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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥- ١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٧َّالبند 

   يما يتعلق باالجتار باملخدِّرات،الوضع العاملي ف
        وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة

      مشروع قرار:  وكوت ديفوار**إيرلندا    
 املخدِّراتاالجتار غري املشروع بى مكافحة تعزيز التعاون الدويل عل  

    وسائر األنشطة اإلجرامية املتصلة باملخدِّرات يف غرب أفريقيا
 ،خدِّرات جلنة املإنَّ 

لــة  بــصيغتها املعد١٩٦١َّ لــسنة مخــدِّراتأحكــام االتفاقيــة الوحيــدة لل   تــستذكر إذ  
 )٢(،١٩٧١ العقليـة لـسنة      راتؤثِّواتفاقية امل ،  ٣٥ وخصوصاً مادهتا    )١(،١٩٧٢بربوتوكول سنة   

 لــسنة العقليــة ؤثِّرات واملــخــدِّراتواتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف امل
مـــة عـــرب الوطنيـــة  وكـــذلك أحكـــام اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّ)٣(،١٩٨٨

                                                         
  * E/CN.7/2013/1.  
 .هي أعضاء يف االحتاد األورويبنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، اليت  **  

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )2(  

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
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 وســائر الــصكوك )٥(حــة الفــساد، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف)٤(،والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا
  الدولية ذات الصلة،

اإلعــالنَ الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب     أيــضاً وإذ تــستذكر  
آخـذة يف احلـسبان مبـدأ        )٦( العامليـة،  خـدِّرات استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة امل         

 ،املسؤولية العامة واملشتركة

ــا  أنَّ ثبــوتإزاء  الــشديدوإذ يــساورها القلــق   منطقــة عبــور رئيــسية  هــي غــرب أفريقي
 مـن أمريكـا الالتينيـة       القادمـة الكوكايني  شحنات  لشحنات املخدِّرات غري املشروعة، وال سيما       

  . بصفة خاصة أوروبا مع ما لذلك من تأثري سليب على األسواق الدولية،واملوجَّهة إىل
، بــشأن متابعــة تــدابري  ٢٠١٢ارس مــ/ آذار١٦ املــؤرَّخ ،٥٥/٩قرارهــا  وإذ تــستذكر  

  دعم الدول األفريقية يف جهودها الرامية إىل التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية،
، الذي دعت فيـه     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤ املؤرَّخ   ،٥١/١٨قرارها   أيضاً وإذ تستذكر   

ريقيـا  الدولَ األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل تكثيف جهودهـا لـدعم دول غـرب أف               
مــارس / آذار١٢ املــؤرَّخ ٥٣/٨ وقرارهــا  مــن مــشكلة االجتــار باملخــدِّرات،   األكثــر تــضّرراً 

الذي أقرَّت فيه بأمهية تعزيز التعاون الدويل وعـرب اإلقليمـي واإلقليمـي علـى مواجهـة                 ،  ٢٠١٠
  مشكلة املخدِّرات العاملية ومكافحة سائر األنشطة اإلجرامية املتصلة باملخدِّرات،

-٢٠١٣(خطة عمل االحتاد األفريقي بشأن مكافحـة املخـدِّرات           باعتماد   بحِّوإذ تر   
قـد يف أديـس أبابـا    يف مؤمتر وزراء االحتاد األفريقي املعين مبكافحة املخـدِّرات الـذي عُ        ) ٢٠١٧

أحرزتـه الـدول    التقـدُّم الـذي     ب وإذ تقـرُّ     ،٢٠١٢ر  أكتوب/األول تشرين   ١٢ إىل   ٨ الفترة من    يف
 جمديـة  مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، وإذ تؤكِّـد جمـدَّداً أمهيـة وجـود بـرامج                   جهـة موااألفريقية يف   

  املخدِّرات غري املشروعة،ب االجتارومستدامة للتنمية البديلة هتدف إىل اإلسهام يف مكافحة 
أو تنفِّـذها، مبـا يف      /ُّ بأمهية الربامج دون اإلقليمية اليت تضعها الدول األفريقيـة و          وإذ تقر   
شتراك مع األمم املتحدة، وال سيما مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة،              ذلك باال 

                                                         
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللدات  )4(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ نفسه، اجمللد املرجع )5(  

  ، )E/2009/28 (٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )6(  
 .الفصل األول، الفرع جيم
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ومع االحتـاد األورويب وسـائر الـشركاء الـدوليني، وإذ ترحِّـب علـى وجـه اخلـصوص باإلسـهام                   
  الضخم الذي يقدِّمه صندوق التنمية األورويب دعماً لتنفيذ تلك الربامج،

إزاء التهديدات اخلطـرية الـيت يـشكِّلها االجتـار باملخـدِّرات             وإذ يساورها القلق الشديد     
على الِسلم الدويل واألمن واالستقرار والتنميـة واحلوكمـة يف خمتلـف منـاطق العـامل، وال سـيما                  

  بيساو ومنطقة الساحل على وجه اخلصوص،-يف غرب أفريقيا، ويف غينيا
ــدرك   ــاطق، وال  وإذ ت ــة يف بعــض املن ــشطة اإلرهابي ــساحل،   أنَّ األن ــة ال  ســيما يف منطق

تتلقَّى التمويل أو الدعم بوسائل منها، على سبيل املثال ال احلصر، اسـتعمال عائـدات اجلرميـة،                 
  مبا يف ذلك عائدات زراعة املخدِّرات وسالئفها وإنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع،

 ومكافحـــة إنتـــاج ُّ بـــضرورة اختـــاذ تـــدابري ملنـــع اســـتعمال املخـــدِّرات ومنـــع وإذ تقـــر  
املخدِّرات واالجتار هبا على حنو غـري مـشروع وتـسريب سـالئفها الكيميائيـة، وبأمهيـة مواصـلة                  

  التعاون الدويل بغية حتقيق هذا الغرض،
ــ   ــة    بوإذ ترحِّ ــه هيئ ــذي اختذت ــالقرار ال ــصدد، ب ــذا ال رؤســاء دول وحكومــات  ، يف ه

ــا    ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة واألربعــني،   اجلماعــة االقت ــة احلادي   يفةاملعقــوديف دورهتــا العادي
ــران٢٩ و٢٨ياموســـوكرو يـــومي  ــه / حزيـ ــاء  ٢٠١٢يونيـ ــزام الرؤسـ ، والقاضـــي بتجديـــد التـ

الــسياسي مبكافحــة االجتــار باملخــدِّرات والــدعوة إىل التعجيــل يف تنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة  
 واجلرميـة املنظمـة وتعـاطي املخـدِّرات         للتصدي لتنامي مشكلة االجتار غري املشروع باملخـدِّرات       

، واإليعــاز، بغيــة حتقيــق هــذا الغــرض، إىل جلنــة  ٢٠٠٨يف غــرب أفريقيــا، الــيت اعتمــدت عــام  
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بإعادة تفعيل خطة العمل اإلقليمية على حنو عاجل،

 التنفيـذ الـسريع    اجلماعةَ االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا علـى مواصـلة      عتشجِّ  -١  
ــامي مــشكلة االجتــار غــري املــشروع باملخــدِّرات       ــة للتــصّدي لتن ــال خلطــة العمــل اإلقليمي والفعَّ
واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدِّرات يف غرب أفريقيا، وتطلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                 

لــدول غــرب باملخــدِّرات واجلرميــة مــضاعفة مــا يبذلــه مــن جهــود لــدعم اجلماعــة االقتــصادية    
  ؛أفريقيا عن طريق برناجمه اإلقليمي لغرب أفريقيا

ُّ الـدولَ األعـضاَء، وال سـيما دول املنطقـة، علـى مواصـلة بـذل جهودهـا                  حتث  -٢  
الرامية إىل مكافحة االجتار باملخدِّرات وزيادة تلك اجلهود، وتعزيز التعاون فيمـا بينـها، وعلـى                

 واجلهـات املعنيـة األخـرى علـى العمـل يـداً بيـد           القيام بـصفة خاصـة بتـشجيع أجهزهتـا الوطنيـة          
وتكثيــف تعاوهنــا علــى املــستوى الــدويل مــن أجــل التــصّدي ملــشكلة املخــدِّرات العامليــة وســائر 
األنشطة اإلجرامية املتصلة باملخدِّرات، وتشدِّد يف هذا الصدد على ضرورة تعزيز التعـاون عـرب               
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ــادل     ــانون، وتب ــاذ الق ــزة إنف ــني أجه ــا ب ــوطين فيم ــة،   ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات، وامل  املعلوم
  وخصوصاً يف غرب أفريقيا؛

إىل األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة والـدول األعـضاء               مكتَب تدعو  -٣  
 علــى ، بنــاًءدول اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــاتقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل مواصــلة 

 ؛ود الدول األعضاءها وجهطلبها، من أجل دعم جهود

 مبـــسامهات االحتـــاد األورويب واجلهـــات املاحنـــة األخـــرى يف اجملتمـــع  بترحِّـــ  -٤  
ــة     ــة إىل دعــم تنفيــذ خطــة العمــل اإلقليمي ــامي مــشكلة االجتــار غــري   الــدويل الرامي للتــصّدي لتن

املــشروع باملخــدِّرات واجلرميــة املنظَّمــة وتعــاطي املخــدِّرات يف غــرب أفريقيــا، وتــدعو الــدول    
األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل تأمني التمويل الكايف وتقاسـم األعبـاء، بوسـائل منـها تقـدمي                  

 ؛املزيد من املسامهات املباشرة بغية تنفيذ خطة العمل اإلقليمية

 الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  -٥ 
 ؛لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لتحقيق هذه األغراض وفقاً 

 واجلرميـة أن  خـدِّرات  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل     تطلب  -٦ 
  .واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرارالسابعة م إىل اللجنة يف دورهتا يقدِّ
 


