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املخدرات الرفيع املستوى،
البيان الوزاري املشترك املنبثق عن استعراض جلنة ِّ
يف عام  ،2014لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل
بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
املخدرات العاملية
ِّ
نحن ،الوزراء وممثِّيل الحكومات ،املشاركني يف الجزء الرفيع املستوى من دورة لجنة املخ ِّدرات
السابعة والخمسني ،املعقود يف فيينا يومي  13و 14آذار/مارس  ،2014املجتمعني من أجل إجراء
استعراض منتصف املدة للتق ُّدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل
()1
بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية،
اللذين اعتُمدا أثناء الجزء الرفيع املستوى من دورة لجنة املخ ِّدرات الثانية والخمسني يف عام ،2009
واللذين اعتمدتهام الجمعية العامة يف قرارها  182 /64املؤ َّرخ  18كانون األول/ديسمرب ،2009

تظل مسؤولي ًة عام ًة ومشرتك ًة ينبغي تناولها يف إطار
 -1ندرك متاماً أ َّن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ُّ
التخصصات
متع ِّدد األطراف من خالل تعاون دويل ف َّعال ومتزايد وتتطلَّب اتِّباع نهج متكامل ومتع ِّدد
ُّ
ومتعاضد ومتوازن وشامل تجاه اسرتاتيجيات خفض عرض املخ ِّدرات والطلب عليها؛ ونؤكِّد مج َّددا ً
التزامنا الراسخ بضامن معالجة جميع جوانب خفض الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها والتعاون الدويل
يف هذا الصدد عىل نحو يتوافق متاماً مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )2(،وبصفة خاصة عىل نحو يحرتم متاماً سياد َة الدول وسالم َة أراضيها
ومبدأ عدم التدخُّل يف الشؤون الداخلية للدول ،وجمي َع حقوق اإلنسان وح ِّرياته األساسية ،والكرامة
ومبدأي التساوي يف الحقوق واالحرتام املتبا َدل بني الدول؛
املتأصلة لألفراد كافةً،
ِّ
ْ
 -2نؤكِّد عىل أ َّن االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املع َّدلة بربوتوكول سنة
 )3(1972واتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  )4(1971واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع
يف املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية لسنة  )5(1988وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة تشكِّل حجر الزاوية
(((
(((
(((
(((
(((

انظر الوثيقة  ،E/2009/28-E/CN.7/2009/128الفصل األول ،الباب جيم.
قرار الجمعية العامة  217ألف (د.)3-
األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،976الرقم .14152
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،1019الرقم .14956
املرجع نفسه ،املجلَّد  ،1582الرقم .27627
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للنظام الدويل ملراقبة املخ ِّدرات ،ونر ِّحب بالجهود التي بذلتها الدول األطراف لالمتثال ألحكام هذه
االتفاقيات وضامن تنفيذها عىل وجه ف َّعال ،ونحثُّ جمي َع الدول األعضاء التي مل تنظر بع ُد يف ات ِّخاذ
التدابري الالزمة للتصديق عىل تلك الصكوك أو االنضامم إليها عىل القيام بذلك؛
 -3نؤكِّد مج َّددا ً التزامنا بتحقيق األهداف والغايات وتنفيذ البنود الواردة يف اإلعالن السيايس
وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات
()1
العاملية؛
 -4نؤكِّ ُد مج َّددا ً عىل اإلعالن السيايس الذي اعتمدته الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية
العرشين )6(،واإلعالن الخاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات )7(،وخطة العمل بشأن
التعاون الدويل عىل إبادة املحاصيل املخ ِّدرة غري املرشوعة وبشأن التنمية البديلة )8(،وخطة العمل
لتنفيذ اإلعالن الخاص باملبادئ التوجيهية لخفض الطلب عىل املخ ِّدرات )9(،والبيان الوزاري املشرتك
والتدابري اإلضافية ألجل تنفيذ خطط العمل املنبثقة عن الدورة االستثنائية العرشين للجمعية العامة،
الذي اعتُمد خالل الجزء الوزاري من الدورة السادسة واألربعني للجنة املخ ِّدرات )10(،ومبادئ األمم
()11
املتحدة التوجيهية بشأن التنمية البديلة؛
 -5أجرينا استعراضاً رفيع املستوى يف منتصف املدة( )12لتنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السيايس
وخطة العمل بغية تحديد التق ُّدم املحرز والتح ِّديات التي واجهت تنفيذهام وتجديد االلتزام تجاه
معالجة مشكلة املخ ِّدرات العاملية معالجة ف َّعالة؛
 -6نق ُّر بأنَّه بعد انقضاء  15عاماً عىل االلتزامات التي ات ُّخذت يف دورة الجمعية العامة االستثنائية
املخصصة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،وعىل الرغم من الجهود املتزايدة التي ما
العرشين
َّ
ُ
انفكَّت تبذلها الدول واملنظامت الدولية ذات الصلة واملجتمع املدين ،وما أحرز من تق ُّدم يف هذا
الصدد ،ال تزال مشكلة املخ ِّدرات متثِّل خطرا ً جسيامً عىل صحة وسالمة ورفاه البرشية جمعاء،
وخصوصاً الشباب ،الذين هم ذُخرنا النفيس؛
 -7نق ُّر أيضاً بأ َّن مشكلة املخ ِّدرات العاملية تق ِّوض ركائز التنمية املستدامة واالستقرار السيايس
واملؤسسات الدميقراطية ،مبا يف ذلك الجهود الرامية إىل القضاء عىل الفقر ،وته ِّدد األمن الوطني
َّ
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1

مرفق قرار الجمعية العامة دا.2/20-
مرفق قرار الجمعية العامة دا.3/20-
قرار الجمعية العامة دا 4/20-هاء.
مرفق قرار الجمعية العامة .132/54
الوثيقة  ،A/58/124الباب الثاين-ألف.
مرفق قرار الجمعية العامة .196/68
وفقاً ملا حدَّده اإلعالن السيايس لعام  2009وأعاد تأكيده قرار لجنة املخ ِّدرات .12/56
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وسيادة القانون وبأ َّن االتِّجار باملخ ِّدرات وتعاطيها ميثِّالن خطرا ً كبريا ً عىل صحة وكرامة وآمال ماليني
الناس وأُرسهم ،ويفضيان إىل خسائر يف األرواح البرشية؛
 -8نؤكِّ ُد ُمج َّددا ً عىل مجابهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية والسعي الحثيث إىل الرتويج ملجتمع خا ٍل
من تعاطي املخ ِّدرات ليك يتس َّنى للناس كاف ًة العيش يف صحة وكرامة وسالم ،وبأمن وازدهار؛
 -9نعرب عن قلقنا العميق من الثمن الباهظ الذي يتكبَّده املجتمع واألفراد وأُرسهم يف مواجهة
مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،ونو ِّجه تحيَّة إكبار خاصة ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون واألجهزة القضائية
الذين ض ُّحوا بأرواحهم يف هذا امليدان ،وملوظفي الرعاية الصحية واملجتمع املدين الذين نذروا أنفسهم
ملعالجة هذه الظاهرة؛
 -10نق ُّر بأ َّن العديد من التح ِّديات التي تفرضها مشكلة املخ ِّدرات العاملية ما زالت قامئ ًة وبأ َّن
تح ِّديات جديدة أخرى قد ظهرت يف بعض أنحاء العامل ،ونش ِّدد عىل الحاجة إىل أ ْن ت ُؤخَذ هذه
االتِّجاهات الجديدة بعني االعتبار لدى تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل؛
 -11نحيط علامً باملناقشات التي تجرى يف بعض املناطق بشأن كيفية معالجة مشكلة املخ ِّدرات
العاملية عىل ضوء األوضاع والسياسات الراهنة ،ونؤكِّد عىل أهمية إجراء الدول األعضاء مناقش ًة
عريض ًة وشفَّاف ًة وشامل ًة ومستند ًة إىل أدلَّة علمية ترثيها مدخالتٌ يق ِّدمها أصحاب املصلحة اآلخرون
السبل الكفيلة مبواجهة
ذوو الصلة ،حسب االقتضاء ،يف منتديات متع ِّددة األطراف ،بشأن أنجع ُّ
مشكلة املخ ِّدرات العاملية عىل نحو يتَّسق واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات وغريها من
الصكوك الدولية ذات الصلة ،وذلك من أجل امليض يف تنفيذ االلتزامات وتحقيق األهداف املذكورة
يف اإلعالن السيايس وخطة العمل؛
 -12نحيط علامً أيضاً بالعملية الجارية إلعداد خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام ،2015
واضعني نصب أعيننا الجوانب ذات الصلة يف اإلعالن السيايس وخطة العمل إىل جانب الجهود التي
تبذلها الدول األعضاء يف تنفيذ غايات اإلعالن والخطة وأهدافهام؛
 -13نؤكِّد مج َّددا ً الدور الرئييس الذي تضطلع به لجنة املخ ِّدرات ،باعتبارها هيئة وضع السياسات
يف األمم املتحدة التي تتح َّمل املسؤولية األوىل عن شؤون مراقبة املخ ِّدرات؛ ونعاود التأكيد أيضاً عىل
دعمنا وتقديرنا لجهود األمم املتحدة ،وبصفة خاصة جهود مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
تتول مواجهة مشكلة املخ ِّدرات
والجرمية بصفته الهيئة الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة التي َّ
كل من الهيئة الدولية ملراقبة
العاملية ،ونج ِّدد كذلك التأكيد عىل األدوار التي أسندتها املعاهدات إىل ٍّ
املخ ِّدرات ومنظمة الصحة العاملية؛
 -14ندعو إىل مواصلة التعاون بني الدول األعضاء والهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ومنظمة الصحة
العاملية ،من أجل ضامن توافُر املخ ِّدرات واملؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية ،مبا فيها املواد
األفيونية ،بك ِّميات كافية لألغراض الطبية والعلمية ،مع الحرص يف الوقت نفسه عىل منع ترسيبها إىل
القنوات غري املرشوعة ،عمالً باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات؛ ومن أجل تقديم توصيات بشأن
جدولة املواد؛
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 -15نر ِّحب بالدور املهم الذي تؤ ِّديه هيئات املجتمع املدين ،وخصوصاً املنظامت غري الحكومية ،يف
مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،ونالحظ مع التقدير إسهامها املهم يف عملية االستعراض ،ونالحظ
رضرة وهيئات املجتمع املدين من االضطالع ،عند االقتضاء ،بدور
أنَّه ينبغي متكني ممثِّيل الفئات املت ِّ
مشارك يف صوغ وتنفيذ سياسات خفض الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها؛
 -16نر ِّحب أيضاً بالقرار الذي اتَّخذته الجمعية العامة( )13بأن تعقد يف أوائل عام  2016دور ًة
استثنائي ًة بشأن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،يف أعقاب االستعراض الحايل الرفيع املستوى للتق ُّدم الذي
أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل ،ونتطلَّع إىل االقرتاحات التي ستق ُّدمها
لجنة املخ ِّدرات ،بصفتها جهاز األمم املتحدة املكلَّف باملسؤولية األوىل عن شؤون مراقبة املخ ِّدرات،
وهي االقرتاحات املنبثقة عن دورتيها السابعة والخمسني والثامنة والخمسني؛

اإلجنازات العامة
 -17نالحظ ،استنادا ً إىل املعلومات املتاحة واملعلومات التي أبلغتها الدول األعضاء ،أ َّن العرض
والطلب العامليني عىل العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بقيا ثابتني إىل
ح ٍّد بعيد خالل السنوات الخمس املاضية ،يف حني تباينت اتِّجاهات العرض والطلب ما بني املناطق
والبلدان وتبعاً ألنواع املخ ِّدرات )14(،ونُسلِّم برضورة وضع سياسات وتدابري مالمئة ترمي إىل زيادة
فعالية استخدام املوارد املحدودة ،وذلك من أجل معالجة مشكلة املخ ِّدرات العاملية معالج ًة ف َّعالة؛
 -18نالحظ أيضاً أ َّن ع َّدة دول أعضاء ،من مختلف مناطق العامل ،أحرزت تق ُّدماً ملموساً وقابالً
للقياس يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة العمل ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يشمل
املجتمع املدين والعلمي؛
 -19نُسلِّم بأ َّن الدول األعضاء أحرزت تق ُّدماً ملموساً يف مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،فيام
يخص تحسني فهم املشكلة؛ وإعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية ملعالجة هذه املشكلة يف عدد
ُّ
املختصة؛
متزايد من البلدان؛ وإطالق مبادرات من أجل بناء القدرات لدى السلطات الوطنية
َّ
املؤسسات املسؤولة عن إنفاذ
واستعراض وتحديث األطر القانونية؛ وإيجاد القدرات وتعزيزها يف َّ
واملؤسسات الصحية؛ وتحسني آليَّات التعاون الدويل؛
القانون
َّ
 -20نحيط علامً بالقرارات التي اعتمدتها لجنة املخ ِّدرات يف دورتها السادسة والخمسني )15(،وتقرير
املخ ِّدرات العاملي  )16(2013الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية والتقرير
(((1
(((1
(((1
(((1

قرار الجمعية العامة .193/67
انظر تقرير املخ ِّدرات العاملي ( 2013منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.13.XI.6
انظر الوثيقة  ،E/2009/28-E/CN.7/2009/12الفصل األول ،الباب جيم.
منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .A.13.XI.6
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السنوي الصادر عن الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات )17(،ونناشد الدول األعضاء أن تع ِّزز التعاون
والتنسيق عىل املستويني الدويل واإلقليمي من أجل التص ِّدي للتهديد الذي يتع َّرض له املجتمع الدويل
والناجم عن إنتاج املخ ِّدرات واالتِّجار بها بصورة غري مرشوعة ،ومنها بصفة خاصة املخ ِّدرات من فئة
األفيون ،باإلضافة إىل الجوانب األخرى ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ،وأن تواصل ات ِّخاذ تدابري متَّسقة
يف إطار مبادرة ميثاق باريس( )18وسائر املبادرات واآلل َّيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،مثل
مبادرة «قلب آسيا» ،من أجل توطيد التعاون عرب الحدود وتبا ُدل املعلومات بهدف مكافحة االت ِّجار
ظل الدعم الذي يق ِّدمه مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية؛
باملخ ِّدرات يف ِّ
 -21نر ِّحب بالجهود الجارية من أجل تعزيز التعاون عىل مكافحة االت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات،
ومعالجة العرض والطلب وترسيب السالئف الكيميائية ،التي تبذلها املنظامت اإلقليمية واملبادرات عرب
اإلقليمية مثل أعضاء كومنولث الدول املستقلة واملبادرة الثالثية ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة
التعاون االقتصادي ومنظمة معاهدة األمن الجامعي واملجموعة األوروبية اآلسيوية املعنية مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وغري ذلك من املنظامت واملبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات
الصلة ،مبا يشمل اسرتاتيجية مكافحة املخ ِّدرات للفرتة  2016-2011التابعة ملنظمة شنغهاي للتعاون،
ولجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية ،واملواثيق األوروبية
ملكافحة االتِّجار باملخ ِّدرات عىل الصعيد الدويل ومكافحة املخ ِّدرات االصطناعية وخطة عمل كبار
املسؤولني املعنيني مبسائل املخ ِّدرات يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا ملكافحة إنتاج املخ ِّدرات واالتِّجار
بها واستخدامها عىل نحو غري مرشوع ( )2015-2009التي تهدف إىل جعل منطقة جنوب رشق آسيا
خالية من املخ ِّدرات بحلول عام  ،2015ومجلس أمريكا الجنوبية املعني مبشكلة املخ ِّدرات العاملية
التابع التحاد أمم أمريكا الجنوبية ،باإلضافة إىل تعزيز الرشاكات الذي جرى مؤ َّخرا ً بني الدول األعضاء
يف الجامعة الكاريبية والجمهوريةالدومينيكية والواليات املتحدة األمريكية يف إطار مبادرة أمن حوض
البحر الكاريبي التي ترمي ،يف جملة أمور ،إىل تقليص االت ِّجار غري املرشوع باملخ ِّدرات إىل ح ٍّد كبري،
وإعالن أكرا )19(،الذي اعتمده االجتامع الثاين والعرشون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني
املخ ِّدرات ،يف أفريقيا ،املعقود يف أكرا ،من  25إىل  29حزيران/يونيه  ،2012واملؤمتر الدويل الثالثني املعني
بإنفاذ قوانني مراقبة املخ ِّدرات ،املعقود يف موسكو يف الفرتة من  5إىل  7حزيران/يونيه 2013؛

التحديات العامة وأولويات العمل
ِّ
 -22نالحظ بقلق ،وإن ك َّنا نن ِّوه بالتق ُّدم الذي أحرزته الدول األعضاء ،أ َّن بعض التح ِّديات املستم َّرة
واملستج َّدة ملشكلة املخ ِّدرات العاملية قد تعيق جهودنا املشرتكة لتحقيق األهداف والغايات املنصوص
(.E/INCB/2012/1 ((1
( ((1انظر مرفق الوثيقة .S/2003/641
( ((1لجنة املخ ِّدرات ،مرفق القرار .2/56
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عليها يف اإلعالن السيايس وخطة العمل؛ وندعو جميع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني إىل
مواصلة تعزيز تنفيذهام الفعيل؛
 -23نؤكِّد أ َّن كالًّ من التح ِّديات املستم َّرة والجديدة التي تواجه مشكلة املخ ِّدرات العاملية فيام
تظل
يتعلق بخفض الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها ،ومبكافحة غسل األموال وتعزيز التعاون القضايئ ُّ
مسؤولي ًة عام ًة ومشرتكةً ،وينبغي االستمرار يف مجابهتها بطريقة شاملة ومتكاملة ومتوازنة ،مع
االلتزام التام باالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ومبا يتَّسق متاماً مع االلتزامات الدولية
املنطبقة بشأن حقوق اإلنسان ،سواء ما يتعلق منها بجوانب خفض الطلب عىل املخ ِّدرات أو خفض
العرض منها ،ونحثُّ الدول األعضاء وجميع أصحاب املصلحة املعنيني عىل مواصلة توحيد جهودهم
من أجل تحقيق األهداف والغايات املنصوص عليها يف اإلعالن السيايس وخطة العمل بالتص ِّدي لهذه
التح ِّديات مع االحرتام الكامل لسيادة الدول وسالمة أراضيها ومبدأ عدم التدخُّل يف الشؤون الداخلية
املتأصلة لألفراد كافةً؛
للدول ،وكذلك جميع حقوق اإلنسان ،والح ِّريات األساسية والكرامة ِّ
 -24نؤكِّد أيضاً رضورة التص ِّدي لتحويل طرق االتِّجار ولالتِّجاهات الجديدة لالت ِّجار باملخ ِّدرات،
مبا يف ذلك التجارة اإللكرتونية وخدمات الرشاء الربيدية عىل شبكة اإلنرتنت؛

 -25نالحظ أهمية ات ِّباع نهج متكامل يف سياسات املخ ِّدرات ،بع َّدة وسائل منها تعزيز الرشاكات
املؤسسات،
بني قطاعات الصحة العامة والعدل وإنفاذ القانون ،وتيسري التعاون واالت ِّصال فيام بني َّ
حسب االقتضاء؛
التوصل إىل فهم أفضل للدوافع االجتامعية واالقتصادية التي تقف وراء
 -26نعرب عن رضورة
ُّ
مشكلة املخ ِّدرات العاملية؛
 -27نالحظ التح ِّدي املستج َّد املتمثِّل يف تعاطي عقاقري متع ِّددة يف بعض املناطق؛
 -28نعرب عن قلقنا من أ َّن املنشِّ طات األمفيتامينية ال تزال تشكِّل تح ِّدياً خطريا ً ومتط ِّورا ً يواجه
الجهود الدولية الرامية إىل مكافحة املخ ِّدرات؛
 -29نش ِّجع الدول األعضاء عىل التعاون ،حسب االقتضاء ،مع أصحاب املصلحة املعنيني سعياً إىل
ضامن أالَّ تؤث ِّر التدابري املتَّخذة عىل الصعيدين الوطني واملحيل ،ر ًّدا عىل القيود املالية واالقتصادية،
تأثريا ً مفرطاً عىل تنفيذ سياسات شاملة ومتوازنة يف مجال خفض الطلب عىل املخ ِّدرات وعرضها ،مبا
يف ذلك توفري الخدمات الصحية املالمئة ذات الصلة وفقاً للترشيعات الوطنية ،وكذلك بذل جهود
كافية من أجل خفض الطلب؛
 -30نربز الحاجة إىل مواصلة تقديم املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء من أجل تعزيز قدراتها
عىل مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،بنا ًء عىل طلبها ،ووضع اسرتاتيجيات وتدابري وطنية ملكافحة
املخ ِّدرات وامليض يف تعزيز القائم منها؛ وتشجيع استهالل مبادرات لبناء القدرات تكون أكرث تركيزا ً
املختصة؛ واستعراض وتحديث
عىل األهداف ،وتستند إىل األدلَّة العلمية ،لصالح السلطات الوطنية
َّ
ومؤسسات إنفاذ القانون مع مراعاة االلتزامات الدولية املنطبقة بشأن حقوق اإلنسان؛
األطر القانونية َّ
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وتحسني آليات التعاون الدويل القامئة؛ وتعزيز تطوير نظم وإحصاءات الرصد الوطنية من أجل جمع
املؤسسية وآثار تدابري
البيانات وتحليلها عىل نحو سليم يكفل استبانة االت ِّجاهات الحالية والقدرات َّ
مكافحة املخ ِّدرات؛
 -31ندعو الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية )20(،ويف
بروتوكوالتها )21(،حسب االقتضاء ،والدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( )22إىل
االستفادة عىل نحو أكرث فعالية من أحكام التعاون الدويل ذات الصلة الواردة يف تلك الصكوك ،من
أجل التص ِّدي لبعض جوانب مشكلة املخ ِّدرات العاملية؛
 -32نر ِّحب بالتدابري التي ات ُّخذت حتى اآلن ،ونش ِّدد عىل الحاجة إىل االستمرار يف تحسني حوكمة
مكتب املخ ِّدرات والجرمية ووضعه املايل ليك ينفِّذ الواليات املنوطة به بفعالية وكفاءة ،وباستخدام
املوارد املالمئة؛
 -33نَس َتبني اإلنجازات والتح ِّديات وأولويات العمل املقبل التالية يف تنفيذ اإلعالن السيايس وخطة
العمل:

ألف -خفض الطلب والتدابري ذات الصلة
اإلجنازات

	 -1نق ُّر بأ َّن إدمان املخ ِّدرات هو مشكلة صحية ،وأ َّن الكثري من الدول األعضاء اعتمدت
اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة املخ ِّدرات ذات عنارص للح ِّد من الطلب عىل املخ ِّدرات تشمل
تدابري الوقاية األولية ،والتدخُّل املبكِّر ،والعالج ،والرعاية ،وإعادة التأهيل ،والنقاهة ،وإعادة
اإلدماج يف املجتمع ،فضالً عن التدابري الرامية إىل التقليل إىل أدىن ح ٍّد من اآلثار التي يخلفها
تعاطي املخ ِّدرات عىل الصحة العامة واملجتمع وإىل الوقاية من تلك اآلثار وذلك يف إطار
تدابري تص ٍّد متوازنة إىل جانب الح ِّد من العرض ،وفقاً للترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،ورصد حالة املخ ِّدرات وإجراء بحوث بشأنها ،ونش ِّجع الدول األعضاء
التي مل تنظر بع ُد يف وضع تلك االسرتاتيجيات واعتامدها وتنفيذها بشكل ف َّعال ،عىل أن تبادر
إىل ذلك وفقاً للسياسات والترشيعات الوطنية ،فضالً عن تقييمها واستعراضها وتعزيزها يف
الوقت املناسب ،حسب االقتضاء؛
	 -2نالحظ أ َّن بعض الدول األعضاء تعمل ،يف إطار اسرتاتيجياتها الوطنية ملكافحة
املخ ِّدرات ،عىل توسيع نطاق خدمات الوقاية والعالج والتشخيص والرعاية والدعم ذات الصلة
( ((2األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،2225الرقم .39574
( ((2املرجع نفسه ،املجلَّدات  2237و 2241و ،2326الرقم .39574
( ((2املرجع نفسه ،املجلَّد  ،2349الرقم .42146
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بفريوس نقص املناعة البرشية/األيدز وسائر األمراض املنقولة عن طريق الدم بحيث تشمل
متعاطي املخ ِّدرات بالحقن ،ونالحظ أيضاً أ َّن الدول التي قامت بتنفيذ التدخُّالت املب َّينة يف
الدليل التقني الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب املخ ِّدرات والجرمية وبرنامج األمم
املتحدة املشرتك بشأن األيدز وفريوسه )23(،عىل نحو يتوافق مع املبادئ األساسية لنظمها
القانونية الداخلية وترشيعاتها الوطنية ،قد خفضت ،عىل نحو الفت للنظر ،عد َد حاالت
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،وأ َّن بعض البلدان يوشك عىل القضاء عىل انتقال
فريوس نقص املناعة البرشية ذي الصلة بتعاطي املخ ِّدرات بالحقن؛
	 -3نالحظ أيضاً أ َّن مختلف الدول األعضاء قد نفَّذت ،ضمن أطرها القانونية ووفقاً
لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات والقوانني الدولية األخرى ذات الصلة ،برامج
شاملة بشأن الح ِّد من الطلب عىل املخ ِّدرات من جانب املجرمني ،ال سيام األطفال ،ووفَّرت
أيضاً ،يف إطار اسرتاتيجياتها الوطنية ،مجموعة واسعة من بدائل اإلدانة والعقوبة يف الحاالت
املناسبة القليلة الخطورة ذات الصلة باملخ ِّدرات ،أو يف الحاالت التي يكون فيها متعاطي
املخ ِّدرات قد ارتكب جرمية عىل النحو املذكور يف األحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات؛
	 -4نحيط علامً باملعايري الدولية بشأن الوقاية من تعاطي املخ ِّدرات ،التي وضعها مكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ،ونش ِّجع عىل
مواصلة تطوير املعايري الدولية استنادا ً إىل األدلَّة العلمية ،وعىل تنفيذها الف َّعال؛
	 -5نر ِّحب بالجهود التي تبذلها ع َّدة دول أعضاء لوضع مبادرات مشرتكة بني هيئات
التعليم العام وإنفاذ القانون بغية معالجة ارتفاع مع َّدالت تعاطي املخ ِّدرات؛

التحديات وأولويات العمل
ِّ
	 -6نرى أ َّن من التح ِّديات الرئيسية يف معالجة الطلب غري املرشوع عىل العقاقري املخ ِّدرة
واملؤثِّرات العقلية رضور َة زيادة الرتكيز ،وفقاً لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات
واملبادئ الجوهرية لل ُّنظُم القانونية الداخلية والترشيعات الوطنية املعمول بها يف الدول
األعضاء ،عىل اآلثار الصحية املتعلقة باملخ ِّدرات ،مع مراعاة التح ِّديات املح َّددة التي تواجه
الفئات املستضعفة ،كاألطفال واملراهقني والشباب املع َّرضني للمخاطر والنساء ،مبن فيهن
الحوامل ،واألشخاص ذوي الحاالت املرضية الصحية والنفسانية املختلطة واألقليات العرقية
( ((2الدليل التقني الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب املخ ِّدرات والجرمية وبرنامج األمم املتحدة
املشرتك بشأن األيدز وفريوسه ،املو َّجه إىل البلدان من أجل أن تضع أهدافاً بشأن متكني متعاطي املخ ِّدرات بالحقن
يف ش َّتى أنحاء العامل من االستفادة من خدمات الوقاية والعالج والرعاية املتعلقة بهذا املرض؛ نسخة  2012املنقَّحة
(جنيف ،منظمة الصحة العاملية.)2012 ،
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واألفراد امله َّمشني اجتامع ًّيا؛ ورضور َة امليض يف تعزيز وتوطيد اسرتاتيجيات وطنية ف َّعالة
بشأن مراقبة املخ ِّدرات تستند إىل أدلَّة علمية وتشمل عنارص ترمي إىل تقليص الطلب عىل
والعالج والرعاي َة وإعاد َة التأهيل
املخ ِّدرات بحيث تتض َّمن الوقاي َة األولية والتدخ َُّل املبكِّر
َ
والنقاه َة وإعاد َة اإلدماج يف املجتمع ،عالوة عىل تدابري تهدف إىل التقليل قدر اإلمكان من
العواقب الصحية العامة والعواقب االجتامعية املرتت ِّبة عىل تعاطي املخ ِّدرات؛
	 -7نربز رضورة أن تصوغ الدول األعضاء وتنفِّذ ،حيثام كان ذلك مناسباً ،نظاماً واسع النطاق
للوقاية األولية والتدخُّل املبكِّر ،يستند إىل األدلَّة العلمية ،من قبيل املعايري الدولية بشأن الوقاية
من تعاطي املخ ِّدرات وتدابري أخرى تشمل األنشطة التثقيفية والحمالت التفاعلية؛
	 -8نؤكِّد ُمج َّددا ً الحاجة إىل االستمرار يف تعزيز نظم الصحة العامة ،ال سيام يف مجاالت
الوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف إطار نهج للح ِّد من الطلب يكون شامالً ومتوازناً ويستند
إىل األدلَّة العلمية؛
	 -9نربز الحاجة ،يف إطار اسرتاتيجية وطنية شاملة ملراقبة املخ ِّدرات ،إىل وضع أو مواصلة
تعزيز آليات رصد وطنية تقوم بجمع وتحليل البيانات بشأن االتِّجاهات الحالية يف الطلب غري
املرشوع عىل املخ ِّدرات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالثغرات التي قد تشوب توفري ما يلزم
من خدمات الصحة العامة والخدمات التثقيفية واالجتامعية ،ونهيب مبكتب األمم املتحدة
املعني باملخ ِّدرات والجرمية وسائر كيانات األمم املتحدة واملنظامت الدولية ذات الصلة أن
تدعم ،عند الطلب ،هذه الجهود بالتعاون مع الدول األعضاء؛
	 -10ندعو الدول األعضاء إىل امليض يف ات ِّخاذ التدابري الالزمة لضامن انتفاع الجميع من
التدابري الشاملة يف مجال خفض الطلب عىل املخ ِّدرات ،مع مراعاة االحتياجات الخاصة للنساء
واألطفال والظروف التي يواجهونها فيام يتعلق مبشاكل املخ ِّدرات ،يك يستفيدوا عىل قدم
املساواة ودومنا متييز من تلك التدابري ،ونشجع عىل مواصلة التعاون الدويل يف هذا املجال؛
	 -11نؤكِّد ُمج َّددا ً التزامنا بالح ِّد من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية بني متعاطي
املخ ِّدرات بالحقن بنسبة  50يف املائة بحلول سنة  2015متاشياً مع األهداف الدولية املتَّفق
عليها يف اإلعالن السيايس لسنة  2011بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واأليدز« :تكثيف
جهودنا من أجل القضاء عىل فريوس نقص املناعة البرشية واأليدز» )24(.ونالحظ أ َّن األدلَّة
املتاحة تشري إىل رضورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق األهداف العاملية التي يتوخَّاها اإلعالن؛
	 -12نش ِّجع الدول األعضاء ،وفقاً لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخ ِّدرات ،واملبادئ
األساسية لنظمها القانونية الداخلية وترشيعاتها الوطنية ،عىل النظر يف أن تتَّخذ حسب
االقتضاء ،تدابري تهدف إىل التقليل إىل أدىن ح ٍّد من اآلثار السلبية التي يخلفها تعاطي
( ((2مرفق قرار الجمعية العامة .277/65
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املخ ِّدرات عىل الصحة العامة واملجتمع املبينة يف الدليل التقني الصادر عن منظمة الصحة
العاملية ومكتب املخ ِّدرات والجرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن األيدز وفريوسه،
ونش ِّجع أيضاً ،حيثام كان ذلك مناسباً ،عىل التعاون الثنايئ واإلقليمي والدويل ملواجهة
هذا التح ِّدي؛
	 -13نؤكِّد الحاجة إىل تعميق املعرفة بالتح ِّديات التي تطرحها املؤثِّرات النفسانية
الجديدة ونربز الحاجة إىل وضع نُ ُهج شاملة ومتكاملة للكشف عن تلك املؤثِّرات وات ِّجاهاتها
وآثارها الصحية السلبية املحتملة وآثارها األخرى وتحليلها وتحديدها ،بالتعاون الوثيق مع
لجنة املخ ِّدرات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية والهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات ومنظمة الصحة العاملية ،وسائر املنظامت الدولية واألطر التعاونية العاملية
واإلقليمية ذات الصلة؛
	 -14نالحظ بقلق أ َّن توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية،
وال سيام لتخفيف األمل والرعاية املسكِّنة ،ال يزال منخفضاً بل منعدماً يف كثري من بلدان العامل،
ونربز رضورة قيام الدول األعضاء ولجنة املخ ِّدرات والهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،بالتعاون
مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة الصحة العاملية ،حسب
االقتضاء ،مبعالجة هذا الوضع عن طريق تعزيز التدابري الرامية إىل ضامن توافر تلك العقاقري
وإمكانية الحصول عليها لألغراض الطبية والعلمية ،وفقاً للترشيعات الوطنية ،مع القيام يف
الوقت نفسه مبنع ترسيبها وتعاطيها واالت ِّجار بها ،من أجل تحقيق أهداف االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخ ِّدرات؛

باء -خفض العرض والتدابري ذات الصلة
اإلجنازات

	 -15نالحظ مع التقدير التق ُّدم املحرز بشأن التدابري املتصلة بالح ِّد من إنتاج العقاقري
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية وعرضها عىل نحو غري مرشوع مع ضامن توافرها لألغراض الطبية
والعلمية حرصيًّا ،ونؤكِّد عىل أ َّن مشكلة املخ ِّدرات العاملية ال تزال مشكل ًة رئيسي ًة يف أنحاء
كثرية من العامل وتعيق التنمية االجتامعية-االقتصادية ورفاه الناس؛
	 -16نر ِّحب بالجهود التي تبذلها مختلف الدول األعضاء للح ِّد إىل درجة كبرية من الزراعة
غري املرشوعة للمحاصيل املستخ َدمة يف إنتاج العقاقري املخ ِّدرة وصنع املؤثِّرات العقلية ،يف
إطار التدابري املستدامة ملراقبة املحاصيل عىل نحو يشمل تدابري اإلبادة ،وتدابري إنفاذ القانون،
واسرتاتيجيات التنمية من قبيل التنمية البديلة ،مبا يف ذلك برامج التنمية البديلة الوقائية،
حيثام جرى تطبيقها ،إضاف ًة إىل غريها من االسرتاتيجيات الوطنية الناجحة ،وفقاً لالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات؛
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	 -17نق ُّر بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء يف تطوير تقنيات إنفاذ القانون يف إطار
جهودها ملراقبة املخ ِّدرات بوسائل منها تبا ُدل املعلومات وأفضل املامرسات ،عالوة عىل
التنسيق اإلقليمي والدويل ،وبناء القدرات ،ويف بعض الحاالت تنفيذ عمليات مراقبة عرب
الحدود وعمليات مراقبة بح ِّرية؛
	 -18نق ُّر أيضاً بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء املهت َّمة ،بالتعاون مع مكتب األمم
املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ،من أجل تكييف نُظُم الرصد فيها مبا يتالءم والظروف
بكل بلد ،وذلك بهدف تقييم التق ُّدم املحرز يف منع الزراعة غري املرشوعة للمحاصيل
الخاصة ِّ
املستخدمة يف إنتاج وصنع العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية والقضاء عليها أو الح ِّد منها
عىل نحو كبري وقابل للقياس ،وضامن إمكانية إجراء مقارنات بني اإلحصاءات ،بغية إتاحة
املجال أمام إجراء تقييم أفضل للتق ُّدم املحرز نحو بلوغ األهداف املح َّددة يف خطة العمل
التي يتض َّمنها اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة
ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية؛
	 -19نر ِّحب باعتامد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التنمية البديلة ،ونش ِّجع املهتمني
واملؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وسائر
من الدول األعضاء واملنظامت الدولية
َّ
أصحاب املصلحة املعنيني عىل االسرتشاد بتلك املبادئ التوجيهية عند تصميم وتنفيذ برامج
التنمية البديلة ،بل وبرامج التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء؛
	 -20نق ُّر مبا أُحرز من تق ُّدم عىل صعيد وضع تدابري دولية مو َّحدة تكفل التص ِّدي لتزايد
توافر املؤثِّرات النفسانية الجديدة التي قد تشكِّل مخاط َر عىل صحة الناس وسالمتهم ،مبا يف
ذلك إنشاء مركز مرجعي عاملي ونظام اإلنذار املبكِّر ،والتعاون مع الدول األعضاء واملنظامت
اإلقليمية ذات الصلة عىل تحديد تلك املواد وإعداد تقارير عنها بهدف زيادة جمع البيانات
وتحسني فهمنا الجامعي وإيجاد وسائل تص ٍّد ف َّعالة عىل مستوى السياسات العامة ،ونن ِّوه
بالجهود املتواصلة التي يبذلها مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية من أجل
تعزيز قدرات الدول األعضاء وتحسني تطبيق عملية الجدولة الدولية بالتعاون مع منظمة
الصحة العاملية والهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات؛
	 -21نن ِّوه بالتق ُّدم الكبري الذي أحرزته الدول األعضاء ،بالتعاون مع املنظامت الدولية
وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،وال سيام الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،يف مجال مراقبة
السالئف ،ونر ِّحب بتلك الجهود املشرتكة التي دعمها استخدا ُم نظام اإلشعارات السابقة
للتصدير باالت ِّصال الحاسويب املبارش الذي زاد كثريا ً من فعالية تلك الجهود املشرتكة يف الح ِّد
من ترسيب السالئف الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة  1988من قنوات التجارة
الدولية ،وندعو الدول األعضاء التي مل تستخدم بعد هذا النظام عىل نحو كامل إىل أن تنظر
يف القيام بذلك؛
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التحديات وأولويات العمل
ِّ
	 -22نسلِّم بأ َّن تدابري إنفاذ القانون ال ميكنها أن تتص َّدى وحدها لهذه التح ِّديات ونق ُّر
بأهمية تعزيز ات ِّباع نهج شامل ومتوازن إلنجاح تدابري التص ِّدي؛
	 -23نسلِّم أيضاً برضورة أن يجرى ،عند االقتضاء ،تقييم علمي لتدابري الح ِّد من عرض
املخ ِّدرات بغية توجيه املوارد الحكومية نحو املبادرات التي أثبتت نجاعتها يف معالجة أسباب
مشكلة املخ ِّدرات العاملية؛
املاسة إىل مواجهة التح ِّديات الخطرية التي تطرحها الصالت
	 -24نش ِّدد عىل الحاجة َّ
املتزايدة بني االتِّجار باملخ ِّدرات والفساد وسائر أشكال الجرمية املنظَّمة ،مبا فيها االت ِّجار
باألشخاص واالتِّجار باألسلحة النارية والجرائم السيربانية ،وكذلك يف بعض الحاالت
اإلرهاب وغسل األموال ،مبا يف ذلك غسل األموال املرتبط بتمويل اإلرهاب ،والتح ِّديات
الخطرية التي تجابهها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية يف مواجهة الوسائل
التغي التي تلجأ إليها التنظيامت اإلجرامية عرب الوطنية من أجل اجتناب كشفها
الدامئة ُّ
ومالحقتها قضائ ًّيا؛
	 -25نق ُّر بأ َّن التطبيق الف َّعال للقانون واحرتام سيادة القانون يساهامن يف مكافحة مشكلة
وييسان الجهود الرامية إىل محاسبة املتجرين باملخ ِّدرات ومرتكبي الجرائم
املخ ِّدرات العاملية ِّ
ذات الصلة عىل أفعالهم؛
	 -26نعيد التأكيد عىل رضورة تعزيز التعاون الدويل لدعم برامج التنمية البديلة املستدامة،
مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية ،حسب االقتضاء ،كجزء أسايس من االسرتاتيجيات الناجحة
رضرة من
ملراقبة املحاصيل من أجل زيادة النتائج اإليجابية لتلك الربامج ،ال سيام يف املناطق املت ِّ
زراعة املحاصيل التي ت ُستخ َدم يف إنتاج العقاقري املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية واملناطق املع َّرضة
لخطر زراعة تلك املحاصيل ،مع مراعاة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التنمية البديلة؛
	 -27نعيد التأكيد أيضاً عىل رضورة وضع اسرتاتيجيات مستدامة تكفل مراقبة املحاصيل
عىل نحو يتَّسق واألط َر القانونية الداخلية ،مع إيالء ما يلزم من عناية للتنمية البديلة باعتبارها
جزءا ً أساس ًّيا من تلك االسرتاتيجيات وفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التنمية
البديلة ،بغية استحداث منتجات من خالل التنمية البديلة ،مبا فيها ،حسب االقتضاء ،التنمية
البديلة الوقائية ،ت ُح َّدد استنادا ً إىل طلب السوق وسالسل اإلنتاج ذات القيمة املضافة ،وذلك
عىل نحو يشمل االسرتاتيجيات املشار إليها يف قرار لجنة املخ ِّدرات  8/55املؤ َّرخ  16آذار/
مارس  2012وقرارها  15/56املؤ َّرخ  15آذار/مارس  2013املعنونني «متابعة خطة العمل بشأن
التعاون الدويل صوب اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية فيام
يتعلق بوضع اسرتاتيجيات ألدوات تسويق طوعية خاصة مبنتجات التنمية البديلة ،مبا فيها
منتجات التنمية البديلة الوقائية»؛
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	 -28نش ِّدد عىل رضورة تحديد التح ِّدي الجديد واملتعاظم الذي تفرضه املؤثِّرات النفسانية
الجديدة التي تنطوي عىل مخاطر محتملة والتي أخذت تظهر بوترية رسيعة ،ورضورة فهمه
تيس توزيع تلك املؤثِّرات،
عىل نحو أفضل ،مع مراعاة أ َّن تكنولوجيات املعلومات واالتِّصاالت ِّ
ونؤكِّد عىل رضورة تعزيز التعاون عن طريق جمع وتبا ُدل البيانات املتعلقة بإنتاج تلك املواد
وتوزيعها وآثارها؛
	 -29نش ِّجع الدول األعضاء عىل أن ترصد االتِّجاهات املستج َّدة يف بعض املناطق يف مجال
استرياد وتصدير وتوزيع بعض املسكِّنات شبه األفيونية االصطناعية التي ال تخضع للمراقبة
املتوسطة
الدولية ،وال سيام الرتامادول الذي يُستخ َدم يف العديد من البلدان كعالج ف َّعال لآلالم ِّ
والحا َّدة ،وأن ترصد أمناط االستخدام غري الطبي لتلك املواد وإساءة استعاملها داخل حدودها
الوطنية ،وأن تواصل ،بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية ومنظمة
الصحة العاملية والهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات وغريها من املنظامت ذات الصلة ،تقاسم
املعلومات وتبا ُدلها بشأن تلك االتِّجاهات واألمناط املستج َّدة من خالل القنوات الثنائية
واملتع ِّددة األطراف ،وأن تنظر يف الوقت ذاته يف اتِّخاذ تدابري مالمئة وفقاً للترشيعات الوطنية
تهدف إىل منع وتقليص االستعامل غري الطبي لتلك املواد وإساءة استعاملها وعرضها من
مصادر غري مرشوعة وترسيبها ،مع ضامن توافُرها لألغراض الطبية والعلمية؛
	 -30نش ِّدد عىل رضورة توثيق ُعرى التعاون بني الدول األعضاء والهيئة الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات من خالل تبا ُدل املعلومات عن االت ِّجار بالسالئف الكيميائية وغريها من املواد غري
املجد َولة املستخ َدمة يف الصنع غري املرشوع للمخ ِّدرات ،مبا يف ذلك معلومات عن أساليب
تنص عليه الفقرة  12من املادة  12من اتفاقية سنة 1988؛ وتعزيز
ترسيبها الجديدة ،وفقاً ملا ُّ
رصد تجارة املواد غري املدرجة يف القامئة الدولية املحدودة للمواد غري املجد َولة الخاضعة
ملراقبة خاصة التي تتع َّهدها الهيئة الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،ونش ِّجع الحكومات عىل اعتامد
مفهوم اعتبار الصناعة رشيكاً حاسامً يف منع ترسيب السالئف الكيميائية ويف تسهيل تحديد
املعامالت املشبوهة للمواد غري املجدولة منعاً الستخدامها يف الصنع غري املرشوع للعقاقري
املخ ِّدرة واملؤثِّرات العقلية؛
	 -31نالحظ أ َّن ترسيب السالئف الكيميائية ،مبا يف ذلك املستحرضات الصيدالنية املحتوية
عىل تلك املواد ،ال يزال يشكِّل تح ِّدياً رئيس ًّيا أمام كبح إنتاج املخ ِّدرات وصنعها عىل نحو غري
مرشوع ،ونؤكِّد عىل رضورة أن تواصل الدول األعضاء تعزيز مراقبة السالئف الكيميائية،
التوسع يف استخدام األدوات التي أع َّدتها الهيئة الدولية ملراقبة
حسب االقتضاء ،بوسائل منها ُّ
املخ ِّدرات ،مثل نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالت ِّصال الحاسويب املبارش ونظام التبليغ
عن حوادث السالئف باالت ِّصال الحاسويب املبارش ،ووضع مدونات طوعية لقواعد السلوك
بالتعاون مع الصناعات املعنية وغريها من الرشكات ذات الصلة ،وتعزيز الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص ،وتعزيز التعاون الدويل؛
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	 -32نعرب عن قلقنا من أ َّن الزراعة غري املرشوعة لخشخاش األفيون وشجرية الكوكا ونبتة
الق َّنب وإنتاج املخ ِّدرات وصنعها وتوزيعها واالت ِّجار بها عىل نحو غري مرشوع ال تزال متثِّل
التح ِّدي الرئييس أمام التص ِّدي ملشكلة املخ ِّدرات العاملية ،ونق ُّر بالحاجة إىل تعزيز اسرتاتيجيات
مستدامة ملراقبة املحاصيل تشمل ،يف جملة أمور ،التنمية البديلة ،وتدابري اإلبادة وتدابري
إنفاذ القانون الرامية إىل تقليص زراعة تلك املحاصيل غري املرشوعة عىل نحو كبري وقابل
للقياس ،كام نق ُّر بالحاجة إىل تكثيف الجهود املشرتكة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية بطريقة أكرث شموالً ،وفقاً ملبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة ،بوسائل منها استخدام
األدوات والتدابري الوقائية املناسبة ،وتعزيز املساعدة املالية والتقنية والربامج املو َّجهة نحو
العمل وتنسيقها عىل نحو أفضل من أجل التص ِّدي لهذه التح ِّديات؛
	 -33نق ُّر بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان التي تراكمت لديها خربات يف مجال
يخص تعزيز
التنمية البديلة عىل نحو يشمل ،حسب االقتضاء ،التنمية البديلة الوقائية ،فيام ُّ
املامرسات الفضىل والدروس املستفادة من برامج مشابهة ،وندعو تلك البلدان إىل مواصلة
رضرة من الزراعة غري املرشوعة للمحاصيل عىل تلك املامرسات الفضىل ليك
إطالع الدول املت ِّ
تستخدمها ،عند االقتضاء ،وفقاً لخصوصياتها الوطنية؛
	 -34نش ِّدد عىل رضورة زيادة تعزيز التعاون الدويل وعىل الحاجة إىل تعزيز ال ُّن ُهج املو َّجهة
واملؤسسات املحلية
نحو التنمية ،التي تنفِّذ تدابري لتنمية األرياف وتكفل تعزيز الحوكمة
َّ
وتحسني الوصول إىل األسواق القانونية والبنية التحتية وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية
والنظر يف مشاركة الوكاالت اإلمنائية املتع ِّددة األطراف والثنائية يف تصميم وتنفيذ سياسات
وبرامج للتنمية البديلة ،مبا يف ذلك التنمية البديلة الوقائية ،حسب االقتضاء ،وفقاً ملبادئ
األمم املتحدة التوجيهية بشأن التنمية البديلة؛
	 -35نق ُّر بأ َّن دول العبور ال تزال تواجه تح ِّديات متع ِّددة األوجه ،ونؤكِّد من جديد عىل
الحاجة املستم َّرة إىل التعاون والدعم ،مبا يف ذلك تقديم املساعدة التقنية تحقيقاً ألغراض منها
تعزيز قدرات تلك الدول عىل مواجهة مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،وفقاً التفاقية سنة ،1988
وعىل أساس مبدأ املسؤولية العامة واملشرتكة؛
	 -36نق ُّر أيضاً برضورة تحسني التعاون الدويل فيام يتعلق برصد التنظيامت اإلجرامية
الضالعة يف االتِّجار باملخ ِّدرات وحظرها من خالل ع َّدة وسائل منها تبا ُدل املعلومات يف الوقت
املناسب مبا يتامىش مع القوانني واإلجراءات الوطنية ،وعن طريق تكثيف التعاون ،حسب
االقتضاء ،يف مجال إنفاذ القانون ،كإجراء عمليات مراقبة للحدود ،عىل نحو يشمل ،حيثام
أمكن ،تنفيذ تدابري مشرتكة ملراقبة الحدود ،وعن طريق تعزيز التعاون يف ضبط الحدود
البحرية ومن خالل توفري املع َّدات ذات الصلة مبراقبة املخ ِّدرات ،بنا ًء عىل طلب الدول
األعضاء ،ووضع تدابري عملية جديدة تكفل رصد عمليات االتِّجار باملخ ِّدرات ومنعها عىل نحو
ف َّعال والتمكُّن من التعطيل الفعيل ألنشطة تلك التنظيامت؛
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	 -37نن ِّوه باالسرتاتيجيات املتكاملة لخفض العرض التي اعتُمدت يف دول أعضاء عديدة
والتي استُكملت يف كثري من األحيان باسرتاتيجيات شاملة ملكافحة الجرمية املنظَّمة تض َّمنت
عنارص بشأن مكافحة االت ِّجار باملخ ِّدرات ،ونن ِّوه بالجهود النشيطة التي تبذلها الدول األعضاء
عىل كِالَ الصعيدين الوطني والدويل ملكافحة زراعة املحاصيل غري املرشوعة وإنتاج املخ ِّدرات
وصنعها وتوزيعها واالت ِّجار بها بصورة غري مرشوعة ،فضال عن مكافحة سائر الجرائم ذات
الصلة باملخ ِّدرات؛

جيم	-مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي
تعزيزًا للتعاون الدويل
اإلجنازات
	 -38نن ِّوه بالجهود التي تبذلها الدول األطراف لتنفيذ اتفاقية مكافحة الجرمية املنظَّمة،
والربوتوكوالت امللحقة بها ،حسب االقتضاء ،واتفاقية مكافحة الفساد ،اللتني تشكِّالن أداتني
قيِّمتني ملواجهة بعض أوجه مشكلة املخ ِّدرات العاملية ،ونالحظ مع التقدير ارتفاع مستوى
االنضامم إىل هاتني االتفاقيتني ،وندعو الدول األعضاء التي مل تنظر بعد يف التصديق عليهام أو
االنضامم إليهام إىل القيام بذلك؛
	 -39نن ِّوه أيضاً بأهمية التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي بوصفه تدبريا ً ف َّعا ًال
ملواجهة غسل األموال ،وأهمية وضع نظم وآل َّيات تنظيمية وإرشافية داخلية باستخدام
املبادرات الدولية يف هذا املجال كمبادئ توجيهية ،حيثام كان ذلك مناسباً؛
	 -40نق ُّر بأ َّن األطر اإلقليمية والدولية قد ع َّززت عىل نحو ف َّعال تنفي َذ املعايري الدولية التي
مم أ َّدى
تسهم يف محاربة غسل األموال والجرائم املالية األخرى ،وبَ َنت الثق َة بني املسؤولني َّ
إىل فهم أفضل للمتطلّبات القانونية واإلجرائية الخاصة بتلك األطر؛

التحديات واألولويات
ِّ
	 -41نعرب عن قلقنا تجاه التح ِّديات العديدة التي تواجه التص ِّدي لغسل األموال ،ونسلِّم
بأ َّن قيمة عائدات الجرمية امل ُصا َدرة املرتبطة بأنشطة غسل األموال عىل الصعيد العاملي ما زالت
منخفضة ،ومن ث َّم نواصل التأكيد عىل رضورة توافر املزيد من املعلومات بشأن عائدات الجرمية
املتأتِّية عن الجرمية املنظَّمة عرب الوطنية بغية تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل منع ومكافحة
غسل األموال الناشئة عن االتِّجار باملخ ِّدرات؛
املنسقة ،وتدعيمها إذا دعت
	 -42نؤكِّد ُمج َّددا ً عىل رضورة استعراض الدول األعضاء للتدابري َّ
الحاجة ،وتعزيز بناء القدرات ملكافحة غسل األموال الناشئة عن االت ِّجار باملخ ِّدرات ،وتحسني
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التعاون القضايئ ،حسب االقتضاء ،عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية بغية تفكيك
مجموعات الجرمية املنظَّمة الضالعة يف االتِّجار باملخ ِّدرات لتهيئة ما يلزم ملنع مرتكبي هذه
الجرائم وكشفهم والتحقيق معهم ومالحقتهم؛
	 -43نؤكِّد عىل رضورة تعزيز الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل تبا ُدل
املختصة بغرض
املعلومات العملياتية وفقاً للترشيعات واإلجراءات الوطنية فيام بني السلطات
َّ
تيسري الكشف عن عائدات االت ِّجار باملخ ِّدرات وما يتصل به من جرائم وضبطها ومصادرتها،
واسرتداد املوجودات اإلجرامية؛
	 -44نحثُّ الدول األعضاء ،يف جهودها الرامية إىل مكافحة غسل األموال املتأت ِّية من االت ِّجار
غري املرشوع باملخ ِّدرات وغريه من الجرائم الخطرية ،عىل أن تواصل تعزيز التعاون الدويل من
خالل تنفيذ األحكام الخاصة مبكافحة غسل األموال الواردة يف جميع الصكوك الدولية ذات
الصلة ،ومنها اتفاقية سنة  1988واتفاقية مكافحة الجرمية املنظَّمة ،واتفاقية مكافحة الفساد،
ومن خالل تنفيذ التوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية
املتعلقة بغسل األموال ،ضمن واليتها ،وذلك وفقاً للترشيعات الوطنية ،ومن خالل ع َّدة أمور
من بينها إنشاء أطر ترشيعية داخلية جديدة ،أو تعزيز األطر القامئة ،لتجريم غسل األموال
املتأت ِّية من االتِّجار باملخ ِّدرات واالت ِّجار بالسالئف وترسيبها وغري ذلك من الجرائم الخطرية
ذات الطابع عرب الوطني ،بغية تهيئة ما يلزم ملنع جرائم غسل األموال وكشفها والتحقيق فيها
ومالحقة مرتكبيها ،بوسائل منها ضامن أالَّ تكون األحكام القانونية التي تصدر امتثاالً لألصول
رسية املرصفية ،عائقاً يعرقل بال دا ٍع فعالية ال ُّنظُم الوطنية
القانونية املرعية ،مثل قوانني ال ِّ
والدولية ملكافحة غسل األموال ،وأالَّ تشكِّل سبباً لرفض تبا ُدل املساعدة القانونية؛ وجعل
غسل األموال جرماً يجوز تسليم مرتكبيه ،وفقاً للترشيعات الوطنية ،مبا يف ذلك من خالل
إقرار مجموعة واسعة من الجرائم األصلية؛
	 -45نُش ِّجع ،عند االقتضاء ويف إطار التعاون الدويل ،عىل استخدام أساليب إنفاذ القانون،
ومنها أساليب التح ِّري الخاصة مثل التسليم املراقب واملراقبة اإللكرتونية املرشوعة والعمليات
املسترتة والجناة املتعاونني ،مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية والقانون الدويل مبا يف ذلك
االلتزامات املنطبقة املتعلقة بحقوق اإلنسان ،من أجل ضامن مثول املتَّجرين باملخ ِّدرات أمام
العدالة وتعطيل أنشطة التنظيامت اإلجرامية الكربى وتفكيكها.
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