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  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  يوجهإجراء بشأا أو اليت  اختاذ واالجتماعي االقتصادي الس من تستدعياليت  املسائل -أوال
 ٦ ٣- ١...............................................................................  إليها انتباهه
 ٦ ١. مشروع قرار يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي اجلمعية العامة باعتماده-ألف

إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتغيريات   
 ٦ .................................... اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

 ٩ ٢................  عتمادهاالاالقتصادي واالجتماعي السمشاريع املقررات املقدمة إىل -باء 
واخلمسني وجدول األعمال  الثالثةعن أعمال دورا  املخدراتجلنة  تقرير -أوال 

 ٩ ............................ واخلمسنيالرابعةبدورااملؤقت والوثائق اخلاصة
 ١٢ ......................................... ملراقبة املخدراتالدوليةاهليئةتقرير -ثانيا 

 ١٢ ٣..........................  قتصادي واالجتماعي إليهاانتباه الس االيوجهاليت املسائل-جيم
 ١٢ ..........................  تعزيز الوقاية اتمعية من تناول املخدرات ٥٣/١ القرار 
الوقاية من تناول املخدرات غري املشروعة يف الدول األعضاء وتعزيز  ٥٣/٢ القرار 

 ١٥ ..........  التعاون الدويل بشأن سياسات الوقاية من تعاطي املخدرات
لوطنية يف جمال إدارة املمتلكات وغريها من تعزيز القدرات ا ٥٣/٣ القرار 

املوجودات املصادرة يف قضايا االجتار باملخدرات واجلرائم ذات 
 ١٨ ...................................... التصرف فيهاو،بذلكالصلة

بكميات  اخلاضعة للمراقبة الدوليةتوافر العقاقري املشروعة تعزيز  ٥٣/٤ القرار 
منع سه على مع العمل يف الوقت نفلألغراض الطبية والعلمية كافية 

 ٢١ ................................................ تسريبها وتعاطيها
تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغانستان ودول العبور ومسامهة مجيع  ٥٣/٥ القرار 

البلدان املتضررة يف جهود مكافحة املخدرات، استنادا إىل مبدأ 
 ٢٧ ...................................... املسؤولية اجلماعية واملشتركة

ملستفادة من أجل الترويج ألفضل املمارسات والدروس ا متابعة ٥٣/٦ القرار 
استدامة وتكامل برامج التنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل 

 ٣١ .............................  دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة
اخلفية للمواد ذات التأثري النفساين  املناولةمكافحة  علىالتعاون الدويل  ٥٣/٧ القرار 

 ٣٣ ............ اإلجرامية من األفعال ااالعتداء اجلنسي وغريهجبرائماملتعلقة
تعزيز التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية، مع  ٥٣/٨ القرار 

 ٣٧ ..................  التركيز على االجتار باملخدرات واجلرائم املتصلة به
 متناويلتعميم احلصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفائدة  ٥٣/٩القرار 

 ٤٠ .........  اعة البشرية أو املتأثرين بهاملخدرات واملصابني بفريوس نقص املن
 ٤٥ ..... التدابري الرامية إىل محاية األطفال والشباب من تعاطي املخدرات ٥٣/١٠ر القرا 
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الصفحة الفقرات   
تعزيز تناول املعلومات عن احتمال تعاطي مواد الكانابينويد  ٥٣/١١ القرار

 ٤٧ ......................  االصطناعية املستثرية للمستقبِالت واالجتار ا
تعزيز نظم مراقبة حركة بذور اخلشخاش املستخرجة من حماصيل  ٥٣/١٢ القرار

 ٤٩ ......................خشخاش األفيون املزروعة بصفة غري مشروعة
يف بوصفه اجتاهاً مستجداً يف تعاطي املخدرات ،"البوبرز"تناول مواد  ٥٣/١٣ القرار

 ٥٢ ..................................................... بعض املناطق
  ٥٣ .....................  و وآلية ماناغوامتابعة تنفيذ ميثاق سانتو دومينغ ٥٣/١٤القرار 
اليت تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية ملراقبة املواد   ٥٣/١٥القرار 

  ٥٦ ............... يف صنع املخدرات واملؤثرات العقليةهاماستخداكثري
نقل محض فينيل اخلل من اجلدول الثاين إىل اجلدول األول التفاقية األمم  ٥٣/١املقرر 

االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية املتحدة ملكافحة 
  ٦٢ ..................................................... ١٩٨٨لسنة

  ٦٢ ............. متابعة املشروع املنقَّح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٥٣/٢املقرر 
يف سياق اتباع ج متوازن بشأن خفض طلب وعرض املخدرات،: مناقشة املوضوع احملوري-ثانيا

لوعي مبختلف جوانب مشكلة املخدرات العاملية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل إذكاء ا
 ٦٤ ٣٧- ٤.................................................. حتسني فهم كيفية التصدي هلذه املشكلة

 ٦٥ ٣٧- ٨   ........................................................................  املداوالت
متابعة اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة -ثالثا

 ٧٥ ٥٨-٣٨............................................... ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها من أجل رصد تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل -رابعا

 ٧٩ ٦٤-٥٩..  بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
 ٨٠ ٦٣-٦٢........................................................................ املداوالت-ألف
  ٨٠  ٦٤........................................................ اإلجراء الذي اختذته اللجنة -باء

 ٨١ ٨٢-٦٥.................  الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات:خفض الطلب على املخدرات-ساخام
 ٨٢ ٧٧-٦٨........................................................................ املداوالت-ألف
 ٨٤ ٨٢-٧٨........................................................ اختذته اللجنةالذي اإلجراء -باء

 ١٠٣٨٦-٨٣............... بذلك الصلة التدابري ذاتوغري مشروععلى حنواالجتار باملخدرات وعرضها- سادسا
 ٨٧ ٩٩-٨٦........................................................................ املداوالت-ألف
 ١٠٣٩٠- ١٠٠........................................................ اختذته اللجنةالذي اإلجراء -باء

 ١٠٩٩٢- ١٠٤.....................  مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزا للتعاون الدويل-سابعا
 ١٠٨٩٢- ١٠٦........................................................................ املداوالت-ألف
 ٩٣  ١٠٩........................................................ الذي اختذته اللجنة اإلجراء -باء
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الصفحة  الفقرات  
 ١٥٠٩٤- ١١٠................................................. ية ملراقبة املخدراتتنفيذ املعاهدات الدول- ثامنا

 ١٤٤٩٥- ١١٥........................................................................ املداوالت-ألف
١٥٠١٠٢- ١٤٥........................................................ الذي اختذته اللجنة اإلجراء -باء

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين -تاسعا
رات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا باملخدرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخد

١٦٧١٠٤- ١٥١............................  يف ذلك مسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
١٦٥١٠٥- ١٥٤...................................................................... املداوالت-ألف
 ١٦٧١٠٨- ١٦٦...................................................... اإلجراء الذي اختذته اللجنة  -باء

١٧٦١١٠- ١٦٨..........................  للجنة املخدراتالرابعة واخلمسنيجدول األعمال املؤقت للدورة-عاشرا
١٧٥١١٠- ١٧٠...................................................................... املداوالت-ألف
١١١ ١٧٦...................................................... اإلجراء الذي اختذته اللجنة -باء

١١٢ ١٧٧..........................................................................  مسائل أخرى- حادي عشر
 ١٧٩١١٣- ١٧٨.................................... الثالثة واخلمسنيدوراأعمالاعتماد تقرير اللجنة عن -ثاين عشر
 ١٩١١١٤- ١٨٠........................................................... تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية -ثالث عشر

١٨١١١٤- ١٨٠............................................ ورات غري الرمسية السابقة للدورةاملشا-ألف
١١٤ ١٨٢............................................................ اومدالدورةافتتاح   -باء
١١٤ ١٨٣........................................................................ احلضور -جيم
 ١٨٨١١٥- ١٨٤.......................................................... انتخاب أعضاء املكتب -دال
 ١١٦  ١٨٩.................................. إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -هاء
 ١١٨  ١٩٠.........................................................................  الوثائق  -واو
  ١١٨  ١٩١................................................................... اختتام الدورة -زاي

     املرفقات   
١١٩..........  "الستبيان اخلاص بالتقارير السنويةلشروع املنقّح املمتابعة"قرر املعنونمشروع امل بشأنبيان مايل -األول
الوقاية من تناول املخدرات غري املشروعة يف الدول األعضاء "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون - الثاين

١٢١........................................   "الدويل بشأن سياسات الوقاية من تعاطي املخدراتوتعزيز التعاون 
محاية األطفال والشباب من تعاطي الرامية إىل تدابري ال"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون - الثالث

١٢٣..........................................................................................  "تاملخدرا
ستان ودول العبور ومسامهة تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغان"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون -الرابع

١٢٤........  "مجيع البلدان املتضررة يف جهود مكافحة املخدرات، استنادا إىل مبدأ املسؤولية اجلماعية واملشتركة
مواصلة الترويج ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من أجل"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون -اخلامس

١٢٦.....  "تنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلةاستدامة وتكامل برامج ال
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الصفحة   
فر العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية اتعزيز تو"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون -السادس

١٢٧.............."سه على منع تسريبها وتعاطيهابكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية والعمل يف الوقت نف
التعاون الدويل على مكافحة املناولة اخلفية للمواد ذات التأثري"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون - السابع

١٢٩...................................  "النفساين املتعلقة جبرائم االعتداء اجلنسي وغريها من األفعال اإلجرامية
١٣٠............  "متابعة تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا"لقرار املنقح املعنونبيان مايل بشأن مشروع ا- الثامن
إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون  -التاسع

 ١٣١..........................................  "واجلرمية والتغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي
 ١٣٤............................................  واخلمسنيالثالثةدورايفقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة - العاشر
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    الفصل األول
اختاذ إجراء  الس االقتصادي واالجتماعيمن املسائل اليت تستدعي     

      بشأا أو اليت يوجه انتباهه إليها
  مشروع قرار يراد من الس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي   -ألف  

    ة العامة باعتمادهاجلمعي
توصي جلنة املخدرات الس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشروع القرار   –١

  :التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة
    

إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتغيريات     
  اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

  ،جلمعية العامةاإن  
 ٢٠جـيم، املـؤرخ    ٤٦/١٨٥قرارها من الباب السادس عشر من  ٢لفقرة ا تستذكرإذ  

 اليت عهدت فيها إىل جلنة املخدرات مبهام إدارية ومالية معينة، ،١٩٩١ديسمرب /كانون األول

ديســمرب /كــانون األول ٢املــؤرخ ، ٥٢/١٤ جلنــة املخــدرات قــرار أيضــا وإذ تســتذكر 
٢٠٠٩،)1١(  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة بشـأن امليزانيـة    كذلك ذ تستذكر وإ 
  )2٢(،٢٠١١-٢٠١٠املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني 

يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      وقد نظرت 
إدخاهلا على اإلطـار االسـتراتيجي وآثارهـا علـى املكتـب وعلـى توزيـع        اليت يلزم عن التغيريات 

وإمكانيــة  املســتقل التقيــيمإنشــاء وحــدة عــن املــوارد علــى الــربامج الفرعيــة لربنــامج العمــل، و 
(تيجي التابعة للمكتب،استدامة وحدة التخطيط االسترا

3

٣(  

                                                           
  ، (E/2009/28/Add.1) ألف ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١(  

  .الفصل األول
  )٢( E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24.  
  )٣( E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13.  
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ــؤرخ  ٦٤/٢٤٣ هــاقرار وإذ تســتذكر  ــون  ٢٠٠٩ســمرب دي/كــانون األول ٢٤امل املعن
 ، والـذي أعربـت  "٢٠١١-٢٠١٠املسائل املتصلة بامليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني     "

منه عن قلقهـا إزاء احلالـة املاليـة العامـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           ٨٥يف الفقرة 
ربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني     واجلرمية وطلبت إىل األمني العام تقدمي مقترحات يف امليزانيـة ال 

 الع بواليته،طلكفالة أن يكون لدى املكتب موارد كافية لالض ٢٠١٣-٢٠١٢

املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات بتقريــر  حتــيط علمــاً  -١ 
وعلـى  واجلرمية عن التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وآثارها علـى املكتـب   

توزيع املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمل، وعن إنشاء وحدة التقييم املسـتقل وإمكانيـة   
ــب،    ــة للمكتـ ــتراتيجي التابعـ ــيط االسـ ــدة التخطـ ــتدامة وحـ (اسـ

4

ــذة   وترحـــب )٤ ــدابري املتخـ بالتـ
 كتب؛املالستحداث ج برناجمي مواضيعي وإقليمي التباعه يف تنفيذ برنامج عمل 

املتوقع حتقيقها يف الكفاءة نتيجة عملية إعادة التنظيم املقترحـة   لزيادةا تالحظ  -٢ 
ة التـابع  مكتب خدمات الرقابة الداخلي قدمهالتوصيات اليت ل، على اخلصوص، تستجيبواليت 

  يف ميزانيـــة مكتـــب  دةًيف الكفـــاءة جمســـ  الزيـــادةرؤيـــة هـــذه  إىل ع ، وتتطلّـــلألمانـــة العامـــة 
 ؛٢٠١٣-٢٠١٢خدرات واجلرمية لفترة السنتني األمم املتحدة املعين بامل

  ســتلزم إجـــراء أي تغـــيري علـــى إطـــار تأن إعـــادة التنظـــيم لـــن  تالحــظ أيضـــاً   -٣  
وأن اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح للفتــرة  ٢٠١١-٢٠١٠لفتــرة لاألمــم املتحــدة االســتراتيجي 

٢٠١٣-٢٠١٢ املواضيعي واإلقليمي؛ناجمي نهج الربالد سيجس 

تسـهم يف حتسـني   جيـب أن  أن عمليـة إعـادة التنظـيم املقترحـة      لكتالحظ كـذ   -٤ 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ نفّذهابرامج وأنشطة املساعدة التقنية اليت ي

لـن تنـتقص مـن الوضـع احلـايل ألي      عملية إعادة التنظـيم املقترحـة   أن  تالحظ  -٥ 
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ نشاط من األنشطة اليت يروجها مكتب األمم

كــانون  ٢املــؤرخ ، ٥٢/١٤رت، يف قرارهــا قــر جلنــة املخــدرات أن تســتذكر  -٦  
أن تتضمن امليزانية املدجمـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        )5٥(،٢٠٠٩ديسمرب /األول

الـة  م مسـتدامة وفع اعتمادات كافية إلنشاء وحدة تقيـي  ٢٠١١-٢٠١٠واجلرمية لفترة السنتني 

                                                           
  )٤( E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13.  
  ، (E/2009/28/Add.1) ألف ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٥(  

  .الفصل األول
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إعـادة  األمانـة العامـة علـى تنفيـذ ذلـك القـرار بسـرعة والبـدء يف          ومستقلة يف عملياـا، وحتـثّ  
 ؛ريدون مزيد من التأخ املستقلإنشاء وحدة التقييم 

املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن      إىل  تطلب  -٧  
 االستراتيجي مبا يتماشى مع أمهية املهام اليت تضطلع ا الوحدة؛يكفل استدامة وحدة التخطيط 

يف  أن إعــادة إنشــاء وظيفــة رئــيس فــرع البحــوث وحتليــل السياســات تالحــظ  -٨  
النظـر فيهـا إال بعـد أن     ينبغي، ال ١-، برتبة مدمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ووحدة التخطيط االستراتيجي؛ املستقللتقييم من أجل وحدة ا التمويلر ما يكفي من يتوفّ

بعملية إعادة تنظيم شـعبة شـؤون املعاهـدات     يف السياق املذكور، حتيط علما،  -٩ 
وتشــجع ذلــك  ،وشــعبة العمليــات التــابعتني ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

  )6٦(؛عملية التحسني املستمر للمكتب يف باعتباره خطوة هامة
املخـدرات ومنـع   كافحـة  على أمهيـة تقـدمي املسـاعدة القانونيـة يف جمـال م      تشدد  -١٠ 

 ؛التابع للمكتب اجلرمية وعلى ضرورة ربط تلك املساعدة بأعمال فرع الربامج املتكاملة والرقابة

 الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ تالحظ بقلق  -١١ 

ر التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى         املدي حتثّ  -١٢  
 ٢٠١٣-٢٠١٢كفالة أن يقدم املكتب إىل األمني العام ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السـنتني  

املالية؛ ملكتباد بشكل مناسب احتياجات جتس 

لربناجمية املقترحة يزانية اإىل األمني العام أن يويل االهتمام الواجب، يف امل تطلب  -١٣  
، الحتياجات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مـن  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

وخطـة العمـل   اإلعـالن السياسـي   املوارد لكي ينهض بالواليات املوكولة إليه، آخـذا يف االعتبـار   
 )7٧(،ملخدرات العامليـة بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة ا

  مع التركيز بوجه خاص على ااالت اليت يوجد فيها نقص يف املوارد؛
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن    تطلب -١٤  

 رات نــة جلم إىل يقـدـا الرابعــة واخلمســني تقريـراً عــن تنفيــذ عمليـة إعــادة تنظــيم    املخــديف دور
  .ة شؤون املعاهدات وشعبة العملياتشعب

  
                                                           

  )٦( E/CN.7/2010/13–E/CN.15/2010/13 ٣٥والفقرة  ٣- ١، الفقرات.  
  )٧( A/64/92-E/2009/98 ،ألف- الباب الثاين.  



 

V.10-52080 9 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

  
    مشاريع املقررات املقدمة إىل الس االقتصادي واالجتماعي العتمادها  - باء  

  :توصي اللجنة الس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ٢
  

    مشروع املقرر األول    
واخلمسني وجدول األعمال  تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورا الثالثة    

    املؤقت والوثائق اخلاصة بدورا الرابعة واخلمسني
  :إن الس االقتصادي واالجتماعي  
  حييط علما بتقرير جلنة املخدرات عن دورا الثالثة واخلمسني؛  )أ(  
ــدورة الرابعــة واخلمســني       )ب(   ــائق اخلاصــة بال يقــر جــدول األعمــال املؤقــت والوث

أدناه، على أن تعقد اجتماعات بني الـدورتني يف فيينـا لالنتـهاء مـن إعـداد البنـود       للجنة املبينني 
  .اليت ستدرج يف جدول األعمال املؤقت والوثائق الالزمة لتلك الدورة

  
    جدول األعمال املؤقت والوثائق اخلاصة بالدورة الرابعة واخلمسني للجنة املخدرات    

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١ 
  .جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار   - ٢ 
  الوثائق   
  جدول األعمال املؤقت وشروحه   

    
  اجلزء العملي  
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم     -٣ 

ــة    ــة، وتـــدعيم ذلـــك الربنـــامج ودور جلنـ املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ
ــة      املخــدرات بصــفتها هيئ  ــك مســائل الشــؤون اإلداري ــا يف ذل ــة، مب ــه اإلداري ت

  :وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والتوجيهـات        )أ(   

  بشأن السياسة العامة املقدمة له؛
دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب         )ب(   

  :املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية األمم
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تدعيم برنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ‘١‘     
  باملخدرات واجلرمية؛

  .مسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  ‘٢‘     
  الوثائق   
  تقرير املدير التنفيذي   
  )حسب االقتضاء(تقارير األمانة    

  زء املعيارياجل    
  .]يقرر املوضوع الحقاً[مناقشة املوضوع احملوري   - ٤ 
ــة العمـــل بشـــأن التعـــاون الـــدويل صـــوب      -٥  ــة اإلعـــالن السياســـي وخطـ متابعـ

  .استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
  الوثائق   
  )حسب االقتضاء(تقارير األمانة    
  .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات: اتخفض الطلب على املخدر  - ٦ 
  الوثائق   
  تقارير األمانة   
على حنو غري مشروع والتدابري ذات الصلة االجتار باملخدرات وعرضها   - ٧ 

  :بذلك
الوضــع العــاملي فيمــا يتعلــق باالجتــار باملخــدرات، وتوصــيات اهليئــات     )أ(   

  الفرعية التابعة للجنة؛
  املخدرات غري املشروع؛ احلد من عرض  )ب(   
  ؛املنشطات األمفيتامينيةمراقبة السالئف و  )ج(   
إبــادة الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل الــيت    علــىالتعــاون الــدويل   )د(   

  التنمية البديلة؛ علىتستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية و
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  الوثائق   
  تقارير األمانة   
  :ع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويلمكافحة غسل األموال وتشجي  - ٨ 
  مكافحة غسل األموال؛  )أ(   
  .التعاون القضائي  )ب(   
  الوثائق   
  )حسب االقتضاء(تقرير األمانة    
  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  - ٩ 
  التغريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )أ(   
  خدرات؛تقارير اهليئة الدولية ملراقبة امل  )ب(   
بكميـات  التعاون الدويل لضمان تـوافر املخـدرات واملـؤثرات العقليـة       )ج(   

، والعمـل يف الوقـت نفسـه علـى منـع      لألغراض الطبية والعلميةكافية 
  ؛تسريبها

  .املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  )د(   
  الوثائق   
  ٢٠١٠ملخدرات لعام تقرير اهليئة الدولية ملراقبة ا   
مــن  ١٢عــن تنفيــذ املــادة  ٢٠١٠تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات لعــام     

اتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة االجتـار غــري املشـروع يف املخـدرات واملــؤثرات       
  ١٩٨٨العقلية لسنة 

  )حسب االقتضاء(مذكرات من األمانة    
* * *  

  .اخلامسة واخلمسني للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة   -١٠  
  .مسائل أخرى  -١١  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة واخلمسني  -١٢  
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    مشروع املقرر الثاين    
    تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات    

حييط الس االقتصادي واالجتماعي علما بتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   
٢٠٠٩.)8٨(  

    
    املسائل اليت يوجه انتباه الس االقتصادي واالجتماعي إليها  - جيم  

 املقررات التالية اليتيوجه انتباه الس االقتصادي واالجتماعي إىل القرارات و  - ٣
  :اعتمدا اللجنة

    
    ٥٣/١القرار     

  تعزيز الوقاية اتمعية من تناول املخدرات
  إن جلنة املخدرات، 
اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين،  ستذكرإذ ت 

واعترفت فيه الدول األعضاء بأن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية هي مسؤولية عامـة ومشـتركة   
(تتطلّب جا متكامال ومتوازنا،

9

تتساند فيه مراقبـة عرضـها وخفـض الطلـب عليهـا، علـى النحـو         )٩
ن يف اإلعالن اخلاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض الطلـب علـى املخـدرات      املبي)

10

والتـدابري الالزمـة    )١٠
(لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،

11

١١(  
املـؤرخ  ) ٢٦-د(يـاء   ٦٨٩قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      وإذ تستذكر أيضـا  

  ،١٩٥٨يوليه /متوز ٢٨
املخـدرات   تنـاول الذي أكّدت فيـه مـن جديـد أن     ٤٦/١ارها قروإذ تستذكر كذلك  

الدول األطراف يف املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة     غري املشروع سلوك ميكن الوقاية منه وحثّت فيه
 املخدرات على اختاذ مجيع التدابري لضمان سالمة تلك املعاهدات،

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  )٨(  
  .٢، الفقرة ، املرفق٢٠/٢-دإاجلمعية العامة  قرار )٩(  
  .٨و ٤، املرفق، الفقرتان ٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة دإ  )١٠(
  .، الفروع ألف إىل هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )١١(
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 ،٤٨/٤و ٤٤/٥و ٤٣/٤و ٤٢/٦و) ٢٧-د( ١قراراا وإذ تستذكر  

املخـدرات يف  ملراقبـة  قـد عرفتـه اهليئـة الدوليـة     " املخـدرات  تنـاول "أن تعـبري  ذ تدرك وإ 
(٢٠٠٩ لعام تقريرها السنوي

12

واملـؤثرات العقليـة    اتلمخـدر لغري املشـروع  االستهالك بأنه  )١٢
  املشمولة باالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات،

ــا  ــاء إ   وإذ تـــدرك أيضـ ــع الـــدول األعضـ ــعى مجيـ ــة أن تسـ ــاول  أمهيـ ــن تنـ ــة مـ ىل الوقايـ
  املخدرات،

الشــروع يف تنــاول املخــدرات هــي وســيلة ناجعــة   الوقايــة مــن أن وإذ تــدرك كــذلك  
  منها،إلبقاء الناس متحررين 

أن الوقاية مـن تنـاول املخـدرات تركّـز علـى خفـض عوامـل اخلطـر وزيـادة          وإذ تدرك  
طائفة واسـعة مـن اجلهـود يف    عوامل الوقاية، وأن تدخالت الوقاية من تناول املخدرات تشمل 

إنفــاذ القــانون أجهــزة واملــدارس و واُألســراألفراد واألقــران والشــباب تتعلــق بــجمــاالت خمتلفــة 
  واتمع عموما، ،والعدالة اجلنائية، واتمعات احمللية

إحـدى مسـائل   املخدرات هو  تناولفيه بأن  سلّمتالذي  ٥١/٣قرارها وإذ تستذكر  
كشـفه املبكّـر والتـدخل السـريع لوقفـه ووصـل األشـخاص بسـبل تلقّـي          وبأن الصحة العمومية 

الرعايــة حبثــه يف ســياق جيــب  ةعموميــ ةالعــالج، عنــد االقتضــاء، هــي أمــور تتطلــب ــج صــح 
  الصحية واالجتماعية بني مقدمي الرعاية واملرضى،

ة أن جهود الوقاية من تناول املخدرات هي وسـيلة فعالـة مـن حيـث التكلفـ     وإذ تدرك  
مـن خـالل ـج     تنسيقا كـامال خلفض الطلب على املخدرات وهي أجنع ما تكون عندما تنسق 

ومنظمــات غــري حكوميــة متعــددة يف إطــار  حكوميــة متعــدد القطاعــات تشــارك فيــه وكــاالت  
  ،متويال كافيااتمعات احمللية وعندما متول 

املطــورة حمليــا، ات أن اجلهــود الــيت تبــذل للوقايــة مــن تنــاول املخــدر   وإذ تــدرك أيضــا 
ميكـن أن تسـهم يف بنـاء حتالفـات      ،واليت تشارك فيها قطاعـات متعـددة يف إطـار اتمـع احمللـي     

التصـدي ملشـاكل اتمـع احمللـي وتعبئـة      ، مـن أجـل   شاملة وفعالة للوقاية مـن تنـاول املخـدرات   
ومنشـآت  نون حتالفات الشباب واآلباء واألمهات واملؤسسات التعليمية ومؤسسات إنفـاذ القـا  

األعمال ووسائط اإلعـالم ومقـدمي الرعايـة الصـحية واملنظمـات الدينيـة واألخويـة الـيت تعمـل          
  بالترادف مع اهليئات احلكومية،
                                                           

  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )١٢(
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بأن الوقاية من تناول املخدرات ينبغي أن تكون عنصرا من عناصـر اجلهـود   وإذ تسلّم  
لــي، كــاجلهود الراميــة إىل منــع األخــرى املتعــددة القطاعــات املبذولــة علــى مســتوى اتمــع احمل 

  الفقر، وغريها من اجلهود، القضاء علىالعنف و
ــرامج الوقايــة والعــالج مــن املخــدرات يف إطــار ا   وإذ تــدرك  ســرة، الــيت ترتقــي  ُألأن ب

ز اسـتقرارها ورفاهتـها ميكـن أن تكسـر     سرة وتعزُألتضمن متاسك اومبهارات اآلباء واألمهات 
  بني األجيال،املمتدة  حلقات اإلدمان والعنف والفقر

يف إطار اتمع احمللي ميكنـها أن ختفـض مـن     املبذولةأن جهود الوقاية  وإذ تدرك أيضا 
  ا،واالران املخدرات  تناول

تصـمم بطريقـة   املخـدرات، عنـدما   تنـاول   ية ملكافحةمالت اإلعالماحلأن وإذ تالحظ  
نشـورات والعـروض التلفزيونيـة ومواقـع     املتنفـذ بواسـطة   الظـروف احملليـة وعنـدما    فعالة لـتالئم  

ها الشــباب واجلمهــور عمومــا، بإمكاــا أن تعــزز مدســتخالــيت ي افــلاإلنترنــت وغريهــا مــن احمل
  وتكمل السياسات والربامج الرامية إىل الوقاية من تناول املخدرات وتوعية الناس بذلك،

مبا فيهـا الـربامج القائمـة    أن مجيع أنواع برامج الوقاية من تناول املخدرات، وإذ تدرك  
عنـدما تكـون   علـى أشـد فعاليتـها    يف إطار اتمعات احمللية واملدارس ووسائط اإلعـالم، تكـون   

  ،االقتضاءالظروف احمللية ومكيفة ثقافيا، حسب مصممة لتالئم 
تحـررة  للمجتمعات احملليـة امل بأنشطة الدول األعضاء اليت أنشأت حتالفات وإذ ترحب  

  ت،من املخدرا
الراميــة إىل الوقايــة مــن تنــاول  هــاالــدول األعضــاء علــى مواصــلة جهودحتــثّ   -١ 

املخدرات وعلى وضع سياسات وقوانني وممارسات وطنية ميكـن إدماجهـا يف الـربامج الوطنيـة     
  والربامج القائمة يف إطار اتمعات احمللية للوقاية من تناول املخدرات؛

منسـقة   تـدابري مكافحـة وطنيـة   لنظر يف تنفيذ الدول األعضاء على احتثّ أيضا   -٢ 
إىل يف اتمــع املــدين، املعنيــة تعــددة املقطاعــات الللوقايــة مــن تنــاول املخــدرات تتضــمن تعبئــة  

ــب  ــاذ القــ    جان ــات إنف ــة تشــمل هيئ ــات حكومي ــة   واننيهيئ ــة اجلنائي ــات وكــذلك والعدال اهليئ
االطِّـالع علـى الـربامج     علـى ل معـا  االجتماعية والصحية وهيئات توفري الرعاية، من أجل العمـ 

الة للوقاية من تناول املخدرات واملشاركة فيها ودعمها؛الفع  
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الدول األعضاء علـى متويـل اجلهـود املبذولـة يف إطـار اتمعـات       حتثّ كذلك   -٣ 
احمللية للوقاية من تناول املخدرات واليت تشـمل التـدريب وتنفيـذ االسـتراتيجيات القائمـة علـى       

  ؛حيثما يتطلّب الوضع الوطين ذلكاألدلة، 
يــة ملكافحــة الــدول األعضــاء علــى وضــع ومتويــل وتنفيــذ محــالت إعالمحتــثّ   -٤ 

، تكـون مالئمـة   اُألسـرة يف إطـار  تنفَّـذ  لوقاية من تناول املخدرات لاملخدرات، وكذلك برامج 
  ؛، حيثما يتطلب الوضع الوطين ذلكالحتياجات سكاا

يف  تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يــدرج  مــن مكتــب األمــم امل تطلــب   -٥ 
منائط بشأن الوقاية من تنـاول  ، حسب االقتضاء، برامج املساعدة التقنية والتدريب ذات الصلة

  .املخدرات يف إطار اتمع احمللي
    

    ٥٣/٢القرار     
الوقاية من تناول املخـدرات غـري املشـروعة يف الـدول األعضـاء وتعزيـز التعـاون        

  شأن سياسات الوقاية من تعاطي املخدراتالدويل ب
  إن جلنة املخدرات،  
13(،١٩٦١إىل االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة  إذ تشــري   

وتلــك االتفاقيــة بصــيغتها   )١٣
14(،١٩٧٢املعدلـة بربوتوكــول ســنة  

15(،١٩٧١واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لســنة  )١٤

واتفاقيــة األمــم  )١٥
16(،١٩٨٨يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة لسـنة     املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـروع  

واتفاقيـة   )١٦
(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

17

(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، )١٧
18

١٨(  
اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا   إىل  أيضـــا تشـــريوإذ   

(االســتثنائية العشــرين، 
19

ــدويل صــوب     لسياســيواإلعــالن ا )١٩ ــاون ال وخطــة العمــل بشــأن التع

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد   )١٤(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )١٥(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )١٦(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، الد   )١٧(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )١٨(
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )١٩(
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20(،ملواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة     ستراتيجية متكاملـة ومتوازنـة  ا

يف اجلـزء  الـذي اعتمـد    )٢٠
املـؤرخ   ٦٤/١٨٢وقـرار اجلمعيـة العامـة     ،للجنـة رفيع املستوى من الـدورة الثانيـة واخلمسـني    ال

  ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨
ــددا   ــا  وإذ تؤكّـــد جمـ ــري   ٤٥/١٥قرارهـ ــدرات غـ ــأن خفـــض الطلـــب علـــى املخـ ، بشـ

املشروعة، الذي أقرت فيـه باحلاجـة إىل احلفـاظ علـى ـج متـوازن ومتكامـل يف معاجلـة طلـب          
  ،املخدرات واملؤثرات العقليةوعرض 
، بشأن ترويج السياسـات الراميـة إىل الوقايـة مـن     ٤٨/٤قرارها  وإذ تؤكّد جمددا أيضا  

ري املشروعة، الذي أعربت فيه عن بالغ قلقهـا إزاء خمـاطر تنـاول املخـدرات     تناول املخدرات غ
وما يحدثه مـن آثـار علـى حريـة الشـباب وتنميتـهم، ومـا يترتـب علـى تعـاطي املخـدرات مـن             

  عواقب صحية واجتماعية سلبية،
21(،٢٠٠٩تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات لعـام       وإذ تضـع يف اعتبارهـا     

الـذي   )٢١
  زت فيه اهليئة على الوقاية من تعاطي املخدرات،ركَّ

عن قلقها إزاء حجم إنتاج املخدرات غري املشروعة ونطاق تناوهلا املُقلقَـني  وإذ تعرب   
  يف غالبية مناطق العامل،

مــع ذلــك أن مســتوى تنــاول املخــدرات غــري املشــروعة يف بعــض املنــاطق    وإذ تــدرك   
  مستقر أو حىت آخذ يف االخنفاض،

ــ   ــة مـــن تعـــاطي      ع يف اعتبارهـــا وإذ تضـ ــتثمار يف الوقايـــة املســـتندة إىل األدلـ أن االسـ
املخدرات سوف يؤدي إىل إحراز تقدم كبري، وأن تدابري الوقاية ينبغي أن تواكـب االجتاهـات   

  الدولية املتغرية يف تناول املخدرات ويف املواقف إزاء ذلك التناول،
تعلق بوضـعها الـداخلي، سياسـات    الدول األعضاء على أن تضع، فيما يحتثّ   -١  

حمدثة للوقايـة مـن تنـاول املخـدرات غـري املشـروعة، ال سـيما يف صـفوف الشـباب، تسـتند إىل           
أفضل ما يتـوفّر مـن أدلـة وطنيـة ودوليـة، وعلـى كفالـة إجـراء تقيـيم لتـدابري التصـدي اجلديـدة             

  واملبتكرة، مع مراعاة تشريعاا الوطنية؛
بضـمان معاجلـة مجيـع جوانـب خفـض       ام الـذي ال يتزعـزع  االلتز جمددا تؤكّد  -٢  

التعاون الدويل، مبا يتوافق متاماً مع مقاصد ومبادئ ميثـاق  جوانب طلب املخدرات وعرضها و

                                                           
)٢٠(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٢١(
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(األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
22

ومع املراعاة التامـة، علـى    )٢٢
ليميـة وملبـدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة       وجه اخلصوص، لسـيادة الـدول وحرمتـها اإلق   

ألفـراد كافـة، وملبـدأي    الذاتية لريات األساسية، وللكرامة احلللدول، وجلميع حقوق اإلنسان و
  التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

ــدول األعضــاء علــى أن تزيــد مــن وعــي اجلمهــور باملخــاطر املتصــلة     حتــثّ   ‐٣   ال
ا يف ذلك املخاطر املرتبطة بالتناول غري املشروع لألدوية اليت تصـرف بوصـفات   باملخدرات، مب
  طبية مشروعة؛

الدول األعضاء على إذكاء الوعي بأمهية تيسري اختيار أساليب العـيش  تشجع   ‐٤  
الصحية والترغيب عـن االختيـارات غـري الصـحية يف بيئـات خمتلفـة، منـها مـثال، ضـمن بيئـات           

؛ ويف املدارس واجلامعات وأماكن العمل؛ ويف وسـائط النقـل العـام؛ ويف    أخرى، داخل اُألسرة
  أماكن الترفيه والتسلية؛ وأثناء قيادة السيارات؛

الدول األعضاء على االستعانة بكيانات القطـاع اخلـاص الـيت هلـا     أيضا  تشجع  -٥  
دين وسـائر  تأثري قـوي علـى مواقـف وسـلوك الشـباب، مبـا يف ذلـك صـناعة الترفيـه واتمـع املـ           

  اجلهات الفاعلة ذات الصلة، يف الترويج ألساليب العيش الصحية؛
الكيانات ذات الصلة على توعية اجلمهور وإثارة النقـاش يف منـابر    تشجع كذلك  - ٦  

  الشباب ووسائط اإلعالم بشأن خماطر املخدرات غري املشروعة وغريها من مواد اإلدمان ومضارها؛
لى القيام بأنشطة للوقايـة مـن تنـاول املخـدرات غـري      الدول األعضاء عتشجع   -٧  

املشروعة، تكون مقترنـة بـاجلهود الراميـة إىل وقايـة األحـداث مـن تنـاول أي مـادة يحتمـل أن          
23(؛وفقا لإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات يساء استعماهلا،

٢٣(  
اء االجتماعي يسـهم يف تعـاطي   الدول األعضاء على أن تدرك أن اإلقصحتثّ   -٨  

املخدرات واعتالل الصحة والسلوك السليب احملتمل واألنشـطة اإلجراميـة، وأن مـن الضـروري     
االهتمام بالرفاه األساسي لألشخاص احملتاجني، ومراعاة حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية، وذلـك  

  من أجل خفض تناول املخدرات غري املشروعة خفضا فعاال؛
لدول األعضاء على تكـرار أنشـطة الوقايـة الشـاملة للجميـع خـالل خمتلـف        اتشجع   - ٩  

  مراحل الطفولة واملراهقة، وذلك لتعزيز األهداف األصلية وإحداث أثر ملحوظ ومستدام؛
                                                           

  ).٣- د(ألف  ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٢(
  .٢٠/٣- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٢٣(
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الدول األعضـاء علـى اسـتغالل القـدرات الكامنـة لـدى الشـباب        تشجع أيضا   -١٠  
ذ تــدخالت الوقايــة مــن تعــاطي  بصــفتهم أصــحاب مصــلحة وشــركاء فــاعلني يف وضــع وتنفيــ  

  املخدرات، وذلك لتعزيز فعالية ومصداقية تلك التدخالت يف أوساط الفئات املستهدفة؛
الدول األعضاء اليت مل تنشئ بعد نظم رصد للقيـام، يف مرحلـة مبكـرة،    حتثّ   -١١  
ع االجتاهــات املســتجدة يف تنــاول املخــدرات وبتبــادل املعلومــات بالتعــاون الواســع مــ   بتحديــد

غريهــا مــن الــدول األعضــاء، ومــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومجيــع     
  أصحاب املصلحة ذوي الصلة، على أن تفعل ذلك؛

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى جتميـع اخلـربات          حتثّ   -١٢  
ة القائمـة علـى األدلـة    الوطنية والدولية وأفضـل مـا هـو متـاح مـن معلومـات عـن أنشـطة الوقايـ         

  وأدوات الكشف املبكر عن الشباب املعرضني خلطر تناول املخدرات غري املشروعة؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية علـى تيسـري تبـادل    حتثّ أيضا   -١٣  

أفضل املمارسات، فيما بني الدول األعضاء، يف جمـال الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات، وتزويـد       
  ل األعضاء مبشورة اخلرباء يف هذا اال، بناء على الطلب؛الدو

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار دوره يف  تشــجع   -١٤  
اتمــع وظيفيـة وتعزيزهــا، مبـا يف ذلــك مـع    الشـراكات  الضـي يف إقامــة  بنـاء القـدرات، علــى امل  

العامليــة،  ، وال ســيما منظمــة الصــحةتحــدةمنظومــة األمــم املوهيئــات القطــاع اخلــاص املــدين و
  .وسائر املنظمات اإلقليمية والدولية

    
    ٥٣/٣القرار     
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املمتلكات وغريها من املوجودات     

  ،بذلك املصادرة يف قضايا االجتار باملخدرات واجلرائم ذات الصلة
   والتصرف فيها    

 ،إن جلنة املخدرات 

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري         ٥من املـادة   ٢أن الفقرة  تستذكر إذ 
ــة لســنة    (١٩٨٨املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقلي

24

تقضــي بــأن تتخــذ األطــراف يف   )٢٤
االتفاقية ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاا املختصة مـن حتديـد املتحصـالت أو األمـوال أو     

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(
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يــة مــن أفعــال جمرمــة وفقــا لالتفاقيــة، ومــن اقتفــاء أثرهــا، وجتميــدها أو الــتحفُّظ   الوســائط املتأت
 عليها، بقصد مصادرا يف النهاية،

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    ١٢مــن املــادة  ١أن الفقــرة  وإذ تســتذكر أيضــا  مــن اتفاقي
25(،اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

 أقصـى حـد ممكـن    تقضي بأن تعتمد األطراف يف االتفاقية، إىل )٢٥
يف حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري للتمكني مـن مصـادرة املمتلكـات أو    
املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو يراد اسـتخدامها يف ارتكـاب جـرائم مشـمولة     

 ذه االتفاقية،

م املتحـدة ملكافحــة  مـن اتفاقيـة األمــ   ٣١مـن املــادة   ٣أن الفقــرة  كـذلك  وإذ تسـتذكر  
26(،الفساد

تقضي بأن تتخذ الدول األطراف يف االتفاقية، وفقا لقانوا الداخلي، ما قـد يلـزم    )٢٦
من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة السـلطات املختصـة للممتلكـات أو املعـدات أو     

األدوات األخرى اخدمت أو كامة لالسـتخدام   دة أو احملجوزة أو املصادرة اليت استنت معـد
 يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية،

أن الدول األطراف سـلَّمت، يف التـدابري الالزمـة لتعزيـز التعـاون       وإذ تضع يف اعتبارها 
(علـى مواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة،      الدويل

27

 الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة يف دورـا      )٢٧
املتحصــلة أو  ة إىل تــرويج وتطــوير آليــات فعالــة لتتبــع املمتلكــاتاالســتثنائية العشــرين، باحلاجــ

 ارمني من استخدامها، املتأتية من أنشطة غري مشروعة وجتميدها وضبطها ومصادرا، ملنع

اإلعـالن السياسـي بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية         وإذ تأخذ بعني االعتبـار  
(خـدرات العامليـة،  متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـكلة امل 

28

الـذي سـلَّمت فيـه الـدول األعضـاء       )٢٨
بأنه على الرغم من اجلهود اليت بذلت فيما مضـى، مـا انفكّـت زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة        

نشـاط  وإنتاج املخدرات وصنعها وتوزيعها واالجتار ا على حنو غري مشروع تزداد رسـوخاً ك 
، اليت جيري غسلها من خالل قطاعـات ماليـة وغـري    در مبالغ هائلة من األموالي منظَّم إجرامي

التنظيمــات اإلجراميــة، هــذه ماليــة، وبأنــه يلــزم مــن مث تعزيــز التــدابري الراميــة إىل تفكيــك بــىن   
ومصادرة عائداا غري املشروعة، وتوفري التدريب للعاملني يف جمال إنفـاذ القـوانني ويف الـدوائر    

 تاحة يف اإلطار الدويل،القضائية على االستعانة باألدوات امل

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥نفسه، الد املرجع   )٢٥(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  املرجع نفسه،  )٢٦(
  .ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة دإ  )٢٧(
)٢٨(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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خلطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهـة   ووفقاً  
(مشكلة املخدرات العاملية،

29

اليت أُوصـي فيهـا بـأن تقـوم الـدول األعضـاء باعتمـاد أو تـدعيم          )٢٩
جتــار غــري املشــروع التــدابري القانونيــة الــيت متكِّــن مــن كشــف املمتلكــات الــيت متثِّــل عائــدات اال 

 باملخدرات واجلرائم ذات الصلة وجتميدها وضبطها ومصادرا،

تعزيز تدابري مكافحة غسـل املوجـودات املاليـة    "املعنون  ٥٢/٩قرارها  وإذ تعيد تأكيد  
، الـذي أهابـت فيـه بالـدول األعضـاء أن      "املتأتية مـن االجتـار باملخـدرات واجلـرائم ذات الصـلة     

طنيـة والدوليـة ملكافحـة غسـل املوجـودات املتأتيـة مـن االجتـار باملخـدرات          تستكمل التدابري الو
دف إضعاف القوة االقتصادية للتنظيمات اإلجرامية الضالعة يف االجتـار باملخـدرات واجلـرائم    

، وأن تشــجع علــى تبــادل املعلومــات بــني ســلطات إنفــاذ القــانون، والــذي   بــذلك ذات الصــلة
ت املاليـة  اأن متكِّن املؤسسات الوطنية املتخصصة يف االسـتخبار حثّت فيه الدول األعضاء على 

 من تسهيل تبادل املعلومات مع الشركاء الدوليني ذوي الصلة،

مــوارد أن اجلهــود الراميــة إىل مواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة تســتلزم   وإذ تــدرك 
ــاد  ــردة االزدي ــل إ   مطّ ىل احلــد األقصــى  ، وأنّ مــن الضــروري مــن مث تفعيــل شــىت أدوات التموي

 املمكن، مبا يف ذلك اآلليات اخلاصة بإدارة املمتلكات املصادرة والتصرف فيها،

الدول األعضاء إىل استعراض أُطرها التنظيمية واملؤسسية دوريا لكفالـة   تدعو  -١ 
القيام على الوجه األمثل بالتحري عن املوجـودات املتعلقـة باالجتـار باملخـدرات واجلـرائم ذات      

ة، بغيــة كفالــة زيــادة فعاليــة تــدابري إنفــاذ القــانون والتــدابري القضــائية ملالحقــة التنظيمــات  الصــل
اإلجرامية الضـالعة يف ارتكـاب هـذه اجلـرائم، وبغيـة املصـادرة عنـد التصـرف بنـاء علـى طلـب            

من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار      ٥من املادة  ٥أحد األطراف األخرى، وفقا للفقرة 
30(؛١٩٨٨لسنة  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةغري 

٣٠(  
الدول األعضاء إىل التعاون على كشـف املوجـودات واملمتلكـات     أيضا تدعو -٢ 

، وتبــادل بــذلك الــيت قــد تكــون مكتســبة عــن طريــق االجتــار باملخــدرات واجلــرائم ذات الصــلة
وجتميدها، مبـا يف ذلـك عـن    املعلومات عن تلك املوجودات واملمتلكات واملساعدة يف حجزها 

 طريق االمتثال الكامل اللتزاماا الدولية يف هذا الصدد؛

                                                           
  .املرجع نفسه  )٢٩(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،     )٣٠(
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مــن اتفاقيــة  ١٢الــدول األعضــاء إىل أن تعتمــد، وفقــا للمــادة   كــذلك تــدعو  -٣  
31(،األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة    

نظمهـا  تتيحـه  وإىل أقصـى حـد ممكـن     )٣١
، يف حــال حتويــل عائــدات اجلــرائم أو تتســىنقــد يلــزم مــن تــدابري لكــي القانونيــة الداخليــة، مــا 

 يعـادل  مـا  تبديلها، جزئيا أو كليـا، إىل ممتلكـات أخـرى، مصـادرة تلـك املمتلكـات يف حـدود       
 ؛للعائدات املتأتية من اجلرمية املقدرة القيمة

الدول األعضاء على تنفيذ محـالت توعيـة وبـرامج تـدريب تسـتهدف       تشجع -٤ 
ات إنفـاذ القـانون والعـاملني يف الـدوائر القضـائية، بغيـة التركيـز علـى أمهيـة التحـري عـن            سلط

 املوجودات يف إطار قضايا االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة؛

آلياـا   أو إرسـاء  الدول األعضاء إىل العمل، عند االقتضاء، على حتسني تدعو  -٥ 
احملجــوزة واملصــادرة يف إطــار اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بقضــايا  اخلاصــة بــإدارة املمتلكــات 

لكي حتسن إىل أقصى حـد ممكـن   ، بذلك االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة
 بطرائــق منــهاإدارة املــوارد املتأتيــة عنــها والتصــرف فيهــا، وفقــا لإلجــراءات القانونيــة الوطنيــة، 

 للممتلكات احملجوزة واملصادرة؛كفاءة والشمول تتسم بالإنشاء سجالت 

الدول األعضـاء إىل النظـر، مبـا يتسـق مـع تشـريعاا الداخليـة، يف         أيضا تدعو -٦ 
إمكانية استخدام املوارد املصادرة لدعم أنشطة أجهزة إنفاذ القانون وغريهـا مـن األجهـزة، مبـا     

  .أهيلهمتلك املتخصصة يف عالج مدمين املخدرات وإعادة ت فيها
    

    ٥٣/٤القرار     
لألغراض بكميات كافية  اخلاضعة للمراقبة الدوليةتوافر العقاقري املشروعة تعزيز     

    تسريبها وتعاطيهامنع مع العمل يف الوقت نفسه على الطبية والعلمية 
  إن جلنة املخدرات،  
ة بكميـات كافيـة   فر العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولياتعزيز توإذ تؤكّد أمهية   

  ،العمل يف الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيهامع لألغراض الطبية والعلمية 
بصـيغتها املعدلـة بربوتوكـول     ١٩٦١إىل االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  وإذ تشري  

(١٩٧٢ســنة 
32

ــاقري       )٣٢ ــا األطــراف باســتمرار ضــرورة االســتعمال الطــيب للعق ــيت ســلَّمت فيه ال
                                                           

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥رجع نفسه، الد امل  )٣١(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٢(
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ــو     املخــدرة لتخف ــة لضــمان ت ــدابري الكافي ــاة، وبوجــوب اختــاذ الت ــف اآلالم واملعان ــاقري اي فر العق
  املخدرة هلذه األغراض،

ــة لســنة   وإذ تشــري أيضــا   (١٩٧١إىل اتفاقيــة املــؤثرات العقلي
33

م فيهــا بأنــه الــيت يســلَّ )٣٣
غــىن عــن اســتعمال املــؤثّرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، وبــأن احلصــول علــى هــذه  ال

  املواد لتلك األغراض ال ينبغي أن يقيد دون ضرورة،
  ، املـــؤرخ ٢٠٠٥/٢٥إىل قـــرار الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  وإذ تشـــري كـــذلك  

  ، بشأن عالج اآلالم باستعمال املسكّنات شبه األفيونية،٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٢
مكافحـة  الذي دعت فيـه إىل تعزيـز التعـاون الـدويل علـى       ٤٨/٥إىل قرارها وإذ تشري   

  تسريب املواد بواسطة اإلنترنت وتعاطيها،
ضـمان  أن االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات تسعى إىل حتقيق تـوازن بـني    وإذ تؤكّد  

 لألغـراض الطبيـة والعلميـة   اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة     واملـؤثرات العقليـة   ةاملخدرالعقاقري فر اتو
  ؛وبني منع تسريبها وتعاطيها

، بالتعـاون  الدور املهم املنوط باهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بأن تقوم يدوإذ تعيد تأك  
الجتـار غـري   اىل منـع  وإ ألغراض الطبية والعلميةل ةاملخدرتوافر العقاقري  بضمان، تمع احلكوما

مـن اتفاقيـة    ٩مـن املـادة    ٤، علـى النحـو املبـين يف الفقـرة     شـروع املغـري   وتعاطيها ااملشروع 
  ؛١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١سنة 

لتلبيـة  املشـروعة  ملـواد اخلـام األفيونيـة    ات الكافيـة مـن ا  مـداد اإل رغم تـوافر وإذ يقلقها،   
ــة  ــام    االحتياجــات العاملي ــرين الســنويني لع ــرز يف التقري ــا أُب (٢٠٠٨، كم

34

ــام  )٣٤ (٢٠٠٩وع
35

٣٥( 
ألدويـة املصـنوعة مـن املـواد شـبه      للهيئة الدولية ملراقبـة املخـدرات، أن إمكانيـة احلصـول علـى ا     

  ،األفيونية معدومة أو شبه معدومة يف العديد من البلدان واملناطق
القلق الذي أعربت عنه اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات يف تقريرهـا السـنوي     وإذ تالحظ  

 تدابري حمددة لتكفل للسـكان يف بلـداا سـبال   احلكومات  بشأن ضرورة اختاذ بعض ٢٠٠٩لعام 
 مــع االتفاقيــاتكافيــة للحصــول علــى األدويــة املصــنوعة مــن املــواد شــبه األفيونيــة، مبــا يتماشــى  

  ،الدولية ملراقبة املخدرات
                                                           

  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩الد املرجع نفسه،   )٣٣(
  ).A.09.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٣٤(
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام تقرير   )٣٥(
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بـالغ األمهيـة   حصـائية أمـر   اإل والبيانـات لتقـديرات  احلكومات للى أن تقدمي ع وإذ تشدد  
ات بشـأن  ذ أحكـام املعاهـد  تنفيـ من أجـل  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لإلجراءات اليت تتخذها 

  لألغراض الطبية والعلمية،بكميات كافية اخلاضعة للمراقبة الدولية  املشروعة فر العقاقرياتو
تزيـد   قـد العرض املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة الدوليـة   يف زيادةأي أن  وإذ تدرك  

ــواد  مــن احتمــال  ــا تســريب هــذه امل ــة امل أن ، ووتعاطيه ــة ملراقب ــة الدولي شــجعت خــدرات اهليئ
علـى أن تتحلـى مبزيـد مـن اليقظـة      ، ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ يلعـام السنويني ها ييف تقريراحلكومات، 

وصــفات الدوليــة الــيت تصــرف بالبــة قرالممــواد خاضــعة لبالعقــاقري احملتويــة علــى االجتــار بشــأن 
ـذه  ملكافحـة االجتـار    معززةقوانني  سنيف على أن تنظر ووبشأن تعاطي هذه العقاقري، طبية ال

  ،العقاقري اليت تصرف بالوصفات الطبية
مـن املـواد اخلاضــعة   باالحتياجـات الطبيــة والعلميـة علـى نطـاق العــامل      وإذ حتـيط علمـا    

  تعاطيها،و هاضمن إطار تنظيمي وقانوين مينع تسريب اليت تتعني تلبيتها ،للمراقبة الدولية
لدوليــة ملراقبــة املخــدرات بــأن االستقصــاء االــذي أجرتــه اهليئــة ا وإذ حتــيط علمــا أيضــا  

بين وجـود قلـق مـن أن يصـبح إدمـان املخـدرات العامـل األول يف         ٢٠٠٧للحكومات يف عام 
نقص استعمال العقاقري األساسية، تليـه عوامـل عـدم كفايـة تـدريب املهنـيني العـاملني يف جمـال         

ر العقــاقري الرعايــة الصــحية ووجــود قــوانني تقييديــة ال تأخــذ يف احلســبان ضــرورة ضــمان تــواف 
(املخدرة لألغراض الطبية،

36

٣٦(  
ــدول األعضــاء دعــت، يف اإلعــالن السياســي وخطــة     وإذ حتــيط علمــا كــذلك    ــأن ال ب
 بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات      العمل 
(ة،العاملي

37

 قبـة املخـدرات ومنظمـة   إىل مواصلة التعاون بني الدول األعضاء واهليئـة الدوليـة ملرا   )٣٧
الدوليـة، مبـا    واملؤثرات العقلية اخلاضـعة للمراقبـة  عقاقري املخدرة فر الالتونا الصحة العاملية، ضما

يف الوقـت نفسـه    عمـل ال فيها املـواد األفيونيـة، بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة، مـع        
  ،ولية ملراقبة املخدراتالد على منع تسريبها إىل قنوات غري مشروعة، عمال باالتفاقيات

مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة     بالتشـاور   ،اجلهود اليت تبذهلا منظمة الصحة العاملية وإذ تقدر  
مـن  ، ةيف إطـار برنـامج احلصـول علـى العالجـات اخلاضـعة للمراقبـ        ،لتنفيذ أنشـطة  ،املخدرات

 ولية لألغراض الطبية،اضعة للمراقبة الداخلواد املفر االعقبات اليت حتول دون توأجل تذليل 
                                                           

 لألمم املتحدة لجمعية العامةل دورة االستثنائية العشرينالتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن متابعة   )٣٦(
  .١٢-١٠، الفقرات )A.09.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

)٣٧(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات ومنظمـة الصـحة       الحظ مع التقديرتوإذ   
  ،ةالعاملية لوضع مبادئ توجيهية بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولي

وميــة واتمــع اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات غــري احلك  وإذ تالحــظ أيضــا مــع التقــدير   
بكميـات كافيـة   للمراقبـة الدوليـة   اخلاضـعة  فر املواد اأمهية توإبراز من أجل االستمرار يف املدين 

  لألغراض الطبية والعلمية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات،
فر اوتــعــن الرابعــة واخلمســني بنــدا دورــا جــدول أعمــال أن تــدرج يف  تقــرر  -١  

املـــؤثرات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة وفقـــا كميـــات كافيـــة مـــن العقـــاقري املخـــدرة و
 فرادراسـة العقبـات الـيت حتـول دون تـو     مـن أجـل   للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وذلك 

  ؛هاتعاطيبها ومنع تسريالرامية إىل هود اجلوهذه العقاقري املخدرة واملواد بالقدر الكايف 
بالتزاماـا املتعلقـة بتقـدمي     املطلـوب الوفاء يف الوقت الدول األعضاء إىل  تدعو  -٢  

اضـعة  اخلواد املستخدام فيما خيص ا، يكون مالئما مااألمني العام، حسبإىل التقارير إىل اهليئة و
واالجتـار ـا وتعاطيهـا،    هـذه املـواد   تسـريب  ن للمراقبة الدولية لألغراض الطبيـة والعلميـة، وعـ   

  ملعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛ا تقتضيه احسبم
ا االجتاهات السائدة يف بلـدا أن تنظر بانتظام يف على الدول األعضاء  تشجع  -٣  
وكـذلك  اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، املشروعة استخدام املواد يف جمال 

ــة  االجتــار ــا وتعاطيو هــذه املــواد تســريبجمــال يف الســائدة االجتاهــات يف  هــا، وأن تبلــغ اهليئ
جـراءات  اإل ذه االجتاهات إلدراجها يف تقريرها السنوي، وأن تتخذ الدولية ملراقبة املخدرات

  ؛عند اللزوم، املناسبة
الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات والـواردة يف         ٣٩التوصية  تؤيد  -٤  

ــام    ــا الســنوي لع 38(،٢٠٠٩تقريره

ــيت )٣٨ ــة    ال ــا اهليئ ــات أن ناشــدت فيه ــززاحلكوم ــة  تع إمكاني
 ا، وأن تعتمـد رشـيد اسـتخداما  احلصول على العقاقري املخـدرة واملـؤثّرات العقليـة واسـتخدامها     

لقنـوات التوزيـع    كافيـة الراقبـة  امل ، وأن تضـمن الطبيـة غـري املشـروعة    اتتدابري ملكافحة املمارس
هــا مــن حكومــات البلــدان الــيت يتــأثر فيهــا تــوافر  الــيت طلبــت في ٤٠ة، وتوصــية اهليئــة الداخليــ

املسكنات شبه األفيونية بعوامل من قبيل حدود املعارف واحلـواجز اإلداريـة األشـد مـن تـدابري      
(١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخـدرات لسـنة   املراقبة املطلوبة مبوجب 

39

أن حتـدد العوائـق الـيت     )٣٩

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٣٨(
  .٧٥١٥رقم ال، ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٩(



 

V.10-52080 25 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

األفيونيـة لعـالج اآلالم واسـتعماهلا املالئـم،      حتول يف بلداا دون احلصول على املسـكنات شـبه  
وأن تتخذ خطوات لتحسـني تـوافر هـذه العقـاقري املخـدرة لألغـراض الطبيـة، وفقـا للتوصـيات          

  ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية؛
ما درج يف محــالت التوعيــة العامــة، حســبعلــى أن تــالــدول األعضــاء  تشــجع  -٥  

ــة و عقــاقري املخــدرة خطــر تســريب ال يــد تزا ، مســألةيكــون مالئمــا هــا، تعاطيواملــؤثرات العقلي
  الشباب؛يف صفوف وخاصة 
الدول األعضاء علـى أن تقـوم، حيثمـا يكـون ضـروريا، بتثقيـف       تشجع أيضا   -٦  

العــاملني يف اهليئــات التنظيميــة واملهنــيني العــاملني يف الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 
زال  يـة مـا  الطبة لألغـراض  املخـدر العقـاقري  اسـتعمال  ، لكـي يـدركوا أن   محالت التوعية اهلادفة

ــه  ــاة لتخفيــف اآلالم أمــرا ال غــىن عن ــو املالئمــةاختــاذ التــدابري وأنــه جيــب ، واملعان فر الضــمان ت
مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمـة الصـحة    ض،اغراأل ههلذ ةاملخدرالعقاقري 

  ات الدولية ملراقبة املخدرات؛العاملية ووفقا لالتفاقي
الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات والـواردة يف         ٢٢التوصية  تؤيد  -٧  

اعتمــاد أو علــى  املعنيــة احلكومــات، والــيت شــجعت فيهــا اهليئــة ٢٠٠٩تقريرهــا الســنوي لعــام 
سـعيا  ت، ة وأوصـ الوصـفات الطبيـ  الـيت تصـرف ب  لعقـاقري  الـوطين ل رصد التوزيع لتوسيع برامج 
تنفيـذ   يف احلكومـات  ، بأن تنظروصف األدويةغري املالئمة يف مارسات مشكلة املإىل احلد من 

يف جمــال الرعايــة الصــحية وعامــة   املهنــينيإلعــالم  ، حتــدد أهــدافها علــى النحــو املالئــم، بــرامج
ــاءة   ــور مبخــاطر إس ــاقري الاســتعمال  اجلمه ــيت تصــرف ب عق ــة  ال ــة الوصــفات الطبي ــى واحملتوي عل

اخلاصـة بـاملهنيني الطبـيني    ربامج ة؛ وأشـارت إىل ضـرورة أن تتضـمن الـ    درات ومؤثّرات عقليخم
يف ذلـك حصــول  ، مبــا ســريب العقـاقري الــيت تصـرف بالوصــفات الطبيـة   عــن خمـاطر ت معلومـات  

املالئمـة  مارسـات  املريض املقصـود وأصـدقائه عليهـا بطريقـة غـري مباشـرة، وعـن امل       سرة أُأفراد 
عـدة  على وصـفات طبيـة مـن    بطريقة غري مشروعة حلصول األفراد اوالت اوحموصف األدوية ل

  ؛")لدى األطباء التسوق("عن طريق أساليب احتيالية أطباء 
اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات إىل القيــام، مثلمــا فعلــت يف الســنوات   تــدعو  -٨  

للجنة يف دورـا الرابعـة   إىل ااملزمع تقدميه  ،٢٠١٠يف تقريرها لعام  السابقة، بإدراج معلومات
ــة    عقــاقري املخــدرةواخلمســني، عــن اســتهالك ال  ــة املســتخدمة لألغــراض الطبي واملــؤثرات العقلي

بكميـات  قبـات الـيت حتـول دون توافرهـا     لعاحتليـل  يف ذلـك  والعلمية يف مجيـع أحنـاء العـامل، مبـا     
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ددة، عنـد وجودهـا،   تذليل تلك العقبـات، ومعلومـات حمـ   اختاذها ل يت يلزمكافية واإلجراءات ال
  ؛عن حالة التقدم الذي حترزه البلدان

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل   تطلـــب  -٩  
وذلـك  للمراقبـة الدوليـة،   أنشطته الرامية إىل ضمان توافر القدر الكايف من املخـدرات اخلاضـعة   

برنــامج منظمــة الصــحة خــالل  مــن، حســب االقتضــاء، لألغــراض الطبيــة والعلميــة، بالتعــاون 
ــة  ــع   لحصــول علــى العالجــات اخلاضــعة للمراقبــ  لالعاملي ــة إىل من ة، مــع مواصــلة أنشــطته الرامي

  ؛التسريب والتعاطي
يف العمـــل مـــع اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة الـــدول األعضـــاء علـــى النظـــر  تشـــجع  -١٠  

طـر  األسياسـات و الث ديعلـى حتـ  املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة    
بكميــات كافيــة املــواد اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة  فراضــمان تــول ، حســب االقتضــاء،تشــريعيةال

  حكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات؛وفقا أل، وملنع تسريب هذه املواد وتعاطيها
ب هليئة الدولية ملراقبة املخـدرات ومكتـ  الدول األعضاء إىل ضمان متويل ا تدعو  -١١  

الراميـة  ا منشطتها أل، حسب االقتضاء، دعممتويال كافيا األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  لألغـراض الطبيـة والعلميـة،    بكميـات كافيـة   واملـؤثرات العقليـة    عقاقري املخدرةفر الاضمان توإىل 

ن املـواد  مبا يف ذلـك وضـع وتنفيـذ مبـادئ توجيهيـة ملسـاعدة احلكومـات يف تقـدير احتياجاـا مـ          
  ؛وتعاطيها لتصدي خلطر تسريب هذه املوادالدولية وااخلاضعة للمراقبة 

واإلمنائيــة الصــحية الــدول األعضــاء إىل النظــر يف تعزيــز الــربامج   تــدعو أيضــا  -١٢  
ــدان   ــوافر فيهــا  القائمــة يف البل ــة   الــيت ال تت ــؤثرات العقلي ــاقري املخــدرة وامل ــة  العق ــات كافي بكمي

  التدريب؛مبا يف ذلك بناء قدرات تلك البلدان من خالل  ية،لألغراض الطبية والعلم
ــدرك   -١٣   ــات عــن      ت ــاذ إىل املعلوم ــن النف ــدا م ــوفِّر مزي ــت أن ت أن بإمكــان اإلنترن

العقــاقري املخــدرة واملــؤثرات العقليــة وأن تــؤدي إىل تســريب هــذه املــواد، وتبعــا لــذلك تــدعو    
هية للحكومات بشأن منع بيع املواد اخلاضـعة  املبادئ التوجييف تنفيذ الدول األعضاء إىل النظر 

40(.هليئة الدولية ملراقبة املخدراتاعن  الصادرة ملشروع عرب اإلنترنتا للمراقبة الدولية غري

٤٠(  
    

                                                           
  .A.09.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤٠(
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    ٥٣/٥القرار     
تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغانستان ودول العبور ومسامهة مجيع البلدان املتضررة     

    تنادا إىل مبدأ املسؤولية اجلماعية واملشتركةيف جهود مكافحة املخدرات، اس
  إن جلنة املخدرات،  
ــد     ــد تأكي ــى نفســها يف اإلعــالن       إذ تعي ــدول األعضــاء عل ــيت قطعتــها ال ــات ال االلتزام

(السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية العشــرين
41

والتــدابري الالزمــة  )٤١
(مشكلة املخدرات العاملية، لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة

42

٤٢(  
االلتزامات اليت قطعتها الدول األعضـاء علـى نفسـها يف اإلعـالن      وإذ تعيد أيضا تأكيد  

سـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة     االسياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب       
(مشكلة املخدرات العاملية،

43

مـن  فيـع املسـتوى   اللذين جرت املوافقة عليهمـا خـالل اجلـزء الر    )٤٣
  دورا الثانية واخلمسني،

/ متــوز ٢٤املــؤرخ  ٢٠٠١/١٦قــرارات الــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وإذ تســتذكر  
ــه  ــؤرخ  ٢٠٠٢/٢١و ٢٠٠١يوليـــ ــوز ٢٤املـــ ــه /متـــ  ٢٠٠٣/٣٥و ٢٠٠٣/٣٤و ٢٠٠٢يوليـــ

 ٢٠٠٨/٢٧و ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٢٢املــؤرخ  ٢٠٠٥/٢٧و ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٢٢املــؤرخني 
وسائر القـرارات ذات الصـلة بتقـدمي املسـاعدة الدوليـة إىل الـدول        ٢٠٠٨يوليه /متوز ٢٣املؤرخ 

  املتضررة من عبور املخدرات غري املشروعة،
تعزيز قدرات دول العبـور الرئيسـية اـاورة    "بعنوان  ٥٢/٢قرارها وإذ تستذكر أيضا   

  ،"تركةألفغانستان على إنفاذ القانون، استنادا إىل مبدأ املسؤولية املش
أن زراعة املخدرات اليت منشؤها أفغانستان وإنتاجها واالجتار ا علـى حنـو    وإذ تدرك  

ــتقرار السياســـي      ــة، علـــى االسـ ــزء مـــن مشـــكلة املخـــدرات العامليـ غـــري مشـــروع تـــؤثر، كجـ
  واملؤسسات الدميقراطية واألمن وسيادة القانون،

                                                           
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٤١(
  .ألف إىل هاء ٢٠/٤-قرارات اجلمعية العامة دإ  )٤٢(
)٤٣(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
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ضــطلع بــه مكتــب األمــم  احلاســم األمهيــة والــدور الرائــد الــذي ي  بالعمــلوإذ ترحــب   
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف حشد وتنسيق اجلهود الدولية املبذولة مـن أجـل مكافحـة    

  املخدرات غري املشروعة اليت منشؤها أفغانستان،
الدراسـة االستقصـائية بشـأن األفيـون يف أفغانسـتان لعـام       مـا جـاء يف    وإذ تالحظ بقلق  
تحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن أن إنتـاج األفيـون يف       اليت نشرها مكتب األمم امل ٢٠٠٩

يف املائـة مـن جممـوع إنتـاج      ٩٥طن، وهي كميـة متثّـل    ٦ ٩٠٠بلغ  ٢٠٠٩أفغانستان يف عام 
  األفيون يف البلدان املنتجة الرئيسية،

  بأن زراعة األفيون وإنتاجه يف أفغانستان اخنفضا على مدى السـنتني املاضـيتني    وإذ تقر
عدد األقاليم اخلالية من خشـخاش األفيـون ارتفـع مـن مثانيـة عشـر إىل عشـرين، ممـا أسـفر           وأن

الدراسـة  يف املائة يف زراعة خشخاش األفيون، حسـبما هـو مـذكور يف     ٢٢عن اخنفاض بنسبة 
، وذلك نتيجة لتعزيـز احلوكمـة وتشـديد    ٢٠٠٩االستقصائية بشأن األفيون يف أفغانستان لعام 

  ملخدرات وتشجيع الزراعة املشروعة،إجراءات مكافحة ا
أن أفغانســتان، حســبما هــو مــذكور يف تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة  بقلــق وإذ تالحــظ  

44(،٢٠٠٩املخدرات لعام 

ما زالت املورد الرئيسي للمواد األفيونية غري املشـروعة، بكميـات    )٤٤
وق ينبغــي أن تعــزز تفــوق كــثريا الطلــب العــاملي، وأن التصــحيحات اجلاريــة علــى صــعيد الســ  

االستراتيجية الوطنيـة  والستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية مبستويات كافية من الدعم، وفقا ل
  ،ملكافحة املخدراتاألفغانية 
بالكميـات املتزايـدة   بأن دول العبور تواجه حتديات متعددة اجلوانـب تتصـل    موإذ تسلِّ  

املخـدرات غـري   وطلـب  أراضـيها نتيجـة ازديـاد عـرض     املخـدرات غـري املشـروعة الـيت تعـرب       من
  املشروعة يف بعض األسواق،

مــن أن معظــم املخــدرات غــري املشــروعة الــيت منشــؤها أفغانســتان    وإذ يســاورها القلــق  
  ،األخرى قبل أن تصل إىل بلدان املقصد ألفغانستان وعرب هذه البلدانالبلدان ااورة إىل  تهرب

مـن ريـب السـالئف الكيميائيـة إىل أفغانسـتان، واضـعة يف       ضـا  وإذ يساورها القلـق أي   
  اعتبارها الصكوك ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة،

                                                           
  ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٤٤(



 

V.10-52080 29 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

بلـدان  مبا فيهـا  مجيع البلدان،  ، استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة، على أنوإذ تشدد  
أفغانسـتان وإىل أكثـر    فعاليـة وكفـاءة إىل  ببـدور يف تقـدمي املسـاعدة    ينبغي أن تضـطلع  املقصد، 

  دول العبور ااورة ألفغانستان تضررا،
أن اتمع الدويل أقر تدرجييا بأمهية النـهج اإلقليمـي يف التصـدي     وإذ تضع يف اعتبارها  

  واالجتار ا، اليت منشؤها أفغانستانإلنتاج املخدرات غري املشروعة 
  ة يف تعزيـز التعـاون عـرب احلـدود علـى      بأن مبـدأ املسـؤولية املشـتركة واجلماعيـ     وإذ تقر

مكافحة املخدرات أكّدته مبادرة ميثاق باريس واسـتراتيجية قـوس قـزح، اللـتني جيـري السـعي       
  لتوفري قدر أكرب من الدعم اإلقليمي والدويل هلما،

  الثالثــة مــن مبــادرة ميثــاق بــاريس والنتــائج العمليــة الــيت يتــوخى   باملرحلــةوإذ ترحــب   
  أن حتققها،

الــيت تضــم أفغانســتان  ،علــى األنشــطة املضــطلع ــا يف إطــار املبــادرة الثالثيــة  تــثين وإذ  
ــران  ــة(وإي ــاون   ،وباكســتان) اإلســالمية-مجهوري ــز التع مكافحــة االجتــار   علــى مــن أجــل تعزي

  باعتبار ذلك التعاون جهدا إقليميا، اليت منشؤها أفغانستان ةاملخدرالعقاقري ب
ــثين   ــائج اإل  أيضــا وإذ ت ــة الــيت أحرزــا دول املنطقــة بالفعــل مــن خــالل    علــى النت جيابي
الدوليــة املعنيــة، وخصوصــا املبــادرة اإلقليميــة اهلادفــة ملكافحــة االجتــار بتــوفري وســائل    اهلياكــل

، الــيت أسـفرت عـن تبــادل ملمـوس للمعلومــات    )تارسـيت (االتصـال واخلـربة الفنيــة والتـدريب    
  ية،االستخبارية وضبط كميات من السالئف الكيميائ

ــا    ــران      وإذ حتــيط علم ــتان وإي ــات أفغانس ــيت اختــذا حكوم ــالقرارات ال -مجهوريــة(ب
وباكستان يف االجتمـاع الـوزاري الثالـث للمبـادرة الثالثيـة الـذي عقـد يف فيينـا يف         ) اإلسالمية

، مبــا يف ذلــك بشــأن تعزيــز دور خليــة التخطــيط املشــتركة   ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األول ٢٧
تبادل املعلومات واالستخبارات ذات الصـلة وبشـأن إنشـاء مكاتـب اتصـال      املنشأة يف طهران ل

على احلدود والقيام بعمليات مشتركة ضد املتجرين باملخـدرات، مـا أدى إىل القيـام بعمليـات     
  هامة ملصادرة املخدرات غري املشروعة وإىل اعتقال املتجرين ا،

ــالقرارات  وإذ حتــيط علمــا أيضــا    ــةب ذت يف االجتمــاع الثــامن للــدول  الــيت اختــ اإلجيابي
يف  املعقـود املوقّعة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون دون اإلقليمي علـى مكافحـة املخـدرات،    

، للتصــدي ملشــكلة املخــدرات غــري  ٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ٩أملــايت، كازاخســتان، يف 
  املشروعة اليت منشؤها أفغانستان،
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ا ستستضـيف االجتمـاع الـوزاري الرابـع يف     بإعالن حكومـة باكسـتان أـ   وإذ ترحب   
  ،٢٠١٠إطار املبادرة الثالثية يف عام 

املؤسسات املالية وتطلب إىل املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة وإىل مجيـع      تدعو  -١  
ــدعم األخــرى       ــة وتــوفري التســهيالت وأشــكال ال ــة واملالي ــة تقــدمي املســاعدة التقني البلــدان املعني

دول العبور تضررا، مبا يف ذلك عن طريق حتسني قدرة تلـك الـدول    الالزمة ألفغانستان وأكثر
  على إنفاذ القوانني، مع مراعاة خطورة املشكلة،

املبـادرة الثالثيـة الـيت تضـم أفغانسـتان       على اإلجنـازات الـيت حتقّقـت يف إطـار     تثين  - ٢  
لتبـادل  شـتركة  ملاتخطـيط  الخليـة   ، والـيت أدت إىل إنشـاء  وباكسـتان ) اإلسـالمية - مجهورية(وإيران 

املعلومات يف جمال إنفاذ القوانني وختطيط العمليات املشتركة ملكافحة شبكات االجتـار باملخـدرات   
  اليت تعمل يف أحناء املنطقة وإقامة مكاتب اتصال على احلدود واالضطالع بعمليات مشتركة؛

لتنسـيق يف  على اإلجنازات الـيت حقّقهـا املركـز اإلقليمـي للمعلومـات وا     أيضا  تثين  - ٣  
آسيا الوسطى، الكائن يف أملـايت يف كازاخسـتان، يف جمـال مكافحـة االجتـار باملخـدرات واملـؤثرات        

التابعة  العقلية وسالئفها، وتشجع على توثيق التعاون بني املركز املذكور وخلية التخطيط املشتركة
درات واملـؤثرات العقليـة   مكافحـة االجتـار باملخـ    علـى الكـائن مقرهـا يف طهـران،    للمبادرة الثالثية و

تبـادل املعلومـات يف   نطاقـاً مـن االضـطالع ب   وسالئفها، ألن هذا التعاون سيمكّــّن املنطقـة األوسـع    
 مــن أجــل تفكيــك  ،علــى الصــعيد اإلقليمــي  ،كافحــة املخــدراتملبعمليــات وجمــال إنفــاذ القــانون  

إنفـاذ  اخلاصـة ب علومـات  املعلـى تبـادل    مـن اهليئـتني  بقـدرة كـل    اإلخالل، دون اإلجراميةشبكات ال
  ؛ابني أعضائه حبرية القوانني

ــة      تشــجع  -٤   ــز التنســيق مــن خــالل اآلليــات اإلقليمي ــدول األعضــاء علــى تعزي ال
القائمة، وال سيما من خالل مبادرة ميثاق باريس، من أجل تعزيز التعاون عرب احلدود وتبـادل  

  اليت منشؤها أفغانستان؛ املعلومات دف مكافحة االجتار باملخدرات غري املشروعة
مجيع الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     حتثّ  -٥  

على تقدمي املسـاعدة التقنيـة لـدعم املبـادرة الثالثيـة واملركـز اإلقليمـي للمعلومـات والتنسـيق يف          
الئفها، مبـا يف  آسيا الوسـطى يف جهودمهـا ملكافحـة االجتـار باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة وسـ        

  ذلك يف إطار مبادرة ميثاق باريس واستراتيجية قوس قزح؛
الدول األعضاء أن تقدم إسهامات لألنشطة الراميـة إىل تقلـيص زراعـة     تناشد  -٦  

خشخاش األفيون غري املشروعة يف أفغانستان، تشمل التنمية البديلة، ودعم احلوكمـة، وحظـر   
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شـطة خفـض الطلـب، وأن تقـدم املسـاعدة املاليـة والتقنيـة        احملاصيل غري املشـروعة وإبادـا، وأن  
  ألكثر الدول تضررا باالجتار باملخدرات، رهنا بتوفري الضوابط املناسبة؛

إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن  تطلب  - ٧  
  .ذ هذا القراريف دورا الرابعة واخلمسني تقريرا عن تنفي إىل اللجنةيقدم 

    
    ٥٣/٦القرار     
  الترويج ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من أجل استدامة  متابعة    

وتكامل برامج التنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل 
      بشأن التنمية البديلة

      إن جلنة املخدرات،  
ــا إذ تضــع   ــدة   يف اعتباره ــة الوحي ــام االتفاقي ــنة   أحك 45(،١٩٦١للمخــدرات لس

وتلــك  )٤٥
46(،١٩٧٢االتفاقية بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 

(١٩٧١واتفاقيـة املـؤثرات العقليـة لسـنة      )٤٦
47

٤٧( 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة           لســنةواتفاقي

١٩٨٨،)48

٤٨(  
اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية  إىل اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه وإذ تشــري  
(العشرين،

49

وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدرة غـري املشـروعة         )٤٩
(وبشأن التنمية البديلة،

50

(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، )٥٠
51

وإعالن األمـم املتحـدة بشـأن     )٥١
(األلفيــة،

52

القضــاء علــى الفقــر املــدقع    "أللفيــة وعلــى وجــه اخلصــوص اهلــدفني اإلمنــائيني ل     )٥٢
53(،)٧اهلدف ( "كفالة االستدامة البيئية"و) ١اهلدف ( "واجلوع

٥٣(  

                                                           
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد عة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )٤٥(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد   )٤٦(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٤٧(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٤٨(
  .٢٠/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٤٩(
  .هاء ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )٥٠(
  ).ثالثا(ألف  ٢١٧اجلمعية العامة قرار   )٥١(
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٥٢(
  .A/56/326مرفق الوثيقة   )٥٣(
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على االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون       وإذ تشدد  
(الدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة،        

54

اللـذين   )٥٤
  ا خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورا الثانية واخلمسني،اعتمد

يوليــه /متــوز ٢٤املــؤرخ  ٢٠٠٨/٢٦إىل قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وإذ تشــري  
التـرويج لالسـتدامة والتكامـل يف جمـال التنميـة البديلـة باعتبارهـا جـزءا هامـا مـن           "واملعنون  ٢٠٠٨

الـــيت تـــزرع فيهـــا احملاصـــيل غـــري املشـــروعة إلنتـــاج    اســـتراتيجية مكافحـــة املخـــدرات يف الـــدول 
، الذي أقر فيه الس بأمهية التنمية البديلـة والتنميـة البديلـة الوقائيـة، حسـب االقتضـاء،       "املخدرات

  الرزق البديلة يف تايلند، ملصادروأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف جمال التنمية املستدامة 
ــدروس  "، املعنــون ٥٢/٦رهــا إىل قرا وإذ تشــري أيضــا   ــرويج املمارســات الفضــلى وال ت

، الذي طلبت فيـه إىل مكتـب األمـم    "املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسالمتها
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل، بالتعاون مع اهليئات الدولية ذات الصلة، تـرويج  

ــت  ــة يف خمتلـــف البلـــدان،  املمارســـات الفضـــلى والـــدروس املسـ ــرامج التنميـــة البديلـ   فادة مـــن بـ
  ،٢٠١٠مبا يف ذلك عن طريق عقد مؤمتر دويل حول هذا املوضوع يف عام 

(بــأن التنميــة البديلــة تســلِّم  -١  
55

عنصــر هــام يف توليــد وتعزيــز بــدائل اقتصــادية   )٥٥
املكونـات   مشروعة وجمدية ومسـتدامة للزراعـة غـري املشـروعة حملاصـيل املخـدرات، وأـا أحـد        

الرئيسية لسياسات وبرامج احلد من إنتاج املخدرات غـري املشـروعة، وأـا جـزء ال يتجـزأ مـن       
  اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاا؛

  ٢-  بالدور الذي تضطلع به البلدان النامية يف تبـادل املمارسـات الفضـلى ويف     تقر
ــا   ــز التع ــرويج وتعزي ــيت تشــمل يف بعــض      ت ــة الشــاملة واملســتدامة، ال ــة البديل ون يف جمــال التنمي

احلاالت التنمية البديلة الوقائية، مبا يف ذلك التعاون عرب القـارات والتعـاون األقـاليمي والتعـاون     
  التقين دون اإلقليمي واإلقليمي؛

الـدويل  احللقـة الدراسـية واجلولـة الدراسـية لفريـق اخلـرباء        مـع التقـدير   تالحظ  -٣  
ونظِّمــت يف إطــار الشــراكة العامليــة لــدعم التنميــة   ٢٠٠٩يوليــه /الــيت عقــدت يف بــريو يف متــوز

البديلة، بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، لتعزيـز التعـاون بـني بلـدان       
ة اجلنــوب، وهــي مناســبة تبــادل فيهــا مشــاركون مــن آســيا وأمريكــا اجلنوبيــة الــدروس املفيــد    

                                                           
)٥٤(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين.  
، يشمل مفهوم التنمية ٢٠٠٨/٢٦و ٢٠٠٧/١٢و ٢٠٠٦/٣٣وفقاً لقرارات الس االقتصادي واالجتماعي   )٥٥(

  .يةالبديلة التنمية البديلة الوقائ
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املستفادة والتقنيات اليت ثبتـت فعاليتـها يف احلـد مـن زراعـة حماصـيل املخـدرات غـري املشـروعة          
  سعيا إىل القضاء عليها يف اية املطاف، مع تأمني معيشة مستقرة وعادلة للمزارعني؛

بتقريــر املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   حتــيط علمــا  -٤  
تـرويج أفضـل املمارسـات والـدروس     "، املعنـون  ٥٢/٦عد عمال بقرار اللجنـة  واجلرمية، الذي أُ

56(،"املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسـالمتها 

فيـه الضـوء علـى     يسـلَّط الـذي   )٥٦
أفضل املمارسات والدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق باسـتراتيجيات التنميـة البديلـة، مبـا يف ذلـك         

  مية البديلة الوقائية،استراتيجيات التن
يف استضافة حلقة عمـل دوليـة تعقـد يف     التشاركباقتراح بريو وتايلند  ترحب  -٥  

ــاين  ــد يف تشــرين الث ــوفمرب /تايلن ــة      ٢٠١٠ن ــة البديل ــة للتنمي ــع خمتلف ــارات ملواق ــألف مــن زي وتت
ني ومناقشــات حــول أفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة يف جمــال التنميــة البديلــة مــع مهنــي

ممارسني يف امليدان، عقب عقد مؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة يضم مجيـع أصـحاب املصـلحة    
  وينظَّم يف تعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

الدول األعضاء واألطراف ذات الصلة إىل املشاركة النشطة يف حلقة العمل  تدعو  - ٦  
عمم األمانة تفاصيل حوهلما يف التنمية البديلة املذكورين أعاله، اللذين ست واملؤمتر الدوليني بشأن

الوقت املناسب، وتطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن نتائج تلك االجتماعات، مبا يف ذلك 
 .التوصيات، إىل اللجنة يف دورا الرابعة واخلمسني

    
    ٥٣/٧القرار     
  اخلفية للمواد ذات التأثري النفساين  ملناولةامكافحة  علىالتعاون الدويل     

    اإلجراميةمن األفعال  ااالعتداء اجلنسي وغريهجبرائم املتعلقة 
  إن جلنة املخدرات، 
ــد     ــد تأكي ــا إذ تعي ــا الصــيدالنية يف   بشــأن  ٥٢/٨قراره  التصــديتوظيــف التكنولوجي

ــداء اجلنســي    ــدول  ، االســتخدام املخــدرات كوســيلة لتيســري ارتكــاب االعت لــذي حثَّــت فيــه ال
املتعلقة باستخدام مـواد اإلدمـان لتيسـري     املستجدةلمشكلة ل األعضاء على اختاذ تدابري للتصدي

  ،ارتكاب االعتداء اجلنسي

                                                           
)٥٦(  E/CN.7/2010/7 وCorr.1.  
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ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات    ٢٠١١-٢٠٠٨استراتيجية الفترة  تستذكر وإذ 
57(،واجلرمية

املشـاكل وأن   لتسليط الضـوء علـى  جتاهات ضروري أن حتليل اال أُشري فيها إىلاليت  )٥٧
القـــدرات الوطنيـــة علـــى مجـــع البيانـــات الزم لتعزيـــز تصـــدي اتمـــع الـــدويل للجرميـــة  حتســـني

  واملخدرات غري املشروعة،
 املعـــينملكتـــب األمـــم املتحـــدة  ٢٠١١-٢٠٠٨اســـتراتيجية الفتـــرة  تعيـــد تأكيـــد وإذ 

مسـاعدة   بـرامج درة الـدول األعضـاء علـى تنفيـذ     باملخدرات واجلرمية، اليت تنص على تعزيـز قـ  
 النساء واألطفال، ومن بينهاأضعف قطاعات اتمع،  لصاحلالضحايا 

ــة أن  تالحــظ إذو   ــادئ التوجيهي ــة   املب ــة الطبي ــةللرعاي لضــحايا العنــف   املقدمــة القانوني
شـأن  تقـدم إرشـادات عمليـة ب   ، ٢٠٠٣العامليـة يف عـام    الصـحة منظمـة  الصـادرة عـن    ،اجلنسي

 الــذي يســهلوالكشــف عنــها، مبــا يف ذلــك االعتــداء اجلنســي   اجلنســيتقيــيم حــاالت العنــف 
  معاجلة ورعاية ضحايا هذا العنف، وبشأن، وقوعه بالعقاقري

حبـدوث   اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات     أبلغت من أن عدة بلدان يساورها القلق وإذ 
املســكنات واملهــدئات،  وخصوصــا، غــري طبيــةألغــراض  العقليــة ملــؤثّراتازيــادة يف اســتعمال 

" يف املواعيـد الغراميـة  االغتصـاب   عقـاقري " يسـمى بشـأن ازديـاد تعـاطي مـا      قلقهـا أعربت عن و
قبـل االعتـداء علـيهم جنسـيا أو     املسـتهدفني  يناوهلا ارمون يف بعض احلـاالت لضـحاياهم    اليت

  جرائم أخرى ضدهم، ارتكاب
58(،٢٠٠٩ملراقبـة املخـدرات، يف تقريرهـا السـنوي لعـام       أن اهليئة الدوليـة وإذ تدرك   

٥٨( 
ارتكـاب االعتـداء   لفتت انتباه احلكومات إىل تزايد استخدام املواد ذات التأثري النفساين لتيسري 

  وغريه من اجلرائم، اجلنسي
ــره     تالحــظ وإذ  ــين يف تقري ــا ب ــامأن املرصــد األورويب للمخــدرات وإدما  ٢٠٠٨ لع
ــون  ــدا"املعن ــاقري أو   املســهلةاجلنســية  ءاتاالعت ــل   أن" الكحــولباســتخدام العق النطــاق الكام

رصـد هـذه    حتسـني غـري معـروف، وأن    يـزال باستخدام العقاقري ال  املسهلةلالعتداءات اجلنسية 
  املشكلة، التصدي هلذهخطوة أوىل أساسية يف  يعداالعتداءات 

                                                           
  .، املرفق٢٠٠٧/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٥٧(
  ،)A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٥٨(

  .٢٦٨-٢٦٠الفقرات 
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ــ حثَّــت ، الــذي٥٢/٨قرارهــا  تســتذكر وإذ  األعضــاء علــى اعتمــاد تــدابري   الــدول هفي
ــز وعـــي  ــالتعزيـ ــور عمومـ ــدو، اجلمهـ ــناعات عـ ــتحداث   املعنيـــةت الصـ ــاون علـــى اسـ إىل التعـ
الضـحايا احملـتملني إىل    لتنبيـه فيها مسات أمـان، مثـل األصـباغ والنكهـات،     توجد مستحضرات 

  املشروعة، العقاقريالنشطة يف  للمكوناتتلوث مشروبام، دون املساس بالتوافر األحيائي 
، سـواء  املواد ذات التأثري النفسايناستخدام  الشاغل املقلق بشأن تضع يف اعتبارها وإذ 

العصـيب املركـزي    اجلهـاز  مثبطات، من قبيل مل تكن مكانت هذه املواد خاضعة ملراقبة دولية أأ
ــامني  أضــيق كــذلك يف نطــاقهيدروكســي الزبــد، و-غامــا ومحــض والبنـــزوديازيبينات والكيت

ــ ــايني و القنـــب تخداماسـ ــات،" اإلكستاســـي"والكوكـ ــواء  واألمفيتامينـ ــتخدامهاسـ ــرن اسـ  اقتـ
كوسـيلة   تقـديرها، وحسن  وحالة إدراكهايغري درجة وعي الضحية  الذي قد، أم ال الكحولب

  اجلرائم، من هاغري وأاالعتداء اجلنسي جرائم ارتكاب لتيسري 
ــة  تـــدرك وإذ  ــدرات  الدوليـــةأن اهليئـ ــة املخـ ــام رقيمـــت يف تقريملراقبـ ــا الســـنوي لعـ  هـ
٢٠٠٨)

59

، ٤٩/٦الـدول األعضـاء ملراقبـة الكيتـامني وفقـا لقـرار اللجنـة         اختـذا التدابري الـيت   )٥٩
 املعنــون، ٥٠/٣اللجنــة  وقــرار ،"الكيتــامني يف قائمــة املــواد اخلاضــعة للمراقبــة  إدراج"املعنــون 

  ،"بهللخطر الناجم عن إساءة استعمال الكيتامني وتسري التصدي"
ــ وإذ  ــة إجــراء     بترح ــرار منظمــة الصــحة العاملي ــق  اســتعراضبق ــامني  بشــأندقي الكيت
  البيوتانديول،-٤ ،١و بوتريوالكتون-غاما وسليفتيههيدروكسي الزبد -غاماومحض 
يف قدرات املختربات الطبية الشرعية واسـتحداث منـهجيات    االستثماربأمهية  تسلِّم وإذ 

يف أنـه  مـن األفعـال اإلجراميـة الـيت يشـتبه       هـا العتداء اجلنسي أو غريجرائم ا لتحليلعالية اجلودة 
ومـداها متامـا   الظـاهرة   حجـم هـذه  بغيـة فهـم   وذلـك  ، مواد ذات تأثري نفساين حدث فيها مناولة

  نظام الرعاية الصحية الوقائية على السواء،يف سياق القضائي و النظامسياق يف  ،والتصدي هلا
اخلاصــة  لُألطـر وتـوفري خـدمات الــدعم العلمـي     املختـربات اج بأمهيـة إدمــ  تقـر أيضـا   وإذ 

التحليلية كمصدر أساسي للمعلومات على الصـعيد   البيانات، وبأمهية استخدام املخدراتراقبة مب
املثــال، نظـم اإلنــذار املبكّــر بشـأن االجتاهــات اجلديــدة يف جمــال    ســبيلفيمــا خيــص، علـى   العـاملي 

  ،"وأدائهانوعية خمتربات حتليل املخدرات  حتسني"، املعنون ٥٠/٤اللجنة  لقراراملخدرات، وفقا 

                                                           
  ،)A.09.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٥٩(

  .٢٨٩-٢٨١الفقرات 
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تزويد ضحايا االعتداءات اجلنسية أو غريها من األفعـال   ضرورة تضع يف اعتبارها وإذ 
  واملهنية وتشجيع الضحايا على االستفادة من تلك املساعدة، املناسبةاإلجرامية باملساعدة 

ــدول علــى التصــدي   حتــثّ -١  ــة يف  اجللظــاهرة لال ــدة املتمثل ــداء اجلنســي  دي االعت
أضـعف قطاعـات    وخباصـة ، اجلمهور عمومـا طوات لتوعية خب ، من خالل القياملعقاقريبا امليسر

عمــل  بأســاليبإنفــاذ القــانون،  وأجهــزةالعــاملني يف جمــال الصــحة،  املهنــينيكــذلك واتمــع، 
ورة امللحــة ألن يطلــب وكــذلك بالضــراملتاحــة للضــحايا،  اإلنصــافالتمــاس  وبســبلاملعتــدين 

على تقـدمي كـل    الدول عوتشجالضحايا، يف أقرب وقت ممكن، خدمات املساعدة والفحص، 
اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات     ونتـائج حبـوث ذات صـلة إىل     ومعلوماتما لديها من خربات 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛و
مـن أجـل    على التوعية واإلرشـاد تدريب  برامج بعدضع ت اليت ملالدول  حتثّ -٢ 
االجتمــاعي  يف اــالنين والعــامل نواملهنيــ ومنــهمالضــحايا،  الــيت تقــدم املســاعدة إىل اجلهــات 
ــانون،   يف والطــيب و ــاذ الق ــك،   جمــال إنف ــل ذل ــى أن تفع ــة عل ــةبغي ــة    كفال ــدمي مســاعدة مهني تق
ت معينـة يشـتبه يف أـا تسـتخدم لتيسـري      ، مبا يف ذلك التحليل املختربي املوجه ملخـدرا ومناسبة

  ؛)"يف املواعيد الغراميةاالغتصاب " عقاقري يسمىما (االعتداء اجلنسي 
ــا  املعنيــة،املنظمــات الدوليــة   حتــثّ -٣  اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات     مبــا فيه

املعلومـات   واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، على مجع باملخدراتومكتب األمم املتحدة املعين 
ارتكـاب االعتـداءات اجلنسـية وغريهـا مـن       لتسـهيل العقـاقري   اسـتخدام ومواصلة حتليـل ظـاهرة   

ــة،   ــةاألفعــال اإلجرامي ــايري مشــتركة،    بغي ــىوضــع تعــاريف ومع ــادئ   وعل وجــه اخلصــوص مب
ــة الشــرعية مــن أجــل الكشــف عــن وجــود    للتحاليــلتوجيهيــة دوليــة  ــأثري الطبي املــواد ذات الت

اجلنسي أو األفعال اإلجرامية األخـرى، مـع إيـالء االعتبـار      االعتداءغرض لخدمة ستامل النفساين
  وأحكامها القانونية؛ الدولالواجب ملبادرات 

الدول على النظر يف تقدمي توصـيات بشـأن املستحضـرات إىل الصـناعات      حتثّ -٤ 
تنبيــه الضــحية الصــيدالنية املعنيــة وذلــك ــدف احليلولــة دون مناولــة األدويــة خفيــة، مــن خــالل 

احملتملة وتعقيد األمر على املعتـدي، دون املسـاس بتـوافر العقـاقري أو مكوناـا النشـطة، وتشـجع        
الدول األعضاء على تبادل كل ما لديها من جتارب ومن نتائج حبوث متاحة للجمهور تكون هلا 

  صلة ذه املسألة؛
بشأن مناولـة املـواد ذات   الدول واملنظمات اإلقليمية إىل تعزيز البحوث  تدعو -٥  

التأثري النفساين ألغراض االعتداء اجلنسي أو ألغراض إجراميـة أخـرى، بغيـة قيـاس مـدى هـذه       
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ــأثري النفســاين        ــواد ذات الت ــة امل ــد ماهي ــدين، وحتدي الظــاهرة، والتأكــد مــن أســاليب عمــل املعت
  كانت خاضعة للمراقبة الدولية أم ال؛أاملستخدمة، سواء 

ــاه  -٦   ــة أن تراعــي   تســترعي انتب ــدول إىل إمكاني ــة أو مبادئهــا  تشــريعاا ال الوطني
التوجيهية ذات الصلة الظروف املشددة يف احلاالت الـيت جتـري فيهـا مناولـة املـواد ذات التـأثري       

  النفساين خفيةً لغرض ارتكاب االعتداء اجلنسي؛
ني تقريـرا  إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا يف دورـا اخلامسـة واخلمسـ        تطلب -٧  

  .عن تنفيذ هذا القرار
    

    ٥٣/٨القرار    
  تعزيز التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية، مع التركيز  

  على االجتار باملخدرات واجلرائم املتصلة به
 ،إن جلنة املخدرات 

ــا    ــدة للمخــدرات لســنة     إذ تضــع يف اعتباره ــة الوحي بصــيغتها  ١٩٦١أحكــام االتفاقي
(١٩٧٢لة بربوتوكول سنة املعد

60

(١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقليـة لسـنة    )٦٠
61

واتفاقيـة األمـم    )٦١
ــة       ــؤثرات العقلي 62(،١٩٨٨ لســنةاملتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات وامل

٦٢( 
وكذلك أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت           

(امللحقة ا
63

(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، )٦٣
64

٦٤( 

بالروابط القائمـة بـني االجتـار غـري      فيما يتعلق ١٩٨٨ سنة أحكام اتفاقية وإذ تستذكر 
 املشروع وما يتصل به من أنشطة إجرامية منظّمة أخرى،

ــب  ــا     وإذ ترح ــة العامــة، يف قراره / كــانون األول ١٨املــؤرخ  ٦٤/١٨٢بــأن اجلمعي
واملتعلق بالتعاون الـدويل علـى مكافحـة مشـكلة املخـدرات العامليـة، اعتمـدت         ٢٠٠٩ديسمرب 

اإلعالنَ السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة          

                                                           
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٠(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٦١(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٦٢(
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات   )٦٣(
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )٦٤(
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(ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة،
65

بصــيغتهما املعتمــدة أثنــاء اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن   )٦٥
 للجنة املخدرات،الدورة الثانية واخلمسني 

، ٦٤/١٧٩، وقـراري اجلمعيـة العامـة    ٥٢/٩و ٥١/١١يف اعتبارها قراريهـا   وإذ تضع 
وسائر القرارات املنطبقة الصادرة عـن   ٦٤/١٨٢، و٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨املؤرخ 

 هيئات األمم املتحدة ذات الصلة،

اميـة إىل حتسـني التعـاون يف    باحلاجة إىل تـدعيم التـدابري الوطنيـة والدوليـة الر     تسلِّموإذ  
مواجهة تزايد تعقد وتنوع وتطور االجتار باملخدرات والروابط القائمة بني االجتار باملخـدرات  

 من اإلعالن السياسي وخطة العمل، ٢٨، حسبما هو مبني يف الفقرة املتصلة بهواجلرائم 

 تســتدعييـة  علـى أن معاجلـة مجيــع جوانـب مشـكلة املخـدرات العامل      داجمـد  تؤكّـد وإذ  
وجــود التــزام سياســي خبفــض عــرض املخــدرات غــري املشــروعة والطلــب عليهــا، يف إطــار           
استراتيجية عامة متكاملة ومتوازنـة ملكافحـة املخـدرات، مبـا يتماشـى مـع االلتزامـات املبينـة يف         

( اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية العشــرين 
66

والــذي  )٦٦
 د تأكيده يف اإلعالن السياسي وخطة العمل،أُعي

بأمهيـــة تعزيـــز التعـــاون الـــدويل وعـــرب اإلقليمـــي واإلقليمـــي علـــى   تســـلِّموإذ    
مكافحة مشكلة املخدرات العاملية وسـائر األنشـطة اإلجراميـة املتصـلة باملخـدرات، وبضـرورة       

ت املتخصصـة، علـى   تعزيز تنسيق إجراءات األمم املتحـدة، بوسـائل منـها التعـاون مـع الوكـاال      
 أساس املسؤولية العامة واملشتركة،

مبا أحرزته الدول األعضاء من تقدم يف سـياق عـدد مـن الـربامج اإلقليميـة       وإذ ترحب 
 املتعلقة مبكافحة االجتار باملخدرات والسالئف الكيميائية،

 ا هوإذ تنوسـيما   ل، والباجلهود الوطنية املبذولة لدعم التعاون عرب اإلقليمي يف هذا ا
املناقشــات الـــيت أجراهـــا رؤســـاء األجهـــزة الوطنيــة املعنيـــة بإنفـــاذ قـــوانني املخـــدرات خـــالل   
االجتماعات اإلقليمية، وخصوصا بشأن الترتيبات الرامية إىل حتسني التعاون بـني دول أمريكـا   

 ودول غرب أفريقيا فيما يتعلق مبكافحة االجتار باملخدرات، والكاريبـيالالتينية 

                                                           
)٦٥(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين. 
 .٢٠/٢- قرار اجلمعية العامة دإمرفق   )٦٦(
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بأمهية العمل الذي يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة    تسلِّمذ وإ 
يف مكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة والفســاد، وخصوصــا يف جمــال بنــاء قــدرات   

 الدول األعضاء وتقدمي املساعدة إليها،

ت كـبرية يف  ما تواجهـه الـدول مـن حتـديات هامـة ومـا تقدمـه مـن تضـحيا          وإذ تدرك 
 ا، شروعاملمكافحة إنتاج املخدرات واالجتار غري 

  ١-  أن مشــكلة املخــدرات العامليــة تظــل مســؤولية عامــة ومشــتركة    داتؤكّــد جمــد
تستلزم تعاونا دوليا فعاال ومتزايدا وتتطلب اتباع ج متكامل ومتعدد التخصصـات ومتعاضـد   

 ومتوازن يف استراتيجيات خفض العرض والطلب؛

  ٢-  عـاجل يف توافـق تـام        دا أيضاًتؤكّد جمدأن مشكلة املخـدرات العامليـة جيـب أن ت
ــوق       ــاملي حلقـ ــالن العـ ــانون الـــدويل واإلعـ ــدة والقـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــادئ ميثـ ــد ومبـ مـــع مقاصـ

(اإلنســان،
67

وخصوصــا مــع املراعــاة التامــة لســيادة الــدول وســالمتها اإلقليميــة، وملبــدأ عــدم    )٦٧
للدول، وجلميع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وللكرامـة      التدخل يف الشؤون الداخلية 

 الذاتية لألفراد كافة، وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛

، يف الســياق الســالف الــذكر، علــى احلاجــة العاجلــة إىل قيــام الــدول        تشــدد  -٣  
ــن أجــل التصــدي      ــدويل واإلقليمــي م ــاون ال ــدعيم التع ــه مشــكلة    األعضــاء بت ــذي متثل للخطــر ال

املخدرات العاملية، مبا يف ذلك الزراعة غري املشروعة حملاصـيل املخـدرات وإنتـاج املخـدرات غـري      
، على أن تؤخذ بعني االعتبار صالما بالفساد وسـائر أشـكال   مااملشروعة وسالئفها واالجتار 

االجتار باألسـلحة الناريـة، وكـذلك    اجلرمية املنظمة، مبا فيها غسل األموال واالجتار باألشخاص و
 متويل اإلرهاب يف بعض األحيان، وتأثريمها السليب على استقرار الدول وأمنها وسيادا؛

أن االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدرات، وكــذلك اتفاقيــة   تســتذكر  -٤  
(األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة      

68

تحــدة ملكافحــة  واتفاقيــة األمــم امل  )٦٨
(الفســاد

69

ــة ذات الصــلة،     )٦٩ ــار     تشــكّلوســائر الصــكوك الدولي ــدويل ملكافحــة االجت ــار ال اإلط
مجيـع الـدول األعضـاء الـيت مل تنظـر بعـد يف        وتشـجع باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

لتنفيـذ  تـدابري مالئمـة   ، والعتمـاد  لتصديق على تلـك الصـكوك أو االنضـمام إليهـا    لاختاذ تدابري 
 أحكامها فعليا على الصعيد الوطين، على أن تفعل ذلك؛

                                                           
 ).٣- د(ألف  ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٦٧(
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٨(
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )٦٩(
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الدول على اختاذ تـدابري فعالـة علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل         حتثّ  -٥ 
لتنسيق إجراءاا وتكثيف تعاوا من أجل منع ومكافحة االجتار باملخدرات وما يتصل به مـن  

 ؛ذات طابع وطين أو عرب وطينأفعال إجرامية 

إىل زيادة املساعدة التقنية واملالية املقدمة إىل الدول األعضاء، وخصوصـا   تدعو  -٦ 
، ضـمانا ألن  ـا  شـروع املالبلدان املتأثرة مباشرة أكثر من سواها بإنتاج املخدرات واالجتار غـري  

 ؛والتصدي له أعاله ٣تكون تلك الدول قادرة على درء اخلطر املذكور يف الفقرة 

ل األعضاء إىل دعـم الـربامج اإلقليميـة الراميـة إىل مكافحـة االجتـار       الدو تدعو  -٧ 
 باملخدرات، واليت يدعمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

على أن ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مبـا يف      جمددا تؤكّد  -٨ 
امـا يف تعزيـز قـدرة الـدول علـى مكافحـة       واإلقليميـة، دورا ه  القُطريـة ذلك من خـالل مكاتبـه   

 االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن    تطلب  -٩ 
  .يقدم إىل اللجنة يف دورا اخلامسة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

    
    ٥٣/٩القرار   
املخدرات  متناويلم احلصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفائدة تعمي  

  واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين به
 ،إن جلنة املخدرات 

70(،١٩٦١االلتزامات اليت قُطعـت يف االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات لسـنة       جمددا إذ تؤكّد 

٧٠( 
 باجتها، عن القلق بشأن صحة البشرية ورفاهها،اليت أعربت الدول األطراف، يف دي

معــدل االنتشــار العــايل واالرتفــاع املقلــق يف معــدل اإلصــابة   وإذ تالحــظ ببــالغ القلــق 
وسائر األمراض املنقولة عن طريق الـدم، مبـا فيهـا التـهاب      األيدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

 املخدرات باحلقن، متناويل، بني Cالكبد 

مـن أن تغطيـة خـدمات الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية           ا القلقوإذ يساوره 
 تنـاول ليست كافية على اإلطالق يف كثري من البلدان اليت توجد فيها معـدالت عاليـة النتشـار    

 املخدرات باحلقن،
                                                           

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧٠(
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أنه ينبغي جلميع البلدان أن تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مسـتوى ميكـن    وإذ تؤكّد جمددا 
 ة البدنية والعقلية لشعوا، كما هو مسلَّم به يف الصكوك الدولية ذات الصلة،بلوغه من الصح

عـدوى فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       تشـكّله مـن التحـدي الـذي     وإذ يساورها القلق 
 وسائر األمراض املنقولة بالدم، املترافقة مع عدوى السل

(تحدة بشـأن األلفيـة  االلتزامات اليت قُطعت يف إعالن األمم امل وإذ تؤكّد جمددا 
71

ويف  )٧١
ــة، ال ســيما اهلــدف     ــة لأللفي ــة    ٦األهــداف اإلمنائي ــريوس نقــص املناع ، بشــأن وقــف انتشــار ف

 وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ، ٢٠١٥األيدز حبلول عام /البشرية

، ٢٠٠٥إىل االلتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام       وإذ تشري 
 ،٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٦املؤرخ  ٦٠/١اليت اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها 

متالزمـة نقـص   /إىل إعالن االلتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      وإذ تشري أيضا 
72()األيدز(املناعة املكتسب 

متالزمـة  /واإلعالن السياسي بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية     )٧٢
73(،)يـدز األ(نقص املناعـة املكتسـب   

الـذي التزمـت فيـه الـدول األعضـاء ببـذل مجيـع اجلهـود          )٧٣
الالزمة بغية حتقيق هدف وصول اجلميع إىل برامج الوقايـة الشـاملة والعـالج والرعايـة والـدعم      

 ،٢٠١٠للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام 

ــاإلعالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن الت   وإذ تؤكّــد جمــددا  عــاون الــدويل  التزامهــا ب
(ستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـكلة املخـدرات العامليـة،   اصوب 

74

اللـذين اعتمـدمها    )٧٤
 اجلزء الرفيع املستوى من دورا الثانية واخلمسني،

إليهــا  توصــلتإىل القــرارات والتوصــيات واالســتنتاجات ذات الصــلة الــيت    وإذ تشــري 
األيــدز يف /رك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية هيئــة تنســيق برنــامج األمــم املتحــدة املشــت 

 ،٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٤إىل  ٢٢اجتماعها الرابع والعشرين، املعقود يف جنيف من 

يوليـه  /متـوز  ٢٤املؤرخ  ٢٠٠٩/٦بقرار الس االقتصادي واالجتماعي  وإذ حتيط علما 
 ،"أليدزا/نقص املناعة البشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس "واملعنون  ٢٠٠٩

                                                           
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٧١(
 .٢٦/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٧٢(
 .٦٠/٢٦٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٣(
)٧٤(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين. 
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ــدرك  ــع عنصــر        وإذ ت ــية للجمي ــات األساس ــوق اإلنســان واحلري ــل حلق ــال الكام أن اإلعم
األيــدز، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت /أساســي يف التصــدي العــاملي لوبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

(الوقاية والرعاية والدعم والعـالج، 
75

لإلصـابة بفـريوس    وأن ذلـك التصـدي حيـد مـن قابليـة النـاس       )٧٥
األيدز ومينع وصمة العار وما يتصل ا من متييز ضد املصـابني بفـريوس نقـص    /نقص املناعة البشرية

 األيدز أو املعرضني خلطر اإلصابة ما،/املناعة البشرية

احلصـول علـى األدويـة    "، املعنـون  ١٢/٢٤إىل قـرار جملـس حقـوق اإلنسـان      وإذ تشـري  
، وقـرار  "تـع بـأعلى مسـتوى ممكـن مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة        يف سياق حق كل فـرد يف التم 

محاية حقوق اإلنسـان يف سـياق فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       "، املعنون ١٢/٢٧الس ذلك 
 ،٢٠٠٩، اللذين اعتمدا يف عام )"األيدز(ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

بني بفــريوس نقــص املناعــة األمهيــة اجلوهريــة لتعزيــز مشــاركة املصــا وإذ تؤكّــد مــن جديــد 
املخـدرات يف تشـكيل تـدابري التصـدي لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة          وبتنـاول البشرية أو املتأثرين بـه  

األيدز، وكذلك األمهية اجلوهرية للعمـل مـع اتمـع املـدين، الـذي هـو شـريك رئيسـي يف         /البشرية
صــابة بفــريوس نقــص املناعــة التصــدي العــاملي لأليــدز وفريوســه، مبــا يف ذلــك التصــدي النتشــار اإل

 األيدز من خالل تعاطي املخدرات باحلقن،/البشرية

بتقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة    وإذ حتيط علما 
األيـدز وسـائر األمـراض املنقولـة بالـدم      /التصدي لتفشي فريوس نقـص املناعـة البشـرية   "املعنون 

76(،"دراتبني متعاطي املخ

٧٦( 

أمهيـــة جهـــود التنســـيق العامليـــة الراميـــة إىل توســـيع نطـــاق التـــدابري  وإذ تؤكّـــد جمـــددا 
املستدامة واملكثفـة والشـاملة للتصـدي لأليـدز وفريوسـه، يف إطـار شـراكة شـاملة وجامعـة مـع           
 املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية والفئـات املعرضـة لإلصـابة بـه وأكثـر اتمعـات احملليـة         
تأثرا به واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، علـى النحـو املطلـوب يف اإلعـالن السياسـي وخطـة           
العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات       

77(،"املبادئ الثالثة"العاملية، ضمن مفهوم 

٧٧( 

                                                           
 .٦٠/٢٦٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٥(
 .E/CN.7/2010/11الوثيقة   )٧٦(
  .٢٠٠٩/٦قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٧٧(
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دز الـذي سـيعقد يف فيينـا يف عـام     بـاملؤمتر الـدويل الثـامن عشـر املعـين باأليـ       وإذ ترحب 
ــون       ٢٠١٠ ــررو سياســات ومهني ــاء وأكــادمييون ومق ــه مشــرعون وعلم ــذي سيشــارك في ، وال

 ممارسون ونشطاء وأشخاص مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية من مجيع أحناء العامل،

ــة، بصــفته الشــريك        حتــثّ  -١  ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
متالزمـة نقـص   /يف برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البشـرية    الرئيسي

 متنــاويلفيمــا يتعلــق بالتصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية بــني  ) األيــدز(املناعــة املكتســب 
املخدرات باحلقن ونزالء السجون، على أن يعمل مع اهليئات األخرى ذات الصلة يف منظومـة  

ــادرات األخــرى ذات الصــلة    األمــم املتحــدة ، وال ســيما منظمــة الصــحة العامليــة، وكــذلك املب
األيـدز، مـن أجـل تكثيـف دعمهـا للحكومـات، ـدف        /مبكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية  

(حتقيق األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية
78

والغايات واألهـداف الـواردة    )٧٨
متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب /س نقـــص املناعـــة البشـــريةيف إعـــالن االلتـــزام بشـــأن فـــريو

79()األيدز(

(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام      )٧٩
80

واإلعـالن السياسـي بشـأن     )٨٠
81(؛)األيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

٨١( 

ــدرات واجل   تطلـــب  -٢  ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــدعم  إىل مكتـــب األمـ ــة أن يـ رميـ
ــة ذات        ــات الوطني ــة يف تنســيق سياســات وتوضــيح أدوار ومســؤوليات اهليئ الســلطات الوطني
الصلة، مبا فيهـا أجهـزة مكافحـة املخـدرات وهيئـات الصـحة العامـة، وكـذلك اتمـع املـدين،           
وأن يــدعم زيــادة القــدرات واملــوارد مــن أجــل تــوفري بــرامج شــاملة للوقايــة وخــدمات العــالج  

ــة ــة       والرعاي ــة ملراقب ــال الكامــل لالتفاقيــات الدولي ــدعم املتصــلة ــا، حتقيقــا لالمتث وخــدمات ال
املخدرات ووفقا للتشـريعات الوطنيـة، مـع مراعـاة مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة،          

الـدليل الفـين املوجـه للبلـدان لتحديـد أهـداف تـوفري الوقايـة والعـالج والرعايـة           وعند االنطبـاق  
بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية جلميــع متعــاطي املخــدرات بــاحلقن، الصــادر عــن    ذات الصــلة 

منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحـدة  
82(؛)األيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

٨٢( 

                                                           
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٧٨(
 .٢٦/٢- مرفق قرار اجلمعية العامة دإ  )٧٩(
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨٠(
 .٦٠/٢٦٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨١(
أهداف توفري الوقاية والعالج والرعاية ذات الصلة بفريوس نقص املناعة دليل الفين املوجه للبلدان لتحديد ال  )٨٢(

البشرية جلميع متعاطي املخدرات باحلقن، الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين 
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ــب  - ٣  ــع      إىل أيضــا تطل ــة أن يوس ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم مكت
توسيعا كبريا نطاق عملـه مـع فئـات اتمـع املـدين ذات الصـلة لسـد الفجـوة يف حصـول املصـابني           

املخـدرات بـاحلقن، علـى اخلـدمات،      متناولوبفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين به، مبن فيهم 
والتمييز، ولدعم زيادة القدرات واملوارد من أجل توفري بـرامج شـاملة    وملعاجلة مسأليت وصمة العار

لالتفاقيات الدوليـة   يف امتثال كاملللوقاية وخدمات العالج والرعاية وخدمات الدعم املتصلة ا، 
وفقا للتشريعات الوطنية، مع مراعـاة مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة،        ،ملراقبة املخدرات

الدليل الفـين املوجـه للبلـدان لتحديـد أهـداف تـوفري الوقايـة والعـالج والرعايـة ذات          باق وعند االنط
الصادر عـن منظمـة الصـحة    ، الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية جلميع متعاطي املخدرات باحلقن

 العامليـة ومكتــب األمـم املتحــدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة وبرنــامج األمـم املتحــدة املشـترك املعــين      
، ووفقــا لقــرار الــس  )األيــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  /بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

 ؛٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٤املؤرخ  ٢٠٠٩/٦االقتصادي واالجتماعي 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصلة التشـديد   تشجع  -٤ 
دلـة للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية،        على أمهية وجود برامج شاملة وقائمـة علـى األ  

بوصفها عنصـرا ضـروريا يف تـدابري التصـدي الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، تصـمم مـن خالهلـا           
اإلجراءات والسياسات خصيصا لتالئم حالة وباء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية علـى الصـعيد       

 د؛احمللي، وأن يلتزم مبواصلة تكثيف اجلهود يف هذا الصد

الــدول األعضــاء تكثيــف اجلهــود لضــمان أن تتــوافر يف مجيــع البلــدان    تناشــد  -٥ 
، الـيت  األدلـة  علـى  القائمـة  جمموعة واسعة من برامج الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية      

ــيح احلصــول علــى املعلومــات الصــحيحة وعلــى       ــزة والظــروف احملليــة، تت ــة املركّ تراعــي األوبئ
 ات االجتماعية الكافية، وتستهدف الفئات السكانية املعرضة للخطر؛الرعاية الصحية واخلدم

الدول األعضاء على تذليل العقبات الـيت حتـول دون حتقيـق هـدف حصـول      حتثّ   - ٦ 
اجلميع على الوقاية والعالج والرعاية وخدمات الدعم املتصلة ا فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة     

وس نقص املناعة البشـرية أو األشـخاص املعرضـني بشـدة خلطـر      البشرية، لكي يتسىن للمصابني بفري
 املخدرات، أن يستفيدوا من اخلدمات املتاحة؛ متناولو ومن بينهماإلصابة به، 

الدول األعضاء إىل دعم املؤمتر الدويل الثامن عشر املعـين باأليـدز، الـذي     تدعو  -٧ 
أجل تبادل أفضل املمارسات وتعلُّـم   ، واملشاركة الكاملة فيه، من٢٠١٠سيعقد يف فيينا يف عام 

 .إيفاد ممثلني عن أجهزة العدالة اجلنائية وإنفاذ القواننيب مبا يف ذلكاملزيد عن األيدز، 

                                                                    

متالزمة نقص املناعة /وس نقص املناعة البشريةباملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفري
 .)٢٠٠٩منظمة الصحة العاملية، جنيف، ( )األيدز(املكتسب 
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    ٥٣/١٠القرار     
   التدابري الرامية إىل محاية األطفال والشباب من تعاطي املخدرات    

 إن جلنة املخدرات، 

(فلاتفاقية حقوق الط يف اعتبارها إذ تضع 
83

علـى أن تتخـذ    ٣٣ ـا اليت تـنص يف ماد  )٨٣
الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـدابري التشـريعية واإلداريـة واالجتماعيـة         

ــاول غــري املشــروع للمخــدرات واملــؤثرات العقليــة، وفقــا    والتربويــة، لوقايــة األطفــال مــن   التن
ــا ــة ذات الصــلة، ومل  لتعريفه ــواد    يف املعاهــدات الدولي ــاج هــذه امل ــال يف إنت ــع اســتخدام األطف ن

 ،غري املشروعني واالجتار ا

اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب         تأخذ يف احلسبانوإذ  
ــة       ا ــذين اعتمــدما جلن ــة، الل ــة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العاملي ــة ومتوازن ســتراتيجية متكامل

84(،املخــدرات يف دورــا الثانيــة واخلمســني

وقايــة األطفــال  وخصوصــا األبــواب الــيت تتنــاول )٨٤
 ،تعاطي املخدرات والشباب من

أن األطفـال والشـباب هـم أغلـى ذُخـر لتحقيـق التنميـة وأن مـن          وإذ تضع يف اعتبارها 
 ،واجب احلكومات محايتهم

الشـباب يف تنـاول املخـدرات،    اليت يبـدأ عنـدها    سنالاخنفاض  ببالغ القلق وإذ تالحظ 
 ل فيها إنتاج املخدرات غري املشروعة ديدا دائما،يف املناطق اليت ميثّ وخصوصا

 ــن   علــى ضــرورة   دوإذ تشــد والتصــدي لــذلك  تعــاطي املخــدرات  وقايــة األطفــال م
ض قـو تواالجتمـاعي   واألخالقـي هم البـدين والعقلـي والروحـي    ملا له من آثار على منـو التعاطي 

تمع،تقدم ا 

 تعمل احلكومات، بالتنسيق مع قطاعات اتمع األخـرى، علـى  ضرورة أن  وإذ تدرك 
وقاية الشباب، وخصوصا من هم يف سـن الدراسـة، مـن    تعزيز السياسات واآلليات الرامية إىل 

 تناول املخدرات غري املشروعة،

                                                           
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨٣(
)٨٤(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين. 
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بضرورة التعاون بني احلكومات واملنظمات الدولية ومجيع قطاعـات اتمـع    موإذ تسلِّ 
ــذ  ــل تنفيـ ــن أجـ ــة إىل   مـ ــادرات اهلادفـ ــط واملبـ ــدي لاخلطـ ــال  التصـ ــاطي األطفـ ــدرات تعـ للمخـ

 غري املشروعني، القُصر يف إنتاج املخدرات واالجتار ا ستخدامالو

ــذ يف   ــبانوإذ تأخـ ــام    احلسـ ــنوي لعـ ــر السـ (٢٠٠٩التقريـ
85

ــة   لل )٨٥ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ هيئـ
 املخدرات، الذي يشدد على الوقاية األولية،

 يف أوسـاط بالدراسة دون اإلقليمية بشأن تناول املخـدرات   مع التقدير وإذ حتيط علما 
-دولــة(الدراســة يف األرجنــتني وإكــوادور وأوروغــواي وبوليفيــا   هــم يف ســن الــذيناألطفــال 

 وبريو وشيلي،) املتعددة القوميات

املتعلقـة بوقايـة الشـباب مـن تعــاطي     املبـادرات العامليـة احلاليــة    وإذ تالحـظ مـع التقـدير    
األيدز ومـن اجلرميـة، مـن خـالل بـرامج للتـدريب       /املخدرات ومن فريوس نقص املناعة البشرية

ــا        ــدخل املــنخفض واملتوســط يضــطلع ــدان ذات ال علــى اكتســاب املهــارات اُألســرية يف البل
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

 ، خططـاً تشـريعاا الوطنيـة  وفقـا ل اليت مل تضع وتنفـذ وتقـيم بعـد،    الدول  تدعو -١ 
الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات يف مجيـع       ـدف إىل تعزيـز   باألدلـة معززة وواستراتيجيات مالئمة 
مع التركيز بوجه خاص على الطالب املعرضـني بشـدة خلطـر    القيام بذلك، مستويات التعليم إىل 
إدراج تلـك املبـادرات يف   املخـدرات، وأن تنظـر يف    يف تعـاطي وا بالفعل أاالستهالك أو الذين بد

 ؛العامة والربامج التعليميةبرامج الصحة 

 ٢- تمـع  و، بالتنسيق مع احلكومـات احملليـة   تعززالدول على أن  عتشجقطاعـات ا 
وقايـة  سـرية مـن أجـل    ُألا دور اُألسـرة والعالقـات   تقويـة إىل  للوقايـة الـيت ـدف   ، برامج األخرى

وأن تعمـل  ، فوفة باخلطر اليت تقترن باستهالك املخدراتاحملاألطفال والشباب من أمناط السلوك 
 ؛غري املشروعنياملخدرات واالجتار ا  يف إنتاجاألطفال والشباب  استخدامكذلك على منع 

 ٣- املعلومـــات  إلبـــالغمجيـــع الـــدول علـــى اســـتحداث وســـائل مناســـبة   حتـــض
فعالــة البــدائل الة إىل تشــجيع إىل الشــباب واهلادفــ املوجهــةيف ســياق بــرامج الوقايــة وتوزيعهــا 

بوقـت الفـراغ   اليت تفضي إىل االستمتاع صحية ال املعيشةتعزيز أساليب إىل تناول املخدرات ول
 دون تناول املخدرات؛

                                                           
 ).A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٨٥(
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األطفـال والشـباب    توعيـة محالت إعالمية من أجـل   وتنفيذالدول على إعداد ّ حتث - ٤ 
 ات التأثري النفساين، حسب االقتضاء؛املواد ذجبميع عواقب تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك 

 ٥- الـذي لديـه بالفعـل    مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     عتشج ،
التجــارب مجــع معلومــات مفصــلة عــن مواصــلة علــى برنــامج للوقايــة مــن تعــاطي املخــدرات،  

 ن هـم يف سـن  مـ األطفـال والشـباب، وخصوصـا    وقاية الربامج اهلادفة إىل  يفالناجحة املكتسبة 
د الـدول، بنـاء علـى    وأن يـزو من تناول املخدرات غري املشروعة وخفض تناوهلم هلا، الدراسة، 

ــك          ــرار تل ــن أجــل تك ــربامج م ــتراتيجيات وال ــادات واملســاعدة يف وضــع االس ــها، باإلرش طلب
 الناجحة؛ التجارب

جلرميـة أن  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات وا  تطلب -٦ 
لتنفيـذ هـذا   يقدم إىل جلنة املخدرات يف دورـا الرابعـة واخلمسـني تقريـرا عـن التـدابري املتخـذة        

  .هوعن التقدم احملرز يف تنفيذالقرار 
    

    ٥٣/١١القرار     
تعزيز تناول املعلومات عن احتمال تعاطي مواد الكانابينويد االصطناعية     

    املستثرية للمستقبِالت واالجتار ا
  إن جلنة املخدرات، 
ة يف تعـاطي  املعلومات عن االجتاهـات املسـتجد   تبادلبشأن تعزيز  ٤٨/١قرارها  إذ تستذكر 

  ويف االجتار بتلك املواد، املخدراتالدولية ملراقبة يف إطار املعاهدات املواد غري اخلاضعة للمراقبة 
ة ظهـور تعـاطي مـواد    بأن عدة مناطق من العامل شـهدت يف السـنوات األخـري   وإذ تسلِّم   

غري خاضعة للمراقبة يف إطار املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات لكنها قد تعرض الصحة العامـة  
  ملخاطر حمتملة،

حتتـوي  ) خالئـط عشـبية  أشيعها (تزايد عدد التقارير اليت تفيد بإنتاج مواد وإذ تالحظ   
آثـار نفسـانية مماثلـة لآلثـار الـيت       ، ذاتاصـطناعية مسـتثرية للمسـتقبِالت   على مـواد كانابينويـد   

  حيدثها القنب،
املســتثرية مــواد الكانابينويــد حتتــوي علــى الــيت عشــبية الالئــط مــن أن اخل وإذ يســاورها القلــق  

  ، يتزايد بيعها من خالل قنوات شىت، وال سيما عرب اإلنترنت،"سبايس"، مثل منتجات للمستقبِالت
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، الـذي أشـارت فيـه اهليئـة     ٢٠٠٩راقبـة املخـدرات لعـام    بتقرير اهليئـة الدوليـة مل   وإذ ترحب  
 االصـطناعية  مـواد الكانابينويـد  إىل القلق الذي تثريه إمكانية تعاطي اخلالئط العشـبية احملتويـة علـى    

(آثار صحية،وما قد ينجم عن تلك اخلالئط من 
86

٨٦(  
ختضـع معظمهـا   ال  املسـتثرية للمسـتقبِالت   االصـطناعية  إىل أن مواد الكانابينويـد  وإذ تشري  

عدة دول أعضاء يف عدة مناطق قـد أخضـعت عـدداً مـن     حاليا للمراقبة الدولية، على الرغم من أن 
  للمراقبة الوطنية، املستثرية للمستقبِالت االصطناعيةمواد الكانابينويد 

ويف  يف آســيا واحملــيط اهلــادئ معقــودة يف حمافــل دوليــة  املبذولــة هــودإىل اجل أيضــا تشــريوإذ   
ــا ــر مــواد الكانابينويــد     أوروب ــة أث ــتقبِالت  االصــطناعيةملناقش ــتثرية للمس ــها واســتخدام   املس ومراقبت

  ،التشريعات الوطنية ملنع تعاطي هذه املواد واالجتار ا
 مـــن االتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدرات لســـنة  ٣٩، عمـــال بأحكـــام املـــادة وإذ تســـتذكر  
١٩٦١)

87

(١٩٧١نة مــن اتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لســ  ٢٣واملــادة  )٨٧
88

اتفاقيــة  مــن ٢٤واملــادة  )٨٨
89(،١٩٨٨لسـنة   األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة    

٨٩( 
أنه ليس هناك ما مينع األطراف يف االتفاقيات من اعتمـاد تـدابري مراقبـة وطنيـة أشـد مـن التـدابري        

  اليت تنص عليها تلك االتفاقيات،
  ن تتعاون الدول األعضاء على إنفاذ القوانني وأن تعزز هذا التعاون،ضرورة أ وإذ تدرك  
إىل فائــدة تبــادل املعلومــات عــن اســتخدام املــواد احملتويــة علــى مــواد الكانابينويــد     وإذ تشــري  

باعتبــار ذلــك التبــادل وســيلة لوضــع التــدابري الوقائيــة الفعالــة، وإذ  املســتثرية للمســتقبِالتاالصــطناعية 
  ل األعضاء على توثيق تعاوا على التصدي للمشاكل احملتملة املرتبطة بتناول هذه املواد،تشجع الدو

 املتعلقـة املسـتجدة   لالجتاهـات الدول األعضاء أن تـويل اهتمامـا خاصـا     تناشد  -١  
ــى         ــة عل ــت، للمنتجــات احملتوي ــن طريــق اإلنترن ــيما ع ــاق، وال س ــالتوزيع الواســع النط مــواد  ب

  ؛وبزيادة استخدام تلك املنتجات املستثرية للمستقبِالتية الكانابينويد االصطناع

                                                           
  ، )A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٨٦(

 .٢٤٨-٢٤٢الفقرات 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨٧(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٨٨(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٨٩(
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ــدول األعضــاء أن تنظــر يف   تناشــد أيضــا   -٢   ــة مل  ال ــاد تشــريعات وطني ــة اعتم راقب
، متاشيا مع إطارها القانوين الـداخلي  املستثرية للمستقبِالتمواد الكانابينويد االصطناعية تعاطي 

لك املواد، مبا يف ذلـك املشـاكل الصـحية واالجتماعيـة     وبعد أن تقيم املخاطر اليت قد تنجم عن ت
  ؛املقترنة بتعاطي تلك املواد وصنعها واالجتار ا

 بتبـادل ، املناسـبة الـدول األعضـاء علـى أن تقـوم، عـن طريـق القنـوات         تشجع  -٣  
 املسـتثرية للمسـتقبِالت  مواد الكانابينويد االصـطناعية  تعاطي باحتماالت املعلومات ذات الصلة 

ا، مبا يف ذلك املعلومات عن نتائج البحوث وأي تقييم للمخاطر الصحية اليت تـنجم  االجتار و
تعـاطي هـذه    منـع مـن أجـل   عن تلك املواد، واجتاهـات االجتـار ـا، وأسـاليب صـنعها، وذلـك       

  املواد وتوزيعها على حنو غري سليم؛
بــدور يف مجــع م تواصــل القيــاأن  املخــدراتإىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة   تطلــب  -٤  
مبـا يف  ، املسـتثرية للمسـتقبِالت  مواد الكانابينويد االصطناعية من الدول األعضاء عن  املعلومات

تلــك  تبــادلويف ذلــك عــن األنــواع اجلديــدة مــن تلــك املــواد الــيت ال ختضــع للمراقبــة الدوليــة،  
  ؛األخرى ومع منظمة الصحة العاملية املعلومات مع الدول األعضاء

املتعـددة  الدول األعضاء علـى أن تقـوم، عـن طريـق القنـوات الثنائيـة و       تشجع  -٥  
األطراف املناسبة، بتبادل املعلومات عن منهجيات كشف وحتديـد األنـواع اجلديـدة مـن مـواد      

  ؛املستثرية للمستقبِالتالكانابينويد االصطناعية 
ــة أن    تطلـــب  -٦   ــادإىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ ل يتبـ

ــد     ــة مبســألة مــواد الكانابينوي ــة   مــع املســتثرية للمســتقبِالت املعلومــات املتعلق ــة اخلــرباء املعني جلن
  .بغية زيادة فهمها للمسألة ووعيها ا التابعة ملنظمة الصحة العامليةوباالران للعقاقري 

    
    ٥٣/١٢القرار     
خاش تعزيز نظم مراقبة حركة بذور اخلشخاش املستخرجة من حماصيل خش    

    األفيون املزروعة بصفة غري مشروعة
  إن جلنة املخدرات،  
يوليـه  /متـوز  ٢٨املـؤرخ   ١٩٩٩/٣٢الس االقتصادي واالجتمـاعي   قرار إذ تستذكر  
  بشأن تنظيم التجارة يف بذور خشخاش األفيون ومراقبتها على الصعيد الدويل، ١٩٩٩
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وليـة ملراقبـة املخـدرات بنـاًء     الذي أرسلت اهليئة الد ٥١/١٥قرارها أيضا  إذ تستذكرو  
عليه استبيانا إىل احلكومات املعنية بغية مجع املعلومات عن التدابري اليت اختذا الـدول األعضـاء   

  ،١٩٩٩/٣٢الس االقتصادي واالجتماعي  قرارلتنفيذ 
90(،١٩٦١مـن االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات لسـنة      ٢٢املـادة   وإذ تضع يف اعتبارها  

٩٠( 
عة خشخاش األفيون غري املشروعة، وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدويل علـى     بشأن حظر زرا

(إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنميـة البديلـة،  
91

الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة      )٩١
  يف دورا االستثنائية العشرين،

ــري املشــروعة       تشــددوإذ    بكــل  علــى ضــرورة مكافحــة زراعــة خشــخاش األفيــون غ
  ،وسائل املمكنةال

، وفقـا ألحكـام   للمراقبـة الدوليـة   بذور اخلشخاش ليسـت خاضـعة  جتارة أن  وإذ تدرك  
  ،١٩٦١سنة ل الوحيدة للمخدرات تفاقيةاال

مـن   األفيـون املسـتخرجة  بضرورة حظر التجارة الدولية يف بـذور خشـخاش    تسلِّموإذ   
  ،بصفة غري مشروعةخشخاش األفيون املزروع 

متاحـة  األفيون املستخرجة من الزراعـة غـري املشـروعة    ور خشخاش أن بذ وإذ تالحظ  
  فيها زراعة خشخاش األفيون، تحظَرعلى نطاق واسع من بلدان 

يف  وتصـديرها ونقلـها العـابر حمظــور    اسـترياد بـذور خشــخاش األفيـون   بـأن  وإذ تسـلِّم    
  بصفة غري مشروعة،زرع فيها خشخاش األفيون يعديد من البلدان اليت ال

ــق  و   ــام      إذ تالحــظ بقل ــة املخــدرات لع ــة ملراقب ــة الدولي ــر اهليئ ــواردة يف تقري املعلومــات ال
ريب بذور خشخاش األفيون من بلدان  يواصلون باملخدراتاملتجرين  ، واليت تفيد بأن٢٠٠٩

92(،يف السوق العاملية تلك البذور ال يسمح فيها بزراعة خشخاش األفيون وحياولون بيع

٩٢(  
ــون    أن  أيضــا وإذ تالحــظ بقلــق   ــذور خشــخاش األفيــون املســتخرجة مــن خشــخاش األفي ب
  بصفة غري مشروعة تستخدم يف بعض البلدان لتمويه شحنات قش اخلشخاش وإخفائها،املزروع 

                                                           
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩٠(
 .هاء ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )٩١(
 .٦٥، الفقرة )A.10.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )٩٢(
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علــى النظــر فيمــا ميكــن اختــاذه مــن تــدابري ملنــع احلركــة الدوليــة لبــذور    وإذ تعقــد العــزم  
بصـفة غـري مشـروعة، مبـا يتماشـى      املـزروع  من خشخاش األفيون  خشخاش األفيون املستخرجة

  ،٢٠٠٩الدولية ملراقبة املخدرات الواردة يف تقريرها لعام للهيئة  ٢٨مع التوصية 
ــين      تطلـــب  - ١   ــدة املعـ ــم املتحـ ــدرات ومكتـــب األمـ ــة املخـ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ إىل اهليئـ

ناسبة لضمان أن تنفِّـذ  اختاذ التدابري املأن يواصال مساعدة الدول األعضاء على باملخدرات واجلرمية 
(١٩٦١من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  ٢٢ املادةاألعضاء املعنية  الدول

93

  ؛تنفيذا كامال )٩٣
، مبا يتسق مـع قوانينـها ولوائحهـا    أن تسعىمجيع الدول األعضاء على  تشجع  -٢  
مـن   ملسـتخرجة األفيـون ا خشـخاش   واللوائح الدوليـة الواجبـة التطبيـق، السـترياد بـذور     الوطنية 

  ؛بصفة غري مشروعةحماصيل خشخاش األفيون املزروعة 
األفيـون علـى   اليت تسمح باسـترياد بـذور خشـخاش    حكومات البلدان  تشجع  -٣  

املــؤرخ  ١٩٩٩/٣٢ االقتصــادي واالجتمــاعي قــرار الــس تأخــذ بــاإلجراءات املتوخــاة يفأن 
  ، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛١٩٩٩يوليه /متوز ٢٨

الدول األعضاء على أن تواصل إبالغ اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات    تشجع   -٤  
، مبـا يتماشـى مـع    ١٩٩٩/٣٢ االقتصـادي واالجتمـاعي   الـس مبا يتخذ من تدابري لتنفيذ قرار 

  ؛٥١/١٥قرار اللجنة 
الــدول األعضــاء علــى أن تبلــغ اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات بــأي         حتــثّ   -٥  
مــن  املســتخرجةشــخاش اخل بــذورت مريبــة تتعلــق ببــذور خشــخاش األفيــون وضــبطيات معــامال

  الوطنية؛، مبا يتسق مع قوانينها ولوائحها بصفة غري مشروعةخشخاش األفيون املزروع 
الدول األعضاء اليت تنتج بذور خشخاش األفيـون بصـفة غـري مشـروعة     تدعو   -٦  

املتاحة عن حركـة بـذور خشـخاش األفيـون وعـن      والدول اليت تستوردها إىل تبادل املعلومات 
ــالتزامن مــع انعقــاد الــدورة الرابعــة       جتارــا يف التعامــل مــع حركــة بــذور خشــخاش األفيــون ب

  الوطنية؛، مبا يتسق مع قوانينها ولوائحها واخلمسني للجنة
الدول األعضاء اليت يزرع فيها خشخاش األفيـون بصـفة غـري مشـروعة     تشجع   -٧  
  ن الوثيق مع حكومات البلدان ااورة من أجل منع ريب بذور اخلشخاش؛على التعاو
كي نص هذا القرار إىل مجيع احلكومات  حييلإىل األمني العام أن  طلبت  - ٨  

  .ذهتنفّونظر فيه ت
                                                           

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠الد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )٩٣(
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    ٥٣/١٣القرار     
  يف بعض املناطق بوصفه اجتاهاً مستجداً يف تعاطي املخدرات ،"البوبرز"تناول مواد     

 نة املخدرات،إن جل 

 ،احملتملتعاطي املخدرات لاألمناط اجلديدة ب التوعيةضرورة  إذ تضع يف اعتبارها 

ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات   ٢٠١١-٢٠٠٨استراتيجية الفترة وإذ تستذكر  
(واجلرمية،

94

تثـري حتليـل السياسـات    تحليـل اجلنـائي   كر فيهـا أن النتـائج العلميـة ونتـائج ال    اليت ذُ )٩٤
 للمعلومات الدقيقة يف جماالت حمددة، األساسواالجتاهات عن طريق توفري 

املعلومــات عــن االجتاهــات    تبــادل بشــأن تعزيــز   ٤٨/١قرارهــا  وإذ تســتذكر أيضــا  
املخـدرات ة يف تعاطي املواد غري اخلاضعة للمراقبة يف إطـار االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة     املستجد 

 ويف االجتار بتلك املواد،

عـالن اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـض      خطة العمـل لتنفيـذ اإل   تضع يف اعتبارهاذ وإ 
(الطلب على املخدرات،

95

سـاءة اسـتعمال   إتقيـيم أسـباب وعواقـب    بالدول التزمت فيه الذي  )٩٥
 ،مجيع املواد

 تناولااللتزام بكفالة استناد تدابري خفض طلب املخدرات إىل اجتاهات  تعيد تأكيدوإذ  
املسـتجدة،  جتاهـات  االلسائدة يف اتمع احمللي وتنقيح هذه التدابري دورياً اسـتناداً إىل  املخدرات ا
يف خطـة العمـل بشـأن التعـاون      هو مبـين ما حسب ،وعمليات الرصد والتقييم املقدمة،والتعليقات 

96(،الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية

٩٦(  
تعـاطي   أن عدة مناطق شهدت يف السنوات األخرية ظهور اجتـاه حنـو  جمددا  وإذ تؤكّد 

 العامة،صحة ميكن أن يشكِّل ديدا للعدد من املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية 

 ،توزع بوسائل شىت، مبا فيها اإلنترنت قدأن مواد التعاطي تلك من  قلقساورها الوإذ ي 

97(،١٩٦١تفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة  من اال ٣٩أن املادة وإذ تالحظ  

واملـادة   )٩٧
ــة لســنة     ٢٣ ــؤثرات العقلي ــة امل 98(،١٩٧١مــن اتفاقي

ــادة  )٩٨ ــة األمــم املتحــدة    ٢٤وامل مــن اتفاقي
                                                           

 .٢٠٠٧/١٢مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٩٤(
 .٥٤/١٣٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٩٥(
)٩٦(  A/64/92-E/2009/98ألف- ، الباب الثاين. 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩٧(
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99(،١٩٨٨ملكافحـــة االجتـــار غـــري املشـــروع باملخـــدرات واملـــؤثرات العقليـــة لســـنة   

ال متنـــع  )٩٩
أشـد صـرامة مـن التـدابري املنصـوص       طنيـة واألطراف يف تلك االتفاقيات من اختاذ تدابري رقابية 

 ،عليها يف تلك االتفاقيات

أبلغـت  ومـا   تعـاطي مـواد ال ختضـع للمراقبـة الدوليـة     احتمـال   إزاءوإذ يساورها القلـق   
  بعض البلدان من مشاكل مستجدة تتصل بتلك املواد،عنه 

أنــواع مصــطلح يسـتخدم لإلشـارة إىل خالئــط حتتـوي علـى     " البـوبرز "بـأن   وإذ تسـلِّم   
، جيـري تعاطيهـا باالستنشـاق، وإذ تالحـظ أن     ميـل ، مثـل نتـرات األ  يـل لكاأل خمتلفة من نتـرات 

 ،ملراقبة املخدرات الدوليةمبقتضى االتفاقيات ال ختضع حالياً للمراقبة تلك اخلالئط 

علــى صــحة " البــوبرز"تنــاول مــواد  احيــدثهالعواقــب الســلبية املوثّقــة الــيت   وإذ تــدرك 
  ،أخرىحاالت مرضية و الدماضطرابات يف ذلك مبا اإلنسان، 
أن بعض أنواع نترات األلكيل توجد يف منتجـات تسـتخدم ألغـراض    أيضاً  وإذ تدرك 

  طبية وغري طبية مشروعة،
الــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء، إىل إطــالع اهليئــة الدوليــة ملراقبــة    تــدعو   -١  

  ؛"البوبرز"ة عن تعاطي مواد املخدرات وسائر اجلهات املعنية على املعلومات املتاح
للمشـكلة احملتملـة    إىل أن تتصـدى  ، عند االقتضاء،األعضاء الدول تدعو أيضا  -٢  
 مثـل  تـدابري  اعتمـاد وذلك ب األعضاء، الدول بعض ا يتأثر واليت" البوبرز"بتناول مواد  املتعلقة
  ؛وعي اجلمهور إذكاء

 املمارسـات  بأفضـل  املتعلقة املعلومات تبادل إىل األعضاء الدولكذلك  تدعو  -٣  
  .املستجد االجتاه هلذا التصدي أجل من املستفادة والدروس

    
    ٥٣/١٤القرار     
    متابعة تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا    

  إن جلنة املخدرات،  
بااللتزام الوارد يف اإلعـالن السياسـي بشـأن مكافحـة االجتـار غـري املشـروع         ترحبإذ   

واإلرهاب وغريها من اجلرائم اخلطرية يف منطقـة الكاريــيب، الـذي     املنظَّمةواجلرمية باملخدرات 
                                                                    

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٩٨(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٩٩(
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عـرب الوطنيـة    املنظَّمـة اعتمد يف املؤمتر الوزاري بشأن االجتار غري املشروع باملخـدرات واجلرميـة   
ــود يف ســانتو        ـــيب، املعق ــة الكاري ــة يف منطق ــن والتنمي واإلرهــاب بصــفتها حتــديات تواجــه األم

، واملقررات الواردة يف اإلعالن السياسـي بشـأن   ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٠إىل  ١٧نغو من دومي
عــرب الوطنيــة واإلرهــاب بصــفتها حتــديات   املنظَّمــةاالجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واجلرميــة  

تواجه األمن والتنمية يف أمريكا الوسطى، الـذي اعتمـد يف املـؤمتر الـوزاري املعقـود يف مانـاغوا       
برعايــة منظومــة التكامــل ألمريكــا الوســطى ومكتــب   ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٢٤و ٢٣يــومي 

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
ــة املخــدرات،      وإذ تســتذكر    ــة ملراقب ــات الدولي ــذي أُنشــئ يف االتفاقي ــاون ال إطــار التع

 املشـروع يف  األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري    من اتفاقية  ١٠من املادة  ١وخصوصا الفقرة 
100(،١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

االتفاقيـة  بـأن   اليت التزمـت فيهـا األطـراف يف     )١٠٠
 دول ومساندة ملساعدة اإلقليمية املختصة، أو الدولية املنظمات خالل من أو مباشرة تتعاون،
 وأن يكـون  ،واملسـاندة  هـذه املسـاعدة   مثـل  إىل حتتـاج  الـيت  الناميـة  البلـدان  سـيما  وال العبـور، 
 العقـاقري  حبظـر  املتعلقـة  بشـأن األنشـطة   الـتقين  للتعاون برامج طريق عن اإلمكان، بقدر ذلك،

  وبشأن األنشطة األخرى ذات الصلة، املخدرة
عرب الوطنيـة   املنظَّمةأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  وإذ تضع يف اعتبارها  

(والربوتوكوالت امللحقة ا
101

102(،قية األمم املتحدة ملكافحة الفسادواتفا )١٠١

١٠٢(  
بــاع ــج املشــتركة باعتبــاره األســاس التاجلماعيــة ومبــدأ املســؤولية  جمــدداً تؤكِّــدوإذ   

ــوازن ومســتدام    واجلرميــة  مكافحــة املخــدرات غــري املشــروعة   إزاءشــامل وواســع النطــاق ومت
  املنظَّمة عرب الوطنية والفساد واجلرائم ذات الصلة،

ــدركوإذ    ــ أمريكــا الوســطى ومنطقــة  دول تصــميم ت يب علــى مكافحــة االجتــار  ـالكاري
ومبـا تبذلـه مـن     اًومجاعيـ  اًوثنائيـ  فرديـاً  جبميـع أشـكاهلا  عرب الوطنيـة   املنظَّمةباملخدرات واجلرمية 
  جهود يف هذا الصدد،

                                                           
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠٠(
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات   )١٠١(
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )١٠٢(
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ر متابعة املؤمتر الـوزاري املعـين باالجتـا   "، املعنون ٥٢/١١قرارها  وإذ تأخذ يف اعتبارها  
عرب الوطنية واإلرهاب بصفتها حتديات تواجه األمـن   املنظَّمةغري املشروع باملخدرات واجلرمية 

  ،"الكاريبـيوالتنمية يف منطقة 
 بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف        يقـوم بالعمـل الـذي   وإذ تنوه   

صـميمها علـى مكافحـة اجلرميـة     دعم اجلهود اليت تبـذهلا دول أمريكـا الوسـطى والكاريبــي يف ت    
املنظَّمة عرب الوطنية جبميـع أشـكاهلا، مبـا فيهـا االجتـار باملخـدرات واجلـرائم املتصـلة بـه، وذلـك           

  بتنفيذ القرارات الواردة يف ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا،
علــى تنفيــذ اإلعــالن السياســي بشــأن مكافحــة االجتــار غــري املشــروع   تشــجع  -١  

واجلرمية املنظَّمة واإلرهاب وغريها من اجلرائم اخلطرية يف منطقـة الكاريــيب، الـذي     باملخدرات
، واإلعـالن السياسـي بشـأن االجتـار غـري      ٢٠٠٩فرباير /شباط ١٩اعتمد يف سانتو دومينغو يف 

املشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة واإلرهـاب بصـفتها حتـديات تواجـه األمـن           
   أمريكـــا الوســطى، الـــذي اعتمـــد يف املــؤمتر الـــوزاري املعقــود يف مانـــاغوا يـــومي    والتنميــة يف 

برعايــة منظومــة التكامــل ألمريكــا الوســطى ومكتــب األمــم   ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٢٤و ٢٣
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

عـين  وبرنامج مكتب األمم املتحـدة امل تنفيذ خطة العمل ملنطقة الكاريبـي  تؤيد  -٢  
  ؛باملخدرات واجلرمية لدعم خطة العمل واستراتيجية األمن ألمريكا الوسطى واملكسيك

أن يســاعد دول إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   طلــبت  -٣  
أمريكا الوسـطى والكاريبــي، بنـاًء علـى طلبـها، يف احلصـول علـى املـوارد الالزمـة لتنفيـذ ميثـاق            

ة ماناغوا، وكذلك خطة العمل ملنطقة الكاريـيب وبرنامج املكتب لدعم خطة سانتو دومينغو وآلي
  العمل واستراتيجية األمن ألمريكا الوسطى واملكسيك، تنفيذا فعاال ضمن واليته؛

املؤسســات املاليــة واملنظمــات احلكوميــة  اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك   تــدعو  -٤  
ــات    ــة واملنظمـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ ــةالدوليـ ــدأ  الدوليـ ــا ملبـ ــتركة ، وفقـ ــؤولية املشـ  املسـ

، إىل تقــدمي املســاعدة املاليــة والتقنيــة، مبــا فيهــا اخلــدمات االستشــارية، دعمــاً لــدول  واجلماعيــة
  ؛من أجل تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا جهود ما تبذله منفي املنطقة

مية أن يقدم دوريا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرإىل  تطلب  - ٥  
  .معلومات حمدثة عن تنفيذ هذا القرار
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    ٥٣/١٥القرار     
كثر ياليت تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية ملراقبة املواد     

    يف صنع املخدرات واملؤثرات العقليةها ماستخدا
  ،إن جلنة املخدرات  
ن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية     اإلعالن السياسي وخطة العمل بشـأ  إذ تستذكر  

(ملواجهـــة مشـــكلة املخـــدرات العامليـــة متكاملـــة ومتوازنـــة
103

أن الضـــوابط الـــذي ورد فيـــه  )١٠٣
يف  يكثــر اســتخدامهاالــيت املــواد إىل منــع تســريب  قــد أدتوإن كانــت  ،التشــريعية والتنظيميــة

واد ال تـزال تصـل إىل   صنع املخدرات واملؤثرات العقلية إىل القنوات غري املشروعة فإن هذه املـ 
  ،خمتربات املخدرات السرية

حتديـد عـام    اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل    أن الـدول قـررت يف    وإذ تستذكر أيضـا   
شــخاش األفيــون  خل لقضــاء علــى الزراعــة غــري املشــروعة    ليكــون موعــدا مســتهدفا ل   ٢٠١٩

ــة القنــب   ــر اســتخدامها   وشــجرية الكوكــا ونبت ــواد الــيت يكث خــدرات امل يف صــنع وتســريب امل
ــة   ــؤثرات العقلي ــى حنــو غــري مشــروع،    وامل ــواد عل ــة   أو خفــض واالجتــار بتلــك امل تلــك الزراع

  ،إىل حد كبريواالجتار  والتسريب
 التدابري الوطنية والدوليـة الراميـة إىل مكافحـة تسـريب املـواد الـيت       وإذ تستذكر كذلك  

الـيت اعتمـدت   ، و مشـروع غـري على حنو ملخدرات واملؤثرات العقلية ايف صنع  يكثر استخدامها
ــدة للمخــدرات لســنة      ــة الوحي (١٩٦١عمــال بأحكــام االتفاقي

104

ــة   )١٠٤ ــك االتفاقي بصــيغتها وتل
ــة بربوتوكــول ســنة   (١٩٧٢املعدل

105

ــة لســنة    )١٠٥ ــة املــؤثرات العقلي (١٩٧١واتفاقي
106

ــة  )١٠٦ واتفاقي
(١٩٨٨األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليـة لسـنة   

107

١٠٧( 
  منها، ١٢وخصوصا املادة 

أن الدول األعضاء أكّدت من جديد يف اإلعالن السياسـي وخطـة العمـل     وإذ تالحظ  
على احلاجة إىل زيادة تعزيز التشريعات بشأن مراقبة السالئف وجترمي تسريبها والتشـديد علـى   

                                                           
)١٠٣(  A/64/92-E/2009/98 ،ألف- الباب الثاين. 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠٤(
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، الد   )١٠٥(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )١٠٦(
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )١٠٧(
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ا وزيــادة والتــرويج هلــ ١٩٨٨مــن اتفاقيــة ســنة  ١٢أمهيــة الصــكوك املنصــوص عليهــا يف املــادة 
  تعزيز تنفيذها الفعال،

التعـاون  قرارات األمم املتحدة الـيت يـب بالـدول األعضـاء أن تزيـد       وإذ تالحظ أيضا  
مبـا   ،غـري مشـروع  علـى حنـو   الدويل واإلقليمي من أجل مكافحة إنتاج املخـدرات واالجتـار ـا    

ــة علــى يف ذلــك عــن طريــق تعزيــز   ــة يف الرقاب ــةالســالئف الكي التجــارة الدولي ــر  الــيت ميائي يكث
ومنــع حمــاوالت تســريب املــواد مــن التجــارة   ملخــدرات غــري املشــروعة  ا إنتــاجيف  اســتخدامها

  الدولية املشروعة الستخدامها استخداماً مشروعاً،
ديســـمرب /كـــانون األول ٢٠املـــؤرخ  ،٥٩/١٦٢قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وإذ تســـتذكر   
لكيميائية ومنع تسريبها واالجتار ـا، الـذي   بشأن متابعة تعزيز نظم مراقبة السالئف ا ،٢٠٠٤

التنظيميـة والتنفيذيـة    إجراءاـا الرقابيـة  الـدول األعضـاء   بـأن تطـور   أوصت فيـه اجلمعيـة العامـة    
أو أن تزيـد  ، أو صـنعها غـري املشـروعني    إنتاج املخـدرات ملكافحة تسريب املواد الكيميائية إىل 

جمـددا أمهيـة اسـتخدام مجيـع الوسـائل أو       دتمن تكييف تلك اإلجراءات عند الضـرورة، وأكّـ  
التـــدابري القانونيـــة املتاحـــة ملنـــع تســـريب املـــواد الكيميائيـــة مـــن التجـــارة املشـــروعة إىل صـــنع  

السـتراتيجيات الشـاملة ملكافحـة    يف ا ضـروريا  مكونـا ، باعتبـار ذلـك   ةشـروع املغـري   املخـدرات 
أو حيـاولون   غـري املشـروعة   املخـدرات  ميارسون جتهيـز تعاطي املخدرات واالجتار ا، وملنع من 

  من احلصول على السالئف الكيميائية،ممارسته 
ــد     ــن جدي ــا  وإذ تؤكــد م ــوان  ٥١/١٠قراره ــة     "بعن ــى مراقب ــدويل عل ــاون ال ــز التع تعزي

، الذي حثت فيه الـدول األعضـاء   "الكيمياويات السليفة املستخدمة يف صنع العقاقري االصطناعية
زيز التشريعات واآلليات الوطنية املتعلقة مبراقبة السـالئف املسـتخدمة   على مواصلة العمل على تع

غري مشروع أو حتـديث تلـك التشـريعات واآلليـات، أو اسـتحداثها      على حنو يف صنع املخدرات 
، وأكدت فيه على ضرورة أن تعمـل الـدول األعضـاء علـى تعزيـز نظـم       إذا مل تكن موجودة بعد

  لسالئف وأن تعزز النقل اآلمن هلذه املواد، الرصد واملراقبة عند نقاط دخول ا
الــيت يكثــر اســتخدامها يف صــنع املخــدرات      االجتــار يف املــواد  أنقلــق ب وإذ تالحــظ  

ــة  ــزالواملــؤثرات العقلي ــة    ، ال ي ــدول واملنظمــات الدولي  علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا ال
علـى سـبيل األولويـة، إذا مل    ميثل مشكلة جيب علـى الـدول أن تعاجلهـا     ذات الصلة، واإلقليمية

  تكن قد فعلت ذلك بعد،
إزاء املدى اخلطـري الـذي بلغـه صـنع اهلريويـن والكوكـايني وإنتـاج         وإذ يساورها القلق  

القنب على حنو غري مشروع على نطـاق العـامل وصـنع املنشـطات األمفيتامينيـة غـري املشـروع،        
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خدرات واملؤثرات العقليـة علـى حنـو    وما يتصل بذلك من تسريب املواد املستخدمة يف صنع امل
غري مشروع، ونشوء أساليب جديدة تستخدمها مجاعات اجلرمية املنظمة لتسـريب هـذه املـواد    

  الكيميائية من التجارة املشروعة،
يكثـر   ملراقبة املواد الـيت  القائمةعلى أمهية مواصلة تعزيز آليات التعاون الدويل  وإذ تشدد  

ضرورة مشـاركة  على و على حنو غري مشروع، واملؤثرات العقلية تيف صنع املخدرا استخدامها
قليمية اهلادفة ملكافحة إلاملبادرة او" التالحم"مثل مشروع  الدولية، واملشاريع الدول يف العمليات

وغـري ذلـك   " بريزم"ومشروع ) تارسيت(والتدريب  االجتار بتوفري وسائل االتصال واخلربة الفنية
  لة الرامية إىل مكافحة تسريب هذه املواد الكيميائية واالجتار ا،من املبادرات ذات الص

 الدولية ملراقبـة املخـدرات   باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي للهيئةوإذ حتيط علما   
عن السالئف والكيماويات اليت يكثر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات      ٢٠٠٩لعام 

(العقليــة علــى حنــو غــري مشــروع، 
108

وبصــفة خاصــة تســليم اهليئــة باحلاجــة إىل القيــام، قــدر    )١٠٨
  اإلمكان، برصد املركّبات اليت حتتوي على هذه املواد وحركة هذه املركّبات،

ــدى قطــاعي الصــناعة والتجــارة بصــفة خاصــة، إىل       وإذ تســلِّم   باحلاجــة املشــروعة، ل
ملـؤثرات العقليـة، كمـا    احلصول على املواد الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع العقـاقري املخـدرة وا      

جاء يف اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل، ودور هـذين القطـاعني املهـم يف منـع تسـريب هـذه           
  املواد من قنوات تصنيعها واالجتار ا على حنو مشروع،

املــواد الــيت يكثــر اســتخدامها يف  اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء ملراقبــة وإذ تقـدر   
 صــنعمنــع  تســريب تلــك املــواد وبــذلك بغيــة منــع ؤثرات العقليــة صــنع العقــاقري املخــدرة واملــ 

  املؤثرات العقلية على حنو غري مشروع،واملخدرات 
بالعمل اهلام الذي تقوم بـه اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات بصـفتها اهليئـة         وإذ تعترف  

ــةالرئيســية  ــ االتصــال ونقط ــة  ةالعاملي ــة الدولي ــواد الكيم  للمراقب ــر   للتجــارة يف امل ــيت يكث ــة ال يائي
  استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروع،

احلكومــات إىل مواصــلة اإلســهام يف اجلهــود الــيت تبــذهلا اهليئــة الدوليــة    تــدعو  -١  
، مــن أجــل تيســري نظــام اإلشــعارات الســابقة للتصــديرمــن خــالل ملراقبــة املخــدرات، وخاصــة 

                                                           
تقرير : السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثّرات العقلية بصفة غري مشروعة  )١٠٨(

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري  ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠٠٩اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 
 .)A.10.XI.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثّرات العقلية لسنة 
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ديــدة لتســريب املــواد الــيت تســتخدم يف صــنع املخــدرات       الكشــف الســريع عــن األمنــاط اجل   
محـض فينيـل اخلـل، وخصوصـا مـن      كمـا يف حالـة   واملؤثرات العقليـة علـى حنـو غـري مشـروع،      

" الــتالحم"باالتصــال احلاســويب املباشــر ومشــروع   الســابقة للتصــديرخــالل نظــام اإلشــعارات 
  جناح تلك اجلهود؛وغري ذلك من املبادرات ذات الصلة، لضمان " بريزم"ومشروع 
االتصــاالت مــع الــدول  تعزيــز أن تواصــلاهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات  تناشــد  - ٢  
ورصد التجـارة يف السـالئف    الفرص لزيادة فعالية مراقبة استكشاف علىمعها وأن تعمل األعضاء 

  شروع؛الكيميائية اليت يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية على حنو غري م
  ٣-  إذا مل تكـن قـد   التدابري الضرورية،  وتنفيذ على اعتماد الدول األعضاء عتشج

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري    ١٢حكــام املــادة أل فعلــت ذلــك بعــد، وفقــا 
(١٩٨٨ لسنةاملخدرات واملؤثرات العقلية باملشروع 

109

وتسـويق   وشـحن  صـنع  رصـد وعلى  )١٠٩
ــع ــواد الــيت ي  وتوزي ــة علــى حنــو غــري     امل ــؤثرات العقلي ــر اســتخدامها يف صــنع املخــدرات وامل كث

، مـع كفالـة عـدم تـأثري     مبا يف ذلك وضع نظام إلصدار التراخيص للتعامل ذه املـواد مشروع، 
  ذلك سلبا على التجارة املشروعة يف تلك املواد واستخدامها املشروع؛

 توســيع قائمــة املــواد  الــدول األعضــاء إىل النظــر، حســب االقتضــاء، يف   تــدعو  -٤  
اخلاضعة للمراقبة الدولية واليت يكثر استخدامها يف صنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة علـى حنـو      

ومـع مراعـاة اإلجـراءات     ١٩٨٨من اتفاقية سـنة   ١٢غري مشروع، وفقا لإلجراء املبني يف املادة 
  دودة للمراقبة الدولية؛اليت توصي ا السلطات الوطنية املختصة يف ما يتعلق بالقائمة احمل

 ١٩٨٨، وفقــا ألحكــام اتفاقيــة ســنة  الــدول األعضــاء أن تعيــد النظــر  تناشــد  -٥  
 ٣فيها، وأن تقوم، عمال بأحكـام املـادة    يف التدابري اجلنائية واإلدارية ووفقا لتشريعاا الوطنية،

ع املخــدرات ، مبكافحــة االجتــار بــاملواد الــيت يكثــر اســتخدامها يف صــن ١٩٨٨مــن اتفاقيــة ســنة 
واملؤثرات العقلية، مبا يف ذلك جترمي صـنع أو شـحن أو تسـويق أو توزيـع السـالئف الكيميائيـة       
اخلاضعة للمراقبة الدولية علـى حنـو غـري مشـروع وفـرض عقوبـات علـى عـدم االمتثـال لتـدابري           

  املراقبة اإلدارية املعتمدة مبقتضى هذا القرار، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛
تسـريب املـواد الـيت    الدول األعضاء على مواصـلة التركيـز علـى مشـكلة      حتث  -٦  

واملشكلة املتصـلة   غري مشروع على حنويكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية 
  بذلك واملتمثلة يف املدى اخلطري الذي بلغه صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع؛

                                                           
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠٩(
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علــى أن تنظــر، مبــا يتفــق مــع تشــريعاا الوطنيــة، يف  الــدول األعضــاء  تشــجع  -٧  
 اسـتعماهلا تعزيز التدابري العامة ملراقبة ورصد التجارة يف السالئف الكيميائية اليت ميكن بسـهولة  

، أو اسـتخدامها بوسـائل سـهلة    علـى حنـو غـري مشـروع     واملـؤثرات العقليـة   صنع املخـدرات  يف
وعلــى أن ترصــد، قــدر املســتطاع، التجــارة     التطبيــق مــن أجــل اســتعماهلا يف ذلــك الصــنع،      

  املشروعة يف هذه الكيمياويات؛
أيضا الـدول األعضـاء علـى أن تقـوم، وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة، إن مل         تشجع  -٨  

  :تكن قد فعلت ذلك بعد، مبا يلي
املعـامالت املشـتبه بأـا تنطـوي      كشف تسهلآليات النظر يف وضع أو تنفيذ   )أ(  

، مبـا يف ذلـك،   املعـامالت  اإلبـالغ عـن هـذه    مـن القـائمني عليهـا    ليت تستدعيواعلى التسريب 
قدر اإلمكان، املعامالت اليت تشتمل على مواد كيمياوية حتتـوي علـى مـواد يكثـر اسـتخدامها      

  يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروع؛
املواد بـ  امالت املتعلقـة النظر يف اشتراط إبالغ السلطة املختصـة عـن مجيـع املعـ      )ب(  

ة املخولـ  اجلهـات ضـطلع ـا   ت الـيت  يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة     هاماستخداكثر ياليت 
، أو يف تنفيـذ  لضـمان إتاحتـها للسـلطة املختصـة     بطريقـة مالئمـة  هذه املعلومات بذلك وختزين 
  ؛ذلك االشتراط

الضـوابط الدوليـة    الدول األعضاء على اعتماد تـدابري لتحسـني   كذلك تشجع  -٩  
علـى  اليت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة       املفروضة على حركة املواد 

، اسـتنادا إىل اإلشـعارات السـابقة للتصـدير واإلشـعارات بإعـادة التصـدير أو        غـري مشـروع   حنو
  اد؛إعادة البيع إىل بلدان ثالثة وترخيص األنشطة املتعلقة بعمليات تسليم هذه املو

يف نقـاط   على ضـرورة أن تعـزز الـدول األعضـاء نظـم الرصـد واملراقبـة        تشدد  -١٠  
وخروج املـواد الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة علـى حنـو            دخول

غري مشروع، مبا يف ذلك املطارات واملـوانئ البحريـة ومرافـئ األـار واملراكـز اجلمركيـة، وأن       
  من هلذه املواد؛تعزز النقل اآل

الدول اليت تصدر منها املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املخـدرات   تشجع  -١١  
واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروع والدول اليت تستورد إليها تلك املواد علـى أن حتـتفظ،   

لقــرار  قــدر املســتطاع، بتقــديرات ســنوية حمدثــة الحتياجاــا املشــروعة مــن تلــك املــواد، وفقــا  
  ؛٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨املؤرخ  ٦٤/١٨٢اجلمعية العامة 
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دوائر الـ على التعاون، قدر املستطاع، تعاونا وثيقا مـع  الدول األعضاء  تشجع  -١٢  
، وأن تضــع، حيثمــا لــزم األمــر، تــدابري وآليــات وطنيــة فعالــة  ذات الصــلةوالتجاريــة  يةالصــناع

يميائية اليت يكثر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات     ملراقبة ورصد التجارة يف املواد الك
بـادئ  امل العقلية على حنو غري مشروع، مستخدمة إلعداد تلـك اإلجـراءات واآلليـات وتنفيـذها    

(توجيهية بشأن صوغ مدونـة طوعيـة ختـص املمارسـات يف الصـناعة الكيميائيـة      ال
110

الصـادرة   )١١٠
  ات بني القطاعني العام واخلاص؛عن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات والشراك

الــدول األعضــاء ذات اخلــربة يف التحقيــق يف اجلــرائم املتصــلة بتســريب   تــدعو  -١٣  
واهليئـة   املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشـروع 

العمـل  مواصـلة  إىل  ميـة ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلر   الدولية ملراقبة املخدرات
، وتـدعو الـدول   هاطلبـ  بنـاء علـى   املتصل بـذلك،  تدريبالللدول، حيثما أمكن،  توفِّرمعا كي 

ــة    النظــر يف األعضــاء واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل    ــذهتقــدمي تربعــات خارجــة عــن امليزاني  هل
  األغراض وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا؛

اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات والـدول األعضـاء املعنيـة         الدول على تزويـد  تشجع  - ١٤  
املـواد الـيت يكثـر اسـتخدامها يف      أي مـواد جديـدة حتـل حمـل     اسـتبانة مبعلومات يف الوقت املناسب عن 

  صنع املخدرات واملؤثرات العقلية على حنو غري مشروع وعن صنع هذه املواد اجلديدة؛
التدابري املالئمة لتعزيز التعـاون الـدويل وتبـادل    الدول األعضاء إىل اختاذ  تدعو  -١٥  

املعلومات يف ما يتعلق بالتعرف على الدروب وأساليب العمـل اجلديـدة للتنظيمـات اإلجراميـة     
املكرسة لتسريب أو ريب املواد اليت يكثر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة      

جتـار عـرب اإلنترنـت، وإىل مواصـلة إبـالغ      على حنو غـري مشـروع، وخصوصـا يف مـا يتعلـق باال     
  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ذه املعلومات؛

أن إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  تطلب  -١٦  
  .نص هذا القرار إىل مجيع الدول األعضاء حييل

  

                                                           
 .E09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١١٠(
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    ٥٣/١املقرر     
الثاين إىل اجلدول األول التفاقية األمم املتحدة نقل محض فينيل اخلل من اجلدول     

    ١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 
بناء على توصية اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، قـررت جلنـة املخـدرات يف جلسـتها           

ودون امتنـاع عـن    شـيء  صوتاً مقابل ال ٤٤، بأغلبية ٢٠١٠مارس /آذار ٨الثانية املعقودة يف 
التصــويت، نقــل محــض فينيــل اخلــل مــن اجلــدول الثــاين إىل اجلــدول األول مــن اتفاقيــة األمــم     

111(.١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

١١١(  
    

    ٥٣/٢املقرر     
    متابعة املشروع املنقَّح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية    

  :ما يلي ٢٠١٠مارس /آذار ١٠قررت جلنة املخدرات يف جلستها السادسة املعقودة يف   
أن تتيح للدول األعضاء فرصة لتقدمي تعليقات تكميلية علـى املشـروع املـنقَّح      )أ(  

(لالستبيان اخلاص بالتقـارير السـنوية،  
112

علـى أن حتـال تلـك التعليقـات اإلضـافية إىل األمانـة        )١١٢
  ؛٢٠١٠ مايو/أيار ٢٠قبل 

أن تطلــب إىل األمانــة إعــداد صــيغة منقحــة عــن مشــروع االســتبيان اخلــاص      )ب(  
  :بالتقارير السنوية تراعي فيها ما يلي

التعليقات الـواردة مـن الـدول األعضـاء قبـل انعقـاد الـدورة الثالثـة واخلمسـني            ‘١‘  
ــة      ــات املعنون ــة االجتماع ــة غرف ــة واملضــمنة يف ورق ــنقح لالســ  "للجن تبيان املشــروع امل

113(؛"التعليقات الواردة من الدول األعضاء: اخلاص بالتقارير السنوية

١١٣(  
  ؛٢٠١٠مايو /أيار ٢٠أي تعليقات تكميلية تقدمها الدول األعضاء قبل   ‘٢‘  
  اآلليات األخرى القائمة جلمع البيانات؛  ‘٣‘  
ــارير الســنوية أي         )ج(   ــتبيان اخلــاص بالتق ــربز الصــيغة املنقحــة ملشــروع االس أن ت

  ائل عالقة قد تنشأ عن وجود تعليقات متضاربة؛مس

                                                           
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١١(
)١١٢(  E/CN.7/2010/15 وAdd.1 وCorr.1 وAdd.2  إىلAdd.4.  
  .E/CN.7/2010/CRP.8الوثيقة   )١١٣(
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أن تعيد انعقاد فريق اخلرباء املعـين جبمـع البيانـات، املنشـأ عمـالً بقـرار اللجنـة          )د(  
، ملناقشــة املســائل العالقــة، إن وجــدت، ووضــع الصــيغة النهائيــة ألداة مجــع البيانــات    ٥٢/١٢

يانــات الشــاملة يف دورــا الثالثــة    لكــي يتســىن للجنــة اعتمــاد الصــيغة املنقحــة ألداة مجــع الب      
  .٢٠١٠ديسمرب /واخلمسني املقرر عقدها يف كانون األول
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    الفصل الثاين
يف سياق اتباع ج متوازن بشأن خفض : مناقشة املوضوع احملوري    

طلب وعرض املخدرات، التدابري الرامية إىل إذكاء الوعي مبختلف 
لك حتسني فهم كيفية جوانب مشكلة املخدرات العاملية، مبا يف ذ

    التصدي هلذه املشكلة
، يف ٢٠١٠مـارس  /آذار ٩نظرت اللجنة، يف جلستيها الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف      -٤

  :الذي كان نصه كما يليمن جدول األعمال،  ٣البند 
يف سياق اتباع ـج متـوازن بشـأن خفـض طلـب وعـرض       : مناقشة املوضوع احملوري"  

ــدابري  ــوعي مبختلــف جوانــب مشــكلة املخــدرات      املخــدرات، الت ــة إىل إذكــاء ال الرامي
  :العاملية، مبا يف ذلك حتسني فهم كيفية التصدي هلذه املشكلة

الوسـائل الفعالـة يف إذكـاء الـوعي مبخـاطر تعـاطي املخـدرات، مبـا يف           )أ"(      
ء ذلك القنب، مع توجيـه االنتبـاه بصـفة خاصـة إىل تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة بالنسـا        

  والرجال والشباب واألطفال على حنو شامل؛
التــدابري الراميــة إىل حتســني فهــم إدمــان املخــدرات باعتبــاره اضــطرابا   )ب("      

  صحيا مزمنا متعدد العوامل لكنه قابل للمعاجلة؛
  التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي؛  )ج("    
لــها مــن أجــل إذكــاء  أمهيــة البحــوث ومجــع البيانــات وإبالغهــا وحتلي   )د("      

  ."الوعي مبشكلة املخدرات العاملية
  :ما يلي ٣على اللجنة ألجل نظرها يف البند  اوكان معروض  -٥

ورقة مقدمة من جلنة املخدرات التابعة للمنظمات غـري احلكوميـة بفيينـا نيابـة       )أ(  
  ؛)E/CN.7/2010/CRP.2" (٢٠٠٨ما بعد "عن املشاركني واملسامهني يف منتدى 

ــب       )ب(   ــال خفـــض الطلـ ــدة يف جمـ ــربامج اجلديـ ــتراتيجيات والـ ــديات واالسـ التحـ
)E/CN.7/2010/CRP.3(؛  

  .)E/CN.7/2010/CRP.4(مذكّرة من األمانة عن مناقشة املوضوع احملوري   )ج(  
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وأدار املناقشـة بشـأن    .وترأس مناقشة املوضوع احملوري النائـب الثالـث لـرئيس اللجنـة      -٦
وبوغـدان  ) أملانيـا (وميشـتيلد ديكمـانز   ) بريو(و هارو إستابريديس إدوارد) أ(املوضوع الفرعي 

مجهوريـة  (أزاراخـش مـوكري   ) ب(وأدار املناقشة بشأن املوضوع الفرعـي   .)رومانيا(غورغيه 
ــاكليالن ) إيـــران اإلســـالمية ــدة(وتومـــاس مـ ــة الواليـــات املتحـ ــه ) األمريكيـ ــدان غورغيـ وبوغـ

وفيليبـه  ) اهلنـد (مالـك   .س .ب .فأدارهـا أُ ) ج(فرعي أما املناقشة بشأن املوضوع ال .)رومانيا(
 .وألكسـاندر ف ) فرنسـا (وأوليفيـه فيـبري   ) دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات   (كاسرييس غارسيا 

أمحـد عـوض اجلمـل    ) د(وأدار املناقشـة بشـأن املوضـوع الفرعـي      .)االحتاد الروسي(فيدولوف 
وعـالوة علـى إدارة املناقشـات     .)رومانيـا ( وميهاي توادر) هولندا(، وبوب كايتسر )السودان(

  .بصرية-بشأن املواضيع الفرعية، قدم أعضاء فريق املناقشة عروضاً مسعية
ــو   -٧ ــان ممثل ــدا ،أســتراليا كــل مــن  وأدىل ببي ــات املتحــدة  ،االحتــاد الروســي  ،هولن  ،الوالي

مجهوريـة إيـران   ية، لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالاململكة املتحدة  ،بريو ،بيالروس ،سويسرا
واسـتمعت اللجنـة أيضـاً لبيانـات أدىل ـا       .كـوت ديفـوار   ،تايلنـد  ،املغرب، الصني ،اإلسالمية

املراقبون عن نيجرييا واليابان وإندونيسـيا واجلزائـر والسـويد وسـلوفاكيا وسـورينام ومجهوريـة       
االحتاد الـدويل جلمعيـات   كما أدىل ببيان املراقب عن  .كوريا وأرمينيا وناميبيا ولبنان والربتغال

  .الصليب األمحر واهلالل األمحر
    

    املداوالت    
  الوسائل الفعالة يف إذكاء الوعي مبخاطر تعاطي املخدرات،  - )أ(املوضوع الفرعي     

  مبا يف ذلك القنب، مع توجيه االنتباه بصفة خاصة إىل تلبية االحتياجات اخلاصة 
    لى حنو شاملبالنساء والرجال والشباب واألطفال ع

املعــين باملخــدرات  األمــم املتحــدة قــدم رئــيس قســم التنميــة الصــحية والبشــرية مبكتــب  -٨
الوســائل الفعالــة يف إذكــاء الــوعي مبخــاطر تعــاطي "، )أ(املوضــوع الفرعــي ) املكتــب(واجلرميـة  

صـة  املخدرات، مبا يف ذلك القنب، مع توجيه االنتباه بصـفة خاصـة إىل تلبيـة االحتياجـات اخلا    
  ."بالنساء والرجال والشباب واألطفال على حنو شامل

املخـدرات مـن أخطـار كـبرية علـى الصـحة        تنـاول وأشار املتكلمون إىل مـا ينـتج عـن      -٩
وأعربــوا عــن قلقهــم إزاء مــا يتركــه ) الكوكــايني تنــاولكاألضــرار الــيت تصــيب القلــب جــراء (

علـى عمـل الـدماغ وعلـى      دائـم أثـر  ألجل مـن  اطويل التكرر املاملخدرات غري املشروعة  تناول
وأُسـرهم وجمتمعـام مـن     األفـراد على  يقعوأشاروا إىل ما  .سلوكالالصحة اجلسدية والعقلية و
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انتقـال عـدوى    ، تشـمل املخـدرات واإلدمـان عليهـا    لتنـاول عواقب إضـافية صـحية واجتماعيـة    
ابات الصــحة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والتــهاب الكبــد الوبــائي والســل، وكــذلك اضــطر 

وتـدين اإلنتاجيـة يف أمـاكن     ،وحوادث املرور وغريهـا مـن احلـوادث    ،واجلرمية والعنف ،العقلية
  .العمل
الشـباب للمخـدرات، وال سـيما القنـب،      تنـاول وأعرب عدة متكلمني عن القلـق إزاء    -١٠

ويف  .املخـدرات أثنـاء فتـريت الطفولـة واملراهقـة يـؤثر علـى النمـو الصـحي للـدماغ           تناولإذ أن 
استكشـاف مجيـع جوانـب    "، املعنـون  ٥٢/٥هذا الصدد، استذكر أحد املـتكلمني قـرار اللجنـة    

ثَّـت فيـه مجيـع الـدول األعضـاء علـى       ، الـذي ح "استخدام بذور القنب ألغـراض غـري مشـروعة   
وأشـار أحـد املـتكلمني إىل ظهـور      .ةشـروع املاختاذ تدابري قوية ملكافحة زراعة نبتـة القنـب غـري    

جديـد يتعلـق بـاملواد القنبيـة االصـطناعية الـيت حتتـوي عليهـا خالئـط عشـبية غـري خاضـعة             اجتاه 
  .للمراقبة الدولية

، وكـذلك اتبـاع ـج متعـدد     والتدخالت املبكـرة الفعالـة   الفعالة واتفق على أن الوقاية  -١١
هي عناصر أساسية يف سياسات خفـض الطلـب علـى املخـدرات، وشـدد بعـض        التخصصات،

 .متاحــةمــا ال تكــون  املتخصصــة كــثرياني علــى أن خــدمات العــالج وإعــادة التأهيــل  املــتكلم
النسـاء والفتيـات للمـواد غـري املشـروعة       تنـاول وأشار بعـض املـتكلمني إىل نقـص اإلبـالغ عـن      

ــاولوإىل أن  النســاء  علــىعواقــب صــحية واجتماعيــة  مــن املخــدرات واإلدمــان عليهــا   مــا لتن
  .وتوفري خدمات العالج والرعاية اخاص استلزم اهتمامياحمللية  والفتيات وأُسرهن وجمتمعان

عــن جتــارب متنوعــة بشــأن اســتخدام وســائط   أبلغــوااملــتكلمني  أنوعلــى الــرغم مــن   -١٢
املخـدرات لـدى الشـباب فقـد سـلِّط الضـوء علـى         تنـاول اإلعالم يف إذكاء الوعي والوقاية مـن  

ذب الشــباب تـ ام وســائط اإلعـالم الــيت جت احلمـالت اإلعالميــة واسـتخد   توجيــهضـرورة حتسـني   
وأعرب بعض املـتكلمني عـن القلـق بشـأن النتـائج       .)مثل املواقع الشبكية للتواصل االجتماعي(

اليت ميكن أن تكون سلبية حلمالت وسائط اإلعالم؛ وشدد آخرون على أمهيـة النـهوج احملـددة    
وأكـد بعـض املـتكلمني علـى      .ماهلدف والقائمة على اتمع احمللي يف استخدام وسـائط اإلعـال  

أن الوقاية االنتقائية أو املوجهة ألفـراد حمـددين قـد تكـون أنسـب السـتهداف الفئـات املعرضـة         
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أن الوقايــة الشــاملة للجميــع ليســت موضــوعة موضــع          .للخطــر

مثــل  التشـكيك إال يف جمـال املخـدرات ولكـن لــيس يف جمـاالت السياسـات الصـحية األخـرى،        
وقـال املـتكلم إنـه ميكـن التـأثري يف املواقـف والسـلوك بـني عامـة السـكان وأن املواقــف            .البدانـة 

لتيسـري اخليـارات    السلبية جتاه املخدرات ميكن أن تكون رادعا عن تناوهلـا، إذا اقترنـت بتـدابري   
يما يف وشدد عدة متكلمني على أمهية تطبيق أنواع خمتلفة من أنشطة الوقايـة، وال سـ   .الصحية
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أوســاط الشــباب، وأشــاروا إىل ضــرورة أن تســتند هــذه األنشــطة علــى البحــوث وأن تحــدد      
  .)اُألسر ويف اتمعات احمللية ويفيف املدارس (أهدافها بدقة وأن تنفَّذ يف أوساط متنوعة 

وأنشــطة التــدريب الــيت   ،واتفــق كــذلك علــى أن املعلومــات املوثوقــة عــن املخــدرات     -١٣
على نطاق واسع للعاملني يف الرعاية الصحية األوليـة  ينبغي أن تتاح  ،ع املخدراتتستهدف من
يكتسـي أمهيـة خاصـة     ذلـك كـر أن  وذُ .الشرطة كجزء من مناهج تدريبهم وضباطواملدرسني 

فرصـة التعـرف علـى     أن لديهمعندما يتعلق األمر بالعاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية، إذ 
  .يف مرحلة مبكرةفيها  املشاكل والتدخل

املخـدرات،   تناولعلى ضرورة تقييم التدخالت، وال سيما تدخالت الوقاية من  وشدد  -١٤
  .ذلكوعلى ضرورة توسيع القاعدة العلمية اليت تستند إليها التدخالت، على الرغم من صعوبة 

    
باعتباره  التدابري الرامية إىل حتسني فهم إدمان املخدرات - )ب(املوضوع الفرعي     

    اضطرابا صحيا مزمنا متعدد العوامل لكنه قابل للمعاجلة
ــة املوضــوع          -١٥ ــب املخــدرات واجلرمي ــة الصــحية والبشــرية مبكت ــيس قســم التنمي ــدم رئ ق

التدابري الرامية إىل حتسني فهم إدمان املخدرات باعتباره اضطرابا صـحيا مزمنـا   "، )ب(الفرعي 
  ."ةمتعدد العوامل لكنه قابل للمعاجل

 إىل أن إدمــان املخــدرات هــو اضــطراب صــحي مــزمن ولكنــه  نياملــتكلمأحــد وأشــار   -١٦
التــوق  علــى أن اإلدمــان يحــدث تغــريات يف الــدماغ ويتســبب يف       وشــدد .متعــدد العوامــل 

ويف هـذا الشــأن،   .عـن تعــاطي املخـدرات   التوقـف حــىت بعـد سـنوات مــن    وأعـراض االنقطـاع  
املمارسـني ومقـرري السياسـات وعمـوم اتمـع       هنـيني امل جرى التشـديد علـى ضـرورة إطـالع    

، والتـوق على التغريات اليت تطرأ على وظائف الـدماغ والـيت ينشـأ عنـها السـلوك االضـطراري       
وأشــري  .ياضــطراب صــحهــو االرــان للمخــدرات  الســبب يف أن ابــدورمه يوضــحان اللــذان

وإىل  ال يطبق منها سـوى عـدد قليـل،    فإنه توافر التدخالت الفعالةمن على الرغم  أنه أيضاً إىل
  .احلصول على الرعاية إمكانيةزيادة  أنه ينبغي

 ينبغـي أن تنفّـذ بـالتوازي مـع    وأُشري إىل أن أنشطة تعزيز البنية التحتية واملوارد البشرية   -١٧
وينبغـي تلبيـة    .أنشطة إذكاء الوعي، ألن زيادة الوعي تؤدي إىل زيـادة الطلـب علـى اخلـدمات    

بغيـة تفـادي أن ينتـاب الفئـات املسـتهدفة       نوعيـة عاليـة  ب فوراً بتقـدمي خـدمات ذات   هذا الطل
  .احملتملة شعور باإلحباط إزاء مدى فعالية اخلدمات



 

68 V.10-52080 
 

E/2010/28
E/CN.7/2010/18

جلهــود الراميــة إىل تعزيــز املــوارد البشــرية تــدريباً مناســباً لألطبــاء   اوينبغــي أن تتضــمن   -١٨
علـى سـلوك    بعيـد لرعاية تتوقف إىل حد واألخصائيني االجتماعيني، إذ أن فعالية ا ضاتواملمر
  .وعلى نوعية ذلك التدريب العاملنيهؤالء 
ــدد  -١٩ ــالج    وش ــة والع ــتراتيجيات الوقاي ــى أن اس ــي أن عل ــة وجتــارب    ينبغ تســتند إىل أدل

كالسـكري وارتفـاع   (الضـطرابات الصـحية املزمنـة األخـرى     حالـة ا  يفعلمية، كما هـو احلـال   
  .)اينيضغط الدم وأمراض القلب والشر

ما تأخذ بزمام املبـادرة عنـدما    كثرياوذكر بعض املتكلمني أن املنظمات غري احلكومية   -٢٠
املخـدرات ورعايـة    تنـاول وشدد عدة متكلمني على أن الوقاية مـن   .متاحةال تكون اخلدمات 

 وأشـار أحـد املـتكلمني إىل أنـه، عنـد      .يف نظم الصـحة العامـة الوطنيـة    تعميمهمااملدمنني ينبغي 
مـن أن  التسليم بأن تعاطي املخدرات يعد اضطراباً صحياً متعدد العوامل، ينبغي تـوخي احلـذر   

  .نظام الرعاية الصحيةل ضحايااملخدرات  يصبح متناولو
    

    التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي - )ج(املوضوع الفرعي     
املوضـوع الفرعــي  واجلرميـة  يف مكتـب املخــدرات  قـدم رئـيس وحـدة الربجمــة املتكاملـة       -٢١

  ."التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي"، )ج(
 وشدد عدة متكلمني على أن مواجهـة مشـكلة املخـدرات هـي مسـؤولية عامـة ومشـتركة         - ٢٢

وجــود نطــاق واســع مــن التعــاون والتنســيق ضــروري أيضــا التبــاع ــج   وقــالوا إن .جلميــع الــدول
وباإلضافة إىل التعاون بـني الشـمال واجلنـوب،     .املتصلة باملخدرات متكامل ومتوازن بشأن املسائل

  .تتزايد أمهية التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بني احلكومات ومنظمات اتمع املدين
وشدد أحد املـتكلمني علـى أن مفهـوم املسـؤولية املشـتركة جيـب أن يكـون أكثـر مـن            -٢٣

علـى أسـس سياسـية واسـتراتيجية ميكـن أن تتـرجم إىل        جمرد مبدأ ساكن، حيث أنه مبـدأ قـائم  
  .إجراءات ملموسة دف إىل التعاون الواقعي والبناء

وأشار بعض املتكلمني إىل العالقة بـني االجتـار باملخـدرات وغـريه مـن أشـكال اجلرميـة          -٢٤
  .املنظمة، مثل االجتار باألشخاص وباألسلحة

التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي، مبـا يف ذلـك      وأعرب عدة متكلمني عـن رأي مفـاده أن     -٢٥
تبــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات بشــأن أحــدث االجتاهــات يف جمــال االجتــار باملخــدرات   

  .األساليب يف مكافحة املخدرات غري املشروعة أجنعوتعاطيها، ثبت أنه 
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ــووأشــار متكل  -٢٦ ــدونن عدم ــدا للســلم واأل    ي ــاره دي ــن إىل االجتــار باملخــدرات باعتب م
الدوليني، معربني جمـددا عمـا أبـداه جملـس األمـن يف بيـان رئاسـي مـن قلـق بشـأن هـذه املسـألة             

)S/PRST/2010/4(.     م يف إقامــة شــراكات للتعــاون يف املســائلوذكــر بعــض املــتكلمني خــربا
املتعلقة باملخدرات على الصعيد الثنائي واإلقليمي واألقاليمي من خالل آليات مثل رابطـة أمـم   

ــات تعــاون رابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا والصــني     ) اآلســيان(شــرق آســيا  جنــوب  وعملي
ــ(ملكافحــة العقــاقري اخلطــرة   ، ومشــروع "بريــزم"، ومبــادرة ميثــاق بــاريس، ومشــروع  )وردأكّ

، واملبـادرة اإلقليميـة اهلادفـة ملكافحـة االجتـار بتـوفري وسـائل االتصـال واخلـربة الفنيـة           "التالحم"
  ."تشانيل"لية ، وعم)تارسيت(والتدريب 

حمافـل وآليـات هامـة أخـرى للتعـاون الـدويل واإلقليمـي، وخصوصـا          وجودوأشري إىل   -٢٧
املبـادرة الثالثيـة الـيت    مـن بينـها   مـن أفغانسـتان،   الـوارد  فيما يتعلق مبكافحة االجتـار يف اهلريويـن   

تعـاون  وباكسـتان ومنظمـة شـنغهاى لل   ) اإلسـالمية -اجلمهوريـة (تشارك فيها أفغانستان وإيـران  
  .ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي

وأشــار أحــد املــتكلمني إىل االجتمــاع التاســع عشــر لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة      -٢٨
ــد يف جزيــرة مارغاريتــا،          ـــي، الــذي عق ــاذ قــوانني املخــدرات، أمريكــا الالتينيــة والكاريب بإنف

تقـدما يف التعـاون األقـاليمي     ، مشريا إىل أنه حقق٢٠٠٩مجهورية فنـزويال البوليفارية، يف عام 
 .بني دول أمريكا الالتينية والكاريبـي ودول غرب أفريقيا يف جمال مكافحة االجتار باملخـدرات 

وأشــري أيضــا إىل التوصــيات الــيت اعتمــدها االجتمــاع التاســع عشــر لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة    
أكتـــوبر / تشـــرين األولاملعنيـــة بإنفـــاذ قـــوانني املخـــدرات، أفريقيـــا، املعقـــود يف وينـــدهوك يف 

  .، باعتبارها مثاال جيدا للتعاون اإلقليمي٢٠٠٩
وأشـري أيضـا إىل أنـه ينبغـي      .وأُشري إىل أمهية زيادة الوعي بالبعد العاملي ملشكلة املخـدرات   - ٢٩

  .نطاق تلك اجلهوداعد الشعبية وتوسيع ودعم اجلهود اليت يبذهلا اتمع املدين على مستوى الق
عديــد مــن املتحــدثني علــى النــهج اإلقليمــي الــذي يعتمــده مكتــب املخــدرات    وأثــىن ال  -٣٠

واجلرمية، ألنه ييسر احلـوار بشـأن السياسـات والتعـاون عـرب احلـدود، ويـوفر إمكانيـة احلصـول          
ويكفــل احلصــول علــى اخلــربة  ،واالجتاهــات اإلقليميـة والعامليــة  املســائلعلـى املعلومــات بشــأن  
  .التقنية الرفيعة املستوى
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  أمهية البحوث ومجع البيانات وإبالغها وحتليلها  - )د(املوضوع الفرعي     
    من أجل إذكاء الوعي مبشكلة املخدرات العاملية

ــل السياســات والشــؤون العامــة مبكتــب املخــدرات واجلرميــة        -٣١ عــرض مــدير شــعبة حتلي
ل إذكــاء أمهيــة البحــوث ومجــع البيانــات وإبالغهــا وحتليلــها مــن أجــ   "، )د(املوضــوع الفرعــي 

  ."الوعي مبشكلة املخدرات العاملية
وثيقـة  وسلَّط املتكلمـون الضـوء علـى احلاجـة إىل بيانـات دقيقـة وموثوقـة وذات صـلة           -٣٢

وقابلـة للمقارنـة، ألن هـذه البيانـات ضـرورية لتكـوين صـورة دقيقـة عـن           ويف أوااباملوضوع 
ووضع سياسـات   ،تلك األسواق األسواق الدولية للمخدرات، واستبانة االجتاهات السائدة يف

م اوقـالوا إن املعلومـات ينبغـي أن تجمـع باسـتخدام نظـ       .وبرامج وتقييمات مسـتندة إىل األدلـة  
رصد شفاف وموثوق، مبا يف ذلك إقامة جهات وصل وطنية مدربة على تطبيق املعـايري املتفـق   

  .عليها عامليا
يانـات علـى الصـعيد الـدويل يلـزم      وأعرب املتكلمون عن رأي مفاده أن عملية مجـع الب   -٣٣

أن تكون أكثر فعالية، سواء من حيث متكـني احلكومـات مـن تـوفري اإلحصـاءات ومـن حيـث        
ويف هـذا الصـدد، ينبغـي أن تتسـم أي      .قابليـة للمقارنـة  ومجع أوثق املعلومات صـلةً باملوضـوع   

  :أداة دولية جديدة جلمع البيانات باخلصائص التالية
  مثل؛األستجابة البسطة لضمان معدل اأن تكون سهلة وم  )أ(  
ــطلحات    )ب(   ــح املصـ ــتخدمةأن توضـ ــطلحات   املسـ ــاريف ومصـ ــون تعـ ، وأن تكـ

  املخدرات املستخدمة متوافقة مع االتفاقيات الدولية الثالث بشأن املخدرات؛
أن تشمل جمموعة واسعة من املؤشرات، مبا يتيح إجـراء تقيـيم شـامل للسـوق       )ج(  

  نوع من أنواع املخدرات؛ غري املشروعة لكل
  أن تتيح الفرصة لتسريع تقدمي البيانات ومعاجلتها من خالل بوابات على اإلنترنت؛  )د(  
أن تستند إىل البيانات املستمدة من جمموعة متنوعة من املصـادر، مبـا يف ذلـك      )ه(  

وكــذلك  خــدمات الصــحة وإنفــاذ القــوانني والعدالــة اجلنائيــة، واملصــادر العالجيــة والســكانية،
  املعلومات املستمدة من املصادر املفتوحة، مبا يف ذلك البحث األكادميي؛

أن ترتكـز علــى الــنظم واخلـربات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليـة املوجــودة، مــن      )و(  
  .أجل تفادي ازدواج اجلهود واالستفادة الكاملة من البيانات املوجودة
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يف االعتبـار الطبيعـة احملـددة لألسـواق     وذكر عدة متكلمني أن البحوث جيب أن تضـع    -٣٤
احملليــة للمخــدرات، وأنــه ينبغــي أن توضــع أحكــام بشــأن إبــالغ تلــك املعلومــات إىل اتمــع     

وأعرب املتكلمون عن احلاجـة إىل مزيـد مـن النقـاش علـى مسـتوى اخلـرباء يف دورات         .الدويل
  .اللجنة بشأن البحوث ونتائجها

وجرى التشديد على أن مجـع وحتليـل البيانـات ينبغـي أن يكـون مسـتقال عـن التفسـري           -٣٥
السياسي، وأنه ينبغي أن تكون هناك صلة قويـة بـني البحـوث والسياسـات واملمارسـات، وأن      

  .إشراك األوساط العلمية أمر مهم
كـر أن هنـاك   وذُ .بأن مجع البيانات عملية ال غىن عنها، حىت وإن كانت مكلِّفة وسلِّم  -٣٦

حاجة الستثمارات طويلة األجل علـى الصـعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والعـاملي مـن حيـث         
  .املوارد املالية وبناء القدرات

  :وخلَّص رئيس مناقشة املوضوع احملوري النقاط البارزة يف املناقشة على النحو التايل  -٣٧
 ذا كـان متقطعـا، يشـكّل   إاملخـدرات، حـىت    تنـاول  أنهناك أدلة علميـة علـى     )أ(  

  خماطر جسيمة على الصحة؛
املخــدرات غــري املشــروعة الطويــل األمــد واملتكــرر تــنجم عنــه آثــار   تنــاولأن   )ب(  

  دائمة على الطريقة اليت يعمل ا الدماغ وعلى الصحة البدنية والعقلية وعلى السلوك؛
ــاولأن   )ج(   الصــحية  قــبالعوايســببان جمموعــة مــن   ــااملخــدرات واالرــان   تن

بفــريوس نقــص املناعــة واالجتماعيـة علــى األفــراد وعلــى أُســرهم وعلــى اتمـع، مثــل اإلصــابة   
ــدز/البشــرية ــائي، والســل  األي ــد الوب ــهاب الكب ــة    ،، والت ــة، واجلرمي واضــطرابات الصــحة العقلي

  واخنفاض اإلنتاجية يف أماكن العمل؛ ،والعنف، وحوادث املرور وغريها من احلوادث
 تنـــاولاملخـــدرات وســـط الشـــباب هـــو مصـــدر قلـــق كـــبري، ألن   اولتنـــأن   )د(  

احلصـول علـى الوقايـة     ويكون .املخدرات أثناء الطفولة واملراهقة يؤثر يف النمو السليم للدماغ
العـالج وإعـادة   احلصول على والتدخل املبكر القائمني على األدلة، وكذلك يف بعض احلاالت 

  ؛ضرورياًالتأهيل املتخصصني، أمراً 
فمن األرجـح   .الذكور واإلناث بني انتلفخيوأمناطه  تناول املخدراتأن تاريخ   )ه(  
املخدرات باضطراب نفسي مشترك، وتاريخ من االعتـداء البـدين واجلنسـي،     متناوالتأن تتسم 
لعواقـب  كمـا أن ا  .يف أغـراض غـري طبيـة   الطبيـة  وصـفات  الللعقاقري الطبية الـيت تصـرف ب   وتناول
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 احمللــي املخــدرات وأُســرهن واتمــع متنــاوالتيــة لتعــاطي املخــدرات علــى  الصــحية واالجتماع
  وينبغي أن تليب خدمات العالج والرعاية احتياجات النساء اخلاصة؛ .تتطلب اهتماما خاصا

ــوفَّ  )و(   ــة   ينبغـــي أن تـ ــاملني يف الرعايـــة الصـــحية األوليـ ر علـــى نطـــاق واســـع للعـ
ضباط الشرطة معلومـات موثوقـة بشـأن املخـدرات     واملعلمني واآلباء ومهنيي وسائط اإلعالم و

  وتدريب على الوقاية من املخدرات؛
، للجميـع  الشـاملة (ينبغي أن تتصدى جهود الوقاية جلميع مستويات املخـاطر    )ز(  

تـدخالت تسـتند إىل األدلـة     مـن خـالل   ، مبـا يف ذلـك  )واملوجهـة إىل أفـراد حمـددين   واالنتقائية، 
، وينبغـي أن  )وسـائط اإلعـالم  كـذلك  رسة واُألسرة واتمع احمللي وكاملد( شىتتنفَّذ يف بيئات 
ــدرج يف صــلب السياســات     تصــمم حبيــث   ــات الســكانية املســتهدفة وأن ت تكــون مالئمــة للفئ

  التعليمية والصحية يف البلد؛
املخـدرات لـيس ممكنـا فحسـب بـل هـو        تنـاول أن تقييم تدخالت الوقاية من   )ح(  

عناصـر رصـد   علـى  يـع جهـود الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات       مل مجتضروري، وينبغـي أن تشـ  
  وتقييم قوية؛

أن هناك تفاعالً بني العوامل الوراثيـة والعصـبية احليويـة والبيئيـة جيعـل األفـراد         )ط(  
  املخدرات واالران هلا؛ لتناولعرضة 

ــور       )ي(   ــة اجلمهـ ــات وعامـ ــرري السياسـ ــني ومقـ ــيني املمارسـ ــة املهنـ ــي توعيـ ينبغـ
ــالتغريات الــ  ــيت تشــكِّل أســاس الســلوك االضــطراري      ب ــوقيت حتــدث يف وظــائف املــخ وال والت 

اضـطراب صـحي،    هـو  ملخـدرات بااالرـان   يف أنسـبب  ال بدورمها اللذين يوضحاناجلارف، 
بأن الوصم بالعار واجلهل والتحيـز هـي أمـور ال تـزال موجـودة وهلـا عواقـب سـلبية         توعيتهم و

  هم وعلى جمتمعام احمللية؛املخدرات وعلى أُسر يتناولونعلى من 
  ينبغي إدماج رعاية مدمين املخدرات يف صميم خدمات الرعاية الصحية؛  )ك(  
ينبغي أن يشمل تـدريب األطبـاء واملمرضـات واألخصـائيني االجتمـاعيني فهـم         )ل(  

وفهـم التـدخالت القائمـة علـى      ،إدمان املخدرات باعتباره اضطرابا صحيا مزمنا متعـدد العوامـل  
  ا؛املخدرات واالران  تناولاملناهج الدراسية هلذه املهن موضوعي  تشملوينبغي أن  .األدلة

ينبغي أن تستند استراتيجيات الوقاية والعـالج إىل األدلـة والتجـارب العلميـة،       )م(  
  كما هو األمر يف حالة االضطرابات الصحية املزمنة األخرى؛
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 تنـــاولففـــي حـــني أن  .اـــااملخـــدرات وإدم تنـــاولاختالفـــات بـــني  توجـــد  )ن(  
املخــدرات يتوقــف بقــدر كــبري علــى إمكانيــة احلصــول عليهــا وعلــى توافرهــا، يتوقــف إدمــان    

  املخدرات بقدر كبري على الوراثة اجلينية؛
مل تكــن  حيثمــاتولَّــت املنظمــات غــري احلكوميــة الريــادة يف كــثري مــن األحيــان    )س(  

سياسات توفري اخلدمات الصـحية والتعليميـة   وينبغي إدراج جهودها يف صميم  .اخلدمات متاحة
  ؛بينهماتضافر إىل جماالت الواالجتماعية، استنادا إىل موارد اتمع املدين والقطاع العام و

سلَّم املشاركون يف مناقشة املوضوع احملوري مبا للتعاون اإلقليمي واألقـاليمي    )ع(  
  لبعد العملي هلذا التعاون وآلياته؛من أمهية حامسة، ووجهوا نداءات متكررة للتوسع يف ا

وضع مكتب املخدرات واجلرمية برامج متكاملة ومتعـددة العناصـر يف منـاطق      )ف(  
وال تـزال   .والتعـاون املطلـوبني بـني البلـدان    بشـأن السياسـات   خمتلفـة مـن العـامل، تـدعم احلـوار      

  امل؛أخرى من الع أحناءهناك حاجة إىل وضع وتنفيذ برامج إقليمية إضافية يف 
أن تعزيـز بنــاء القــدرات ودعمــه علــى الصـعيد الــوطين ميثــل عنصــرا هامــا مــن     )ص(  

  عناصر التعاون اإلقليمي واألقاليمي؛
ــي أن   )ق(   ــب يينبغـ ــل مكتـ ــة  كفـ ــدرات واجلرميـ ــل ت املخـ ــكامـ ــة الـ ربامج اإلقليميـ

  املبادرات الوطنية واإلقليمية؛و
لبحـوث ومجـع البيانـات    ، أن ا٢٠٠٩مـارس  /الدول األعضاء، يف آذار قررت  )ر(  
أمـور أساسـية لـدعم ورصـد اجلهـود الالزمـة لبلـوغ األهـداف الـيت حـددها لعـام            هـي  وحتليلها 
اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة    ٢٠١٩

  ؛)ألف-، الباب ثانياA/64/92-E/2009/98( ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
ميكن أن يؤدي إدخال التحسينات اليت تناقشها اللجنـة حاليـا علـى االسـتبيان       )ش(  

وإشـراك اتمـع    .اخلاص بالتقارير السـنوية إىل حتسـني اكتمـال البيانـات املبلـغ عنـها ونوعيتـها       
  العلمي يف هذه العملية أمر هام؛

قـل وأقصـر   ح أيف االسـتبيان املـنقَّ  الـواردة  كانت هناك دعوة إىل جعل األسئلة   )ت(  
كما جـرى التأكيـد أيضـا علـى إمكانيـة       .وأبسط، وإىل أن تكون األسئلة شاملة بقدر اإلمكان

  املقارنة بني البيانات باعتبارها مسألة رئيسية؛
  ؛كانت هناك دعوة قوية لتوفري املوارد لدعم مجع البيانات  )ث(  
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ة تـؤثر يف  لوحظ أن بعض البلدان حباجة إىل مجع معلومات عن خمدرات معينـ   )خ(  
  اتمعات احمللية؛

التقريـــر العـــاملي عـــن  مكتـــب املخـــدرات واجلرميـــة نشـــر  أن يواصـــل ينبغـــي   )ذ(  
  السنوي، الذي يقدم صورة شاملة ملشاكل املخدرات العاملية وتطورها؛ املخدرات
ومـــدى فائدتـــه للـــدول  التقريـــر العـــاملي عـــن املخـــدراتأُشـــري إىل أن أمهيـــة   )ض(  

املخـدرات   دويل تتوقف على كمية ونوعية املعلومات الـيت ميكـن ملكتـب   األعضاء وللمجتمع ال
وقد أُحرز تقدم جيد، ولكن يلزم بذل جهود إضـافية علـى    .والدول األعضاء إنتاجها واجلرمية

  .الصعيدين الوطين والدويل يف هذا الصدد
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    الفصل الثالث
وب متابعة اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل ص    

   استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
مـــارس /آذار ١٠يف جلســـتيها اخلامســـة والسادســـة، املعقـــودتني يف   ،نظـــرت اللجنـــة  -٣٨

متابعــة اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن   "مــن جــدول األعمــال،   ٤، يف البنــد ٢٠١٠
  ."ة ملواجهة مشكلة املخدرات العامليةالتعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازن

وألقى املوظف املكلَّف بإدارة شعبة شؤون املعاهدات يف مكتب املخدرات واجلرمية كلمةً   - ٣٩
كما تكلّم املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك بشـأن فـريوس نقـص املناعـة            .استهالليةً
 .األيدز/البشرية

أوروغواي وبريو وإسبانيا واهلند واألرجنـتني ومجهوريـة الو    وألقى كلمات كل من ممثّلي - ٤٠
نيابـة عـن   (الدميقراطية الشعبية وباكستان وكوبا ومجهورية فنـزويال البوليفارية ومجهوريـة مولـدوفا   

 .، وكولومبيا والواليات املتحدة واالحتاد الروسي)منظمة الدميقراطية والتنمية االقتصادية

 .عن اليابان وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو واملكسيك كما تكلّم املراقبون  -٤١

وألقــى كلمــات املراقبــون عــن منظمــة فرســان مالطــة العســكرية املســتقلة، ومؤسســة       -٤٢
نيابـة عـن جلنـة    (، ومؤسسـة مينتـور لإلرشـاد    )نيابـة أيضـا عـن اجلمعيـة الدوليـة لأليـدز      (بيكلي 

 .)املخدرات التابعة للمنظمات غري احلكومية بفيينا

ورحب عدة متكلّمني باعتماد اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل         -٤٣
صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات العامليـة، وأعربـوا عـن تأييـدهم         

ولوحظ أن اإلعالن السياسي وخطة العمل يلتزمان جا متكامال ومتوازنا يف التعامـل مـع    .هلما
والحــظ  .عــرض املخــدرات والطلــب عليهــا وجيســدان مبــدأ املســؤولية املشــتركةمســألة خفــض 

ــة املســتدامة واالســتقرار السياســي        ــوض التنمي ــة تق ــثّلني أن مشــكلة املخــدرات العاملي بعــض املم
والحـظ أحـد املـتكلّمني أن أهـداف اإلعـالن السياسـي الـذي اعتمدتـه          .واملؤسسات الدميقراطية

يف عــام ) ٢٠/٢-قــرار اجلمعيــة العامــة دإمرفــق ( االســتثنائية العشــرين اجلمعيــة العامــة يف دورــا
مل تتحقّـق كلـها، وأن اخلطـر الــذي ينطـوي عليـه األفيـون الــوارد مـن أفغانسـتان مســألة          ١٩٩٨

 .وينبغي التماس الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل للتصدي هلذه املسألة ،خطرية للغاية

ة العمــل ســلَّما بــأن االتفاقيــات الدوليــة الــثالث  ولــوحظ أن اإلعــالن السياســي وخطــ -٤٤
 .ملراقبة املخـدرات ال تـزال تـوفّر األسـاس القـانوين الـدويل ملراقبـة املخـدرات وللتعـاون الـدويل          
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ورأى بعض املتكلمني أن صكوكا دوليـة أخـرى، مثـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         
(املنظَّمة عرب الوطنية

114

(ملتحـدة ملكافحـة الفسـاد،   واتفاقية األمـم ا  )١١٤
115

هلـا أيضـا صـلة مبعاجلـة      )١١٥
 .مشكلة املخدرات العاملية

أن تراعـي   ينبغـي  ،إلعالن السياسـي وخطـة العمـل   ل ه، وفقامني أنوالحظ بعض املتكلّ -٤٥
الصــحية و ةاالقتصــادي ةاســتراتيجيات خفــض عــرض وطلــب املخــدرات اجلوانــب االجتماعيــ   

 .نسانحقوق اإل احتراموالتعليمية، فضال عن 

ــأثري مني أن والحــظ عــدة مــتكلّ   -٤٦ ــة  ت ــاحيمشــكلة املخــدرات العاملي ــة  يف املن االجتماعي
يعـين  و .باحلوكمـة ال يـزال كـبريا   وجوانبـه املتعلقـة   للمجتمـع  واالقتصادية والصحية والسياسية 

 أن على الدول األعضاء التزام مبواصلة االستثمار يف مراقبة املخدرات واختـاذ مزيـد   الوضعهذا 
 .من اإلجراءات يف السنوات املقبلة

والحظ أحد املتكلّمني أن اللجنة ينبغي أن تكيف طرائق عملها وفق اإلعـالن السياسـي    -٤٧
ويف هذا الصدد، ينبغي احلـرص علـى تكـريس مناقشـة املوضـوع احملـوري يف كـل         .وخطة العمل

العمـل، وجعـل النظـر     دورة لتناول جزء أو باب متفق عليه مسبقا من اإلعالن السياسـي وخطـة  
وعالوة على ذلك، ميكن  .يف ذلك البند املختار العنصر األساسي ألعمال اللجنة يف تلك الدورة

تشجيع الدول األعضاء على تقدمي مشاريع قرارات بشـأن اجلـزء أو البـاب املختـار مـن اإلعـالن       
د جلـدول  وأوضـح ذلـك املـتكلّم أنـه سـيعرض مقترحـات يف هـذا الصـد         .السياسي وخطة العمل

وأعـرب مـتكلّم آخـر عـن موافقتـه علـى ذلـك         .األعمال املؤقّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنـة 
االقتراح، مشريا إىل ضرورة تقيد الدول األعضاء بااللتزامات املُعلنة واملواعيد احملددة يف اإلعالن 

ثنـاء األجـزاء الرفيعـة    وينبغـي إيـالء األولويـة للمواضـيع الـيت ينظـر فيهـا أ        .السياسي وخطة العمل
املستوى والنظر فيها خالل فترات مخس سنوات، على غرار ما جيري يف سياق متابعـة مـؤمترات   

 .القمة الرئيسية األخرى اليت تعقدها األمم املتحدة

وشدد بعض املتكلّمني على الصلة بني املخدرات غري املشروعة واألنشـطة اإلجراميـة،     -٤٨
ناريــة والســالئف، وصــنع املخــدرات االصــطناعية، وغســل األمــوال،  مثــل االجتــار باألســلحة ال
 .والفساد، ومتويل اإلرهاب

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥الد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )١١٤(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )١١٥(
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ولفت أحد املتكلّمني االنتباه إىل الضـرر اجلـانيب الـذي ميكـن أن ينشـأ عـن التجـرمي يف         -٤٩
 .إطار النظام احلايل للمراقبة الدولية للمخدرات، ودعـا إىل مراعـاة التناسـب يف حتديـد العقـاب     

ينبغـي إجـراء مناقشـة دوليــة مفتوحـة جلميـع اآلراء دون حتيـز أو متييـز، تتنـاول مجيــع         إنـه  قـال  و
وأوضــح مــتكلّم آخــر أنــه ينبغــي    .اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة املعقّــدة لظــاهرة املخــدرات  

وأشــار املــتكلّم إىل  .)أي معاملتــها علــى أــا مســألة أمنيــة(مشــكلة املخــدرات " أمننــة"تفــادي 
والـيت نظـر الـس خالهلـا يف      ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٤املعقودة يف  ٦٢٧٧األمن  جلسة جملس

مسألة االجتار باملخدرات باعتبارها ديدا للسالم واألمن الدوليني، فالحظ أن املسـألة ينبغـي،   
بــدال مــن ذلــك، أن تنظــر فيهــا حمافــل متعــددة األطــراف خمتصــة مثــل اجلمعيــة العامــة والــس   

 .تماعي وجلنة املخدراتاالقتصادي واالج

 .مني إىل ضرورة حتسني مجع البيانات والبحوثوأشار عدد من املتكلّ -٥٠

تشريعات وطنية ملراقبـة املخـدرات   من  ماعتمدته حكوما مامني عن وأبلغ عدة متكلّ -٥١
بـاع ـج متـوازن    ز اتأو خطط العمل الوطنيـة ملراقبـة املخـدرات الـيت تعـز      االستراتيجياتوعن 
قت يف مكافحـة االجتـار   مني عن اإلجنازات اليت حتقّوأبلغ عدد من املتكلّ .التخصصاتد عدومت

 .باملخدرات وغسل األموال

يف جمـال خفـض الطلـب،     ممني عن اإلجراءات الـيت اختـذا حكومـا   وأبلغ عدة متكلّ -٥٢
 .مبا يف ذلك برامج الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي

وانتشــار  معينــة ىل الزيــادات الــيت حــدثت يف تعــاطي خمــدرات إمني عــدة مــتكلّ وأشــار -٥٣
الغنيــة مبــادة  القنــب اتاالصــطناعية ونباتــيــة القنبواملــواد مثــل العقــاقري احملــورة   ،مــواد جديــدة

 .التتراهيدروكانابينول، وكذلك زيادة تعاطي مواد غري خاضعة للمراقبة الدولية

ــا يتع  -٥٤ ــدة مــتكلّ     وفيم ــرض، أبلــغ ع ــق خبفــض الع ــن ضــبط ل غــري  لمخــدراتل ياتمني ع
وأشـاروا أيضـا    .وشددوا على أمهية التعاون الدويل على مكافحـة االجتـار باملخـدرات    ،املشروعة

ــة     ــادل املســاعدة القانوني ــادلإىل االتفاقــات املتعلقــة بتســليم اــرمني وتب املعلومــات وأفضــل   وتب
مني أمهية التعاون أبرز عدة متكلّو .وإجراء حتقيقات مشتركة لقواننيااملمارسات يف ميدان إنفاذ 

مثــل  ،وأشــاروا إىل أن املبــادرة الثالثيــة ومبــادرة ميثــاق بــاريس وغريهــا مــن املبــادرات اإلقليميــة  
استراتيجية قوس قزح واجتماعات اهليئات الفرعيـة التابعـة للجنـة، مثـل االجتمـاع التاسـع عشـر        

يب، املعقـود  ـــ ية املعنية بإنفاذ قوانني املخـدرات يف أمريكـا الالتينيـة والكاري   لرؤساء األجهزة الوطن
بلـدان مـن غـرب أفريقيـا، تعتـرب آليـات فعالـة لتعزيــز         ١٠لـو  ، والـذي حضـره ممثّ  ٢٠٠٩يف عـام  
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التنمية البديلـة  يف جمال مني عن مبادرات تكلّاملبلغ بعض وأ .التعاون اإلقليمي واألقاليمي وتيسريه
  .ىل خفض حماصيل املخدرات غري املشروعة يف بلدامإ ترمي
ــة حلكومتــه إلدراج مســألة      -٥٥ ــاه إىل اإلرادة السياســية القوي ولفــت أحــد املــتكلمني االنتب

مراقبة املخدرات يف صدارة جدول أعماهلا من خـالل خريطـة طريـق اسـتراتيجية مـدا مخـس       
ــة وغــ      ــب املخــدرات واجلرمي ــع مكت ــذ يف شــراكة م ــن أصــحاب املصــلحة  ســنوات، تنف  .ريه م

والــدعائم الرئيســية خلريطــة الطريــق هــي خفــض العــرض وخفــض الطلــب والتعــاون الــدويل،     
وأعــرب املــتكلم عــن القلــق مــن  .وتشــمل نظامــا للرصــد لضــمان الشــفافية للشــركاء الــدوليني 

 .اخلطر الذي يشكله ازدياد إنتاج القنب يف جنوب آسيا

ص إىل املنشـطات األمفيتامينيـة وإىل اجلهـود املبذولـة     ولفت عدة متكلمني االهتمام اخلـا   -٥٦
ملنع تسريب السالئف الكيميائية املستخدمة يف صنعها غري املشروع، مبا يف ذلك من خالل نظام 

 .اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

دير حكومام للمساعدة اليت يقدمها مكتب املخـدرات  وأعرب عدة متكلمني عن تق -٥٧
 .واجلرمية، مبا يف ذلك من خالل مكتبه اإلقليمي للجنوب األفريقي

ورحب عدة متكلّمني بإنشاء الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويل، وأعربوا عن  -٥٨
من النهوض باملهام  األمل يف أن تؤدي األعمال اجلوهرية اليت يقوم ا إىل متكني املكتب

  .املوكولة إليه
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  الفصل الرابع
حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها من أجل رصد تنفيذ اإلعالن     

السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 
    ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية

، يف البنـد  ٢٠١٠مـارس  /آذار ١٠ملعقـودة يف  نظرت اللجنـة، يف جلسـتها السادسـة، ا     -٥٩
حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها من أجل رصد تنفيـذ اإلعـالن   "من جدول األعمال،  ٥

السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة           
  ."مشكلة املخدرات العاملية

  :ظر يف هذا البند ما يليوكان معروضا على اللجنة للن  -٦٠
مذكّرة من األمانة عن جمموعة منقّحة من أدوات مجع البيانات وآليـات مجـع     )أ(  

ــات        ــع البيانــ ــين جبمــ ــرباء املعــ ــق اخلــ ــدها فريــ ــا أعــ ــها وإبالغهــ ــنيفها وحتليلــ ــات وتصــ البيانــ
)E/CN.7/2010/15 وAdd.1 وCorr.1 وAdd.2  إىلAdd.4(؛  

: املـنقّح لالسـتبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية      مذكّرة من األمانة عن املشـروع   )ب(  
  ؛)E/CN.7/2010/CRP.8(التعليقات الواردة من الدول األعضاء 

 ١٢تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات، الذي عقـد يف فيينـا مـن      )ج(  
  ؛)UNODC/CND/EG.1/2010/8( ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل 

ــدرات يف م   )د(   ــاء القـ ــروعة     بنـ ــري املشـ ــدرات غـ ــن املخـ ــات عـ ــع البيانـ ــدان مجـ يـ
)UNODC/CND/EG.1/2010/CRP.1(.  

وألقى مـدير شـعبة حتليـل السياسـات والشـؤون العامـة مبكتـب املخـدرات واجلرميـة كلمـة             - ٦١
كمـا تكلّـم    .وتكلّـم أيضـا املراقـب عـن اليابـان      .وتكلّم ممثلو إسرائيل واهلند واألرجنتني .استهاللية

ملكسيك، بصفته رئيس فريق اخلرباء املعين جبمع البيانـات، يف اجتماعـه الـذي عقـد يف     املراقب عن ا
وتكلّــم كــذلك  .٥٢/١٢عمــال بقــرار اللجنــة  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ١٥إىل  ١٢فيينــا مــن 

  .رئيس اللجنة
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    املداوالت  -ألف  
اخلرباء املعين جبمـع  أثىن املتكلمون على مكتب املخدرات واجلرمية لعقده اجتماعا لفريق   -٦٢

البيانات، ألن ذلك ميثّل اعترافاً بأمهيـة تطـوير أدوات مجـع البيانـات دعمـا لتقريـر السياسـات يف        
وأشارت متكلمة إىل القيود املاليـة واملعوقـات الـيت تواجـه مجـع البيانـات        .جمال مراقبة املخدرات

 .نظمـات الدوليـة يف هـذا الشـأن    من أجل مراقبة املخدرات يف بلدها، وأفادت عن التعاون مع امل
وقدم متكلم آخر اقتراحات لتحديد أسباب تدني معدالت الرد على االستبيان اخلاص بالتقـارير  
السنوية وتدني نوعية الردود عليه، ونوه إىل أن التركيز ينبغي أن ينصب على تعزيز قدرة الـدول  

تقـارير السـنوية علـى حنـو أفضـل نوعيـا،       األعضاء على ملء استمارة منقحة لالستبيان اخلاص بال
  .بوسائل منها توفري خيار ملء استمارة االستبيان عرب اإلنترنت

وأطلع املراقب عن املكسيك اللجنة على نتائج املشاورات غري الرمسية الـيت عقـدت يف     -٦٣
عـة عمـل   اليوم السابق باالقتران مع دورة اللجنة، بناًء على اقتراح رئيس اللجنة، مـن أجـل متاب  

متابعـة  "وقدم املراقـب عـن املكسـيك مشـروع مقـرر عنوانـه        .فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات
  ."املشروع املنقّح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية

    
    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  

، مشـروع  ٢٠١٠مـارس  /آذار ١٠اعتمدت اللجنة يف جلستها السادسة، املعقـودة يف    -٦٤
لالطــالع علــى ( ."متابعــة املشــروع املــنقح لالســتبيان اخلــاص بالتقــارير الســنوية"مقــرر عنوانــه 

وقبل اعتماد مشروع املقرر، تال ممثّـل  ) .٥٣/٢النص، انظر الفصل األول، الباب جيم، املقرر 
  ).لالطالع على النص، انظر املرفق األول(لألمانة بياناً عن اآلثار املالية العتماده 
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    صل اخلامسالف
    الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات: خفض الطلب على املخدرات    

، ٢٠١٠مـارس  /آذار ١١نظرت اللجنة، يف جلستيها السابعة والثامنـة، املعقـودتني يف     -٦٥
الوضـع العـاملي فيمـا يتعلـق     : خفـض الطلـب علـى املخـدرات    "من جدول األعمال،  ٦يف البند 

  ."بتعاطي املخدرات
  :ما يلي ٦وكان معروضاً على اللجنة للنظر يف البند   -٦٦

ــدرات          )أ(   ــاطي املخـ ــق بتعـ ــا يتعلـ ــاملي فيمـ ــع العـ ــن الوضـ ــة عـ ــن األمانـ ــر مـ تقريـ
)E/CN.7/2010/2(؛ 

مذكّرة من األمانة عـن التشـجيع علـى تنسـيق املقـررات ومواءمتـها بـني جلنـة           )ب(  
/ بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية     املخدرات وجملس تنسيق برنامج األمم املتحـدة املشـترك   

  ؛)E/CN.7/2010/8(األيدز 
/ تقريــر املــدير التنفيــذي عــن التصــدي لتفشــي فــريوس نقــص املناعــة البشــرية    )ج(  

  ؛)E/CN.7/2010/11(األيدز وسائر األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات 
  ؛)E/CN.7/2010/CRP.1(تقارير املنظمات الدولية عن أنشطة مراقبة املخدرات   )د(  
التحــــديات واالســــتراتيجيات والــــربامج اجلديــــدة يف جمــــال خفــــض الطلــــب   )ه(  

)E/CN.7/2010/CRP.3(.  
نيابــة عــن الــدول (وتكلــم ممثلــو إســبانيا  .وقــدم ممثلــو األمانــة عروضــا إيضــاحية اســتهاللية  - ٦٧

ــيت هــي أعضــاء يف االحتــاد األورويب     ــريو وا) األعضــاء يف األمــم املتحــدة ال ــة التشــيكية  وب جلمهوري
وإســرائيل والنمســا وإيطاليــا ورومانيــا واململكــة املتحــدة وهولنــدا والواليــات املتحــدة واألرجنــتني   

وتكلـم أيضـا املراقبـون     .وتايلند وسويسرا والصني والسودان واإلمارات العربية املتحـدة وباكسـتان  
ــا وإكــوادور واملكســيك وإندوني   ــة كوري ــا واليابــان ومجهوري ــا عــن هنغاري  .ســيا وأذربيجــان وزامبي

ــة خطــة كولومبــو وكلمــة مــن شــبكة املنطقــة       ــة إىل كلمــة مــن املراقــب عــن أمان واســتمعت اللجن
  .األوروبية اآلسيوية لتقليل الضرر
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    املداوالت  -ألف  
أكّد عدة متكلمني تأكيدا شديدا على أمهية خفض الطلب علـى املخـدرات، وأيضـا مـا       -٦٨

ــة مــن تعــاطي املخــدرات وعــالج األشــخاص املــرنني    يتصــل بــذلك مــن مســائل تتعلــق ب   الوقاي
وبـين املتكلمـون    .للمخدرات وإعادة تأهيلهم والعواقب الصحية واالجتماعية لتعاطي املخدرات

غـىن عنـها    كيف أصبحت الوقاية من تعـاطي املخـدرات وعـالج املتعـاطني ورعايتـهم عناصـر ال      
ل مراقبـة املخـدرات تتصـدى لالرـان باملخـدرات      يف أي سياسة متوازنة شاملة ومتكاملة يف جما

وفضـال عـن ذلـك، شـدد املتكلمـون علـى ضـرورة أن         .باعتباره اضطرابا صـحيا متعـدد العوامـل   
تكون الربامج اخلاصـة بالوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات وبعـالج املتعـاطني وإعـادة تأهيلـهم قائمـة           

  .د وكرامتهمعلى األدلة العلمية وعلى احترام حقوق اإلنسان لألفرا
وأشار عدة متكلمني إىل صوغ ومراجعة واعتمـاد سياسـات يف اآلونـة األخـرية بشـأن        -٦٩

وشـدد كـثري مـن املـتكلمني      .الوقاية من تعـاطي املخـدرات وبشـأن عـالج املتعـاطني ورعايتـهم      
على أمهية رصد تلك السياسات وتقييمها من أجل تقدير مدى فعاليتـها واإلسـهام يف جمموعـة    

واعترف املتكلمون مبا تؤديـه املنظمـات غـري احلكوميـة مـن دور حاسـم األمهيـة         .العلميةاألدلة 
ــافع      يف الوقايــة مــن تعــاطي املخــدرات وتــوفري العــالج والرعايــة للمتعــاطني، وشــددوا علــى من

  .وضرورة وجود شراكة قوية مستمرة بني القطاع العام واتمع املدين
ــرامج للوقا   -٧٠ ــة مــن تعــاطي املخــدرات مشلــت يف كــثري مــن    وعــرض املتكلمــون عــدة ب ي

ــاكن العمــل واألســر ويف املؤسســات         ــدارس وأم ــة يف أوســاط امل ــود للتوعي ــذل جه ــان ب األحي
ــدة، مثــل اإلنترنــت،       ــة أو اجلدي ــنظّم مــن خــالل وســائط اإلعــالم التقليدي ــة، ومحــالت ت الديني

موضـوع الوقايـة مـن    وأشـار بعـض املـتكلمني إىل إدراج     .وإجراءات على صعيد اتمع احمللـي 
ــة مــن       ــرامج الوقاي ــاهج املدرســية، والفحــص والتــدخل املبكــرين، وب تعــاطي املخــدرات يف املن
تعـاطي املخــدرات يف أمـاكن العمــل، واالهتمـام باألســر، واسـتحداث بــرامج ملكافحـة تعــاطي      

د املخدرات أثناء قيادة السيارات، والعمل مع البلديات، مع إيالء اهتمـام خـاص للفئـات األشـ    
  .تعرضاً للخطر

وشدد أيضاً على أمهية وجود برامج خاصة بعالج متعاطي املخدرات وإعـادة إدمـاجهم     -٧١
ــة       ــة مــن العواقــب الصــحية واالجتماعي ــاً، وكــذلك علــى بــذل اجلهــود للوقاي وتأهيلــهم اجتماعي
لالرــان للمخــدرات، وخصوصــا نقــل عــدوى فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والتــهاب الكبــد    

ــائ ــة  الوب ــات املفرط ــاول اجلرع ــة       .ي وتن ــى ضــرورة حتســني نوعي ــتكلمني عل ــن امل ــد كــثري م وأكّ
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اخلــدمات ونطــاق مشوهلــا وتنوعهــا، يف إطــار سلســلة متصــلة مــن خــدمات الرعايــة املوجهــة حنــو  
  .التعايف، وقدموا عرضاً للجهود املبذولة يف بلدام، مؤكدين جمددا التزام بلدام يف هذا الشأن

عدد مـن املـتكلمني إىل الوضـع املـثري للقلـق فيمـا يتعلـق بانتشـار فـريوس نقـص           وأشار   -٧٢
املناعة البشرية وصالته بتناول املخـدرات بـاحلقن، ودعـوا إىل اختـاذ تـدابري مضـادة قائمـة علـى         
األدلة وعلى احترام حقـوق اإلنسـان ـدف إىل احلـد مـن أمنـاط السـلوك املنطويـة علـى خمـاطر           

وأبلــغ عــدة  .املخــدرات مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية  شــديدة ومحايــة متنــاويل
متكلمني بأن بلدام تنفذ حزما شاملة من التدخالت، تشمل الوقاية من فريوس نقـص املناعـة   
البشرية وتوفري خدمات العالج والرعاية ملتناويل املخدرات باحلقن، حسبما هـو موصـى بـه يف    

ــدان لت   ــه للبل ــدليل الفــين املوج ــة ذات الصــلة     ال ــة والعــالج والرعاي ــوفري الوقاي ــد أهــداف ت حدي
الصـادر عـن منظمـة الصـحة     ، بفريوس نقص املناعة البشرية جلميـع متعـاطي املخـدرات بـاحلقن    

العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين    
116(.األيـدز /بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية    

وذُكــر أنـه يلـزم التوسـع يف اخلـدمات املقدمــة إىل      )١١٦
متنــاويل املخــدرات وغريهــم مــن الفئــات الســكانية املعرضــة للخطــر، مبــا يف ذلــك يف أوضــاع    

وشـدد عـدة ممـثلني     .السجون، وطُلب إىل املكتب أن يدعم تنفيذ حـزم شـاملة مـن التـدخالت    
تنفيذ تدابري التصدي لفريوس نقـص  على ما للمجتمع املدين من دور حاسم األمهية يف صوغ و

  .املناعة البشرية
وشـــدد بعـــض املـــتكلمني علـــى ضـــرورة اتبـــاع ـــوج قائمـــة علـــى األدلـــة يف إعـــداد    -٧٣

السياسـات والـربامج، وأكـدوا علـى أن البيانـات املالئمـة التوقيـت والدقيقـة واملوثوقـة والقابلــة          
قييم دقيق للوضـع فيمـا يتعلـق بالطلـب     للمقارنة الدولية هي وحدها اليت ميكن أن تتيح إجراء ت

وذكــر بعــض املمــثلني وجــود ثغــرات يف القــدرة علــى مجــع      .غــري املشــروع علــى املخــدرات  
ــات،         ــالغ عــن تلــك البيان ــى املخــدرات ويف اإلب ــة بالطلــب غــري املشــروع عل ــات املتعلق البيان

  .وشددوا على احلاجة إىل بناء تلك القدرات
تقليــل الضــرر تشــكل جــزءا أصــيال مــن سياســات   وقــال عــدة مــتكلمني إن خــدمات    -٧٤

وشــدد عــدة مــتكلمني علــى أن خــدمات تقليــل    .خفــض الطلــب علــى املخــدرات يف بلــدام 
الضرر أحدثت تأثريا إجيابيا يف احلـد مـن العواقـب الصـحية واالجتماعيـة الضـارة الواقعـة علـى         

الوة علـى ذلـك، أشـار    وعـ  .متناويل املخدرات وأسـرهم واتمعـات احملليـة الـيت يعيشـون فيهـا      

                                                           
)١١٦(   WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV 

Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users (World Health Organization, Geneva, 2009).  
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عدة مـتكلمني إىل أن تـدابري تقليـل الضـرر برهنـت علـى فعاليتـها يف احلـد مـن حـاالت انتقـال            
وأعـرب عـدد مـن املـتكلمني عـن       .عدوى فريوس نقص املناعة البشرية بني متنـاويل املخـدرات  

  .رأي خمالف بشأن هذه املسألة
ة والعـالج والـدعم الـيت تركـز علـى      وقال أحد املمثلني إن حكومته تؤيد خدمات الوقاي  -٧٥

وتشمل هذه اخلدمات برامج تبديل اإلبر واحملـاقن كجـزء مـن     .التعايف يف جمال تعاطي املخدرات
اسـتراتيجية شـاملة بشـأن الصـحة العامـة والعـالج، لكـن حكومتـه ال تؤيـد وجـود أمـاكن حتــت            

مـن أن هـذه املمارسـات     وذُكر أيضا أنه على الرغم .اإلشراف حلقن املخدرات ترعاها احلكومة
وغريها كثريا ما يشار إليها يف جمملها بأا تـدابري لتقليـل الضـرر فـإن املهـم لـيس تأييـد مصـطلح         

  .معني بل أن توصف الربامج والسياسات اليت سيضطلع ا وصفا واضحا ودقيقا
وعة وأفاد املتكلمون عن وجود اجتاهات متباينة يف جمال تعـاطي املخـدرات غـري املشـر      -٧٦

 .فأفاد البعض عن ازدياد يف تناوهلا غري املشروع، والبعض اآلخـر عـن اخنفـاض فيـه     .يف بلدام
وأشار عدد من املتكلمني إىل تزايد الطلب غري املشـروع علـى املنشـطات األمفيتامينيـة وغريهـا      

يــل وأشــري إىل ضــرورة اإلبــالغ عــن بيانــات التحل  .مــن العقــاقري احملــورة االصــطناعية يف آســيا 
وشــدد أحــد املــتكلمني علــى احلاجــة إىل   .اجلنــائي وال ســيما املتعلقــة باملخــدرات االصــطناعية 

التوعيــة مبخــاطر تعــاطي املخــدرات وإىل خفــض طلــب املخــدرات يف البلــدان الــيت تنقــل إليهــا   
  .املخدرات، بغية احلد من إنتاج املخدرات، ألن العرض والطلب مترابطان

ى تعـاطي املخـدرات الـيت تصـرف بوصـفات طبيـة واإلدمـان        وعلق بعض املتكلمني عل  -٧٧
وذكــر بعـض املــتكلمني تنــاقص سـن البــدء يف تعــاطي    .عليهـا، وخصوصــا يف أوسـاط الشــباب  

وذُكر أن القنب ال يزال املخدر غري املشروع األشيع تنـاوالً، وكـثريا    .املخدرات غري املشروعة
  .مدمنني على أي خمدر ما يكون هو أول خمدر يتناوله الذين يصبحون الحقا

    
    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  

مشــروع  ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢املعقــودة يف  العاشــرةيف جلســتها اللجنــة اعتمــدت   -٧٨
نيابـــة عـــن االحتـــاد (ســـبانيا إمقـــدم مـــن األرجنـــتني و )E/CN.7/2010/L.2/Rev.1(قـــرار مـــنقح 

شـــيلي و وبـــريو وتايلنـــدالربازيـــل وي وأوروغـــوا وإندونيســـيا وإســـرائيلســـتراليا وأ) األورويب
ــان    ووغواتيمــاال  ــرويج والياب ــا واملكســيك والن ــدا وكولومبي ــنص، انظــر   (كن ــى ال لالطــالع عل

  ).٥٣/١ جيم، القرار البابالفصل األول، 
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) E/CN.7/2010/L.3/Rev.1(ويف اجللسة نفسها ، اعتمدت اللجنة مشـروع قـرار مـنقح      -٧٩
يســلندا وبــريو إو وإســرائيلوأســتراليا ) عــن االحتــاد األورويب نيابــة(ســبانيا إمقــدم مــن أرمينيــا و

لالطـالع علـى الـنص،    (وصربيا وغواتيماال واملكسيك والنرويج والواليات املتحدة األمريكيـة  
وقبل اعتماد مشروع القرار املنقح، تـال ممثـل   ) .٥٣/٢انظر الفصل األول، الباب جيم، القرار 

لالطـالع علـى الـنص، انظـر     ( .القـرار اعتمـاد  اليـة املترتبـة علـى    عن األمانة بيانا بشأن اآلثـار امل 
  ).املرفق الثاين

) E/CN.7/2010/L.11/Rev.1(قـرار مـنقح   ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع   -٨٠
وبـريو  وأوروغـواي  ألبانيـا  وستراليا أو) نيابة عن االحتاد األورويب(سبانيا إاألرجنتني ومقدم من 
سويســرا وصــربيا وكرواتيــا واملكســيك والنــرويج ونيوزيلنــدا والواليــات   و والســودانوتايلنــد 
  ).٥٣/٩القرار ، جيم البابول، األلالطالع على النص، انظر الفصل ( األمريكية املتحدة
 )E/CN.7/2010/L.12/Rev.1(ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مشـروع قـرار مـنقح       -٨١

  نيابـة عـن جمموعـة    (اجلزائـر  ووإسـرائيل  ) االحتـاد األورويب نيابـة عـن   (سـبانيا  إمقدم مـن أرمينيـا و  
الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت       نيابة عن جمموعـة (وصربيا وكوستاريكا ) والصني ٧٧الـ

والنـــرويج والواليـــات املتحـــدة  )والكاريبــــي بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة هـــي أعضـــاء يف جمموعـــة
قبــل و) .٥٣/١٠جــيم، القــرار  البــابفصــل األول، لالطــالع علــى الــنص، انظــر ال (األمريكيــة 

 اعتمـاد اعتماد مشروع القرار املنقح، تال ممثل عن األمانـة بيانـا بشـأن اآلثـار املاليـة املترتبـة علـى        
  ).لالطالع على النص، انظر املرفق الثالث( .القرار
 )E/CN.7/2010/L.17/Rev.1(ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مشـروع قـرار مـنقح       -٨٢

لالطـالع علـى   ( .كولومبيا واملكسيك واليابـان و )البوليفارية-مجهورية(زويال ـمقدم من بريو وفن
  ).٥٣/١٣القرار  ،جيم البابالنص، انظر الفصل األول، 
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    الفصل السادس
   غري مشروع على حنواالجتار باملخدرات وعرضها     

   بذلك الصلة التدابري ذاتو
/ آذار ١٢و ١١جلسـتيها الثامنـة والتاسـعة، املعقــودتني يف    نظـرت جلنـة املخـدرات يف      -٨٣

  :من جدول األعمال، الذي كان نصه كما يلي ٧، يف البند ٢٠١٠مارس 
  :بذلك الصلة التدابري ذاتو غري مشروع على حنواالجتار باملخدرات وعرضها "  
يتعلــق باالجتـار باملخـدرات، وتوصـيات اهليئــات     الوضـع العـاملي فيمـا     )أ("      
 فرعية التابعة للجنة؛ال

 ملخدرات غري املشروع؛ااحلد من عرض   )ب("    

 األمفيتامينية؛ واملنشطاتمراقبة السالئف   )ج("    

التعــاون الــدويل علــى إبــادة الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل الــيت      )د"(      
ستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية وعلى التنمية البديلةت".  

  :ما يلي ٧عروضا على اللجنة من أجل نظرها يف البند وكان م  -٨٤
ــدرات      )أ(   ــار باملخــ ــا يتعلــــق باالجتــ ــاملي فيمــ ــة عــــن الوضــــع العــ تقريــــر األمانــ

)E/CN.7/2010/4(؛  
ــن    )ب(   ــة عـ ــر األمانـ ــدرات   تقريـ ــة املخـ ــة للجنـ ــة التابعـ ــات الفرعيـ ــيات اهليئـ  توصـ

)E/CN.7/2010/5(؛ 

ات دول العبـــور الرئيســـية اـــاورة تعزيـــز قـــدرعـــن  تقريـــر املـــدير التنفيـــذي  )ج(  
  ؛)E/CN.7/2010/6( ألفغانستان على إنفاذ القانون، استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة

تــرويج املمارســات الفضــلى والــدروس املســتفادة  عــن  تقريــر املــدير التنفيــذي  )د(  
  ؛)E/CN.7/2010/7( لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسالمتها

تعزيز الدعم الدويل لدول غرب أفريقيـا يف جهودهـا   عن  رير املدير التنفيذيتق  )ه(  
  ؛)E/CN.7/2010/10(الرامية إىل مكافحة االجتار باملخدرات 

ــور    عــن  تقريــر املــدير التنفيــذي   )و(   ــدول املتضــررة مــن عب تقــدمي املســاعدة إىل ال
 ؛)E/CN.7/2010/14( املخدرات غري املشروعة
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ــن األما   )ز(   ــذكرة مـ ــتعراض  مـ ــن اسـ ــة عـ ــة   نـ ــة للجنـ ــة التابعـ ــات الفرعيـ أداء اهليئـ
  .)E/CN.7/2010/CRP.5(املخدرات 

وألقــى كلمــات ممثلــو  .وقــدم ممثلــون مــن األمانــة عروضــا متهيديــة بالصــوت والصــورة  -٨٥
بالنيابة عن االحتاد األورويب، وعـن أرمينيـا، وألبانيـا، وأوكرانيـا، والبوسـنة واهلرسـك،       (إسبانيا 

اجلبـــل األســـود، ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا، وصـــربيا، وكرواتيـــا،  وتركيـــا، و
ــرويج   ــدوفا، والن ــة مول ـــزويال )ومجهوري ــة(، وفن ــة-مجهوري ــا،  )البوليفاري ، والنمســا، وكولومبي

، )اإلسـالمية -مجهوريـة (وكندا، والواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا، وكازاخستان، وإيران 
وألقـى كلمـات أيضـا املراقبـون عـن اليابـان وسـري النكـا ومجهوريـة           .وبريو، والصني، واهلنـد 

وألقــى كلمــة أيضــا ممثــل  .كوريــا وإندونيســيا واجلزائــر وكرواتيــا ولبنــان ونيجرييــا واملكســيك
  .اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات

    
    املداوالت  -ألف  

تمــدت ــج تنظــيم  املنظمــة عــرب الوطنيــة اع  الضــالعة يف اجلرميــةلــوحظ أن اجلماعــات   -٨٦
 .قانونيــةالغــري  األنشــطةعلــى االخنــراط يف  اع أنشــطتها ومهامهــا وقــدرتنــو وأــااملشــاريع، 
االســتخدام الواســع النطــاق للتكنولوجيــات     فيهــاهــذه التكتيكــات اجلديــدة، مبــا    وذُكــر أن 
ــاع العصــرية ــدة لغســل األمــوال،   واتب  إنفــاذل حتــديات جديــدة لســلطات  شــكّتأســاليب جدي

تنـاول التطـور املتزايـد لعمليـات     تاملبادرات األخرية اليت  املتكلمني إىلوأشار عدد من  .واننيالق
ممــثلني اخلطــوات الــيت اختــذا حكومــام لتشــديد الرقابــة علــى الطــريان   عــدةخلــص و .االجتــار

الطـائرات اخلاصـة    تلتسـجيال  ةنهجيـ امل واملراجعـة  يـة، راقبـة الرادار املاخلاص عـن طريـق زيـادة    
  .وتسجيل مهابط الطائرات اخلاصة ها،صالحوإراكز خدمة الطائرات وم
ــة تبـــادل املعلومـــات    -٨٧ ــدة مـــتكلمني أمهيـ ــاول عـ ــدثني  وأشـــار .وتنـ  إىل أنبعـــض املتحـ

سـليم  التحليـل  الدعم تـ  ، الـيت لمقارنـة والقابلـة ل  واليت يتم تبادهلـا حبريـة  وثوق ا اإلحصاءات امل
تطـورات  لل الـدقيق لفهـم  ل ضـرورية ، واملضـبوطات نتـاج  اإل عـن  علومـات واملزراعـة  اللتقديرات 

متحــدثون آخــرون عــن تأييــدهم  وأعــرب  .السياســات لتقريــركأســاس الناشــئة، االجتاهــات و
 اتاالسـتخبار وإنفـاذ القـوانني يف جمـال تبـادل املعلومـات      ب األجهزة املكلفـة لتوثيق التعاون بني 

  .عصابات االجتاراليت تتبعها املتغرية  تكتيكاتللفعالية أكثر ب من أجل التصدي العملياتية
 أداء اهليئـــات الفرعيـــة التابعـــة للجنـــة   وأشـــري إىل مـــذكرة األمانـــة عـــن اســـتعراض       -٨٨

)E/CN.7/2010/CRP.5(. هـي اجتماعـات   اهليئـات، و  تلك وأشار عدة متكلمني إىل اجتماعات
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جنــة الفرعيــة املعنيــة اللواجتماعــات املخــدرات  قــواننيإنفــاذ املعنيــة بوطنيــة األجهــزة الرؤســاء 
عـرب  وأُ .باالجتار غري املشروع باملخدرات واملسائل ذات الصـلة يف الشـرقني األدىن واألوسـط   

 مســتجيبة علــى أن تبقــىجعت األمانــة ، وشــلألعمــال الــيت تقــوم ــا هــذه اهليئــاتتأييــد العــن 
ـا الفرعيـة   وشـجعت اللجنـة وهيئا   .اليت تعتمد على تلك اهليئـات الحتياجات الدول األعضاء 

على مواصلة النظر يف سبل تعزيز ما للجهود العملياتية يف جمـال إنفـاذ القـوانني مـن أثـر عملـي       
ودعيـت اللجنـة أيضـا إىل النظـر الفعـال يف توصـيات اهليئـات الفرعيـة،          .على الصعيد اإلقليمي

  .واختاذ إجراءات بشأا عند االقتضاء
كتب املخدرات واجلرمية من خالل مبادرة ميثاق واجتذب العمل املستمر الذي قام به م  -٨٩

وأُشري إىل املكتب  .باريس واستراتيجية قوس قزح تعليقات إجيابية وتأييدا من عدد من املتكلمني
اإلقليمـي للمعلومـات والتنسـيق يف آسـيا الوسـطى، ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون، وغـري ذلـك مـن            

  .ل اجلهود اإلقليمية ملكافحة املخدراتآليات التعاون، باعتبارها مفيدة يف تعزيز وتسهي
ودعا أحد املتكلمني إىل زيادة تعزيز التعاون بني مكتـب املخـدرات واجلرميـة ومنظمـة      -٩٠

األمن والتعاون يف أوروبا، ألن اإلسهام يف إعادة تعمري أفغانستان هو أولويـة رئيسـية مشـتركة    
  .٢٠١٠لعام 
يف مضـبوطات القنـب املبلـغ ـا علـى نطـاق        وأُعرب عن القلق بشـأن الزيـادة املطـردة     -٩١

العامل، وعلى اخلصوص االجتاه السائد خالل السـنوات اخلمـس املاضـية يف زراعـة وبيـع أوراق      
  .القنب اليت حتتوي على نسبة عالية من مادة تتراهيدروكانابينول

قصـائية  الدراسـة االست وقال املتكلمون إم يشعرون بالتشجيع من البيانات الواردة يف   -٩٢
، الــيت أصــدرها الــرئيس األفغــاين بالتشــارك مــع املــدير  ٢٠٠٩عــن األفيــون يف أفغانســتان لعــام 

التنفيذي ملكتب املخدرات واجلرمية؛ وتشري البيانات إىل أن زراعة األفيون وإنتاجه قـد اخنفضـا   
ار بـه  بيد أن بقاء معدالت زراعـة خشـخاش األفيـون وإنتاجـه واالجتـ      .للسنة الثانية على التوايل

عالية دفـع املـتكلمني إىل اإلعـراب عـن قلقهـم إزاء اخلطـر الشـديد الـذي يشـكله ذلـك للتنميـة            
وأُعرب عن الـدعم ملواصـلة    .واحلوكمة يف أفغانستان ويف املنطقة احمليطة ا وعلى صعيد العامل

املســاعدة الدوليــة لبلــدان العبــور، وحثــت احلكومــات علــى أن تظــل واعيــة بضــعف املــزارعني   
ــة احملاصـــيل غـــري املشـــروعة  ــالعني يف زراعـ ــادة   .الضـ ــة إىل زيـ وشـــدد املتكلمـــون علـــى احلاجـ

التدخالت اإلمنائية واستدامتها وتنويع وتعزيز سبل كسـب املعيشـة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات       
  .األمن الغذائي وسائر االحتياجات األساسية للمجتمعات احمللية
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صـنع املنشـطات األمفيتامينيـة واسـتهالكها،      وأعرب عدة متكلمني عن بالغ القلق من  -٩٣
وتنامي نطاق االجتار ا، وتزايـد تطـور اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة الضـالعة يف         

وأشــار املتكلمـون إىل االزديــاد يف عـدد األشــخاص الـذين يطلبــون     .صـنعها علـى نطــاق العـامل   
 .ختــربات الســرية الــيت يــتم تفكيكهــا العــالج مــن تعــاطي املنشــطات األمفيتامينيــة ويف عــدد امل 

وأشار عدة متكلمني إىل حـدوث تغـريات يف أمنـاط توريـد املنشـطات األمفيتامينيـة بصـفة غـري         
ــدان املصــدر، وشــددوا علــى قيمــة أدوات        ــدام، مبــا يف ذلــك مــن بل مشــروعة إىل أراضــي بل

 .م بتلـك األدوات التعاون الدويل املتاحة مثل مشروع بريـزم ومشـروع الـتالحم والتـزام بلـدا     
وأشار عـدة مـتكلمني    .ولوحظ أن هذه املبادرات تشكل ساحات مهمة لتعزيز التعاون الدويل

إىل احلاجــة إىل فــرض مراقبــة فعالــة علــى الســالئف الكيميائيــة املســتخدمة يف صــنع املنشــطات  
ختــاذ وذكــر عــدد مــن املــتكلمني تشــديد الضــوابط، مبــا يف ذلــك با .األمفيتامينيــة غــري املشــروع

ــة عــرب صــيدليات اإلنترنــت، بينمــا وصــف متكلمــون       إجــراءات ملكافحــة بيــع املــواد الكيميائي
آخرون اخلطوات اليت اختذا حكومام ملراجعة اللوائح التنظيمية فيما يتعلـق باقتضـاء التحقـق    

وخلص أحد املـتكلمني مبـادرة    .من األطراف كشرط للحصول على أذون التصدير واالسترياد
وحتدث عـدة مـتكلمني عـن التطـورات      .ستهدف املخدرات االصطناعية غري املشروعةوطنية ت

اجلديدة يف جمال احلصول علـى السـالئف الكيميائيـة، مبـا يف ذلـك األسـاليب اجلديـدة لصـناعة         
السالئف االصطناعية غري اخلاضعة للمراقبة الدولية من أجل استخدامها يف صناعة اإليفيـدرين  

واتفق على أنه جيب تشجيع التـدابري الطوعيـة الـيت     .مادة الربوبيوفينونبصفة غري مشروعة من 
وشـدد   .تتخذ يف إطار الصناعة الكيميائية واتفاقات التعاون الدولية أو اإلقليميـة تشـجيعا قويـا   

ــدويل ملكافحــة مشــكلة         ــاون اإلقليمــي وال ــز التع ــادة تعزي ــى احلاجــة إىل زي ــتكلمني عل أحــد امل
  .ية واملنظمات اإلجرامية اليت تسبب تلك املشكلةاملنشطات األمفيتامين

وذُكر أن من الطرائق الشـائعة لتسـريب السـالئف وضـع عالمـات زائفـة علـى املـواد،           -٩٤
 .وتقليــد املســتندات، وشــراء كميــات صــغرية، وإجــراء املعــامالت مــن خــالل شــركات ومهيــة 

باملواد الكيميائيـة البديلـة غـري    يتعني بقدر متزايد على أجهزة إنفاذ القوانني أن تكون على علم 
اخلاضعة للمراقبة الدولية واليت ميكن رغم ذلـك اسـتخدامها يف صـناعة املنشـطات األمفيتامينيـة      

وتتطلــب مجيــع التــدابري املضــادة الفعالــة تزويــد مــوظفي إنفــاذ القــوانني    .بصــفة غــري مشــروعة
تعهم باملعـارف الالزمـة للتعـرف    تزويدا جيدا باملعلومات والتدريب وباملعـدات املناسـبة وإىل متـ   

  .على املنشطات األمفيتامينية وسالئفها
وأقر عدة متكلمني مبا تبذله بلدان األنديز من جهود لتقليص املساحة املزروعة بشـجرية    -٩٥

  وذكـــروا أن االجتــار بالكوكـــايني عـــرب غــرب أفريقيـــا يســـبب    .الكوكــا بصـــفة غــري مشـــروعة  
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األساسـية يف املنطقـة واألثـر اهلـدام الـذي ميكـن أن تتركـه         القلق، ال سـيما بسـبب هشاشـة الـبىن    
ــة   ــدول علــى دعــم    .تنظيمــات االجتــار باملخــدرات يف جمتمعاــا احمللي ــجعت ال خطــة العمــل  وش

اإلقليميـة مـن أجـل التصــدي لتفـاقم مشـكلة االجتـار غــري املشـروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمــة          
ــا   ــرب أفريقيـ ــدرات يف غـ ــتعمال املخـ ــاءة اسـ ــعتها  )٢٠١١-٢٠٠٨( وإسـ ــة ، الـــيت وضـ اجلماعـ

  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا
وذُكـر   .وأشري عدة مرات إىل الصلة بني االجتـار باملخـدرات ومتويـل حركـات التمـرد       -٩٦

أنـه تترتـب علـى مكافحـة االجتـار باملخـدرات خسـائر كـبرية يف األرواح يف صـفوف املكلفـني           
الضعيفة املعرضة للتخويف واالبتزاز وعمليـات االختطـاف    بإنفاذ القانون ويف اتمعات احمللية

ونـوه يف الكلمـات الـيت ألقاهـا عـدد       .من جانب اجلماعات اإلجرامية الضالعة يف ذلك االجتـار 
  .من املتكلمني أمام اللجنة بذكرى ضحايا هذه اهلجمات

ات واجلرميـة  وسلَّم عدد من املتكلمني بأمهية الدور احلفاز الذي يؤديـه مكتـب املخـدر     -٩٧
ــدروس املســتفادة،       ــادل املمارســات الفضــلى وال ــدان اجلنــوب ويف تب ــز التعــاون بــني بل يف تعزي

  .وطلبوا من املكتب مواصلة أعماله يف هذا املضمار
وشدد املتكلمون على أمهية إدراج برامج التنمية البديلـة، مبـا فيهـا التنميـة البديلـة الوقائيـة،         - ٩٨

 الــربامج اإلمنائيــة الدوليــة واالســتراتيجيات الدوليــة لتخفيــف حــدة  حيثمــا يكــون ذلــك مالئمــا، يف
الفقر، من أجل تقليص الفقـر واحلـد مـن نطـاق االجتـار باملخـدرات غـري املشـروعة وتعاطيهـا علـى           

  .صعيد العامل
وكرر عدة متكلمني اإلعراب عن أمهية زيـادة الـدعم املقـدم للتنميـة البديلـة املسـتدامة         -٩٩

الفرص املشروعة والقابلة للنجاح واملستدامة لتوليد الـدخل لصـغار املـزارعني    كوسيلة لتشجيع 
الضــالعني حاليــا يف الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل الــيت تســتخدم يف إنتــاج املخــدرات          

ــة غــري املشــروع   ــؤثرات العقلي ــة احملاصــيل غــري       .وامل ــاض يف زراع ــأن االخنف ــر املتكلمــون ب وأق
ويج أساليب كسب املعيشة البديلة مـع تكثيـف إجـراءات مكافحـة     املشروعة ناتج من زيادة تر

  .املخدرات واألخذ بأساليب احلوكمة الرشيدة
    

    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  
، مشـروع  ٢٠١٠مـارس  /آذار ١٢ جلسـتها العاشـرة، املعقـودة يف   اعتمدت اللجنة يف   -١٠٠

ــنقح   ــرار مـ ــاد ) E/CN.7/2010/L.7/Rev.1(قـ ــن االحتـ ــدم مـ ــي  مقـ ــران والروسـ ــة (إيـ  -مجهوريـ
 ،جـيم  البـاب لالطالع على النص، انظر الفصـل األول،  ( .وكازاخستان وباكستان) اإلسالمية
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وقبل اعتمـاد مشـروع القـرار املـنقح، تـال ممثـل عـن األمانـة بيانـا بشـأن اآلثـار            ) .٥٣/٥القرار 
  ).ق الرابعلالطالع على النص، انظر املرف( .اعتماد القراراملالية املترتبة على 

) E/CN.7/2010/L.8/Rev.1(ويف اجللســة نفســها اعتمــدت اللجنــة مشــروع قــرار مــنقح   -١٠١
نيابـة عـن جمموعـة    (وكوستاريكا ) والصني ٧٧نيابة عن جمموعة الـ(واجلزائر ستراليا أمقدم من 

 .بــاناملتحــدة ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة واليااململكــة و) والكاريبـــي أمريكــا الالتينيــة دول
وقبل اعتمـاد مشـروع   ) .٥٣/٦جيم، القرار  البابلالطالع على النص، انظر الفصل األول، (

ــة علــى        ــة املترتب ــار املالي ــا بشــأن اآلث ــة بيان ــل عــن األمان ــنقح، تــال ممث ــرار القــرار امل  .اعتمــاد الق
  ).لالطالع على النص، انظر املرفق اخلامس(

) E/CN.7/2010/L.10/Rev.1(قـرار مـنقح   ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنـة مشـروع     -١٠٢
وصـربيا وغواتيمـاال   ) نيابـة عـن االحتـاد األورويب   (أرمينيـا وإسـبانيا   ومقدم من االحتاد الروسـي  

 مشـروع  اعتمـاد وقبـل   .وكرواتيا واملكسيك والنرويج والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان    
أن النص املتفـق عليـه ال يتضـمن     ها منحكومتاجلزائر عن خيبة أمل  ةأعربت ممثلاملنقح القرار 

ــال يــةقانونالأي إشــارة إىل الصــكوك  لالطــالع علــى الــنص، انظــر  ( .اإلرهــابملكافحــة  ةدولي
  ).٥٣/٨جيم، القرار  البابالفصل األول، 

) E/CN.7/2010/L.15/Rev.1(ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنـة مشـروع قـرار مـنقح       -١٠٣
وكازاخســتان  )االحتــاد األورويب نيابــة عــن(ســبانيا إرجنــتني واألومقــدم مــن االحتــاد الروســي  

لالطــالع علــى الــنص، انظــر الفصــل األول،  ( .واليابــان وكنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 
  ).٥٣/١١القرار  ،جيم الباب
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    الفصل السابع
   مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزا للتعاون الدويل    

 ٨، يف البنـد  ٢٠١٠مـارس  /آذار ١٢املعقـودة يف   ،يف جلستها التاسعة ،للجنةنظرت ا  -١٠٤
ــون مــن جــدول األعمــال،   ــزا    "املعن مكافحــة غســل األمــوال وتشــجيع التعــاون القضــائي تعزي

  ."التعاون القضائي) ب( ؛مكافحة غسل األموال) أ: (للتعاون الدويل
ألقـى كلمـة   كمـا   .اليـات املتحـدة  الوممثـل  االحتاد الروسي و كل من ممثل وألقى كلمة  -١٠٥

  .سري النكااملراقب عن مجهورية كوريا وعن راقب امل كل من
    

    املداوالت  -ألف  
١٠٦-  االمتثـال للمعـايري الدوليـة يف     يفعدة مـتكلمني بـأن الـدول األعضـاء حققـت تقـدما        أقر
شـري علـى وجـه    أُو .التعاون القضـائي الـدويل   يف حتسنيكافحة غسل األموال وملوضع نظُم جمال 

التحديد إىل أمهية تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية   
ــة، وال     ــة مشــكلة املخــدرات العاملي ــة ملواجه ــة ومتوازن ــوبني     متكامل ــيما يف جمــال تســليم املطل س

ــة  ــة املتبادل ــى مواصــلة تســليم     و .واملســاعدة القانوني ــدول عل ــتكلمني ال ــا شــجع أحــد امل مواطنيه
جهـات  وجـود  علـى   احلفـاظ املطلوبني وتنفيذ اتفاقـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا يف ذلـك       

وشــجعت  .الوصــل والســلطات الوطنيــة املختصــة ألغــراض التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة  
ت املسـاعدة  أداة كتابـة طلبـا  ب باالستعانةالدول األعضاء أيضا على تيسري طلبات التعاون الدويل 

دليل الســلطات الوطنيــة املختصــة بــالقانونيــة املتبادلــة الــيت أعــدها مكتــب املخــدرات واجلرميــة، و 
حتسـني  ضـرورة  االجتـار باملخـدرات و   ضـرب عمليـات  وأُشـري إىل ضـرورة    .املتاح على اإلنترنت

  .تدابري من قبيل عمليات التسليم املراقب باعتبارها وسيلة لتعزيز التعاون الدويل
وذكـر   .التعـاون الـدويل  تعزيـز  وأشار عدة متكلمني إىل االتفاقات اإلقليمية الرامية إىل   -١٠٧
االتفاقيــة املتعلقــة باملســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة لرابطــة جنــوب آســيا   املــتكلمني أحــد 

تعـاون  تعزيـز ال ل ٢٠٠٩أُبرم يف عـام   وذُكر أن اتفاقا .٢٠٠٨عام  يف للتعاون اإلقليمي، املوقعة
اســتحداث آليــة  والنظــر يفاجلمركيــة  الضــوابطاهلجــرة وضــوابط وتبــادل املعلومــات وحتســني 

  .متكاملة إلدارة احلدود
 لوقـف ") أحزمـة أمـان  ("على أمهية إقامة حواجز عامليـة وإقليميـة    نيتكلموأكد أحد امل  -١٠٨

عضـاء يف  األدول الـ ذلتـها  التدفقات املالية املتصلة باالجتار باملخدرات، وأفاد عن اجلهـود الـيت ب  
لكشــف عــن هــذه   ل اموعــة األوروبيــة اآلســيوية املعنيــة بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب       



 

V.10-52080 93 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

التفاقـات الثنائيـة املتعلقـة بتسـليم املطلـوبني وباملسـاعدة       ما لعلى  متكلم آخروأكد  .التدفقات
عـدد  وأفـاد عـن   ي الـدويل،  ون القضـائ اأمهية يف توطيد النظام القانوين للتعمن القانونية املتبادلة 

أمهية عمـل وحـدات االسـتخبارات املاليـة     وأشري إىل  .تهعت عليها حكوممن االتفاقات اليت وقّ
وأُعـرب عـن    .جمموعـة إيغمونـت لوحـدات املخـابرات املاليـة     عمـل  بلـدان و خمتلف الالعاملة يف 

مـوال، الــذي ينفــذه  ألنشــطة املُضـطلع ــا يف إطـار الربنــامج العــاملي ملكافحـة غســل األ   التأييـد ل 
  .مكتب املخدرات واجلرمية

    
    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  

، مشروع ٢٠١٠مارس /آذار ١٢اعتمدت اللجنة يف جلستها العاشرة، املعقودة يف   -١٠٩
بالنيابة (مقدم من أستراليا وإيطاليا وفرنسا وكوستاريكا ) E/CN.7/2010/L.5/Rev.1(قرار منقح 

لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ) (مريكا الالتينية والكاريبـيعن جمموعة دول أ
  ).٥٣/٣جيم، القرار 
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    الفصل الثامن
    تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات    

ــة واخلامســة، املعقــودتني يف      -١١٠ / آذار ١٠و ٨نظــرت جلنــة املخــدرات يف جلســتيها الثاني
  :ول األعمال، الذي نصه كما يليمن جد ٩، يف البند ٢٠١٠مارس 

  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات"  
  التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛  )أ"(    
  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؛  )ب"(    
التعاون الدويل لضمان توافر املخدرات واملـؤثرات العقليـة لألغـراض      )ج"(      

  الطبية والعلمية؛
  ".ئل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتاملسا  )د"(    
  :ما يلي ٩وكان معروضا على اللجنة للنظر يف البند   -١١١

تقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     )أ(  
  ؛)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3(واجلرمية 
تعلــق بتقيــيم نوعيــة األداء يف خمتــربات املقتــراح التقريــر املــدير التنفيــذي عــن ا  )ب(  

  ؛)E/CN.7/2010/9(حتليل املخدرات 
  ؛)E/CN.7/2010/12(مذكّرة من األمانة عن التغريات يف نطاق مراقبة املواد   )ج(  
  ؛)E/INCB/2009/1( ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   )د(  
ثر استخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات    السالئف والكيمياويات اليت يك  )ه(  

عـن تنفيـذ املـادة     ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام : العقلية بصفة غري مشروعة
من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة           ١٢

  ؛)E/INCB/2009/4( ١٩٨٨لسنة 
ــة املختصــة  الســلطات ال  )و(   ــة املخــدرات    مبقتضــى وطني ــة ملراقب ــدات الدولي املعاه

)ST/NAR.3/2009/1(؛  
ــة        )ز(   ــع اجلرميــة والعدال ــة املخــدرات ومن ــذي عــن مراقب ــدير التنفي مــذكّرة مــن امل
  .)(E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1رؤية من منظور حقوق اإلنسان : اجلنائية
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مـن جـدول   ) أ( ٩لقى الرئيس كلمةً استهالليةً بشأن البنـد  ويف اجللسة الثانية للجنة، أ  -١١٢
وقــدمت رئيسـة اهليئـة الدوليــة    .األعمـال، أوضـح فيهـا خلفيــة املوضـوع وإجـراءات التصـويت      

ملراقبة املخدرات معلومات مفصلة عن توصية اهليئة بنقل محض فينيل اخلل مـن اجلـدول الثـاين    
ــد  ــم املتحـ ــة األمـ ــدرات   إىل اجلـــدول األول التفاقيـ ــروع يف املخـ ــري املشـ ــار غـ ــة االجتـ ة ملكافحـ

  .١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة 
ويف اجللســة نفســها، ألقــت رئيســة اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات كلمــة اســتهاللية      -١١٣

ــد   ــال   ٩بشــأن البن ــن جــدول األعم ــبانيا      .م ــن إس ــو كــل م ــة ممثّل ــى كلم باســم االحتــاد  (وألق
وسويســرا ) البوليفاريــة-مجهوريــة(والصــني وفرنســا وفنـــزويال  واألرجنــتني وتايلنــد) األورويب

والســودان والواليــات املتحــدة وإيطاليــا والربازيــل واالحتــاد الروســي وأملانيــا واململكــة املتحــدة  
  .وهولندا وكولومبيا وفنلندا

وألقى كلمة أيضا املراقبون عن كل من مجهورية كوريا واليابان واملكسيك والنـرويج    -١١٤
ــة الســعودية وإندونيســيا، وكــذلك       واجلم ــا واململكــة العربي ــة الســورية وموريتاني ــة العربي هوري

املراقب عن منظمة الصحة العامليـة واملراقـب عـن منظمـة رصـد حقـوق اإلنسـان، الـذي تكلّـم          
  .أيضا باسم االحتاد الدويل ملكافحة السرطان

    
    املداوالت  -ألف  

    التغيرات يف نطاق مراقبة املواد  - ١  
نقل محض فينيل اخلل من اجلدول الثاين إىل اجلدول األول التفاقية األمم املتحدة     

    ١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 
استعراضـا حلمـض فينيـل اخلـل،      ٢٠٠٦أجرت اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات يف عـام       -١١٥

تستلزم نقل تلك املادة من اجلدول الثاين إىل اجلـدول األول  خلصت فيها إىل توافر معلومات قد 
يناير / كانون الثاين ١٦وبناًء على ذلك، أرسلت اهليئة إىل األمني العام يف  .١٩٨٨التفاقية سنة 

وأرسل األمني العام إىل مجيع احلكومـات مـذكّرة شـفوية     .إشعارا ومعلومات ذات صلة ٢٠٠٧
توي على نص اإلشعار املقدم من اهليئة وكل املعلومات الـيت  حت ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٧مؤرخة 

وقيمـت اهليئـة    .قدمتها سنداً لذلك اإلشعار، كما حتتوي على استبيان بشـأن محـض فينيـل اخلـل    
الردود الـواردة علـى االسـتبيان وغريهـا مـن املعلومـات ذات الصـلة، مث وجهـت إىل رئـيس جلنـة           

إشــعاراً يوصــي بنقــل محــض فينيــل اخلــل مــن     ٢٠٠٩فمرب نــو/تشــرين الثــاين ١٨املخــدرات يف 
  .اجلدول الثاين إىل اجلدول األول
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    ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   - ٢  
أفــادت رئيســة اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات اللجنــةَ بــأن الســيدة تاتيانــا دميترييفــا،     -١١٦

وطلـب الـرئيس، باسـم اللجنـة،      .٢٠١٠مـارس  /آذار ١يف  النائبة األوىل لرئيسة اهليئة، توفيت
  .إىل رئيسة اهليئة أن تبلغ تعازي اللجنة إىل أسرة السيدة دميترييفا

وفيمــا يتعلــق    .)E/INCB/2009/1( ٢٠٠٩وقــدمت رئيســة اهليئــة تقريــر اهليئــة لعــام        -١١٧
املخـدرات، شـددت    بالفصل األول من التقريـر، الـذي يركّـز علـى الوقايـة األوليـة مـن تعـاطي        

الرئيســة علــى أن التحــدي الــذي يواجــه احلكومــات هــو اختــاذ تــدابري بطريقــة منهجيــة حلمايــة   
وشـــجعت احلكومـــات علـــى تـــدعيم وإقامـــة  .الشـــباب، وخصوصـــاً الشـــباب األكثـــر ضـــعفا

الشـراكات مـع اتمـع املـدين علـى الصـعيد احمللـي والـوطين والـدويل، مـن أجـل االسـتفادة إىل             
وأعربـت   .د ممكن من املـوارد الشـحيحة وحتقيـق خفـض فعلـي يف تعـاطي املخـدرات       أقصى ح

الرئيسـة عـن قلقهــا إزاء تعـاطي املخـدرات وغريهــا مـن املـواد املغيبــة للعقـل الرتكـاب اجلــرائم         
ورحبــت باعتمــاد  .اجلنسـية، وشــجعت احلكومـات علــى إذكــاء وعـي اجلمهــور ــذه املشـكلة    

ت فيه الدول األعضـاء علـى اختـاذ تـدابري للتصـدي لتنـاول تلـك        الذي حثّ ٥٢/٨اللجنة القرار 
واسترعت الرئيسة انتباه اللجنة إىل باب خـاص يف تقريـر اهليئـة     .املواد لتسهيل اجلرائم اجلنسية

مكرس إلحياء ذكرى أول مبادرة متعددة البلدان بشأن مراقبـة املخـدرات، وهـي     ٢٠٠٩لعام 
  .١٩٠٩انعقدت يف شنغهاي، الصني، يف عام  اللجنة الدولية لألفيون، اليت

وأعرب العديد من املتكلّمني عن تقديرهم للهيئة إلعدادها تقريرهـا الشـامل واملتـوازن      -١١٨
وذكـر عـدة مـتكلّمني أن ذلـك التقريـر هـو مصـدر هـام          .عن حالة مراقبة املخـدرات يف العـامل  

املخدرات العاملية، وأنـه حـدد    للمعلومات ميكن للحكومات أن تستعني به يف التصدي ملشكلة
ودعــا عــدة مــتكلّمني احلكومــات إىل تنفيــذ التوصــيات الــيت   .التحــديات الراهنــة حتديــداً دقيقــاً

  .٢٠٠٩قدمتها اهليئة يف تقريرها لعام 
ــة لعــام       -١١٩ ــر اهليئ واملتعلــق  ٢٠٠٩ورحــب العديــد مــن املمــثّلني بالفصــل األول مــن تقري

وذكر عـدة ممـثّلني أن اسـتراتيجيات الوقايـة األوليـة الـيت        .املخدرات بالوقاية األولية من تعاطي
وأبلـغ   .تستند إىل األدلة تنطـوي علـى إمكانيـة كـبرية خلفـض طلـب املخـدرات غـري املشـروعة         

  .عدد من املمثّلني اللجنةَ عن برامج الوقاية األولية يف بلدام
وأعـرب   .وتناوله على نطاق العـامل  وأُبدي قلق من االجتاه التصاعدي يف زراعة القنب  -١٢٠

املتكلّمون أيضا عن قلقهـم مـن إسـاءة اسـتعمال العقـاقري الـيت تصـرف بوصـفات طبيـة، وعلـى           
وأبدى املتكلّمـون   .وجه اخلصوص املخاطر املرتبطة باالستعمال غري الطيب ألدوية عالج اآلالم
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وأعرب عـدد مـن    .تلك املشكلةتقديرهم للنداء الذي وجهته اهليئة والداعي إىل إذكاء الوعي ب
املمــثّلني عــن قلقهــم مــن انتشــار تعــاطي الكيتــامني، وأبلغــوا اللجنــة عمــا اعتمدتــه بلــدام مــن   

  .تشريعات وتدابري رقابية جديدة ملعاجلة هذه املشكلة
وأعــرب عــدة مــتكلّمني عــن تقــديرهم الســتمرار التعــاون بــني اهليئــة ومنظمــة الصــحة    -١٢١

ني تــوافر املــواد اخلاضــعة للمراقبــة لألغــراض الطبيــة مــن خــالل برنــامج  العامليــة مــن أجــل حتســ
وشجعت اهليئة واملنظمة على مواصـلة التعـاون وعلـى     .احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة

إجراء حبوث لدعم احلكومات يف جهودها الراميـة إىل حتسـني تقييمهـا الحتياجاـا الطبيـة مـن       
فر أدويــة ميســورة التكلفــة واعتمــاد تشــريعات لضــمان تــوافر تلــك تلــك املــواد، مبــا يكفــل تــوا

  .األدوية لعالج اآلالم
ورحب بعض املـتكلّمني باالسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه اهليئـة بـأن السياسـات املفرطـة            -١٢٢

التقييد تتناقض مع أحد مبادئ املعاهدات الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، وهـو أن االسـتعمال الطـيب       
أمهية حامسة يف عـالج اآلالم، وأنـه جيـب اختـاذ تـدابري وافيـة لضـمان تـوافر تلـك           للمخدرات ذو

وشجعت اهليئة ومكتب املخدرات واجلرمية على مساعدة الدول على اختاذ تدابري تنظيمية  .املواد
  .ملنع التسريب دون إعاقة إمكانية احلصول على العقاقري الالزمة لالستعماالت الطبية

ــد الع  - ١٢٣ ــة      وأكّـ ــة ملراقبـ ــات الدوليـ ــمام إىل االتفاقيـ ــة االنضـ ــدداً أمهيـ ــثّلني جمـ ــن املمـ ــد مـ ديـ
  .وأثنوا على اهليئة ملا تبذله من جهود حلفز االنضمام العاملي إىل تلك االتفاقيات .املخدرات

وأعرب اثنـان مـن املـتكلّمني عـن حتفّظـات حكومتيهمـا علـى مـا ورد يف تقريـر اهليئـة             -١٢٤
ات بشـأن مـا جيـري اختـاذه يف بلـديهما مـن تـدابري إلباحـة حيـازة املـواد           من تعليق ٢٠٠٩لعام 

وأوضـح املتكلّمـان للهيئـة اإلطـار      .اخلاضعة للمراقبة ألغـراض االسـتعمال الشخصـي دون إذن   
ورحبـت   .الذي جيري اختاذ تلك التدابري فيه، واقترحا تعزيز احلوار بني اهليئة والدول األعضـاء 

  .تراحرئيسة اهليئة بذلك االق
ورحب أحد املتكلّمني بالبعثات القُطرية اليت تضطلع ا اهليئة، باعتبارهـا فرصـةً هامـةً      -١٢٥

 .لتبادل املعلومات بشـأن املسـائل املتعلقـة بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدرات         
را اهليئـة عقـب   وأبلغ ذلك املتكلّم اللجنة باخلطوات اليت اتخذت لتنفيذ التوصـيات الـيت أصـد   
  .بعثتها إىل بلده، مبا فيها إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات وفريق عامل وطين

وأبلــغ عــدة ممــثّلني اللجنــة مبــا حتقَّــق مــن إجنــازات ملحوظــة يف التصــدي ملســألة االجتــار     -١٢٦
 .باملخدرات، مثل اتباع استراتيجيات خلفض عرض وطلب املخدرات غري املشروعني يف بلدام

  .وذكر بعضهم أن اتباع تلك االستراتيجيات أدى إىل ضبط كميات كبرية من املخدرات
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وشدد بعض املتكلّمني علـى أن الشـراكة بـني احلكومـة واتمـع املـدين عنصـر حيـوي           -١٢٧
  .يساعد على ضمان كفاءة استخدام املوارد وفعالية أنشطة مراقبة املخدرات

يـربم باسـتخدام    م اهليئـة يف قلقهـا مـن تزايـد عـدد مـا      وأعرب عدة ممثّلني عن مشاطر  -١٢٨
تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت مـن صـفقات غـري مشـروعة تتعلـق مبـواد خاضـعة للمراقبـة           

املبـادئ التوجيهيـة للحكومـات بشـأن     وأعرب املمثّلون عن تقديرهم إلصدار املنشـور   .الدولية
ــة غــري       ــة الدولي ــواد اخلاضــعة للمراقب ــع امل ــع بي ــت  من 117(،املشــروع عــرب اإلنترن

ــاره أداة  )١١٧ باعتب
وأُبلغـت   .ملساعدة احلكومات على اختاذ تدابري رقابية ملعاجلـة تلـك املشـكلة مبزيـد مـن الفعاليـة      

اللجنة بأن إحدى احلكومات اختذت بالفعـل تـدابري ملكافحـة ذلـك البيـع غـري املشـروع، وبـأن         
  .املواقع الشبكية املشبوهةتلك التدابري مشلت استخدام نظام إنذار مبكّر لرصد 

    
من اتفاقية األمم  ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   - ٣  

    ١٩٨٨املتحدة ملكافحة االتجار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 
عـن تنفيـذ املـادة     ٢٠٠٩لعـام   قدمت رئيسة اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات تقريـر اهليئـة     -١٢٩
، واسترعت انتباه اللجنة إىل ما حقّقته املبادرتـان  (E/INCB/2009/4) ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢

مـن إجنـازات، مثـل مسـاعدة احلكومـات علـى       " مشـروع الـتالحم  "و" مشـروع بريـزم  "الدوليتان 
صنع املخدرات غري املشروعة، زيادة فعاليتها يف رصد الصفقات املريبة املتعلقة مبواد تستخدم يف 

حكومـة   ١٢٠وذكرت الرئيسـة أن أكثـر مـن     .وعلى استبانة اجتاهات االتجار وكشف شبكاته
، بتقديرات الحتياجاا املشروعة من سالئف املنشطات ٤٩/٣زودت اهليئة، عمالً بقرار اللجنة 

مشـجعة يف رصـد شـحنات     مـن نتـائج إجيابيـة   " مشـروع الـتالحم  "ونظراً ملا حقّقـه   .األمفيتامينية
أيدريد اخلل يف آسيا، حثّـت الرئيسـةُ احلكومـات علـى االسـتفادة مـن تلـك التجربـة يف صـوغ          
اســتراتيجيات مشــاة مــن أجــل مكافحــة تســريب املــواد الكيميائيــة الــيت تســتخدم يف صــنع           

 وشــددت الرئيســة علــى أمهيــة إقامــة تعــاون بــني احلكومــات    .الكوكــايني بصــفة غــري مشــروعة 
ــع احلكومــات إىل االســتفادة مــن املنشــور      ــة الســالئف، ودعــت مجي ــادئ والصــناعة يف مراقب املب

118(.التوجيهية بشأن صوغ مدونة طوعية ختص املمارسات يف الصناعة الكيميائية

١١٨(   
من اتفاقيـة سـنة    ١٢عن تنفيذ املادة  ٢٠٠٩وهنأ العديد من املمثّلني اهليئةَ على تقريرها لعام   - ١٣٠
  .لذي اعتربوه أداة عملية قيمة ملساعدة احلكومات على منع تسريب السالئف الكيميائية، ا١٩٨٨

                                                           
  .A.09.XI.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١١٧(
  .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١١٨(
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وأعـرب عــدة ممــثّلني عــن تأييـدهم القــوي لتوصــية اهليئــة بنقـل محــض فينيــل اخلــل مــن      -١٣١
ــة ســنة    ــاين إىل اجلــدول األول التفاقي ــة    .١٩٨٨اجلــدول الث ــتكلّمني توصــية اهليئ ــد عــدة م وأي

  .نية بالسافرول لنفس التدابري الرقابية املفروضة على السافرولبإخضاع الزيوت الغ
وأُعرب عن التقدير ملا تقوم به اهليئة من دور حيوي بصفتها جهـة التنسـيق العامليـة يف      -١٣٢
وأبـدى املتكلّمـون تأييـدهم ملشـروع بريـزم، وهـو        ."مشروع التالحم"و" مشروع بريزم"إطار 

تصـدي لتسـريب املـواد الكيميائيـة املسـتخدمة يف صـنع املنشـطات        املبادرة الدولية الراميـة إىل ال 
ــة      ــة بصــفة غــري مشــروعة، ونوهــوا بأنــه ميكــن اســتخدامه كمكمــل للتــدابري الرقابي األمفيتاميني

وأبلغ عدة ممثلّني اللجنةَ مبا تحقَّق من نتـائج هامـة يف كشـف الشـحنات املريبـة مـن        .املوجودة
ــة  ــدرين والســودوإيفيدرين  املستحضــرات الصــيدلية احملتوي وفيمــا يتعلــق مبشــروع   .علــى اإليفي

الــتالحم، وهــو املبــادرة الدوليــة للتصــدي لتســريب الكيماويــات املســتخدمة يف صــنع اهلريويــن  
بصورة غري مشروعة، رحب املتكلّمون بتوصية اهليئـة الداعيـة إىل إعـداد اسـتراتيجيات مشـاة      

املستخدمة يف صنع الكوكايني بصفة غـري مشـروعة   من أجل مكافحة تسريب املواد الكيميائية 
وأعرب املمثّلون عن استعداد حكومـام ملواصـلة دعـم تلـك املبـادرات يف       .وأبدوا تأييدهم هلا

وأبلــغ أحــد  .تعــاون وثيــق مــع حكومــات البلــدان املعنيــة، وخصوصــاً بلــدان أمريكــا الالتينيــة   
بوطات املستحضـرات الصـيدلية احملتويـة علــى    املمـثّلني اللجنـةَ عـن الزيـادة املـثرية للقلـق يف مضـ       

ودعـا ذلـك املمثّـل     .السودوإيفيدرين اليت تستخدم يف صـنع امليثامفيتـامني بصـفة غـري مشـروعة     
اهليئــة إىل مواصــلة رصــد ريــب املستحضــرات الصــيدلية احملتويــة علــى الســودوإيفيدرين وإىل    

  .استكشاف تدابري ملكافحة تسريب تلك املستحضرات
عــرب العديــد مــن املمــثّلني عــن تأييــدهم لتوصــية اهليئــة الداعيــة إىل اســتخدام نظــام   وأ  -١٣٣

، وهـو النظـام اخلـاص    (PEN Online)اإلشعارات السابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب املباشـر     
ــت     ــادل اإلشــعارات الســابقة للتصــدير عــرب اإلنترن ــام كــأداة أساســية     .بتب ــذلك النظ وأُشــيد ب

  .تبادل املعلومات بني احلكومات املصدرة واحلكومات املستوردةوكسبيل ناجع للغاية ل
وأعرب بعض املتكلّمني عن قلقهـم بشـأن اسـتمرار تسـريب أيدريـد اخلـل واالتجـار          -١٣٤

به، وسلطوا الضوء على اإلجراءات املتخـذة ملعاجلـة هـاتني املشـكلتني، وكـذلك مـا حتقَّـق مـن         
  .اخللإجنازات هامة يف منع تسريب أيدريد 

وأشار عدد من املمثّلني إىل ضرورة التحلّـي باليقظـة فيمـا يتعلـق بـاملواد غـري اخلاضـعة          -١٣٥
وأبلغ بعض املمثّلني اللجنةَ مبا جيري اختاذه حالياً من تدابري ملراقبـة هـذه املـواد     .للمراقبة الدولية

  .على الصعيد الوطين
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    ات العقلية لألغراض الطبية والعلميةالتعاون الدويل لضمان توافر املخدرات واملؤثر  - ٤  
رحب عدة متكلّمني بأن اللجنة أدرجـت يف جـدول أعماهلـا يف السـنتني املاضـيتني بنـداً         -١٣٦

ــه   ــاً عنوان ــة      "فرعي ــة لألغــراض الطبي ــؤثرات العقلي ــوافر املخــدرات وامل ــدويل لضــمان ت ــاون ال التع
قبـة املخـدرات هـو ضـمان تـوافر تلـك       وذُكر أن أحد أغـراض االتفاقيـات الدوليـة ملرا    ."والعلمية

ــز صــحته      ــاة اإلنســان وتعزي ــواد لالســتعمال املشــروع، مــن أجــل ختفيــف معان وأشــار عــدة   .امل
متكلّمني، مع التقدير، إىل ما تقوم به اهليئة ومنظمة الصحة العامليـة ومكتـب املخـدرات واجلرميـة     

ستخدوأشـري   .م يف األغراض الطبية والعلميةمن أعمال لتعزيز توافر املواد اخلاضعة للمراقبة اليت ت
فمـن تلـك األسـباب افتقـار     : إىل وجود أسباب عديدة لعدم توافر تلك املواد يف كثري من البلدان

مهنيي الرعاية الصحية إىل التدريب أو املعرفة، ويف بعض األحيان وجود تصورات خاطئة بشأن 
وشـجع عـدة مـتكلّمني     .حتـد مـن توافرهـا    وصف هذه املواد، والضوابط التشريعية والرقابية الـيت 

  .احلكومات على زيادة وعي مهنيي الرعاية الصحية بتلك املشاكل
وذكر املمثّلون ما جيـري القيـام بـه مـن عمـل جيـد كجـزء مـن برنـامج احلصـول علـى              -١٣٧

 .العالجات اخلاضعة للمراقبة، الـذي أعـدت إطـاره منظمـة الصـحة العامليـة بالتعـاون مـع اهليئـة         
ــامج   وأشــري إىل أن معظــم اســتعمال املخــدرات   .وشــجعت احلكومــات علــى دعــم ذلــك الربن

وهلـذا   .املشروع يف ختفيف اآلالم املعتدلة والشديدة حيدث يف عدد قليـل وحسـب مـن البلـدان    
السبب شجعت احلكومات على استعراض احتياجاا الوطنية وعلى تنفيذ تدابري لضـمان عـدم   

وذُكر أن تيسر احلصـول علـى املخـدرات املسـتخدمة      .د إالّ يف تسكني األملاستعمال تلك املوا
  .يف تسكني األمل يعترب حقاً أساسياً للمرضى

وشجع أحد املتكلّمني مكتب املخدرات واجلرمية على مجع وحتليـل القـوانني واللـوائح      -١٣٨
فــل تــوافر املــواد الوطنيــة للتعــرف علــى تلــك الــيت جتعــل مــن الصــعب علــى احلكومــات أن تك  

وشـجع املـتكلّم نفسـه املكتـب علـى دراسـة        .اخلاضعة للمراقبة لتلبية األغراض الطبيـة والعلميـة  
القــوانني النموذجيــة املتعلقــة مبســائل مراقبــة املخــدرات لضــمان أن تــوفر تلــك القــوانني مبــادئ 

وذَكَّــر  .توجيهيــة مناســبة لــتمكني احلكومــات مــن ضــمان إمكانيــة احلصــول علــى تلــك املــواد 
متكلّم آخر الدول األعضاء بأن عليها أن تبلغ اهليئة باحتياجاا املشروعة من املخـدرات لتلبيـة   
ــة والعلميــة وعــن اســتعماالا املشــروعة لتلــك املــواد، وكــذلك عــن احلــاالت       األغــراض الطبي

  .املتعلقة بتسريب تلك املخدرات
بتزايد تسريب املستحضـرات الصـيدلية    وأشار بعض املتكلّمني إىل أن املشاكل املتعلقة  -١٣٩

وإساءة استعماهلا ينبغي أن تعالَج دون أن تؤثِّر سلباً على تـوافر تلـك املستحضـرات لألغـراض     
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وقال أحـد املـتكلمني إن تعـاطي املخـدرات الـيت تصـرف بوصـفات طبيـة هـو           .الطبية والعلمية
النامجة عن تناول جرعـات   مشكلة خطرية ومتنامية يف بلده، حيث فاق عدد الوفيات العرضية

مفرطــة مــن تلــك املخــدرات عــدد الوفيــات النامجــة عــن تنــاول جرعــات مفرطــة مــن اهلريويــن  
وذكــر عــدد مــن املــتكلّمني أن مشــكلة املستحضــرات الصــيدلية حتتــاج إىل    .والكوكــايني معــا

جعـل تلـك   العالج، وأن إجياد حلّ لتلك املشكلة ينبغي أن يتم بالتوازي مع اجلهود الرامية إىل 
  .املستحضرات متاحة لألغراض الطبية والعلمية

    
    املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  - ٥  

ســلَّط مــدير شــعبة حتليــل السياســات والشــؤون العامــة الضــوء علــى املســائل املتصــلة       -١٤٠
املخــدرات واجلرميــة  حبقــوق اإلنســان والــواردة يف تقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنشــطة مكتــب  

(E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3)    ــة ــذي املعنون ــدير التنفي ــذكّرة امل ــة املخــدرات  "ويف م مراقب
ــة   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان   : ومن -E/CN.7/2010/CRP.6)" رؤي

E/CN.15/2010/CRP.1).  
ملـدير التنفيـذي ومذكّرتـه، باعتبـاره     ورحب أحد املتكلّمني باالقتراح الوارد يف تقرير ا  -١٤١

خطوة أوىل صوب االنتقال من االلتزام حبقـوق اإلنسـان إىل حتقيـق ذلـك االلتـزام حتقيقـا تامـا،        
وشدد على ضرورة أن تعاود اللجنة يف دوراا حبث مسـألة حقـوق اإلنسـان مـرة بعـد أخـرى       

  .يف سياق مراقبة املخدرات
دير التنفيذي فاسترعت االنتباه إىل اقتـراح يتعلـق بتقيـيم    وأشارت متكلمة إىل تقرير امل  -١٤٢

واعترفت مبا يـوفّره الـدعم املقـدم مـن مكتـب املخـدرات        .نوعية أداء خمتربات حتليل املخدرات
واجلرمية من تأثري إجيايب على مسـائل ضـمان النوعيـة علـى الصـعيد الـدويل، مـن حيـث حتسـني          

ــة وأداء خمتــربات املخــدرات علــى نطــاق   ــة     نوعي ــا للعمليــات التعاوني العــامل، وشــددت علــى م
الدوليــة، الــيت هــي خمطــط الختبــار القــدرة املهنيــة وضــعه املكتــب، مــن أمهيــة يف إتاحــة التقيــيم  

وأعربت عـن تأييـدها التـام ملـا يقـوم بـه املكتـب مـن عمـل يف           .السري لنتائج حتاليل املختربات
ترتبــة علــى مواصــلة خدماتــه مــن أجــل كفالــة جمــال ضــمان النوعيــة، وســلَّمت باآلثــار املاليــة امل

ودعــت اتمــع الــدويل إىل البــت يف  .اســتدامة برنــامج ضــمان النوعيــة ومنــوه واكتفــاءه الــذايت 
  .أفضل السبل لتقدمي الدعم إىل املكتب يف ذلك املسعى، يف شكل موارد مالية وخربات فنية
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نيـة االرـان مبـواد غـري خاضـعة      وأعرب أحد املـتكلمني عـن القلـق بشـأن ازديـاد إمكا       -١٤٣
للمراقبة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، واقتـرح أن تشـجع اهليئـة منظمـة الصـحة      

  .العاملية على العمل الفعال على منع هذه االجتاهات اجلديدة
وأعرب متكلّم آخر عن القلق بشأن املوارد الالزمـة ملواصـلة وتوسـيع اخلـدمات املتاحـة        -١٤٤

وطُلـب إىل األمانـة أن حتيـل االقتراحـات املقدمـة ـذا        .دول األعضـاء يف جمـال ضـمان النوعيـة    لل
ودعا متكلّم آخـر مكتـب املخـدرات واجلرميـة      .الصدد إىل الدول األعضاء للمزيد من النظر فيها

طاتإىل النظر يف إمكانية التعاون يف مسائل النوعية مع خمتربات الوكالة الدولية ملكافحة املنش.  
    

    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  
، قـررت  ١٩٨٨مـن اتفاقيـة سـنة     ١٢من املادة  ٥بناًء على توصية اهليئة، ووفقاً للفقرة   -١٤٥

صـوتاً دون مقابـل    ٤٤، وبأغلبيـة  ٢٠١٠مـارس  /آذار ٨اللجنة يف جلسـتها الثانيـة، املعقـودة يف    
اجلدول الثاين إىل اجلدول األول التفاقيـة   ودون امتناع عن التصويت، نقل محض فينيل اخلل من

  ).٥٣/١لالطالع على نص القرار، انظر الفصل األول، الباب جيم، املقرر ( .١٩٨٨سنة 
مــارس، اعتمــدت اللجنــة مشــروع قــرار /آذار ١٢، املعقــودة يف العاشــرةيف جلســتها و  -١٤٦
 )ة عـن االحتـاد األورويب  نيابـ (سـبانيا  إمقـدم مـن األرجنـتني و    )E/CN.7/2010/L.6/Rev.1( مـنقح 

ســـتراليا وإســـرائيل وأوروغـــواي وبـــريو وشـــيلي وكنـــدا واملكســـيك والنـــرويج ونيوزيلنـــدا   أو
لالطــالع علــى الــنص، انظــر الفصــل األول، البــاب   ( .واليابــان األمريكيــة والواليــات املتحــدة

ا بشـأن  وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار املـنقح، تـال ممثـل عـن األمانـة بيانـ          ) .٥٣/٤جيم، القرار 
 ).لالطالع على النص، انظر املرفق السادس( .القرار اعتماد اآلثار املالية املترتبة على

) E/CN.7/2010/L.9/Rev.1( ويف اجللسـة نفســها، اعتمــدت اللجنــة مشــروع قــرار مــنقح   -١٤٧
املكسـيك  وكنـدا  وكرواتيـا و وصـربيا  ) نيابـة عـن االحتـاد األورويب   (سبانيا إمقدم من األرجنتني و

لالطــالع علــى الــنص، انظــر الفصــل األول، ( .اليابــانو األمريكيــة نــرويج والواليــات املتحــدةوال
وقبل اعتماد مشروع القرار املنقح، تال ممثل عن األمانة العامـة بيانـا   ) .٥٣/٧الباب جيم، القرار 

 ).علالطالع على النص، انظر املرفق الساب( .اعتماد القراربشأن اآلثار املالية املترتبة على 

 )E/CN.7/2010/L.16/Rev.1( ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مشـروع قـرار مـنقح      -١٤٨
 البـاب لالطـالع علـى الـنص، انظـر الفصـل األول،      ( .فرنسـا واهلنـد  ومقدم مـن االحتـاد الروسـي    

 ).٥٣/١٢القرار  ،جيم
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) E/CN.7/2010/L.18/Rev.1( ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مشـروع قـرار مـنقح      -١٤٩
والواليـات  ) والكاريبــي أمريكا الالتينية  دولبالنيابة عن جمموعة (كوستاريكا ومقدم من فرنسا 

وقبـل اعتمـاد   ) .٥٣/١٤لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب جـيم، القـرار   (املتحدة 
 اعتمـاد القـرار  بشـأن اآلثـار املاليـة املترتبـة علـى       اممثل عـن األمانـة بيانـ   تال مشروع القرار املنقح، 

 ).لالطالع على النص، انظر املرفق الثامن(

مقدم من  )E/CN.7/2010/L.19( ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع قرار  - ١٥٠
والسودان  وتايلندبريو و) نيابة عن االحتاد األورويب(سبانيا إو األرجنتنيواالحتاد الروسي 

 النرويج والواليات املتحدةو املكسيكوكولومبيا وكندا و) البوليفارية -مجهورية ( زويالـوفن
  ).٥٣/١٥القرار  ،جيم البابلالطالع على النص، انظر الفصل األول، ( .اليابانو األمريكية
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      الفصل التاسع
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتب     

يم ذلك الربنامج ودور األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وتدع
جلنة املخدرات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك مسائل الشؤون 

   اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
، يف البنــد ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢املعقــودة يف  ،نظــرت اللجنــة، يف جلســتها التاســعة   -١٥١
  :الذي نصه كما يليمن جدول األعمال،  ١٠

بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتب األمم املتحـدة  تقدمي توجيهات "  
املعين باملخدرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخدرات بصـفتها هيئتـه   

  :اإلدارية، مبا يف ذلك مسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
 باملخـدرات واجلرميـة والتوجيهـات    عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين    )أ("      

  بشأن السياسة العامة املقدمة له؛
دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب         )ب("      

  :األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ــين         ‘١‘"     ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــابع ملكتـ ــدرات التـ ــامج املخـ ــدعيم برنـ تـ

  مية؛باملخدرات واجلر
  ".مسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  ‘٢‘"    
  :وكان معروضا على اللجنة للنظر يف هذا البند ما يلي  -١٥٢

أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  تقريــر املــدير التنفيــذي عــن   )أ(  
  ؛)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3( واجلرمية
ــدير ا   )ب(   ــر املـ ــن  تقريـ ــذي عـ ــار    لتنفيـ ــى اإلطـ ــا علـ ــزم إدخاهلـ ــيت يلـ ــيريات الـ التغـ

االســتراتيجي وآثارهــا علــى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وعلــى توزيــع     
لربنامج العمـل، وإنشـاء وحـدة التقيـيم املسـتقل وإمكانيـة اسـتدامة         املوارد على الربامج الفرعية

 ؛)E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13( وحدة التخطيط االستراتيجي
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عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح        مذكّرة من األمانة عن   )ج(  
 واجلرمية ووضـعه املـايل   العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

)E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16(؛  
ــام عــن     )د(   ــرة الســنتني  اإلطــار االســ مــذكرة مــن األمــني الع ــرح لفت تراتيجي املقت
٢٠١٣-٢٠١٢ )E/CN.7/2010/17(؛  

املراقبــة الدوليــة للمخــدرات ومنــع اجلرميــة واإلرهــاب والعدالــة ، ١٣الربنــامج   )ه(  
  ؛)A/65/6 (Prog.13)( ٢٠١٣-٢٠١٢فترة لاإلطار االستراتيجي املقترح ل، من اجلنائية

مـم املتحـدة املعـين باملخـدرات     مذكرة من األمانة عن الوضع املـايل ملكتـب األ    )و(  
  .)E/CN.7/2010/CRP.7(واجلرمية 
 اعرضـ املخـدرات واجلرميـة   العمليات يف مكتب شعبة نائب املدير التنفيذي ومدير  وقدم  -١٥٣

أيضا مدير شعبة حتليـل السياسـات والشـؤون     وألقى كلمة .ةالبصري ةالسمعيبالوسائل  ااستهاللي
ــيس وألقــى  .العامــة ــة الرئ ــة   ةكلمــلجن ــد والي ــق العامــل   الرئيســني املشــاركني بشــأن جتدي للفري

احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب املخــدرات واجلرميــة  
 ،ألبانيــا ونيابــة عــن االحتــاد األورويب   (ســبانيا إوأدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن     .ووضــعه املــايل 

ــا ،والبوســنة واهلرســك وإيســلندا،  ــل األســود وا ،وتركي ــدونيا اليوغوســالفية   و ،جلب ــة مق مجهوري
ــا ،وصــربيا ســابقا، ــر و، )والنــرويج ،وكرواتي ، والصــني، )والصــني ٧٧ـباســم جمموعــة الــ (اجلزائ

النـرويج والفلـبني    كل مـن عن  وناملراقبوألقى كلمة أيضا  .وأملانيا ،الواليات املتحدة األمريكيةو
 .السويدو واليابان) والكاريبـي التينيةأمريكا ال دولنيابة عن جمموعة (وكوستاريكا 

    
   املداوالت  -ألف  

 أداء مكتــب  ة الــيت أدىل ــا، الضــوء علــى    قدمــ امليف  ،نائــب املــدير التنفيــذي    ســلط  -١٥٤
 .العاليـة الـيت مل يسـبق هلـا مثـل      لتنفيـذ ا معـدالت  وال سيما، ٢٠٠٩يف عام  املخدرات واجلرمية

النـهج القـائم   االبتعـاد عـن   وعية للمكتـب،  يضاة وموبرامج إقليمي صوغكما قدم حملة عامة عن 
قائم على الـربامج، وإعـادة تنظـيم شـعبة العمليـات وشـعبة شـؤون        اللنهج ا على املشاريع باجتاه

-٢٠١٢نائــب املــدير التنفيــذي إىل اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح للفتــرة   وأشــار  .املعاهــدات
ساســـي واإلداري لتخطــيط الـــربامج   األنيلنظــام وذكّــر بــأن اللجنـــة مــدعوة، وفقـــا ل    ٢٠١٣

ــيم      ــاليب التقيـ ــذ وأسـ ــة التنفيـ ــة ومراقبـ ــة للميزانيـ ــب الربناجميـ إىل ، )ST/SGB/2000/8( واجلوانـ
املراقبـة الدوليـة للمخـدرات    ، ١٣ للربنـامج  املقترحـة لفتـرة السـنتني   الربناجميـة  اخلطـة   استعراض
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وقُـدمت حملـة عامـة     .إىل األمني العـام  اوتقدمي تعليقا ومنع اجلرمية واإلرهاب والعدالة اجلنائية،
 .موجزة عن الوضع املايل للمكتب

، يف حني شهد املكتـب منـوا كـبريا يف    بأنهلدول األعضاء ار نائب املدير التنفيذي وذكَّ  -١٥٥
مليـون   ٢٤٥ أكثـر مـن  إىل  ٢٠٠٣مليون دوالر يف عـام   ٦٤من ( املخصصة الغرضتربعات ال

مــن لمكتــب املبلــغ املخصــص ل وشــكَّلت العامــة الغــرض، ، تقلصــت اإليــرادا)٢٠٠٨يف عــام 
وأكـد نائــب   .مـن إمجــايل متويـل املكتـب    يف املائـة  ١٠أقــل مـن  املتحـدة  امليزانيـة العاديـة لألمـم    

كتـب  امل أرغـم  ٢٠٠٩يف عـام  الغـرض  العامـة   اإليراداتأن االخنفاض يف جمددا املدير التنفيذي 
 وأدى ذلـك إىل الغـرض،   ةوارد العامـ املـ  مولـة مـن  اـاالت امل  يف هائلـة ختفيضـات   إجـراء  علـى 

ــة وظيفــة  ٢٩إلغــاء  ــوارد ممول ــل احلــايل   وشــدد علــى  .الغــرض العامــة مــن امل أن منــوذج التموي
أعربت اجلمعيـة العامـة    ،للمرة األوىل يف تاريخ املكتب ،إىل أنه وأشار مستداما، ليسلمكتب ل

عـن قلقهـا بشـأن     ٢٠١١-٢٠١٠تـرة السـنتني   اعتماد امليزانية الربناجميـة لألمـم املتحـدة لف    عند
إىل األمـني العـام أن يقـدم مقترحـات يف امليزانيـة الربناجميـة        تلمكتب وطلبـ لاملايل العام  الوضع

مكتــب لتنفيــذ واليتــه للمــوارد كافيــة تــوافر  تضــمن ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحــة لفتــرة الســنتني 
ــة العامــة قــرار( ــالنظر إىل ت .)٨٥الفقــرة ، ٦٤/٢٤٣ اجلمعي يف آخــر  وقــع حــدوث ختفــيض وب

ما مل تتخـذ إجـراءات    هعلى أننائب املدير التنفيذ شدد  ،٢٠١٠يف عام األموال العامة الغرض 
، التخفيضــاتمزيــد مــن  إجــراءســيتعني علــى املكتــب ف هــذا اــالخنفــاض يف الا اســتمرارملنـع  
 .هام املوكلة إليهقدرة املكتب على االضطالع بامل يفكبري  تأثريالذي سيكون له بدوره  األمر

 معـن تقـديره   واوأعربـ  واإلقليمية،عية يضاواملربامج ال بصوغ املتكلمنيورحب عدد من   -١٥٦
إعادة تنظيم شعبة بأيضا املتكلمون ورحب  .للتغيري وحتسني الكفاءة باعتبارها حمفزاهلذه املبادرة 

التنفيذي عن التغيريات الـيت  تقرير املدير  ، على النحو املبني يفالعمليات وشعبة شؤون املعاهدات
كتـب وعلـى توزيـع املـوارد علـى الـربامج       املاالستراتيجي وآثارهـا علـى    يلزم إدخاهلا على اإلطار
وإمكانية اسـتدامة وحـدة التخطـيط     ،إنشاء وحدة التقييم املستقلإعادة الفرعية لربنامج العمل، و

بـــأن تنفيـــذ الـــربامج   رأي عـــرب عـــنوأُ .)E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13( االســـتراتيجي
 .لمكتبل يخطوة كبرية حنو حتسني الوضع التمويل يشكلاملواضيعية واإلقليمية 

١٥٧-  اإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف تعزيـز     وعلـى أمهيـة التقيـيم     املـتكلمني د عـدد مـن   وشد
وحــدة التخطــيط االســتراتيجي    تكــوناحلاجــة إىل ضــمان أن  علــى ، وتــهأداء املكتــب وفعالي

ــيم املســتقل عــاملتني   وو ــل مــلء  البحــدة التقي ــةكامــل قب ــيس وظيف ــل   رئ ــرع البحــوث وحتلي ف
وأشـــار  .٢٠٠٩يف عـــام  نقـــص األمـــوال العامـــة الغـــرضبســـبب  جمـــدت السياســـات، الـــيت
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ــ ــدم  احلاجــة إىلن أيضــا إىل واملتكلم ــا دعمــ أن تق ــصــرحيا و ااإلدارة العلي ــيم   اقوي ــادرة التقي ملب
 .جالنتائ لىالقائمة عاإلدارة  ومبادرة

الغــرض، العامــة  األمــوالقلــق بشــأن االخنفــاض يف الوأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن   -١٥٨
 األمــوالأن  وذُكــر .للمكتـب  هـو أمــر حاسـم األمهيــة  فعــال  يهيكــل متـويل وجـود  بــأن  واوأقـر 

أكثـر تنوعـا    وأنه تلزم مـوارد  ؛على عدد حمدود من املاحنني اعتمادا مفرطاتعتمد الغرض العامة 
األمل يف أن يسـاعد التحـرك    عن وأعرب العديد من املتكلمني .لتنبؤ ال فقات أكثر قابليةتدو

 علـى  ،مبتكـرة  يـة حلـول متويل  إجيـاد  حولواملناقشة املستمرة  ،حنو الربامج املواضيعية واإلقليمية
ــدول األعضــاء بشــأن  إىل ااملشــورة  أن يقــدماملكتــب إىل لــب طُو .حتســني الوضــع التمــويلي  ل

تربعـات  دمج بـ  مثال ذلكوبتكرة تطبيقا عمليا، امل يةتمويلاللول تطبيق احل ا ميكناليت ة كيفيال
ودعــا بعـض املــتكلمني أيضــا إىل   .املخصصـة  التربعــاتالعامــة الغـرض مــع غريهـا مــن    األمـوال 

هــذه  إىل أنوأشــار عــدد مــن املــتكلمني  .الغــرض زيــادة الشــفافية يف اســتخدام األمــوال العامــة
 .غي تناوهلا باملزيد من املناقشة مع الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويلينباألفكار 

وأشار العديد من املتكلمني إىل تطبيق رسوم تكاليف الدعم الربناجمي، وحثوا املكتـب    -١٥٩
ويف هـذا   .على السعي إىل تطبيق معدالت أعلى وعلى تطبيق معايري شفافة يف حتديد املعـدالت 

والصني األمانـة علـى تطبيـق املعـدل      ٧٧م الذي حتدث نيابة عن جمموعة الـالصدد، حث املتكل
وردا على ذلـك، أُبلغـت اللجنـة بـأن املكتـب يسـعى إىل تطبيـق         .باتساق يف املائة ١٣القياسي 

املعدل القياسي لرسوم تكاليف الدعم الربناجمي ولكن املكتـب مقيـد باالتفاقـات الـيت توصـلت      
 .احنني معينني يف هذا الصددإليها األمم املتحدة مع م

وقال ممثل لألمانة إن أي معلومات عن استخدام األمـوال العامـة الغـرض ميكـن أن تقـدم إىل        - ١٦٠
 .٢٠١١- ٢٠١٠الدول األعضاء بناء على طلبها، وأشار إىل ميزانية املكتب املوحدة لفترة السنتني 

وحـدة تقيـيم   وجـود  وقـالوا إن   .املسـتقل وأكّد املتكلمـون جمـددا أمهيـة وحـدة التقيـيم        -١٦١
إىل زيـادة   وسـيؤدي أولويـة عاليـة    ثـل ميمستقلة من الناحيـة العملياتيـة ومسـتدامة وفعالـة     تكون 

ويف  .ورأوا أن مســأليت اإلدارة والتمويــل مترابطتـان ترابطــا وثيقــا  .الشـفافية يف جمــال احلوكمـة  
ىل وحـدة التقيـيم املسـتقل أو    هذا الصـدد، أُبلغـت اللجنـة بـأن أي مـوارد عامـة الغـرض تنقـل إ        

وحدة التخطيط االستراتيجي سيتعني أن تؤخذ من جهات أخرى يف املكتـب متـول حاليـا مـن     
 .املوارد العامة الغرض، مثل مناصب املمثلني يف املكاتب امليدانية

والتمويــل،  املعــين باحلوكمــةالفريــق العامــل  تأييــدهم ألعمــالوأعــرب املتكلمــون عــن   -١٦٢
ــة    يــوفر  أنــهإىل  واوأشــار  .منــربا للحــوار بــني الــدول األعضــاء، وبــني الــدول األعضــاء واألمان
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جلنـة  الفريق العامل دورا يف حتسني التنسيق بـني  يؤدي أعرب أحد املتكلمني عن األمل يف أن و
 .يف املستقبل املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

عاهـدات ضـرورية لتـوفري الـدعم الـذي حتتاجـه       وذكر أحد املمثلني أن شـعبة شـؤون امل    -١٦٣
ــة الالزمــة وعلــى تنفيــذ       الــدول األعضــاء حاجــة ماســة، مبســاعدا علــى وضــع األطــر القانوني

وشدد أيضـا علـى أن وظيفـة املكتـب يف جمـال تنفيـذ املعاهـدات ينبغـي أن تظـل يف           .املعاهدات
 .نطاق اختصاص تلك الشعبة يف سياق اإلطار االستراتيجي املقبل

وطُلب إىل املكتب إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغـرايف وللمسـاواة بـني اجلنسـني يف       -١٦٤
 ورحـب  .تعيني املوظفني، وإبقاء سياسات التوظيف هذه يف احلسبان خالل عملية إعادة التنظـيم 

 .مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدةتطبيق أحد املتكلمني أيضا بتحرك املكتب حنو 

ــب يف شــرق           -١٦٥ ــها أنشــطة املكت ــازات الــيت حققت وســلط املتكلمــون الضــوء علــى اإلجن
وجنوب آسيا ويف أمريكا الالتينية والكاريبـي، وأعربوا عن األمـل يف أن يواصـل املكتـب، مـن     

ويف حـني رحـب أحـد     .خالل إعادة التنظـيم، تقـدمي اخلـربة واملسـاعدة التقنيـة يف هـذه املنـاطق       
اجمي وبفوائده، أشار إىل أن هذا النهج ميكـن أن يـؤدي يف جنـوب شـرق     املتكلمني بالنهج الربن

وبينمــا نبــه  .آســيا واحملــيط اهلــادئ إىل تراجــع يف األنشــطة الراميــة إىل دعــم مراقبــة املخــدرات  
املتكلم األمانـة إىل أـا ينبغـي أن تعمـل علـى ضـمان تـوازن سـليم بـني منـع اجلرميـة ومكافحـة             

اإلقليمـي لشـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ       ما للمركـز صون وتعزيز املخدرات، حث املكتب على 
 .على مراقبة املخدراتمن قدرة التابع للمكتب 

    
   اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  

، مشروع قـرار  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢، املعقودة يف العاشرةاللجنة يف جلستها  أقرت  -١٦٦
تحـدة املعـين املخـدرات واجلرميـة والتغـيريات      إعادة تنظـيم مهـام مكتـب األمـم امل    "منقح بعنوان 

 سـبانيا ، مقـدم مـن إ  )E/CN.7/2010/L.13/Rev.1" (اليت يلـزم إدخاهلـا علـى اإلطـار االسـتراتيجي     
 األمريكيـــة كنـــدا واملكســـيك والنـــرويج والواليـــات املتحـــدةو) نيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب(

لالطـالع  ( .اعتمـاد القـرار  ملاليـة املترتبـة علـى    تال ممثل عن األمانة بيانا بشأن اآلثـار ا و .واليابان
ــر    ــنص، انظ ــى ال ــقعل ــ املرف ــة أن توصــي    ) .عالتاس ــررت اللجن ــس  ويف اجللســة نفســها، ق ال

 .اجلمعيــة العامــة واالجتمــاعي باملوافقــة علــى مشــروع القــرار املــنقح لكــي تعتمــده االقتصــادي 
 ).ألف الباب ،لالطالع على النص، انظر الفصل األول(
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واليــــة نورمــــا  ،٥٢/١٣قرارهــــا ب عمــــالللجنــــة، جــــددت ا ،ويف اجللســــة نفســــها  -١٦٧
لفريـق  ل مشاركنيرئيسني بصفتهما  )إسبانيا(إغناثيو بايلينا رويز و) كوبا(شيا استينوز تغويكو

مكتـب املخــدرات   حوكمـة تحسـني  ب املعـين فتـوح العضــوية  املدائم الـ العامـل احلكـومي الـدويل    
  .للجنة الرابعة واخلمسنيانعقاد الدورة  ك حىتوذل ،املايل هواجلرمية ووضع
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    الفصل العاشر
   للجنة املخدرات الرابعة واخلمسنيجدول األعمال املؤقت للدورة     

ــة   -١٦٨ ــرت اللجنـ ــت ،نظـ ــرة، يف جلسـ ــعة والعاشـ ــود يها التاسـ ــارس /آذار ١٢يف  تنياملعقـ مـ
الرابعـة  ؤقـت للـدورة   جـدول األعمـال امل  " املعنـون ، من جـدول األعمـال   ١١، يف البند ٢٠١٠

مشــروع جــدول مــن أجــل نظرهــا يف البنــد كــان معروضــا علــى اللجنــة و ."واخلمســني للجنــة
 .)E/CN.7/2010/L.20( املوسع اللجنة األعمال املؤقت الذي أعده مكتب

ــة   وألقــى  -١٦٩ ــيس اللجن ــةرئ ــى كلمــات  .ةاســتهاللي كلم ــتني    وألق ــن األرجن ــو كــل م ممثل
 .االحتـاد الروسـي  ووأملانيا وفرنسـا وباكسـتان وكولومبيـا    ) األورويبنيابة عن االحتاد (سبانيا إو

 .)والصني ٧٧ـباسم جمموعة ال(اجلزائر واملراقبون عن املكسيك والسويد وألقى كلمات أيضا 
    

   املداوالت  -ألف  
، ٢٠١٠مـارس  /آذار ١١أفاد الرئيس بأن املكتب املوسع اتفق، يف جلسـة عقـدت يف     -١٧٠

واقتـرح   .تكون مـداوالت اللجنـة ومناقشـة مواضـيعها احملوريـة أفضـل تنظيمـا       على أنه يلزم أن 
وضع حدود زمنيـة ملـداخالت املـتكلمني رفيعـي املسـتوى خـالل اجللسـة االفتتاحيـة ويف إطـار          
كل بند على حدة مـن بنـود جـدول األعمـال، وأن خيفـض جمـددا عـدد أعضـاء فريـق املناقشـة           

ــة   املشــاركني يف مناقشــات املواضــيع احمل  ــاء أي كلمــات وطني ــة، وأن ال يســمح بإلق ــد  .وري وق
ــتكلمني رفيعــي املســتوى يف        ــذا الصــدد، أن تقتصــر كلمــات امل ــب املوســع، يف ه ــرح املكت اقت
اجللسة االفتتاحية علـى سـبع دقـائق كحـد أقصـى، وأن تقتصـر كلمـات ممثلـي اموعـات مـن           

وســع أيضــا أن كلمــات وكــان مــن رأي املكتــب امل .دقــائق ١٠أعضــاء املكتــب املوســع علــى  
الوفود يف إطار كل بند على حدة من بنود جدول األعمال ال ينبغي أن تتجاوز مخـس دقـائق،   

دقـائق وأن   ٥-٣وأن مداخالت الوفود يف مناقشات املواضيع احملوريـة ينبغـي أن تقتصـر علـى     
يع احملوريـة  تتخذ شكل مناقشة أو أسئلة أو تعليقات بشأن املسائل الـيت تتناوهلـا مناقشـة املواضـ    

ووافـق املكتـب املوسـع علـى التوصـية ـذه املبـادئ         .واملسائل اليت يتناوهلا أعضاء فريق املناقشة
 .التوجيهية إىل اللجنة للموافقة عليها

واقتـرح أحـد املـتكلمني أن تكـرس      .وأيد عدد من املتكلمني اقتراحـات املكتـب املوسـع     -١٧١
ة واخلمسـني لبنـد واحـد حمـدد مـن اإلعـالن السياسـي وخطـة         املناقشة املواضيعية يف الدورة الرابع

العمل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مشـكلة املخـدرات           
ووافـق مـتكلم آخـر علـى هـذا االقتـراح،        .العاملية، من أجل توفري ج أكثر انتظامـا هلـذه املسـألة   

 اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل لوفـاء الـدول األعضـاء        مؤكدا على املواعيد النهائيـة احملـددة يف  



 

V.10-52080 111 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

بالتزاماا املتعلقة باملراقبة الدولية للمخدرات، وعلى احلاجة إىل اإلبالغ العلين عـن التقـدم احملـرز    
واقترح عدة متكلمني أن تكون مناقشـة املواضـيع احملوريـة أكثـر      .يف الوفاء بتلك املواعيد النهائية

تكثيـف التعـاون الـدويل ملواجهـة التحـديات      "قترح أحد املـتكلمني موضـوع   وا .تفاعلية وتركيزا
 .كموضوع ممكن للمناقشة املواضيعية يف الدورة الرابعة واخلمسني" اجلديدة

ينبغـي النظـر يف   توصـيات املكتـب املوسـع،     عـالوة علـى  والحـظ أحـد املـتكلمني أنـه،       -١٧٢
، ميكـن تعـديل   وباملثـل  .دمي مشاريع القراراتجوانب أخرى، مثل الوثائق واملواعيد النهائية لتق

 .يف جدول األعمال وجعلها أكثر تركيزااملدرجة بنود ال

جـدول األعمـال    أحـد بنـود   أنـه سـيلزم تعـديل   ولفت أحد املتكلمني انتبـاه اللجنـة إىل     -١٧٣
 تعزيـز تـوفر العقـاقري املشـروعة اخلاضـعة     " املعنـون قـرار  اللجنـة مشـروع   ال عندما تعتمـد املؤقت 

للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغـراض الطبيـة والعلميـة والعمـل يف الوقـت نفسـه علـى منـع         
انظــر ( البنــد مــن جــدول األعمــال  لــذلكالعنوان املــنقح بــ، وأبلــغ اللجنــة "تســريبها وتعاطيهــا

 .)الفصل األول، الباب باء، مشروع املقرر األول

قبــل اجلــزء مــن جــدول األعمــال لــي اجلــزء العم النظــر يفوأيــد عــدة مــتكلمني فكــرة    -١٧٤
نيابــة عــن جمموعــة إقليميــة، علــى هــذا االقتــراح، علــى  حتــدث مــتكلم آخــر، ووافــق  .املعيــاري

 .عيارياملعلى الوقت املخصص للجزء خصماً أساس أن هذا التغيري لن يكون 

الرابعــة جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة  عــن موافقتــهم علــىمــتكلمني عــدة  وأعــرب  -١٧٥
 ألعمــاللتحسـني التنظـيم العـام     نيعقد مشــاورات بـني الـدورت  سـت  هعلـى أسـاس أنـ    ني،واألربعـ 
علـى جـدول األعمـال املؤقـت      حمتملـة  تتعـديال  بشـأن إدخـال  ددة احملـ قترحـات  امل أما .اللجنة

للجنـة   الرابعـة واخلمسـني  للـدورة   احملوري املواضيع واملواضيع الفرعية ملناقشة املوضوعوبشأن 
 .واخلمسني املستأنفة للجنة الثالثةدورة لل اتيف سياق التحضري اهينبغي النظر فيف
    

   اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  
، مشــروع ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢، املعقــودة يف العاشــرةيف جلســتها  ،اللجنــة أقــرت  -١٧٦

بصــيغته  ، )E/CN.7/2010/L.20( للجنــة  الرابعــة واخلمســني جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    
، نيللجنـة بـني الـدورت   ايف اجتماعات  سيوضع يف صيغته النهائيةعلى أساس أنه  ،شفويا املعدلة
 ١٧٤علــى النحــو املــبني يف الفقــرة   ســينقل اجلــزء املعيــاري مــن جــدول األعمــال املؤقــت  وأن
 وأقـرت ) .باء، مشـروع املقـرر األول   البابلالطالع على النص، انظر الفصل األول، ( .أعاله

  .أعاله ١٧٠يف الفقرة  ةصيات املكتب املوسع املبينتو أيضااللجنة 
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    الفصل احلادي عشر
   مسائل أخرى    

، يف البنــد ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢، املعقــودة يف العاشــرةيف جلســتها  ،نظــرت اللجنــة  -١٧٧
  .يف إطار هذا البند ومل تطرح أي مسائل ."مسائل أخرى"، املعنون من جدول األعمال ١٢
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    الفصل الثاين عشر
   الثالثة واخلمسنيدورا أعمال اعتماد تقرير اللجنة عن     

، يف البنــد ٢٠١٠مــارس /آذار ١٢املعقــودة يف ، العاشــرةيف جلســتها  ،نظــرت اللجنــة  -١٧٨
وعـرض   ."الثالثة واخلمسـني دورا أعمال تقرير اللجنة عن "من جدول األعمال، املعنون  ١٣

 .)Add.7إىل  Add.1و E/CN.7/2010/L.1( املقرر مشروع التقرير

، الثالثـة واخلمسـني  دورـا  بأعمال  اخلاصويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة التقرير   -١٧٩
  .بصيغته املعدلة شفويا
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    الفصل الثالث عشر
   تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية    

   املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة -ألف 
، أن تسـبق  ٢٠٠٩سـبتمرب  /أيلـول  ١١دورتني عقـد يف  قررت اللجنة، يف اجتماع بني ال -١٨٠

دورتها الثالثة واخلمسني مشاورات غري رمسية للنظر يف مشـاريع القـرارات املتاحـة قبـل الـدورة،      
 .وكذلك يف جدول األعمال املؤقت لدورا الرابعة واخلمسني واملوضوع احملوري ملناقشاا

 ٢٠١٠مـارس  /آذار ٥للـدورة، الـيت عقـدت يف     وخالل املشاورة غري الرمسية السـابقة   -١٨١
، )اجلمهوريـة التشـيكية  (وتولت رئاستها النائبة األوىل للرئيس، فريونيكـا كوشـينوفا مسيغولوفـا    

 .أجرت اللجنة استعراضاً أولياً ملشاريع القرارات اليت قُدمت قبل انعقاد الدورة
    

   افتتاح الدورة ومدا - باء 
ــا   - ١٨٢ ــة دور ــن    عقــدت اللجن ــا م ــة واخلمســني يف فيين ــارس /آذار ١٢إىل  ٨الثالث  .٢٠١٠م

وافتـتح رئـيس اللجنـة     .جلسـات للجنـة اجلامعـة    ٨جلسات عامة و ١٠وعقدت اللجنة ما جمموعه 
الدورة، ودعا املشاركني إىل التزام الصمت ملـدة دقيقـة مـن أجـل ضـحايا كـارثيت الزلـزالني اللـذين         

وألقـى كلمـات افتتاحيـة كـل مـن املـدير التنفيـذي ملكتـب          .ةضربا هاييت وشـيلي يف اآلونـة األخـري   
، وزمبـابوي  )والصـني  ٧٧نيابـة عـن جمموعـة الــ    (اجلزائر كل من املخدرات واجلرمية، واملراقبني عن 

، )نيابة عن الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أيضـا أعضـاء يف جمموعـة الـدول األفريقيـة         (
ول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أيضـا أعضـاء يف جمموعـة         نيابة عـن الـد  (ومجهورية كوريا 
، وممثـل إسـبانيا   )نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبــي (وكوستاريكا ) الدول اآلسيوية

ــة عــن االحتــاد األورويب  ( ــال،        .)نياب ــر الصــحة يف الربتغ ــب وزي ــن نائ ــى كلمــات كــل م ــا ألق كم
للمقر الرئيسـي ملكافحـة املخـدرات يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،        ومستشار الرئيس واألمني العام

ونائــب وزيــر الداخليــة املعــين مبكافحــة املخــدرات يف أفغانســتان، ومــدير مكتــب السياســة الوطنيــة  
ــة ملكافحــة املخــدرات يف االحتــاد      ــدائرة االحتادي ــة املخــدرات يف الواليــات املتحــدة، ومــدير ال ملراقب

ة الوطنيــة للتنميـة وحتقيــق حيـاة خاليــة مـن املخــدرات يف بـريو، ورئــيس     الروسـي، ورئــيس املفوضـي  
 .جهاز إنفاذ قوانني املخدرات يف نيجرييا، نيابة عن املدعي العام لالحتاد ووزير العدل يف نيجرييا

    
   احلضور - جيم 

كـل مـن أوغنـدا وبوتسـوانا      ومل حيضـر ممثلـو  (دولة عضوا يف اللجنـة   ٤٩حضر الدورة ممثلو  - ١٨٣
كما حضر الدورة مراقبون عن دول أخـرى أعضـاء يف األمـم املتحـدة ودول      .)وسوازيلند وسرياليون
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منظومة األمم املتحدة ومراقبون عـن منظمـات دوليـة حكوميـة      يف ملؤسساتغري أعضاء فيها وممثّلون 
 .E/CN.7/2010/INF.1وترِد قائمة املشاركني يف الوثيقة  .وغري حكومية ومنظمات أخرى

    
   انتخاب أعضاء املكتب - لدا 

، أن ١٩٩٩/٣٠مـــن قـــراره  الفـــرع أوالقـــرر الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف  -١٨٤
ــاراً مــن عــام     التنتخــب  ــة كــل دورة مــن دوراــا، اعتب ــة يف اي ــدورة  ٢٠٠٠لجن ــها لل ، مكتب

علـى أداء دور نشـط يف األعمـال التحضـريية ملـا تعقـده مـن اجتماعـات         ه الالحقة، وأن تشـجع 
برنامج املخدرات التابع ملكتـب املخـدرات    تزويداجتماعات بني الدورات، ليتسنى هلا وعادية 

من النظام الـداخلي   ١٦وعمال باملادة  .اتواجلرمية بتوجيهات مستمرة وفعالة يف جمال السياس
للجان الفنية التابعـة للمجلـس، يشـغل أعضـاء مكتـب اللجنـة مناصـبهم إىل حـني انتخـاب مـن           

 .، وحيق هلم أن يعاد انتخامخيلفهم

 ١٥واملـادة   ١٩٩٩/٣٠مـن قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي       للفرع أوالووفقا  -١٨٥
دورـا الثانيـة    بعـد اختتـام   ،من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس، افتتحـت اللجنـة  

 ،ا الثالثـة واخلمسـني  ، دورـ ٢٠٠٩ديسـمرب  /واخلمسني املسـتأنفة، يف الثـاين مـن كـانون األول    
ويف تلــك اجللســة، أقــرت اللجنــة انتخــاب  .هــو انتخــاب مكتبــها لتلــك الــدورة وحيــدلغــرض 
 .واملقرر ،لرئيسلالثاين والثالث  نائبنيالو ،الرئيس

 ة، تعـيني النائبـ  ٢٠١٠مـارس  /آذار ٨املعقـودة يف   ،وأقرت اللجنـة، يف جلسـتها األوىل   -١٨٦
 .للرئيس األوىل

  :يلي أعضاء مكتب اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسنيوفيما  -١٨٧
 العضو اموعة اإلقليمية املنصب
  علي أصغر سلطانيه  جمموعة الدول اآلسيوية الرئيس

 )مجهورية إيران اإلسالمية(
 مسيغولوفا كوشينوفافريونيكا جمموعة دول أوروبا الشرقية النائبة األوىل للرئيس

 )التشيكيةاجلمهورية(
  ألبريتو غروف  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى لنائب الثاين للرئيسا

 )سويسرا(
خوليو سيزار زيلنر غونسالفيس  يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب النائب الثالث للرئيس

 )الربازيل(
   ييبويهكويف إيبوليت   جمموعة الدول األفريقية املقرر

   )كوت ديفوار(
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ممثـل أسـتراليا واملراقبـون    (ئ فريق مؤلف من رؤساء اموعات اإلقليمية اخلمس أنشو  -١٨٨
نيابـة عـن   (، وممثـل إسـبانيا   )زمبابوي ومجهوريـة كوريـا، وجورجيـا وكوسـتاريكا     كل من عن

، ـدف مسـاعدة   )والصـني  ٧٧نيابـة عـن جمموعـة الــ    (، واملراقب عن اجلزائر )االحتاد األورويب
ــى معاجلــة   ــة عل ــيس اللجن ــة  رئ ــب      .املســائل التنظيمي ــع أعضــاء املكت ــق، م ــك الفري وشــكّل ذل

وأثنـاء   .١٩٩١/٣٩املنتخبني، املكتب املوسع املتوخى يف قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي  
للنظـر يف   ٢٠١٠مـارس  /آذار ١١الدورة الثالثة واخلمسني للجنـة، اجتمـع املكتـب املوسـع يف     

 .املسائل املتعلقة بتنظيم األعمال
    

   إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - هاء  
، ٢٠١٠مــارس /آذار ٨أقــرت اللجنــة بتوافــق اآلراء، يف جلســتها األوىل، املعقــودة يف   -١٨٩

ــت    ــا املؤقّ ــة أثنــاء      )E/CN.7/2010/1(جــدول أعماهل ــع يف صــيغته النهائي ضــد و ــان ق ــذي ك ، ال
وكـان   .٢٠٠٩/٢٤٨االقتصـادي واالجتمـاعي   اجتماعات بني الدورات، عمال مبقرر الـس  

 :جدول األعمال على النحو التايل

 .انتخاب أعضاء املكتب -١  

 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢  
    

   اجلزء املعياري   
طلـب علـى   اليف سياق اتباع ج متوازن بشأن خفض  :مناقشة املوضوع احملوري - ٣  

ابري الراميـة إىل إذكـاء الـوعي مبختلـف جوانـب مشـكلة       املخدرات وعرضها، التد
 :املخدرات العاملية، مبا يف ذلك حتسني فهم كيفية التصدي هلذه املشكلة

الوسـائل الفعالـة يف إذكـاء الـوعي مبخـاطر تعـاطي املخـدرات، مبـا يف           )أ(  
ذلك القنب، مع توجيه االنتبـاه بصـفة خاصـة إىل تلبيـة االحتياجـات      

 ساء والرجال والشباب واألطفال على حنو شامل؛اخلاصة بالن

التــدابري الراميــة إىل حتســني فهــم إدمــان املخــدرات باعتبــاره اضــطرابا  )ب(  
 صحيا مزمنا متعدد العوامل لكنه قابل للمعاجلة؛

 التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي؛ )ج(   
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مــن أجــل إذكــاء   أمهيــة البحــوث ومجــع البيانــات وإبالغهــا وحتليلــها    )د(   
 .الوعي مبشكلة املخدرات العاملية

ــة العمـــل بشـــأن التعـــاون الـــدويل صـــوب     -٤   ــة اإلعـــالن السياســـي وخطـ متابعـ
 .استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية

حتســني مجــع البيانــات وإبالغهــا وحتليلــها مــن أجــل رصــد تنفيــذ اإلعــالن          -٥  
أن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة  السياســي وخطــة العمــل بشــ 

  .ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
 .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات :خفض الطلب على املخدرات -٦  

 :االجتار باملخدرات وعرضها على حنو غري مشروع والتدابري ذات الصلة بذلك -٧  

باالجتـار باملخـدرات، وتوصـيات اهليئــات     الوضـع العـاملي فيمـا يتعلــق    )أ(  
 الفرعية التابعة للجنة؛

 احلد من عرض املخدرات غري املشروع؛ )ب(  

 مراقبة السالئف واملنشطات األمفيتامينية؛ )ج(  

التعــاون الــدويل علــى إبــادة الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل الــيت      )د(  
 .ة وعلى التنمية البديلةتستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤثرات العقلي

 :مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل -٨  

 مكافحة غسل األموال؛ )أ(  

 .التعاون القضائي )ب(  

 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٩  

 التغيريات يف نطاق مراقبة املواد؛ )أ(  

 املخدرات؛ اهليئة الدولية ملراقبة )ب(  

التعاون الدويل لضمان توافر املخدرات واملـؤثرات العقليـة لألغـراض     )ج(  
 الطبية والعلمية؛

 .املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  )د(  
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   اجلزء العملي   
 تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم   -١٠  

ــة    ــة، وتـــدعيم ذلـــك الربنـــامج ودور جلنـ املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ
ــة        ــك مســائل الشــؤون اإلداري ــا يف ذل ــة، مب ــه اإلداري املخــدرات بصــفتها هيئت

 :وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والتوجيهـات        )أ(  
مة له؛بشأن السياسة العامة املقد 

دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب        )ب(  
 :األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

تدعيم برنامج املخدرات التابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين      ‘١‘   
 باملخدرات واجلرمية؛

 .راتيجيةمسائل الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االست ‘٢‘    

* * * 

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة -١١  

 .مسائل أخرى -١٢  

 .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة واخلمسني -١٣  
    

   الوثائق -واو 
 هلذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورـا الثالثـة  العاشر ترِد يف املرفق   -١٩٠

  .واخلمسني
   اختتام الدورة - زاي 

، ألقى رئيس اللجنة ٢٠١٠مارس /آذار ١٢يف اجللسة العاشرة للجنة، املعقودة يف   - ١٩١
وأعرب الرئيس يف كلمته عن تقدير اللجنة وشكرها ألنطونيو ماريا كوستا،  .كلمة ختامية

ن ايتها، على الذي تقترب مدة توليه منصبه مديرا تنفيذيا ملكتب املخدرات واجلرمية م
  .خدمته املمتازة للدول األعضاء خالل األعوام الثمانية املاضية



 

V.10-52080 119 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

    األول املرفق
  شروع املنقّح املمتابعة "قرر املعنون مشروع امل بشأنبيان مايل     

    ∗"الستبيان اخلاص بالتقارير السنويةل
يـة التابعـة للمجلـس    مـن النظـام الـداخلي للّجـان الفن     ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١

 .االقتصادي واالجتماعي

ــة املخــدرات، يف الفقــرت  و  -٢ مــن مشــروع   )د(و )ب( ني الفــرعيتنييتــوخى أن تقــوم جلن
 :قرر، مبا يليامل

ــة   ت  )أ(   ــن األمان ــدطلــب م ــن مشــروع االســتبيان اخلــاص    منقحــةصــيغة  أن تع م
وردت من الـدول األعضـاء    التعليقات اليت ‘١‘: النظر يف ما يلي عن طريق ،بالتقارير السنوية

املشـروع املـنقّح   "مـذكرة مـن األمانـة بعنـوان      للجنـة والـواردة يف   الثالثة واخلمسـني قبل الدورة 
ــنوية  ــارير الســـ ــتبيان اخلـــــاص بالتقـــ ــاء  : لالســـ ــدول األعضـــ ــن الـــ ــواردة مـــ " التعليقـــــات الـــ

)E/CN.7/2010/CRP.8(مـايو  /أيـار  ٢٠قبـل   تقـدمها الـدول األعضـاء   التعليقـات الـيت قـد     ‘٢‘ ؛
املشــروع اجلديــد  أن يســلطوينبغــي  .ليــات اجلاريــة األخــرى جلمــع البيانــات اآل ‘٣‘ ؛٢٠١٠

 ؛)التعليقاتن تناقض مالناشئة (اليت مل حتل  املسائلالضوء على 

ــدعو  )ب(   ــدويل   إىل االنعقــاد جمــددا   ت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــاملفري ح العضــوية وفت
ووضـع الصـيغة    ، إن وجـدت، العالقـة  املسـائل ة ناقشـ مب ٥٢/١٢ هـا قراريف لجنـة  الاملكلف مـن  

ــة  ــة مــن    ألداةالنهائي ــتمكن اللجن املنقحــة جلمــع   األداة الشــاملة اعتمــادمجــع البيانــات حبيــث ت
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األولخالل دورا املستأنفة اليت ستعقد يف البيانات 

در اإلشـارة إىل أنـه بغيـة    قـرر، جتـ  من مشروع امل) د(الوارد يف الفقرة  بالطلبوفيما يتعلق   - ٣
، حتليـل  ٢مسايرة األحكام الواردة يف تلك الفقرة، يلزم تعديل اجلزء السردي من الربنـامج الفرعـي   

ــة للمخــدرات، ومنــع اجلرميــة واإلرهــاب،    ،١٦يف البــاب  السياســات واالجتاهــات، ــة الدولي املراقب
رهنـا  و .)A/64/6 (Sect. 16)( ٢٠١١- ٢٠١٠من امليزانية الربناجمية لفترة السـنتني   ،والعدالة اجلنائية

فريـق اخلـرباء   : "أفرقـة اخلـرباء  ، بشأن )أ( ٦٠- ١٦التايل يف الفقرة  سيدرج الناتجاللجنة،  مبا تقرره
وتبويبـها   البيانـات مع البيانات وعمليات مجـع  احلالية جلدوات األاستعراض املعين باحلكومي الدويل 

 ."عنهااإلبالغ و هاحتليلو

                                                           
 .٥٣/٢فصل األول، الباب جيم، املقرر لالطالع على النص النهائي ملشروع املقرر، انظر ال ∗ 



 

120 V.10-52080 
 

E/2010/28
E/CN.7/2010/18

لتـوفري   سـتلزم  دوالر ٢١٤ ٢٠٠ قـدرها أن موارد إضـافية مـن خـارج امليزانيـة      ويقدر  -٤
جلسـات،   ١٠ا جمموعـه  ملـ ، العضـوية فتـوح  املفريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل    لخدمة املؤمترات 

بسـت  وطباعـة أربعـة تقـارير    التحريريـة،  ترمجـة  الو ،ستالرمسية اللغات بال الشفويةمع الترمجة 
 .صفحة ١٦ هامنر لغات، يبلغ حجم كل تقري

ومن مث لن يترتب على اعتماد مشروع املقرر رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية   - ٥
  .٢٠١١-٢٠١٠العادية لفترة السنتني 
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    الثاين املرفق
  الوقاية من تناول "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

  اون الدويل املخدرات غري املشروعة يف الدول األعضاء وتعزيز التع
    ∗"بشأن سياسات الوقاية من تعاطي املخدرات

مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١
 .االقتصادي واالجتماعي

مـن مشـروع القـرار املـنقّح      ١٤-١٢أن تقـوم جلنـة املخـدرات، يف الفقـرات      ويتوخى  -٢
E/CN.7/2010/L.3/Rev.1ا يلي، مب: 

حتثّ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى جتميـع اخلـربات            )أ(  
الوطنية والدولية وأفضـل مـا هـو متـاح مـن معلومـات عـن أنشـطة الوقايـة القائمـة علـى األدلـة             

 وأدوات الكشف املبكر عن الشباب املعرضني خلطر تناول املخدرات غري املشروعة؛

ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية علـى تيسـري تبـادل    حتثّ أيضا مكتب ا  )ب(  
وتزويـد   ،يف جمـال الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات     ، فيما بني الدول األعضاء، أفضل املمارسات

  الدول األعضاء مبشورة اخلرباء يف هذا اال، بناء على الطلب؛
يف  إطــار دوره يف ،تشــجع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   )ج(  

علــى املضـي يف إقامــة الشـراكات الوظيفيـة وتعزيزهــا، مبـا يف ذلــك مـع اتمــع       ،بنـاء القـدرات  
نظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما منظمـة الصـحة       التابعـة مل يئـات  اهلاملدين ومع القطاع اخلاص و

 .العاملية وسائر املنظمات اإلقليمية والدولية

 فيتوقـع أن تلـزم  ،  E/CN.7/2010/L.3/Rev.1نقحاملـ قـرار  الوإذا اعتمدت اللجنة مشروع   -٣
 سـيلزم تقـدير مـتحفظ للغايـة،    وك .موارد إضافية مـن خـارج امليزانيـة لتنفيـذ األنشـطة املطلوبـة      

القائمــة  املختـارة تـدخالت  ال) ولـيس زيـادة  ( تنفيـذ مليـون دوالر لتغطيـة    ١٨.٦يقـرب مـن    مـا 
  امــوع (رئيســية يف تســع منــاطق فرعيــة   دانبلــ ةلوقايــة مــن املخــدرات يف ثالثــ لعلــى األدلــة 

 .٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني ) بلدا ٢٧

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.3/Rev.1لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز  ∗ 

 .٥٣/٢انظر الفصل األول، الباب جيم، القرار 
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ربنــامج لمليــون دوالر متاحــة  ٢.٥ حنــو قــدرها خــارج امليزانيــةمــن أمــوال ســتكون و  -٤
 وعـالوة علـى ذلـك    .املخـدرات غـري املشـروعة    تنـاول نـع  مب فيما يتعلـق لمكتب للتعاون التقين ا

 ٢٠١١-٢٠١٠مـن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني       ١٦إطـار البـاب    املـوارد املتاحـة يف   فـإن 
، ومـوارد غـري   ٣-ف يف الرتبـة واحـدة  فنيـة  شمل بالفعـل وظيفـة   تاملخدرات  تناولللوقاية من 

 .دوالر ٨٧ ٧٠٠ قدرهامتعلقة بالوظائف 

رصد  E/CN.7/2010/L.3/Rev.1 املنقحومن مث لن يترتب على اعتماد مشروع القرار   - ٥
  .٢٠١١-٢٠١٠أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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    املرفق الثالث
محاية الرامية إىل تدابري ال"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

    ∗"تاألطفال والشباب من تعاطي املخدرا
نيـة التابعـة للمجلـس    مـن النظـام الـداخلي للجـان الف     ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١

 .االقتصادي واالجتماعي

نقح املــقــرار المــن منطــوق مشــروع  ٥يف الفقــرة  ،جلنــة املخــدراتيتــوخى أن تقــوم و  -٢
E/CN.7/2010/L.12/Rev.1، تشجيع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، الـذي        ب

مجـع معلومـات مفصـلة عـن      ينفِّذ بالفعل برناجما للوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات، علـى مواصـلة      
التجارب الناجحة املكتسبة مـن الـربامج اهلادفـة إىل وقايـة األطفـال والشـباب، وخصوصـا مـن         

وخفــض تنــاوهلم هلــا، وأن يــزود  ،هــم يف ســن الدراســة، مــن تنــاول املخــدرات غــري املشــروعة 
مج مـن أجـل   الدول، بناء على طلبها، باإلرشادات واملسـاعدة يف وضـع االسـتراتيجيات والـربا    

  .تكرار تلك التجارب الناجحة

ــة مشــروع    -٣ ــرار الوإذا اعتمــدت اللجن ــق ــع،  E/CN.7/2010/L.12/Rev.1نقحامل أن  فيتوق
للقيـام بعمليـة    دوالر ١٠٦ ٣٠٠ قـدرها خـارج امليزانيـة   مـن  ضـافية  إمـوارد  حيتاج املكتب إىل 

علــى وضــع  شــتملت ،معلومــات مفصــلة عــن اخلــربات يف جمــال بــرامج الوقايــة    جلمــعجديــدة 
أن مـوارد   ويقـدر  .تـها قاعـدة بيانـات جديـدة وتقـدمي املعلومـات ومعاجل     وإنشاء استبيان جديد 

أيضـا جلمـع واسـتعراض التجـارب     سـتلزم   دوالر ٢٣٩ ٤٠٠ قدرهاإضافية من خارج امليزانية 
تقـدمي التوجيـه واملسـاعدة علـى      قـادرا علـى  املكتـب   جتعـل عها يف خالصة وافيـة  يمجتالناجحة و

 يف الرتبـة شـهرا   ١٢وسـتغطي هـذه املـوارد مسـاعدة فنيـة ملـدة        .ناجحةالتجارب الكرار هذه ت
ــاملي نيإلجــراء مشــاورت  خــبريوكــذلك ســفر   ٣-ف ــايري   ل تنيع ــى مع ــاق عل  لالســتعراضالتف
 .الناجتةالوافية اخلالصة  علىالتفاق لو

رصد  E/CN.7/2010/L.12/Rev.1 املنقحومن مث لن يترتب على اعتماد مشروع القرار   - ٤
  .٢٠١١-٢٠١٠أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.12/Rev.1لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز  ∗ 

 .٥٣/١٠انظر الفصل األول، الباب جيم، القرار 
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    املرفق الرابع
تعزيز التعاون اإلقليمي "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

بني أفغانستان ودول العبور ومسامهة مجيع البلدان املتضررة يف جهود 
    ∗"مبدأ املسؤولية اجلماعية واملشتركةمكافحة املخدرات، استنادا إىل 

مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١
 .االقتصادي واالجتماعي

 مـن مشـروع القـرار املـنقح     ٧و ٥و ١يف الفقـرات   ويتوخى أن تقوم جلنة املخـدرات،   -٢
E/CN.7/2010/L.7/Rev.1مبا يلي ،: 

عو املؤسسات املالية وتطلب إىل املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة وإىل مجيـع     تد  )أ(  
ــدعم األخــرى       ــة وتــوفري التســهيالت وأشــكال ال ــة واملالي ــة تقــدمي املســاعدة التقني البلــدان املعني
الالزمة ألفغانستان ولـدول العبـور األكثـر تضـررا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق حتسـني قـدرة تلـك            

 ؛مع مراعاة خطورة املشكلة الدول على إنفاذ القانون،

حتثّ مجيع الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      )ب(  
على تقدمي املسـاعدة التقنيـة لـدعم املبـادرة الثالثيـة واملركـز اإلقليمـي للمعلومـات والتنسـيق يف          

ــطى يف جهود  ــيا الوسـ ــة إىل آسـ ــا الراميـ ــؤث   مهـ ــدرات واملـ ــار باملخـ ــة االجتـ ــة مكافحـ رات العقليـ
 وسالئفها، مبا يف ذلك يف إطار مبادرة ميثاق باريس واستراتيجية قوس قزح؛

تطلب إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن     )ج(  
 .يقدم إىل اللجنة يف دورا الرابعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

اســتراتيجية قــوس قــزح  بصــلة تلمكتــب املللربنــامج التعــاون الــتقين   يــةاإلمجالوتبلــغ التكلفــة   - ٣
 :على النحو التايل ،مليون دوالر ١٥٠حوايل  ٢٠١٢- ٢٠١٠للفترة  ذي الصلة الربنامج اإلقليميو

دوالر مليـون   ٠.٥منها  ،دوالر ماليني ١٠ قدرهاميزانية  :الربنامج اإلقليمي  )أ(  
 ؛يوجد هلا متويل

ــا   )ب(   ــتقين مشــاريع التع ــة الون ال ــب للوطني ــمكت ــة يف   ل ــاء القــدرات الوطني دعم بن
 .رمليون دوال ٥٠ ينقصها مبلغزال يال  :ااورة والبلدانأفغانستان 

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.7/Rev.1لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز  ∗ 

 .٥٣/٥انظر الفصل األول، الباب جيم، القرار 
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 ،االحتـاد الروسـي   اإلطاريهذا الربنامج  املندرجة يفلمشاريع لتشمل اجلهات املاحنة و  -٤
سويســرا،  ،، الســويديةمهوريــة التشــيكاجل ،بلجيكــا، تركيــا ، إيطاليــا،يرلنــداإأســتراليا، أملانيــا، 

 هولنـدا،  ،النمسـا  ،النـرويج  ،اململكة املتحـدة  ،فنلندا، كندا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين ،فرنسا
 .واملفوضية األوروبية ،اليونان ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية

عمــل العلــى وجــه التحديــد خلطــة  الالزمــة االحتياجــات اإلمجاليــة مــن املــوارد  وتبلــغ   -٥
إدارة احلدود يف جمال مكافحة املخدرات بـني أفغانسـتان وإيـران     على تعزيز التعاونالرامية إىل 

دوالر ال يوجـد هلـا   مليـون   ١٥، منـها  دوالر مليـون  ٣٠حنو وباكستان ) اإلسالمية-مجهورية(
تنفيــذ خطــة العمــل هــذه مــوارد إضــافية مــن خــارج   مواصــلةومــن املتوقــع أن تتطلــب  .متويــل
 .٢٠١١-٢٠١٠انية خالل فترة السنتني امليز

رصد  E/CN.7/2010/L.7/Rev.1 املنقحومن مث لن يترتب على اعتماد مشروع القرار   - ٦
  .٢٠١١-٢٠١٠أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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    املرفق اخلامس
  مواصلة الترويج "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

  فضل املمارسات والدروس املستفادة من أجل استدامة وتكامل أل
  برامج التنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر 

      ∗"دويل بشأن التنمية البديلة
مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١

 .االقتصادي واالجتماعي

ــ  -٢ ــدرات، ويتـ ــة املخـ ــر وخى أن ترحـــب جلنـ ــنقح   ٥ ةيف الفقـ ــرار املـ ــروع القـ ــن مشـ  مـ
E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 ، عقـد       التشـارك باقتراح بريو وتايلنديف استضـافة حلقـة عمـل دوليـة ت

وتتــألف مــن زيــارات ملواقــع خمتلفــة للتنميــة البديلــة  ٢٠١٠نــوفمرب /يف تايلنــد يف تشــرين الثــاين
ســات والــدروس املســتفادة يف جمــال التنميــة البديلــة مــع مهنــيني ومناقشــات حــول أفضــل املمار

ممارسني يف امليدان، عقب عقد مؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة يضم مجيـع أصـحاب املصـلحة    
 .تعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةبوينظَّم 

تلـزم  أن  فيتوقـع ،  E/CN.7/2010/L.8/Rev.1نقحاملـ قـرار  الوإذا اعتمدت اللجنـة مشـروع     -٣
مـؤمتر  وأربعـة أيـام   مـدا  عمـل   حلقةلتنظيم  دوالر ٥٠٢ ٦٠٠ قدرهاخارج امليزانية من موارد 
مسـتوى االحتياجـات مـن املـوارد، يف     وسـيوفر   .بشأن التنمية البديلة يف تايلنـد مدته يومان دويل 

وخدمات املـؤمترات، مبـا يف    عميمها؛وت تهاترمجة الوثائق وطباعومشاركا؛  ٦٠مجلة أمور، سفر 
  .والفرنسيةوالصينية اإلنكليزية والروسية و اإلسبانية الترمجة الشفوية باللغاتذلك 
رصـد   E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 املـنقح ومن مث لن يترتب على اعتماد مشـروع القـرار     -٤

  .٢٠١١-٢٠١٠أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.8/Rev.1الً بالرمز لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أص ∗ 

 .٥٣/٦انظر الفصل األول، الباب جيم ، القرار 
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    ملرفق السادسا
فر العقاقري اتعزيز تو"بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية 
    ∗"والعمل يف الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيها ،والعلمية

للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس      مـن النظـام الـداخلي    ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١
 .االقتصادي واالجتماعي

 مــن مشــروع القــرار املــنقح  ١٠و ٩ تنييف الفقــر ويتــوخى أن تقــوم جلنــة املخــدرات،   -٢
E/CN.7/2010/L.6/Rev.1مبا يلي ،: 

تطلـــب إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل    )أ(  
من املخدرات اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة، وذلـك لألغـراض      فر القدر الكايفاأنشطته لضمان تو

ــة والعلميــة، بالتعــاون، حســب االقتضــاء، مــن خــالل برنــامج منظمــة الصــحة العامليــة           الطبي
للحصول على العالجات اخلاضعة للمراقبة، والعمل يف الوقت ذاته علـى مواصـلة أنشـطته ملنـع     

 تسريب هذه املواد وتعاطيها؛

ألعضاء على النظر يف العمل مع اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات    تشجع الدول ا  )ب(  
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أجل حتديث السياسات واألطـر التشـريعية،   

فر املـواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة وملنـع تسـريب         احسب االقتضاء، لضمان تـو 
 .ا مع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتهذه املواد وتعاطيها، متاشي

امليزانيــة املوجــودة مــن مــن املنطــوق مــن املــوارد  ٩الطلــب الــوارد يف الفقــرة  وســينفذ  -٣
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن اجلمعيـــة العامـــة وافقـــت علـــى مبلـــغ   .مـــن خـــارج امليزانيـــةوالعاديـــة 
ــار دوالر ٤٠ ٩٩٥ ٦٠٠ ــة١٦البـــاب  يف إطـ ــة الدوليـ ــة  ، املراقبـ ــع اجلرميـ ــدرات، ومنـ  ،للمخـ

  .٢٠١١-٢٠١٠والعدالة اجلنائية، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
مـوارد   إىلاملكتـب   سـيحتاج مـن املنطـوق،    ١٠وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف الفقـرة    -٤

ــة لتقــدمي املســاعدة القانونيــة يف        ــكإضــافية مــن خــارج امليزاني املســاعدة وتقــدم  .الســياق ذل
ســيلزم تعزيــز مـوارد مــن خــارج امليزانيـة، و   مــنريعية لتنفيــذ معاهــدات مراقبـة املخــدرات  التشـ 

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.6/Rev.1لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز  ∗ 

 .٥٣/٤انظر الفصل األول، الباب جيم ، القرار 
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 املشـروع (برنامج االستشارات القانونية التـابع للمكتـب   من  اخلاص بالتزويد باملوظفنياملكون 
 .اخلدمات يف هذا اال من أجل توفري) GLO 900العاملي 

رصـد   E/CN.7/2010/L.6/Rev.1 املـنقح رار ومن مث لن يترتب على اعتماد مشـروع القـ    -٥
  .٢٠١١-٢٠١٠أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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      املرفق السابع
  التعاون الدويل "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

  على مكافحة املناولة اخلفية للمواد ذات التأثري النفساين املتعلقة 
    ∗"االعتداء اجلنسي وغريها من األفعال اإلجراميةجبرائم 

مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١
 .االقتصادي واالجتماعي

 مشــروع القــرار املــنقحمنطــوق مــن  ٣رة يف الفقــ ويتــوخى أن تقــوم جلنــة املخــدرات،  -٢
E/CN.7/2010/L.9/Rev.1ّنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة، وال ســـيما اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة امل ، حبـــث

املخـدرات ومكتــب األمــم املتحـدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومنظمـة الصــحة العامليــة، علــى    
ــداءات   املخــدراتمجــع املعلومــات ومواصــلة حتليــل ظــاهرة اســتخدام    لتســهيل ارتكــاب االعت

وضع تعاريف ومعايري مشـتركة، ومـن ذلـك علـى     اجلنسية وغريها من األفعال اإلجرامية، بغية 
وجه اخلصوص مبادئ توجيهية دولية للتحاليل الطبية الشـرعية مـن أجـل الكشـف عـن وجـود       
مواد ذات تأثري نفساين مستخدمة لغرض االعتداء اجلنسي أو األفعال اإلجراميـة األخـرى، مـع    

 .إيالء االعتبار الواجب ملبادرات الدول وأحكامها القانونية

تلــزم أن  فيتوقــع،  E/CN.7/2010/L.9/Rev.1نقحاملــقــرار الوإذا اعتمــدت اللجنــة مشــروع    - ٣
املسـائل ذات   إدراج) أ: (مـن أجـل   دوالر ١١٩ ٧٠٠ مقـدارها موارد إضافية مـن خـارج امليزانيـة    

ــة عــن     ــذاءالصــلة يف الدراســات االستقصــائية اجلاري ــق   اإلي ــوعي  إذكــاءعــن طري  يف وضــوعباملال
العنـف ضـد املـرأة واإليـذاء،      عـن  منـائط لالستقصـاءات   وضـع  الراميـة إىل ولية اجلاريـة  املبادرات الد

 عمليـة تنفـذ  (وحتليـل النتـائج   فيهـا  مجع البيانات من البلدان اليت قد تكون املعلومـات متاحـة   ) ب(و
 ملـدة  خـرباء لتنظـيم اجتمـاع فريـق     دوالر ١٧١ ٩٠٠يلزم مبلـغ  سـ  أنـه أيضـا   ويقـدر  .)رة واحـدة مل

خبريا، وخـدمات   ٢٠، مبشاركة ةالشرعي يةلتحاليل الطبلاملبادئ التوجيهية الدولية  بشأنأيام أربعة 
 .خبري استشاري هلذا الغرضوسيعين  .وخدمات الوثائق ،لغات بست الشفويةالترمجة 

رصـد   E/CN.7/2010/L.9/Rev.1 املـنقح ومن مث لن يترتب على اعتماد مشـروع القـرار     -٤
  .٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  أي اعتماد إضايف يف
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 .٥٣/٧انظر الفصل األول، الباب جيم ، القرار 
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    املرفق الثامن
  متابعة تنفيذ ميثاق "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

    ∗"سانتو دومينغو وآلية ماناغوا
مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١

 .جتماعياالقتصادي واال
مشــروع القــرار منطــوق مــن  ٤-٢رات يف الفقــ ويتــوخى أن تقــوم جلنــة املخــدرات،   -٢

 :، مبا يليE/CN.7/2010/L.18/Rev.1 املنقح

تؤيد تنفيذ خطة العمل ملنطقة الكاريبـي وبرنامج مكتب األمم املتحـدة املعـين     )أ(  
 ا الوسطى واملكسيك؛باملخدرات واجلرمية لدعم خطة العمل واستراتيجية األمن ألمريك

ــدول        )ب(   ــة أن يســاعد ال ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي تطلــب إىل مكتــب األم
األعضاء يف املنطقة، بناًء على طلبها، يف احلصـول علـى املـوارد الالزمـة لتنفيـذ ميثـاق سـانتو دومينغـو         

لـدعم خطـة    واجلرميـة  مكتب املخدراتوآلية ماناغوا، وكذلك خطة العمل ملنطقة الكاريـيب وبرنامج 
 العمل واستراتيجية األمن ألمريكا الوسطى واملكسيك، تنفيذا فعاال ضمن واليته؛

تــدعو اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املؤسســات املاليــة واملنظمــات احلكوميــة      )ج(  
ــتركة      ــؤولية املشـ ــدأ املسـ ــا ملبـ ــة، وفقـ ــات الدوليـ ــة واملنظمـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ الدوليـ

، إىل تقــدمي املســاعدة املاليــة والتقنيــة، مبــا فيهــا اخلــدمات االستشــارية، دعمــاً لــدول  واجلماعيــة
 .املنطقة فيما تبذله من جهود من أجل تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا

 ةإعداد آلية رصد شراكة سانتو دومينغـو مـدخالت مـن فـرع الـربامج املتكاملـ      ويتطلب   -٣
دخالت يف إطار املسـار العـادي لعمـل    املهذه وتقدم  ،ية التابعة للمكتبالرقابة واملكاتب امليدانو

 ةمـع الـدول األعضـاء الكاريبيـ     واالتفـاق وسـتجرى عمليـة التشـاور     .خمتلف الوحدات واألقسـام 
أيضا موارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ آلية رصد شـراكة   وستلزم .من خارج امليزانية بأموال

تنفيـذ  بصـلة  تلتغطيـة التكـاليف امل   مليـون دوالر  ٢.١ يلـزم مبلـغ  يتوقع أن و .االحق سانتو دومينغو
وارد من خـارج امليزانيـة،   مبي ـتنفيذ خطة عمل الكاريب وسيتم .آلية رصد شراكة سانتو دومينغو

 .٢٠١٠ي خالل عام ـمع بلدان الكاريب املشاوراتعلى أساس  مقدارها الدقيقحيدد يتعني أن 

 E/CN.7/2010/L.18/Rev.1 املنقحاعتماد مشروع القرار  ومن مث لن يترتب على  - ٤
  .٢٠١١-٢٠١٠رصد أي اعتماد إضايف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.18/Rev.1لالطالع على النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز  ∗ 

 .٥٣/١٤انظر الفصل األول، الباب جيم ، القرار 
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    املرفق التاسع
  إعادة تنظيم مهام "بيان مايل بشأن مشروع القرار املنقح املعنون     

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتغيريات 
    ∗"اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس         ٢٨أُعد هذا البيـان عمـال باملـادة      -١
 .االقتصادي واالجتماعي

ــة املخــدرات،    -٢ ــوخى أن تقــوم جلن ــ ويت مشــروع منطــوق مــن  ١٣و ٧و ٦رات يف الفق
 :مبا يلي، E/CN.7/2010/L.13/Rev.1 القرار املنقح

، أن تتضـمن امليزانيـة املدجمـة ملكتـب     ٥٢/١٤تستذكر أا قررت، يف قرارهـا    )أ(  
ــرة الســنتني     ــة   ٢٠١١-٢٠١٠األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة لفت اعتمــادات كافي

إلنشاء وحدة تقيـيم مسـتدامة وفعالـة ومسـتقلة يف عملياـا، وحتـثّ األمانـة العامـة علـى تنفيـذ           
 إنشاء وحدة التقييم املستقل دون مزيد من التأخري؛إعادة ار بسرعة والبدء يف ذلك القر

تطلب إىل املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن        )ب(  
 يكفل استدامة وحدة التخطيط االستراتيجي مبا يتماشى مع أمهية املهام اليت تضطلع ا الوحدة؛

مــني العــام أن يــويل االهتمــام الواجــب، يف امليزانيــة الربناجميــة       تطلــب إىل األ  )ج(  
، لالحتياجات من املـوارد الالزمـة للنـهوض بالواليـات     ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحة لفترة السنتني 

ــار اإلعــالن       ــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، آخــذا يف االعتب املوكول
الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة        السياسي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون    

  .مشكلة املخدرات العاملية، مع التركيز بوجه خاص على ااالت اليت تتسم بنقص املوارد
 ستنشـأ يف إطـار   مسـتقل أن وحدة تقييم ببلغت اللجنة ، أ٥٢/١٤ُاعتماد القرار  وعند  -٣

إعـادة توزيـع املـوارد     عـن طريـق  الوحـدة  هـذه   وسيوفّر جزء من متويل .مكتب املدير التنفيذي
وظيفـة  القتـرح نقـل   وي .التربعـات  عـن طريـق   واجلـزء اآلخـر  من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة    

رئيس وحـــدة التخطـــيط واخلاصـــة بـــ ٥-ف يف الرتبـــةامليزانيـــة العاديـــة  الشـــاغرة املمولـــة مـــن

                                                           
  ، E/CN.7/2010/L.13/Rev.1النص النهائي ملشروع القرار املنقح، الذي صدر أصالً بالرمز لالطالع على  ∗ 

 .انظر الفصل األول، الباب ألف
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ــامج الفرعــي    املاالســتراتيجي،  ــار الربن ــل الس٢خصصــة يف إط ــات،  ، حتلي إىل ياســات واالجتاه
 .لتوجيه التنفيذي واإلدارةا

وأُبلغت اللجنة أيضا بأنـه، عـالوة علـى الوظيفـة املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة يف الرتبـة            -٤
، سـتكون هنـاك حاجــة إىل تربعـات لكفالـة ســري عمـل وحـدة التقيــيم املسـتقل بصــورة        ٥-ف

أن تـزود بـاملوظفني كمـا    ) أ(كاملـة، إىل  وحتتاج الوحدة، لكي تعمل بصـورة   .فعالة وعملياتية
متول مـن امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة، ومخـس        ٥-وظيفة رئيس وحدة يف الرتبة ف: يلي

 ٣-ووظيفـة واحـدة يف الرتبـة ف    ٤-وظيفـة واحـدة يف الرتبـة ف   (وظائف متول من التربعات 
) ب(؛ و))الرتـب األخـرى  (ووظيفتان يف فئة اخلدمات العامـة   ٢-ووظيفة واحدة يف الرتبة ف

ــيم    ــة تشــغيلية ألعمــال التقي ــديها ميزاني ــة     .أن تكــون ل ــوفرة مــن امليزاني ــوارد امل وإىل جانــب امل
دوالر لكل فترة سـنتني، يـتعني متويلـها     ١ ٥٦٠ ٠٠٠الربناجمية، سيمثل ذلك متطلبات قدرها 

دوالر  ٨٠٠ ٠٠٠ومبــا أن املســتوى احلــايل للتربعــات املتاحــة للتقيــيم يبلــغ        .مــن التربعــات 
دوالر لكفالة سري عمـل وحـدة التقيـيم املسـتقل بفعاليـة       ٧٦٠ ٠٠٠فسيلزم مبلغ إضايف قدره 

 .٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة 

وبناء على طلب اللجنة، أعيد إنشاء وحدة التقييم املستقل وأدرجت يف مكتب املـدير    -٥
حـىت اآلن نقـل الوظيفـة     ومت .التنفيذي، مع احلفـاظ علـى االسـتقالل الفـين والعمليـايت للوحـدة      

إىل  ٢ف املـذكورة آنفـا واملمولـة مـن امليزانيـة العاديـة مـن الربنـامج الفرعــي         -٥الـيت يف الرتبـة   
 ٢٠١١-٢٠١٠التوجيه التنفيذي واإلدارة؛ وسريسخ ذلك يف امليزانية الربناجمية لفترة السـنتني  

ويف غضـون   .وظيفة بصفة دائمـة إذا أقر الس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة نقل ال
 .٢٠١٠مــارس  /آذار ٩ذلــك، شــرع يف عمليــة التعــيني، وأعلــن عــن الوظيفــة اعتبــارا مــن         

ووظيفـة واحـدة يف    ٤-على وظيفة واحدة مـن الرتبـة ف   وتشتمل وحدة التقييم املستقل حاليا
ئ ممــولتني مــن التربعــات، ووظيفــة موظــف فــين مبتــد ) الرتــب األخــرى(فئــة اخلــدمات العامــة 
 .٢٠١٠ستشغل قبل اية عام 

رئــيس وحــدة التخطــيط ( ٥-ونتيجــة لنقــل املهمــة والنقــل املقتــرح لوظيفــة الرتبــة ف   -٦
إىل وحــدة التقيــيم املســتقل، متــول وحــدة التخطــيط االســتراتيجي حاليــا متــويال   ) االســتراتيجي

واحــدة ووظيفــة  ٣-واحــدة ووظيفــة ف ٤-كــامال مــن التربعــات، وتشــتمل علــى وظيفــة ف
ولضمان االضـطالع السـليم مبهـام التخطـيط      .)الرتب األخرى(احدة يف فئة اخلدمات العامة و

، وواحـدة  ٤-، وواحـدة ف ٥-واحـدة ف (االستراتيجي، ستلزم موارد لتـوفري سـت وظـائف    
ــدة ف٣-ف ــة  ٢-، وواحـ ــدمات العامـ ــة اخلـ ــان يف فئـ ــة ))الرتـــب األخـــرى(، واثنتـ ، وميزانيـ

دوالر لكــل فتــرة ســنتني، متــول مــن   ١ ٦٨٠ ٠٠٠ها وســيمثل هــذا متطلبــات قــدر  .تشــغيلية
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 ٧٣٩ ٢٠٠ومبا أن املستوى احلـايل للتربعـات املتاحـة للتخطـيط االسـتراتيجي يبلـغ        .التربعات
ــة ســـري أعمـــال وحـــدة   ٩٤٠ ٨٠٠دوالر فســـيلزم مبلـــغ إضـــايف قـــدره   دوالر لضـــمان فعاليـ

 .٢٠١١-٢٠١٠التخطيط االستراتيجي يف الفترة 

وفقا لإلجـراءات   ٢٠١٣- ٢٠١٢الحتياجات من املوارد لفترة السنتني وسيتم استعراض ا  - ٧
 .املقررة للميزانية

ومن مث لن يترتب على اعتماد مشروع القرار املنقح رصد أي اعتماد إضايف يف   - ٨
  .٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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    املرفق العاشر
  واخلمسني الثالثةا دور يفقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة 

  
  رمز الوثيقة

 بند جدول
  العنوان أو الوصف األعمال

A/65/6 (Prog.13) املراقبة الدولية للمخدرات ومنع اجلرمية واإلرهاب ، ١٣الربنامج ١٠
 السنتني اإلطار االستراتيجي املقترح لفترة ، منوالعدالة اجلنائية

٢٠١٣-٢٠١٢ 
E/CN.7/2010/1 ؤقت وشروحهجدول األعمال امل ٢ 
E/CN.7/2010/2 تقرير من األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات ٦ 
E/CN.7/2010/3– 

E/CN.15/2010/3 

أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين تقرير املدير التنفيذي عن  )أ(١٠
 باملخدرات واجلرمية

E/CN.7/2010/4 يما يتعلق باالجتار باملخدراتالوضع العاملي فعن  تقرير األمانة )أ(٧ 
E/CN.7/2010/5 تقرير األمانة عن توصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة املخدرات )أ(٧
E/CN.7/2010/6 تعزيز قدرات دول العبور الرئيسية تقرير املدير التنفيذي عن  ٧

استنادا إىل مبدأ املسؤولية  ااورة ألفغانستان على إنفاذ القانون،
 شتركةامل

E/CN.7/2010/7 تقرير املدير التنفيذي عن ترويج املمارسات الفضلى والدروس  )د(٧
 املستفادة لتحقيق استدامة برامج التنمية البديلة وسالمتها

E/CN.7/2010/8 تنسيق املقتقرير املدير التنفيذي عن التشجيع على  ٦رات ر
األمم املتحدة  بني جلنة املخدرات وجملس تنسيق برنامج تهاومواءم

 املشترك بشأن األيدز وفريوسه
E/CN.7/2010/9 تعلق بتقييم نوعية األداء يف املقتراح الاتقرير املدير التنفيذي عن  ٩

 خمتربات حتليل املخدرات
E/CN.7/2010/10-

E/CN.15/2010/10 

تقرير املدير التنفيذي عن تعزيز الدعم الدويل لدول غرب أفريقيا  ٧
 امية إىل مكافحة االجتار باملخدراتيف جهودها الر

E/CN.7/2010/11 تقرير املدير التنفيذي عن  ٦التصدوسائر  وفريوسه ي األيدزي لتفش
 األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات

E/CN.7/2010/12 مذكّرة من األمانة عن التغيريات يف نطاق مراقبة املواد )أ(٩ 
E/CN.7/2010/13– 

E/CN.15/2010/13 

)ب(١٠
‘٢‘ 

التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار تقرير املدير التنفيذي عن 
االستراتيجي وآثارها على مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

واجلرمية وعلى توزيع املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمل، وإنشاء 
 التخطيط االستراتيجيوحدة التقييم املستقل وإمكانية استدامة وحدة 
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  رمز الوثيقة
 بند جدول
  العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.7/2010/14 رة من  )ب(٧تقرير املدير التنفيذي عن تقدمي املساعدة إىل الدول املتضر
 عبور املخدرات غري املشروعة

E/CN.7/2010/14/Corr.1 رة من  )ب(٧تقرير املدير التنفيذي عن تقدمي املساعدة إىل الدول املتضر
 عبور املخدرات غري املشروعة

E/CN.7/2010/15 مذكرة من األمانة عن جمموعة منقّحة من أدوات وآليات مجع  ٥
من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتالبيانات أعدها فريق 

 البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها
E/CN.7/2010/15/Add.1 مذكرة من األمانة عن جمموعة منقّحة من أدوات وآليات مجع  ٥

من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتها فريق البيانات أعد
مشروع االستبيان املنقّح : البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها

اإلطار التشريعي  -اجلزء األول :اخلاص بالتقارير السنوية
 واملؤسسي

E/CN.7/2010/15/Add.1/Corr.1  

 ]باإلنكليزية فقط[
ن أدوات وآليات مجع مذكرة من األمانة عن جمموعة منقّحة م 

من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتالبيانات أعدها فريق 
مشروع االستبيان املنقّح : البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها

اإلطار التشريعي  -اجلزء األول :اخلاص بالتقارير السنوية
 واملؤسسي

E/CN.7/2010/15/Add.2 منقَّحة من أدوات وآليات مجع مذكرة من األمانة عن جمموعة ٥
من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتالبيانات أعدها فريق 

مشروع االستبيان املنقَّح : البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها
النهج الشامل خلفض  - اجلزء الثاين :اخلاص بالتقارير السنوية
 الطلب على املخدرات

E/CN.7/2010/15/Add.3 رة من األمانة عن جمموعة منقَّحة من أدوات وآليات مجع مذك ٥
من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتالبيانات أعدها فريق 

مشروع االستبيان املنقَّح : البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها
نطاق تعاطي املخدرات  - اجلزء الثالث :اخلاص بالتقارير السنوية

 وأمناطه واجتاهاته
E/CN.7/2010/15/Add.4 مذكرة من األمانة عن جمموعة منقَّحة من أدوات وآليات مجع  ٥

من أجل مجع  اخلرباء املعين جبمع البياناتالبيانات أعدها فريق 
مشروع االستبيان املنقَّح : البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها

ة نطاق أنشطة زراع -اجلزء الرابع :اخلاص بالتقارير السنوية
 املخدرات وصنعها واالجتار ا وأمناط تلك األنشطة واجتاهاا



 

136 V.10-52080 
 

E/2010/28
E/CN.7/2010/18

  رمز الوثيقة
 بند جدول
  العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.7/2010/16- 

E/CN.15/2010/16 

 

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم عن  مذكّرة من األمانة ١٠
املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة 

 املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل
E/CN.7/2010/17 اإلطار االستراتيجي املقترح لفترة عن رة من األمني العاممذكّ ١٠

 ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني
E/CN.7/2010/L.1  

 Add. 7 إىلAdd.1 و
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة واخلمسني ١٣

E/CN.7/2010/L.2/Rev.1 تمعية من تناول املخدرات ٦منقّح قرار مشروع: تعزيز الوقاية ا 
E/CN.7/2010/L.3/Rev.1 الوقاية من تناول املخدرات غري املشروعة يف الدول األعضاء  ٦

وتعزيز التعاون الدويل بشأن سياسات الوقاية من تعاطي 
 منقّح مشروع قرار: املخدرات

E/CN.7/2010/L.5/Rev.1 تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املمتلكات وغريها من  ٧
جودات املصادرة يف قضايا االجتار باملخدرات واجلرائم ذات املو

 منقّح مشروع قرار:الصلة بذلك، والتصرف فيها
E/CN.7/2010/L.6/Rev.1 تعزيز توفر العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات  ٩

كافية لألغراض الطبية والعلمية والعمل يف الوقت نفسه على منع 
 منقّحمشروع قرار: يهاتسريبها وتعاط

E/CN.7/2010/L.7/Rev.1 تعزيز التعاون اإلقليمي بني أفغانستان ودول العبور ومسامهة مجيع  )ب(٧
البلدان املتضررة يف جهود مكافحة املخدرات، استنادا إىل مبدأ 

 منقّح مشروع قرار:املسؤولية اجلماعية واملشتركة
E/CN.7/2010/L.8/Rev.1 لترويج ألفضل املمارسات والدروس املستفادة من أجل مواصلة ا )د(٧

استدامة وتكامل برامج التنمية البديلة، واقتراح تنظيم حلقة عمل 
 مشروع قرار منقح: دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلة

E/CN.7/2010/L.9/Rev.1ة للمواد ذات التأثري )د(٩التعاون الدويل على مكافحة املناولة اخلفي 
النفساين املتعلقة جبرائم االعتداء اجلنسي وغريها من األفعال 

 منقّح مشروع قرار: اإلجرامية
E/CN.7/2010/L.10/Rev.1 تعزيز التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية، مع  ٧

 منقّح مشروع قرار: التركيز على االجتار باملخدرات واجلرائم املتصلة به
E/CN.7/2010/L.11/Rev.1 تعميم احلصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفائدة  ٦

متعاطي املخدرات واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو 
 منقّح مشروع قرار: املتأثرين به



 

V.10-52080 137 
 

E/2010/28 
E/CN.7/2010/18 

  رمز الوثيقة
 بند جدول
  العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.7/2010/L.12/Rev.1 التدابري الرامية إىل محاية األطفال والشباب من تعاطي املخدرات ٦ :
 قّحمن مشروع قرار

E/CN.7/2010/L.13/Rev.1 إعادة تنظيم مهام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ١٠
مشروع : والتغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي

 منقّح قرار
E/CN.7/2010/L.15/Rev.1 ب  ٧النهوض بتقاسم املعلومات عن احتمال تعاطي شبائه القن

 مشروع قرار: ستثرية للمستقبِالت واالجتار ااالصطناعية امل
 منقّح

E/CN.7/2010/L.16/Rev.1 تعزيز نظم مراقبة حركة بذور اخلشخاش املستخرجة من حماصيل  ٩
 مشروع قرار: خشخاش األفيون املزروعة على حنو غري مشروع

 منقّح
E/CN.7/2010/L.17/Rev.1 يف  تعاطي املخدرات بوصفه اجتاهاً مستجداً يف" البوبرز"تناول ٦

 منقّح مشروع قرار: بعض املناطق
E/CN.7/2010/L.18/Rev.1 مشروع : متابعة تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا )د(٩  

 منقّح قرار
E/CN.7/2010/L.19 تعزيز التعاون الدويل واألطر التنظيمية واملؤسسية ملراقبة املواد  ٩  

  : املخدرات واملؤثرات العقليةاليت يكثر استخدامها يف صنع 
 مشروع قرار

E/CN.7/2010/L.20ا الثا ١١ة واخلمسني وجدول لثتقرير جلنة املخدرات عن دور
 مشروع مقرر: ة واخلمسنيرابعاألعمال املؤقت لدورا ال

E/CN.7/2010/CRP.1 ٤،٦،٧Reports by intergovernmental organizations on drug 
control activities 

E/CN.7/2010/CRP.2 ٣Thematic debate of the fifty-third session of the 
Commission on Narcotic Drugs: Paper submitted by the 

Vienna NGO Committee on Drugs on behalf of the 
participants and contributors to Beyond 2008 

E/CN.7/2010/CRP.3 ٣New challenges, strategies and programmes in demand 
reduction 

E/CN.7/2010/CRP.4 ٣Note by the Secretariat on the Thematic debate: in the 
context of a balanced approach to reducing drug demand 

and supply, measures to enhance awareness of the 
different aspects of the world drug problem, including by 

improving understanding of how to tackle the problem 
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E/CN.7/2010/CRP.5 ٧Note by the Secretariat on the Review of the functioning 
of the subsidiary bodies of the Commission on Narcotic 

Drugs 
E/CN.7/2010/CRP.6-
E/CN.15/2010/CRP.1 

 Note by the Executive Secretary on drug control, crime )د(٩
prevention and criminal justice: a human rights 

perspective 
E/CN.7/2010/CRP.7 ١٠Note by the Secretariat on the financial situation of the 

United Nations Office on Drugs and Crime 
E/CN.7/2010/CRP.8 ٥ Note by the Secretariat on the revised draft annual reports 

questionnaire: Comments received from Member States 
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