحتياجات الطبية والعلمية
 جتماعي،إن الس االقتصادي واال 
ــراره إذ يســتذكر  ــؤرخ ٢٠٠٥/٢٦ ق ــيه / متــوز٢٢ امل ــرارات الســابقة  ٢٠٠٥يول  والق

 ذات الصلة،
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 أن اسـتعمال العقـاقري املخـدرة يف األغـراض الطبية، مبا فيها املواد األفيونية،     وإذ يـدرك   
 وسيلة ال غىن عنها يف ختفيف األمل واملعاناة،

 املشــروع لــلمواد األفيونــية عــلى الصــعيد   أن ضــرورة املوازنــة بــني العــرض وإذ يؤكّــد 
ــية         ــياجات الطب ــية االحت ــيت تســتعمل يف تلب ــية ال ــواد األفيون ــاملي والطلــب املشــروع عــلى امل الع

 والعلمية هي أمر حموري يف االستراتيجية والسياسة الدوليتني يف جمال مراقبة املخدرات،

ــنوه  ــلى الصــعيد الــ    وإذ ي ــتعاون ع ــوردة    باحلاجــة األساســية إىل ال ــبلدان امل ــع ال دويل م
مراقـــبة املخـــدرات، ضـــمانا للتطبـــيق العـــاملي ألحكـــام االتفاقـــية الوحـــيدة  التقلـــيدية يف جمـــال 

 )36(،١٩٧٢ وتلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة )35(١٩٦١للمخدرات لسنة 

م األفيونية   جمـددا أنـه أُمكـن يف املاضي حتقيق توازن بني استهالك املواد اخلا              وإذ يؤكّـد   
وإنـتاجها، نتـيجة لـلجهود الـيت بذهلـا الـبلدان املـوردان التقليديان تركيا واهلند، جنبا إىل جنب                     

 مع البلدان املوردة الراسخة،

 بشــأن االزديــاد يف اإلنــتاج العــاملي مــن اخلامــات األفيونــية   وإذ يعــرب عــن بــالغ قلقــه  
 املاضية نتيجة لعمل قوى السوق، مما       وتـراكم املخـزونات الكـبري عـلى مـدى السـنوات القلـيلة             

قـد خيـلّ بالـتوازن الدقـيق بـني العـرض املشـروع والطلـب املشـروع عـلى املـواد األفيونية ألجل                      
 تلبية االحتياجات الطبية والعلمية،

 عــلى أمهــية نظــام الــتقديرات الــيت توفّــرها وتؤكّدهــا اهليــئة الدولــية ملراقــبة    وإذ يشــدد 
ة وإنـتاج اخلامـات األفيونـية، والـيت تسـتند إىل استهالك العقاقري              املخـدرات بشـأن نطـاق زراعـ       

 املخدرة واستخدامها فعليا، وخباصة بالنظر إىل ما يوجد حاليا من فائض يف العرض،

 البـيان الـوزاري املشــترك الـذي اعـتمد أثـناء اجلــزء الـوزاري مـن الــدورة        وإذ يسـتذكر  
 أهــاب فــيه الــوزراء وغريهــم مــن املمــثلني    والــذي)37(السادســة واألربعــني للجــنة املخــدرات، 

احلكومـيني بـالدول أن تواصـل إسـهامها يف احلفـاظ عـلى توازن بني العرض املشروع والطلب                   
املشـروع عـلى اخلامـات األفيونـية الـيت تستعمل يف األغراض الطبية والعلمية، وأن تتعاون على                  

 منع انتشار مصادر إنتاج اخلامات األفيونية،

                                                           
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (35) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (36) 
 (37) A/58/124الباب الثاين، ألف ،. 
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 أن اخلامـات األفيونية، واملواد األفيونية املستخلصة منها، ليست          االعتـبار وإذ يضـع يف      
جمـرد سـلع عاديـة ميكـن إخضـاعها لعمل قوى السوق، وأنه لذلك ال ينبغي العتبارات اقتصاد                   

 السوق وحدها أن حتدد نطاق زراعة خشخاش األفيون،

ج املخفّف لألمل، حسبما     أمهية استعمال املواد األفيونية طبيا يف العال       وإذ يؤكّـد جمـددا     
 تدعو إليه منظمة الصحة العاملية،

 أن الـبلدان تتـباين كـثريا يف حجـم طلـبها املشروع على العقاقري املخدرة،              وإذ يالحـظ   
وأن اسـتعمال العقـاقري املخـدرة يف األغـراض الطبـية يف معظـم الـبلدان النامية ال يزال منخفضا                     

 إىل أقصى حد،

عـلى أن تواصـل اإلسـهام يف احلفـاظ على توازن بني              مجـيع احلكومـات      حيـثّ  -١ 
العـرض املشـروع والطلـب املشـروع عـلى اخلامـات األفيونـية الـيت تستعمل يف األغراض الطبية                 
والعلمـية، ودعـم البلدان املوردة التقليدية والراسخة، وعلى أن تتعاون على منع انتشار مصادر        

 إنتاج اخلامات األفيونية؛

مجـيع الـبلدان املنتجة على االمتثال الصارم ألحكام االتفاقية           حكومـات    حيـثّ  -٢ 
 )39(،١٩٧٢ وتلك االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول       )38(١٩٦١الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة       

وعـلى اختـاذ تدابـري فعالـة ملـنع اإلنتاج غري املشروع للخامات األفيونية أو تسريبها إىل القنوات                   
ســني املمارســات املتــبعة يف جمــال زراعــة خشــخاش األفــيون   غــري املشــروعة، ويشــجع عــلى حت 

 وإنتاج اخلامات األفيونية؛

ــن      حيــثّ -٣  ــياجاا املشــروعة م ــر احت ــبلدان املســتهلكة عــلى تقدي ــات ال  حكوم
اخلامـات األفيونـية تقديـرا واقعيا يستند إىل االستهالك واالستخدام الفعليني للخامات األفيونية              

تخلصـة مـنها، وأن تبلَّغ اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بتلك االحتياجات            واملـواد األفيونـية املس    
ــيون إىل أن حتــد مــن زراعــة       ــتجة لألف ــبلدان املن ــال، ويدعــو حكومــات ال ــتوريد الفع ضــمانا لل
خشــخاش األفــيون، مــع إيــالء االعتــبار لــلحجم الــراهن لــلمخزونات العاملــية، مبــا ال يــتجاوز     

، وحيثّ البلدان املنتجة ١٩٦١تؤكّدهـا اهليئة، وفقا ملا تقتضيه اتفاقية  الـتقديرات الـيت توفّـرها و     
عـلى أن تـأخذ االحتـياجات الفعلــية الـيت تطلـبها الـبلدان املســتوردة بعـني االعتـبار لـدى تقــدمي          

 تقديراا اخلاصة بتلك الزراعة؛

                                                           
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (38) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (39) 
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ا لعام  القلـق الـذي أعربـت عنه اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تقريره             يؤيـد  -٤ 
ــة خشــخاش        )40(٢٠٠٥ ــية إىل إباحــة زراع ــنظمة غــري حكوم ــن م ــوة الصــادرة م  بشــأن الدع

األفـيون يف أفغانسـتان، وحيـثّ مجـيع احلكومـات عـلى مقاومـة مثل هذه االقتراحات ومواصلة                   
 تعزيز مراقبة املخدرات امتثاال اللتزاماا املنبثقة من املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛

مجـيع حكومـات الـبلدان الـيت مل يكن خشخاش األفيون يزرع فيها من                حيـثّ  -٥ 
أجـل اإلنـتاج املشـروع لـلخامات األفيونـية، انطالقا من روح املسؤولية اجلماعية، أن متتنع عن        
زراعـــة خشـــخاش األفـــيون ألغـــراض جتاريـــة، مـــنعا النتشـــار مواقـــع الـــتوريد، ويطلـــب مـــن  

حظر انتشار املواقع املستخدمة إلنتاج اخلامات      احلكومـات أن تسـن تشريعات متكن من منع و         
 األفيونية؛

 عـلى اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات ملـا تبذله من جهود يف رصد تنفيذ                   يـثين  -٦ 
 :قرارات الس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، وخصوصا

ونية يف حـثّ احلكومـات املعنـية عـلى تعديـل اإلنتاج العاملي من اخلامات األفي                )أ( 
إىل مسـتوى يـناظر االحتـياجات املشـروعة الفعلـية، وعـلى اجتـناب مـا يسببه تصدير املنتجات                    
املصـنوعة مـن املخـدرات املضـبوطة واملصـادرة مـن اخـتالالت يف التوازن بني العرض املشروع             

 للمواد األفيونية والطلب املشروع عليها؛

واد األفيونــية املســتوردة إىل يف دعــوة احلكومــات املعنــية إىل الــتأكد مــن أن املــ )ب( 
بلداـا لالسـتعمال الطـيب والعـلمي ال تنشـأ يف بلـدان حتول املخدرات املضبوطة واملصادرة إىل                   

 مواد أفيونية مشروعة؛

يف الترتيـب لعقـد اجـتماعات غـري رمسـية، أثـناء دورات جلـنة املخـدرات، مـع           )ج( 
 تجها؛الدول الرئيسية اليت تستورد اخلامات األفيونية وتن

ــبة املخــدرات أن تواصــل جهودهــا الرامــية إىل    يطلــب -٧  ــية ملراق ــئة الدول  إىل اهلي
رصـد تنفـيذ قرارات الس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة وذلك باالمتثال التام ألحكام            

ــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة     ــك االتفاقــية بصــيغتها املعدلــة بــربوتوكول     ١٩٦١االتفاق  وتل
 ؛١٩٧٢

                                                           
 ،  )A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥ تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام (40) 

 .٢٠٨الفقرة 
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إىل األمـني العـام أن يرسـل نص هذا القرار إىل مجيع احلكومات للنظر           يطلـب  -٨ 
 .فيه وتنفيذه

  
  مشروعا مقررين يراد من الس االقتصادي واالجتماعي اعتمادمها –باء 

 :توصي اللجنة الس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني  -٢
  
 مشروع املقرر األول 
نة املخدرات عن أعمال دورا التاسعة واألربعني وجدول األعمال املؤقت تقرير جل 

  والوثائق اخلاصة بالدورة اخلمسني للجنة
حيـيط الـس االقتصـادي واالجتماعي علما بتقرير جلنة املخدرات عن دورا التاسعة               

نحو املبين  ويوافـق عـلى جـدول األعمـال املؤقـت للدورة اخلمسني للجنة على ال               )41(واألربعـني 
أدنـاه، عـلى أسـاس أن تعقـد يف فييـنا، دون أي تكلفـة إضـافية، اجـتماعات فيما بني الدورتني                       
لوضــع الصــيغة النهائــية للبــنود املــراد إدراجهــا يف جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق املطلوبــة     

 .للدورة اخلمسني
  
  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة 

 . املكتبانتخاب أعضاء -١ 

 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢ 

 اجلزء املعياري 
 ].سيتقرر املوضوع احملوري واملواضيع الفرعية الحقا[مناقشة مواضيعية  -٣ 

حملـة عامة والتقدم الذي     : مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة            -٤ 
ــات   ــيق الغاي ــات يف حتق ــام   أحــرزته احلكوم ــداف احملــددة لع  يف ٢٠٠٨ واأله

 .اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية يف دورا االستثنائية العشرين

 :خفض الطلب على املخدرات -٥ 

                                                           
 ).E/2006/28 (٢٨، امللحق رقم ٢٠٠٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (41) 
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خطـة العمل لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب           )أ(  
 على املخدرات؛

 .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات )ب(  

 :االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة -٦ 

ــتعلق باالجتــار بــاملخدرات، واإلجــراءات الــيت     )أ(   الوضــع العــاملي فــيما ي
 اختذا اهليئات الفرعية للجنة؛

 : للجمعية العامةمتابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب(  

املطلوبني ليم تس(الـتدابري الرامـية إىل تعزيـز التعاون القضائي         ‘١‘    
ــة ــبادل ، للعدال ــب، االجتــار عــن     ت ــية، التســليم املراق املســاعدة القانون

ــا يف ذلـــك وطـــريق الـــبحر، الـــتعاون بـــني أجهـــزة إنفـــاذ القـــان   ن، مبـ
 ؛)التدريب

 ؛مكافحة غسل األموال ‘٢‘    

ــادة احملاصــيل       ‘٣‘     ــلى إب ــدويل ع ــتعاون ال ــل بشــأن ال ــة العم  خط
 .لتنمية البديلة غري املشروعة وبشأن ااملخدرة

 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٧ 

  اإلدمان؛التغريات يف نطاق مراقبة مواد )أ(  

 ؛اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )ب(  

 :متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة )ج(  

صنع اليف  لسالئف املستخدمة    ا الـتدابري الرامـية إىل منع صنع       ‘١‘    
لمخدرات واملؤثرات العقلية واسترياد تلك السالئف       لـ  شـروع املغـري   

  بصورة غري مشروعة؛وتصديرها واالجتار ا وتوزيعها وتسريبها

خطـة العمل ملكافحة صنع املنشطات األمفيتامينية وسالئفها        ‘٢‘    
  بصورة غري مشروعة؛واالجتار ا وتعاطيها

 .ن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتعة املسائل األخرى الناشئ )د(  
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 لعملياجلزء ا 
ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة  ملخــدراتابــرنامج السياســاتية إىل التوجــيهات  -٨   ال

 .املعين باملخدرات واجلرمية 

تعزيــز بــرنامج املخــدرات الــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات          -٩ 
 .ئته التشريعيةواجلرمية، ودور اللجنة بصفتها هي

 .مسائل اإلدارة وامليزانية -١٠ 

* * * 

 :تنظيم أعمال اللجنة  -١١ 

ــذي أحــرزته        )أ(   ــتقدم ال ــنهائي لل ــتعراض ال ــج االس ــد و ــنظر يف موع ال
ــام       ــددة لع ــداف احمل ــات واأله ــيق الغاي ــات يف حتق  يف ٢٠٠٨احلكوم

تثنائية اإلعـالن السياسـي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االس          
 العشرين؛

الـنظر يف موعد اجلزء الوزاري الذي ستعقده اللجنة واملوضوع الذي     )ب(  
 .سيتناوله

 .للجنةاخلمسني جدول األعمال املؤقت للدورة  -١٢ 

 . أخرىمسائل -١٣ 

 .اخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن دورا  -١٤ 
  
 مشروع املقرر الثاين 
  املخدراتتقرير اهليئة الدولية ملراقبة  

حيـيط الـس االقتصادي واالجتماعي علما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام              
٢٠٠٥.)42( 

  

                                                           
 .A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (42) 
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  املسائل اليت يسترعى انتباه الس االقتصادي واالجتماعي إليها                            -جيم   
ــية الــيت اعــتمدا        -٣ ــباه الــس االقتصــادي واالجــتماعي إىل القــرارات التال يســترعى انت

 :اللجنة
  

  ٤٩/١القرار  
مجع البيانات واخلربات التكميلية يف جمال املخدرات واستعماهلا من أجل دعم التقييم  

العاملي من قبل الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمدا اجلمعية العامة 
  يف دورا االستثنائية العشرين

 إن جلنة املخدرات، 
ــتذكر  ــا     أن اجلإذ تسـ ــتمدته يف دورـ ــة، يف اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعـ ــية العامـ معـ

 دعت مجيع الدول إىل أن تأخذ نتائج تلك الدورة بعني االعتبار عند             )43(االسـتثنائية العشـرين،   
صـوغ اسـتراتيجياا وبـراجمها الوطنـية وأن تـبلِّغ جلنةَ املخدرات كل سنتني مبا بذلته من جهود           

 يف اإلعــالن السياســي، ٢٠٠٨ و٢٠٠٣هــداف احملــددة لعــامي  يف ســبيل حتقــيق الغايــات واأل 
وطلبـت إىل اللجـنة أن حتلّـل تلـك الـتقارير مـن أجـل تعزيـز اجلهود التعاونية الرامية إىل معاجلة                       

 مشكلة املخدرات العاملية،

 أن املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخدرات ونتائج الدورة االستثنائية العشرين             وإذ تـدرك   
عامــة، وخصوصــا اإلعــالن السياســي واإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض  للجمعــية ال

 والـتدابري الرامـية إىل تعزيـز الـتعاون الـدويل عـلى مواجهـة مشكلة                 )44(الطلـب عـلى املخـدرات     
متـثّل معـا إطـارا شـامال ملا تقوم به الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة                 )45(املخـدرات العاملـية   

مكافحة املخدرات، وإذ تشدد على احلاجة إىل حتقيق االتساق يف اجلهود    مـن أنشـطة يف جمـال        
 الرامية إىل تنفيذ تلك األنشطة،

 العناصــر ذات الصــلة بــاملخدرات يف اإلعــالن السياســي بشــأن األيــدز       وإذ تالحــظ 
  الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية السادسة والعشرين،)46(وفريوسه،

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (43) 
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (44) 
 . ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ (45) 
 .٢٦/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (46) 
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 أن مـا اكتسـبته اهليـئات الوطنـية أو اإلقليمـية املتخصصة من بيانات وخربة                 كوإذ تـدر   
ــرايف ميكــن أن يســهم بشــكل         ــاملخدرات يف حمــيطها اجلغ ــتعلق ب ــيما ي ــية يف رصــد الوضــع ف فن

 ملموس يف تقييم الغايات واألهداف احملددة يف الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة،

ت حلقــة عمــل اخلــرباء حــول قــياس الــتقدم احملــرز يف خفــض  باســتنتاجاوإذ حتــيط عــلما 
 ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢أكتوبر إىل / تشرين األول٣١الطلب، اليت عقدت يف فيينا من 

، الــذي طلبــت فــيه إىل املديــر التنفــيذي أن يعــد تقريــرا  ٤٢/١١ قــرارها وإذ تســتذكر 
عضــاء عــلى اســتبيان إثناســنوي ويتضــمن  إثناســنويا يســتند إىل الــردود الــيت تقدمهــا الــدول األ 

معلومـات عـن االجتاهـات العاملـية، مصـنفة حسـب املـناطق، كما يستند إىل ما اكتسبه مكتب                    
األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مـن خـربة فنـية وجتـربة مـن براجمه اخلاصة باملساعدة                       

نات ذات الصلة، مبا فيها االستبيان      التقنـية وإىل املعلومـات اموعـة مـن خـالل خمتلف االستبيا            
 املتعلق بالتقارير السنوية،

 باإلجـراءات الـيت سـبق أن وضـعها مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات                 وإذ تسـلِّم   
واجلـرمية مـن أجل مساعدة الدول األعضاء يف تقييمها لتنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمدا               

 تثنائية العشرين،اجلمعية العامة يف دورا االس

عــلى أمهــية قــيام الــدول األعضــاء بتقيــيم موضــوعي وعــلمي ومــتوازن   تشــدد  -١ 
وشــفّاف للــتقدم العــاملي احملــرز يف حتقــيق الغايــات واألهــداف الــيت حددــا اجلمعــية العامــة يف   
دورــا االســتثنائية العشــرين وللصــعوبات الــيت اعترضــت ســبيله، وتوصــي بــأن ينــتهج يف هــذا   

 ييم ج يوازن بني خفض العرض وخفض الطلب؛التق

 مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية إىل أن يقــوم، رهــنا  تدعــو -٢ 
بــتوافر املــوارد خــارج نطــاق امليزانــية، بــالعمل مــع خــرباء وطنــيني وإقليمــيني مــن كــل املــناطق   

ة املخدرات، من أجل مجع     اجلغرافـية، وكذلـك مـع خـرباء مـن املنظمات الدولية املعنية مبكافح             
البـيانات واخلـربات التكميلـية يف جمـال املخـدرات واسـتعماهلا مـن أجل دعم التقييم العاملي من                    
ــة يف دورــا           ــية العام ــتمدا اجلمع ــيت اع ــات والــتدابري ال ــيذ اإلعالن ــدول األعضــاء لتنف ــبل ال ق

 االستثنائية العشرين؛

ملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن  إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم ا   تطلـب  -٣ 
رهــنا بــتوافر املــوارد خــارج نطــاق امليزانــية، تقريــرا عــن نــتائج تلــك اجلهــود، مشــفوعا   ، يقــدم

ــية يف جمــال املخــدرات واســتعماهلا، إىل جلــنة        ــيانات وخــربات تكميل بتوصــيات بشــأن مجــع ب
ملعلومات املتاحة للدول   املخـدرات لكـي تـنظر فـيه، بغـية القيام، حسب االقتضاء، باستكمال ا              
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األعضـاء وتـزويدها بعناصـر إضـافية للقـيام بتقيـيم عـاملي موضـوعي وعـلمي ومتوازن وشفّاف                  
 لتنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين؛

من  بـأن تكـون هـناك، بعـد إجـراء التقيـيم العـاملي، فـترة تفكري شامل                    توصـي  -٤ 
قـبل الدول األعضاء، استنادا إىل املبادئ األساسية للمعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات، مع             
إيــالء االهــتمام الواجــب للــتدابري الــيت أمثــرت نــتائج إجيابــية واجلوانــب الــيت تتطلّــب مــزيدا مــن  

 اجلهود؛ 

مية أن  إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر   تطلـب  -٥ 
 .يقدم إليها يف دورا اخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  ٤٩/٢القرار  
 االعتراف مبسامهة اتمع املدين يف اجلهود العاملية املبذولة ملعاجلة مشكلة املخدرات 

  اجلمعية العامة٢٠٠٨يف سياق اإلبالغ عن الغايات واألهداف اليت حددا لعام 
  ائية العشرينيف دورا االستثن

 إن جلنة املخدرات، 
 اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورــا االســتثنائية    إذ تســتذكر 
  املخصصة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية معا،)47(العشرين،

 مـن اإلعـالن السياسي،   ١٢ و٢ أن الـدول األعضـاء، يف الفقـرتني         وإذ تسـتذكر أيضـا     
حـة مشـكلة املخـدرات العاملـية هـي مسـؤولية عامـة ومشتركة تتطلّب جا                 اعترفـت بـأن مكاف    

 متكامال ومتوازنا يشمل اتمع األهلي، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،

 مــا ميكــن أن تؤديــه املــنظمات غــري احلكومــية مــن دور هــام يف   وإذ تضــع يف اعتــبارها 
مالئمة وتنفيذها، حسبما ارتآه    املسـاعدة عـلى إجيـاد حلـول جمديـة وصـوغ بـرامج وسياسـات                 

ــبلة يف مــيدان مكافحــة إســاءة اســتعمال       ــتعدد التخصصــات لألنشــطة املق املخطّــط الشــامل امل

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (47)  
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 واإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب       )48(،١٩٨٧العقـاقري، الـذي اعتمد يف عام        
 )49(العشرين،على املخدرات، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية 

 الـدور املهـم الـذي يؤديـه كل من املنظمات غري احلكومية واتمع املدين                وإذ تالحـظ   
يف خفـض الطلـب، وذلـك مـثال بـتوفري أنشـطة تعليمـية وترفيهـية واسـتجمامية وتيسري التفاعل                     

 بني األجيال،

، الـذي أعربـت فـيه عـن ضـرورة االعـتراف مبا              ٤٢/٩ عـلى قـرارها      وإذ تعـيد التأكـيد     
يـبذلــه اـتمع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمات غري احلكومية، من جهود يف جمال خفض الطلب                    

 على املخدرات وضرورة تشجيع تلك اجلهود،

 عـلى مـا أعلنه رؤساء الدول يف الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة              وإذ تؤكّـد   
خفض الطلب، ضمن مجلة أمور، مـن الـتزام بتحقـيق نـتائج مـلحوظة وقابلـة للقـياس يف ميدان               

 ،٢٠٠٨حبلول عام 

 الــتزام الــدول األعضــاء بــأن تقــدم تقاريــر عــن الــتقدم احملــرز يف  وإذ تضــع يف اعتــبارها 
، والطلب الذي وجهته اجلمعية العامة إىل جلنة        ٢٠٠٨حتقـيق الغايـات واألهـداف حبلـول عـام           

 املخدرات بأن حتلّل تلك التقارير،

قرير اإلثناسنوي الثاين للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين          بالت وإذ حتـيط علما    
 الذي  )50(بـاملخدرات واجلـرمية عـن تنفـيذ نـتائج الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة،                   

ذُكـر فـيه أنـه ينـبغي االرتقـاء جبهـود خفـض الطلب يف السنوات اخلمس املقبلة من أجل حتقيق                
 ياس،نتائج ملحوظة وقابلة للق

 مبسـامهة اـتمع املـدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،     تعـترف بارتـياح    -١ 
 يف كبح تعاطي املخدرات، وخصوصا فيما يتعلق خبفض الطلب؛

 الـدول األعضـاء عـلى الـنظر يف التشـاور والـتعاون مـع املـنظمات غري                   تشـجع  -٢ 
 ها؛احلكومية يف جمال صوغ سياسات وبرامج خلفض الطلب وتنفيذ

                                                           
يونيه / حزيران٢٦‐١٧تقرير املؤمتر الدويل املعين بإساءة استعمال العقاقري واالجتار غري املشروع ا، فيينا،  (48) 

 .، الفصل األول، الباب ألف)I.13.87منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٧
 .٢٠/٣-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (49) 
 (50) E/CN.7/2003/2و Add.1 إىل Add.6. 
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 ٣-  ع جبــدــذل قصــارى       تشــج ــلى ب ــية ع ــنظمات غــري احلكوم ــدين وامل  اــتمع امل
 جهودمها من أجل توعية الناس بالعواقب السلبية املترتبة على تعاطي املخدرات؛

 املـنظمات غـري احلكومـية عـلى أن تـنظر ملـيا فيما حقّقته من إجنازات         تشـجع  -٤ 
اا احلكومـية الوطنـية مبـا حترزه من تقدم، ضمن           يف معاجلـة مشـكلة املخـدرات، وأن تـبلّغ هيـئ           

 اجلمعــيةُ العامــة يف دورــا ٢٠٠٨ســياق اإلبــالغ عــن الغايــات واألهــداف الــيت حددــا لعــام  
 االستثنائية العشرين؛

 املديـر التنفـيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل أن             تدعـو  -٥ 
 مع هيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات      يواصـل تعاونـه، حسـبما هـو مناسـب،         

ــال          ــية يف األعم ــري احلكوم ــنظمات غ ــلي امل ــاركة ممثّ ــية ذات الصــلة، تســهيال ملش ــري احلكوم غ
 .التحضريية للذكرى السنوية العاشرة لدورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين

  
  ٤٩/٣القرار  
  يفة املستخدمة يف صنع العقاقري االصطناعيةتدعيم نظم مراقبة الكيمياويات السل 

 إن جلنة املخدرات، 
 مـــا تســـببه العقـــاقري االصـــطناعية، وال ســـيما امليثـــيلني ديوكســـي       إذ يـــثري جـــزعها  

وامليثامفيتامني واألمفيتامني، من ضرر بدين ونفساين،      ") إكستاسـي "املعـروف بــ     (ميثامفيـتامني   
 أثري إدماين شديد،وما للميثامفيتامني واألمفيتامني من ت

  انتشار تعاطي تلك العقاقري على نطاق واسع،أيضا وإذ يثري جزعها 

 أن تلــك العقــاقري ميكــن صــنعها مــن الكيمــياويات يف أي مكــان، حــىت يف    وإذ تــدرك 
 معامل بدائية،

  ما ميثّله ذلك من حتديات ألجهزة إنفاذ القانون واألجهزة الرقابية،وإذ تدرك 

مان صـانعي العقاقري السريني من الكيمياويات السليفة الالزمة هو           أن حـر   وإذ تالحـظ   
 أحد أجنع االستراتيجيات ملنع صنع العقاقري االصطناعية بصورة غري مشروعة،
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 اإلعـالن السياسـي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية            وإذ تعـيد تأكـيد     
 موعــدا مســتهدفا تقضــي فــيه  ٢٠٠٨عــام  وقــررت فــيه الــدول األعضــاء حتديــد  )51(العشــرين

 الدول على تسريب السالئف أو تقلّله بدرجة ملحوظة،

ديســـمرب / كـــانون األول٢٠، املـــؤرخ ٥٩/١٦٢ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ تســـتذكر 
، بشـأن تدعـيم نظـم الـرقابة املفروضة على السالئف الكيميائية ومنع تسريبها واالجتار                ٢٠٠٤

معــية عــلى احلاجــة إىل ضــمان وجــود آلــيات وافــية، عــند االقتضــاء ــا، الــذي شــددت فــيه اجل
وبـالقدر املمكـن، ملـنع تسـريب املستحضـرات الصـيدلية احملـتوية على الكيمياويات املدرجة يف                  
اجلدولـني األول والـثاين مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات                   

 املــتعلقة بصــنع العقــاقري غــري املشــروعة، وال ســيما تلــك    )52(،١٩٨٨واملؤثــرات العقلــية لعــام  
 احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين،

 ٢١، املــؤرخ ٢٠٠٤/٤١ قــرار الــس االقتصــادي و االجــتماعي وإذ تســتذكر أيضــا 
 ، بشأن مكافحة صنع العقاقري االصطناعية واالجتار ا وتعاطيها،٢٠٠٤يوليه /متوز

، الــذي دعــت فــيه احلكومــات إىل إرســاء نظــم ٤٥/١٢ قــرارها كوإذ تســتذكر كذلــ 
وإجـراءات لضـمان اإلبـالغ دون إبطاء عن تفاصيل أي اعتراض أو ضبط أو تسريب أو شبهة         
تسـريب لسـالئف داخـل أقالـيمها إىل السـلطات املختصـة جلمـيع احلكومـات املعنية وإىل اهليئة                    

 الدولية ملراقبة املخدرات،

، الـذي الحظـت فـيه أن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات            ٤٨/١١ قـرارها    وإذ تسـتذكر   
قـد كُلّفـت مهـام إضـافية، بـأن تتلقّى املعلومات املتعلقة بالسالئف وتعميمها آنياً، وأن تستبني                  
االجتاهـات املـتعلقة بتسريب السالئف أو إساءة استعماهلا، وأن تتابع مع السلطات املختصة يف       

 لضبطيات واحلاالت املبلّغ عنها املنطوية على تسريب،البلدان املعنية مجيع ا

 عـلى أن مراقـبة الكـيماويات السـليفة هـي اسـتراتيجية ملنع التسريب تكفل                 وإذ تشـدد   
عـدم بـيع تلـك الكيمـياويات إالّ إىل منشـآت مشروعة من أجل استعماالت جتارية أو طبية أو                    

 علمية مشروعة،

ية املشروعة من الكيمياويات السليفة ميكن أن        أن حتديد االحتياجات الوطن    وإذ تـدرك   
يسـاعد إىل حـد بعـيد السـلطات الوطنـية املختصـة يف الـبلدان املسـتوردة واملصـدرة عـلى تقرير                  

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (51) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (52) 
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ــلى       ــزيد عـ ــيات تـ ــترياد كمـ ــنعا السـ ــواد، مـ ــزمعة يف تلـــك املـ ــفقات املـ ــروعية الصـ ــدى مشـ مـ
 االحتياجات املشروعة، مبا جيعلها عرضة للتسريب،

 ومن  )53(،١٩٦١ مـن االتفاقـية الوحيدة للمخدرات لسنة         ١٩ أن املـادة     وإذ تسـتذكر   
 تقضي بأن تقدم الدول األطراف إىل       )54(،١٩٧٢تلـك االتفاقـية بصـيغتها املعدلـة بـربوتوكول           

 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تقديرات الحتياجاا من املخدرات،

، املؤرخ  ١٩٨١/٧ي، يف قراريه     أن الـس االقتصادي واالجتماع     وإذ تسـتذكر أيضـا     
، دعا احلكومات إىل ١٩٩١يونـيه   / حزيـران  ٢١، املـؤرخ    ٤٤/١٩٩١، و ١٩٨١مـايو   / أيـار  ٦

أن تقـدم إىل اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخدرات تقييمات الحتياجاا السنوية من املؤثرات العقلية                 
  )55(،١٩٧١ات العقلية لسنة املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية املؤثر

ــياح   ــنع     وإذ تالحــظ بارت ــة يف م ــيمات أســهم بصــورة فعال ــتقديرات والتقي  أن نظــام ال
 تسريب تلك املواد من التجارة الدولية املشروعة إىل القنوات غري املشروعة،

ــيل -٣،٤ أن للكيمــياويات الســليفة  وإذ تالحــظ  ــيلني ديوكســي فين ــروبانون -٢-ميث ب
 واإليفيدرين أمهية يف صنع اإلكستاسي وامليثامفيتامني واألمفيتامني،والسودوإيفيدرين 

بـروبانون والسودوإيفيدرين   -٢-ميثـيلني ديوكسـي فينـيل     -٣،٤ أن   وإذ تالحـظ أيضـا     
 ،١٩٨٨بروبانون هي مواد مدرجة يف اجلدول األول من اتفاقية -٢-واإليفيدرين وفينيل

ــتعماهلما بســـهولة أو   أن مـــاديت الســـودوإيفيدرين واإليفـــيدر وإذ تـــدرك  ين ميكـــن اسـ
استخالصــهما بوســائل ميســورة االســتخدام مــن املستحضــرات احملــتوية علــيهما، ممــا جيعــلهما    

 جذّابتني للمتجرين ولصانعي امليثامفيتامني واألمفيتامني غري املشروعني،

 أن بعض تلك املستحضرات يستخدم على نطاق واسع يف عالج أمراض            وإذ تالحـظ   
 شائعة،

ــية ملراقــبة املخــدرات قــد أفــادت عــن اســترجاع     يســاورها القلــقوإذ   ألن اهليــئة الدول
كمـيات كـبرية مـن املستحضـرات احملـتوية عـلى اإليفيدرين والسودوإيفيدرين من مواقع لصنع                 

 األمفيتامني وامليثامفيتامني بصورة غري مشروعة،

                                                           
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠املرجع نفسه، الد  (53) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (54) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد  (55) 
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يدين ميكـــن  أن املستحضـــرات احملـــتوية عـــلى اإليفـــيدرين والســـودوإيف    وإذ تالحـــظ 
ــنك       ــلى ذيـ ــول عـ ــتخدام للحصـ ــورة االسـ ــائل ميسـ ــها بوسـ ــهولة أو استخالصـ ــتعماهلا بسـ اسـ

 ،١٩٨٨الكيمياويني السليفني، اللذين خيضعان للرقابة مبقتضى اتفاقية 

 إىل الـــدول األعضـــاء أن تقـــدم إىل اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات تطلـــب -١ 
بروبانون -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل  -٣،٤ملـواد   تقديـرات سـنوية الحتـياجاا املشـروعة مـن ا          

بــروبانون، وأن تقــدم إلــيها كذلــك احتــياجاا     -٢-والســودوإيفيدرين واإليفــيدرين وفينــيل  
املقــدرة مــن واردات املستحضــرات احملــتوية عــلى تلــك املــواد الــيت ميكــن اســتعماهلا بســهولة أو 

 استخالصها بوسائل ميسورة االستخدام؛

يــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات أن تتــيح تلــك الــتقديرات للــدول   إىل اهلتطلــب -٢ 
 األعضاء على حنو يكفل عدم استخدام تلك املعلومات إالّ يف أغراض مراقبة املخدرات؛

 الـدول األعضـاء إىل إبـالغ اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات عن إمكانية                تدعـو  -٣ 
ــياجاا املشــروعة مــن ا   ــرات الحت لكيمــياويات الســليفة واملستحضــرات  وجــدوى إعــداد تقدي

  أعاله واإلبالغ عن تلك التقديرات واستخدامها يف منع التسريب؛١املشار إليها يف الفقرة 

 إىل الـدول األعضـاء املصـدرة أن تـتوخى الـيقظة املستمرة للتحقّق من                تطلـب  -٤ 
خالصها بوسائل  مشـروعية كـل إذن تصـدير يـتعلق بـاملواد الـيت ميكن استعماهلا بسهولة أو است                 

ميســورة االســتخدام، وكذلــك باملستحضــرات احملــتوية عــلى تلــك املــواد إن إمكــن ذلــك، مــع  
  أعاله يف تلك العملية؛١االستعانة بالتقديرات املشار إليها يف الفقرة 

الـدول املصدرة أن تواصل تزويد اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، ضمن           حتـثّ    -٥ 
ــزم، مبعل  ــواد    إطــار مشــروع بري ــيل  -٣،٤ومــات عــن مجــيع شــحنات امل ــيلني ديوكســي فين  ميث

 بـروبانون، وأن تقـدم إىل اهليئة        ٢-١بـروبانون والسـودوإيفيدرين واإليفـيدرين وفينـيل         -٢-١
ــية،       ــح الوطن ــزم، ورهــنا بالتشــريعات واللوائ ــبة املخــدرات، كمــا يف مشــروع بري ــية ملراق الدول

د الـيت ميكـن استعماهلا بسهولة أو استخالصها     معلومـات عـن املستحضـرات احملـتوية عـلى املـوا           
 بوسائل ميسورة االستخدام؛

 إىل الـدول األعضـاء أن تسـمح للهيـئة الدولـية ملراقبة املخدرات، رهنا                تطلـب  -٦ 
بتشـريعاا ولوائحهـا الوطنـية، أن تتقاسـم املعلومــات املـتعلقة بشـحنات املستحضـرات احملــتوية        

بسهولة أو استخالصها بوسائل ميسورة االستخدام مع أجهزة        عـلى املواد اليت ميكن استعماهلا       
إنفـاذ القــانون والسـلطات الرقابــية الوطنــية املعنـية، مــع اتــباع االجـراءات التشــغيلية النموذجــية     
املسـتحدثة يف إطـار مشـروع بريـزم بصـورة مسـتمرة، ومع استخدام نظام اإلشعارات السابقة                  
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 املباشــر أو آلــيات فعالــة أخــرى، لكــي يتســنى اختــاذ  للتصــدير القــائم عــلى االتصــال احلاســويب
 تدابري مناسبة ملنع الشحنات املثرية للقلق أو اعتراضها؛

 بـــالدول املســـتوردة أن تـــتحلّى بالـــيقظة املســـتمرة ضـــمانا ألن تكـــون يـــب -٧ 
كمــيات املــواد الــيت ميكــن اســتعماهلا بســهولة أو استخالصــها بوســائل ميســورة االســتخدام،     

 ـا يف شـهادات االسـترياد، وكذلـك كميات املستحضرات احملتوية على تلك املواد،                واملـأذون 
متناســبة مــع احتــياجاا املشــروعة ألغــراض الصــناعة أو االســتهالك احملــلي، مــع االســتعانة          

 بتقديرات اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تلك العملية؛

تفائية توفر للهيئة الدولية ملراقبة الـدول املسـتوردة عـلى إجراء حتريات اق        حتـثّ    -٨ 
املخــدرات وللــدول املصــدرة معلومــات مفــيدة تــتعلق، مــثال، بــأنواع الكيمــياويات املضــبوطة    

 وبعينات من تلك املواد؛

 إىل األمـني العام أن يواصل ضمان التمويل الكايف لربامج اهليئة الدولية           تطلـب  -٩ 
و الـدول األعضـاء إىل الـنظر يف تقدمي دعم إضايف        ملراقـبة املخـدرات املـتعلقة بالسـالئف، وتدعـ         

 .لربنامج السالئف بتوفري خرباء دون مقابل وبتقدمي أموال خارج نطاق عن امليزانية
  

  ٤٩/٤القرار  
 التصدي لتفشي األيدز وفريوسه وسائر األمراض املنقولة بالدم  

  بني متعاطي املخدرات
 إن جلنة املخدرات، 

 عـرض املخـدرات وتفشـي األيـدز وفريوسه وسائر األمراض املنقولة              ازديـاد  إذ يقلقهـا   
 بالدم تفشيا كبريا بني متعاطي املخدرات،

 أنّ الوضــع االجــتماعي واالقتصــادي والسياســي والــثقايف اخلــاص  وإذ تضــع يف اعتــبارها 
بكـل بلـد جيـب أن يؤخـذ يف االعتـبار لـدى البحـث عـن أفضـل مناذج العالج والوقاية من تعاطي                         

 املخدرات،

 املعين  األمم املتحدة ، إىل مكتب    ٤٦/٢ أـا طلبت، يف قرارها       وإذ ال يغيـب عـن باهلـا        
، عــلى الصــعيدين الــدويل  تطويــر وتعزيــز دوره واســتراتيجيته بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل  

  ذات الصلة بتعاطي املخدرات، األيدزعدوى فريوسبشأن الوقاية من واإلقليمي، 
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، الذي شددت فيه    ١٩٨٧ير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام         تقر وإذ تسـتذكر   
اهليـئة عـلى ضـرورة أن تـتخذ احلكومـات تدابـري ـدف إىل خفـض تشارك متعاطي املخدرات                   

 وإذ ال يغيب عن )56(بـاحلقن يف اإلبـر، بغـية مكافحـة انتشـار األيـدز وفريوسـه بـتلك الوسـيلة،                
 )57( ينبغي أن تشجع على تعاطي املخدرات أو تيسره،باهلا أنّ أي تدابري وقائية تؤخذ ال

، الذي أفادت   ٢٠٠٣ تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام         وإذ تسـتذكر أيضـا     
 )58(فيه اهليئة بأنّ تنفيذ العالج االستبدايل باملخدرات ال يشكّل أي خرق ألحكام املعاهدات،

دز وفريوسه، الذي اعتمدته اجلمعية العامة       بـإعالن االلـتزام بشـأن األي       وإذ حتـيط عـلما     
 )59(،٢٠٠١يف دورا االستثنائية السادسة والعشرين املعقودة يف عام 

 بـالدور الـذي قـام بـه مكتــب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلــرمية يف         وإذ تسـلّم  
ــامي  ــة بــرنامج األمــم       ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ع ــنظمات املشــتركة يف رعاي ــا للجــنة امل  بصــفته رئيس

 املتحدة املشترك املعين باأليدز وفريوسه،

 )60( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وإذ تأخذ يف حسباا 

يوليه / متـوز  ٢١، املـؤرخ    ٢٠٠٤/٤٠ قـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي          وإذ تسـتذكر   
اص  واملـتعلق باملـبادئ التوجيهـية بشـأن املعاجلـة الدوائـية مبسـاعدة نفسـية واجتماعية لألشخ                  ٢٠٠٤

الذيـن يعاقـرون املـواد شـبه األفيونية، الذي تناول فيه الس الوقاية من عدوى فريوس األيدز وسائر                   
 األمراض املنقولة بالدم،

 : الدول األعضاء إىل القيام، وفقا لتشريعاا الوطنية، مبا يليتدعو -١ 

إىل إعطـاء األولويـة القصـوى الستحداث تدابري بشـأن خفض الطلب استنادا              )أ( 
 الدراسات والبحوث اليت تربهن على فعالية وجناعة العالج والوقاية ذوي الصلة باملخدرات؛

                                                           
 ،  )A.87.XI.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٧لدولية ملراقبة املخدرات عن عام تقرير اهليئة ا (56) 

 .٢الفقرة 
 ،  )A.04.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام  (57) 

 .٢٢١الفقرة 
 .٢٢٢املرجع نفسه، الفقرة  (58) 
 .٢٦/٢-معية العامة دإمرفق قرار اجل (59) 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (60) 
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ــيها        )ب(  ــن تعاط ــة م ــر الوقاي ــاملخدرات تيس ــتماد سياســات صــحية ذات صــلة ب اع
وحصـول متعاطـيها على أنواع خمتلفة من الوقاية والعالج والرعاية فيما يتعلق باران املخدرات               

 دز أو فريوسه والتهاب الكبد وسائر األمراض املنقولة بالدم بسبب املخدرات؛واإلصابة باألي

زيـادة اجلهـود املـبذولة مـن أجل الترويج حلصول متعاطي املخدرات وأُسرهم              )ج( 
ــتعاون عــند االقتضــاء مــع       ــاً كــان نوعــه، وال ــيز أي ــرعاية الصــحية واالجتماعــية دون متي عــلى ال

 ؛املنظمات غري احلكومية ذات الصلة

ــية املالئمــة،       )د(  إتاحــة ســبل، حســبما هــو مناســب ويف إطــار السياســات الوطن
للحصــول عــلى األدويــة واللقاحــات وســائر الــتدابري الــيت تتســق مــع املعــاهدات الدولــية ملراقــبة  
املخـدرات والـيت برهنـت على فعاليتها يف التقليل من خماطر اإلصابة باأليدز وفريوسه والتهاب                

ــرا  ــاحلقن وغريهــم مــن     الكــبد وســائر األم ــتعاطي املخــدرات ب ــالدم يف أوســاط م ــنقولة ب ض امل
 املتعاطني، وذلك بإشراف من السلطات أو املؤسسات املختصة؛

 ٢-    قـرتوصـيات فـريق العمـل العـاملي املعـين بتحسـني التنسيق بشأن األيدز فيما                ت
ات الصلة الصادرة   بـني املؤسسـات املـتعددة األطـراف واملـاحنني الدوليني، وكذلك القرارات ذ             

 عن جملس تنسيق الربنامج، التابع لربنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه؛

 مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يعمـد، وفقا             إىلتطلـب    -٣ 
  إىل تقـدمي املساعدة التقنية إىل    )UNAIDS Technical Support Division of Labour،)61للوثـيقة   

الـدول األعضـاء الـيت تطلـبها، رهـنا بـتوفّر املـوارد من خارج امليزانية، لكي تضع استراتيجيات                    
 الوقايـة والـرعاية فـيما يتعلق باأليدز     بشـأن وتدابـري شـاملة بشـأن خفـض الطلـب، مبـا يف ذلـك            

 وفريوسه يف سياق تعاطي املخدرات، مبا يتسق مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛ 

 املعين باملخدرات واجلرمية أن األمم املتحدة إىل املديـر التنفيذي ملكتب    طلـب ت -٤ 
 .يقدم إليها كل سنتني، اعتبارا من دورا احلادية واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  

                                                           
 .٢٠٠٥أغسطس /برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه، جنيف، آب (61) 
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  ٤٩/٥القرار  
  مبادرة ميثاق باريس 

 إن جلنة املخدرات، 

ا الدول األعضاء يف اإلعالن السياسي الذي        االلتزامات اليت تعهدت     إذ تؤكّـد جمددا    
 الذي اعترفت فيه الدول األعضاء      )62(اعـتمدته اجلمعـية العامـة يف دورـا االسـتثنائية العشرين،           

بـأن مكافحـة مشـكلة املخـدرات العاملـية هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة وأعربت عن اقتناعها                     
 بوجوب التصدي هلا يف إطار متعدد األطراف،

الـذي صـدر يف اية       )63(املنبـثقة مـن بـيان بـاريس        مبـبادرة ميـثاق بـاريس،        بوإذ ترحـ   
املؤمتـر املعـين بـدروب املخـدرات مـن آسـيا الوسـطى إىل أوروبـا، الـذي عقـد يف باريس يومي                        

 ،٢٠٠٣مايو / أيار٢٢ و٢١

ــنون     وإذ حتــيط عــلما   ــاملخدرات واجلــرمية، املع ــتحدة املعــين ب ــتقرير مكتــب األمــم امل  ب
، وتالحظ بقلق الدالئل األخرية على احتمال       "الدراسـة االستقصـائية عـن األفيون      : انأفغانسـت "

 حدوث زيادة يف الزراعة يف مناطق عديدة،

 عـن دعمهـا جلهود الدول األعضاء الرامية إىل تعزيز التعاون اإلقليمي على              وإذ تعـرب   
ن واالجتار غري املشروع مواجهـة مـا متـثّله الـزراعة غـري املشروعة خلشخاش األفيون يف أفغانستا             

 باألفيون من خطر على اتمع الدويل،

 كــانون ٣١ بنــتائج املؤمتــر املعــين بأفغانســتان، الــذي عقــد يف لــندن يومــي وإذ ترحــب 
 ، والذي أدرج مكافحة املخدرات كموضوع حموري،٢٠٠٦فرباير / شباط١يناير و/الثاين

 بــإدارة احلــدود والــتعاون اإلقلــيمي،   بقــرارات املؤمتــر الــدويل املعــين وإذ ترحــب أيضــا 
 ،٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨ و٢٧الذي عقد يف الدوحة يومي 

 تأيـيد اقـتراح االحتـاد الروسـي الداعي إىل أن يعقد يف موسكو يف                تعـرب عـن    -١ 
 مؤمتر دويل على املستوى الوزاري      )64(، مواصـلة ملـبادرة ميـثاق باريس،       ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 

 ن آسيا الوسطى إىل أوروبا؛بشأن دروب املخدرات م

                                                           
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (62) 
 .S/2003/641انظر مرفق الوثيقة  (63) 
 .S/2003/641انظر مرفق الوثيقة  (64) 
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املؤمتـر الـدويل عـلى تقيـيم الـتقدم احملـرز يف إطار مبادرة ميثاق باريس                 تشـجع    -٢ 
 ويف البىن املوجودة من أجل حتسينها أو مواءمتها مع االحتياجات احلالية؛

  مجيع األطراف املعنية إىل املشاركة النشطة يف املؤمتر؛تدعو -٣  

تنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،            إىل املديـر ال    تطلـب  -٤ 
رهـنا بـتوافر املـوارد مـن خـارج امليزانـية، أن يسـهل تنظـيم املؤمتـر وعقده وأن يقدم تقريرا ذا            

 .الشأن إىل جلنة املخدرات يف دورا اخلمسني
 

  ٤٩/٦القرار  
  إدراج الكيتامني يف قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة 

 ، جلنة املخدراتإن 

 بشـأن تعزيز تقاسم املعلومات عن االجتاهات املستجدة يف          ٤٨/١ قـرارها    إذ تسـتذكر   
تعـاطي املـواد غـري اخلاضـعة للمراقـبة مبقتضـى املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخدرات ويف االجتار                 

 بتلك املواد،

ــا   ــتذكر أيضـ ــامي    وإذ تسـ ــدرات لعـ ــبة املخـ ــية ملراقـ ــئة الدولـ ــري اهليـ  )65(٢٠٠٤ تقريـ
 اللذيـن أكّـدت فـيهما اهليـئة جمـددا انتشـار تعـاطي مـواد غـري مدرجة يف جداول                      )66(،٢٠٠٥و

 املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وال سيما الكيتامني،

، لفتت االنتباه إىل    ٢٠٠٥ أن اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات، يف تقريرها لعام              وإذ تـدرك   
ي الكيــتامني، خصوصـا بـني الشــباب، يف شـرق آسـيا وجــنوب     مشـكلة مسـتجدة هــي انتشـار تعـاط    

شــرقها، واالجتــار بالكيــتامني يف تلــك املــنطقة ويف مــناطق أخــرى، مــنها أمــريكا الشــمالية وأمــريكا    
 )67(اجلنوبية،

 أن للكيـتامني اسـتعماال مشـروعا كعقـار مبـنج وأنه يسرب من أجل                وإذ تـدرك أيضـا     
ــيط مــ    ــناولـه بصــورة غــري مشــروعة كخل ــيلني   ت ــية، وخاصــة عقــار امليث ع املنشــطات األمفيتامين

، أو مقـترنا بتلك املنشطات مما جيعله يسبب         ")إكستاسـي "املعـروف بــ   (ديوكسـي ميثامفيـتامني     
 آثارا ضارة،

                                                           
 ).A.05.XI.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٤رير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  تق (65) 
 ).A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   (66) 
 .٦٤١ و٤٧١ و٤٦٨ و٤٣١ و٣٨٥املرجع نفسه، الفقرات  (67) 
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 إزاء ما ميثّله تسريب الكيتامني لغرض تناولـه بصورة غري مشروعة وإذ يساورها بالغ القلق 
 جتار ا من خطر على سالمة الناس واتمع،وازدياد تعاطي تلك املادة واال

  بقرار منظمة الصحة العاملية القيام باستعراض دقيق للكيتامني،وإذ ترحب 

وإذ تالحــظ أن عــددا مــن الــدول األعضــاء يف العديــد مــن مــناطق العــامل قــد أدرجــت   
 الكيتامني يف قائمة املواد اخلاضعة للمراقبة مبقتضى تشريعاا الوطنية،

 مــا جيــري بذلـــه مــن جهــود لكــي تــناقش يف احملــافل الدولــية املعنــية  ذ تالحــظ أيضــاوإ 
بإنفـاذ قوانـني املخـدرات، وخصوصـا يف االجـتماع التاسع والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية                

 إىل  ٧املعنـية بإنفـاذ قوانـني املخدرات يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ، الذي عقد يف هانوي من                  
، مسألة إدراج الكيتامني ضمن إطار اتفاقية املؤثرات العقلية ٢٠٠٥نوفمـرب  / تشـرين الـثاين    ١١

  من أجل مراقبة تلك املادة بصورة أفضل واحلد من تعاطيها واالجتار ا،)68(،١٩٧١لسنة 

 الـدول األعضـاء إىل أن تويل اهتماما خاصا للمشكلة املستجدة املتمثلة             تدعـو  -١ 
ار بـه على نطاق واسع، وخصوصا يف شرق آسيا وجنوب       يف انتشـار تعـاطي الكيـتامني واالجتـ        

 شرقها، والذي ميكن أن ميس أيضا دوال يف مناطق أخرى؛

 الـــدول األعضـــاء إىل أن تـــنظر يف مراقـــبة اســـتعمال الكيـــتامني  تدعـــو أيضـــا -٢ 
بإدراجـه يف قائمـة املـواد اخلاضـعة للمراقـبة مبقتضـى تشـريعاا الوطنـية، عـندما يقتضـي الوضع                  

 لي ذلك؛الداخ

ــام لشــهادات االســترياد       تشــجع -٣  ــتماد نظ ــنظر يف اع ــلى ال ــدول األعضــاء ع  ال
 والتصدير لكي تستعمله أجهزا احلكومية؛

ــية واإلقليمــية     حتــثّ  -٤  ــدول األعضــاء عــلى أن تقــوم، عــن طــريق القــنوات الثنائ ال
عني وبـــتعاطي والدولـــية، بتقاســـم املعلومـــات ذات الصـــلة باســـترياد الكيـــتامني وتصـــديره املشـــرو

 .الكيتامني واالجتار به، مبا يف ذلك أمناط ذلك االجتار، من أجل احلد من انتشار تعاطي هذه املادة
  

                                                           
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، الد جمموعة املعاهداتملتحدة، األمم ا (68) 
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  ٤٩/٧القرار  
   ج متسق يف معاملة الزيوت الغنية بالسافرولاتباع تشجيع 

 ،املخدرات جلنة إن 

ــاملخدرات   بأمهــية  تســلّمإذ  ــدويل يف مكافحــة االجتــار ب ــتعاون ال ــرات  ال ــية واملؤث  العقل
 وسالئفها،

 االجتــار بالســالئف الضــرورية لصــنع املخــدرات واملؤثــرات العقلــية       أن تالحــظ وإذ 
 وتسريب تلك السالئف ميثّالن مشكلة تستحق اهتماما كامال من مجيع   مشـروعة بصـورة غـري     
  املتحدة،األممالدول ومن 

امــة يف دورــا االســتثنائية  السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العاإلعــالن تســتذكر وإذ 
 موعـدا مسـتهدفا تقضـي فيه الدول         ٢٠٠٨ فـيه الـدول األعضـاء عـام          وحـددت  )69(العشـرين، 

  أو تقلّله إىل حد بعيد،السالئفعلى تسريب 

يونــيه / حزيــران١٠ بــاء، املــؤرخ ٢٠/٤- اجلمعــية العامــة دإقــرار  أيضــاتســتذكر وإذ 
جلمعـية تسعى إىل تشجيع تبادل اخلربات املتعلقة     جـاء يف الـباب الـثاين مـنه أن ا           الـذي ،  ١٩٩٨

 جتـريه الشـرطة واجلمـارك واألجهـزة اإلداريـة األخـرى مـن حتـريات عـن تسريب السالئف                     مبـا 
  اعتراض وكشف ومكافحة لذلك التسريب،ومن

  صنع املنشطات األمفيتامينية بصورة غري مشروعة ميثّل مشكلة عاملية،أن يقلقها وإذ 

شــرق آســيا أفريقــيا ونشــطات األمفيتامينــية متــثّل شــاغال مــتزايدا يف   املأن تالحــظ وإذ 
 أمـريكا الشـمالية وأوقيانـيا، مـع اسـتمرار أجهـزة إنفـاذ القـانون يف ضبط                ويفوجـنوب شـرقها     

 مــن امليثــيلني ديوكســي ميثامفيــتامني ووجــود شــواهد عــلى ازديــاد صــنع تلــك  كــبريةكمــيات 
 املادة،

ولــية ملراقــبة املخــدرات مــن اهــتمام شــديد باحلاجــة إىل    تولــيه اهليــئة الدمــا تــدرك وإذ 
 السليفةللتجارة املشروعة يف الكيماويات     تنظيمية   ضـوابط وهـياكل إداريـة وتشـريعية و         وجـود 

 االجتار غري   ملكافحة من اتفاقية األمم املتحدة      ١٢داخـل احلـدود الوطنـية كوسـيلة لتنفيذ املادة           
 )70(،١٩٨٨ة لعام املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلي

                                                           
 .٢٠/٢- دإالعامة قرار اجلمعية مرفق (69) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ الد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (70) 
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 السـافرول، وهـو مـادة كيميائـية سـليفة رئيسـية تستخدم يف           أن  يف اعتـبارها   تضـع  وإذ 
  ديوكسي ميثامفيتامني، ميكن استخراجه من الزيوت الغنية بالسافرول،امليثيلنيصنع 

 اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخدرات أوصت بأن يعتـرب زيت السسافراس،             أن تسـتذكر  وإذ 
تواه العــايل مــن الســافرول وســهولة اســتعماله يف صــنع عقــاقري غــري مشــروعة، مبــثابة   حمــبســبب

 خيضع  وبأن ،" يف شكل زيت سسافراس    سـافرول " ذاتـه، وبـأن يشـار إلـيه عـلى أنـه              السـافرول 
 )71(لرقابة مماثلة للرقابة املفروضة على السافرول يف شكله النقي،

يــوت أخــرى غنــية بالســافرول  هــناك إىل جانــب زيــت السســافراس، زأن تالحــظ وإذ 
 شـحنات مـتعددة األطـنان، ولكـن لـيس للـزيوت الغنـية بالسـافرول رمـز مجركي            يفيـتاجر ـا     
  النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها،إطارخاص يف 

ــدرك وإذ  ــبلدان،     وجــود ت ــية بالســافرول يف بعــض ال ــزيوت الغن  اســتعمال مشــروع لل
 ستعِملة النهائية لتلك الزيوت ليست كلها معروفة، اليت هي املالصناعاتولكن 

 أن يرصـد اتمع الدويل التجارة املشروعة يف الزيوت الغنية           ضـرورة   أيضـا  تـدرك  وإذ 
 عــن كثــب، وأن يــتخذ خطــوات ملــنع تســريب تلــك الــزيوت الســتعماهلا يف صــنع  بالســافرول

  غري مشروعة،بصورة MDMAالعقار 

 ملـنع تسـريب السالئف      ـوج باع  الـتعاون عـلى اتـ      األعضـاء إىل     الـدول  تدعـو  -١ 
 على الصعيدين الدويل والوطين؛

 مـــا تتـــيحه قوانيـــنها بقـــدر األعضـــاء عـــلى مواصـــلة العمـــل، الـــدول تشـــجع -٢ 
ــية، عــلى      ــع الصــناعات املعن ــتعاون م ــية وبال ــا الوطن ــزولوائحه ــرابطات أو  تعزي ــع ال ــتعاون م  ال

 بأن تقوم، على سبيل املثال،      بالسالئف،تعلقة  األشـخاص أو الشـركات اليت تضطلع بأنشطة م        
 للسلطات الرقابية عن الشحنات احملتوية الـتام بتشـجيع املسـتوردين واملصـدرين عـلى اإلفصـاح         

  اإلشعارات السابقة للتصدير؛نظامزيوت غنية بالسافرول، وبأن تستخدم 

قابــة  بالســافرول رالغنــية أن تفــرض عــلى الــزيوت  إىل األعضــاءالــدول تدعــو -٣ 
 مماثلة لتلك املفروضة على السافرول؛

                                                           
 اهليئة  تقرير :  اليت يكثر استخدامها يف صنع املؤثرات العقلية بصورة غري مشروعةوالكيماويات السالئف (71) 

 ملكافحة االجتار غري املتحدة من اتفاقية األمم ١٢ عن تنفيذ املادة ٢٠٠٥لدولية ملراقبة املخدرات لعام ا
،  )A.06.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

 .١٣٧الفقرة 
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 الــزيوت" تقــدم تعــريفا لتعــبري أن اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات  إىل تطلــب -٤ 
 ملراقبة مماثلة لتلك املفروضة على السافرول يف        املواد بغـرض إخضـاع تلك       ،"الغنـية بالسـافرول   

 يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام       االجتار غري املشروع   ملكافحـة إطـار اتفاقـية األمـم املـتحدة         
 )72(؛١٩٨٨

 معلومـات عن الزيوت     جلمـع  األعضـاء أن تكفـل وجـود آلـيات           الـدول  حتـثّ  -٥ 
 اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات  لـــتزويددال الغنـــية بالســـافرول، وأن تســـتخدم االســـتمارة  

 ا؛ بتلك الزيوت واالجتار غري املشروع املشروعةمبعلومات عن التجارة 

 أن تــتعاون مــع اهليــئة  إىلالصــلة الــدول واملــنظمات الدولــية ذات مجــيع تدعــو -٦ 
 . تعزيزا لنجاح مبادراا الدوليةهلا،الدولية ملراقبة املخدرات، وخصوصا مشروع بريزم التابع 

  
  ٤٩/٨القرار  
  التعاونية الدولية على مستوى عمليات إنفاذ القانونالترتيبات تعزيز 

  يل صنع املخدرات غري املشروعة واالجتار ا أجل تعطمن
 ، جلنة املخدراتإن 

 بشأن تعزيز تدابري التعاون الدويل على مكافحة املخدرات         ٤٥/٢ قـرارها  تسـتذكر  إذ 
 العاملية الـذي سـلّمت فـيه بأمهـية الـتعاون الـدويل الفعال على مكافحة التجارة                  املشـروعة، غـري   

 توفري  ضرورةيه الـدول األعضـاء عـلى إمعـان النظر يف            بـاملخدرات غـري املشـروعة وشـجعت فـ         
 القضائية،األساس القانوين الالزم لالضطالع بعمليات مشتركة عرب حدود الواليات 

 بشـأن املـبادرات التعاونـية والتشـارك يف املعلومات           ٤٧/٤ قـرارها   أيضـا  تسـتذكر  وإذ 
 فيهملشروعة، الذي أكّدت     كجـزء مـن اجلهـود الدولـية ملكافحـة املخـدرات غري ا              االسـتخبارية 

 باملخدرات  املتعلقةأمهـية التدابري اليت تيسر التعاون الفعال يف التحقيقات الدولية بشأن القضايا             
ــنوات        ــلى أن تســتخدم ق ــدول األعضــاء ع ــة وأن االتصــالغــري املشــروعة وشــجعت ال  القائم

 جمــال يفبارية تســتحدث، عــند االقتضــاء، قــنوات جديــدة مــن أجــل تــبادل املعلومــات االســتخ 
 إنفاذ القانون،

                                                           
 .٢٧٦٢٧الرقم ، ١٥٨٢ الد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (72) 
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 املتعددة األطراف اليت تبذهلا الدول يف سبيل مكافحة     اجلهـود   مـع الـتقدير    تالحـظ  وإذ 
 زراعـة نبـتات خشـخاش األفـيون وشجرية الكوكا والقنب وصنع اهلريوين والكوكايني               وإبـادة 

  األمفيتامينية وسائر املخدرات غري املشروعة،واملنشطات

 زراعتها أو صنعها    أماكن أمهـية مـنع املخـدرات غري املشروعة يف           سـتمرار با تسـلِّم  وإذ 
 أو يف أقـرب مكـان ممكـن مـن تلـك املصـادر بغـية التقلـيل إىل أدىن حـد مـن الضرر           إنـتاجها أو  

 يــلحق باــتمعات يف بلــدان اإلنــتاج والعــبور واملقصــد ومــن األربــاح الــيت تعــود عــلى     الــذي
 باملخدرات،يد بقدر كبري يف كل مرحلة من دروب االجتار  اإلجرامية واليت تتزااجلماعات

ــية واملــتعد  وجــود تالحــظ وإذ  ــد مــن االتفاقــات الثنائ دة األطــراف الــيت أبرمــتها   العدي
 عرب املعنـية بعملـيات إنفـاذ القـانون، والـيت تضـع ترتيـبات مـن أجـل تيسـري التحريات                       األجهـزة 

 ون،الوطنية وتبادل املعلومات يف جمال إنفاذ القان

 الطابع الـنظم التشـريعية والقضـائية بني الدول، وكذلك           اخـتالفات  أيضـا  تالحـظ  وإذ 
 ــااإلجــرامي املشــترك الــذي هــو ركــيزة كــل مــن صــنع املخــدرات غــري املشــروعة واالجتــار     

ــيت        ــثّلة يف القضــاء عــلى األضــرار ال ــدول األعضــاء واملتم ــدى ال ــلحقواألهــداف املشــتركة ل  ت
 ،باتمع من جراء ذلك

 أن قرارات األمم املتحدة ذات الصلة مبكافحة املخدرات غري          عـلى   الضـوء  تسـلّط  وإذ 
 ولقــيام توفّــر اإلطــار التشــريعي للتشــارك يف املعلومــات ذات الصــلة بإنفــاذ القــانون    املشــروعة

 أجهزة إنفاذ القانون بتحقيقات وعمليات تعاونية،

لــيت قامــت ــا أجهــزة إنفــاذ  عــن التحقــيقات املشــتركة الــناجحة ااألمــثلة تالحــظ وإذ 
 عـلى كـل مـن املسـتوى الثـنائي واإلقلـيمي والدويل واليت حالت دون وصول كميات                   القـانون 
 ومتعددة مـن املخـدرات غـري املشـروعة إىل مقصـدها، والـيت نتجـت عـن اتفاقـات ثنائية            كـبرية 

 األطراف أُبرمت بني األجهزة املعنية بعمليات إنفاذ القانون،

ــالدو يــب -١  ــبات األعضــاء أن تواصــل التشــديد عــلى  لب ــية عــلى الترتي  التعاون
 ا يف مصادرها أو     واالجتارمسـتوى العملـيات مـن أجل تعطيل صنع املخدرات غري املشروعة             

 يف أقرب مكان ممكن من مصادرها؛

 ترتيـبات ثنائـية ومـتعددة    إبـرام  األعضـاء عـلى إبقـاء احلافـز عـلى      الـدول  حتـثّ  -٢ 
 من أجل ضمان تبادل املعلومات      الوطنيةقتضـاء، بـني أجهـزة إنفـاذ القانون          األطـراف، عـند اال    

 اخلــربات الفنــية، مبــا يف ذلــك منهجــيات  وتــبادليف جمــال إنفــاذ القــانون والتشــارك يف املــوارد  
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 اجلماعـات اإلجرامـية املنظمة الدولية والتقليل        تسـتهدف التدريـب والتحقـيقات املشـتركة الـيت         
  من التجارة باملخدرات غري املشروعة؛تجىناح اليت إىل أدىن حد من األرب

 بإجراء حتقيقات يف جمال     التزامها األعضـاء عـلى مواصلة وتعزيز        الـدول  حتـثّ  -٣ 
 العصــابات اإلجرامــية عــرب الوطنــية وتســتهدفإنفــاذ القــانون تشــمل واليــات قضــائية مــتعددة 

 . اواالجتاراملتورطة يف صنع املخدرات غري املشروعة 


