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القرار ٥/٦٠
زيادة التنسيق الدويل فيما يتعلق بالسالئف والكيمياويات السليفة غري اجملد َولة

املستعملة يف الصنع غري املشروع للمخدِّرات واملؤثِّرات العقلية
إ َّن جلنة املخ ِّدرات،

إذ تشري إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـ ِّدرات واملـؤِّثرات
 العقلية لسنة ١٩٨٨،(٢٧) وخصوصًا املادة ١٢ منها، الـيت ترسـي مبـادئ وآليـات للتعـاون واملراقبـة
ــر اســتخدامها يف الصــنع غــري املشــروع للمخــ ِّدرات ــيت يكث ــواد ال ــدويل بشــأن امل ــى الصــعيد ال عل

واملؤِّثرات العقلية،
وإذ تشري أيضًا إىل أحكام املادة ١٣ مـن اتفاقيـة سـنة ١٩٨٨، الـيت ميكـن أن تـوِّفر أساسـًا
للتــدابري الوطنيــة للتصــ ِّدي لصــنع املخــ ِّدرات واملــؤِّثرات العقليــة غــري املشــروع الــذي ُتســتخدم فيــه

كيمياويات سليفة غري جمد َولة،
وإذ حتيط علمًا بنتائج املؤمتر الدويل الثالث املعين بالسالئف الكيميائية واملؤِّثرات النفسـانية

اجلديدة، الذي ُعقد يف بانكوك يف شباط/فرباير ٢٠١٧،
وإذ تشري إىل قرارها ٨/٥٤ املؤ َّرخ ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١، ومجيع قراراهتا السـابقة، الـيت
 أهابــت فيهـا بالــدول األعضــاء أن تزيـد مــن التعـاون علــى الصـعيدين الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل
 مكافحة صنع املخ ِّدرات واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وذلك بوسائل منها تعزيـز الرقابـة علـى
التجارة الدولية يف املواد اليت يكثر استعماهلا يف الصـنع غـري املشـروع للمخـ ِّدرات، ومنـع حمـاوالت

تسريب تلك املواد من التجارة الدولية املشروعة الستعماهلا على حنو غري مشروع،
ــادل ــأن تبـ ــارس ٢٠٠٨، بشـ ــؤ َّرخ ١٤ آذار/مـ ــا ١٦/٥١، املـ ــًا إىل قرارهـ وإذ تشـــري أيضـ
املعلومــات عــن اســتخدام الكيمياويــات الســليفة غــري اجملد َولــة كبــدائل للمــواد اجملد َولــة الــيت يكثــر

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(  
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واملـؤثِّرات العقليـة والطرائـق اجلديـدة املتَّبعـة يف صـنع        مخـدِّرات استعماهلا يف الصنع غري املشروع لل
  غري املشروعة، خدِّراتامل

لنطـاق العـاملي مـن أجـل احلـدِّ مـن عـرض        من أنَّ اجلهود املبذولة على اوإذ يساورها القلق  
واملـؤثِّرات العقليـة غـري املشـروع واحلفـاظ علـى املراقبـة الفعالـة للمـواد اجملدَولـة تتعـرَّض             خدِّراتامل

، الذين يتزايد استعماهلم للكيمياويـات السـليفة غـري اجملدَولـة     خدِّراتللتقويض على يد املتَّجرين بامل
  واملؤثِّرات العقلية، مخدِّراتلصنع غري املشروع للكبدائل للمواد اجملدَولة يف ا

بصـفتها اهليئـة الرئيسـية     خـدِّرات بالعمل اهلام الذي تقوم به اهليئة الدولية ملراقبة املوإذ تنوِّه  
  وحمور التنسيق العاملي فيما خيص املراقبة الدولية للكيمياويات السليفة غري اجملدَولة، 

يـة مواصـلة تعزيـز آليـات التعـاون الـدويل القائمـة يف جمـال مراقبـة          على أمهوإذ تؤكِّد جمدَّداً   
السالئف، بوسائل منها مشاركة الدول األعضاء يف عمليات دولية مثل مشروع "بريزم" ومشروع 

علـى أسـاس طـوعي عـن أمنـاط التجـارة غـري         "كوهيجن"، من أجـل مجـع املعلومـات االسـتخباراتية    
  سليفة غري اجملدَولة املستهَدفة املبلغ عنها،املشروعة وعن تسريب الكيمياويات ال

بأحدث االجتاهـات والتحـديات يف جمـال مراقبـة السـالئف، مبـا يف ذلـك        وإذ حتيط علماً  
تسريبها من قنوات التوزيع الداخلي باعتباره الطريقـة السـائدة الـيت يتَّبعهـا املتَّجـرون يف احلصـول       

رار استعمال الكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة،   على الكيمياويات اليت حيتاجوهنا، وكذلك استم
مبا فيها الكيمياويات "احملوَّرة"، كبدائل للسالئف الالزمـة لصـنع املنشِّـطات األمفيتامينيـة وغريهـا      

  من العقاقري،
من ازدياد استعمال الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة يف العامل قاطبـة،  وإذ يساورها القلق  

ال الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة يضعف قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى منـع الصـنع       ومن أنَّ استعم
  واملؤثِّرات العقلية واملؤثرات النفسانية اجلديدة، مخدِّراتغري املشروع لل

بالوثيقة اخلتامية للدورة االسـتثنائية الـثالثني للجمعيـة العامـة، املعنونـة "التزامنـا       وإذ ترحِّب   
وخباصـة التوصـيات    )٢٨(العامليـة ومواجهتـها علـى حنـو فعـال"،      خدِّراتملشكلة امل املشترك بالتصدي

  العملية املتعلقة بتلك الشواغل،
أن تواصــل، بتعــاون وثيــق مــع الــدول  خــدِّراتإىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املتطلــب   -١  

نيـة، قيـادة العمـل    واجلرميـة وسـائر املنظمـات املع    خـدِّرات األعضاء ومكتب األمم املتحـدة املعـين بامل  
على استحداث ُنُهج جديدة ومبتكرة للتصدي علـى حنـو أفضـل ملسـألة الكيمياويـات السـليفة غـري        

واملـؤثِّرات العقليـة، وذلـك بُسـبل مـن بينـها        مخـدِّرات اجملدَولة املستعملة يف الصنع غـري املشـروع لل  
مياويـات السـليفة غـري اجملدَولـة     حتديث ونشر وتعميم القائمة احملدودة اليت وضعتها اهليئة بشـأن الكي 

                                                                    

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٢٨(  
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اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة، إىل جانب القائمة اليت وفرهتـا اهليئـة بشـأن إجـراءات العمـل الطوعيـة       
  اليت قد تتخذها احلكومات مبا يتوافق مع نظمها القانونية؛

ــدعو   -٢   ــوص      تـ ــرافية خبصـ ــدابري االستشـ ــن التـ ــة مـ ــاذ مجلـ ــاء إىل اختـ ــدول األعضـ الـ
السـليفة غـري اجملدولـة، ومنـها مـثالً توعيـة السـلطات العموميـة، وأوسـاط الصـناعة يف           الكيمياويات 

القطاع اخلاص، وقطاعي الصحة والسـالمة العموميـة، وسـائر أصـحاب املصـلحة املعنـيني، مبخـاطر        
استعمال الكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة مـن أجـل الصـنع غـري املشـروع للكيمياويـات السـليفة          

اجملدَولة، وضمان تعاون القطاعات ذات الصلة من أجل تيسري استبانة املعامالت املشبوهة والعقاقري 
املتعلقة بالكيمياويات السليفة غري اجملدَولـة، علـى النحـو الـذي حتـدده البلـدان املسـتوردة واملصـدرة         

 املألوفــة، لقوانينــها الوطنيــة، مبــا يشــمل اســتبانة أمنــاط التجــارة اجلديــدة وغــري  وبلــدان العبــور وفقــاً
واملثابرة على اليقظة بشأن االستعاضة عـن الكيمياويـات السـليفة اجملدَولـة بكيمياويـات سـليفة غـري        
جمدَولة يف عمليات الصـنع غـري املشـروع، والتشـارك يف املعلومـات عـن أنشـطتها واسـتنتاجاهتا مـع          

  اً؛الدول األعضاء األخرى واملنظمات املختصة، بقدر ما يكون ذلك عمليا وممكن
الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة علــى التعــاون عــن  تشــجِّع   -٣  

، وخصوصـــاً يف إطـــار مشـــروع "بريـــزم" ومشـــروع خـــدِّراتكثـــب مـــع اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة امل
  "كوهيجن" التابعني للهيئة، من أجل تعزيز فعالية تلك املبادرات الدولية؛

ــجِّع  -٤   ـــ  تشـ ــاء عل ــدول األعضـ ــال   الـ ــة، يف إرسـ ــها الوطنيـ ــاً لقوانينـ ــر، وفقـ ى النظـ
اإلشـعارات الســابقة للتصــدير علـى أســاس طــوعي، عنـد االقتضــاء، باســتخدام آليـات مثــل نظــام     
اإلشــعارات الســابقة للتصــدير باالتصــال احلاســويب املباشــر أو قنــوات االتصــال الثنائيــة املعتــادة،     

ــة الــيت يعتقــد عمومــاً أهنــا   خبصــوص الشــحنات املشــبوهة مــن الكيمياويــات الســليفة    غــري اجملدَول
واملدَرجـة يف قائمـة املراقبـة الدوليـة اخلاصـة ومجيـع        مخـدِّرات تستخدم يف الصنع غري املشـروع لل 

وفقـاً للواليـة    خـدِّرات قوائم املراقبة اإلقليمية، مبا يف ذلك تلك اليت حتدِّدها اهليئة الدولية ملراقبـة امل 
ذه الدول معلومات بشأن تلك الشحنات، تؤكِّـدها حسـب األصـول    املسَندة إليها، عندما تبلغ ه

سلطاهتا الوطنية املعنية، وذلك بغية متكني السلطات يف بلد املقصـد مـن التحقُّـق مـن الغـرض مـن       
  املعامالت واختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا؛

 الــدول األعضــاء علــى تثقيــف مــوظفي الســلطات املختصَّــة املعنــيني تشــجِّع أيضــاً   -٥  
والـيت ميكـن للسـلطات املختصَّـة أن      خـدِّرات بشأن األدوات اليت استحدثتها اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل  

تطَّلع عن طريقها على املعلومـات الـيت تتيحهـا اهليئـة بشـأن نطـاق ومسـتوى الضـوابط القانونيـة يف          
مــات الــيت تراهــا الســلطات املختصَّــة يف الــدول األعضــاء إىل تقــدمي املعلو وتــدعوالــدول املشــاركة، 

مناســبة إىل أصــحاب املصــلحة املعنــيني املوثــوق هبــم يف الصــناعة الكيميائيــة، هبــدف زيــادة مســتوى 
  وعيهم باملتطلبات القانونية والتنظيمية لدول العبور ودول املقصد؛

بــأن تتســجَّل الســلطات املختصَّــة يف نظــام اإلخطــار حبــوادث الســالئف   توصــي  -٦  
تتعلـق بالكيمياويـات    شارك بانتظام يف املعلومات عن احلـوادث الـيت ال  وأن تستخدمه كوسيلة للت
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مـا يبلغهـا   السليفة اجملدَولة فحسب بل وكذلك بالكيمياويات السـليفة غـري اجملدَولـة، وبـأن تقـدِّم      
إىل اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات     أمساء الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة اليت يكثر تسريبهامن 
ظر يف إمكانية إضافتها إىل القائمة احملدودة للكيمياويات السليفة غـري اجملدَولـة اخلاضـعة ملراقبـة     للن

  دولية خاصة؛
وادث حبـ أن حتـافظ علـى نظـام اإلخطـار      خدِّراتإىل اهليئة الدولية ملراقبة املتطلب   -٧  

واصـل حتسـينهما،   السالئف ونظام اإلشعارات السـابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب املباشـر وأن ت     
واجلرميـة واهليئـة    خـدِّرات وتدعو الدول األعضاء إىل مواصلة دعـم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     

  يف احلفاظ على هاتني األداتني وحتسينهما؛ خدِّراتالدولية ملراقبة امل
ــها        تشــجِّع  -٨   ــاً لقوانين ــدابري رصــد، وفق ــق ت ــى النظــر يف تطبي ــدول األعضــاء عل ال

أجــل كشــف تســريب املــواد ومنعــه، وعلــى اســتخدام اآلليــات القائمــة لتبــادل         الوطنيــة، مــن  
ــار     ــام اإلخط ــها نظ ــبل من ــات، بُس ــاملعلوم ــنويان     وادثحب الســالئف، والتحــديث واإلرســال الس

واملـؤثِّرات العقليـة علـى حنـو غـري       خـدِّرات للمعلومات عن املواد الـيت يكثـر اسـتعماهلا يف صـنع امل    
، وعن املـواد غـري   خدِّرات" الصادرة عن اهليئة الدولية ملراقبة املDة "مشروع، باستخدام االستمار

ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري         ــة األم ــاين مــن اتفاقي املدرجــة يف اجلــدول األول أو اجلــدول الث
والـيت مـا فتئـت ُتسـتعمل يف الصـنع       )٢٧(،١٩٨٨واملـؤثِّرات العقليـة لسـنة     خـدِّرات املشروع يف امل
  واملؤثِّرات العقلية؛ خدِّراتمغري املشروع لل

ــدعو   -٩   ــال ســن        ت ــبيل املث ــى س ــها عل ــدابري، ومن ــاد ت ــر يف اعتم ــات إىل النظ احلكوم
، تــأذن بوقــف الشــحنات املشــبوهة مــن  حســب االقتضــاءتشــريعات أو إصــدار إجــراءات إداريــة،  

ان العبـور وفقـاً   الكيمياويات السليفة غري اجملدَولة، حسبما حتددها البلدان املستوردة واملصدرة وبلد
  لقوانينها الوطنية، وبالتشارك يف املعلومات مع اهليئة من أجل منع التسريب؛

الــدول األعضــاء علــى إقامــة وتــدعيم الشــراكات الطوعيــة مــع األوســاط   تشــجِّع   -١٠  
الصــناعية، وخصوصــاً الصــناعات الكيميائيــة والصــيدالنية، مبــا يف ذلــك مــع الرابطــات الوطنيــة          

وليــة ذات الصــلة حيثمــا وجــدت، ومراعــاة األدوار املختلفــة للجهــات العاملــة ذات واإلقليميــة والد
الصلة على الصعيد الـوطين، وإنشـاء قنـوات اتصـال لإلبـالغ عـن الطلبيـات واملعـامالت املشـبوهة،          

املبادئ التوجيهية بشأن صوغ مدونة طوعية ختص املمارسات يف الصناعة وُتشجِّع أيضاً على اتباع 
، ومــذكِّرة التفــاهم النموذجيــة بــني  خــدِّراتالــيت أصــدرهتا اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل  )٢٩(،الكيميائيــة

احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص الـيت أعـدَّهتا اهليئـة، حبسـب االقتضـاء، مـع إيـالء االعتبـار         
اجهتها، العاملية ومو خدِّراتللدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه هذه الصناعات يف التصدي ملشكلة امل

كـذلك أنشـطة الشـراكة بـني البلـدان الـيت أنشـأت آليـات تعـاون طـوعي لـدوائر الصـناعة              وتشجِّع
  والبلدان الراغبة يف إنشاء آليات مماثلة؛
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احلكومات إىل تعزيز التعاون بني سلطات التنظيم الرقايب وإنفاذ القانون من تدعو   -١١  
ــا، يف املعلومــا    ت بشــأن حــوادث الســالئف، وعلــى وجــه   أجــل التشــارك، بأســرع مــا ميكــن عملي

جـراءات والـيت متكِّـن مـن     إلليهـا يف اختـاذ ا  إاخلصوص، تقدمي التفاصيل العملياتية اليت ميكن االستناد 
إجراء حتقيقات من أجل املتابعة هبدف كشف وحتديد االجتاهات والشـبكات اإلجراميـة، وكـذلك    

  بل؛منع املتجرين من استخدام نفس أسلوب العمل يف املستق
الدول األعضـاء إىل استكشـاف طرائـق جديـدة للرصـد واملراقبـة، حسـب         تدعو  -١٢  

االقتضــاء، ال تعتمــد علــى التــدابري الرقابيــة الرمسيــة فحســب، فيمــا يتعلــق بكــل مــن الكيمياويــات  
  السليفة على حدة؛

ومكتـب األمـم املتحـدة     خـدِّرات الدول األعضاء واهليئة الدولية ملراقبة املتشجِّع   -١٣  
واجلرمية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنيـة علـى مجـع البيانـات وحتليـل األدلـة        خدِّراتاملعين بامل

والتشارك يف املعلومات فيما خيـص األنشـطة اإلجراميـة املضـطلع هبـا بواسـطة اإلنترنـت واملتعلقـة         
ن والعدالــة بالســالئف، وعلــى مواصــلة تــدعيم تــدابري التصــدي القانونيــة واخلاصــة بإنفــاذ القــانو   

ــة، اســتناداً ــدويل، مــن أجــل كــبح تلــك      اجلنائي ــة، وكــذلك إىل التعــاون ال إىل التشــريعات الوطني
  األنشطة غري املشروعة؛

احلكومات على تعزيز قـدرة املختـربات الوطنيـة وفعاليتـها وتعزيـز التعـاون       تشجِّع   -١٤  
وكشـف الكيمياويـات    بانةاسـت الوطين واإلقليمي والدويل فيما بينـها، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل      

  السليفة املستجدة؛
ــدعو   -١٥   ــل      ت ــنُُّهج، مث ــن ال ــة م ــى أســاس طــوعي يف جمموع ــات إىل النظــر عل احلكوم

ــة الــيت ليســت هلــا       ــة الســريعة، وإعــداد قــوائم بالكيمياويــات الســليفة غــري اجملدول إجــراءات اجلدول
غـري املشـروع،    خـدِّرات ملاستعماالت مشروعة معروفـة ولكـن مـن املعلـوم أهنـا تسـتخدم يف صـنع ا       

واعتماد أحكام تسمح للحكومات باختاذ إجراءات بشأن هـذه الكيمياويـات السـليفة غـري اجملدولـة      
، واعتماد غـري  مخدِّراتعندما توجد أدلة كافية على أهنا سوف تستخدم يف الصنع غري املشروع لل

  اإلدارية املبتكرة؛ وأالتنظيمية  وأذلك من النُُّهج التشريعية 
الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة        تدعو  -١٦  

  هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    




