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يف فيينا  قدالذي ع فريق اخلرباء املعين جبمع البياناتتقرير عن اجتماع     

        ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل  ١٢من 
    مقدمة  -أوال  

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

    
    التوصيات اليت اعتمدها فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات  -ثانيا  

  .الواردة أدناهاعتمد فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات التوصيات الواردة يف الفقرات   -٢
السـتبيان اخلــاص  ل مــنقَّحمشـروع  بتقــدمي اخلــرباء املعـين جبمــع البيانـات   وأوصـى فريـق     -٣

واحــدة جلمــع البيانــات،  شــاملة أداة يعتــرب ولكــنأربعــة أجــزاء  تــألف مــنيبالتقــارير الســنوية، 
انظـر  ( دورـا الثالثـة واخلمسـني    أثناءإىل جلنة املخدرات لتنظر فيه ، يف االجتماع عدلحسبما 
ــائق  ــأن   ).Add.4إىل  E/CN.7/2010/15/Add.1الوث ــدير   وأوصــى فريــق اخلــرباء أيضــاً ب جيــري امل

، عمليـة تشـاور مـع الـدول     ٥٢/١٢عمـالً بقـرار اللجنـة    رات واجلرميـة،  التنفيذي ملكتب املخد
 السـتبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية    ل املـنقَّح شـروع  امل اخلرباء جبعـل كما أوصى فريق  .األعضاء

يف تعليقـات إضـافية    ، طالبـا جتميـع  بلغات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت     متاحا للدول األعضاء
  .يف دورا الثالثة واخلمسني م إىل اللجنةقدت وثيقة
ــى    -٤ ــذكورةالتوصــيات اعتمــاد وعــالوة عل ــاً امل ــق اخلــرباء املعــين جبمــع    ، آنف اعتمــد فري

إطـار البنـدين    ضـمن يف االجتماع  ، واليت نظر فيها املشاركونأدناه الواردةالتوصيات  البيانات
  .من جدول األعمال ٥و ٤
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    املعلومات وإبالغهاتنقيح آلية مجع     
  :التوصيات التالية وإبالغها املعلوماتبشأن تنقيح آلية مجع  دمتقُ  -٥

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

واللــوائح التنظيميــة مــع القــوانني  واجلرميــة مبــا يتوافــقاألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  مكتــب
  ؛جهات االتصالقائمة  أن حتدثلألمانة ميكن و .الداخلية
ينبغي تشجيع التعاون بني املنظمات اإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل حتقيـق قـدر         )ب(  

  مل؛مجع البيانات عن وضع املخدرات يف العا ونهجأكرب من االتساق والتوافق يف طرائق 
علـى ذلـك مـن تبعـات ضـخمة فيمـا يتعلـق بـاملوارد، ينبغـي           يترتبإدراكا ملا   )ج(  

تقدمي اقتراح مشفوع ببيان بالتكاليف إىل اللجنة لكي تنظر فيه أثناء دورا الثالثـة واخلمسـني،   
على أن يتضمن ذلك االقتراح عرضا عاما الستراتيجية خاصـة بإنشـاء آليـة إبـالغ مسـتندة إىل      

  ت وبتوفري الدعم التقين ملن يقوم باإلبالغ ضمن إطار هذا النظام؛اإلنترن
ينبغــي ترمجــة مجيــع الوثــائق املتعلقــة جبمــع البيانــات إىل لغــات األمــم املتحــدة     )د(  

الرمسيــة الســت، وينبغــي لتلــك الترمجــات أن حتــافظ بوجــه خــاص علــى املعــىن الــدقيق جلميــع     
  .املصطلحات التقنية

    
    وإبالغهامجع املعلومات  علىبناء قدرات الدول األعضاء ىلالرامية إ تدابريال    

 املـنقَّح شـروع  املالتـدريب علـى مـلء     فيها ما يتعلق بتوفريينبغي جعل بناء القدرات، مبا   -٦
  .اً ونوعاًدف حتسني البيانات كم ، واحدة من األولويات،ستبيان اخلاص بالتقارير السنويةلال
    

      تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع ومدته  -ألف  

كــانون  ١٥ إىل ١٢يف الفتــرة مــن مــع البيانــات فريــق اخلــرباء املعــين جبعقــد اجتمــاع   -٧
  رئـــــيس الـــــدورة وأدىل . ٥٢/١٢بقـــــرار جلنـــــة املخـــــدرات  عمـــــالً، ٢٠١٠ينـــــاير /الثـــــاين

كلمـة   باملنتخـ رئـيس فريـق اخلـرباء     وألقـى . افتتاحية بكلمةة واخلمسني للجنة املخدرات لثالثا
املقتـرح   األعمـال املؤقـت وتنظـيم    األعمـال جدول  االجتماع منيأوعرض . أيضايف االجتماع 

)UNODC/CND/EG.1/2010/1.(  
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    احلضور  - باء  
 عـن  نيمـراقب  ومثانيـة املتحـدة   األمـم يف  األعضـاء الـدول  دولـة مـن    ٥١حضر االجتماع ممثلو   - ٨

  .UNODC/CND/EG.1/2010/INF.1  يف الوثيقةاملشاركنيبقائمة وترد . الدولية احلكوميةاملنظمات 
    

    املكتب أعضاءانتخاب   -جيم  
كــانون  ١٢يف  املعقــودة األوىل جلســتهيف جبمــع البيانــات،  انتخــب فريــق اخلــرباء املعــين  -٩

  :أمساؤهماملكتب التالية  ، بالتزكية أعضاء٢٠١٠يناير /الثاين
    

 عضو املكتب املنتخب اموعة اإلقليمية املنصب
جمموعة دول أمريكا الالتينية  الرئيس

 ـيبوالكاري
  أوليسيس كانتشوال غوتيرييس

 )املكسيك(
جمموعة دول أوروبا الغربية  النائب األول للرئيس

 ودول أخرى
 )أستراليا( لويزا ديغنهاردت

 إيكيديدي .كنجيكا ل جمموعة الدول األفريقية املقرر
 )نيجرييا(

    
     األعمالجدول  إقرار  -دال  

١٠-  املؤقـــــت أعمالـــــهبتوافـــــق اآلراء جـــــدول  األوىل، جلســـــتهيف  فريـــــق اخلـــــرباء، أقـــــر 
)UNODC/CND/EG.1/2010/1 .( على النحو التايل األعمالوكان جدول:  

 .انتخاب أعضاء املكتب  -١  

  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢  
  .وفعال نظام إبالغ بسيطل منقَّحةمضمون وبنية صيغة   -٣  
  .تنقيح آلية مجع املعلومات وإبالغها  -٤  
  .الدول األعضاء على مجع املعلومات وإبالغها قدراتالتدابري الرامية إىل بناء   -٥  
  .االستنتاجات والتوصيات  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  
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    الوثائق  - هاء  
  .مع البياناتملعين جبفريق اخلرباء ا رضت علىاليت عالوثائق  ذا التقريرترد يف املرفق   -١١
    

    اختتام االجتماع  -واو  
أدىل الرئيس ببيان ختامي وأعرب عن شـكره وتقـديره للمشـاركني ملـا أبـدوه مـن تعـاون ممتـاز          - ١٢

ــة      ــاءة الــيت ســادت املــداوالت، كمــا تقــدم بالشــكر، باســم مجيــع املشــاركني، إىل األمان   وللــروح البن
  .جوهرية فضال عن تيسري انسياب أعمال االجتماعملا قامت به من أعمال حتضريية ومسامهات 

    
      املداوالت  -رابعا  

    لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية املنقَّحاملشروع مضمون وبنية   -ألف  
  إىل  ١٢نظــــر فريــــق اخلــــرباء، يف جلســــاته اخلمــــس األوىل، املعقــــودة مــــن     -١٣  

 منقَّحـة مضمون وبنية صيغة "ل، من جدول األعما ٣، يف البند ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٤
  ."لنظام إبالغ بسيط وفعال

  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل لكي ينظر فيها  -١٤  
اجلــــــــزء األول : مشـــــــروع االســـــــتبيان اخلــــــــاص بالتقـــــــارير الســـــــنوية      )أ(  

(UNODC/CND/EG.1/2010/2)؛  
ألــــف -الثــــاين اجلــــزء: مشــــروع االســــتبيان اخلــــاص بالتقــــارير الســــنوية      )ب(  

(UNODC/CND/EG.1/2010/3)؛  
بـــــاء -اجلـــــزء الثـــــاين: مشـــــروع االســـــتبيان اخلـــــاص بالتقـــــارير الســـــنوية   )ج(  

(UNODC/CND/EG.1/2010/4)؛  
ــنوية      )د(   ــاص بالتقــــــارير الســــ ــتبيان اخلــــ ــروع االســــ ــزء الثالــــــث  : مشــــ اجلــــ

(UNODC/CND/EG.1/2010/5)؛  
ــتبيان اخلــــــــاص بالتقــــــــارير الســــــــنوية   )ه(   جلــــــــزء الرابــــــــع ا: مشــــــــروع االســــــ

(UNODC/CND/EG.1/2010/6).  
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    اإلطار التشريعي  - اجلزء األول  -١  
كـانون   ١٢أثنـاء جلسـته األوىل املعقـودة يف    املعـين جبمـع املعلومـات    نظر فريق اخلرباء   -١٥

لنظــام  منقَّحــةمضــمون وبنيــة صــيغة "مــن جــدول األعمــال،  ٣، يف البنــد ٢٠١٠ينــاير /الثــاين
مشـروع االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير     " فريق اخلـرباء ان معروضا على وك. "إبالغ بسيط وفعال

  ).UNODC/CND/EG.1/2010/2" (اجلزء األول: السنوية
من أن عمليـة التشـاور املفضـية إىل عقـد      خيبة أملهاأعربت بعض الدول األعضاء عن   -١٦

، وأن الوثــائق مل تكـن أوسـع نطاقـا وأكثـر مشوليـة      املعـين جبمـع البيانـات   اجتمـاع فريـق اخلـرباء    
عـدة منـدوبني أن    أكَّـد ويف هذا الصدد،  .قدم يف وقت أبكرتاملراد النظر فيها يف االجتماع مل 
لية وأن الدول األعضاء ستحتاج إىل مزيـد مـن الوقـت لتحليـل     وتعليقام ما هي إال تعليقات أ

نـة أن األعمـال   والحظـت األما . مشروع االستبيان، مبا يف ذلك التعاريف وأصناف املخـدرات 
لالجتمـاع أُجنـزت دون أي مـوارد مـن خـارج امليزانيـة ويف مـدة زمنيـة          مهدتالتحضريية اليت 
ــدوبنيوأشــار بعــض ا  .قصــرية نســبيا  ــر الــذي  ملن يلخــص التوصــيات املنبثقــة عــن    إىل أن التقري

ورقـة  يف شـكل   تـيح أُوالـذي   ،٢٠٠٩يوليـه  /اجتماع فريق اخلرباء غري الرمسـي املعقـود يف متـوز   
تاح فورا عقب ذلـك  يكان ينبغي أن  كتب على اإلنترنتاملشر على موقع نغرفة اجتماعات و

وكـان بإمكـان الـدول األعضـاء تقـدمي التعليقـات والتسـاؤالت بالربيـد اإللكتـروين           .االجتمـاع 
  .دون احلاجة إىل موارد إضافية

عرضها وصوغها، وكذلك  أدىل اخلرباء بطائفة من التعليقات على بنية األسئلة وشكلو  -١٧
درجت هـذه التعليقـات، كلّمـا كـان ذلـك ممكنـا ومناسـبا، يف صـيغة         وقد أُ. الرد عليها خيارات

  .لالستبيان املنقَّحجديدة من املشروع 
    

    الربامج  -جلزء الثاينا  -٢  
ــر  - ١٨   ــرباء  نظـ ــق اخلـ ــات،  فريـ ــع البيانـ ــين جبمـ ــودة  يف  املعـ ــة املعقـ ــته الرابعـ   يف  جلسـ

 منقَّحـة مضمون وبنية صيغة "من جدول األعمال،  ٣، يف البند ٢٠١٠ يناير/اينكانون الث ١٣
  :فريق اخلرباء ما يليكان معروضا على و". نظام إبالغ بسيط وفعالل

 ألــــــف- اجلــــــزء الثـــــاين : مشـــــروع االســـــتبيان اخلــــــاص بالتقـــــارير الســـــنوية      )أ(  
)UNODC/CND/EG.1/2010/3(؛  

ــاري   )ب(   ــتبيان اخلــــــاص بالتقــــ ــنويةمشــــــروع االســــ ــاين: ر الســــ ــزء الثــــ ــاء- اجلــــ  بــــ
)UNODC/CND/EG.1/2010/4(.  
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، يلومــا هــو إال مشــروع أالنظــر الــوثيقتني قيــد  الــنص الــوارد يف األمانــة أنأوضــحت   -١٩
م دقــتأن ، طلــب الــرئيس للنقــاشنظــرا للطــابع الــتقين و. تعليقــات موضــع ترحيــب كــبريأن الو

  .كان ذلك ممكنا كتابة، كلماالتنقيحات املقترحة إىل األمانة 
ــرغم مــن   أــم،إىل اخلــرباء بعــض وأشــار   -٢٠ ــى ال ــة وأللنظــر بصــورة   اســتعدادهمعل يف لي

وأشار املندوبون . بعد االجتماعالوثيقتني يف بإمعان يف النظر  فهم يرغبون، نياملقترحاملشروعني 
الـردود علـى   خيـارات  فيهـا   الـيت تبـدو  بعـض احلـاالت   الحظـوا  ، والطباعيةخطاء األعدد من إىل 
مـن االسـتبيان،    األول والثالث والرابـع جزاء األبشأن  وعلى غرار التوصيات. غري متسقةألسئلة ا
  .التعاريف املتفق عليهابقائمة  باء أيضا-اجلزء الثاينوألف -الثايناجلزء أن يشمل رح تاق

األســئلة بــني للصــالت فضــل أفهــم تكــوين يف  معــن رغبتــهاخلــرباء وأعــرب عــدد مــن   -٢١
بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة        ملقترحة واإلعالن السياسي وخطـة العمـل  ا

األســئلة  اســتنادعلــى الــرغم مــن  ،لــوحظ أنــهو. ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة
املمكن دائما حتديد فقـرة معينـة يف اإلعـالن    فليس من املقترحة إىل املبادئ الواردة يف اإلعالن، 

األسـئلة املقترحـة،   تستند إليها بعض املبادئ اليت األمانة بإجياز  وبينت. إليها سؤال حمدديستند 
وأشـار بعـض   . على أمهية التنسيق مع وكاالت إقليمية ودولية أخـرى املندوبني عدد من شدد و

أُحـيط  ستبيان، ولال املنقَّحاملشروع أجزاء أخرى من يف أكثر مالءمة  رأوا أا اخلرباء إىل أسئلة
 ذه االقتراحات على النحو الواجبعلما.  
ــو  -٢٢ ــة م دق ــن التوصــيات األخــرى    اخلــرباء طائف ــى  م ــديالت عل ــق بتع ــة  تتعل األســئلة بني

وعلـى  . الـرد عليهـا  األسـئلة وخيـارات    وصـيغة األسئلة، ضمن اخليارات املدرجة و، وتصميمها
بـاء واقترحـوا نقـل حمتـواه      -لثـاين وجه التحديد، رأى عدة خرباء أن ال حاجة إىل إبقاء اجلـزء ا 

التوصـيات علـى النحـو الواجـب،     وأُحـيط علمـا جبميـع تلـك     . إىل أمـاكن أخـرى يف االسـتبيان   
  .حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبالالستبيان،  ندرجت يف مشروع ثاأُو
    

    املخدرات وأمناطه واجتاهاته تعاطي مدى انتشار  -اجلزء الثالث  -٣  
كـانون   ١٢أثنـاء جلسـته الثانيـة املعقـودة يف      املعـين جبمـع البيانـات،   اء نظر فريـق اخلـرب   -٢٣

لنظــام  منقَّحــةمضــمون وبنيــة صــيغة "مــن جــدول األعمــال،  ٣، يف البنــد ٢٠١٠ينــاير /الثــاين
مشـروع االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير     " فريق اخلـرباء وكان معروضا على . "إبالغ بسيط وفعال

  ).UNODC/CND/EG.1/2010/5" (اجلزء الثالث: السنوية
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 وســلَّطتجتمــاع فريــق اخلــرباء الاألمانــة حملــة عامــة عــن األعمــال التحضــريية   قــدمتو -٢٤
 االسـتبيان  مشـروع  الرئيسية املقترح إجراؤها على اجلزء الثالث من عديالتالضوء على بعض الت

 Excelجــداول  باســتعمال، مبـا يف ذلــك االنتقــال إىل صـيغة إلكترونيــة   اخلـاص بالتقــارير الســنوية 
 .على فئات املخدرات عديالتواقتراح ت ،وحتسني مجع البيانات الفوقية

بشأن إجراء تعديالت على صـيغة األسـئلة أو    احملددةاخلرباء عددا من االقتراحات  وقدم  -٢٥
وأُحيط علما جبميع هذه التعليقات على النحو الواجـب، وعمـل   . شكلها أو خيارات الرد عليها

رضـت علـى فريـق    للوثيقـة ع  منقَّحـة باالقتراحات، حيثما كان ممكنا ومناسبا، عنـد وضـع صـيغة    
  .اخلرباء إلبداء تعليقاته عليها

    
    مدى انتشار وأمناط واجتاهات زراعة املخدرات وصنعها واالجتار ا  -اجلزء الرابع  -٤  

كــانون  ١٣يف  ة املعقــودةالثالثــجلســته يف  املعــين جبمــع البيانــات، فريــق اخلــرباء نظــر   -٢٦
نظــام ل منقَّحــةمضــمون وبنيــة صــيغة "مــن جــدول األعمــال،  ٣، يف البنــد ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين

مشـروع االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير     " فريق اخلـرباء ا على كان معروضو". إبالغ بسيط وفعال
  ).UNODC/CND/EG.1/2010/6" (اجلزء الرابع: السنوية
صـلة أيضـا   ذات  املـنقَّح اجلزء الثالث من االسـتبيان  املتعلقة ب القضايالوحظ أن بعض و  -٢٧
 ات وحتديـد فئـات املخـدر  وريف االتعباملقدمة و على وجه اخلصوص فيما يتعلقواجلزء الرابع، ب

  .االتصال جهات
 اخلـاص بالتقـارير السـنوية    االستبيانعما إذا كان ذلك اجلزء من مندوبني تساءل عدة و  -٢٨

قـد مجعتـها فيمـا     اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات    تكـون  له البيانات الـيت  مربر ال يكرر على حنو 
مــة مبوجــب اتفاقيــة األمــم واملعلومــات املقد الســالئف الكيميائيــةيتصــل بالصــنع غــري املشــروع و

التبـاس فيمـا يتعلـق    إضـافة إىل ذلـك، كـان هنـاك     و. املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة  
اتفق على أن تقوم األمانة و. الصنع غري املشروعالباب الذي يتناول املصطلحات املستخدمة يف ب

  .املصطلحاتإيضاح اجية وبالتنسيق مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات للحد من االزدو
ــاً للمواءمــة   -٢٩ ــ، اقوتوخي رح أن تــع اجلرميــة يف  حــال التعــاريف املقترحــة  ت  فيمــا يتعلــق مبن

واملقـرر  ، هاوحتليلـ واإلبـالغ عنـها   تحسني مجع بيانات اجلرمية املعين بفريق اخلرباء إىل  االستبيان
  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٠إىل  ٨يف بوينس آيرس من اجتماعا له  أن يعقد

ها ألسـئلة أو شـكل  ا صـيغة من االقتراحات احملددة بشأن تغيريات يف  اًعدد وقدم اخلرباء  -٣٠
ميـع التعليقـات، وحيثمـا كـان     جبعلى النحو الواجـب   اًعلموأُحيط . اإلجابة عليهاخيارات  أو
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فريــق رضــت علــى ع لالســتبيان منقَّحــة صــيغةقتراحــات يف اال أدخلــتذلــك ممكنــا ومناســبا،  
  .عليها تعليقلل ءاخلربا

    
    وإبالغها املعلوماتتنقيح آلية مجع  - باء 

كـانون   ١٤املعقـودة يف   السادسـة ، أثنـاء جلسـته   املعين جبمـع البيانـات  نظر فريق اخلرباء  -٣١
 ".هـا تنقـيح آليـة مجـع املعلومـات وإبالغ    "مـن جـدول األعمـال،     ٤، يف البنـد  ٢٠١٠ينـاير  /الثاين

استعراض عملية مجع البيانات واألنشطة التحضريية مـن أجـل   " فريق اخلرباءوكان معروضا على 
 ).UNODC/CND/EG.1/2010/7" (وضع استبيان جديد خاص بالتقارير السنوية

، اعتــرف اخلــرباء بوجــود UNODC/CND/EG.1/2010/7جــاء يف الوثيقــة مــا اتســاقا مــع  -٣٢
علـى الصـعيد العـاملي،    بعض التحديات املرتبطـة جبمـع البيانـات عـن املخـدرات غـري املشـروعة        

كمـا   .البيانـات وبعـض املسـائل التقنيـة الرئيسـية      يفمنها على األخص بعض الثغرات الكـبرية  و
اخلــرباء بوجــود بعــض التحــديات التقنيــة املرتبطــة بنقــل البيانــات املتعلقــة باملخــدرات غــري    رأقــ

 .املشروعة ومعاجلتها

 تفضـل الـدول األعضـاء خـالف ذلـك،      ، مـا مل بدي تأييد واسع النطاق بـني اخلـرباء  أُو -٣٣
مزايـا جهـات االتصـال هـذه مبـا      شري إىل أُو .جهات االتصال يف الدول األعضاء حتديدالقتراح 

أن تكـون املراسـالت يف مجيـع احلـاالت     أمهيـة  شـري إىل  أُكمـا  ، متخصصـة لديها من خـربة فنيـة   
 .باستعمال القنوات الدبلوماسيةشفافة، 

التداخل وضمان االتساق بـني املنظمـات الدوليـة     جتنبعلى أمهية  فريق اخلرباء وشدد -٣٤
ودعا مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل تنسـيق وضـع الصـيغة النهائيـة ألداة        

اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات ومنظمـة الصـحة        مبـا فيهـا   ،مجع البيانات مـع املنظمـات املعنيـة   
 .وفريوسه األيدزم املتحدة املشترك بشأن العاملية وبرنامج األم

مـن  وارتـأوا   ،ونظر اخلرباء يف مزايا اعتماد وصلة بينية إلكترونيـة خاصـة جبمـع البيانـات     -٣٥
وأشاروا إىل أنه قد يكون من املهم لدى استحداث هـذه  . أن تكون مستندة إىل اإلنترنتاألمثل 

تكنولوجيات القائمة املتاحـة، واقترحـوا النظـر    الوصلة البينية أن ينظر بصورة كاملة يف جمموعة ال
يف فوائد االسـتعانة بـاخلربات املتاحـة داخـل املكتـب وغـريه مـن املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة يف           

ولوحظ كذلك أن هذا النظام رغم مـا قـد ينطـوي عليـه مـن مزايـا       . جمال استخدام أدوات مماثلة
 .على الصعيد اإلقليمي والعاملي ينفَّذ على حساب جهود بناء القدرات أالينبغي 
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إىل لغـات األمـم    ذات الصـلة الوثـائق  و االستبيان اخلرباء على أمهية كفالة ترمجة وشدد  -٣٦
املتحــدة الرمسيــة الســت، وبوجــه خــاص، احلــرص يف هــذه الترمجــات علــى أداء املعــىن الــدقيق     

 .التقنيةجلميع املصطلحات 

ــا   بعــض وأشــار -٣٧ ــة احلف ــات باســتخدام    اخلــرباء إىل أمهي ــى شــفافية البيان ــات ظ عل البيان
 .الســلطات احلكوميــة، حيثمــا كانــت متاحــة  أو تــأذن ــا اإلحصــاءات الرمسيــة الــيت تقــدمها و

الشفافية يف اإلبالغ عن البيانات املتعلقة باملخـدرات غـري    توخياخلرباء أيضا على أمهية  وشدد
البيانــات املســتخدمة إلعــداد املعلومــات عــن وال ســيما فيمــا يتعلــق بطبيعــة مصــادر  املشـروعة، 

  .الوضع العاملي فيما يتعلق باملخدرات غري املشروعة
 معاجلـة جلنة حترير ملساعدة املكتب علـى   أحد الوفود بأن من الضروري إنشاء وصرح  -٣٨

 .التوصيات الصادرة عن اجتماع اخلـرباء، حتضـريا للـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة املخـدرات       
اخلرباء إىل أن إنشاء جلنة من هذا القبيل سيكون متسقا مع الوالية املسندة إىل املكتـب،   وأشار

وأن إحدى املهام األساسية اليت سـتوكل إليهـا هـي حتقيـق مواءمـة املصـطلحات املسـتخدمة يف        
جنـة  هـذه الل  تنسـق أن مما له أمهية بالغة أن شري أيضا إىل أُو. االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية

اإلقليميـة والدوليـة، مـن أجـل كفالـة       اهليئـات مع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات وغريهـا مـن       
  .مواءمة املصطلحات واملؤشرات

    
    وإبالغهاتدابري بناء قدرات الدول األعضاء على مجع املعلومات  - جيم  

كـانون   ١٤ة يف املعقـود  السادسـة ، أثنـاء جلسـته   املعين جبمـع البيانـات  نظر فريق اخلرباء  -٣٩
تـدابري بنـاء قـدرات الـدول األعضـاء علـى       "من جدول األعمال،  ٥، يف البند ٢٠١٠يناير /الثاين

بنـاء  "معنونة  فريق اخلرباء ورقة غرفة اجتماعاتوكان معروضا على  ".وإبالغهامجع املعلومات 
 ).UNODC/CND/EG.1/2010/CRP.1( "القدرات يف جمال مجع البيانات املتعلقة باملخدرات

بنــاء القــدرات وســلَّم بــأن أنشــطة الــدعم ينبغــي أن تفــي         أمهيــةونــاقش االجتمــاع   -٤٠
أيضا على أنه ينبغـي احلصـول دائمـا علـى موافقـة البلـد        وشدد .باالحتياجات اخلاصة بكل بلد

 .املستفيد قبل تنفيذ أنشطة بناء القدرات

ــرز  -٤١ ــى الوجــه األفضــ    عــدة خــرباء وأب ــز املســاعدة عل ــدير  إجــراء يل يقتضــأن تركي تق
 .وياتاألول من حيث ترتيبها يف سلملالحتياجات احملددة وتقييم للبلدان واملناطق 

أن هنــاك  وأكَّــدوا. أيضــا علــى فائــدة اســتغالل األنشــطة القائمــة  عــدة خــرباء وعقَّــب -٤٢
 .جماالت وضعت فيها منهجيات مشتركة وينبغي أن حتظى بالدعم
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دوى اسـتمرار التواصـل بـني جهـات االتصـال التقنيـة، عـن طريـق         عدة خرباء على ج وشدد  - ٤٣
  .الشبكات أو الزيارات أو االجتماعات، لتبادل اخلربات واإلسهام يف جهود بناء القدرات

أن ينشـأ فريـق تـوجيهي    واقترح بعض املندوبني، يف سياق اللجنـة، استكشـاف إمكانيـة      -٤٤
ملكتـب يف املسـائل املتعلقـة ببنـاء القـدرات يف      ىل اإذو متثيل إقليمي مناسب دف إسداء املشورة 

أشـار اخلـرباء إىل أن   و .وإبالغهـا جمال مجع البيانات اخلاصـة باملخـدرات غـري املشـروعة وحتليلـها      
لـدى   تقيـيم للقـدرات احلاليـة    إىل إجـراء يف املقـام األول   سوف حيتـاج الفريق التوجيهي  اهذمثل 

ــوجيهي انتقــاء أعضــاء  غــي ينبو. واملشــاكل الــيت تواجههــا البلــدان  إىل معــايري  اســتناداالفريــق الت
  .وستنظر الدول األعضاء يف مزايا هذا االقتراح أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة .موضوعية

    
    االستنتاجات والتوصيات  - دال  

ينـاير  /كـانون الثـاين   ١٥نظر فريق اخلرباء، يف جلسـتيه السـابعة والثامنـة املعقـودتني يف       -٤٥
، بـاالقتران مـع اعتمـاد    "االسـتنتاجات والتوصـيات  "من جـدول األعمـال،    ٦، يف البند ٢٠١٠
وأشار الرئيس، يف إطار هذا البند، إىل أن فريق اخلرباء املعين جبمـع البيانـات اسـتعرض    . التقرير

وقـد اضـطلع اخلـرباء بعمليـة     . األجزاء األربعة يف مشـروع االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية     
تنقيح بغية حتسني االستبيان وتبسيطه وذلك دف احلصول علـى البيانـات الدقيقـة واملوثوقـة     ال

والقابلــة للمقارنــة دوليــا فيمــا يتعلــق جبميــع اجلوانــب ذات الصــلة بالوضــع العــاملي للمخــدرات 
ووفقــا ألحكــام اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية     

ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة وغريمهــا مــن الصــكوك الدوليــة ذات     ةمتكاملــة ومتوازنــ
أثنــاء  املقدمــةيل للتعليقــات والتعــديالت وعلــى الطــابع األ شــددغــري أن فريــق اخلــرباء  . الصــلة

، األمانـة مبواصـلة املشـاورات    ٥٢/١٢بقـرار اللجنـة    عمـالً ولذلك أوصى الرئيس، . االجتماع
لالسـتبيان   املـنقَّح قيام بذلك، سوف تعمـد األمانـة إىل وضـع املشـروع     ولل. مع الدول األعضاء

اخلاص بالتقارير السنوية يف متناول الدول األعضاء باللغـات الرمسيـة السـت يف األمـم املتحـدة،      
إىل اللجنــة يف  تقــدموســوف جتمــع هــذه التعليقــات يف وثيقــة  . ملتمســة املزيــد مــن التعليقــات 

فريـق   وقـد أقـر  . إضـافة إىل التقريـر احلـايل عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء       دورا الثالثـة واخلمسـني   
  .اخلرباء هذه التوصيات

ا فريق اخلرباء واعتمدها يف االجتماع، فيمـا يتعلـق بآليـة مجـع      قدمتوالتوصيات اليت   -٤٦
  .أعاله ٥-١املعلومات واإلبالغ عنها، واردة يف الفقرات 
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    خلرباءعتماد تقرير اجتماع فريق اا  - هاء  
ــه        - ٤٧ ــره، مبــا في ــة، تقري اعتمــد فريــق اخلــرباء املعــين جبمــع البيانــات، يف جلســتيه الســابعة والثامن

 UNODC/CND/EG.1/2010/8/Add.1(ن لالسـتبيا  املـنقَّح استنتاجاته وتوصـياته، كمـا اعتمـد املشـروع     
  .ا إىل جلنة املخدرات يف دورا الثالثة واخلمسنيملتقدميه )Add.4إىل 



 

12 V.10-51343
 

UNODC/CND/EG.1/2010/8

    فقملرا
      املعين جبمع البيانات اخلرباءرضت على فريق عالوثائق اليت قائمة ب    

 الوثيقة
  جدول بند

 العنوان أو الوصف األعمال

UNODC/CND/EG.1/2010/1جدول األعمال املؤقت وشروحه ٢ 
UNODC/CND/EG.1/2010/2اجلزء األول: مشروع االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٣ 
UNODC/CND/EG.1/2010/3اجلزء : مشروع االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٣  

 ألف- الثاين
UNODC/CND/EG.1/2010/4 اجلزء : مشروع االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٣  

 باء- الثاين
UNODC/CND/EG.1/2010/5اجلزء الثالث: مشروع االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٣
UNODC/CND/EG.1/2010/6اجلزء الرابع: مشروع االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ٣ 
UNODC/CND/EG.1/2010/7تنقيح آلية مجع املعلومات واإلبالغ عنها ٤ 
UNODC/CND/EG.1/2010/L.1 

  Add.1-3 و
 مشروع التقرير ٧

UNODC/CND/EG.1/2010/CRP.1اتبناء القدرات يف جمال مجع البيانات املتعلقة باملخدر ٥ 
 


