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  الخلفية  -١
إنَّ اإليكاو، ومنظمات الطيران المدني اإلقليمية، والدَُّول، إذ حثتها األمم المتحدة بدعوتها وكاالتها المتخصصة  ١-١

علقة  بالحملة الدولية لمكافحة ، المت٤١/١٢٧، و٤٠/١٢١، و٣٩/١٤٣قرارات الجمعية العامة ل إلى المسارعة إلى االمتثال
ستعمال المخدرات واالتجار غير المعني بإساءة ا ألمم المتحدةلدولي لمؤتمر االاالتجار غير المشروع بالمخدرات، وٕاعالن 

التدابير الوطنية والدولية لمكافحة إساءة استعمال  عززت تعزيزا كبيرا(فيينا)،  ١٩٨٧حزيران/يونيه  ٢٦مشروع بها، المنعقد في ال
  المخدرات واالتِّجار غير المشروع بها. 

يََّدت جميع المنظمات الدولية والدَُّوُل، بطريقة أو ُأخرى، بال َتَردٍُّد، دعوَة األمم المتحدة إلى َشنِّ حملة على هذه أو  ٢-١
  ية ودولية. المشكلة الخطيرة باعتماد برامَج وِخَطٍط وطنية وٕاقليم

وكذلك في ، ,A29-16,  A26-12 ,12-27عولجت المسألة في اإليكاو في عدد من الجمعيات العمومية والقراراتو   ٣-١
الشعبة التيسيري العاشر. وكان مجلس اإليكاو والمنظمة بأسرها يراقبان ويتخذان إجراءات في هذه المجال الذي هو اجتماع 

  مثار قلق. 
) هذه المسألة واعتمدت باإلجماع عددًا من LACACأمريكا الالتينية للطيران المدني ( وكذلك تناولت لجنة  ٤-١

  القرارات في جمعياتها.
د ُقطيط، الذي قضى فترة طويلة رئيسًا لمجلس اإليكاو، مرارًا عديدًة في ععالَوًة على ذلك، أشار الدكتور أسو   ٥-١

  عتباره مشكلًة من المشاكل الرئيسية التي ينبغي معالجتها وٕازالتها.خطاباته إلى االتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات، با
  المقدمة  -٢
في منتديات عامة  قليمية وٕاقليمية وعالميةة البحر الكاريبي بمبادرات دون إقامت دول أمريكا الالتينية ومنطق  ١-٢

غير المشروع بالمخدِّرات، وقد لقيت استقباًال حسنًا وقبوًال من جميع  االتجارمختلفة لضمان التََّوصُّل إلى اتفاقات تعاونية إلزالة 
  الوفود الحاضرة. 

، ١٩٨٩ي شهر أيلول/سبتمبر ت بلدان عدم االنحياز، المعقود ففي اجتماع القمة التاسع لرؤساء دول وحكوماو   ٢-٢
والتصديق عليها، لمكافحة االتِّجار اتفاقية فيينا  قرار يدعو إلى قبول  وعمشر  اقترح وفد نيكاراغوا، وهي دولة تقع في إقليمنا،

  ). ١٩٨٨غير المشروع بالمخدرات والمؤثِّرات العقلية (كانون األول/ديسمبر 
أخرى كثيرة في اإلقليم على التصديق على اتفاقية فيينا في كل مناسبة، لكي يتسّنى تنفيذ  لٌ وَ ت دُ ــعَ جَّ ــشَ و   ٣-٢

  بموجب القانون الوطني.اإلصالحات القانونية الضرورية 
سياستها مقاومة االتجار غير من صميم ومما ُيذَكر أن حكومات اإلقليم، وكلُّها أطراف في اتفاقية فيينا، جعلت   ٤-٢

  التزاماتها الدولية. المشروع  بالمخدرات، َتَمشِّيًا مع
مية والدولية لتحقيق هدف إقامة مجتمع توجد إرادة مشتركة لتعزيز اإلجراءات والتعاون في الخطط الوطنية واإلقليو   ٥-٢

  خاٍل من استعمال المخدرات غير المشروعة.
   التطوير  -٣
ياًّ باستخدام طائرات وطواقم لها صالت  المجالُيستخَدُم   ١-٣ الجّوي لكثير من دولنا لنقل المخدِّرات غير المشروعة َجــــوِّ

، وعمليات على مدارج سرية، انتهاكًا لعمليات مراقبة السالمة والتسجيل، إجرامية. وتوجد أحداث سرقة طائرات وتسجيالت مزيفة
مما يعرض المالحة الجوية للخطر. وغالبًا ما تتم حماية هذه العمليات السرية بكثير من االمتيازات التي يتمتع بها الطيران 

  وسيادة الدَُّول. األحكام واإلجراءات التي أنشأها مديرو الطيران المدني  تنتهكالعامُّ، وبذلك 
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يشكله  ينيع الذهديد الشَّ فحتها العلنية للتَّ َمهََّدت اتِّفاقية فيينا الطريق لتعاوٍن دوليٍّ منسَّق بين كل البلدان بمكاو   ٢-٣
  للبشرية االتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات والمؤثِّرات العقلية. 

عددًا كبيرًا من القوانين والمعايير واإلجراءات القانونية لمكافحة األطراف في اتفاقية فيينا  ١٨٢َسنَّت الدول الــ و   ٣-٣
  االتِّجار غير المشروع بجميع أشكاله ومراحله. 

التعاُون لجعل  من اتفاقية فيينا وقََّع معَظُم الدول اتفاقات وترتيبات ثنائية و/أو متعددة األطراف ١٠بموجب المادة و   ٤-٣
  الدولي أكثر فّعاليًَّة.

الذي تبديه الدول في الجمعيات العمومية وغيرها من  َرداًّ على الصخب ،فاقية فيينا معاهدة تخلق واجبًا مشتركاً اتو   ٥-٣
منتديات األمم المتحدة. ومع أن مجتمع الطيران المدني أوَفَد ممثًال إلى المؤتمر، فإن ذلك كان له انعكاس ضئيل في االتفاقية، 

على وجه التحديد  ١٧. ومن جهٍة أخرى، ُكرَِّست المادة بالناقلين التجاريينالمعنية  – ١٥دة بوجه عام في الما هُ رُ كْ إذ جاء ذِ 
   البحر. عن طريقغير المشروع  رجالإلت
، أخذت اإليكاو هذه المسألة بعَد دعوة األمم المتحدة إلى معالجة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقليةو   ٦-٣

اعتمدت قرارات تطلب من لجنة النقل الجوي للمجلس، ولجنة و بعين االعتبار الواجب في عدد من دورات الجمعية العمومية، 
المالحة الجوية، واجتماع  الشعبة التيسيري العاشر، وأمانة اإليكاو، متابعة قرارات الجمعية العمومية. وقد جرت متابعة هذه 

ومع ذلك، منذ الجمعية الحادية والثالثين، ما زال ثمَة عدد من األهداف المتفق  . بتوافق اآلراءلية بتنسيق عبر السنوات العم
إلخ. وما زال القراران  ...ودالئل المنع، والندوات، والحلقات الدراسية اإلرشادات وٕاعدادعليها ُمَعلَّقًا، مثل تحديث المعايير، 

A27-12  وA29-16  َين، ويجب علينا أن نلتزم بهما التزامًا تاماًّ. نافذ  

  استنتاجات  -٤
، الحاضرة  لهذا االجتماع، مع اإليكاو المتعاقدةجميع دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كالدول   ١-٤

تعترف بأن الطيران المدني ما زال مهدَّدًا.  وعلى الرغم من كل ما َتمَّ ِفْعُلُه ما زال استعمال المخدرات غير المشروع آخذًا في 
  االتِّجار غير المشروع بواسطة الطيران المدني بجميع أشكاله.  ويعززاالرتفاع، 

على فرق إجرامية متخطية للحدود القومية وجماعات  بالمخدِّرات بأرباح كبيرة جداًّ يعود االتِّجار غير المشروع و   ٢-٤
تجمع ثروات هائلة تمكُِّنها من التدخُّل والتلويث وشراء اإلدارات العامة وغزو األنشطة القانونية، مما يؤثِّر على التي ، "مافيا"ال

عمل، باإلضافة إلى االتجار غير المشروع بالمخدرات، في أنشطة هذه هي قوة هذه الكيانات التي تو  جميع مستويات المجتمع. 
وال يسلم أي بلد من الخطر الذي يخيِّم  المنظمة واإلرهاب.  الجريمةأخرى متصلة بالجرائم، كاالتجار باألسلحة وبيعها ألغراض 
  االجتماعي.  -عليه بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو نظامه السياسي

دولي يقوُِّض األمن واالستقرار  شرّ بأن االتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات هذه األيام  نعترفيجب علينا أن و   ٣-٤
ة ذه الظاهرة تضعف األسس االقتصاديَّ تجريدهم من كل قوتهم وشعورهم باالنتماء. وٕان هبوالصحة وحسن حال األشخاص 

  لوطني. والثقافية والسياسية للمجتمع أيضًا، وهي بذلك مشكلة كبيرة لألمن ا
بمركز دولي عظيم  تْ عَ ــتَّ ــمَ ــتَ في تشجيعها للتطوير االجتماعي، وَ  كانت اإليكاو، منذ تأسيسها، مفيدة جداًّ ولقد   ٤-٤

 ،قَِّق شيئًا كثيراً حَ أن تُ  ، لوال ذلك،وربما كان من المستحيل .واعتراف دولي.  وال شكَّ في دورها القيادي في الطيران المدني
  ). ١٩٤٤كانون األول/ديسمبر  ٧تفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، ال كتمهيد
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أن ُتمَنَع المجموعات  آفة االتجار غير المشروع بالمخدِّرات، لكنه لم يكن كافياً تقدٌُّم واضح في مكافحة  ةَ مَّ ــثَ و   ٥-٤
ول المثل القديم: "الحكيم يتعلم من أخطائه" اإلجرامية المنظمة من استخدام الطيران المدني ألنشطتها غير المشروعة. وكما يق

  باألمس.  هويجب علينا أن نعترف أننا نعرف اليوَم أكثر مما كنا نعرف
   الجمعيُة مدعوٌَّة إلى:  -٥
  أن تنُظر المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه.   ١-٥
، التي يمكن إدخالها والتوصيات الدولية الممكنةالقواعد أن تأمر اإليكاو، في ضوء ما تقدََّم ِذْكُرُه، أن تنظر في كل   ٢-٥

ومات الالزمة والمنشورة والموزََّعة بجميع اللغات لكل المعبلدول تزويد الضمان  واإلرشادات، والدالئل... إلخ، في التذييالت، 
  المناسبة.  لألعمال، الرسمية لإليكاو

ملزمة لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التنسيق  ، وفقًا لألحكام المنشأة، مسودة وثيقة قانونيةتصيغأن و   ٣-٥
  والتشاُرك في المعلومات عن الطائرات واألشخاص الذين لهم صلة بأعمال غير قانونية ضد الطيران المدني. 

  على نحو أفضل.  العامِّ  جميع جوانب الطيرانِ  ورصدأن تنشئ معايير لتنظيم   ٤-٥
  فَِّر أمواًال كافيًة لهذه المهمة، وفقًا لقرارات الجمعية العمومية، نظرًا إلى أولويتها االستراتيجية. وَ ــأن تُ   ٥-٥
  تعتمدها الجمعية العمومية.  لكي فحوى ورقة العمل هذه يعرضقرارًا  بتوافق اآلراءأن تعتمد   ٦-٥

  -انتهى  -


