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 املخدرات جلنة
   واخلمسونةلثانيا الدورة
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠- ١١ فيينا،
   من جدول األعمال)أ (١٣ البند

   :مناقشات املائدة املستديرة يف اجلزء الرفيع املستوى
  التحّديات احلالية والناشئة ملشكلة املخدرات العاملية 
  واجتاهاهتا اجلديدة وأمناطها، والتحسينات اليت ميكن 

        اهلا على نظام التقييمإدخ
التحّديات احلالية والناشئة بشأن املائدة املستديرة نتائج مناقشات     

  ملشكلة املخدرات العاملية واجتاهاهتا اجلديدة وأمناطها، والتحسينات 
، قّدمها رئيس املائدة املستديرة، اليت ميكن إدخاهلا على نظام التقييم

      )ليتوانيا(أودروين أستراوسكييين 
، قّدم رئيس املائدة املستديرة، أودروين أستراوسكييين ٢٠٠٧مارس / آذار١١يف   

التحّديات احلالية والناشئة ملشكلة املخدرات بشأن املائدة املستديرة ، نتائج مناقشات )ليتوانيا(
ت وكان. العاملية واجتاهاهتا اجلديدة وأمناطها، والتحسينات اليت ميكن إدخاهلا على نظام التقييم

  :على النحو التايلالنتائج 
هي دوما األساس الذي تستند إليه  األدلة العلمية تكونينبغي أن   - ١  
الدول ات حتسني قدرإىل حاجة ومثة . املخدراتاملتعلقة بسياسات ال

على قائمة ات سياسلصوغ األعضاء على مجع البيانات واملعلومات الالزمة 
  .هلاي املخدرات والتصّد فيما يتعلق بدلةاأل
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يف  كربىاالصطناعية غري املشروعة حتّديات جديدة العقاقري ل تشكّ  - ٢  
  . املراقبة والرصدحاليت

ى للدول حتسني مصادر البيانات الدولية حىت يتسّنإىل هناك حاجة   - ٣  
 يف أسواق  السائدةالجتاهاتلكن ممأفضل فهم أن تتحلّى باألعضاء 

فيما نظم الرصد والتقييم ليس حتسني إىل هناك حاجة و. املخدرات وآثارها
تقييم فيما يتعلق بولكن أيضا فحسب، اجتاهات أسواق املخدرات يتعلق ب

  .العرض والطلبمن  احلّدالرامية إىل علية الربامج والسياسات اف
 على الصعيد احلاليةكون استعراض أدوات مجع البيانات يميكن أن   - ٤  

. تاحة لوضع السياسات والربامجتحسني قاعدة األدلة امللاءة بّنأداة الدويل 
املعلومات العلمية جمموعة ستفيد من يلمجتمع الدويل أن لميكن كما 

. األخرية على مدى السنوات متاحةاليت أصبحت الكبرية والتحليلية 
 من حيث التكلفة شراكات ةال فّعوستتطلّب استدامة تلك األدوات وجعلها

  . ناجعةإقليمية ودولية
العقاقري  إنتاج تُعقُّد أساليبيف مستوى كبرية دة زيالقد حدثت   - ٥  

املخدرات والسالئف جبميع أنواع االجتار يف ب واالصطناعية والقّن
 عناصر بصورة متزايدةاملنظمة وتستغلّ اجلماعات اإلجرامية . يةوالكيميا

جديدة دون إقليمية أسواق ومناطق للتوّسع يف العوملة والتكنولوجيا 
 اهنجالتصّدي هلذا الوضع ب ويتطلّ. القانون إنفاذ سلطاتب من والتهّر
للجماعات  الساحنةفرص  ثغرات من الوجودعدم  لضمان متكامالا دولي

  .مةاملنظَّاإلجرامية 
. ا ومتوازنمتكامالالعاملية هنجا ي ملشكلة املخدرات ب التصّديتطلّ  - ٦  
النقاش لفترة ز به متّيالذي نتاج واالستهالك،  اإلالتناول الثنائي ملسأليتو

  .ا مفيدا والعد صاحلي، مل  جداطويلة
احترام حقوق اإلنسان واحلقوق الفردية ومبدأ تقاسم ويعّد   - ٧  

. اجمهابرإعداد  املخدرات ومكافحة اتسياسعنصرا جوهريا يف املسؤولية 
 املسائل تلكد األطراف بشأن متعّدومن املهم العمل صوب توافق يف اآلراء 

حتّديات من  يةمشكلة املخدرات العاململا تثريه ة يعلافي بالتصّد لكي يتسّنى
  .ةحالية ومستجّد
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ىل غري املشروع إ املخدرات ناولحيتاج احلّد من األضرار املتصلة بت  - ٨  
مي الصحة والرعاية االجتماعية والعدالة اجلنائية ومقّدتتكامل فيه جهود هنج 

قن احلرات عن طريق املخدتناول انتشار يف  الزيادة  وتتطلّب.اخلدمات
ة، املخدرات معاجلة جاّداملتصل بتناول فريوس نقص املناعة البشرية وانتشار 

  .ذات الصلةالسياسات والربامج ه مثة حاجة إىل تقييم فاعلية إنكما 
ل شكّيأفغانستان اليت مصدرها املواد األفيونية ال يزال اإلمداد ب  - ٩  

  .جملتمع الدويلأمام ا احتّديا خطري
 


