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  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢-٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

  حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها 
 من أجل رصد تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة 

 العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية 
       ت العامليةمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرا

وتصنيفها  مجع البياناتحة من أدوات مجع البيانات وآليات جمموعة منقّ    
     أعدها فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات وإبالغها،وحتليلها 

      **رة من األمانةمذكّ    
    مةمقد  -أوالً  

اجتماعـاً  ، عقد فريق اخلرباء املعين جبمـع البيانـات   ٥٢/١٢بقرار جلنة املخدرات  عمالً  -١
  ***.٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل  ١٢يف فيينا من 

    
                                                           

  * E/CN.7/2010/1.  
 ** ألن اجتماع فريق اخلرباء املعين  مت هذه الوثيقة بعد املوعد الذي تقضي به قاعدة األسابيع العشرة،قُد

  .٢٠١٠ير ينا/كانون الثاين ١٥إىل  ١٢البيانات عقد من  جبمع
  .)UNODC/CND/EG.1/2010/8( انظر تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات ***  
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    التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات  -ثانياً  
الـواردة أدنـاه،   اعتمد فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات التوصيات الواردة يف الفقـرات    -٢

ــاء      ــدابري املقترحــة لبن ــق بالت ــها توصــية تتعل ــات     ومن ــى مجــع املعلوم ــدول األعضــاء عل ــدرة ال ق
  .وإبالغها

اص السـتبيان اخلــ مــنقح لمشـروع  بتقــدمي اخلــرباء املعـين جبمــع البيانـات   وأوصـى فريـق     -٣
واحــدة جلمــع البيانــات،  شــاملة أداة ولكنــه يعتــربأربعــة أجــزاء  يتــألف مــن، بالتقــارير الســنوية

 .دورــا الثالثــة واخلمســني  أثنــاءر فيــه إىل جلنــة املخــدرات لتنظــ ، يف االجتمــاع ما عــدلحســب
، عمليـة تشـاور مـع    ٥٢/١٢عمالً بقرار اللجنة تجري األمانة، وأوصى فريق اخلرباء أيضاً بأن 

السـتبيان اخلـاص بالتقـارير    املـنقح ل شـروع  امل األمانة جبعـل فريق الكما أوصى  .الدول األعضاء
تعليقـات   ، طالبا منها جتميـع لرمسية الستبلغات األمم املتحدة ا متاحا للدول األعضاء السنوية
  .م إىل اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسنيقدت يف ورقة غرفة اجتماعاتإضافية 

ــى    -٤ ــذكورةالتوصــيات اعتمــاد وعــالوة عل ــاً امل ــ اعتمــد، آنف ق اخلــرباء املعــين جبمــع  فري
 ٤إطـار البنـدين    ضمنع يف االجتما ، واليت قدمها املشاركونأدناه الواردةالتوصيات  البيانات

  .من جدول األعمال ٥و
    

    تنقيح آلية مجع البيانات وإبالغها
٥-  التوصيات التالية بشأن تنقيح آلية مجع البيانات وإبالغها متقُد:  

مـع البيانـات   جب تعـىن جهـة اتصـال واحـدة     يأن تسـم كـل دولـة عضـو    لينبغي   )أ(  
 وينبغـي إرسـال تلـك البيانـات واملعلومـات إىل      .واملعلومات املتعلقة باملخـدرات غـري املشـروعة   

واللــوائح مـع القـوانني    مبـا يتوافــق ) املكتـب (األمـم املتحــدة املعـين باملخـدرات واجلرميــة     مكتـب 
  ؛جهات االتصالقائمة  حتدثأن لألمانة ميكن و .التنظيمية الداخلية

حتقيـق قـدر   ينبغي تشجيع التعاون بني املنظمات اإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل       )ب(  
  ؛العامليف املخدرات  عن أحوال مجع البيانات طرائق ووجأكرب من االتساق والتوافق يف 

املوارد، ينبغـي  تبعـات ضـخمة فيمـا يتعلـق بـ     ذلـك مـن    ب علـى يترتإدراكا ملا   )ج(  
، را الثالثـة واخلمسـني  دوأثناء  اللجنة لكي تنظر فيهإىل  تقدمي اقتراح مشفوع ببيان بالتكاليف

آليـة إبـالغ مسـتندة إىل     خاصـة بإنشـاء  ستراتيجية على أن يتضمن ذلك االقتراح عرضا عاما ال
  ؛هذا النظام ملن يقوم باإلبالغ ضمن إطارتوفري الدعم التقين باإلنترنت و
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ينبغــي ترمجــة مجيــع الوثــائق املتعلقــة جبمــع البيانــات إىل لغــات األمــم املتحــدة     )د(  
علــى املعــىن الــدقيق جلميــع  بوجــه خــاص أن حتــافظ لترمجــات التلــك الرمسيــة الســت، وينبغــي  

  .املصطلحات الفنية
    

  وإبالغهامجع املعلومات  يف جمالتدابري بناء قدرات الدول األعضاء 
املـنقح  شـروع  املالتدريب على ملء  فيها ما يتعلق بتوفري، مبا ينبغي جعل بناء القدرات  -٦
اً ــدف حتســني البيانــات كمــ  مــن األولويــات، ، واحــدةســتبيان اخلــاص بالتقــارير الســنوية لال

  .ونوعاً
    

    وهيكله الستبيان اخلاص بالتقارير السنويةلاملنقح شروع امل حمتوى  -ثالثاً  
املـنقح  شـروع  املفريـق اخلـرباء املعـين جبمـع البيانـات       ، أعد٥٢/١٢عمالً بقرار اللجنة   -٧
أثنـاء  اللجنـة  فيه تنظر رة، لكي هذه املذكّ ، والوارد يف مرفقسنويةستبيان اخلاص بالتقارير اللال

ــك     ــده إن أمكــن ذل ــة واخلمســني وتعتم ــا الثالث ــق . دور ــذلك    ويضــم املرف ــة ل ــزاء األربع األج
وتيسريا ملعاجلة ذلـك املشـروع املـنقح، يـرد كـل جـزء منـه يف إضـافة منفصـلة          . املشروع املنقح

  :هلذه الوثيقة، على النحو التايل
  ؛)E/CN.7/2010/15/Add.1(ار التشريعي واملؤسسي اإلط :اجلزء األول  )أ(  
ــــج شــــامل يف خفــــض الطلــــب علــــى املخــــدرات  اتبــــاع  :اجلــــزء الثــــاين  )ب(  

)E/CN.7/2010/15/Add.2(؛ 

املخــــدرات وأمناطــــه واجتاهاتــــه    مــــدى انتشــــار تعــــاطي   :اجلــــزء الثالــــث   )ج(  
)E/CN.7/2010/15/Add.3(؛  

ة املخــدرات وصــنعها واالجتــار ــا  زراعــ مــدى انتشــار أنشــطة :اجلــزء الرابــع  )د(  
  .)E/CN.7/2010/15/Add.4(وأمناط تلك األنشطة واجتاهاا 

 
 


