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  الفصل األول   
اختاذ إجراء  الس االقتصادي واالجتماعيمن املسائل اليت تستدعي   

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

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

 
  مشروع القرار األول       
 لالستدامة والتكامل يف جمال التنمية البديلة باعتبارها جزءا هاما من استراتيجية ترويجال  

  مكافحة املخدرات يف الدول اليت تزرع فيها احملاصيل غري املشروعة إلنتاج املخدرات
  الس االقتصادي واالجتماعي،                 إن     

 وتلــك  )1(،١٩٦١ الوحــيدة لــلمخدرات لســنة   تفاقــيةاال أحكــام  يف اعتــبارهيضــع إذ 
 )3(،١٩٧١ العقلية لسنة    املؤثرات واتفاقية )2(،١٩٧٢ بصـيغتها املعّدلة بربوتوكول سنة       االتفاقـية 
ــية   واتفاقــية  لســنة  األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقل
١٩٨٨،)4( 

الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية  السياســي اإلعــالن يســتذكر وإذ 
 الــدول األعضــاء بــأن مكافحــة مشــكلة املخــدرات العاملــية هــي  فــيهالعشــرين، والــذي ســلّمت 
 )5(مسؤولية عامة ومشتركة،

 هديف األلفية   وخصوصا )6(، األمـم املـتحدة بشـأن األلفية       إعـالن  جديـد  يؤكّـد مـن      وإذ 
 )7(ضاء على الفقر املدقع واجلوع وكفالة االستدامة البيئية، يف القاملتمثّلنياإلمنائيني 

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ الد املعاهدات، جمموعة املتحدة، األمم (1) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ نفسه، الد املرجع (2) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ نفسه، الد املرجع (3) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ نفسه، الد املرجع (4) 
 .٢، املرفق، الفقرة ٢٠/٢-دإ اجلمعية العامة قرار (5) 
 .٥٥/٢ اجلمعية العامة قرار (6) 
 (7) A/56/326،املرفق، و A/58/323،املرفق . 
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ــد  وإذ  ــن جديـ ــد مـ ــا يؤكّـ ــرار أيضـ ــؤرخ ٢٠٠٣/٣٧ هيقـ ــوز٢٢ املـ ــيه / متـ   ٢٠٠٣يولـ
 ،٤٨/٩ و٤٥/١٤ جلنة املخدرات ي، وقرار٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/٣٣و

 والتقرير )8(٢٠٠٥ام ـرات لع ملراقبــة املخدّ  الدوليــة اهليـئــة    تقريـر  يـأخذ يف االعتـبار     وإذ 
ــبديلة"املعــنون   الــذي أعــده مكتــب األمــم املــتحدة املعــين   )9("تقيــيم مواضــيعي عــاملي : التنمــية ال

 باملخدرات واجلرمية،

ما أُحرز   هاستعراض لدى   ، لقـيام اتمع الدويل    حقيقـية  حاجـة    هـناك  بـأن  واقتـناعا مـنه    
يف اإلعـالن السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية      مـن تقـّدم يف حتقـيق الغايـات واألهـداف احملـّددة       

 املاضي الطريقة اليت مورست ا التنمية البديلة يف   بتقييم،  العامـة يف دورهتا االستثنائية العشرين     
 والتأكّد من تنفيذ النهوج الشاملة للتنمية البديلة تنفيذا كامال، على وجه العموم،

 ته وما بذل  هامةرق آسيا من إجنازات     منطقة جنوب ش  يف   بلـدان    حقّقـته  مبـا  يسـلّم    وإذ 
 والقّنب العقود املاضية من أجل القضاء على زراعة خشخاش األفيون خاللمـن جهـود كبرية     
بالتزام رابطة أمم جنوب شرق آسيا جبعل منطقة جنوب شرق      إذ ُيسلّم أيضا    غـري املشروعة، و   

 ،٢٠١٥ من املخدرات غري املشروعة حبلول عام خاليةآسيا 

 مـن إجنـازات هامـة يف تنفـيذ برامج       بلـدان املـنطقة اآلنديـة      مبـا حقّقـته      م أيضـا  وإذ يسـلّ   
التنمـية الـبديلة والتنمـية الـبديلة الوقائـية، وفقـا ملـا جاء يف التقرير اخلامس للمدير التنفيذي عن                     

 وإذ يالحظ أن تلك اإلجنازات قد حتقّقت وفقا للخصوصيات          )10(مشـكلة املخـدرات العاملـية،     
 وافر قدر كبري من املوارد الوطنية وبالدعم املقدَّم يف إطار التعاون الدويل،الوطنية، بت

 حلل مشكلة  املتسـم بالشمول والتكامل    الطويـل األمـد    الـنهج  بـنجاح  يسـلّم أيضـا      وإذ 
 برامج أربعـني عامـا يف   واملطـّبق مـنذ   ، مبـا يف ذلـك ارتـباطها بالفقـر،         زراعـة خشـخاش األفـيون     
 ٢٠٠٦مايو /أيار يفالـذي حدا بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  األمـر  وطنـية ودولـية يف تايلـند،      

األوىل  الستحقاق، جائزة ا، الذي استهل ذلك النهج   تايلند، بوميبول أدولياديج   ملـك إىل مـنح    
  الكربى يف ميدان التنمية البشرية، لإلجنازات

د يعتمد، حسب االقتضاء،     بـأن جناح التنمية البديلة والتنمية البديلة الوقائية ق         وإذ يسـلّم   
 :على العناصر األساسية التالية ضمن غريها

                                                                 
 ).A.06.XI.2 املبيع منشورات األمم املتحدة، رقم (٢٠٠٥ املخدرات لعام ةملراقبـة  الدوليـةاهليئ تقرير (8) 
 .E.05.XI.13 املتحدة، رقم املبيع األمم منشورات (9) 
 (10)  E/CN.7/2008/2 وAdd.1 إىل Add.6. 
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 اضطالع احلكومات واجلهات املاحنة الدولية باستثمارات طويلة األمد؛ )أ( 

كفـاءة املؤسسـات الوطنـية املسـؤولة عن سياسات مكافحة املخدرات وكفاءة              )ب( 
 املؤسسات ذات الصلة بترويج التنمية البديلة؛

 والـثقة فـيما بـني احلكومـة واإلدارات احمللـية واـتمعات احمللـية يف تعزيز          الـتآزر  )ج( 
 امللكية على الصعيد احمللي؛

ــياجات اإلنســان  الاالســتجابة املالئمــة   )د(  ــتهحت ــية   وكرام يف ســياق التنمــية الريف
 ،املستدامة واعتماد اتمعات احمللية على الذات

ــتخدام احلكمــ     )ه(  ــية باس ــدرات والتســويق    إنشــاء سلســلة قيم ــناء الق ــية وب  ة احملل
 وتنظيم املشاريع؛

ــا يتســق مــع       )و(  ــبديلة إىل األســواق مب ــتجات التنمــية ال توســيع فــرص وصــول من
االلـتزامات الوطنـية والدولـية والــنظر يف اختـاذ مـا يلــزم مـن الـتدابري لتيســري سـبل وصـول تلــك          

  هــو ســاٍر مــن القواعــد الــتجاريةاملنــتجات إىل األســواق واحــتالهلا حــيزا فــيها، مــع مــراعاة مــا 
 املتعددة األطراف،

خطـة العمـل بشـأن الـتعاون الـدويل عـلى إبـادة احملاصيل املخدرة غري            يسـتذكر    -١ 
التنمية البديلة ، اليت ال تزال ذات أمهية عملية واليت تنص على أن  وبشأن التنمية البديلة   املشـروعة 

 ويقصد  ،بادة احملاصيل غري املشروعة    إل  وشاملة عنصـرا مهمـا يف أي اسـتراتيجية مـتوازنة         ُتمـثِّل   
اقتصادية مشروعة ومستدامة لصاحل اتمعات احمللية والفئات       -الـترويج خليارات اجتماعية   مـنها   

السـكانية الـيت جلـأت إىل الزراعة غري املشروعة باعتبارها وسيلتها ادية الوحيدة للحصول على         
 )11(؛يف استئصال الفقرمورد للرزق، مما يسهم على حنو متكامل 

ــ أن مشــكلة اإلنــتاج غــري املشــروع  عــلى يشــدد -٢  كــثريا مــا تتصــل لمخدرات ل
جيــب أن تعــاجل يف ا ، وأهنــاألمــيةو ةيالصــحســوء األحــوال الفقــر ومبشــاكل إمنائــية، وخصوصــا 

  باستخدام هنج شامل ومتكامل؛نطاقاسياق التنمية األوسع 

ديلة والتنمــية الــبديلة الوقائــية، حســب    تعزيــز التنمــية الــب   أمهــية عــلى يــتفق -٣ 
 ويوصيالناس،  بأسباب عيش    االرتقاء  والتكامل يف   يركّـز على االستدامة    االقتضـاء، بأسـلوب   

 ؛املعنية يف هذه العناصر املتحدة هيئات منظومة األمم تنظربأن 

                                                                 
 .١٧، الفقرة ، هاء٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (11) 
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  الـذي تؤّديـه الـبلدان النامية ذات اخلربة الفنية الواسعة يف            لـدور ا بأمهـية  يسـلّم  -٤ 
 ترويج  إىلوبأمهـية األنشـطة الوصولة اليت هتدف         التنمـية الـبديلة والتنمـية الـبديلة الوقائـية            جمـال 

 املمارساتوالـدروس املسـتفادة يف ذلك اال وتقاسم تلك        الفضـلى   جمموعـة مـن املمارسـات       
  مــناخلارجــة الــدول مبــا فــيهاوالــدروس مــع الــدول املــتأثّرة بــزراعة احملاصــيل غــري املشــروعة،   

 ؛الصراع، بغية استخدامها، عند االقتضاء، وفقا للخصوصيات الوطنية لكل دولة

 املتعددة األطراف والدولية    املالية املاحنـة، وكذلك املؤسسات      احلكومـات  حيـثّ  -٥ 
 املسؤولية املشتركة وكدليل على التزامها مبدأ جهودها، مبا يّتسق مع أن تكثف واإلقليمية، على   

الدويل،  شـامل ومـتوازن، مـن أجـل تعزيز التعاون            حنـو  املشـروعة عـلى      مبكافحـة املخـدرات غـري     
 الذي يهدف إىل االستعانة باخلربة الفنية للبلدان النامية والدعم املايل           الـتعاون الـثالثي   وخصوصـا   

مـن الـبلدان املتقدمة النمو ملساعدة البلدان النامية األخرى، على احلد من حماصيل املخدرات غري        
زيادة خالل التنمية البديلة والتنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء، وأن تنظر يف       املشـروعة من    
 كاف بقدر مايل ومادي ومساعدة تقنية وقطع التزامات مرنة وطويلة األجل    دعممـا تقّدمـه من      

  املتأثرة بزراعة احملاصيل غري املشروعة؛الدول جتاه

 املتواصــل عملــه واجلــرمية عــلى اتبــاملخدر األمــم املــتحدة املعــين مبكتــب يشــيد -٦ 
ــدؤوب يف جمــال   ــية الوال ــبديلةتنم ــوارد شــرحه ، ال ــنون  ال ــره املع ــية" يف تقري ــبديلةالتنم ــيم:  ال  تقي

 بضرورة املسـتفادة والتوصـيات الـواردة فيه، ويسلّم          الـدروس  وخصوصـا  )12(،"مواضـيعي عـاملي   
 زيد من التمويل يف هذا اال؛النظر يف تزويد املكتب مب

 الوطنية والدولية، وباملنظمات    التزاماهتاسـق مع    ّت األعضـاء، مبـا ي     بـالدول  هيـب ي -٧ 
تيسري سبل وصول منتجات لـزيادة   تدابريالـ   مـا يلـزم مـن   الدولـية ذات الصـلة، أن تـنظر يف اختـاذ      

 ؛مع مراعاة ما هو ساٍر من القواعد التجارية املتعددة األطراف، األسواقإىل التنمية البديلة 

 يفلــتقدم احملــرز ا لــدول األعضــاء عــلى أن تــنظر، يف ســياق اســتعراض ايشــجع  -٨ 
 يف دورهتا العامة يف اإلعـالن السياسـي الذي اعتمدته اجلمعية    احملـددة حتقـيق الغايـات واألهـداف       

تنمية البديلة، الضـع جمموعـة مـن املـبادئ التوجيهـية الدولـية بشأن              و يف )13(االسـتثنائية العشـرين؛   
 ناطق،املــبلدان والــ  خمــتلفيفوالــدروس املســتفادة  الفضــلى املمارســات باالســتناد إىل تقاســم  

 مصــادر الــرزق تنمــيةوالــدروس املســتفادة يف جمــال  الفضــلى جموعــة املمارســات واالعــتراف مب
 القرار؛الواردة يف مرفق هذا ، تايلنديف البديلة واملستدامة 

                                                                 
 .E.05.XI.13 املتحدة، رقم املبيع األمم منشورات (12) 
 .، املرفق٢٠/٢-دإ اجلمعية العامة قرار (13) 
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سات املالية املتعددة  إىل املؤس القرار األمـني العـام أن حيـيل نـص هذا            إىل يطلـب  -٩ 
  للنظر فيه وتنفيذه؛احلكوماتاألطراف والدولية واإلقليمية وإىل مجيع 

 املعين باملخدرات واجلرمية أن   املتحدة املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم          إىل يطلـب  -١٠ 
 . تقريرا عن تنفيذ هذا القرارواخلمسنييقدم إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثانية 

  
  املرفق  
   واملستدامةالبديلةوالدروس املستفادة يف جمال تنمية مصادر الرزق الفضلى  املمارسات  

  يف تايلند
ــام يف -١ ــتجربة       األول، املق ــيها يف ســياق ال ــيت يشــار إل ــبديلة، ال جيــب أن تكــون التنمــية ال

 مشروعتخذ وقد ا.  هنجا حموره الناس ،"تنمية مصادر الرزق البديلة واملستدامة    "التايلندية بعبارة   
 والدروسالفضلى  اإلمنـائي يف تايلـند منوذجـا لوضـع هـذه اموعـة من املمارسات            "دوي تونـغ  "

:  هواالعتبار،وُوضـعت أنشطة التخطيط والتصميم والتنفيذ بأخذ سؤال جوهري يف      . املسـتفادة 
 .ع للمشروالرئيسيكيف سيستفيد الناس من هذا املشروع؟ وأصبح هذا السؤال مؤشر األداء 

 لتنمـية مصـادر الـرزق البديلة واملستدامة هو حتويل اتمعات احمللية       الرئيسـي  اهلـدف    إنّ -٢
 عــدم أو والفقــرية، وخصوصــا يف املــناطق الريفــية، مــن التبعــية االجتماعــية واالقتصــادية الضــعيفة

 كل  تناسباالكـتفاء الـذايت إىل اكـتفاء اقتصـادي واجتماعي كامل، بأسلوب تشاركي وبوترية               
وينــبغي . ــامــرحلة، بغــية إتاحــة الوقــت للمجــتمعات احمللــية لكــي تقــبل هــذه الــتغريات وتــأخذ  

ــنهم، أن      ــاملني يف جمــال التنمــية، واضــعني هــدف االســتدامة ُنصــب أعي ــنظرواللع  إىل دورهــم ي
 انسحام حىت ميكّنوا السـتراتيجية باعتـبارهم ميسـرين لتحقـيق الـتقدم، وينـبغي هلـم أن خيططـوا             

 .خارجيت احمللية من مواصلة أنشطتها دون تدخل اتمعا

 هذا السياق تعين أن يكون لدى اتمعات احمللية قدرات اقتصادية كافية       يف االسـتدامة و -٣
 وثقايف نسيج اجتماعي اإلنـتاج والتسويق وأن تكون قادرة على احلفاظ على          عوامـل مـن حيـث     

وهذا التعريف ).  الطبيعةمعالتعايش (ية يتسـم باإلنصـاف، وأن تعـيش يف وئـام مـع بيئـتها الطبيع              
.  أن يكونوا منتجني اقتصادياميكنيقتضـي توفري قدر كاف من الرعاية الصحية، ألن املرضى ال         

 للناس والبيئة الطبيعية السليمة حتقيق قدر       وتتيحوالوضـع املـثايل هو أن ُتستخدم آلية تدر الدخل           
 على مصادر أن تعتمدسيمكِّن األجيال املقبلة من ف املتواصل التعليمأّما . كـبري من املنفعة املتبادلة    

 . وختلق لنفسها فرص النمو ضغوط العوملةوتواجهرزق مشروعة 
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 عند املباشر الوحيد احملاصـيل غـري املشـروعة ال ينـبغي أن يكون اهلدف        عـلى  القضـاء    إنّ -٤
ثمة حاجة ؛ فة املخدرات الرزق البديلة واملستدامة يف سياق مكافح مصـادر تطبـيق مفهـوم تنمـية       

 مبصـادر رزق بديلـة ومستدامة يف سياق التنمية الريفية األوسع نطاقا ملواجهة     تدرجيـيا إىل األخـذ    
 دون احلـد بصـرامة مـن مصدر    -  أي الفقـر  -  اجلـذري لـزراعة احملاصـيل غـري املشـروعة          السـبب 
 . الوحيد املتاح لألشخاص املعنينيالبقاء

ــيت ميكــن أن تو واألنشــطة -٥ ــة و   ال ــة بديل ــرادات نقدي ــناس إي ــر لل ــنافع  /ف ــدر م   صــحيةأو ت
أمــر ") الســريعة الوصــفات"مــا يســّمى بـــ(أو اجتماعــية مباشــرة خــالل األشــهر أو األيــام األوىل  

 إىل مصـادر دخل  مشـروعة حـيوي لبـناء الـثقة وتيسـري االنـتقال الفـوري مـن مصـادر دخـل غـري             
 الوصفات"فـ.  احمللية للمجتمعات االقتصادية   مشروعة، وميكن هلا أن تستهل عملية حتويل اآلفاق       

ــناجحة" الســريعة ــثقة   ال ــناء ال ــز تفضــي إىل ب ــلى كــل     وتعزي ــني أصــحاب املصــلحة ع ــتعاون ب  ال
 الشعبية والسلطات احمللية، وانتهاء إىل القيادة على        القاعدةاملستويات، بدءا بالناس على مستوى      

 .املستوى الوطين

طويلة األجل من أجل    ال ألجـل يف آن واحـد مـع األنشـطة          ا توسـطة املنشـطة   األُتسـتهل   و -٦
 ألمـد بعـيد، وضـمان بقـاء املـناطق املعنية خالية من      واالجتماعـية ضـمان دوام املـنافع االقتصـادية      

ــل املشــروعةزراعــة املخــدرات غــري   ــزمن طوي ــوام األنشــطة   .  ل وجيــب أن تكــون االســتمرارية ق
ط آخـر ويستفيد من جناح املبادرات السابقة         إىل نشـا   إمنـائي كـل نشـاط     حبيـث يفضـي     : اإلمنائـية 
 . قدرات األشخاص املعنينيوزيادةاألمل على تعزيز  الوقت، مع مرور ويعمل،

 قيادة وال بد من وجود.  إجيـاد توازن بني النهجني التصاعدي والتنازيل   الضـروري  ومـن  -٧
 وشواغل الحتياجات  وملتزمة لضمان استناد السياسات واألنشطة اإلمنائية إىل فهم حقيقي   قويـة 

 الواضــحة االتصــاالتكمــا إنّ . اــتمعات احمللــية املســتهدفة عــلى مســتوى القــاعدة الشــعبية      
 ليس من العاملني يف     واخلرباتواملتواصـلة أمـر بـالغ األمهـية، خصوصـا يف الـبداية، لنقل املعارف                

 .جمال التنمية فحسب، بل وإليهم أيضا

شــيبا : تدامة مــتاحة جلمــيع أفــراد اــتمع احملــلي  مصــادر الــرزق املســ تكــون أن وينــبغي -٨
ومن شأن توفري طائفة متنوعة من . مرضى؛ ورجاال ونساء، على حد سواء  و وأصـحاء وشـبابا؛   
 للدخـل أن يكـون مبـثابة ضـمانة حتـول دون تضـاؤل االهتمام بأحد املنتجات أو        املـدّرة األنشـطة   
 الرزقعامل جناح رئيسيا يف تنمية مصادر     كما إن تنويع مصادر الرزق يعد يف الواقع         . األنشـطة 

 ).االستدامةفاحللول القائمة على حمصول واحد قلما تكتب هلا (البديلة واملستدامة 
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 تقودههنـج لتطوير املنتجات     بـني   واملـتاحة   تـراث احلكمـة احمللـية واملـوارد          بـني  اجلمـع    إنّ -٩
 مســتدامة عــلى الصــعيد يمــيةق وإدارة فعالــة سيفضــي إىل إنشــاء سلســلة الســوقوفقــا ملتطلــبات 

 يف حملياوجيـب أن تسـهم عـائدات السـلع ذات القـيمة املضافة اليت تنتجها تلك املنشآت                  . احملـلي 
وميكن ألنشطة تنظيم   . عمومااملـنافع االجتماعـية الـيت جتنـيها اتمعات احمللية املستهدفة واتمع             

 الــتجارية لــتوفري خدمــات  األعمــال  أي املمارســة املتمــثلة يف اســتخدام أربــاح -املشــاريع هــذه 
 .حقيقية أن حتقّق استدامة اجتماعية واقتصادية -اجتماعية 

 حتقـيق األهـداف اإلمنائـية حسـبما هو متوقّع، جيب أن توضع آليات تتيح                ضـمان  وبغـية  -١٠
 أساسية شاملة، إحصائية مـتكررة وإدخـال مـا يلـزم من تعديالت، بدءا ببيانات     تقيـيمات إجـراء   
 وتقييمهاأما رصد املشاريع . ن خـالل مؤشـرات إمنائـية نوعـية وكمـية عـلى حد سواء        مـ  ُتسـتقى 

 األمهية ألن بالغفهـو جيعـل العـاملني يف جمـال التنمـية ُعرضـة للمسـاءلة عـن أفعاهلم، وهذا عنصر              
 وغري املراعية الحتياجات احلصيفةحـياة الـناس تعـتمد على أداء هؤالء العاملني وألن التنمية غري              

 .فيدين كثريا ما ُتسفر عن آثار سلبيةاملست

ــة ويف -١١ ــاف، هناي ــتالك        املط ــو ام ــبديلة املســتدامة ه ــرزق ال ــية مصــادر ال ــتاح تنم ــإن مف  ف
 للمشــاريع، عــندما تــتطور القــدرات واألنشــطة االقتصــادية إىل مــدى ميكــن أن  احمللــيةاــتمعات 

 موظفنيعمـل فيها كمزارعني أو   اـتمعات احمللـية هـي املالكـة ملشـاريعها بـدال مـن ال        فـيه تصـبح   
 للمنشآت فحسب، العيينوهذا االمتالك من جانب اتمعات احمللية ال يعين االمتالك . متعاقدين

 أهنــا متلــك زمــام تنميــتها  األوىلبــل يعــين أيضــا إحســاس اــتمعات احمللــية وجدانــيا مــنذ الوهلــة   
 .ومستقبلها

 األمد من جانب مجيع األطراف الطويلم  كانـت مسـألة االسـتدامة تقتضي االلتزا    وملـا  -١٢
 بقـدر كـاف مـن املـرونة مـن مصادر          ويّتسـم املعنـية، فإهنـا تسـتدعي أيضـا متويـال طويـل األمـد               

 املالية املتعددة األطراف وغريها من      واملؤسساتمتـنّوعة، مـنها احلكومـات واملـنظمات الدولية          
 .اإلمنائينياجلهات املاحنة والشركاء 

  
  الثاينمشروع القرار   
   تضررا ااورة ألفغانستاناألكثر املساعدة الدولية إىل الدول تقدمي  
  الس االقتصادي واالجتماعي،                 إن     

 املؤّرخ ٢٠٠٢/٢١، و٢٠٠١يوليه / متـوز ٢٤ املـؤّرخ  ٢٠٠١/١٦ قـراراته  يسـتذكر    إذ 
ــوز٢٤ ــيه / متــ ــني ٢٠٠٣/٣٥ و٢٠٠٣/٣٤، و٢٠٠٢يولــ ــوز٢٢ املؤّرخــ ــيه / متــ  ، ٢٠٠٣يولــ
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ــؤّرخ ٢٠٠٥/٢٧و ــوز٢٢ امل ــيه / مت ــرارات ذات الصــلة باملســاعدة    ٢٠٠٥يول ــا مــن الق ، وغريه
  للدول املتضّررة من عبور املخدرات غري املشروعة،الدولية

 األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية مكتــب بــتقرير ، حيــيط عــلما، مــع القلــقوإذ 
 شّدد فيه املكتب على أنه يف الذي ،٢٠٠٧ن  عن األفيواالستقصائيةالدراسة : أفغانستاناملعنون 

  يف املائة من اإلنتاج العاملي،٩٣ طن من األفيون، مثّلت ٨ ٢٠٠ أفغانستان أنتجت ٢٠٠٧عام 

 يف تنفــيذ االســتراتيجية الوطنــية األفغانــية  أفغانســتان الــذي أحــرزته الــتقّدم  يالحــظوإذ 
اخلالــية مـن خشـخاش األفـيون، مــن     عـدد مقاطعاهتـا   مضـاعفة ملكافحـة املخـدرات، مبـا يف ذلــك    
 ،٢٠٠٧ يف عام مقاطعة،ست مقاطعات إىل ثالث عشرة 

ــتزامات  تأكــيديعــيد وإذ  ــدول األعضــاء عــلى نفســها يف اإلعــالن    االل  الــيت قطعــتها ال
 الالزمــة والــتدابري )14( الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرينالسياســي

 )15( على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،لتعزيز التعاون الدويل

 ميــثاق بــاريس املــتعلقة بــتقدمي املســاعدة إىل الــدول املتضــّررة مــن  مبــبادرة يرحــب وإذ 
 )16( غري املشروعة،املخدراتعبور 

 حكومة أفغانستان واتمع الدويل، مبا يف ذلك تبذهلا اجلاريـة الـيت      بـاجلهود   يعـترف  وإذ 
 آفة املخدرات غري املشروعة، على الرغم من استمرار تنامي         ملكافحةتان،  الدول ااورة ألفغانس  

  غري املشروعة وإنتاج املواد األفيونية غري املشروع يف أفغانستان،األفيونزراعة خشخاش 

 املـــّتجرين الدولـــيني بـــاملخدرات يغـــّيرون باســـتمرار أســـاليب عمـــلهم   أن يؤكّـــد وإذ 
 ن على التكنولوجيا احلديثة، تنظيم أنفسهم وحيصلوبسرعةويعيدون 

 دول العــبور تواجــه حتديــات مــتعددة اجلوانــب تــتعلق بــتزايد كمــيات   بــأن يســلِّم وإذ 
 غــري املشــروعة الــيت تعــرب أراضــيها نتــيجة الزديــاد العــرض والطلــب يف أســواق          املخــدرات
  غري املشروعة،املخدرات

ــه ال وإذ  شــروعة ذات املنشــأ   اجلــزء األكــرب مــن املخــدرات غــري امل   أن  يغيــب عــن بال
 األخـــرى اـــاورة الـــبلدان وباكســـتان و)اإلســـالمية-ةمجهوريـــ( ُيهـــرَّب عـــرب إيـــران األفغـــاين

  قبل أن يصل إىل بلدان املقصد،ألفغانستان
                                                                 

 .، املرفق٢٠/٢-دإ اجلمعية العامة قرار (14) 
 .، ألف إىل هاء٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (15) 
 (16) S/2003/641،املرفق . 
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ــباره وإذ  ــع يف اعتـ ــبريا  أن  يضـ ــددا كـ ــن عـ ــاورة    مـ ــدول اـ ــة الـ ــبور، وخباصـ  دول العـ
 وأهنا تواجه حتديات متعددة اجلوانب،  ،ةاليانتقألفغانسـتان، هـي بلـدان نامية أو ذات اقتصادات           

  وازدياد انتشار تعاطي املخدرات،باملخدراتمنها ارتفاع مستويات اجلرمية املتصلة 

 التغيري املتواصل يف األساليب اليت يتبعها املّتجرون باملخدرات       أن  يف اعتـباره   يضـع  وإذ 
ببها املخـــدرات غـــري  أصـــناف جديـــدة يفاقمـــان الـــتحديات واألضـــرار الـــيت تســـواســـتحداث

  يف أفغانستان والدول ااورة هلا ويف أجزاء أخرى من العامل،املشروعة

 مبواجهــة مشــكلة املشــتركة، وفقــا ملــبدأ املســؤولية الــتزامه،  مــن جديــديؤكّــد -١ 
 ة تقدمي املساعدة التقنيطريقاملخـدرات العاملـية جبمـيع مظاهرها، على حنو منّسق، وخاصة عن            

 باملخدرات؛ل العبور األكثر تضررا من االجتار والدعم إىل دو

 اــتمع الــدويل، جهودهــا  مــن أفغانســتان أن تكــثّف، بدعــم  حبكومــة يهيــب -٢ 
 األفغانية ملكافحة املخدرات،    الوطنـية الرامـية إىل مواصـلة تنفـيذ الدعـائم الـثماين لالسـتراتيجية              

ريوين واملورفني بصفة    اهل تصـنع عـلى وجـه اخلصـوص، بغـية كشـف وتفكـيك املختـربات الـيت                 
  منه؛واحلدغري مشروعة وتعقُّب مصادر عرض السالئف غري املشروع 

ــثين -٣  ــة  عــلى ي ــبادرات اإلقليمــية اهلادف ــيمي   إىل امل ــتعاون الــدويل واإلقل ــز ال  تعزي
 املشــروع يف أفغانســتان واالجتــار  غــريــدف التصــدي للــتهديد الــذي ميــثله إنــتاج املخــدرات   

 أ األفغاين؛باملخدرات ذات املنش

ــتعاون عـــرب احلـــدود بـــني  عـــلى يشـــجع -٤  ــتان الـ ــة ( وإيـــران أفغانسـ  -مجهوريـ
  وباكستان؛)اإلسالمية

 املــتحدة املعــين بــاملخدرات   األمــم الــدول األعضــاء ومبكتــب   جبمــيع يهيــب -٥ 
 والدعم الالزمني لتعزيز مبادرات وجهود أفغانستان وإيران  ةواجلـرمية أن تقـّدم املسـاعدة التقنـي        

 وباكسـتان الرامـية إىل مكافحـة االجتـار بـاملخدرات، مما يقلّص كذلك               )اإلسـالمية -هوريـة مج(
، ويدعــو الــدول األعضــاء  الوخــيم لــلمخدرات غــري املشــروعة يف مجــيع أحنــاء العــامل األثــرمــن 

واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل توفــري مســامهات خــارج امليزانــية لــتلك األغــراض وفقــا لقواعــد   
 ؛إجراءاهتااألمم املتحدة و

 التنســيق مــن خــالل اآللــيات تعزيــز اــاورة ألفغانســتان عــلى الــدول يشــجع -٦ 
  املعلومات؛وتبادلاإلقليمية القائمة من أجل تعزيز التعاون احلدودي 
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 املعــين بــاملخدرات واجلــرمية املــتحدة األعضــاء ومكتــب األمــم الــدول يشــجع -٧ 
 من ألفغانستانزمني لتعزيز ما تبذله الدول ااورة  والدعم الال  ةعـلى أن تقـّدم املسـاعدة التقنـي        

، ويدعو الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري         جهـود ملكافحـة االجتار باملخدرات     
 ؛مسامهات خارج امليزانية لتلك األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

يونــيه /يف فييــنا يف حزيــران ُعقــد الــوزاري الــثالثي الــذي  باالجــتماع يرحــب ‐٨ 
 والــذي ضــم مســؤولني واجلــرمية،، مبســاعدة مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  ٢٠٠٧

 ويؤّيد قرار عقد  وباكسـتان،  )اإلسـالمية  -ة  مجهوريـ (رفـيعي املسـتوى مـن أفغانسـتان وإيـران           
 ؛٢٠٠٨اجتماع ثالثي آخر يف مجهورية إيران اإلسالمية يف عام 

تدابري خلفض الطلب واحلد من العواقب مـا يلـزم من   مهـية اختـاذ    أ عـلى  يشـدد  -٩ 
 خلفـض العـرض بغية التصدي على حنو   الالزمـة السـلبية لـتعاطي املخـدرات إىل جانـب الـتدابري          

  على اتمع الدويل برمته؛املشروعةفّعال للخطر الذي تشكّله املخدرات غري 

ــرنامج  معاــت أن تقــوم، مبســاعدة مــن  بأفغانســتان يهيــب -١٠   الــدويل، بــإدراج ب
  األفغانية املرتقبة؛الوطنيةمكافحة املخدرات يف صميم االستراتيجية اإلمنائية 

 الرئيســية يف جمــال إنفــاذ  العــبور احلاجــة إىل تعزيــز قــدرات دول  عــلى يشــدد -١١ 
  فّعالة ملكافحة املخدرات؛استراتيجياتالقانون وعلى أمهية التنسيق بني الوكاالت يف وضع 

 املتحدة ذات الصلة، وال سيما      األمم الدوليني ومجيع وكاالت     الشركاء حيـثّ  -١٢ 
 أن تقــّدم املســاعدة إىل دول العــبور، عــلىمكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية،  

 الـدول اـاورة ألفغانسـتان األكـثر تضـررا من عبور املخدرات غري املشروعة، وذلك                 وخباصـة 
مبسـاعدة تقنــية كافـية للتصـدي بفعالــية ملشـكلة االجتــار بـاملخدرات، عــن       خـالل تــزويدها  مـن 

 تقدمي خطـة مشـتركة شـاملة ومـتكاملة، ويدعـو املؤسسـات املالـية واإلمنائـية الدولية إىل          طـريق 
، ويدعـو الـدول األعضـاء واجلهـات املاحنـة األخرى إىل توفري مسامهات خارج                تلـك املسـاعدة   

 ؛لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لتلك األغراض وفقا 

 املعين باملخدرات واجلرمية أن املتحدة املديـر التنفيذي ملكتب األمم    إىل يطلـب  -١٣ 
 . تقريرا عن تنفيذ هذا القرارواخلمسنييقّدم إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثانية 

  
  مها مشروعا مقررين يراد من الس االقتصادي واالجتماعي اعتماد                              -باء  

 :توصي اللجنة الس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقّررين التاليني -٢
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  مشروع املقرر األول  
 تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورا احلادية واخلمسني وجدول األعمال املؤقت  

  والوثائق اخلاصة بدورا الثانية واخلمسني
عي علما بتقرير جلنة املخدرات عن دورهتا احلادية   حيـيط الـس االقتصـادي واالجـتما        

واخلمســني ويوافــق عــلى جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق اخلاصــة بــدورة اللجــنة الثانــية          
 .واخلمسني املبينني أدناه

 
  جدول األعمال املؤقت والوثائق اخلاصة بالدورة الثانية واخلمسني للجنة املخدرات  

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢ 

 الوثائق  
 جدول األعمال املؤقت وشروحه وبرنامج العمل املؤقت  

  
  اجلزء املعياري          

  .] الرئيسي واملواضيع الفرعية الحقااملوضوع سيحّدد[ مواضيعية مناقشة -٣ 

ة عامة والتقّدم الذي  حملـ : مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة            -٤ 
  ٢٠٠٣أحـــرزته احلكومـــات يف حتقـــيق الغايـــات واألهـــداف احملـــّددة لعـــامي 

 يف اإلعـالن السياسـي الـذي اعـتمدته اجلمعـية يف دورهتـا االسـتثنائية        ٢٠٠٨و
 .العشرين

 الوثائق      
 )حسب االقتضاء(تقارير األمانة   

 :خفض الطلب على املخدرات -٥ 

 اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب خطـة العمل لتنفيذ    )أ(  
 على املخدرات؛

 .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات )ب(  
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 الوثائق      
 تقرير األمانة  
 :االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة -٦ 

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

 : للجمعية العامةمتابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب(  

تسـليم ارمني   (الـتدابري الرامـية إىل تعزيـز الـتعاون القضـائي             ‘١‘   
 املتــبادلة والتســليم املراقــب واالجتــار عــن طــريق   القانونــيةواملســاعدة 

 ؛) يف ذلك التدريب مباالقوانني،البحر والتعاون على إنفاذ 

 ؛مكافحة غسل األموال ‘٢‘   

 خطــة العمــل بشــأن الــتعاون الــدويل عــلى إبــادة احملاصــيل        ‘٣‘   
 . غري املشروعة وبشأن التنمية البديلةاملخدرة

 الوثائق      
 تقارير األمانة  
 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٧ 

 إلدمان؛ االتغريات يف نطاق مراقبة مواد )أ(  

 ؛اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )ب(  

 املخدرات واملؤثرات العقلية لألغراض     توافر الـدويل لضـمان      الـتعاون  )ج(  
 الطبية والعلمية؛

 : االستثنائية العشرين للجمعية العامةالدورة متابعة )د(  

 يف الصنع املستخدمة الرامـية إىل مـنع صنع السالئف         الـتدابري  ‘١‘   
ــري ا ــترياد تلــك      غ ــية ومــنع اس ــرات العقل ملشــروع لــلمخدرات واملؤثّ

 وتصـديرها واالجتـار ـا وتوزيعهـا وتسـريبها على حنو غري        السـالئف 
 ؛مشروع

 ملكافحة صنع املنّشطات األمفيتامينية وسالئفها      العمل خطـة  ‘٢‘   
 ؛ مشروعغريواالجتار ا وتعاطيها على حنو 
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 .عاهدات الدولية ملراقبة املخدرات الناشئة عن املاألخرى املسائل )ه(  

 الوثائق  
 ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   

 من  ١٢ عـن تنفـيذ املادة       ٢٠٠٨تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات لعـام               
اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشروع يف املخدرات واملؤثرات          

 ١٩٨٨العقلية لعام 

 )حسب االقتضاء(مذكرات من األمانة   
  

  لعملي    اجلزء ا      
ــرنامج السياســاتية إىل التوجــيهات  -٨   الــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة  ملخــدراتاب

 .املعين باملخدرات واجلرمية
 الوثائق       

 تقرير املدير التنفيذي  

 .املخدرات آليات األمم املتحدة املعنية مبراقبة تعزيز -٩ 

 الوثائق  
 تقرير املدير التنفيذي  

 . وامليزانيةاإلدارة شؤون -١٠ 

 الوثائق  
 تقرير املدير التنفيذي  

 
  املستوى     الرفيع      اجلزء     

 . الرفيع املستوىاجلزءافتتاح  -١١ 

اســـتعراض مـــا أحـــرزته الـــدول : املناقشـــة العامـــة يف اجلـــزء الرفـــيع املســـتوى -١٢ 
 حتقيق الغايات واألهداف    األعضـاء مـن تقـدم ومـا واجهـته مـن صـعوبات يف              

ــا      ــة يف دورهتـ ــية العامـ ــتمدته اجلمعـ ــذي اعـ ــي الـ ــالن السياسـ ــددة يف اإلعـ احملـ
 .االستثنائية العشرين؛ حتديات املستقبل
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 : الرفيع املستوىاجلزءمناقشات املائدة املستديرة يف  -١٣ 

ــ )أ(   ــثة يف   تحدياتالـ ــاط احلديـ ــات واألمنـ ــتجدة واالجتاهـ ــنة واملسـ   الراهـ
، والتحسـينات املمكـن إدخاهلـا على نظام      خـدرات العاملـية   مشـكلة امل  

 ؛التقييم

تعزيـز التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية استنادا           )ب(  
  وشــامل هنــج مــتكاملالتــباعإىل مــبدأ املســؤولية املشــتركة كأســاس 

ومـتوازن ومستدام يف مكافحة املخدرات من خالل سياسات وطنية          
 ودولية؛

والعــالج خفــض الطلــب عــلى املخــدرات  سياســات وممارســات  )ج(  
 .والوقاية

ني، والتنمـــية غـــري املشـــروع وعرضـــها ملخدراتاالجتـــار بـــامكافحـــة  )د(  
 ؛البديلة

 . الرفيع املستوىاجلزءنتائج  -١٤ 

 . الرفيع املستوىاجلزءاختتام  -١٥ 

*** 

 . الثالثة واخلمسني للجنةللدورة األعمال املؤقت جدول -١٦ 

 .أخرى مسائل -١٧ 

 . اللجنة عن دورهتا الثانية واخلمسنيتقرير اعتماد -١٨ 
 

  مشروع املقرر الثاين  
  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  

حيـيط الـس االقتصادي واالجتماعي علما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام              
٢٠٠٧.)17( 

  

                                                                 
 ).A.08.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٧تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (17) 
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  إليها انتباه الس االقتصادي واالجتماعي                      املسائل اليت يوجه        -جيم   
يوجــه انتــباه الــس االقتصــادي واالجــتماعي إىل جمموعــة القــرارات واملقــّرر التالــيني     -٣

 :اللذين اعتمدهتما اللجنة
  

  ٥١/١القرار  
    الثاين املعين بطرق ريب املخدرات من أفغانستانالوزاري املؤمتر متابعة  
 ات،    املخدر    جلنة  إن     

 الـدول األعضاء يف اإلعالن السياسي الصادر        عقدهتـا  الـيت    اللـتزامات ا جمـددا    تؤكّـد  إذ 
 العشــرين، الــذي اعترفــت فــيه الــدول األعضــاء بــأن االســتثنائيةعــن اجلمعــية العامــة يف دورهتــا 

 هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة وأعربـت فـيه عن اقتناعها               العاملـية مكافحـة مشـكلة املخـدرات       
 )18( متعّدد األطراف،إطاري هلا يف بوجوب التصّد

 يف  الصادر )19(باريس عن إعالن    املنبثقة ميثاق باريس،    مبادرة جمـددا أيضـا      تؤكّـد  وإذ 
 بالطـرق الـيت تسـلكها جتـارة املخدرات من آسيا الوسطى إىل أوروبا، الذي         املعـين هنايـة املؤمتـر     

 ،٢٠٠٣مايو / أيار٢٢ و٢١ باريس يومي يفُعقد 

 بــاملخدرات واجلــرمية املعــين مكتــب األمــم املــتحدة بــتقرير  القلــقمــع  عــلماحتــيط وإذ 
 أكّـــد أن الـــذي" ٢٠٠٧ لعـــام االستقصـــائية عـــن األفـــيون يف أفغانســـتان الدراســـة"واملعـــنون 

 األفــيون، ممــا جيعــلها املــورِّد مــن طــن ٨ ٢٠٠ مــا جمموعــه ٢٠٠٧أفغانســتان أنتجــت يف عــام 
 لعامل،الوحيد تقريبا ألكثر املخدرات فتكا يف ا

يوليه / متوز ٢٥ املؤرخ ٢٠٠٧/١١ الس االقتصادي واالجتماعي     قرار تسـتذكر  وإذ 
 ،" مكافحة املخدراتإىل تدابري أفغانستان وبراجمها الرامية دعم" واملعنون ٢٠٠٧

ــاجلهود ترحــب وإذ  ــبذهلا حكومــة أفغانســتان ملكافحــة املخــدرات،    ب  املتواصــلة الــيت ت
 تمع الدويل أن يكثّفا تلك اجلهود، أفغانستان واحبكومةوهتيب 

                                                                 
 .٢رة ، املرفق، الفق٢٠/٢-دإ اجلمعية العامة قرار (18) 
 (19) S/2003/641،املرفق . 
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ــيدها عــن تعــرب وإذ  ــود تأي ــدويل     جله ــتعاون ال ــز ال ــية إىل تعزي ــدول األعضــاء الرام  ال
 زراعــة خشــخاش األفـيون غــري املشــروعة يف أفغانســتان  متــثّلهواإلقلـيمي مــن أجــل مواجهــة مـا   

  خطر على اتمع الدويل،منواالجتار غري املشروع باألفيون 

 اـاورة ألفغانستان من أجل تعزيز التعاون   الـدول  الـيت تقـوم ـا        باألنشـطة   تشـيد  وإذ 
 زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف أفغانستان       عـن الـرامي إىل التصـدي للـتهديد الـناجم          
 التعاون على مكافحة هتريب السالئف إىل داخل وكذلكوهتريـب املخـدرات مـن أفغانسـتان،      

 أفغانستان،

ــبارها  يف اعتضــع وإذ  ــتائجت  ٣١  املؤمتــر املعــين بأفغانســتان، الــذي ُعقــد يف لــندن يومــي  ن
 ، والذي أدرج مكافحة املخدرات كموضوع جامع،٢٠٠٦فرباير / شباط١يناير و/ الثاينكانون

ــراراتال تســتذكر وإذ  ــا ق ــيت اختذه ــر  ال ــتعاون    املؤمت ــإدارة احلــدود وال ــين ب ــدويل املع  ال
 ،٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨ و٢٧مي  ُعقد يف الدوحة يوالذياإلقليمي، 

 خطــة العمــل الــيت أُِقــرت يف اجــتماع املــائدة املســتديرة للخــرباء   وإذ تســتذكر أيضــا 
مايو / أيار٣٠ و٢٩بشـأن السـالئف املسـتخدمة يف صنع اهلريوين، الذي عقد يف فيينا يومي           

تصال واخلربة   اهلادفـة ملكافحـة االجتـار بـتوفري وسـائل اال           اإلقليمـية املـبادرة   ، يف إطـار     ٢٠٠٧
 ،الفنية والتدريب

ــع حتــيط عــلما  وإذ  ــس املشــترك للتنســيق     بالتوصــيات  االرتــياحم ــيت اعــتمدها ال  ال
 ،٢٠٠٨فرباير / شباط٦ و٥ يف طوكيو يومي ُعقدوالرصد يف اجتماعه السابع، الذي 

ــرارها  تســتذكروإذ  ــثاين املعــين    ٥٠/١ ق ــوزاري ال ــتائج املؤمتــر ال ــيه بن  الــذي رّحبــت ف
 مـن أفغانسـتان، الـذي نظّمـته حكومـة االحتـاد الروسـي بالتعاون مع                 املخـدرات  هتريـب    بطـرق 

 /حزيران ٢٨ إىل   ٢٦ُعقد يف موسكو من     و املعـين بـاملخدرات واجلرمية       املـتحدة مكتـب األمـم     
  ملبادرة ميثاق باريس،مواصلةً )20(،٢٠٠٦يونيه 

 ُتترمجها الدول ومكتب األمم   نـتائج املؤمتر الوزاري الثاين ال بد أن        بـأن  مـنها  واقتـناعا  
 الفاعلة املعـين بـاملخدرات واجلرمية وأجهزة األمم املتحدة املختصة وغريها من اجلهات           املـتحدة 

 ذات الصلة إىل إجراءات فّعالة،

                                                                 
 (20) A/61/208-S/2006/598،املرفق . 
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 املعـــين بـــاملخدرات املـــتحدة املديـــر التنفـــيذي ملكتــب األمـــم  بـــتقرير ترحــب  ‐١ 
ــرار      ــيذ ق ــتقدم احملــرز يف تنف ــن ال ــنون ٥٠/١جلــنة املخــدرات  واجلــرمية ع ــتابعة"، املع ــر م  املؤمت

 )21(؛"أفغانستانالوزاري الثاين املعين بطرق هتريب املخدرات من 

 يرّوجوا ملبادرات دولية وإقليمية هتدف      أن يف ميـثاق بـاريس       شـركاء بالهتيـب    ‐٢ 
يــة يف  وتعزيــز الــتعاون مــع العملــيات اجلارأفغانســتانإىل مكافحــة هتريــب املــواد األفيونــية مــن  

 ؛"إلينا "وعملية" االحتواء "وعملية" تشانيل"املنطقة، ومنها عملية 

تعزيز القائمة يف مؤسسات التدريب مراكـز و  املسـامهة املقدمـة مـن       عـلى  تـثين  -٣ 
 أجهــزة إنفــاذ قوانــني املخــدرات، وتؤكــد عــلى أمهــية استكشــاف إمكانــيات وطــرائق   قــدرات
مــن الــدول ذ قوانــني املخــدرات مــن أفغانســتان و دورات تدريبــية ملوظفــي إنفــالتنظــيمإضــافية 
 ؛ أخرىمناطق فرعيةيف  والوسطىدول يف آسيا ااورة و

ــب -٤  ــإطالق ترح ــية  ب ــتوفري وســائل    اهلادفــة املــبادرة اإلقليم  ملكافحــة االجتــار ب
 من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        بتوجيهاالتصـال واخلـربة الفنية والتدريب،       

وهــي مــبادرة تســتهدف الســالئف املســتخدمة يف   ،"الــتالحم "مبشــروعقة العمــل اخلاصــة وفــر
 يف أفغانسـتان، وحتـثّ الشـركاء يف ميـثاق بـاريس على التعاون بشكل وثيق مع        اهلريويـن صـنع   
  املبادرة من أجل ضمان جناحها؛تلك

لى اســتهالل عملــيات ذات أطــر زمنــية حمــددة تركــز عــلى االجتــار   عــ تشــجع -٥ 
 ؛أهنيدريد اخللالئف، وال سيما السب

ــركاء تدعـــو -٦  ــاريسالشـ ــثاق بـ ــبقا   يف ميـ ــرفني طـ ، إىل أن يستكشـــفوا، متصـ
ركة احل تعزيز الرقابة على     إمكانيات ملقاصـد ومـبادئ ميـثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،         

غــري  املخــدراتحاصــيل  املتأّتــية مــن االجتــار غــري املشــروع مبالــنقديةلعــائدات عــرب الوطنــية ل
ــيه،      ــتجة ف ــيم أفغانســتان أو املخــدرات غــري املشــروعة املن ــزروعة يف إقل وغســل املشــروعة امل

  املتصــلة بــتلك العــائدات، وكذلــك متويــلالوطنـية عــرب اإلجرامــية  ، وســائر األنشــطةاألمـوال 
 ؛يف أفغانستانية رهاباألنشطة اإل

ــاريس أن   إىل تطلــب -٧  ــثاق ب ــبادرا يواصــلوا الشــركاء يف مي ــيذ م ــة  تنف ت الوقاي
  جمال خفض الطلب؛يفالفضلى والعالج وإعادة التأهيل وإىل تبادل املمارسات 

                                                                 
 (21) E/CN.7/2008/10. 
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 املـرحلة التجريبــية مـن عملــية تنفـيذ مــبادرة إنشــاء    لــبدء  عــن ارتـياحها تعـرب  ‐٨ 
  للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى؛اإلقليمياملركز 

حنـة مـن أمهـية يف تنسيق        دور اآللـية املؤمتـتة ملسـاعدة اجلهـات املا         لـ  مـا  تالحـظ  -٩ 
 يف جمـال مكافحـة املخـدرات يف الـبلدان الواقعة على امتداد الدروب الرئيسية            التقنـية املسـاعدة   

  هتريب املواد األفيونية من أفغانستان؛املستخدمة يف

 باملخدرات واجلرمية   املعين املديـر التنفـيذي ملكتـب األمم املتحدة          إىل تطلـب  -١٠ 
التقّدم احملرز يف تنفيذ    و املتخذة   التدابريهتا الثانية واخلمسني تقريرا عن      أن يقـّدم إلـيها يف دور      

 .هذا القرار
  

  ٥١/٢القرار  
    أجل الشبابمن  تركيز جهود الوقاية والتربية والعالجإعادة : تعاطي القنبعواقب  
  جلنة املخدرات،         إن     

 اجلمعية  اعتمدتهي الذي    الـدول األعضـاء اعترفـت، يف اإلعـالن السياسـ           أن  تسـتذكر  إذ 
 هي مسؤولية عامة    العامليةالعامـة يف دورهتا االستثنائية العشرين، بأن مكافحة مشكلة املخدرات           

 فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها  تتساند )22(ومشـتركة تتطلـب هنجـا مـتكامال ومتوازنا،        
 )23(ب عــلى املخــدرات خلفــض الطلــالتوجيهــيةعــلى الــنحو املبــّين يف اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ  

 )24( الالزمة لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،والتدابري

 الــدول األعضــاء التزمــت يف اإلعــالن السياســي بتحقــيق نــتائج  أن أيضــا  تســتذكروإذ 
 )25(،٢٠٠٨ خفض الطلب حبلول عام جمال يف للقياسملحوظة وقابلة 

 من أكثر املخدرات غري املشروعة انتشارا يف العامل من      القّنب هو واحد   أن  تؤكّـد  وإذ 
  به واستهالكه،واالجتارحيث إنتاجه 

                                                                 
 .٢ الفقرة املرفق،، ٢٠/٢- اجلمعية العامة دإقرار (22) 
 .٨ و٤ الفقرتان املرفق،، ٢٠/٣- اجلمعية العامة دإقرار (23) 
 . إىل هاءألف، ٢٠/٤- اجلمعية العامة دإقرار (24) 
 .١٧ الفقرة املرفق،، ٢٠/٢-عية العامة دإ اجلمقرار (25) 
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يف  املزروع عـددا مـن الـدول األعضـاء أبلـغ عن زيادة يف توافر القّنب                أن تالحـظ  وإذ 
ــة،   ــية وأمــاكن مغلق ــادة إمجال ــي متوســطةعــن زي ــب ما حتــتويه  ف ــادة  مــن بعــض أصــناف القّن م

 ،ولتتراهيدروكانابينال

ــادة  تســتذكروإذ  ــلمخدرات لســنة    ٣٨ امل ــية الوحــيدة ل ــيت )26(،١٩٦١ مــن االتفاق  ال
 املمكنة اهـتماما خاصا وتتخذ مجيع التدابري      تـويل  الـدول األطـراف يف االتفاقـية أن          تطلـب مـن   

ــنع إســاءة اســتعمال املخــدرات     ــيا مل ــتوّرطني يف  اواكتشــافعمل ــبكر،، يف وقــت تعاطــيهامل  م
 ،وفري الرعاية الالحقة هلموتثقيفهم وتوعالجهم 

ــاوإذ  ــتذكر أيضـ ــلى   اإلعـــالن  تسـ ــية خلفـــض الطلـــب عـ ــبادئ التوجيهـ  اخلـــاص باملـ
ــة   ــرمي إىل الوقاي  تعــاطي املخــدرات واحلــد مــن العواقــب الوخــيمة   مــناملخــدرات، الــذي ي

  تعاطيها،املترتبة على

عاطي مواد   مـن ت   العـالج غ عـن التماسـهم      لَّ عـدد الشـباب املـب      إزاء  القلـق  يسـاورها  وإذ 
  القّنب يف بعض البلدان،املتمثلة يفاإلدمان 

 احلديــثة الـيت تـربط بـني تعــاطي القّنـب وبعـض اضــطرابات      بالـبحوث   حتـيط عـلما  وإذ 
 الصحة العقلية،

 الــيت تبــّين اآلثـار الضــارة باجلهــاز التنفسـي مــن جــّراء   باألحبـاث  أيضــا عــلما  حتـيط وإذ 
 بسرطان الرئة، اإلصابة خطر مبا يف ذلك القّنب،تدخني 

ــبارها وإذ  ــبة عــلى  الوخــيمة العواقــب  تضــع يف اعت ــأثري   املترت ــيادة الســيارات حتــت ت   ق
 تعاطي القّنب،

 اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات يف رصــد تطبــيق الــدول األعضــاء   بــدور  تعــترفوإذ 
غ عــن  ملراقــبة املخــدرات فــيما يــتعلق بــاملخدرات غــري املشــروعة، واإلبــال الدولــيةلــلمعاهدات 

 بصيغتها املعدلة  ١٩٦١ عمال مبا تنص عليه االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة          التطبـيق، ذلـك   
)27(،١٩٧٢ سنة بربوتوكول

 

ــدولَ تناشــد -١  ــنظمات  ال ــية األعضــاء وامل ــية   الدول  ذات الصــلة أن تواصــل توع
 تعاطي القّنب؛الصحية لخاطر باملالشباب والكبار 

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ الد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (26) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ نفسه، الد املرجع (27) 
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 ثَبتـــت جناعـــُتها  الـــيت االســـتراتيجيات قاســـمت األعضـــاء إىل الـــدولَ تدعـــو -٢ 
 مــن أجــل محايــة تلــك القّنــب،يف وقايــة األطفــال والشــباب مــن تعــاطي الفضــلى املمارســات و

  القّنب؛بتعاطيالفئات السكانية الضعيفة من املخاطر الصحية املقترنة 

 للوقايــة مــن بــدء تعــاطي القّنــب  بــرامج األعضــاء عــلى تنفــيذ  الــدولَ تشــجع ‐٣ 
 الذيـن تقـل أعمـارهم عـن اثـين عشـر عامـا، لتعظيم أثر                تهدف الشـباب، وخباصـة األطفـال        تسـ 

 هذه الربامج؛

 البحث الصحي واالجتماعي    دوائر األعضـاء عـلى حثّ       الـدولَ   أيضـا  تشـجع  -٤ 
لمخاطر الصحية واملخاطر ل تتصدى الـيت    والعالجـية  دراسـة املمارسـات الوقائـية        واصـلة عـلى م  

 طي القّنب؛األخرى املتصلة بتعا

 األعضاء على تنفيذ هنوج وقائية وعالجية شاملة تركّز        الدولَ كذلـك  تشـجع  ‐٥ 
  بأقراهنم وأُسرهم ومدارسهم وجمتمعاهتم احمللية، حسب االقتضاء؛وعالقاهتمعلى األفراد 

توعــية النســاء احلوامــل ل تــويل اهــتماما خاصــا الــدولَ األعضــاء أن مــن تطلــب -٦ 
 القّنب؛ليها تدخني باملخاطر اليت ينطوي ع

 عن تعاطي   وكّمية دراسات نوعية    إجراء األعضـاء عـلى الـنظر يف         الـدولَ  تشـجع  -٧ 
التردد  عن جمردة من حمددات اهلويةاألطفـال للقّنـب، وعـلى مجـع بـيانات قابلـة للمقارنة        والشـباب   

بتعاطي  املتصل وعـن الطلـب على العالج       املخّصصـة  املستشـفيات أو مـرافق الـرعاية الصـحية           عـلى 
  تعاطي القّنب؛مدىالقّنب، وذلك من أجل حتسني فهم 

 العلمية والطبية املتاحة عن     البيانات األعضـاء أن تواصل دراسة       الـدولَ  تناشـد  -٨ 
 .تعاطي القّنبلالعواقب الصحية 

 
  ٥١/٣القرار  

ئ  واالجتماعية مبكّرا حاالت تعاطي املخدرات بتطبيق مبادالصحية مقدمي الرعاية كشف  
 تعاطي لوقف التمادي يف وُوج التدخل السريع ،مقابالتالفحص عن طريق إجراء 

    بسبل تلقّي العالج من تعاطي مواد اإلدمان، عند االقتضاءاألشخاص،وصل واملخدرات، 
 املخدرات،        جلنة  إن     

ــالن تســتذكر إذ  ــذي السياســي اإلع ــتثنائية    ال ــا االس ــة يف دورهت ــية العام ــتمدته اجلمع  اع
 األعضـاء بـأن مكافحـة مشـكلة املخدرات العاملية هي مسؤولية             الـدول اعترفـت فـيه     وعشـرين،   ال
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 فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب     تتساند )28(،ومتوازنا مـتكامال    هنجـا عامـة ومشـتركة تتطلـب       
ــّين    ــنحو املبـ ــلى الـ ــيها، عـ ــلى     يفعلـ ــب عـ ــية خلفـــض الطلـ ــبادئ التوجيهـ ــاص باملـ ــالن اخلـ  اإلعـ

 املخـــدرات الالزمـــة لـــتعزيز الـــتعاون الـــدويل عـــلى مواجهـــة مشـــكلة  والـــتدابري )29(املخـــدرات
 )30(،العاملية

 العمـل لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب        خبطـة   حتـيط عـلما    وإذ 
 تســلِّم، يف مجلــة أمــور، بــأن الــتقّدم احملــرز يف خفــض الطلــب عــلى         الــيتعــلى املخــدرات،  

نظر إلـيه يف سـياق ضـرورة أن تـؤدي الربامج إىل خفض             ينـبغي أن يُـ     املشـروعة املخـدرات غـري     
 )31( اليت ُيساء استعماهلا،املوادالطلب على 

 واالجتماعـية ألساليب الفحص عن      الصـحية  مقدِّمـي الـرعاية      اسـتخدام  أن تـدرك    وإذ 
 املخدرات والقيام، عند الضرورة،     تعـاطي طـريق إجـراء مقـابالت ـدف الكشـف املـبكّر عـن               

 الصلة وإحالتهم إليها عند االقتضاء،      ذاتوصـل املرضـى خبدمـات العالج        بـتدخالت سـريعة و    
 العمومية يرمي إىل إيقاف التدّرج حنو الصحةيشـكّل جـزءا مـن هنـج شـامل ومتكامل يف جمال            

 تعاطي املخدرات اخلطرية واالرهتان ا؛

 اســتخدام هــذه األســاليب ميكــن أن يســاعد عــلى تقلــيص الفجــوة بــني بــأن  تســلّموإذ 
  املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان،وعالجهود الوقائية اجل

 الســـريع ميـــثّالن تدبرييـــن وقائـــيني والـــتدّخل الكشـــف املـــبكّر أســـلويب أن تـــدرك وإذ 
ــان،    ــو االرهتـ ــتدرج حنـ ــاف الـ ــتبانة وإيقـ ــنالسـ ــترن   وميكـ ــار تقـ ــمة عـ ــن أي وصـ ــا مـ  أن خيفّفـ

 دمان،باالضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإل

 واالجتماعية واألطر القانونية الوطنية ختتلف      الصحية نظم الرعاية    أن أيضـا  تـدرك    وإذ 
  السياق الوطين،مراعاةمن دولة إىل أخرى وأنه جيب 

 الطوعـية هـي عنصـر أساسـي لـنجاح أسـلويب الكشـف املبكّر           املشـاركة  أن تؤكّـد    وإذ 
 والتدّخل السريع،

                                                                 
 .٢ الفقرة املرفق،، ٢٠/٢- اجلمعية العامة دإقرار (28) 
 .٨ و٤ الفقرتان املرفق،، ٢٠/٣- اجلمعية العامة دإقرار (29) 
 . إىل هاءألف، ٢٠/٤- اجلمعية العامة دإقرار (30) 
 .٥، املرفق، الفقرة ٥٤/١٣٢ اجلمعية العامة قرار (31) 
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 والتدّخل السريع استنادا إىل استبيانات      املبكِّر شفالك  اسـتخدام أسلويب   بـأن  تقـر    وإذ 
 األحبـاث جناعـتها، وأن وصـل الـناس بسبل     وأثبتـت وبـروتوكوالت موحَّـدة وقائمـة عـلى أدلـة         

 حملـية تكفل حصول احملتاجني إىل الرعاية  نظامـية تلقّـي العـالج عـن طواعـية مـنهم، هـي هنـوج           
ــبة،   ــية املناســ ــحية واالجتماعــ ــاالصــ ــا وغريهــ ــن اخلدمــ ــلى   مــ ــلة، عــ ــية ذات الصــ  ت العالجــ

 تلك اخلدمات،

ــأن  تســلّموإذ  ــيقهما يف خمــتلف    ب ــن األســلوبني ميكــن تطب ــرعاية الصــحية  أُطــر هذي  ال
 واســعة مــن مــواد اإلدمــان قــبل أن  طائفــة يف احلــاالت املــتعلقة بــتعاطي  للــتدّخلواالجتماعــية 

 الناشئة عن تعاطي  لعواقـب سـلبية خطـرية، وميكـن أن يقـيا مـن االضـطرابات           املرضـى يـتعّرض   
  يف األمد الطويل،اإلدمانمواد 

 املــبكّر بــأن تعــاطي املخــدرات مشــكلة صــحية عمومــية وبــأن كشــفها  أيضــا  تســلّموإذ 
 تتطلب أمور بسبل تلقّي العالج، عند االقتضاء، هي        األشخاص ووصل   لوقفهاوالتدّخل السريع   

  بـــني مقدِّمـــي واالجتماعـــية الـــرعاية الصـــحية أُطـــرداخـــل تناوـــله هنجـــا صـــحيا عمومـــيا جيـــب 
 الرعاية واملرضى،

ــرعاية الصــحية      دوال أن تالحــظ وإذ  ــني مقدِّمــي ال  كــثرية حتفــظ ســرية االتصــاالت ب
 غري املشروعة، وإذ تعترب أن مسألة السرية تذلّل عقبة   املخـدرات واملرضـى فـيما يـتعلق بـتعاطي         
ــثلة يف االضــطر  الصــحةيف طــريق التصــّدي ملشــكلة    ــية املتم ــاطي    العموم ــئة عــن تع ابات الناش
 املخدرات ومواد اإلدمان،

 تضـطلع بـه مـنظمة الصـحة العاملـية يف التأكيد بأن اّتباع هذين           الـذي  بـالعمل  تقـر    وإذ 
 ، تعاطي مواد اإلدمان وما يتصل به من مشاكلتقليلاألسلوبني يساعد على 

بل تلقّي   الكشـف املـبكّر والـتدّخل السـريع، ووصـل الـناس بس             أسـاليب  أن تـدرك    وإذ 
ــند   ــالج عـ ــاء،العـ ــية     االقتضـ ــحية واالجتماعـ ــب الصـ ــن العواقـ ــد مـ ــاهم يف احلـ ــن أن تسـ  ميكـ

 املرضى،واالقتصادية على 

ــة تالحـــظ -١  ــحية    العالقـ ــان والعواقـــب الصـ ــواد اإلدمـ ــاطي مـ ــني تعـ ــة بـ  القائمـ
 واالقتصادية؛واالجتماعية 

، ووصل   الكشـف املـبكّر والـتدّخل السـريع        أسـاليب  اسـتخدام  بقـيمة  تعـترف  -٢ 
 الوقايـة مـن تعـاطي مـواد اإلدمان        تعمـيم تطبـيق    يف   االقتضـاء، الـناس بسـبل تلقّـي العـالج عـند           
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 الـرعاية الصـحية واالجتماعية العامة إىل جانب    أُطـر  يفوالـتدّخل عـند حـدوث ذلـك الـتعاطي           
  الصحية؛للرعايةألخرى االنهوج 

ة عــار قــد  تلــك األســاليب كوســيلة للتخفــيف مــن أي وصــم اســتخدام تؤيــد -٣ 
  امليدان الصحي بتعاطي مواد اإلدمان؛يفتقترن 

 الفّعالة تطبيق تلك األساليب بصفتها جمموعة من التدابري الوقائية   على تشـجع  -٤ 
  الرعاية الصحية واالجتماعية؛أُطراليت ينبغي تطبيقها يف 

ين  الصحية واالجتماعية الذ   الرعاية األعضـاء إىل تثقيف مقدِّمي       الـدول  تدعـو  -٥ 
 قــد يــتعّرض لـــه مرضــاهم مــن مشــاكل مــاقــد يفــتقر بعضــهم إىل الوعــي ــذه الــنهوج ملعاجلــة 

 بسبب تعاطي مواد اإلدمان؛

 األعضـاء عـلى إذكاء الوعي وبناء القدرات من خالل تدريب            الـدولَ  تشـجع  -٦ 
 عــلى هــذه األســاليب بصــفتها أدوات الســتبانة الفــئات واالجتماعــيةمــي الــرعاية الصــحية دِّمق

 تعــاطي مــواد اإلدمــان، وعــلى حــث مقدِّمــي الــرعاية عــلى  ملخاطــرالســكانية الــيت هــي ُعرضــة 
 إىل حــد بعــيد مــن تعــاطي تلــك املــواد ورمبــا الوقايــة مــن  التقلــيلتشــجيع الــتدّخل املــبكّر بغــية 

 االرهتان ا؛

 األعضـاء عـلى أن تتـبادل فيما بينها ومع املنظمات الدولية ذات            الـدولَ  حتـثّ  ‐٧ 
يف جمــال أسـاليب الكشـف املــبكّر والـتدّخل الســريع،    الفضـلى  ممارسـاهتا  ونـتائج أحباثهــا  الصـلة  

  العالج عند االقتضاء؛تلقّيووصل الناس بسبل 

ــدولَ تشــجع -٨  ــنظر، عــند   ال  يف اعــتماد تشــريعات  الضــرورة، األعضــاء عــلى ال
لــرعاية  بـني مقدِّمــي ا االتصــاالتتضـمن مشــاركة املرضـى طواعــية وحتمـي خصوصــية وسـرية     

 الصحية واالجتماعية واملرضى؛

ــترويج  مــنظمة تدعــو -٩   الصــعيد العــاملي ملمارســات  عــلى الصــحة العاملــية إىل ال
 بســبل تلقّــي العــالج، وإىل الــناسالكشــف املــبكّر والــتدّخل الســريع، وعــند االقتضــاء، وصــل  

 .هذا القرار واجلرمية يف سياق باملخدراتالتعاون الوثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين 
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  ٥١/٤القرار  
 من الدورة الثانية واخلمسني للجنة املخدرات، املستوى للجزء الرفيع يةالتحضرياألعمال   

    العامة االستثنائية العشريناجلمعيةفيما يتعلق مبتابعة دورة 
 ، املخدرات       جلنة   إن     

ا االســتثنائية  دورهتــيف السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة   اإلعــالن تســتذكر إذ 
حـّددت فـيه اجلمعية أهدافا   و العاملـية معـا،     املخـدرات  ملواجهـة مشـكلة      املكرسـة  )32(العشـرين، 

 ،٢٠٠٨ و٢٠٠٣ حبلول العامني الدولوغايات لكي حتقّقها مجيع 

 دورتـها يف يف اإلعـالن السياسـي الذي اعتمدته       العامـة،  اجلمعـية    أن أيضـا   تسـتذكر  وإذ 
 جبميع الدول أن تقّدم إلـى اللجنـة كـل سنتيـن تقريرا عن جهودها         هابتأاالسـتثنائيـة العشريـن،    

 )33(،٢٠٠٨ و٢٠٠٣ي ـ األهـداف والغايـات املقّررة لعاملتحقيـقاملبذولة 

 املعـــاهدات الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات ونـــتائج دورة اجلمعـــية العامـــة   أن تـــدرك وإذ 
 اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض  إلعالنوا ، العشـرين، وخباصـة اإلعـالن السياسـي        االسـتثنائية 

تعزيز الــتعاون الــدويل عــلى مواجهــة مشــكلة لــ الالزمــة والــتدابري )34(الطلــب عــلى املخــدرات،
 معـا إطـارا شـامال لألنشـطة الـيت تضـطلع ا الدول واملنظمات                تشـكّل  )35(املخـدرات العاملـية،   
ورة االتساق يف اجلهود الرامية  مراقـبة املخدرات، وإذ تشّدد على ضر    أجـل الدولـية املعنـية مـن       

  األنشطة،تلكإىل تنفيذ 

ــر، الــذي طلبــت فــيه إىل  ٤٢/١١ قــرارها تســتذكر وإذ   التنفــيذي ملكتــب األمــم  املدي
 وحيدا يتناول الصعوبات املصادفة إثناسنويااملـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يعـّد تقريرا           

 يف دورة اجلمعــية العامــة االســتثنائية العشــرين؛  اعلــيهيف بلــوغ األهــداف والغايــات الــيت اتفــق  
 عــن الــتقّدم احملــرز يف ٢٠٠٨ و٢٠٠٣ العامــة يف عــامي اجلمعــيةوقــّررت فــيه تقــدمي تقريــر إىل 

  يف اإلعالن السياسي،احملّددةبلوغ األهداف والغايات 

، الــذي دعــت فــيه مكتــب األمــم املــتحدة املعــين       ٤٩/١ قــراراها أيضــا  تســتذكروإذ 
 وكذلك واجلـرمية إىل العمـل مـع خـرباء وطنيني وإقليميني من كل املناطق اجلغرافية،                 اتبـاملخدر 

                                                                 
 .، املرفق٢٠/٢-دإ اجلمعية العامة قرار (32) 
 .٢٠، املرفق، الفقرة ٢٠/٢- اجلمعية العامة دإقرار (33) 
 .، املرفق٢٠/٣-دإ اجلمعية العامة قرار (34) 
 .، ألف إىل هاء٢٠/٤-دإ  اجلمعية العامةقرار (35) 
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ــيانات        ــية مبكافحــة املخــدرات، عــلى مجــع الب ــية املعن ــنظمات الدول  واخلــرباتمــع خــرباء مــن امل
 الــدول ســتجريهالتكميلــية يف جمــال املخــدرات واســتعماهلا مــن أجــل دعــم التقيــيم العــاملي الــذي  

 يف دورهتــا االســتثنائية العامــةتنفــيذ اإلعالنــات والــتدابري الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية  األعضــاء بشــأن 
 العشرين،

، الـذي شّجعت فيه املنظمات غري احلكومية على   ٤٩/٢ قـرارها  كذلـك  تسـتذكر  وإذ 
 إجنــازات يف معاجلــة مشــكلة املخــدرات، وعــلى إبــالغ هيــئاهتا   مــنالــتفكري ملــّيا فــيما حققــته  

 مـن تقـّدم، وذلـك يف سـياق اإلبـالغ عن الغايات واألهداف اليت             حتـرزه ا  احلكومـية الوطنـية مبـ     
  يف دورهتا االستثنائية العشرين،العامةحّددهتا اجلمعية 

 )36( املخــدرات العاملــية،مشــكلة املديــر التنفــيذي اخلــامس عــن بــتقرير  عــلماحتــيط وإذ 
 اليت املعلومات تضّمن كل  ، وقد ٤٢/١١ الـتقرير التقيـيمي الـنهائي املقـدَّم عمـال بقرارها             وهـو 

  اإلبالغ،فتراتُجمعت من خالل كل استبيانات التقارير اإلثناسنوية عن كل فترة من 

 عــن مجــع واســتعمال البــيانات واخلــربات التنفــيذي املديــر بــتقرير  حتــيط عــلما أيضــاوإذ 
عضاء بشأن  التقييم العاملي الذي ستجريه الدول األدعماملخدرات مـن أجـل    بـ  املـتعلقة التكميلـية   

  دورهتا االستثنائية العشرين، الذي قّدمه  يف اعتمدهتا اجلمعية العامة     اليتتنفيذ اإلعالنات والتدابري    
 )37(،٤٩/١ بقرارها عمال

 احلاديـة واخلمسـني حول      دورهتـا  املواضـيعية الـيت جـرت خـالل          املناقشـة  إىل تشـري  وإذ 
 يف اإلعالن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ لعـامي  م احملـرز يف حتقـيق الغايـات واألهـداف الـيت ُحـددت             ّدالـتق 

  العشرين،االستثنائيةالسياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا 

 إّبان دورهتا احلادية تستهلّ،، الـذي اتفقـت فيه على أن      ٥٠/١٢ قـرارها  تسـتذكر  وإذ 
 باب املشاركة فيه    يكون املستوى،   رفيع، العملـية التحضـريية جلـزء        ٢٠٠٨واخلمسـني يف عـام      

 أثناء دورهتا الثانية واخلمسني يف عام  وُيعقدجلمـيع الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة،          توحا  مفـ 
٢٠٠٩، 

 أن العملـية التحضـريية ينبغي أن تكون فترة للتفكّر، ُتوضع خالهلا يف         عـلى   تشـدد  وإذ 
 وانبواجل الدولـية ملراقـبة املخـدرات والـتدابري الـيت كانـت حمّصلتها إجيابية       املعـاهدات احلسـبان   

 عاملي موضوعي تقييمالـيت تتطلّـب املـزيد مـن اجلهـد، وأن يـتم أثـناء العملـية التحضريية إجراء                  
                                                                 

 (36)  E/CN.7/2008/2 وAdd.1 إىل Add.6. 
 (37) E/CN.7/2008/8. 
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 العامة يف دورهتا اجلمعيةوعـلمي ومـتوازن وشـفاف لتنفـيذ اإلعالنـات والـتدابري الـيت اعـتمدهتا           
 االستثنائية العشرين،

ــع تالحــظ وإذ  ــتقديرم ــود  ال ــدول األعضــاء يف   اجله ــبذهلا ال ــيت ت ــاألهداف   ال ــاء ب  الوف
  العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين،اجلمعيةوالغايات اليت حددهتا 

 بدور يف هذه    االضطالع الدولية واإلقليمية واتمع املدين على       املـنظمات  تشـجع    وإذ 
 العملية التحضريية،

حكومية عاملة  خرباء  أفرقة  ،  ٤٩/٢ و ٤٩/١أن تنشـئ، عمـال بقراريها        تقـرر  -١ 
 لكـي تعمـل عـلى حنـو مّتسـق يف حبـث املواضـيع الرئيسـية التالية اليت                    ،مفـتوحة العضـوية   ة  دولـي 
 دورهتــا مواضــيع خطــط العمــل واإلعالنــات والــتدابري الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية العامــة يف   توافــق

 :االستثنائية العشرين

 )38( على املخدرات؛الطلب خفض )أ( 

 )39(؛)الصنع واالجتار( العرض خفض )ب( 

 )41( التعاون القضائي؛وتعزيز )40( األموالغسل مكافحة )ج( 

 على استئصال حماصيل املخدرات غري املشروعة وعلى التنمية        الـدويل  الـتعاون  )د( 
 )42(البديلة؛

 )44( املنشطات األمفيتامينية؛ومراقبة )43(السالئف، مراقبة )ه( 

الثـة أيام مع  مـرة واحـدة ملـدة ث    كـل فـريق مـن األفـرقة العاملـة           جيـتمع  أن تقـرر  -٢ 
 لـتقدير مـدى بلـوغ األهـداف والغايـات الـيت حددهتـا اجلمعية               توفـري خدمـات الـترمجة الشـفوية،       

 اإلجراءات، يف دورهتـا االسـتثنائية العشـرين، وكذلـك اـاالت الـيت حتـتاج إىل مـزيد من                 العامـة 

                                                                 
 .، املرفق٢٠/٣-دإ اجلمعية العامة قرار (38) 
 .، ألف٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (39) 
 .، دال٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (40) 
 .، جيم٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (41) 
 .، هاء٢٠/٤-دإة العامة  اجلمعيقرار (42) 
 .، باء٢٠/٤-دإ اجلمعية العامة قرار (43) 
 .، ألف٢٠/٤-دإ اجلمعية قرار (44) 
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 واضعا،  تنيرما بني الدو  يف فترة    بغـية إجـراء مـزيد مـن املناقشات بشأهنا            باسـتنتاجات  واخلـروج 
 :يف اعتباره ما يلي

 التقرير  وهو )45( التنفيذي اخلامس عن مشكلة املخدرات العاملية،      املدير تقريـر  )أ( 
 ؛٤٢/١١التقييمي النهائي املقّدم عمال بقرار اللجنة 

  املناقشة املواضيعية اليت أجرهتا اللجنة خالل دورهتا احلادية واخلمسني؛نتائج )ب( 

 ؛٥٠/١٢و ٤٩/٢ و٤٩/١كميلية املقّدمة عمال بقرارات اللجنة  التاملعلومات )ج( 

  من املنظمات الدولية واإلقليمية؛ الواردة الصلةذات املعلومات )د( 

  األخرى ذات الصلة، وخصوصا الواردة من اتمع املدين؛املعلومات )ه( 

ــب -٣  ــرمية      إىل تطلـ ــاملخدرات واجلـ ــين بـ ــتحدة املعـ ــم املـ ــب األمـ ــنظم مكتـ أن يـ
 ماعات األفرقة العاملة، واحدا تلو اآلخر، كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا؛اجت

ــاركة اخلـــرباء  الـــدول حتـــثّ -٤   واالختصاصـــيني األعضـــاء عـــلى أن تكفـــل مشـ
 املمارسني يف األفرقة العاملة؛

 خـــرباء مـــن حضـــور الـــدول األعضـــاء إىل توفـــري مــوارد لـــتمويل  تدعــو  -٥ 
 البلدان النامية؛

 ٢٠٠٨ النصف الثاين من عام خاللاعات فيما بني الدورتني    اجـتم  عقـد  تقـرر  -٦ 
 دورهتـا الثانــية واخلمســني، وأن  يفتعتمدها اللجــنة سـ عـداد توصــيات مـن أجــل املقـّررات الــيت    إل

، ضمن أمور أخرى، من أجل       األفـرقة العاملة   اسـتنتاجات تلـك االجـتماعات يف احلسـبان         تـأخذ 
 ؛زء الرفيع املستوى من الدور الثانية واخلمسنيتوفري مواد يستند إليها يف صوغ نتائج اجل

 من دورهتا الثانية واخلمسني،     املستوى يومني للجزء الرفيع     ختصيص  أيضا تقـرر  -٧ 
 ؛السنةدوراهتا يف النصف األول من ل عادة املخصصةوذلك باإلضافة إىل األيام اخلمسة 

 ملراقــبة  الدولــيةت  مــن االلــتزامات املنبــثقة مــن املعــاهدا    بالــرغم  أنــه، تقــرر -٨ 
 أن ُينظر أثناء   ، ينبغي  ودون املسـاس مبـا ستسـفر عـنه عملـية االسـتعراض مـن نـتائج                 املخـدرات 

ــتماد    ــيع املســتوى يف وضــع واع ــري  ، و إعــالن سياســي اجلــزء الرف ــات وتداب ــندأخــرىإعالن   ع
يات  فـيها، بـناء عـلى نـتائج عملية االستعراض، أولو           حـدد  تُ ،تعزيز الـتعاون الـدويل    لـ  ،االقتضـاء 
 الـيت تتطلـب املـزيد مـن العمل، وكذلك األهداف والغايات املراد حتديدها       واـاالت املسـتقبل   

                                                                 
 (45) E/CN.7/2008/2 وAdd.1 إىل Add.6. 
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نتائج اجلزء  مقّدُت وتقّرر أيضا أن ،٢٠٠٩ما بعد العام يف  شـكلة املخـدرات العاملـية       مل للتصـدي 
  إىل اجلمعية العامة؛الرفيع املستوى

 مراقــب يف اجلــزء الرفــيع  ةبصــف األعضــاء واجلهــات املشــاركة  بــالدول هتيــب -٩ 
 . ممثَّلة على أرفع مستوى ممكنتكوناملستوى من دورهتا الثانية واخلمسني أن حترص على أن 

  
 ٥١/٥القرار 

 
 تعزيز التعاون الدويل عرب احلدود يف جمال مكافحة املخدرات

 
 إن جلنة املخدرات،              

ــبارها    ــال يف اجل   إذ تضــع يف اعت ــتعاون الــدويل الفّع ــية إىل مكافحــة   أمهــية ال ــود الرام ه
مشـكلة املخـدرات العاملـية وفقـا ملـبدأ املسـؤولية املشـتركة، وإذ تالحـظ أمهية أن ترسي الدول                
األعضـاء األسـاس القـانوين الداخـلي الـالزم لقـيام أفرقة مشتركة لالضطالع بعمليات ملكافحة            

 لك الدول،املخدرات عرب احلدود تتوافق مع النظم القانونية واإلدارية لكل من ت

ــيذ        وإذ تالحــظ  ــث تنف ــن حي ــد م ــن الفوائ ــددا م ــثمر ع ــناجح ي ــدويل ال ــتعاون ال  أن ال
 اإلجراءات وحتقيق نتائج إجيابية يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدرات،

ــباه    ــه االنت ــناجحة الــيت أجــرهتا ســلطات مكافحــة    وإذ توج ــتحريات املشــتركة ال إىل ال
 ئي واإلقليمي والدويل،املخدرات على الصعيد الثنا

 عـلى أمهـية اختـاذ الـتدابري املناسـبة لتيسري التعاون الفّعال عرب احلدود يف         تؤكّـد  -١ 
 جمال مكافحة املخدرات، وفقا لالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف؛

بـأن تقـوم الـدول األعضـاء الـيت هلـا حـدود مشتركة ومل تربم اتفاقات            توصـي    -٢ 
االتفاقـات لكـي يـتم الـتعاون عـرب احلـدود يف إطار قانوين راسخ متوافق مع                  ثنائـية بإبـرام تلـك       

 النظم القانونية واإلدارية لكل من تلك الدول؛

إىل الـدول األعضـاء أن تكفـل أن تكـون قـنوات االتصـال بيـنها فّعالة                  تطلـب    -٣ 
 رات؛وكفؤة من أجل تبادل املعلومات اليت ميكن أن تتضح فائدهتا يف جهود مكافحة املخد

 الــدول األعضــاء عــلى الوفــاء، يف احلــاالت املناســبة ووفقــا لقوانيــنها        حتــثّ -٤ 
ــراف         ــتعددة األط ــية وامل ــات الثنائ ــا لالتفاق ــريات مشــتركة، وفق ــتزامها بإجــراء حت ــية، بال الوطن
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املنطـبقة، حـول اجلماعـات اإلجرامـية عـرب الوطنـية املـتورطة يف إنـتاج املخدرات غري املشروعة            
 .واالجتار ا

  
  ٥١/٦القرار  
  مكافحة زراعة القنب واالجتار به غري املشروعني      

 ،إن جلنة املخدرات 

 وتلك االتفاقية بصيغتها    )46(،١٩٦١ االتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة        إذ تسـتذكر   
ــربوتوكول ســنة   ــة ب ــية لســنة   )47(،١٩٧٢املعّدل ــرات العقل ــية املؤث ــية )48(،١٩٧١ واتفاق  واتفاق

 )49(،١٩٨٨كافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة األمم املتحدة مل

  أمهية برامج التنمية البديلة،وإذ تدرك 

 أن زراعة القّنب واالجتار به غري املشروعني آخذان يف االزدياد يف أفريقيا،             وإذ يقلقهـا   
 إىل تزايد الطلب وهـو مـا يـرجع جزئـيا إىل تـزايد الفقـر وعـدم وجـود حماصـيل بديلـة وكذلك             

 على القّنب يف مناطق أخرى من العامل وازدياد األرباح املتأتية من هذين النشاطني،

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يدعم وضع أو           تطلـب    -١ 
تدعو تعزيـز االسـتراتيجيات وخطط العمل الوطنية للقضاء على زراعة القّنب غري املشروعة، و             

ــدول ــات املاحنــ األعضــاء  ال ــربعات تقــدمي إىل خــرى  األةواجله ــن امليزانــي  ت لــتلك  ةخارجــة ع
 ا؛جراءاهتإواألمم املتحدة وفقا لقواعد األغراض 

 الـدول األعضاء على أن تقّدم إىل الدول املتضررة دعما يف جمال التنمية              حتـثّ  -٢ 
 يف جمـايل محايـة البيئة   الـبديلة، مبـا يف ذلـك متويـل حبـوث بشـأن حماصـيل بديلـة للقّنـب وحبـوث                 

 واملساعدة التقنية؛

ــية يف القضــاء عــلى     تشــجع -٣   الــدول األعضــاء الــيت لديهــا جتــارب وخــربات فن
زراعـة املخـدرات غري املشروعة ويف تنفيذ برامج التنمية البديلة على تبادل هذه اخلربات الفنية                 

 .مع الدول املتضّررة
                                                                 

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠الد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  (46) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (47) 
 (48) ١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩لد املرجع نفسه، ا. 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (49) 
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  ٥١/٧القرار  
  من عبور املخدرات غري املشروعة     مساعدة الدول املتضررة   

 ،إن جلنة املخدرات 

ــتثنائية       إذ تســتذكر  ــا االس ــة يف دورهت ــية العام ــتمدته اجلمع ــذي اع ــالن السياســي ال  اإلع
ــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى      )50(العشــرين ــيذ اإلعــالن اخلــاص بامل  وخطــة العمــل لتنف

عـــلى مواجهـــة مشـــكلة املخـــدرات   والـــتدابري الالزمـــة لـــتعزيز الـــتعاون الـــدويل  )51(املخـــدرات
 )52(العاملية،

 تعاطي متضّررة من العواقب املدّمرة النامجة عن  أن مجيع الدول     اعتـبارها وإذ تضـع يف      
 ،ا غري املشروعنياملخدرات واالجتار 

 طول الطرق الدولية    دة الـيت تواجههـا الـدول الواقعة على        يات املـتعدّ   الـتحدّ  وإذ تـدرك   
 لتهريب املخدرات،

 أو بلدان ذات  أن عـددا كـبريا مـن دول العـبور هي بلدان نامية    اعتـبارها  تضـع يف   وإذ 
 حتـتاج إىل مسـاعدة دولـية لدعـم جهودها الرامية إىل منع وقمع االجتار غري                اقتصـادات انتقالـية   

 عليها،غري املشروع املشروع باملخدرات وخفض الطلب 

بالتشجيع ضرورة قيام كل الدول      مـبدأ تقاسـم املسؤولية املشتركة و       داجمـد  دوإذ تؤكّـ   
 وتنفــيذ تلــك  ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العاملــية جبمــيع جوانــبها  الالزمــةعــلى اختــاذ الــتدابري

 ،التدابري

دول العـبور وبلـدان املقصـد وبلـدان املنشـأ إىل أن تعـّزز تعاوهنا الثنائي                 تدعـو    -١ 
ة القانونية وإنفاذ القانون وتبادل     واإلقلـيمي والـدويل يف جمـاالت مراقبة احلدود وتبادل املساعد          

املعلومـات وخفـض الطلـب، مبـا يتسـق مع النظام الوطين القانوين واإلداري لكل منها، وهتيب                  
 بكل الدول األعضاء أن تدعم هذا التعاون وتشّجع عليه؛

إىل   الـدول األعضـاء ومكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية             تدعـو  -٢ 
 عبور املخدرات املتضّررة من والدعم التقين إىل الدول   املساعدةدرات تقدمي   مواصـلة تعزيـز مبا    

                                                                 
 .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ (50) 
 .، املرفق٥٤/١٣٢قرار اجلمعية العامة  (51) 
 .، ألف إىل هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ (52) 
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تدعو الدول  و والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالية،         املشـروعة، وال سـيما الـبلدان النامـية         غـري 
وفقا لتلك األغراض    ةخارجة عن امليزاني  تربعات  تقدمي  األخرى إىل    ةواجلهـات املاحنـ   األعضـاء   
 .اجراءاهتإواملتحدة األمم لقواعد 

 الـدول املتضّررة  إىل الدعـم املـايل   تقـدمي  عـلى املؤسسـات املالـية الدولـية       حتـثّ  -٣ 
ــيمها   مــن  ــبلدان ذات   مــرور املخــدرات غــري املشــروعة عــرب إقل ــية وال ــبلدان النام ، وال ســيما ال

 االقتصادات االنتقالية؛

 باملخدرات واجلرمية أن  إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين   تطلـب  -٤ 
 .يقّدم إليها يف دورهتا الثالثة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥١/٨القرار  
  االحتفال بالذكرى املئوية الجتماع اللجنة الدولية املعنية باألفيون   

 ،إن جلنة املخدرات 

عددة األطراف يف  أن اللجـنة الدولـية املعنـية باألفيون، وهي أول مبادرة مت     إذ تسـتذكر   
فــرباير / شــباط٢٦ إىل ١مــيدان مكافحــة املخــدرات، قــد اجتمعــت يف شــنغهاي، الصــني، مــن 

ــى،        ١٩٠٩ ــيا العظم ــربتغال، بريطان ــيا، ال ــيا، إيطال ــة وهــي أملان ــالث عشــرة دول ــلي ث ، وأن ممث
هـنغاريا، هولــندا، الواليــات املــتحدة،  - فرنســا، النمســا)54( الصــني، فـارس، )53(روسـيا، ســيام، 

 بان، شاركوا يف املداوالت،اليا

، وإذ تـــدرك ١٩٠٩ بـــأن اـــتمع الـــدويل أحـــرز تقّدمـــا كـــبريا مـــنذ عـــام وإذ تســـلِّم 
 التحديات اليت ما زالت قائمة يف جمال املراقبة العاملية للمخدرات،

 على أمهية التعاون الدويل يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدرات            وإذ تشـدد   
 العاملية،

ــتعاون عــلى كــل مــن الصــعيد الوطــين      تعــرب عــن عــزمها وإذ  ــز اإلجــراءات وال  تعزي
واإلقلــيمي والــدويل يف ســبيل بلــوغ اهلــدف الــنهائي وهــو ختلــيص اــتمع العــاملي مــن تعــاطي    

 املخدرات واالجتار غري املشروع ا،

                                                                 
 .املعروفة يف األمم املتحدة اآلن باسم تايلند    (53) 
 .روفة يف األمم املتحدة اآلن باسم مجهورية إيران اإلسالمية    املع (54) 
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 بالذكـــرى املـــئوية الجـــتماع ٢٠٠٩فـــرباير / شـــباط٢٦ االحـــتفال يف تقـــرر -١ 
 لية املعنية باألفيون؛اللجنة الدو

ــتقدير  -٢  فــرباير / أن حكومــة الصــني ســوف تستضــيف يف شــباط  تالحــظ مــع ال
  حدثا احتفاليا بالذكرى املئوية الجتماع اللجنة الدولية املعنية باألفيون؛٢٠٠٩

 ســائر احلكومــات واملــنظمات واــتمع املــدين عــلى تنظــيم احــتفاالت تشــجع -٣ 
 جنة الدولية املعنية باألفيون؛بالذكرى املئوية الجتماع الل

 حكومــة الصـني إىل أن تقــّدم إلـيها يف دورهتــا الثانـية واخلمســني تقريــرا    تدعـو  -٤ 
 عن احلدث الذي ستنظّمه احتفاال بتلك الذكرى املئوية؛

 إىل األمــني العــام أن حيــيل نــص هــذا القــرار إىل كــل احلكومــات وإىل  تطلــب -٥ 
 .نظر فيهاملنظمات الدولية ذات الصلة لكي ت

  
  ٥١/٩القرار  
الطبية  االحتياجات  تلبيةيف إىل إجياد توازن بني طلب املواد األفيونية املستعملة احلاجة 

   تلك املواد وعرضوالعلمية
 ، جلنة املخدرات      إن   

يوليه / متوز٢٧ املؤّرخ ٢٠٠٦/٣٤ي الـس االقتصادي واالجتماعي     قـرار  سـتذكر ت إذ 
  ذات الصلة،سائر القرارات و٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٥ املؤّرخ ٢٠٠٧/٩و ٢٠٠٦

 ال غىن  يف األغراض الطبية مبا فيها املواد األفيونية،ملخدرات،ا اسـتعمال    أن دركتـ  وإذ 
 عنه يف ختفيف األمل واملعاناة،

ملـواد األفيونية املشروع على  ا تـوازن بـني عـرض      إجيـاد  أن احلاجـة إىل      عـلى  ؤكّـد ت وإذ 
 عـلى املـواد األفيونـية املسـتعملة يف تلبية االحتياجات الطبية          ملشـروع االصـعيد العـاملي والطلـب       

 يف جمال مراقبة املخدرات،الدوليتني  يف االستراتيجية والسياسة جوهري أمر يوالعلمية ه

 الـدويل مـع الـبلدان املـوّردة التقليدية يف جمال         الـتعاون  احلاجـة املاّسـة إىل       إىل شـري ت وإذ 
ــبة ــمانا مراقـ ــدرات، ضـ ــية   املخـ ــام االتفاقـ ــاملي ألحكـ ــيق العـ ــيدةللتطبـ ــنةالوحـ ــلمخدرات لسـ   لـ
 )56(،١٩٧٢  سنة االتفاقية بصيغتها املعّدلة بربوتوكولوتلك )55(١٩٦١

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ الد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (55) 
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حتقّق يف قد  بـني اسـتهالك املـواد اخلـام األفيونـية وإنـتاجها       اً توازنـ أنّ ؤكّـد جمـددا   ت وإذ 
 مع البلدان بالتعاونالتقليديان تركيا واهلند،  البلَدان املورِّدان    بذهلا نتـيجة لـلجهود الـيت        املاضـي 
 ،املعهودة املورِّدة

 كافية لتلبية الطلب املشروع     ال تزال  أن خمـزونات املـواد اخلـام األفيونـية           إىل شـري ت وإذ 
 اجتناب وجود خمزونات مفرطة، نبغيياملتوقّع، وأنه 

ــتقديرات أمهــية نظــام  عــلى شــددت وإذ  ــُر الــيت ال ــئة الُتوفَّ ــبة املخــدرات   للهي ــية ملراق دول
 إىل استهالك العقاقري استنادا هااألفيونية وإنتاجاملواد اخلام   زراعة بشـأن نطاق     وتؤكّدهـا اهليـئةُ   

  فعليا،واستخدامهارة ّداملخ

 ن دورهتــا الــذي اعــُتمد أثــناء اجلــزء الــوزاري مــاملشــترك الــوزاري البــيان ســتذكرت وإذ 
ه الوزراء وغريهم من املمثّلني احلكوميني بالدول أن         أهـاب في   والـذي  )57(،السادسـة واألربعـني   

 املستعملة األفيونية   للمواد اخلام  عـلى تـوازن بني العرض املشروع         احلفـاظ تواصـل إسـهامها يف      
، وأن تـتعاون عـلى مـنع انتشار مصادر     والطلـب املشـروع علـيها      يف األغـراض الطبـية والعلمـية      

 ،املواد اخلام األفيونيةإنتاج 

 املواد اخلام األفيونية واملواد األفيونية املستخلصة منها ليست     أنَّ ا اعتـباره  ضـع يف  ت وإذ 
  خشخاش األفيون الزراعة نطاق  قوى السوق، وأنّ   لـتأثري  عاديـة ميكـن إخضـاعها        عجمـّرد سـل   

 عتبارات اقتصاد السوق،ال خيضعأن من مثَّ ينبغي 

نــية يف العـالج املخفِّـف لــألمل،    لـلمواد األفيو الطـيب  االســتعمال أمهـية  ؤكّـد جمـددا  ت وإذ 
 العاملية،حسبما تدعو إليه منظمة الصحة 

 ،املواد األفيونية طلبها املشروع على حجم يف كثريالدان تتباين  الُبأن الحظت وإذ 

ــق   ــبلدان       وإذ تالحــظ بقل ــنة غــري ال ــناطق معّي ــيون يف م ــة خشــخاش األف  انتشــار زراع
 املعروفة تقليديا بزراعته،

 احلكومـات عـلى أن تواصـل اإلسـهام يف احلفـاظ على توازن بني                عمجـي  ثّحتـ  -١ 
 عـلى املواد اخلام األفيونية املستعملة يف األغراض الطبية والعلمية،           ني املشـروع  والطلـب العـرض   

، وعلى أن تتعاون على منع انتشار مصادر املعـروفة تقلـيديا بأهنـا مـورِّدة هلا     الـبلدان   تدعـم وأن  
 يونية؛ املواد اخلام األفإنتاج

                                                                 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ نفسه، الد املرجع (56) 
 (57) A/58/124، ألف -الثاين  الباب. 
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 مجـيع الــبلدان املنــتجة عـلى االمتــثال الـتام ألحكــام االتفاقــية    حكومــات ثّحتـ  -٢ 
ــيدة  ــلمخدراتالوح ــك )58(١٩٦١ لســنة ل ــربوتوكول    وتل ــة ب ــية بصــيغتها املعّدل ــنـة  االتفاق س
 األفيونية غري املشروع أو تسريبها املـواد اخلام  اختـاذ تدابـري فّعالـة ملـنع إنـتاج        وعـلى  )59(١٩٧٢

 األفيونع على حتسني املمارسات يف جمال زراعة خشخاش      شجُِّتات غـري املشروعة، و     القـنو  إىل
 وإنتاج املواد اخلام األفيونية؛

 الـبلدان املستهلكة على تقدير احتياجاهتا املشروعة من املواد          حكومـات  ثّحتـ  -٣ 
 األفيونية  اخلامللمواد   واقعـيا يستند إىل االستهالك واالستخدام الفعليني         تقديـرا اخلـام األفيونـية     

 اهليـــئة الدولـــية ملراقـــبة املخـــدرات بـــتلك عـــلى إبـــالغ املستخلصـــة مـــنها، واألفيونـــيةواملـــواد 
خشــخاش  الــيت ُيــزرع فــيهادعــو حكومــات الــبلدان ت ضــمانا لفعالــية الــتوريد، واالحتــياجات

 حبيث،   الراهن يف احلسبان   ملخزونات العاملية ا أخذ حجم ، مـع    ته مـن زراعـ    حتـدّ ألفـيون إىل أن     ا
ثّ حت، و١٩٦١سنة   اتفاقيةها، وفقا ملقتضيات    هليئة وتؤكّدُ ا تتلقاهاتجاوز الـتقديرات اليت     تـ ال  

ــية الــيت    حكومــات  ــياجات الفعل ــأخذ االحت ــتجة عــلى أن ت ــبلدان املن ــباتال ــرد يف طل ــبلدان ت  ال
 املستوردة بعني االعتبار لدى تقدمي تقديراهتا لتلك الزراعة؛

 القلق الذي أعربت عنه يف تقريرها لعام  املخدراتية ملراقبة    الدولـ  اهليـئةَ  شـاطر ت -٤ 
 الدعـوة الصـادرة مـن منظمة غري حكومية إىل إباحة زراعة خشخاش األفيون            بشـأن  )60(٢٠٠٥

ثّ مجــيع احلكومــات عــلى معارضــة مــثل هــذه االقــتراحات بقــوة ومواصــلة    حتــ وأفغانســتان،يف 
 املخدرات؛نبثقة من املعاهدات الدولية ملراقبة  املخدرات امتثاال اللتزاماهتا املمراقبةتعزيز 

 لغرض مجـيع الـبلدان الـيت مل ُيـزرع فـيها خشـخاش األفـيون                 حكومـات  ّثحتـ  -٥ 
ــتاج املشــروع   ــلمواد اخلــام اإلن ــثاال      ل ــتجارية، امت ــراض ال ــته لألغ ــنع عــن زراع ــية أن متت  األفيون
 اهليئة  الـيت أعربـت عنها  ووفقـا لـآلراء   واالجـتماعي ذات الصـلة،      االقتصـادي لقـرارات الـس     

 مــن روح املســؤولية اجلماعــية، وذلــك مــنعا النتشــار  وانطالقــا )61(الدولــية ملراقــبة املخــدرات،
ســّن تشــريعات متكّــن مــن مــنع وحظــر انتشــار املواقــع إىل  احلكومــات تدعــو، واإلمــدادمواقــع 

 ؛املواد اخلام األفيونيةاملستخدمة إلنتاج 

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ الد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (58) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ نفسه، الد املرجع (59) 
 ، )A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥ عامل ملراقبة املخدرات الدولية اهليئة تقرير (60) 

 .٢٠٨ الفقرة
 ).A.08.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٧ عامل ملراقبة املخدرات الدولية اهليئة تقرير (61) 
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ُيزرع فيها خشخاش األفيون الستخالص أشباه  حكومـات الـبلدان اليت    حتـثّ  -٦ 
القلويـات عـلى تنفـيذ اآلليات الرقابية الوافية بالغرض واحلفاظ عليها وفقا ألحكام اتفاقية سنة                

 ؛١٩٧٢سنة لة بربوتوكول املعّد، وتلك االتفاقية بصيغتها ١٩٦١

د تنفيذ  اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات ملا تبذلـه من جهود يف رص          عـلى  ثينتـ  -٧ 
 : االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، وخصوصاالسقرارات 

 احلكومات املعنية على تعديل مستوى اإلنتاج العاملي من املواد اخلام         حـثّ  يف )أ( 
 يـناظر االحتـياجات املشـروعة الفعلـية، وعـلى اجتـناب مـا يسّببه تصدير               مسـتوى األفيونـية إىل    

بوطة واملصـادرة مـن اخـتالالت يف التوازن بني عرض     مـن املخـدرات املضـ      املصـنوعة املنـتجات   
  والطلب املشروع عليها؛ املشروعملواد األفيونيةا

 احلكومــات املعنــية إىل الــتأكّد مــن أن املــواد األفيونــية املســتوردة إىل دعــوة يف )ب( 
ة  خمدرات مضبوطَليسـت ناشـئة مـن    مـن أجـل اسـتعماهلا يف األغـراض الطبـية والعلمـية            بلداهنـا   

 رة؛صادوُم

ــناء دورات   الترتيــب يف )ج(  لجــنة، مــع الــدول  ال لعقــد اجــتماعات غــري رمســية، أث
 تنتجها؛اليت  تستورد املواد اخلام األفيونية واليتالرئيسية 

 أن تواصل جهودها الرامية إىل رصد       املخدرات اهليـئة الدولية ملراقبة      إىل طلـب ت -٨ 
ت الصـلة، مع االمتثال التام ألحكام االتفاقية         ذا واالجـتماعي تنفـيذ قـرارات الـس االقتصـادي         

 ؛١٩٧٢سنة  وتلك االتفاقية بصيغتها املعّدلة بربوتوكول ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 

 نـص هـذا القرار إىل مجيع احلكومات للنظر          حيـيل  األمـني العـام أن       إىل طلـب ت -٩ 
 .فيه وتنفيذه

 
  ٥١/١٠القرار  
 صنع  يف املستخدمةالكيمياويات السليفة   مراقبةعلى الدويلتعزيز التعاون  

  العقاقري االصطناعية
 ، جلنة املخدراتإن 
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 ئية االســتثناهتــايف دور جلمعــية العامــةا ته السياســي الــذي اعــتمد اإلعــالن إىل تشــري إذ 
ــيه   )62(العشــرين، ــذي قــّررت ف ــدول وال ــام  ال  كموعــد مســتهدف  ٢٠٠٨األعضــاء حتديــد الع

 ،تقلّصه تقليصا ملحوظا لسالئف، يف مجلة أمور، أوا تسريب تقضي فيه الدول على

نــه عــلى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تــبذهلا الــدول واملــنظمات   أ ،قلــقمــع ال ،وإذ تالحــظ 
 املخـــدرات صـــنعســـالئف يف واد املســـتخدمة ك، ال يـــزال االجتـــار يف املـــذات الصـــلةالدولـــية 

عــلى الــدول هــا  تعاجلأنجيــب  مشــكلة االصــطناعية،العقــاقري مبــا يف ذلــك  العقلــية،واملؤثــرات 
 ،األولوية سبيل

وعلى وجه  ،  العقلية املخـدرات واملؤثرات     الطلـب غـري املشـروع عـلى        أن الحـظ ت وإذ 
املواد  اخنفاض يف تسريب     وأن من شأن حدوث    ازداد كثريا،  االصـطناعية، العقـاقري   اخلصـوص   

ض يف افاخن إىلي ؤد واملؤثـرات العقلية أن ي      املخـدرات  الـيت تسـتخدم كسـالئف يف صـنع هـذه          
 عرضها غري املشروع،

 اإلجرامــية اجلماعــات الــيت تســتخدمها ةديــداجل األســاليب بشــأن يســاورها القلــق وإذ 
 ، من القنوات التجارية املشروعةتسريب تلك املواداملنظمة ل

املواد اليت  راقـبة   مل ةتعزيـز آلـيات الـتعاون الـدويل احلالـي         مواصـلة    أمهـية   عـلى  تشـدد  وإذ 
شــاركة الـدول يف العملــيات الدولــية،  م وضـرورة   صــنع املخـدرات غــري املشــروعة تسـتخدم يف 

كريستال "والعمليات ذات الصلة من قبيل عملية       ‘ الـتالحم ‘مشـروع   و ‘بريـزم ‘مـثل مشـروع     
 ا،االجتار ومكافحة تسريب تلك املواد الرامية إىل ، "فلو

 اليت تستخدمتسريب املواد كافحة م إىل الرامية الـتدابري الوطنية والدولية    إىل  تشـري  وإذ 
واليت ، االصطناعيةالعقاقري مبا يف ذلك  العقلية، واملؤثرات اتلمخدرغـري املشـروع لـ     الصـنع يف  

ــلمخدرات   بأحكــام اعــتمدت عمــال  ــية الوحــيدة ل ــية  )63(،١٩٦١ لســنة االتفاق  وتلــك االتفاق
ــربوتوكول ســنة    ــة ب ــرات العقلــ )64(،١٩٧٢بصــيغتها املعّدل ــية املؤث  )65(،١٩٧١ ية لســنة واتفاق

                                                                 
 .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ (62) 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (63) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (64) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد  (65) 
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 لســنة اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية و
١٩٨٨،)66( 

الــباب األول مــن ، يف  قــد حثــت مجــيع الــدول ن اجلمعــية العامــةأ إىل أيضــاشــري ت وإذ 
ــرارها  ــؤرخ  ٦٢/١٧٦ق ــدويل  ، ٢٠٠٧ديســمرب / كــانون األول١٨امل ــتعاون ال ــبشــأن ال لى ع

 لعام  احملددة األهداف من أجل بلوغ  لى تعزيز جهودها    ع،  يةمكافحـة مشـكلة املخـدرات العامل      
تعزيـز املبادرات الدولية الرامية إىل  بوسـائل مـن بيـنها     العشـرين،   ئية يف دورهتـا االسـتثنا     ٢٠٠٨

 القضـاء عـلى أنشـطة صـنع املخـدرات وسـائر املؤثـرات العقلـية، مبـا فـيها العقاقري االصطناعية،                  
واالجتـار ـا وتسـويقها عـلى حنـو غـري مشـروع، وأنشـطة تسـريب السـالئف، وغـري ذلك من                        

 ، أو إىل تقليص هذه األنشطة بقدر ملحوظ، األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية

حباجـة الصـناعة املشروعة للحصول على السالئف وبأمهية دور الصناعة يف      وإذ تسـلّم     
 منع تسريب السالئف،

 بـالعمل اهلام الذي تقوم به اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بصفتها اهليئة       سـلّم ت -١ 
 الرئيسية ومركز الوصل العاملي للمراقبة الدولية للسالئف؛

 الدولــية ئةاهليــاجلهــود الــيت تــبذهلا  يف اإلســهام مواصــلة إىل احلكومــات تدعــو -٢ 
 باالتصال احلاسويب    للتصدير ة السابق تاإلشعارانظام  ب فـيما يتعلق  اصـة   خبملراقـبة املخـدرات، و    

ــزم‘، ومشــروع املباشــر ــتالحم‘مشــروع و ،‘بري ــية   ‘ ال ــيل عمل ــيات ذات الصــلة مــن قب والعمل
 ؛جناح تلك اجلهودجل ضمان أ، من "كريستال فلو"

مواصلة العمل على تدعيم االتصاالت      إىل الدولـية ملراقـبة املخـدرات        ئة اهليـ  تدعـو  -٣ 
 زيادة فعالية مراقبة السالئف؛لالفرص استبانة  على امعهاون والتعمع الدول األعضاء 

تعزيـز التشريعات واآلليات  مواصـلة العمـل عـلى     عـلى  األعضـاء  الـدول    حتـثّ  -٤ 
 وفقـا التفاقــية   املخـدرات غـري املشـروع   صــنعاملسـتخدمة يف  السـالئف  الوطنـية املـتعلقة مبراقـبة    

 )67(،١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة     األمـم املـتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف          
 ؛إذا مل تكن موجودة بعد استحداثها أو  تلك التشريعات واآلليات،حتديث وأ

ــبة املــواد املســتخدمة     تدعــو  -٥  ــيق تدابــري ملراق ــنظر يف تطب ــدولَ األعضــاء إىل ال ال
 كسالئف يف صنع املخدرات غري املشروع إذا كانت يف وضع يتيح هلا ذلك؛

                                                                 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (66) 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠الد املرجع نفسه،  (67) 
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 املطــبقة واإلداريــة ئــيةاجلناالــتدابري  الــنظر يف أن تعــيدالــدول األعضــاء اشــد تن -٦ 
عـــلى األشـــخاص الذيـــن يـــتجرون بســـالئف مســـرَّبة الســـتخدامها يف صـــنع املخـــدرات غـــري  

  وباالمتثال لتشريعاهتا الوطنية؛١٩٨٨املشروع، وفقا ألحكام اتفاقية 

 ٧- ــدول عتشــج ــلى األعضــاء ال ــّزأن  ع ــا لتشــريع زتع ــية،، وفق ــبة اهتا الوطن  املراق
للمستحضـرات اليت حتتوي على مواد ميكن استعماهلا أو استخالصها بسهولة بوسائل             ةشـامل ال

مالئمـة مـتاحة مـن أجـل صـنع املخـدرات عـلى حنـو غـري مشـروع وأن ترصـد بقدر املستطاع                         
 ؛التجارة املشروعة يف تلك املستحضرات

 لعمـل على تعزيز ضوابط استرياد مواصـلة ا  عـلى   األعضـاء  الـدولَ أيضـا    تشـجع  -٨ 
 ؛لضمان استخدامها املشروع ،السالئف

 ٩-  والدول اليت تستورد السالئف على   السالئف تصّدر منها  الـيت  الـدول    عتشـج  
-٤،٣االحــتفاظ، قــدر اإلمكــان، بــتقديرات ســنوية حمّدثــة الحتــياجاهتا املشــروعة مــن املــواد    

-٢-فينــيل -١فيدرين، واإليفــيدرين، و بــروبانون، والســودوإي -٢-ميثــيلني ديوكســي فينــيل  
 بروبانون؛

 ١٠-  نقاط يف نظـم الرصـد واملراقبة   األعضـاء الـدول  ضـرورة أن تعـزز    عـلى   دتشـد 
 ذه املواد؛اآلمن هلنقل ال، وتعزيز اجلمركيةدخول السالئف، مثل املطارات واملوانئ واملراكز 

ــدولَثّحتــ -١١  ــتعاون، بقــدر املســتطاع، تعا  عــلى األعضــاء  ال ــر   ال ــع دوائ ــيقا م ــا وث ون
الصـناعات ذات الصـلة يف تنفـيذ إجـراءات فّعالـة ملراقـبة ورصـد املستحضـرات الـيت حتتوي على مواد            
ميكـن اسـتعماهلا واستخالصـها بسـهولة بوسائل مالئمة متاحة من أجل صنع املخدرات على حنو غري        

 مشروع؛

تســريب ب ملتصــلةاربة يف التحقــيق يف اجلــرائم اخلــ ذات الــدول األعضــاء تدعــو -١٢ 
إىل العمل معا كي توفّر للدول، حيثما أمكن، ما  الدولـية ملراقبة املخدرات،  ئةالسـالئف، واهليـ   

تقدمي إىل خرى  األةواجلهـات املاحن األعضـاء  تدعـو الـدول   عـند الطلـب، و    تدريـب   يلـزمها مـن     
 ا؛جراءاهتإواألمم املتحدة وفقا لقواعد لتلك األغراض  ةخارجة عن امليزانيتربعات 

األعضــاء الــدول و الدولــية ملراقــبة املخــدرات ئة اهليــتــزويد الــدول عــلى ثّحتــ -١٣ 
اليت يشيع   السالئفمواد جديدة حتل حمل     أي   استبانةعلومـات يف الوقت املناسب عن       املعنـية مب  

 ؛املواد اجلديدة تلكع ن صوعن املخدرات غري املشروعة صنع يف استخدامها



 

43  
 

E/2008/28 
E/CN.7/2008/15  

ــدول تدعــو -١٤  ــمواصــلة إبــالغ  إىل األعضــاء ال ــبة املخــدرات  ئة اهلي ــية ملراق  الدول
لتسريب السالئف،  جديدة يتبّين هلا أهنا تستخدم       وطرائق بأي دروب  املعنية األعضاءالـدول   و

، ووسائل ٥٠/١١ و٤٣/٨على النحو املبّين يف قراري اللجنة   إسـاءة استعمال اإلنترنت،   مـثل   
 التسليم األخرى؛

 ١٥- معاجلـــة مســـألة مراقـــبة الســـالئف  الـــنظر يف  عـــلى األعضـــاء الـــدول عتشـــج
من الدورة الثانية  اجلزء الرفيع املستوى  خالل املسـائل الرئيسـية اليت ستناقش        إحـدى باعتـبارها   

ــيت ستســتعرض   ــثقة مــن    واخلمســني للجــنة املخــدرات، ال ــتدابري املنب ــدورة خطــط العمــل وال  ال
  العشرين للجمعية العامة؛ئيةاالستثنا

 أن املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية األمميـر التنفيذي ملكتب    املد إىل طلـب ت -١٦ 
 .األعضاء مجيع الدول إىلحييل نص هذا القرار 

  
  ٥١/١١القرار  
  الصالت بني االجتار غري املشروع باملخدرات واالجتار غري املشروع باألسلحة النارية    

 ، جلنة املخدراتإن 

كافحـــة االجتـــار غـــري املشـــروع يف املخـــدرات   اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملإذ تســـتذكر 
ــية لســنة   ــز    )68(،١٩٨٨واملؤثــرات العقل ــة وتعزي  الــيت أقــّرت أطــرافها يف ديباجــتها بأمهــية تقوي

الوســائل القانونــية الفّعالــة للــتعاون الــدويل يف املســائل اجلنائــية لغــرض القضــاء عــلى األنشــطة    
 شروع،اإلجرامية الدولية اليت ينطوي عليها االجتار غري امل

ــاء ٥٦/٢٤ اجلمعــية العامــة  قــرارات وإذ تســتذكر  ديســمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ت
ــؤرخ ٥٧/٧٢، و٢٠٠١ ــثاين تشــرين ٢٢ امل ــرب /ال ــؤرخ ٥٨/٢٤١، و٢٠٠٢نوفم ــانون ٢٣ امل  ك
 ٦٠/٥١٩واملقــرر ، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٥٩/٨٦، و٢٠٠٣ديســمرب /األول

 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ 

 ١٩٩١/٣٨أن الس االقتصادي واالجتماعي رأى، يف قراره         يف اعتـبارها     ضـع وإذ ت  
اختصاصــات جلـنة املخــدرات، أنــه ينــبغي للجــنة أن   بشــأن ١٩٩١يونــيه / حزيــران٢١املـؤرخ  

ــتوازنا إزاء مشــكلة املخــدرات،     ــبع هنجــا مــتكامال وم  أخــذ مجــيع جوانــب املشــكلة يف   مــعتت

                                                                 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد املرجع نفسه (68) 
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نة أن تسـتعرض تنفـيذ بـرنامج العمـل العـاملي الذي اعتمدته اجلمعية      االعتـبار، وطلـب إىل اللجـ      
 )69(، دورهتا االستثنائية السابعة عشرةيفالعامة 

ــتذكر ذ وإ  ــة تسـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــانون األول٢١املـــؤرخ  ٥٠/١٤٨ قـ ديســـمرب / كـ
ار من جراء االجتاملدين  د اتمع   اجلمعية من جديد اخلطر الذي يتهدّ     فيه   أكـدت الـذي    ١٩٩٥

ــاملخدرات وصــالته   ــنها اجلــرمية عــرب    ب ــة أمــور مــن بي ــية، وغســل األمــوال، وجتــارة   جبمل الوطن
 إىل األموال احلكومات على التصدي هلذا اخلطر وعلى التعاون ملنع تدفق      وشـّجعت األسـلحة،   

 مزاويل تلك األنشطة وفيما بينهم،

، بشأن ٥٠/١٤٨رها إىل أن اجلمعـية العامـة أكّـدت يف الـباب الـرابع مـن قرا        وإذ تشـري     
اقـتراح عقـد مؤمتـر دويل ملكافحـة إنـتاج املخدرات واملؤثرات العقلية وبيعها وطلبها واالجتار ا                  

 أنه ينبغي للجنة املخدرات أن تراعي ،وتوزيعها بشكل غري مشروع وما يتصل بذلك من أنشطة
ــباع هنـــج مـــتوازن ومـــتكامل،   ــيم أن عـــلى املؤمتـــر املقـــترح أن يركـــز، وال ســـيما باتـ  عـــلى تقيـ

االسـتراتيجيات القائمـة، فضـال عـن الـنظر يف اسـتراتيجيات وأسـاليب وتدابـري عملية وإجراءات                 
ملموسـة جديـدة لـتعزيز الـتعاون الـدويل مـن أجـل التصدي ملشكلة املخدرات غري املشروعة، مبا         

 املخدرات،يف ذلك مكافحة املنظمات اإلجرامية وجتارة األسلحة غري املشروعة املتصلة باالجتار ب

اإلعـالن السياسـي الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا   وإذ تسـتذكر     
 مــنه الــيت أعربــت فــيها الــدول األعضــاء عــن    ١١ وخصوصــا املــادة )70(االســتثنائية العشــرين،

جـزعها مـن ازديـاد العـنف الناشـئ عـن الصـالت القائمـة بـني اإلنـتاج غـري املشـروع لألسلحة                 
 واالجتـار غـري املشـروع ـا، وأعلنـت عـزمها عـلى زيادة تعاوهنا على كبح االجتار                  واملخـدرات 

 غري املشروع باألسلحة وعلى إحراز نتائج ملموسة يف ذلك امليدان باختاذ التدابري الالزمة،

ــبارها   ــية واإلقليمــية ذات الصــلة املعــتمدة ملــنع االجتــار    وإذ تضــع يف اعت الصــكوك الدول
 مكافحته،باألسلحة النارية و

بــرنامج العمــل ملــنع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية   وإذ تضــع يف اعتــبارها  
 الذي أعربت فيه    )71(، ذلـك االجتـار والقضـاء عليه       ةواألسـلحة اخلفـيفة بكـل جوانـبه ومكافحـ         

ــدول املشــاركة يف   ــتحدة املعــين باالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية       ال ــم امل ــر األم مؤمت
                                                                 

 .، املرفق١٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ (69) 
 .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ (70) 
، نبه الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جواةاألمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحتقرير مؤمتر  (71) 

 .٢٤، الفصل الرابع، الفقرة )A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠‐٩ ،نيويورك
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، ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ٩، املعقـود يف نـيويورك من         اخلفـيفة مـن مجـيع جوانـبه        واألسـلحة 
عـن قلقهـا إزاء الصـلة الوثـيقة بـني اجلـرمية املـنظمة واالجتـار بـاملخدرات واالجتار غري املشروع                       

 باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ضمن غريها،

ع هنـج مــتكامل ومــتوازن يف   مبــبدأ تقاسـم املســؤولية وكذلــك بضـرورة اتــبا  وإذ تسـلّم  
 مكافحة مشكلة املخدرات العاملية،

 من أن املنظمات اإلجرامية تدّجج نفسها باألسلحة النارية املّتجر          وإذ يسـاورها القلـق     
ـا لـتحمي شـحنات املخدرات غري املشروعة أثناء عبورها، مما يعّرض كالً من السكان الذين                 

ــاملخدرا    ــار ب ــلى طــول دروب االجت ــن    يعيشــون ع ــانون الذي ــاذ الق ــني املكلفــني بإنف ت واملوظف
 حيموهنم ملستويات متزايدة من العنف والضرر،

العــدد املــتزايد مــن احلــاالت الــيت تقــبل أو تشــترط فــيها املــنظمات   قلــق تالحــظ بوإذ  
اليت مقابل املخدرات نارية أسلحة أن تتقاضـى عيـناً   يف االجتـار بـاملخدرات      اإلجرامـية الضـالعة     

ى حنـو غـري مشـروع، وتعـزو هـذا التزايد جزئيا إىل ما تقوم به املنظمات اإلجرامية         توّزعهـا عـل   
مـن أعمـال للـرد عـلى الـتعاون فـيما بـني األجهـزة الوطنـية والدولـية املعنـية بإنفـاذ القانون اليت                     
تـنجح يف حـرمان تلك املنظمات من الوصول إىل أمواهلا وسائر مواردها املتأتية أو املنتظرة من         

 ر باملخدرات واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة،االجتا

مـــن أن املـــنظمات اإلجرامـــية الضـــالعة يف االجتـــار بـــاملخدرات  وإذ يســـاورها القلـــق  
تسـتطيع تسـليح نفسها بصورة مماثلة ألجهزة إنفاذ القانون احمللية إن مل يكن أفضل منها نتيجة          

 السهولة اليت تالقيها يف الوصول مقايضـتها املخـدرات غـري املشـروعة باألسـلحة النارية ونتيجة       
 إىل شبكات االجتار باألسلحة غري املشروعة،

أن وقــف تدفــق األســلحة الــنارية غــري املشــروعة بــني املــنظمات   وإذ تضــع يف اعتــبارها  
اإلجرامـية الضـالعة يف االجتـار بـاملخدرات أمـر أساسـي لـلحد من العنف الذي تسبَّب يف إزهاق             

 العديد من األرواح،

أن أمـام أجهـزة إنفـاذ القانون حتديا آخر يتمثل يف مواكبة التغري املتواصل    تالحـظ  وإذ   
يف أمنـاط األنشـطة اإلجرامية ألن املنظمات اإلجرامية الضالعة يف االجتار باملخدرات واألنشطة              
اإلجرامــية ذات الصــلة تســعى دائمــا إىل البحــث عــن طــرائق ووســائل جديــدة وأكــثر تطــّورا     

 رها،لتفادي اكتشاف أم
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تصـميم الـدول األعضـاء عـلى مكافحـة آفـة االجتار باملخدرات          وإذ تؤكّـد مـن جديـد         
واألنشـطة اإلجرامـية ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك صـنع األسـلحة الـنارية والذخـرية واالجتار ما                      

 وحيازهتما واستخدامهما على حنو غري قانوين،

سلحة النارية واالجتار    الصالت بني االجتار باملخدرات وصنع األ      بـتزايد  متسـلّ  -١ 
 يف بعــض مــناطق العــامل وبضــرورة احلــيلولة دون إمــتداد تلــك املشــكلة إىل  املشــروعنيــا غــري 

 ؛مناطق أخرى

غـري املشروع لألسلحة النارية ومن االجتار غري     تصـنيع   الن احلـد مـن      أالحـظ   ت -٢ 
ملخــدرات غــري ىل احلــد مــن عــرض ا إ ةعنصــرا رئيســيا يف اجلهــود الرامــي املشــروع ــا يشــكّل  

 ؛املشروعة يف بعض مناطق العامل

 تتسق مع التزاماهتا التعاهدية أن تتخذ تدابري مناسبة  على    األعضـاء  الـدولَ تشـجع    -٣ 
املـنظمات اإلجرامية الضالعة يف  مـنع  الدولـية ومـع املعـايري الدولـية األخـرى ذات الصـلة، مـن أجـل               

 ؛  والذخرية واستخدامهمااألسلحة الناريةاالجتار باملخدرات من احلصول على 

 ٤-  مبــا يــتفق والـنظم القانونــية واالداريــة  ، تعــاون الــدول األعضـاء ضـرورة   عــلى دتشـد
واألنشــطة غــري  بــاملخدراتعــلى تعزيــز املراقــبة عــلى احلــدود بغــية مــنع االجتــار  ، الداخلــية لكــل مــنها

 هتريب األسلحة النارية والذخرية؛املشروعة املتصلة ا، مبا يف ذلك 

 أن تقــوم، عــند االقتضــاء، ومبــا يــتفق واألطــر       األعضــاء عــلى الــدولَحتــثّ  -٥ 
واختـاذ مـا يكفي من التدابري   مـا يكفـي مـن املـوارد       القانونـية واإلداريـة لكـل مـنها، بتخصـيص           

لـــتوفري التدريـــب وتعزيـــز القـــدرات لـــدى أجهـــزة االســـتخبارات وإنفـــاذ القـــانون واجلمـــارك 
منع صنع املساعدة يف بغية  مكافحة االجتار باملخدرات، والسـلطات ذات الصـلة املسـؤولة عـن       

 احلاالت ذات الصلة والتحقيق فيها   كشـف   يف  األسـلحة الـنارية واالجتـار ـا غـري املشـروعني و            
هذه األنشطة الصالت القائمة بني   كشف  تبـين الشـبكات املوجـودة وتفكـيكها و        عـالوة عـلى     

 غري املشروعة وقطعها؛

ــود مكاتالحــظ -٦  ــتوفري      أن جه ــاملخدرات ميكــن أن ُتســتكمل ب فحــة االجتــار ب
التدريـب عـلى مكافحـة االجتـار باألسـلحة الـنارية ملوظفـي أجهزة إنفاذ القانون املسؤولني عن                   
ــة        ــية واإلداري ــتفق مــع األطــر القانون ــا ي التحقــيق يف هــذه األنشــطة، وذلــك عــند االقتضــاء ومب

 تعّززأن لديها خربة يف هذا اال على يت  األعضاء الالـدول الداخلـية للـدول األعضـاء، وحتـثّ        
الثـنائي واملـتعدد األطـراف وتوثّقـه بوسـائل مـن بيـنها االسـتعانة بربامج يديرها مكتب         الـتعاون   

أن تتبادل  والتدريـب، و  األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية وتركّـز عـلى بـناء القـدرات                   



 

47  
 

E/2008/28 
E/CN.7/2008/15  

 مكافحة صنع األسلحة النارية     منول   الـد  كذلـك اخلـربات واملمارسـات الفضـلى كـي تـتمكّن           
 عـندما تكون تلك األنشطة مرتبطة جبرائم  ، مكافحـة أكـثر فعالـية   املشـروعني واالجتـار ـا غـري       

 باملخدرات؛االجتار 

تقوم، مبا يتسق مع أطرها القانونية الوطنية،       أن   عـلى     األعضـاء  الـدولَ تشـجع    -٧ 
 الـيت قد تكون قائمة بني       الصـالت  تبـين     الـتعاون القضـائي مـن أجـل        ريتـبادل املعلومـات وتوفـ     ب

 الـنارية والذخـرية واالجتار ما غري   األسـلحة أنشـطة االجتـار بـاملخدرات وتلـك املـتعلقة بصـنع            
 ؛الصالتاملشروعني والتحقيق يف تلك 

 ةيالء املراعا أيضـا الـدولَ األعضـاء على أن تقوم عند االقتضاء، ومع إ             تشـجع  -٨ 
مكتب األمم ، بتزويد   وغريهـا مـن االلـتزامات القانونـية        ئـية ات اجلنا  التحقـيق  ة حلساسـي  ةالواجـب 

باملعلومــات الــيت تــبني العالقــة بــني األمنــاط اهلامــة لالجتــار    واجلــرمية بــاملخدراتاملــتحدة املعــين 
ــناء         ــيت ُتكشــف أث ــات ال ــك املعلوم ــا يف ذل ــاملخدرات، مب ــنارية واالجتــار املتصــل ب باألســلحة ال

ديـر التنفـيذي أن يقــدم إىل اللجـنة يف دورهتـا الثالـثة واخلمسـني تقريــرا       حتقـيقاهتا وتطلـب إىل امل  
 باملعلومات الواردة من الدول األعضاء؛

يأخذ يف االعتبار    واجلرمية أن    باملخدرات مكتب األمم املتحدة املعين      إىل تطلب -٩ 
درات واالجتار املعلومـات الـيت تقدمهـا الـدول األعضـاء بشـأن العالقـة القائمـة بـني االجتـار باملخ                 

باألسـلحة الـنارية والذخـرية، لـدى إعـداده التقرير العاملي عن املخدرات وغريه من التقارير ذات       
 الصلة مبشكلة املخدرات العاملية؛

إىل املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن           تطلـب    -١٠ 
اجلنائـية وملؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمم املتحدة     يتـيح هـذا القـرار للجـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة            

 . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  

  ٥١/١٢القرار  
 تعزيز التعاون بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وكيانات  

 األمم املتحدة األخرى من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف تنفيذ املعاهدات الدولية 
  اقبة املخدرات ملر

 ،إن جلنة املخدرات 
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الصكوك الدولية األساسية ملراقبة املخدرات، وخاصة االتفاقية إذ تضع يف اعتبارها   
 واتفاقية )73(،١٩٧١ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة   )72(،١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة  

 )74(،١٩٨٨ت العقلية لسنة  األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرا   
 )75(،العاملي حلقوق اإلنسانوإذ تضع يف اعتبارها كذلك اإلعالن 

ــبارها   ــة أدركــت يف اإلعــالن  أيضــا وإذ تضــع يف اعت ــية العام ــذي   أن اجلمع  السياســي ال
عامة مسؤولية  هي  أن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية       اعـتمدته يف دورهتا االستثنائية العشرين     

لـب اتـباع هنج متكامل ومتوازن يتوافق متاما مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها    تتطمشـتركة   و
يف ميـثاق األمـم املـتحدة والقـانون الدويل، وال سيما مع االحترام الكامل لسيادة الدول وسالمة             
أراضـــيها وعـــدم الـــتدخل يف الشـــؤون الداخلـــية للـــدول وجلمـــيع حقـــوق اإلنســـان واحلـــريات   

 )76(؛األساسية

ــبارها كذلــك  وإذ ت   مــن اإلعــالن العــاملي  ٢٨أن لكــل فــرد، وفقــا لــلمادة  ضــع يف اعت
ــنظام اجــتماعي دويل تــتحقق   حلقــوق اإلنســان،   احلقــوق واحلــريات يف ظلــهاحلــق يف التمــتع ب

 ،املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما

 ضيتق من ميثاق األمم املتحدة      ٥٦ و ٥٥ و ١املواد  أن    كذلـك  وإذ تضـع يف اعتـبارها      
أن تعمـل املـنظمة على أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع         بـ 

  اجلنس أو اللغة أو الدين، العرق أوبال متييز بسبب

 الذكــرى الســـنوية الســـتني لإلعــالن العـــاملي حلقـــوق   وإذ تضــع يف اعتـــبارها كذلـــك  
 اإلنسان،

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ملؤرخ   ا ٦٠/١٧٨ قـراري اجلمعية العامة       تسـتذكر  وإذ 
 ، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٨٣و

 أن مكافحـة مشـكلة املخـدرات العاملـية مسـؤولية مشــتركة      ؤكـد مـن جديـد   ت -١ 
تتطلب هنجا متكامال ومتوازنا، وأهنا يتحمـلها اجلمـيع وجيب أن تتم يف إطار متعدد األطراف،      

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (72) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد  (73) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (74) 
 ).٣-د(ألف  ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (75) 
 .٢، املرفق، الفقرة ٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ (76) 
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مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وأحكام القانون الدويل وجيـب تنفـيذها مبـا يـتفق متاما       
األخـرى، وخاصـة مع االحترام التام لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، وملبدأ عدم التدخل يف              
الشـؤون الداخلـية للـدول، وجلمـيع حقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسية، واستنادا إىل مبدأي                

 ؛ ملتبادلاملساواة يف احلقوق واالحترام ا

يواصــل، يف  إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن تطلــب -٢ 
مع كيانات األمم املتحدة املختصة، مبا فيها وكاالت األمم          قوثيال نطـاق واليته احلالية، تعاونه    

 ؛اإلنسانقوق املتحدة املعنية حبماية حب

ة املعين باملخدرات واجلرمية أن  إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحد   تطلـب  -٣ 
 . تقريرا عن تنفيذ هذا القراريها يف دورهتا الثالثة واخلمسنيم إليقّد
  

  ٥١/١٣القرار  
 التصدي للخطر الذي يشكّله توزيع العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية يف السوق  

  غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب
 ،إن جلنة املخدرات 

 أن توزيـع العقـاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية، مبا فيها العقاقري اليت   هاإذ تضـع يف اعتـبار      
حتـتوي عـلى مـواد خاضـعة للمراقـبة الدولـية، عـلى حنـو غـري مشـروع يف السـوق غري اخلاضعة                     

 للتنظيم الرقايب، ما زال ميثّل مشكلة خطرية يف كثري من البلدان، وخاصة يف البلدان النامية،

 سلّطت )77(،٢٠٠٦ الدولـية ملراقـبة املخدرات، يف تقريرها لعام    أن اهليـئة  وإذ تالحـظ     
الضـوء عـلى أمـور مـنها املشـاكل ذات الصـلة بالعقـاقري اخلاضـعة للمراقبة الدولية والسوق غري                
اخلاضـعة للتنظـيم الـرقايب، عـالوة عـلى احلاجـة إىل توفـري السبل الكافية للحصول على العقاقري         

 نوات املشروعة، اخلاضعة للمراقبة من خالل الق

أن بعــض العقـاقري اخلاضــعة للمراقـبة الدولـية والــيت ُتسـرَّب مــن     وإذ تضـع يف اعتـبارها    
السـوق الرمسـية املشـروعة وُتـباع يف السـوق غـري اخلاضـعة للتنظـيم الـرقايب، قـد تكـون هلا آثار                

 ضارة بالصحة أو حىت ُمِميتة، وميكن أن تؤدي أيضا إىل االرهتان ا،

أن املــواد اخلاضــعة للمراقــبة الدولــية قــد تدخــل يف صــنع    اعتــبارها أيضــا وإذ تضــع يف 
 العقاقري املزيَّفة وأن استعمال هذه العقاقري املزيفة قد يعّرض الصحة والسالمة العامة للخطر، 

                                                                 
 ).A.07.XI.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٦تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (77) 



 

 50 
 

 
E/2008/28

E/CN.7/2008/15

إىل أن الـنطاق الـراهن ملشـكلة توزيـع العقـاقري اخلاضـعة للمراقـبة الدولية يف                  وإذ تشـري     
للتنظـيم الـرقايب، يتسـم عـلى حنـو مـتزايد بوجـود شـبكات هتريب تعمل                  السـوق غـري اخلاضـعة       

بشـكل مـنظم ويف بنية ُمحكمة وباتساع طائفة املنتجات اليت حتتوي على خمدرات أو مؤثرات          
 عقلية وتتوافر يف تلك السوق،

 أن مثـة دوال عديـدة متضـررة مـن توزيـع العقـاقري اخلاضـعة للمراقبة الدولية                   وإذ تـدرك   
غـري اخلاضـعة للتنظـيم الـرقايب وقـد اختـذت عـددا مـن الـتدابري الوقائـية والرقابية من                يف السـوق    

 أجل مكافحة تلك املشكلة العاملية،

ــية كمــنظمة الصــحة العاملــية واملــنظمة     وإذ تالحــظ  ــبذهلا مــنظمات دول  اجلهــود الــيت ت
اإلقليمية املعنية يف   واملنظمات  ) اإلنتربول(العاملـية لـلجمارك واملـنظمة الدولـية للشـرطة اجلنائية            

ــية يف الســوق غــري       ــبة الدول ــتوزيع العقــاقري اخلاضــعة للمراق ســبيل مكافحــة املشــاكل املتصــلة ب
 اخلاضعة للتنظيم الرقايب ويف سبيل محاية السكان،

يف كثري من   ال يدركـون     ةلـدول املتضـرر   يف ا  السـكان     أن عامـة   وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ة،  املزيفةالصيدالنياألحيان خماطر استهالك املنتجات 

 إىل الــدول األعضــاء أن تواصــل عــرض تعاوهنــا ودعمهــا عــلى الــدول  تطلــب -١ 
 املتضررة، وذلك من خالل توفري املوارد البشرية واملادية، مبا يف ذلك تنظيم برامج تدريب؛

ــية ملراقــبة  أالــيت هــي األعضــاء الــدول إىل طلــب ت -٢  طــراف يف االتفاقــيات الدول
اعتماد قوانني ب، مبا يف ذلك  تنفيذا كامال تلك االتفاقيات   اإللزامـية ل  حكـام   األ املخـدرات تنفـيذ   

اخلاضعة للتنظيم  السوق غري   يف   للمراقـبة الدولية     ةمواد اخلاضـع  لـل غـري املشـروع     الـتوزيع   حتظـر   
 ؛القواننيتلك تنفيذ الرقايب وب

الكشــف  الــدول املتضــررة عــلى أن تــنظر يف اعــتماد الــتدابري الكفــيلة بتشــجع -٣ 
السـريع عـن األشـكال اجلديـدة الـيت يـتخذها الـتوزيع غـري املشـروع للعقـاقري اخلاضعة للمراقبة                      

 الدولية؛

 إىل الـدول األعضـاء أن تـنظر يف تنفـيذ التوصـيات املناسبة اليت قّدمتها               تطلـب  -٤ 
 )78(؛٢٠٠٦اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تقريرها السنوي لعام 

                                                                 
 .٣٨املرجع نفسه، الفقرة  (78) 



 

51  
 

E/2008/28 
E/CN.7/2008/15  

العقاقري  لزيادة توافر    ةالتدابري املناسب عضـاء املعنية على اختاذ      الـدول األ  تشـجع    -٥ 
اليت تقل فيها إمكانيات احلصول على هذه     سيما يف املناطق     ، وال املشروعةمـن خالل القنوات     

 العقاقري أو تكون معدومة؛ 

ــثما     تدعــو  -٦  ــاملخدرات واجلــرمية إىل القــيام، حي مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب
ه إمكانـية املسـاعدة، باستكشاف سبل التعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة          توافـرت لديـ   

وغريهـا مــن اهليــئات الدولــية  ) اإلنــتربول(العاملـية لــلجمارك واملــنظمة الدولـية للشــرطة اجلنائــية   
ذات الصــلة، عــلى مســاعدة الــدول األعضــاء يف تنفــيذ التوصــيات املناســبة الــيت قّدمــتها اهليــئة    

 .اقبة املخدراتالدولية ملر
  

  ٥١/١٤القرار  
  بني جلنة املخدرات وجملس تنسيق برنامجتهارات ومواءمر تنسيق املقالتشجيع على 

  األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه 
 ،إن جلنة املخدرات 

 الدول األعضاء يف اإلعالن السياسي بشأن       تعّهدت ا  االلتزامات اليت    تأكـيد  إذ تعـيد   
 الــذي دعــت فــيه الــدول )79(مــتالزمة نقــص املــناعة املكتســب،/ نقــص املــناعة البشــريةفــريوس

األعضـاء بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشأن األيدز وفريوسه، مبا يف ذلك اجلهات الشريكة                   
 ،لأليدزيف رعايته، إىل مساعدة اجلهود الوطنية من أجل تنسيق أعمال التصدي 

 )80(،األيدز/لـتزام بشـأن فـريوس نقص املناعة البشرية         إعـالن اال   تأكـيد  أيضـا  وإذ تعـيد   
 فـيه الـدول األعضـاء قـيام مجـيع املؤسسـات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة            أيَّـدت الـذي   

  والتنسيق،العملباملزيد من 

اض لتفشـي األيدز وفريوسه وسائر األمر      بشـأن التصـدي      ٤٩/٤ قـرارها    وإذ تسـتذكر   
ت فـيه توصـيات فـريق العمـل العـاملي املعــين      املخـدرات، الـذي أقــرّ  الدم بـني مـتعاطي   بـ املـنقولة  

، واجلهات املاحنة الدولية  دة األطراف   بتحسـني التنسـيق بشأن األيدز فيما بني املؤسسات املتعدّ         
رات ذات الصـلة الصادرة عن جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن       ّروكذلـك املقـ   

 األيدز وفريوسه،

                                                                 
 .، املرفق٦٠/٢٦٢ قرار اجلمعية العامة (79) 
 .، املرفق٢٦/٢-مة دإقرار اجلمعية العا (80) 
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 بشــأن زيــادة قــدرة اــتمعات احمللــية عــلى توفــري  ٤٨/١٢ قــرارها أيضــا وإذ تســتذكر 
ــال املعلومــات   ــات يف جم ــات   اخلدم ــات العالجــية وخدم الــرعاية الصــحية واخلدمــات    واخلدم

الدم يف سياق تعاطي    ب وباألمـراض األخـرى املنقولة       بـاأليدز أو فريوسـه    االجتماعـية للمصـابني     
واإلبـالغ، الـذي طلبت فيه إىل مكتب األمم املتحدة    املخـدرات وتعزيـز نظـم الرصـد والتقيـيم           

بشــأن املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل، بالتنســيق مــع بــرنامج األمــم املــتحدة املشــترك     
 هيــئات األمــم املــتحدة ذات الصــلة، عملــه عــلى تيســري مجــع ومقارنــة  األيــدز وفريوســه وســائر

 تعاطي املخدرات، وتعميم املعلومات عن العالقة بني األيدز وفريوسه و

 ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين     بــتقرير املديــر التنفــيذي  يط عــلما مــع الــتقدير  حتــوإذ  
بــني  التصــدي لتفشــي األيــدز وســائر األمــراض املــنقولة بــالدم  "  املعــنونبــاملخدرات واجلــرمية،

ود  الـذي يبـّين االجتاهـات الرئيسـية للوبـاء واآلثـار الـنامجة عـنه وجهـ         )81(،"املخـدرات مـتعاطي  
لمكتــب عـــلى مــدى الســـنتني   ل واإلجنـــازات الرئيســية  املــبادرات ه، مبـــا يف ذلــك  ـــ التصــدي ل 
 السابقتني،

 أن توثــيق الــتعاون عــلى الصــعيد الوطــين بــني اخلــرباء مــن قطاعــات العدالــة  تؤكّــدوإذ  
 تدابري اختاذ يف   أمر حاسم األمهية   املخـدرات    ومكافحـة   والـرعاية االجتماعـية    اجلنائـية والصـحة   

 لمصــابني بــه والــرعاية لعــالج وتوفــري المــن األيــدز وفريوســه مــتعاطي املخــدرات لــة لوقايــة فّعا
 ،يف صفوفهم

  تعاونا وثيقا مع   مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية         بـتعاون    بوإذ ترحـ   
ــك اجلهــات الشــريكة يف         ــا يف ذل ــدز وفريوســه، مب ــتحدة املشــترك بشــأن األي ــرنامج األمــم امل ب

ــته، ــة   عــلى  رعاي ــرامج فّعال ــة وضــع سياســات وب ــتعاطي املخــدرات تكفــل وقاي ــدز   م ــن األي  م
 ،وفريوسه وتوفري الرعاية والعالج للمصابني به يف صفوفهم

بورقــة املناقشــة الــيت أعدهــا مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  وإذ حتــيط عــلما  
جتماعية السلبية النامجة عن واجلـرمية حـول اّتـباع هنج شامل إزاء تقليص العواقب الصحية واال       

تعـاطي املخـدرات، وإذ ترّحـب بالـتعاون والتنسـيق الوثـيقني بـني املكتب واهليئة الدولية ملراقبة                 
 املخدرات يف إعداد تلك الورقة،

ــ إىل تدعــو -١  لة يف كــل مــن جلــنة املخــدرات  ثّتعاون بــني الــدول األعضــاء املمــ ال
 التشجيع علىك بشأن األيدز وفريوسه، من أجل      وجملـس تنسـيق بـرنامج األمـم املـتحدة املشتر          

                                                                 
 (81) E/CN.7/2008/7. 
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 املضـي قُُدمـاً حنـو بلوغ اهلدف    أليـدز وفريوسـه بغـية     لحتسـني تنسـيق ومواءمـة تدابـري التصـدي           
 ؛ لكل متعاطي املخدرات والدعمالعالج خدمات شاملة للوقاية والرعاية و إتاحة املتمثل يف

أن  املعين باملخدرات واجلرمية  إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة   تطلـب  -٢ 
بــرنامج األمــم رات ذات الصــلة الصــادرة عــن جملــس تنســيق ّراملقــيطلــع الــدول األعضــاء عــلى 

املـتحدة املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسـه، وذلك يف كل دورة من دورات اللجنة اليت ُتعقَد يف           
 النصف األول من كل سنة، بدءا بدورهتا الثانية واخلمسني؛

 أن حييل كل سنة    مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       ىل   إ تطلـب  -٣ 
ــرنامج األمــم املــتحدة  القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن اللجــنة إىل رئــيس جملــس تنســيق     ب

  ؛املشترك بشأن األيدز وفريوسه

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    تطلـب  -٤ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القراريها لم إيقّد
  

  ٥١/١٥القرار  
 ةاملزروعاألفيون  املستمدة من نبتات خشخاش  اخلشخاشبذورالدولية لركة احلمراقبة  

  مشروع غري بشكل
 ،املخدراتإن جلنة  
 / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٣٢ الــس االقتصــادي واالجــتماعي قــرارإذ تعــيد تأكــيد  

 ،١٩٩٩يوليه 

 )82(،١٩٦١ مـن االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة        ٢٢ املـادة   يف اعتـبارها   تضـع وإذ   
عمل بشأن التعاون الدويل على البشـأن حظـر زراعـة خشـخاش األفيون غري املشروعة، وخطة            
 اجلمعية العامة اليت اعتمدهتا )83(إبـادة احملاصـيل املخـدرة غـري املشـروعة وبشـأن التنمـية البديلة،         

 ،ة العشرينيف دورهتا االستثنائي

 عن ١٩٩٥أن اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات أعربـت يف تقريرها لعام          وإذ تسـتذكر     
 مـن نبـتات خشـخاش األفـيون يف بلـدان حمظـورة فيها               سـتمّدة قلقهـا إزاء الـتجارة يف الـبذور امل        

من أجل ضمان أالَّ تكون يقظة بال التحلي احلكومات على   تحثّـ وزراعـة خشـخاش األفـيون،       
                                                                 

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠ الد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  (82) 
 . هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ (83) 
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ــية  شــخاش الــيت يـُـ بــذور اخل ــيون  مســتمّدةً ّتجر ــا لألغــراض الغذائ مــن نبــتات خشــخاش األف
 )84(املزروعة زراعة غري مشروعة،

  مكافحة زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة،ضرورة على وإذ تشدد 

منــتجات ثانويــة مــتاحة عـلى نطــاق واســع مــن  هـي   اخلشــخاش بــذورأن  تالحـظ وإذ  
 خاش األفيون،بلدان حمظورة فيها زراعة خش

 بــبذور اخلشــخاش ليســت خاضــعة للمراقــبة الدولــية، وفقـــا       الــتجارة  أن وإذ تــدرك  
 ،١٩٦١ألحكام اتفاقية سنة 

نبــتات ة مــن  بضــرورة حظــر الــتجارة الدولــية يف بــذور اخلشــخاش املســتمّدوإذ تســلّم 
  غري مشروعة،زراعة املزروعةخشخاش األفيون 

ســتخدمة ألغــراض غذائـية حتــتوي عــلى نســبة  بــأن نبـتة اخلشــخاش امل وإذ تسـلّم أيضــا   
ضـئيلة مـن املورفـني وأهنـا بالـتايل غري مالئمة إلنتاج األفيون لغرض استعماله غري املشروع من                    

 ِقبل متعاطي املخدرات،

من نبتات خشخاش األفيون يف     املستمدة   إزاء الـتجارة يف الـبذور        القلـق وإذ يسـاورها     
  فيون،بلدان حمظورة فيها زراعة خشخاش األ

من املسـتمدة   الـتجارة الدولـية يف بـذور اخلشـخاش        مكافحـة عـلى   العـزم   وقـد عقـدت      
   غري مشروعة،زراعة األفيون املزروعةخشخاش نبتات 

 مـا أُبلـغ عـنه مـن حصـول زيـادة كبرية يف زراعة خشخاش األفيون         بقلـق وإذ تالحـظ     
 ، يف بعض املناطقغري املشروعة

، مبــا يّتســق مــع قوانيــنها ولوائحهــا لى الســعي األعضــاء عــالــدول مجــيع حتــثّ -١ 
 املسـتمّدة من حماصيل     سـترياد بـذور اخلشـخاش     ال الداخلـية واللوائـح الدولـية الواجـبة التطبـيق،         
 خشخاش األفيون املزروعة بشكل مشروع؛

 ٢-  تكــونَمجـيع الــدول األعضـاء عــلى التحـلي بالـيقظة واحلــرص عـلى أالَّ      حتـض  
 خشخاش األفيون املزروعة    نبتات من   ةً لألغراض الغذائية مستمدّ    ـا  املـتاجر بـذور اخلشـخاش     

 زراعة غري مشروعة؛

                                                                 
، )A.96.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (84) 

 .٦١الفقرة 
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 على تنفيذ قرار  عـزمها أن توطِّـد مجـيع الـدول األعضـاء           ضـرورة  عـلى    تشـدد  -٣ 
 ؛١٩٩٩يوليه / متوز٢٨، املؤرخ ١٩٩٩/٣٢الس االقتصادي واالجتماعي 

ن تواصــل مجــع املعلومــات عــن   الدولــية ملراقــبة املخــدرات أ اهليــئة إىل تطلــب -٤ 
 بغـية تعزيـز الرقابة      ١٩٩٩/٣٢تنفـيذ الـدول األعضـاء لقـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي               

عــلى احلــركة الدولــية للــبذور املســتمّدة مــن نبــتات خشــخاش األفــيون املــزروعة بشــكل غــري     
 مشروع، وأن تتشارك يف تلك املعلومات مع الدول األعضاء؛

ــب -٥  ــئة إىل تطل ــين       اهلي ــتحدة املع ــم امل ــب األم ــبة املخــدرات ومكت ــية ملراق الدول
 من ٢٢ بـاملخدرات واجلـرمية اختاذ التدابري املناسبة لضمان أن تنفِّذ الدول األعضاء املعنية املادةَ         

 .تنفيذا كامال )85(١٩٦١سنة ل  الوحيدة للمخدراتتفاقيةاال
  

  ٥١/١٦القرار   
ري ادولة كبدائل للمواد ادولة اليت تبادل املعلومات عن استخدام املواد غ  

يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع والطرائق 
  اجلديدة املتبعة يف صنع املخدرات غري املشروعة

 إنّ جلنة املخدرات،               
مشـروع   مـبادرتا  مـنها  بطـرائق  السـالئف،  مراقـبة  عـلى  الـدويل  الـتعاون  بـأن  تسـلِّم  إذ 

 السالئف الكيميائية توافر تقليص من متكِّن مناسبة آليات قد أرسى ،"بريزم" ومشـروع  "الـتالحم "

 املشروعة، غري املخدرات صنع يف املستخدمة

مـن أن تقلُّـص توافـر تلـك السـالئف الكيميائية قد دفع باملتجرين       القلـق  وإذ يسـاورها  
امها كبدائل للمواد املُجدولة اليت يكثر     بـاملخدرات إىل الـتحّول إىل مـواد غري ُمجدولة الستخد          

اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملؤثـرات العقلـية غـري املشـروع، ويشـار إليها فيما يلي باسم           
 ،"السالئف البديلة"

ــق   ــدة لصــنع      أيضــا وإذ يســاورها القل ــرائق جدي ــاملخدرات ط ــتجرين ب ــتكار امل ــن اب  م
 املخدرات غري املشروعة،

 بشــأن مــنع تســريب ســالئف العقــاقري واملــواد األخــرى ٥٠/١٠ قــرارها وإذ تســتذكر 
املسـتخدمة يف صـنع املخـدرات واملؤثـرات العقلـية بصورة غري مشروعة، الذي أشارت فيه إىل            

                                                                 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (85) 
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اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية لســنة     
ليات التعاون الدويل ومراقبة املواد اليت يكثر        منها اليت ترسي آ    ١٢ وخاصـة املـادة      )86(،١٩٨٨

 استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع،

 بارتـياح أن الـدول األعضـاء مطلـوب مـنها أن تـزوِّد اهليـئة الدولـية ملراقبة             وإذ تالحـظ   
ملدرجــة يف املخــدرات، بواســطة االســتمارة دال، باملعلومــات املــتوفّرة لديهــا عــن املــواد غــري ا    

 عــندما يتبــّين أنّ تلــك املــواد جيــري  ١٩٨٨اجلــدول األول أو اجلــدول الــثاين مــن اتفاقــية ســنة  
اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملؤثـرات العقلية غري املشروع، وأنّ الدول األعضاء مطلوب              

 منها أن توفّر يف االستمارة دال، معلومات عن طرائق التسريب والصنع غري املشروع،

ــبة       تالحــظوإذ  ــية ملراق ــئة الدول ــيت ُتصــدرها اهلي ــذارات اخلاصــة ال ــتقدير أنّ اإلن  مــع ال
 املخدرات عن استخدام مواد غري ُمجدولة مفيدة يف منع صنع املخدرات غري املشروع،

ــدول األعضــاء      تطلــب -١  ــب إىل ال ــبة املخــدرات أن تطل ــية ملراق ــئة الدول  إىل اهلي
يا ويف حـدود اإلمكان، مبا يتوفّر لديها من معلومات  تـزويد اهليـئة، يف أقـرب وقـت ممكـن عملـ          

عـن السـالئف الـبديلة وعـن طرائق صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع، إضافة إىل                
ــرها يف االســتمارة دال، وتطلــب أيضــا إىل اهليــئة أن تواصــل مجــع تلــك          ــات الــيت توفّ املعلوم

 ت اخلاصة؛املعلومات وتصنيفها وإبالغها من خالل اإلنذارا

 الـدول األعضـاء عـلى تـزويد اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات، يف أقرب                 حتـث  -٢ 
وقـت ممكـن عملـيا ويف حـدود اإلمكـان، مبـا يـتوفّر لديهـا مـن معلومـات عن السالئف البديلة              

 وعن طرائق صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع؛

 املعلومــات، ثنائــيا أو إقليمــيا، عــن  الــدول األعضــاء إىل مواصــلة تــبادلتدعــو -٣ 
 .استخدام السالئف البديلة والطرائق اجلديدة املتبعة يف صنع املخدرات غري املشروعة

  
  ٥١/١٧القرار    
  خفض الطلب على القنب وعلى تعاطيه              

 إنّ جلنة املخدرات، 
دى شـدة   مـن أنّ االخـتالفات التشـريعية بـني الـدول فـيما يـتعلق مبـ        يسـاورها القلـق   إذ 

العقوبـات املفروضـة عـلى اجلـرائم املتصـلة بالقّنـب قـد ُيـنظر إلـيها عـلى أّنهـا ختفّف من القيود                         
                                                                 

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (86) 
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املفروضـة عــلى القّنــب الـذي خيضــع للــرقابة الدولــية، وفقـا ملــا أفــادت بـه اهليــئة الدولــية ملراقــبة     
 )89(،٢٠٠٧ و)88(٢٠٠٦ و)87(٢٠٠٥املخدرات يف تقاريرها لألعوام 

ــأوإدراكــاً مــنها  ــية ملراقــبة املخــدرات، وال ســيما املــادة    ب  مــن ٢٨نّ االتفاقــيات الدول
 تلــزم الــدول األعضــاء بقصــر زراعــة القّنــب  )90(،١٩٦١االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة 
 على األغراض الصناعية أو الزراعية،

 قـراراهتا السـابقة الـيت دعـت فـيها إىل التقـيد الـتام بأحكام االتفاقيات           وإذ تعـيد تأكـيد     
 الدولية ملراقبة املخدرات فيما يتعلق بالقّنب وتنفيذ هذه األحكام،

 بـالدول أن تكفـل انسـحاب القـيود الوطنـية املفروضـة عـلى املخدرات                 هتيـب  -١ 
 واملؤثرات العقلية على القّنب؛

 بــالدول كذلــك أن متتــثل كلــيا ألحكــام االتفاقــيات الدولــية ملراقــبة        هتيــب -٢ 
 .باملخدرات فيما يتعلق بالقّن

  
  ٥١/١٨القرار    
  تعزيز الدعم الدويل لدول غرب أفريقيا يف جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باملخدرات  

  جلنة املخدرات،إن 
وتلك االتفاقية   )91(،١٩٦١ أحكـام االتفاقـية الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة            تذكرتسـ ذ  إ 

ــة بــربوتوكول   ــرا )92(،١٩٧٢ســنة بصــيغتهـا املعدل  )93(،١٩٧١ســنة ت العقلــية لواتفاقــية املؤث
ســنة واتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية ل 

١٩٨٨،)94( 

                                                                 
 ).A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (87) 
 ).A.06.XI.2نشورات األمم املتحدة، رقم املبيع م (٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (88) 
 ).A.06.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  (89) 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠الد ، جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة (90) 
 .٧٥١٥ الرقم ،٥٢٠لد  جمموعة املعاهدات، ااألمم املتحدة، (91) 
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد  (92) 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد  (93) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (94) 
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ــا   اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعـــتمدته   تســـتذكر أيضـــاإذو  اجلمعـــية العامـــة يف دورهتـ
زامها الثابــتني فــيما وأكّــدت فــيه الــدول األعضــاء جمــّددا عــزمها والــت  )95(االســتثنائية العشــرين،

يـتعلق بالتغلّـب عـلى مشـكلة املخـدرات العاملـية، وذلـك مـن خالل استراتيجيات حملية ودولية          
ــيه عــن إدراكهــا أن مكافحــة        ــبها غــري املشــروعني، وأعربــت ف ــيل عــرض املخــدرات وطل لتقل
مشـكلة املخـدرات العاملـية هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة تتطلب اتباع هنج متكامل ومتوازن                   

 ع االحترام الكامل لسيادة الدول،م

ــاورها القلـــق  ــية لشـــحنات   وإذ يسـ ــبور رئيسـ ــنطقة عـ ــيا كمـ  إزاء بـــروز غـــرب أفريقـ
املخـدرات غـري املشـروعة، وال سـيما الكوكـايني املـتجه مـن أمـريكا الالتينـية صـوب األسواق                 

 الدولية، وخاصة يف أوروبا،

ــاملخدرات    تــدركوإذ  ــا اخلطــر الــذي يشــكله االجتــار ب  عــلى الســالم واالســتقرار   متام
والتنمـية وسـيادة القـانون والصحة العمومية يف بلدان غرب أفريقيا، واحتمال تأثر هذه املنطقة          

 الفرعية بأنشطة إجرامية منظّمة وأخطار أخرى وثيقة الصلة باالجتار باملخدرات،

  مــا يــرّجح أن يكــون لالجتــار العابــر بــاملخدرات غــري املشــروعة مــن   وإذ تــدرك أيضــا 
عواقـب سـلبية عـلى سـكان دول غـرب أفريقـيا، وخاصـة فـيما يـتعلق بالصـحة العمومـية، مــن            

 جّراء تعاطي املخدرات غري املشروعة،

 مـن أن الـتقدم الـذي أحـرزته دول غـرب أفريقيا يف جمايل السالم                 وإذ يسـاورها القلـق     
 ا،واالستقرار قد يقّوضه خطر تدفق املخدرات غري املشروعة وعائدات االجتار 

 قـد تـؤدي إىل تفاقم  ملخدرات غـري املشـروعة     بـا  مشـكلة االجتـار العابـر      بـأن    م تسـلّ  وإذ 
، يكلّ اإلمنائـية الـيت تواجههـا دول املـنطقة الفرعية وبأهنا تتطلب اعتماد وتنفيذ هنج        الـتحديات   

مـن بـني أركانـه الـربط الوثـيق بني سياسات مكافحة املخدرات وبرامج التنمية األوسع نطاقا،           
ها مـثال اجلهـود املـبذولة لـبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وتوفري سبل بديلة لكسب الرزق                 ومـن 

 ،وتعزيز نظامي العدالة اجلنائية واألمن

 أن غالبــية دول غــرب أفريقــيا حباجــة إىل دعــم تقــين ومــايل ملعاجلــة مشــكلة درك تــوإذ 
نزاعات والدول األكثر تضّررا    االجتـار بـاملخدرات معاجلة فّعالة، وال سيما الدول اخلارجة من            

 من هذه املشكلة،

                                                                 
 .، املرفق٢٠/٢-دإقرار اجلمعية العامة  (95) 
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 باحلاجـة إىل اختـاذ تدابـري منّسـقة ومسـتدامة ملعاجلـة مشكلة نقل املخدرات                 وإذ تسـلّم   
غــري املشــروعة عــرب غــرب أفريقــيا، واحلاجــة بشــكل خــاص إىل التنســيق بــني اجلهــات املاحنــة،   

 ية متتلك زمام العملية،إضافة إىل تنمية القدرات احمللية وجعل دول املنطقة الفرع

 ة واجلماع األفريقياالحتاد  دول غـرب أفريقيا و    بذهلا  تـ  املسـتمرة الـيت       بـاجلهود  تقـر  وإذ 
 يف أفريقــيا، ومــنها قــيام اجلماعــة   ملعاجلــة مشــكلة املخــدرات أفريقــيااالقتصــادية لــدول غــرب  

ون اإلقليمي االقتصـادية لـدول غـرب أفريقـيا بوضـع خطة عمل ملعاجلة املشكلة على الصعيد د           
 /ب آ ٣ يف بيساو- حكومـة غينـيا    امـته  قدّ يتخطـة الطـوارئ ملكافحـة االجتـار بـاملخدرات، الـ           و
 ،٢٠٠٧غسطس أ

ــب  ــبادرة وإذ ترح ــيا    مب ــدول غــرب أفريق ــة االقتصــادية ل ــر دون  اجلماع ــد مؤمت  إىل عق
طــة إقلــيمي ملناقشــة كيفــية معاجلــة مشــكلة االجتــار بــاملخدرات مبــزيد مــن الفعالــية يف إطــار خ   

 عملها،

 يف ٥٧٦٢ الكــلمة الــيت ألقاهــا رئــيُس جملــس األمــن، يف جلســة الــس    تســتذكر وإذ 
 وأفــاد فــيها بــأن جملــس األمــن أشــار إىل أن اخلطــر الــذي ميــثّله    ٢٠٠٧أكــتوبر /تشــرين األول

بيســاو ميكــن أن يــؤدي إىل عواقــب ســلبية عــلى املــنطقة وعــلى   -االجتــار بــاملخدرات يف غينــيا 
ا فــيها إىل الــنظر عــلى حنــو عــاجل يف الطــريقة الــيت ميكــن أن حتّســن ــا    مــناطق أخــرى، ودعــ 

بيساو يف مكافحتها لالجتار باملخدرات  -مـنظومة األمـم املـتحدة الدعـم الـذي تقّدمـه إىل غينـيا              
 )96(وللجرمية املنظّمة على الصعيد الدويل،

ــية املتمــثّ   وإذ هتــدف  ــدة واملتنام ــال هلــذه الظاهــرة اجلدي لة يف هتريــب  إىل التصــدي الفّع
املخـدرات غـري املشروعة عرب غرب أفريقيا، مبشاركة كاملة من دول غرب أفريقيا وبدعم من             

 اتمع الدويل،

 التصـدي ملشـكلة املخدرات العاملية جبميع مظاهرها       عـزمها عـلى      تأكـيد  تعـيد  -١ 
م  ملــبدأ تقاســ ووفقــا ومــتوازن منّســق وشــترك موالــتزامها ــذا الشــأن، وذلــك باتــباع هنــج     

ــيا        املســؤولية ــرب أفريق ــزايد اســتخدام غ ــثل ت ــال االجتاهــات املســتجدة م ــك يف جم ــا يف ذل ، مب
 ؛كمنطقة عبور لشحنات الكوكايني املتجهة إىل األسواق الدولية، وخاصة يف أوروبا

 الـدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة أن تعمل، بالتنسيق مع      تناشـد  -٢ 
 أفريقيا، على تعزيز املبادرات والربامج القائمة، وخاصة تلك         اجلماعـة االقتصـادية لـدول غرب      

                                                                 
 (96) S/PRST/2007/38. 
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الـيت صـّممتها وأعّدهتـا دول غـرب أفريقـيا واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيا، وتيسري                     
إعـداد بـرامج أخـرى ذات صـلة حسـبما تـراه الـدول املعنـية مناسـبا، من أجل مكافحة االجتار                       

فري املسـاعدة التقنية واملالية، مبا يشمل تعزيز الدعم         بـاملخدرات عـرب غـرب أفريقـيا، وذلـك بـتو           
مـــبادرة املوّجـــه إىل مـــبادرات إنفـــاذ قوانـــني املخـــدرات القائمـــة يف املـــنطقة الفرعـــية، ومـــنها  

، واملــبادرة األقاليمــية املمّولــة مــن االحتــاد األورويب  "ياالعملــيات املشــتركة لــدول غــريب أفريقــ "
  فيما بني دول أمريكا الالتينية والكاريبـي وغرب أفريقيا؛للتشارك يف املعلومات االستخبارية

 ذات الصــلة إىل تكثــيف جهودهــا  واملــنظمات الدولـية األعضــاء  الــدولَتدعـو  -٣ 
-لدعــم دول غــرب أفريقــيا األكــثر تضــّررا مــن مشــكلة االجتــار بــاملخدرات، وال ســيما غينــيا  

ــبعد اخلــاص للمشــكلة يف تلــك الــ       ــنها ال ــة إىل  بيســاو، واضــعة نصــب أعي دول واحلاجــة املاّس
 مواجهة تلك املشكلة؛

 الــدولَ األعضــاء واملــنظمات الدولــية ذات الصــلة، إىل أن تعمــل، تدعــو أيضــا -٤ 
بالـتعاون مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقـيا وسـائر أصـحاب املصـلحة، على تعزيز                      

 ى قدر من النتائج؛التنسيق فيما بينها دعما جلهود دول غرب أفريقيا ابتغاء حتقيق أقص

 مفّوضـية اجلماعـة االقتصـادية لدول غرب أفريقيا إىل مواصلة وتكثيف             تدعـو  -٥ 
جهودهـا، بالتشـاور والـتعاون مـع سـائر أصـحاب املصـلحة، من أجل وضع خطة عملها دون                    

 اإلقليمية ملكافحة االجتار باملخدرات يف صيغتها النهائية وتنفيذها؛

ــدول األعضــاء، وال تناشــد -٦  ــدان املقصــد الرئيســية      ال ــنها بل ــا كــان م  ســيما م
لشـحنات املخـدرات غـري املشـروعة، وخاصـة الكوكـايني، الـيت ُتهـرَّب عـرب غرب أفريقيا، أن                      
ــا ألحكــام        ــية إىل خفــض الطلــب عــلى املخــدرات غــري املشــروعة وفق ــا الرام تواصــل جهوده

 املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛

ى مواصـلة جهودهـا الرامـية إىل مكافحـة االجتار     عـل فريقـيا  أغـرب   دول   حتـثّ  -٧ 
وإعــادة التأهــيل خلفــض الطلــب، مبــا يف ذلــك توفــري العــالج فّعالــة اعــتماد تدابــري بــاملخدرات و

ومتوازن يف حنو متكامل املخدرات على املخـدرات، وعـلى مواصـلة التصـدي ملشكلة     ملـتعاطي   
 إطار أولوياهتا اإلمنائية؛

ــدولَ األعضــاء  تناشــد -٨  ــتمام     ال ــويل االه ــية ذات الصــلة أن ت ــنظمات الدول وامل
الكـايف، عـلى حنـو مـتوازن ومـتكامل، لتدابري خفض العرض والطلب على السواء يف املساعدة                  
الـيت تقّدمهـا إىل دول غـرب أفريقـيا، وأن تولـيه بوجـه خـاص خلدمـات العالج وإعادة التأهيل               

 يف اجلانب املتعلق خبفض الطلب؛
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 التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن  إىل املديـر   تطلـب  -٩ 
يقـوم، بالتشـاور مع دول غرب أفريقيا والشركاء الدوليني، بتسهيل تنسيق اجلهود املبذولة من           
أجـل معاجلــة مشــكلة هتريـب الكوكــايني عــرب غـرب أفريقــيا يف إطــار العنصـر املــتعلق مبكافحــة     

 املنبــثق مــن اجــتماع املــائدة املســتديرة  ٢٠١٠-٢٠٠٦املخــدرات مــن بــرنامج العمــل للفــترة  
 يف أبوجا، عمالً بقرار الس ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٦ و٥اخلـاص بأفريقـيا، الـذي ُعقـد يومي        

 ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٤٨االقتصادي واالجتماعي 

خلمســني واالثالــثة يف دورهتــا إلــيها م إىل املديــر التنفــيذي أن يقــّد أيضــاطلــب ت -١٠ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥١/١املقرر   
  حتسني اإلدارة والوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  

، إذ ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٤إن جلـــنة املخـــدرات، يف جلســـتها العاشـــرة املعقـــودة يف  
ــترة    ــتكاملة للفـ ــتراتيجية املـ ــتذكرت االسـ ــين   ملكتـــب األ٢٠١١-٢٠٠٨اسـ ــتحدة املعـ ــم املـ مـ

 املعنون  ٥٠/١٤ مـن قرارها     ١٠ و ٩ و ٨كمـا اسـتذكرت الفقـرات        )97(بـاملخدرات واجلـرمية،   
-٢٠٠٨ميزانـية صـندوق بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات لفترة السنتني                   "

٢٠٠٩:" 

 اليت  املسائل املالية والصعوبات  "أحاطـت عـلما بـتقرير املدير التنفيذي املعنون           )أ( 
يواجههــا مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية يف تنفــيذ الواليــات املســندة إلــيه،   

 )98(؛"وتقييم أويل لسبل وأساليب حتسني الوضع املايل

أحاطــت عــلما أيضــا مبذكــرة األمانــة بشــأن القــرارات واملقــررات املــتعلقة          )ب( 
عين باملخدرات واجلرمية، الذي مت اعتماده يف بـربنامج املخـدرات الـتابع ملكتب األمم املتحدة امل     

 )99(، واليت طُلب فيها إىل املكتب اختاذ اإلجراءات احملددة؛٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 

حتـيط عـلما كذلـك بـتقرير املديـر التنفـيذي عـن حـاالت اخلـروج عـن النسبة                )ج( 
 )100(؛٢٠٠٧-٢٠٠٥ يف املائة لتكاليف دعم الربامج خالل الفترة ١٣املعيارية البالغة 

                                                                 
 .رفق، امل٢٠٠٧/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (97) 
 (98) E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 (99) E/CN.7/2008/13. 
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قـررت إنشـاء فـريق عـامل حكومي دويل مفتوح العضوية لكي يناقش ويعد،                )د( 
توصــيات تقــدَّم إىل اللجــنة يف دورهتــا الثانــية واخلمســني بشــأن كيفــية ضــمان امــتالك الــدول     
األعضــاء زمــام شــؤوهنا السياســية وكيفــية حتســني البنــية اإلداريــة والوضــع املــايل ملكتــب األمــم  

 خدرات واجلـرمية، آخـذا يف االعتـبار، الوثـائق املذكـورة أعـاله ضـمن غريها         املـتحدة املعـين بـامل     
 من األمور؛

طلبــت إىل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية تــزويد الفــريق     )ه( 
 .العامل باملساعدة الالزمة لتيسري قيامه بعمله

 

                                                                 
(100) E/CN.7/2008/14-E/CN.15/2008/19. 


