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 جلنة املخدرات
 الدورة السادسة واألربعون

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧-٨فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

    مناقشات املائدة املستديرة يف اجلزء الوزاري
   اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئات الفرعية التابعة للجنة املخدرات          
   تقرير األمانة     
عية التابعة للجنة املخدرات املقدمة إىل اجلزء مسامهات اهليئات الفر  

   الوزاري من الدورة السادسة واألربعني للجنة
  إضافة 

 احملتويات   
الصفحة    الفقرات
..........................................................................................مقدمة      ٣-١ ٢  -أوال  

 
٢ 

 
٤ 

مسامهة االجتماع الثاين عشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات يف                                                    
..........................................................................................أفريقيا   

 -ثانيا 

 
٣ 

 
٥ 

مسامهة الدورة السابعة والثالثني للجنة الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدرات                                                  
.............................................واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط                            

 -ثالثا 

 
٥ 

 
٦ 

مسامهة االجتماع الثاين عشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات يف                                                    
.....................................................................ـي  أمريكا الالتينية والكاريب             

 -رابعا   
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٧ 

مسامهة االجتماع السادس والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات                                                            
.........................................................................يف آسيا واحمليط اهلادئ             

-خامسا    
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 مقدمة   -أوال  
 ٢٠٠٣أبريل  /، عقد جزء وزاري يف نيسان     ٤٥/٧قـررت جلـنة املخدرات، يف قرارها         -١

ــتقدم احملــرز والصــعوبات امل   ــيم ال ــنة يف االعــالن    لتقي ــات املبي ــوغ األهــداف والغاي صــادفة يف بل
مــرفق قــرار اجلمعــية (السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين 

 ).٢٠/٢-العامة دإ

ويف ذلك القرار، دعت اللجنة املشاركني يف اجلزء الوزاري من دورهتا أن يأخذوا                                     -٢
ت االقليمية لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني                         يف االعتبار أعمال االجتماعا               

 .املخدرات، وال سيما املبادرات اليت ميكن أن تعزز التعاون على إنفاذ قوانني املخدرات                                              

ويف ضوء ذلك احلكم، أدرج بند بشأن اجلزء الوزاري من دورة اللجنة يف جداول                                   -٣
وترد أدناه مسامهات               . ٢٠٠٢قدت يف عام         أعمال اجتماعات اهليئات الفرعية للجنة اليت ع                        

 .اهليئات الفرعية املقدمة إىل اجلزء الوزاري من الدورة                       
  

مسامهة االجتماع الثاين عشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني                                 -ثانيا  
  املخدرات يف أفريقيا       

ذ قوانني املخدرات نـاقش االجـتماع الـثاين عشـر لرؤسـاء األجهـزة الوطنية املعنية بإنفا           -٤
 مســائل خمــتلفة وقــرر ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٣ إىل ٩يف أفريقــيا، الــذي عقــد يف نــريويب مــن 

وتـرد أدنـاه مستنسـخة نـتائج املناقشة حسبما          . عرضـها عـلى اجلـزء الـوزاري مـن دورة اللجـنة            
 )١(:أوجزت يف تقرير االجتماع

ربــت عــن الــتزامها إن احلكومــات األفريقــية، عــلى أرفــع مســتوى، أع )أ( -٣٢" 
ــنظمة الوحــدة       ــالء املخــدرات، حســبما ورد يف اإلعــالن وخطــة العمــل مل مبكافحــة ب
األفريقـية املـتعلقني مبكافحـة إسـاءة اسـتعمال املخـدرات واالجتـار غـري املشروع هبا يف                   

، الـــيت ٢٠٠٦-٢٠٠٢أفريقـــيا، ويف خطـــة العمـــل ملكافحـــة املخـــدرات يف أفريقـــيا،  
، ويف تقريـــر ٢٠٠٢مـــايو / أيـــار١١ ديفـــوار، يف اعـــتمدت يف ياموســـوكرو، كـــوت

األمـني العـام ملنظمة الوحدة األفريقية عن املؤمتر الوزاري بشأن مكافحة املخدرات يف           
 أفريقيا؛

إن االجتـــار بالقنـــب وتعاطـــيه يظـــل هـــو الشـــاغل الرئيســـي للـــبلدان   )ب"(  
ات املتساهلة والسياس. األفريقـية، إذ يـتهدد أمـن اجملـتمع وصـحته ونسيجه االجتماعي         

يف معاجلـة مشـكلة القّنـب، مـثل املبادرات االفرادية الرامية إىل تغيري تصنيف القّنب أو                
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ومع . عـدم تصـنيفه، تـنطوي عـلى رسائل خاطئة وتقوض جهود احلكومات األفريقية             
أن عـــدة بلـــدان أفريقـــية ختصـــص مـــوارد شـــحيحة ملكافحـــة عـــبور املخـــدرات غـــري   

 والكوكايني القاصدة إىل أوروبا وأمريكا الشمالية،     املشـروعة، مـثل شـحنات اهلريوين      
ُيـرى أن الشـواغل األفريقـية إزاء آثـار القّنـب الضـارة يف الـبلدان األفريقـية مل حتـظ مبــا          

ويف هــذا الصــدد، ُيــرى أن السياســات املتســاهلة الــيت  . تســتحقه مــن أولويــة االهــتمام
ط اجلهــود الرامــية إىل  اعــتمدها بعــض الــبلدان إزاء القّنــب تســهم يف تقويــض وتثبــي      

 التصدي ملشكلة املخدرات؛

إن املنشـطات األمفيتامينـية أخـذت تصـبح شاغال رئيسيا، وخصوصا        )ج"(  
ومــن مث ينــبغي إعطــاء أولويــة أعــلى ملشــكلة صــنع املنشــطات        . يف أفريقــيا اجلنوبــية 

األمفيتامينــية بصــورة غــري مشــروعة واالجتــار هبــا وتعاطــيها، كمــا ينــبغي دعــم اجلهــود  
 الرامية إىل التوعية باملشكلة، واىل مكافحة الصنع غري املشروع هلذه املنشطات؛

ينـبغي للحكومات، إثباتا اللتزامها السياسي، أن تنشئ أجهزة إلنفاذ           )د"(  
قوانـني املخـدرات أو تعـزز القـائم مـنها فـتزودها بـاملوارد املالية والبشرية الالزمة لشن                   

كما ينبغي توفري قدر أكرب . ت االجتار باملخدراتمحلـة مسـتدمية وصـادقة ضـد تنظيما      
 من احلوافز ملوظفي أجهزة إنفاذ القوانني؛

ــروع       )ه"(   ــري املشــ ــار غــ ــة االجتــ ــلى ملكافحــ ــة أعــ ــاء أولويــ ــبغي اعطــ ينــ
بالكيمـياويات السـليفة يف أفريقـيا، ولتنفـيذ األحكـام املتعلقة مبراقبة السالئف، الواردة           

م املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخدرات              مـن اتفاقـية األمـ      ١٢يف املـادة    
 ومــع أن هــناك قلقــا مــن اتســاع نطــاق تســريب الكيمــياويات    )٢(.واملؤثــرات العقلــية

ونيجرييا وجنوب  . السـليفة إىل أفريقـيا، فإن املعلومات املتاحة عن هذا االجتاه حمدودة           
ــبلدان الرئيســيان اللــذان لديهمــا مــرافق جلمــع    ــيانات الالزمــة لرصــد  أفريقــيا مهــا ال  الب

 ."الكيمياويات السليفة
  

مسامهة الدورة السابعة والثالثني للجنة الفرعية املعنية باالجتار غري           -ثالثا  
  املشروع باملخدرات واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط        

 ذات الصلة       قررت اللجنة الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع باملخدرات واملسائل                                  -٥
يف الشرقني األدىن واألوسط، يف دورهتا السابعة والثالثني، أن تعرض على اجلزء الوزاري                                            

 )٣(:املسائل التالية، حسبما وردت يف تقريرها                        



 

 4 
 

 E/CN.7/2003/7/Add.1 

إن احلالـة يف أفغانسـتان، وخصوصـا زراعـة خشـخاش األفـيون غـري املشروعة                  -٢٣" 
ما، تعد هتديدا رئيسيا للدول     عـلى نطـاق واسـع، وانـتاج األفيون واهلريوين واالجتار هب           

وبالتايل فانه ينبغي للمجتمع الدويل أن يويل درجة عالية         . األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية      
مـن األولويـة للقضـاء عـلى الـزراعة غري املشروعة، دعما للتصميم الواضح الذي أبدته                 

ة حكومـة أفغانسـتان لتحقـيق ذلـك اهلدف كجزء من مرحلة اعادة إعمار قطاع التنمي      
اضـافة إىل ذلـك، ينـبغي توفـري أسـباب الرزق املشروعة للمزارعني من خالل                 . الريفـية 

وينــبغي هلــذه الــربامج اخلاصــة باستئصــال  . اســتثمار مســتدام يف بــرامج التنمــية الــبديلة 
الفقـر أن تكـون مصـحوبة بـتدابري إلنفـاذ القوانـني بفعالـية بشأن املتعاملني باملخدرات                  

صــر هــام آخــر يتمــثل يف انشــاء مؤسســات كفــؤة ملراقــبة        ومثــة عن. واملــتاجرين هبــا 
املخـدرات واجلـرمية عـلى الصـعيدين الوطـين والـريفي مـن أجـل ضـمان سيادة القانون                

 .واألمن يف خمتلف أحناء البلد

ــتعاون        -٢٤"  ــر ألفغانســتان جيــب أن يكــون مصــحوبا بتحســني ال ــم املباش إن الدع
راهتـــا، وخصوصـــا مجهوريـــة ايـــران  االقلـــيمي والعابـــر لـــلحدود بـــني أفغانســـتان وجا 

فهـذا الـتعاون ضروري للتصدي لالجتار       . االسـالمية وباكسـتان ودول آسـيا الوسـطى        
ويطلب إىل مكتب  . بـاملخدرات ومـا يتصـل بـه مـن أنشـطة اجلـرمية املـنظمة يف املنطقة                 

ــأن     ــتراتيجية بشـ ــيذ اسـ ــتباقي يف تنفـ ــدور اسـ ــنهض بـ ــتان أن يـ اليوندســـيب يف أفغانسـ
مية، وخباصـة يف دعـم جهـود التنمية البديلة املوجهة حنو بلوغ اهلدف          املخـدرات واجلـر   

الطويـل األجـل املتمثل يف القضاء على زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة، وذلك              
 .بالتشاور مع الدول األعضاء والسلطات األفغانية

ترب أمـا خبصوص القّنب فإن السياسات املتساهلة اليت تعتمدها بعض البلدان تع        -٢٥" 
متناقضـة نصـا وروحـا مـع املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـدرات، وخصوصـا االتفاقية                   

 ومجــيع األطــراف يف االتفاقــية مدعــوة للوفــاء  )٤(.١٩٦١الوحــيدة لــلمخدرات لســنة 
 .بالتزاماهتا التعاهدية، واالمتناع عن اختاذ التدابري اليت تضعف أهدافها

ة عن التزامها الشديد بالتصدي ملشكلة      وتعـرب الـدول أعضـاء اللجـنة الفرعـي          -٢٦" 
ــاهدات الدولــية ملراقــبة املخــدرات       وتــرى أن هــذه  . املخــدرات، وتنفــيذ أحكــام املع

ويــبدي أعضــاء اللجــنة الفرعــية معارضــتهم   . املعــاهدات توفــر اطــارا للــتعاون الــدويل  
للمــبادرات الرامــية إىل اضــفاء الطــابع الشــرعي عــلى القنــب، وهــو املخــدر الرئيســي     

ويعتـربون أن املـبادرات الرامية   . عاطى يف بلـدان املـنطقة، أو إىل عـدم جتـرمي تعاطـيه          املـت 
إىل الـتوقف عـن معاقـبة تعـاطي القنـب سـيكون هلـا مـردود عكسي، وقد تكون ايذانا             
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بعملــية تــؤدي، يف املــدى الطويــل، إىل تقويــض الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة مجــيع    
 .أنواع العقاقري غري املشروعة

ذا، وينـبغي لكافة الدول األعضاء أن تبذل جمهودا استثنائيا ملراقبة السالئف       هـ  -٢٧" 
مـن خـالل تنفـيذ عملـييت توبـاز وبريبـل، أي مـن خـالل الـربامج الدولـية بشـأن اقتفاء                        

فال تزال كميات كبرية    . مسـار الشـحنات مـن أهنـيدريد اخلـل وبرمنغـنات البوتاسـيوم             
 جتار املخدرات وُتستخدم لصنع اهلريوين      جـدا مـن أهنـيدريد اخلـل ال جتـد طـريقها إىل             

 ."يف أفغانستان
  

مسامهة االجتماع الثاين عشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ        -رابعا  
  قوانني املخدرات يف أمريكا الالتينية والكاريبـي         

ت يف  قـرر االجـتماع الـثاين عشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرا              -٦
أكــتوبــر / تشــريـن األول١٨ إىل ١٥أمــريكا الالتينــية والكــاريـيب، الــذي عقــد يف لــيما مــن       

 )٥(:، أن يعرض على اجلزء الوزاري املسائل التالية، حسبما وردت يف تقرير االجتماع٢٠٠٢

 ميــثل االجتــار بالعقــاقري االصــطناعية وتعاطــيها،  .العقــاقري االصــطناعية )أ( -٣٥" 
ــيما املي وال ــتامني  ســ ــا باســــم  MDMA(ثــــيلني ديوكســــي ميتامفيــ ، املعــــروف عمومــ

وينبغي أن تعطى . ، مشـكلة مـتزايدة يف مـنطقة أمـريكا الالتينية والكاريـيب     )إكستاسـي 
أولويـة أعـلى للتصـدي لصـنع العقـاقري االصـطناعية واالجتار هبا وتعاطيها على حنو غري          

اه وتشــجيع مــزيد مــن  وهــناك حاجــة ملــزيد مــن الدعــم لدراســة هــذا االجتــ  . مشــروع
 التعاون الدويل للتصدي له؛

ــدة  )ب"(   ــدة    .مســالك التهريــب اجلدي ــنطقة نشــوء مســالك جدي  تشــهد امل
وممـا يـثري القلـق بصفة خاصة التهريب    . للتهريـب إضـافة إىل املسـالك اجلويـة التقلـيدية          

املــتزايد لــلمخدرات عــن طــريق الــبحر حــول إكــوادور وبــريو وكولومبــيا والكــاريـيب    
وال بـد مـن زيـادة الـتعاون فـيما بـني سـلطات إنفـاذ القوانني وتقدمي                   . وب القـارة  وجـن 

 الدعم الدويل هلذا التعاون ملواجهة هذا اخلطر املتنامي؛

بـناء على مبدأ تقاسم املسؤولية، ينبغي أن جتد البلدان          . خفـض الطلـب   ) ج"(  
لة العقــاقري غــري الــيت تنــتج املخــدرات والــبلدان الــيت تســتهلكها حلــوال مــتكاملة ملشــك 

وينـبغي أن تواصـل البلدان املتقدمة النمو اختاذ االجراءات الالزمة ملكافحة            . املشـروعة 
الطلـب عـلى املخـدرات بـني سـكاهنا وأن تقـدم مـزيدا مـن املساعدة للتنمية البديلة يف                
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ويشـار يف هـذا الصـدد، إىل أن السياسـات املتسـاهلة يف بعض البلدان                . بلـدان اإلنـتاج   
سـتهالك احملـلي للعقـاقري، وال سـيما القنـب، تقـوِّض اجلهـود الـيت تـبذهلا بلدان                    جتـاه اال  

أخـرى لتقلـيل العـرض وميكـن أن يكـون هلـا أثـر هـدَّام على اجلهود الرامية إىل التغلب                 
 على املشكلة العاملية للمخدرات؛

ــوارد )د"(   ــوارد       . امل ــن شــح امل ــنطقة م ــني يف امل ــاذ القوان ــزة إنف ــاين أجه تع
وهــناك حاجــة إىل مــوارد إضــافية    .  للــنهوض بأنشــطة مكافحــة املخــدرات   الالزمــة

لــتمكني ســلطات إنفــاذ القوانــني مــن التصــدي لالجتاهــات الســريعة الــتغري يف االجتــار    
وال بــد مــن زيــادة االلــتزام . بــاملخدرات يف املــنطقة واىل مــزيد مــن إجــراءات التنســيق
امج فعالة بشأن منع احملاصيل    والدعـم عـلى الصـعيدين الوطـين والـدويل لالضطالع برب           

 ."غري املشروعة والقضاء عليها وحتقيق التنمية البديلة
  

مسامهة االجتماع السادس والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية         -خامسا 
  بإنفاذ قوانني املخدرات يف آسيا واحمليط اهلادئ     

ــية     -٧ ــية بإنفــاذ قوانــني  قــرر االجــتماع الســادس والعشــرون لرؤســاء األجهــزة الوطن املعن
/  تشــرين الــثاين١٥ إىل ١١املخــدرات يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، الــذي عقــد يف بــانكوك مــن  

ــر       ٢٠٠٢نوفمــرب  ــية، حســبما وردت يف تقري ــوزاري املســائل التال ــلى اجلــزء ال ــرض ع ، أن يع
 )٦(:االجتماع

ازات    بتقييم إجن      ٢٠٠٣من املهم أن تقوم الدول األعضاء يف عام                        [...] -٣٥"  
اجملتمع الدويل منذ انعقاد الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة بناء على هنج                                        
شامل ومتوازن ومتعدد التخصصات ووفقا ملبدأ تقاسم املسؤولية على النحو                                       
املنصوص عليه يف اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا                                       

ومن املسلَّم به         . هة مشكلة املخدرات العاملية معا           االستثنائية العشرين املخصصة ملواج               
أن تقدما كبريا قد أحرز يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف تنفيذ غايات وأهداف                                                 
الدورة االستثنائية العشرين، وال سيما يف جماالت إنفاذ القوانني والتعاون القضائي،                                                

 حاجة ألن يعيد             بيد أن هناك       . والتنمية البديلة، وخفض الطلب على املخدرات                   
الوزراء تأكيد التزامهم السياسي والعملي على السواء لتعزيز هذه األهداف لكي                                        

 .يتسىن إحراز مزيد من التقدم والتغلب على عدد من التحديات                                 

مـن املهم أن تتخذ البلدان مزيدا من  . تدابـري تعزيـز الـتعاون القضـائي       )أ( -٣٦" 
شــريعات وإجــراءات وتعزيــزها لتيســري اإلجــراءات إلقامــة عالقــات تعاهديــة ووضــع ت
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الــتعاون القضــائي بــني الــبلدان، وال ســيما يف جمــاالت تســليم اجملــرمني، واملســاعدة         
وكـــثريا مـــا يـــؤدي اخـــتالف . القانونــية املتـــبادلة، وتدابـــري التصـــدي لغســـل األمــوال  

مل املتطلـبات القانونـية واإلجرائـية وغـياب العالقـات الـتعاهدية إىل إعاقـة التعاون الكا               
ومبـا أن اجلماعـات اإلجرامـية الدولـية تعمل عرب احلدود الوطنية، فينبغي              . بـني الـبلدان   

لـلحكومات أن تـتخذ تدابـري تكفـل متكّـن أجهـزة إنفـاذ القوانني من التعاون على حنو               
 أفضل يف مكافحة االجتار باملخدرات؛

ــار باملنشــطــات ا . املنشــطـات األمفيتامينــيــة )ب"(   ألمفيتامينــيــة ميــثــل االجتــ
وســالئفها وتعاطــيها مصــدر قلــق كــبري يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ بســبب تــزايد  

وينبغي أن تعطي احلكومات مزيدا من األولوية والدعم        . حجـم هـذا االجتار والتعاطي     
وينبغي . جلهـود مكافحـة صـنع هذه املواد واالجتار هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع              

الء املـتابعة الكافـية للمبادرات وخطط العمل اإلقليمية اليت تعاجل     للـبلدان أن تضـمن إيـ      
 هذه املشكلة؛

إن صــنع اهلريويــن والكــيماويات الســليفة املســتخدمة يف     . اهلريويــن )ج"(  
. صــنعه واالجتــار هبــا وتعاطــيها أمــر ال يــزال يشــكل مصــدر قلــق كــبري لــبلدان املــنطقة  

ويل للمســاعدة يف اجلهــود الــيت تــبذهلا وهــناك حاجــة ملــزيد مــن الدعــم مــن اجملــتمع الــد
 سلطات إنفاذ القوانني يف التصدي هلذه املشكلة؛

ينـبغي لـلحكومات أن تواصـل دعـم مشـاريع التنمية            . التنمـية الـبديلة    )د"(  
الـبديلة يف املـنطقة مـن أجـل احلـد مـن احملاصـيل غري املشروعة والقضاء عليها، وذلك،              

 استبدال احملاصيل واستئصاهلا؛على سبيل املثال، عن طريق تدابري 

ــوارد )ه"(   ــية       . امل ــدرات العمليات ــناء الق ــوارد لب ــن امل ــزيد م ــناك حاجــة مل ه
ــية أكــرب    وحتــتاج . ألجهــزة إنفــاذ القوانــني ملكافحــة اجلــرائم املــتعلقة بــاملخدرات بفعال

أجهــزة إنفــاذ القوانــني، بصــفة خاصــة، إىل حتديــث قدراهتــا التقنــية مــن خــالل حتســني  
راقـبة اإللكترونـية ومعـدات االتصـال، عـلى سـبيل املـثال، مـن أجل مواكبة                  معـدات امل  

وســيكون توفــري مــثل هــذه . الــتطور الــتقين املــتزايد لــدى مجاعــات االجتــار بــاملخدرات
 ."املوارد شاهدا على التزام احلكومات سياسيا مبكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها
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  احلواشي 
)١( UNDCP/HONLAF/2002/5 ٣٢، الفقرات) ه(-)أ.( 

الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات الوثائق  )٢(
منشورات األمم  (، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٥العقلية، فيينا، 

 ).A.94.XI.5املتحدة، رقم املبيع 
)٣( UNDCP/SUBCOM/2002/5٢٧-٢٣ ، الفقرات. 

 .٧٥١٥، رقم ٥٢٠ اجمللد سلسلة املعاهدات،األمم املتحدة،  )٤(
)٥( 

UNDCP/HONLAC/2002/5 د(-)أ (٣٥، الفقرات.( 

)٦( UNDCP/HONLAP/2002/5 ٣٦ و٣٥، الفقرات) ه(-)أ.( 
  

 _________________ 


