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    والعشرون لرؤساء األجهزة الوطنيةالثايناالجتماع 
 ، أفريقيااملخدراتاملعنية بإنفاذ قوانني    

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩- ٢٥، أكرا
   من جدول األعمال٩البند 

          اعتماد التقرير
     مشروع التقرير  

 )سرياليون (سولومون كولكر: راملقرِّ
    

    إضافة    
     انب األفرقة العاملةالنظر يف املواضيع من ج  
  إذكاء وعي موظفي إنفاذ القانون يف املنطقة وتدريبهم وبناء قدراهتم ): ب(املوضوع     

     من أجل التصّدي لالجتار باملخّدرات بنجاح
، وأبــدى لــدى نظــره يف ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٢٧عقــد الفريــق العامــل جلــستني يف  -١

 :املوضوع قيد االستعراض املالحظات التالية

تتطلب تدابري إنفاذ القانون الفعالة الرامية إىل التـصدي لالجتـار غـري املـشروع                 )أ(  
 من التعاون بني مجيـع األجهـزة   باملخدِّرات يف مجيع املطارات الدولية يف املنطقة األفريقية مزيداً     

  العاملة يف هذه املناطق احلدودية اجلوية؛
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أجهـزة  ( األجهزة املعنية بإنفـاذ القـانون        ال يزال يتعيَّن اختاذ تدابري للتعاون بني        )ب(  
يف جمال تبادل املعلومات أو تنسيق تنفيذ العمليـات يف العديـد مـن     ) اجلمارك واهلجرة والشرطة  
  املطارات الدولية يف أفريقيا؛

ــل       )ج(   ــرامج مث ــن خــالل ب ــة م ــساعدة الدولي ــشروعإنَّ امل ــني    م ــصال ب ــبل االت ُس
ــارات ــدِّرا املطـ ــادرة  للمكتـــب املعـــين باملخـ ــة ومبـ ــستربدج" ت واجلرميـ ــاد األورويب، " ويـ لالحتـ

واملــساعدة الثنائيــة املباشــرة بــني الــدول، ترفــد علــى حنــو إجيــايب قــدرة ســلطات إنفــاذ القــانون    
  األفريقية على التصدي لالجتار باملخدِّرات؛

ــسطاً     )د(   ــا ق ــة أفريقي ــد واجهــت منطق ــة    كــبرياًلق ــن التحــديات يف جمــال مراقب  م
مـن ذلـك االجتـار بـاهلريوين مـن جنـوب شـرقي آسـيا، واالجتـار بالكوكـايني عـرب                   املخدِّرات، و 

يـة  احمليط األطلسي، وعدم االستقرار الناجم عن قدوم كارتيالت املخـدِّرات مـن أمريكـا الالتين              
 دول املنطقـــة ال تـــزال تواجـــه مـــشاكل هامـــة تتعلـــق بـــالفقر إىل خلـــيج غينيـــا، إضـــافة إىل أنَّ

  ؛ الصراعاتوواألوضاع االقتصادية 
ات األمفيتامينية وتعاطيها وتزايـد الـشواهد علـى صـنعها يف غـرب              نّشط امل عدُُّت  )ه(  

  أفريقيا من شواغل السلطات األفريقية؛
ــدداً    )و(   ــة ع ــدول األفريقي ــصنع    تواجــه ال ــصديها ل ــشتركة يف ت ــن التحــديات امل  م

ــّشطامل ــة، ومــن ذلــك ضــعف التــشريعات أو عــدم وجودهــا،    ن وتــسريب املــواد ات األمفيتاميني
الكيميائية من جانب شركات حاصلة على تصاريح رمسية، وقدرة األفراد علـى اسـترياد املـواد                

 باآلثـار اخلطـرة والـسامة    عرفـة النـاس   مالكيميائية، وبيع السالئف الكيميائية يف األسواق، وقلـة         
  .ات األمفيتامينيةنّشطاملرتبطة بصنع امل

  :تنتاجات التاليةوخلص الفريق العامل إىل االس -٢
 الذي ينفذه املكتب املعـين باملخـدِّرات        ُسبل االتصال بني املطارات   إنَّ برنامج     )أ(  

يف املخـدِّرات   اعتـراض    شأنبـ واجلرمية، والذي يدعم إنشاء فرق عمـل مـشتركة بـني األجهـزة              
وشــبكات املطــارات الدوليــة يف أفريقيــا، ومــن مثّ الــربط فيمــا بينــها وربطهــا بقواعــد البيانــات   

، هـو   لمنظمـة العامليـة للجمـارك     لإلنتربـول و  ل ، التابعـة  إنفـاذ القـوانني   بـشأن   االتصاالت الدولية   
  مبادرة قيِّمة ستعزِّز قدرات اعتراض املخدِّرات عند هذه احلدود الدولية؛

تـشجيع  ل من اجلهـود ل    ذا ُبذل مزيد  إميكن زيادة فعالية إنفاذ قوانني املخدِّرات         )ب(  
ل املعلومـات واالسـتخبارات بـني الـدوائر علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل، وإذا قـام             تبادعلى  
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كبار مديري هذه الدوائر بتشجيعها على اّتباع هنج اسـتخبارايت تعاضـدي يف مكافحـة االجتـار                
  باملخدِّرات؛

ة إىل توعيــة املــوظفني املعنــيني مبراقبــة احلــدود علــى اخلطــوط   مثــة حاجــة ملحَّــ  )ج(  
ل موظفي الـدوائر اجلمركيـة، بـاخلطر الـذي ميثلـه الوصـف غـري الـصحيح للـسالئف                    األوىل، مث 

ــادل املعلومــات املتعلقــة باألســاليب املتَّبعــة يف       ــة علــى تب ــسلطات املعني ــة، وتــشجيع ال الكيميائي
  حماوالت التسريب املكتشفة؛ 

تواجه سلطات إنفاذ القانون مسائل أمنية هامة عند االضطالع بعمليات تتعلـق     )د(  
مبختربات سرية، ومنها االفتقار إىل فهم عام ملـا تنطـوي عليـه العمليـات الكيميائيـة بطبيعتـها مـن         

الشخـصية مثـل     أخطار انفجار، والتراكم اخلطري للغـازات الـسامة واالفتقـار إىل املعـدات الواقيـة              
  . الوقاية من الغازات وأجهزة التنفس ومالبس احلماية وكاشفات الغازات السامةأقنعة
إذكـاء وعـي مـوظفي إنفــاذ    " فيمـا خيـص املوضــوع املعنـون     التوصـيات التاليـة  وقُـدِّمت  -٣

 ":رات بنجاحالقانون يف املنطقة وتدريبهم وبناء قدراهتم من أجل التصّدي لالجتار باملخدِّ

ومـــات علـــى أن تـــدعم بنـــشاط مبـــادرة املكتـــب املعـــين ينبغـــي تـــشجيع احلك  )أ( 
 وأن تنشئ فرق العمـل املـشتركة املعنيـة          ُسبل االتصال بني املطارات   بشأن  باملخدِّرات واجلرمية   

 مــن اســتراتيجيتها الوطنيــة بــاعتراض املخــدِّرات يف مطاراهتــا الدوليــة، باعتبــار كــل ذلــك جــزءاً
  رات واجلرائم العابرة للحدود؛ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدِّ

ينبغي للحكومات أن تستعرض مدى تـدريب سـلطاهتا املعنيـة بإنفـاذ القـانون                 )ب(  
ات نـّشط ن من التصدي لألخطـار الـيت تطرحهـا امل   ومدى جتهيزها باملعدات واستعدادها، للتمكّ    

  ة وصنعها على حنو غري مشروع؛ياألمفيتامين
هتا املعنيـة مبراقبـة املـواد الكيميائيـة بالتـسجُّل           ينبغي للحكومات أن تلـزم سـلطا        )ج(  
ره الـذي تـوفّ   ) بـن أوناليـن    (اإلشعارات الـسابقة للتـصدير باالتـصال احلاسـويب املباشـر          يف نظام   

اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات، وبدعمه واملشاركة النشيطة فيه، للتمكن مـن تأكيـد مـشروعية               
  .ية على سالئف كيميائيةاألطراف التجارية ومعامالهتا املنطو

    
عرض إيضاحي مقدَّم من شعبة الشرطة التابعة ملكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية     

    يف إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم
شـعبة الـشرطة    من جدول األعمـال، قـدَّم ممثـل         ) ج( ٥إثر مناقشة الفريق العامل للبند        -٤

ــانون   ــة ملكتــب ســيادة الق ــةاألمناملؤســسات  والتابع ــات حفــظ  األمــم املتحــدة ل  يف إدارة ي عملي
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 بشأن الربنامج الذي تنفذه شـعبة الـشرطة لبنـاء قـدرات دوائـر الـشرطة                  إيضاحياً  عرضاً السالم
ــسالم ال    ــظ ال ــات حف ــة يف عملي ــسالم      ١٢  العامل ــظ ال ــات حف ــا إدارة عملي ــشرف عليه ــيت ت  ال

وأبلـغ املتحـدث    . إدارة الـشؤون الـسياسية    ليهـا    الـيت تـشرف ع     ٧  الوالبعثات الـسياسية اخلاصـة      
اجملتمعني باجملـاالت الـيت جيـري فيهـا تـدريب الـشرطة والـدعم العمليـايت واجملـاالت ذات الـصلة             
للمساعدة التقنية اليت تقدِّمها إدارة عمليات حفظ السالم يف إطـار واليتـها، مبـا يـشمل دورهـا       

حدات معنية باجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة يف           يف مساعدة الدول املضيفة على إنشاء وتشغيل و       
  .مبادرة ساحل غرب أفريقيااألجهزة املتعددة املشاركة يف 

 


