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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥- ١١فيينا، 
  من جدول األعمال) ب (٦البند 

 تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل 
 بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 

 : ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
        خفض العرض والتدابري ذات الصلة

      منقَّحر مشروع قرا): دة القومياتاملتعدِّ- دولة(إكوادور وبوليفيا     
  خطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة متابعة     

ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية فيما يتعلق بوضع استراتيجيات 
منتجات التنمية نتجات التنمية البديلة، مبا فيها مبخاصة طوعية  تسويق ألدوات

      البديلة الوقائية
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  

ــا    ــضع يف اعتباره ــسنة    أحكــاَمإذ ت ــدة للمخــدِّرات ل ــة الوحي ــصيغتها ١٩٦١ االتفاقي  ب
واتفاقيــة األمــم  )٢(١٩٧١اتفاقيــة املــؤثِّرات العقليــة لــسنة و )١(١٩٧٢ املعدَّلــة بربوتوكــول ســنة

  )٣(،١٩٨٨ املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف
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 االلتزامات املبيَّنة يف اإلعالن الـسياسي الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف                وإذ تستذكر   
واإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب             )٤(دورهتا االستثنائية العشرين،  

، ٢٠٠٩دين يف عـام     املعتمَـ  )٥(ملخدِّرات العاملية، استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة ا     
مــن خطــة العمــل، الــيت ُدعيــت فيهــا الــدول األعــضاء إىل إعــداد ) ب (٤٩مبــا يف ذلــك الفقــرة 

استراتيجيات مّتسقة مع األطر القانونية الداخلية، تشمل االسـتفادة مـن اخلـربات الفنيـة احملليـة،         
أجـل اسـتحداث منتجـات ُتـستمّد مـن بـرامج            وبناء القـدرات ومهـارات تنظـيم املـشاريع، مـن            

اإلنتــاج املــضاف القيمــة،  دة بنــاًء علــى الطلــب يف الــسوق وعلــى سالســلالتنميــة البديلــة احملــدَّ
وكــذلك هتيئــة أســواق مــضمونة ومــستقّرة ُتتــاح فيهــا أســعار منــصفة للمنــتجني، وفقــاً لقواعــد 

وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة، مبـا فيهـا الطـرق،            التجارة الدولية، مبا يف ذلـك تـوفري الـبىن التحتيـة الالزمـة               
وإنشاء رابطات للمزارعني، واالستفادة من أنظمة التسويق اخلاصـة، مثـل األنظمـة الـيت تـستند              

  إىل مبادئ التجارة املنصفة والتجارة يف املنتجات العضوية،
متابعــة " واملعنــون ٢٠١٢مــارس / آذار١٦خ ، املــؤر٥٥/٨َّقرارهــا داً وإذ تؤكّــد جمــدَّ  
ــة ملواجهــة مــشكلة      خطــة ــة ومتوازن ــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل  العمــل بــشأن التعــاون ال

املخدِّرات العاملية فيما يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات ألنظمـة تـسويق خاصـة للتنميـة البديلـة، مبـا                     
  ، "فيها التنمية البديلة الوقائية

، حيثمـا تكـون مناسـبة      ئيـة  أنَّ التنمية البديلـة، مبـا يف ذلـك التنميـة البديلـة الوقا              وإذ ترى   
 بـصورة كـبرية    احلـدِّ تشكّل سياسة دولية قائمة على مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة وتسعى إىل            

األنــشطة غــري املــشروعة ذات الــصلة  ومنــع والقــضاء عليهــا زراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة  مــن 
ضـة لألنـشطة غـري      بلـدان املعرَّ  رة مـن هـذه املـشكلة وال       املتـأثِّ  البلـدان    يفمبشكلة املخدِّرات العامليـة     

  ،املشروعة
 ضــرورة تعزيــز تــدابري التعــاون الــدويل وجتديــدها للــتمكّن مــن   وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

  كة ملشكلة املخدِّرات العاملية،احملرِّرة املتغيِّالتصدِّي بفعالية للقوى 
 والتنميــة بــشأن بــرامج ومــشاريع التنميــة البديلــة خــتم  أنَّ مــن شــأن وضــع وإذ تــدرك  

  البديلة الوقائية أن يعزِّز فعاليتها، 

                                                         
 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ )4(  
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املؤمتر الدويل الرفيـع املـستوى بـشأن التنميـة البديلـة الـذي              ب مع التقدير  وإذ حتيط علماً    
 بـإعالن ليمـا بـشأن       بوإذ ترحِّـ   ،٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦ إىل   ١٤انعقد يف ليما من     

  )٦(لدولية بشأن التنمية البديلة،التنمية البديلة، مبا فيه املبادئ اإلرشادية ا
الذي قدَّمته إكوادور واملقتـرح الـذي عّممتـه          اإليضاحي   العرَض تضع يف اعتبارها  وإذ    

خالل الدورة السادسة واخلمسني للجنة ويف حمافل أخرى بشأن مـا تـضطلع بـه مـن جهـود يف                  
  جمال التنمية البديلة الوقائية،

ن تــستطلع، مبــا يتماشــى مــع القواعــد     أىل الــدولَ األعــضاء املهتمــة إ   تــدعو  -١  
 الــسارية، وبالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات الدوليــة املعنيــة واملؤســسات املاليــة الدوليــةالتجاريــة 

الدولية والـشركاء يف القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين وسـائر اجلهـات املهتمـة، فـرص التعـاون                      
شأن أدوات تـسويق طوعيـة      الدويل لتوسيع نطاق جهودهـا علـى صـعيد وضـع اسـتراتيجيات بـ              

  خاصة مبنتجات التنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية؛ 
ــ  -٢   املعنيــة، وال ســيما منظمــة التجــارة   األعــضاء واملنظمــات الدوليــة  الــدولَ دعوت
ــة،  ــة إىل مواصــلة التحــاور وتبــادل        والعاملي ــائر اجلهــات املهتم ــاع اخلــاص وس الــشركاء يف القط

قترحات بشأن أدوات التسويق الطوعية يف جمال التنميـة البديلـة، مبـا يف ذلـك التنميـة                  اخلربات وامل 
وتـدعوهم إىل النظـر     ،  ذات الـصلة  ربامج  الـ نتجـات   خـاص مب  خـتم   البديلة الوقائية، ومن ذلك مثال      

ــسألة      ــشأن هــذه امل ــة ب ــة عمــل دولي ــور يف إطــار حلق ــة  ،يف هــذه األم ــضيفها حكوم  ســوف تست
  إكوادور يف كيتو؛ 

 مبقتــرح حكومــة إكــوادور استــضافة حلقــة عمــل دوليــة، بالتــشاور مــع  بترحِّــ  -٣  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من أجل مواصلة احلوار للنظـر يف اسـتراتيجيات               
ومشاريع جتريبية ممكنة بشأن األدوات الطوعية لتسويق منتجـات التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا حيثمـا                   

  .ا منتجات التنمية البديلة الوقائيةكان ذلك مناسب
 

                                                         
 .E/CN.7/2013/8مرفق الوثيقة  )6(  


