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  املخدِّراتجلنة 
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

      )املكسيك (سريفريا مارتينيسغونسالو  :راملقرِّ    
      إضافة    

يات القائمة يف جمال تنفيذ م احملرز والتحدِّالتقدُّ: اجلزء الرفيع املستوى
عاون الدويل صوب استراتيجية اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن الت

       العامليةاملخدِّراتمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 
    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  

 ١٣ الـسابعة واخلمـسني يـومي        املخـدِّرات د اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن دورة جلنـة             ِقُع  -١
ــارس / آذار١٤و ــستوى رئــيُس دورة     . ٢٠١٤م ــزَء الرفيــع امل ــد افتــتح اجل ــة الــسابعة  وق  اللجن

  .دولة[...] وشارك يف اجلزء الرفيع املستوى ما جمموعه . واخلمسني
يات م احملـرز والتحـدِّ    التقـدُّ "وكان موضوع املناقشة العامة يف اجلزء الرفيع املستوى هو            -٢

القائمة يف جمال تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية               
  ". العامليةاملخدِّراتومتوازنة ملواجهة مشكلة متكاملة 

  :اجلزء الرفيع املستوى فكانت كالتايلإطار  املستديرة يف املوائدا مواضيع مناقشات أمَّ  -٣
  باع هنج شامل؛ واالرهتان هلا باتِّاملخدِّرات من تعاطي احلدُّ: خفض الطلب  )أ(  



 

2 V.14-01699 

 

E/CN.7/2014/L.1/Add.1

رات، ومراقبـــة  مـــن العـــرض غـــري املـــشروع للمخـــدِّ احلـــدُّ: خفـــض العـــرض  )ب(  
ة، والتعاون الدويل بشأن القضاء علـى الزراعـة غـري املـشروعة             يطات األمفيتامين السالئف واملنشِّ 
  رات العقلية وبشأن التنمية البديلة؛رة واملؤثِّل يف إنتاج العقاقري املخدِّستعَمللمحاصيل اليت ُت

  .ائيمكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القض: التعاون الدويل  )ج(  
    

يات القائمة م احملرز والتحدِّالتقدُّ: اجلزء الرفيع املستوىإطار املناقشة العامة يف   - باء  
يف جمال تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب 

     العامليةاملخدِّراتاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 
اجللسة األوىل   السابعة واخلمسني، اليت كانت أيضاً       خدِّراتاملدورة جلنة   اجللسة األوىل ل  يف    -٤

  :أدىل بكلمات األشخاص التالون ،مارس/ آذار١٣املعقودة يف اجلزء الرفيع املستوى، يف إطار 
   ورئيس اللجنة)فيينا(ل مصر الدائم لدى األمم املتحدة  ممثِّ،خالد عبد الرمحن مشعة

    
  حفل االفتتاح

  
   ملكة السويدجاللة امللكة سيلفيا،

   بالواليات املتحدة األمريكيةاملخدِّراتنورا فولكوف، مديرة املعهد الوطين لشؤون تعاطي 
اإليـدز  /شكني، املبعوث اخلاص لألمني العـام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               تازميشيل كا 

  يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
  لو حمفل الشبابممثِّ
    

  االفتتاح الرمسي
  

  اسون، نائب األمني العام لألمم املتحدةجان إلي
 واجلرميـة ومـدير عـام    املخـدِّرات يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعـين ب     

  مكتب األمم املتحدة يف فيينا
  املخدِّراتراميون يانس، رئيس اهليئة الدولية ملراقبة 

 عـن جمموعـة   نيابةً) (فيينا( لدى األمم املتحدة     ل الدائم لسري النكا   ي عبد العزيز، املمثِّ     أليار ليب 
  ) والصني٧٧ـال
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 عـن جمموعـة الـدول      نيابـةً ) (فيينـا (ل الـدائم للمغـرب لـدى األمـم املتحـدة            علي احملمـدي، املمثِّـ    
  )األفريقية
 عن جمموعـة دول آسـيا       نيابةً) (فيينا(ل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة       جنيب، املمثِّ . سرود ر 
  )ادئواحمليط اهل

 عـن جمموعـة     نيابـةً ) (فيينـا (ل الدائم لنيكاراغوا لدى األمم املتحـدة        إيرنان استرادا رومان، املمثِّ   
  )ي دول أمريكا الالتينية والكاريب

  ) عن االحتاد األورويبنيابةً( وزير الصحة يف اليونان ةزوي ماكري، نائب
  لقومياتدة اكارلوس رومريو، الوزير يف حكومة دولة بوليفيا املتعدِّ

  فيتينيس بوفيالس أندريوكايتيس، وزير الصحة يف ليتوانيا
   يف الربازيلاملخدِّراتفيتوري أندري زيليو ماكسميانو، األمني الوطين لشؤون سياسات 

  يرلنداأألكس وايت، وزير الدولة لشؤون الرعاية األولية يف 
  فاظ على التراث يف نيوزيلندابيتر دوين، وزير الداخلية، ومساعد وزير الصحة، ومساعد وزير احل

  ألفونسو غوميز منديز، وزير العدل والقانون يف كولومبيا
  ألويس ستويغر، وزير الصحة يف النمسا

ديوكـــو ســـويانتو، الـــوزير املـــسؤول عـــن تنـــسيق الـــشؤون القانونيـــة والـــسياسية واألمنيـــة يف  
  إندونيسيا

يـة يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      نورمان بيكر، وزير الدولة ملنـع اجلرميـة، وزارة الداخل    
  يرلندا الشماليةأو

  كمبو موهادي، وزير الداخلية يف زمبابوي
مــارس، / آذار١٣ويف اجللــسة الثانيــة لــدورة اللجنــة الــسابعة واخلمــسني، املعقــودة يف     -٥

  :أدىل بكلمات األشخاص التالون
  انعبد الواحد يوسف إبراهيم خمتار، وزير الداخلية يف السود

ــاطي         ــع تع ــة من ــيس جلن ــة يف البوســنة واهلرســك ورئ ــشؤون املدني ــر ال ــوفيتش، وزي ســريدوج ن
   يف البوسنة واهلرسكاملخدِّرات
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ل اخلاص لرئيس االحتاد الروسي لـشؤون التعـاون الـدويل مـن أجـل               ألكسندر زمييفسكي، املمثِّ  
  مة عرب الوطنيةمكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظَّ

  يو، نائبة املدعي العام للشؤون القانونية والدولية يف املكسيكماريانا بنيتز تيبورث
  مريوناماما فودا أندريه، وزيرة الصحة العامة يف الك

  جريوم بوغوما، وزير إدارة األراضي واألمن والالمركزية يف بوركينا فاسو
ــام ر ــة ب     . ولي ــة املتعلق ــشؤون الدولي ــب ال ــساعد، مكت ــد، األمــني امل ــاذ  واملخــدِّراتبراونفيل إنف

  القانون، وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة األمريكية
ــة االتِّ      ــة مكافحــة ومراقب ــيس جلن ــوروف، رئ ــاتويل فيب ، وزارة الداخليــة يف املخــدِّراتجــار بأن

  كازاخستان
   يف أفغانستاناملخدِّراتمبارز رشيدي، وزير مكافحة 

  شؤون االجتماعية يف السويدماريا الرسون، وزيرة الطفولة والشيخوخة، وزارة الصحة وال
 يف مجهوريــة املخــدِّراتعبــد الرضــا رمحــاين فــازيل، وزيــر الداخليــة واألمــني العــام هليئــة مراقبــة 

  إيران اإلسالمية
  كارلوس رؤول موراليس موسكوسو، نائب وزير اخلارجية يف غواتيماال

رة الـشؤون الداخليـة   أندريا أرتز دي فالكو، نائبة مـدير املكتـب االحتـادي للـصحة العامـة، وزا         
  يف سويسرا

   يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةاملخدِّراتكو شانسينا، رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة ومراقبة 
  كوادورإرات العقلية يف  واملؤثِّاملخدِّراترودريغو فيليز، املدير التنفيذي للمكتب الوطين ملكافحة 

ــة     ــة احلكومي ــيس اهليئ ــاي ســلطانوف، رئ ــة   املخــدِّراتملكافحــة أليمب ــة مجهوري ــة حلكوم  التابع
  قريغيزستان

   مكافحة العقاقري اخلطرة يف الفلبنيهليئةبدريغوسا، املدير التنفيذي . خوسيه مارلويف س
  مامادو غنينيما كوليبايل، وزير العدل وحقوق اإلنسان واحلريات العامة يف كوت ديفوار

   يف مصراملخدِّراتكافحة منتصر أمحد عمر أبوزيد، اإلدارة العامة مل
   يف اململكة العربية السعوديةاملخدِّراتأمحد الزهراين، مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
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  يل كوي يوانغ، نائب وزير األمن العام يف فييت نام
   يف فرنسااملخدِّراتمننجيه، رئيسة اهليئة املشتركة بني الوزارات ملكافحة -دانييل جوردان

جـار  االتِّمنـع    و املخدِّراتللوقاية من اإلدمان على     ولينا، مدير أمانة التخطيط     خوان كارلوس م  
   يف األرجنتنياملخدِّراتب

، وزارة  املخـدِّرات ن فيخ، املندوب احلكومي للخطة الوطنيـة بـشأن          بفرانشيسكو دي أسيس با   
  سبانياإالصحة واخلدمات االجتماعية واملساواة يف 

   رئيس أوروغوايدييغو كانيبا، نائب أمني مكتب
  مانويل فرييرا تيكسريا، وزير الدولة للصحة يف الربتغال

  وان يونايدي توانكو جعفر، نائب وزير الداخلية يف ماليزيا
  ل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا، مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقياسيد دجينيت، املمثِّ

  :مارس، ألقى بكلمات األشخاص التالون/ار آذ١٤ويف اجللسة الثالثة للدورة، املعقودة يف   -٦
   يف بولندااملخدِّراتبيوتر جابلونسكي، مدير املكتب الوطين ملنع 

  أستريد نوكلربغ هيربغ، وزيرة الدولة لشؤون الصحة وخدمات الرعاية يف النرويج
  جيمس أغالغا، نائب وزير الداخلية يف غانا

  )فيينا(باراغواي لدى األمم املتحدة ل الدائم لهوراثيو نوغيز زوبيزاريتا، املمثِّ
  )فيينا(ل الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة فيليبو فورميكا، املمثِّ

  شايكاسم نيتيسريي، وزير العدل يف تايلند
   يف أوكرانيااملخدِّراتفولودميري تيموشنكو، رئيس اهليئة احلكومية ملراقبة 

  سوميت بوزي، وزير املالية يف اهلند
   بوزارة الداخلية يف اليمناملخدِّرات، مدير اإلدارة العامة ملكافحة ي الرضخالد مطهر

  ماساجوس زولكيفلي، كبري وزراء الدولة يف سنغافورة
، رئـيس أمانـة اجمللـس احلكـومي         املخـدِّرات ق الـوطين لـشؤون مراقبـة        يندريتش فوبوريـل، املنـسِّ    
  نفيذي يف اجلمهورية التشيكية ونائب رئيسه التاملخدِّراتلتنسيق السياسات املتعلقة ب

  )فيينا(ل الدائم للسلفادور لدى األمم املتحدة ونيو ريفريا مورا، املمثِّطماريو أن



 

6 V.14-01699 

 

E/CN.7/2014/L.1/Add.1

ماريــا إيزابيــل فرنانــديز تورمنتــا دوس ســانتوس، وزيــرة الدولــة للعــدل، وزارة العــدل وحقــوق  
  اإلنسان يف أنغوال

  )فيينا(تحدة ل الدائم لألردن لدى األمم املحسام احلسيين، املمثِّ
  )جنيف(ل الدائم جلمهورية ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة جون ساندي، املمثِّ

دة األطـراف بـوزارة اخلارجيـة       خوليو غارو غالفيز، املدير العـام إلدارة الـشؤون العامليـة واملتعـدِّ            
  يف بريو

  لتنفيذي يف نيجرييا ومديرها ااملخدِّراتأمحدو غياد، رئيس الوكالة الوطنية إلنفاذ قانون 
  واليات إيفازوف، نائب وزير الداخلية يف أذربيجان

   يف أملانيااملخدِّراتادية لشؤون مارلني مورتلر، مفوَّضة احلكومة االحت
   لوزير الداخلية يف بيالروس األولفالنتني ميخنيفيتش، النائب

   يف إسرائيلاملخدِّرات مكافحة سلطةيائري غيلر، مدير 
  وف، األمني الدائم لوزارة اخلارجية يف بلغاريا دمييترجورجي

  الرس بترسون، كبري مستشاري وزارة الصحة يف الدامنرك
  )فيينا(لة الدائمة لكوستاريكا لدى األمم املتحدة آنا ترييزا دنغو بنافيديس، املمثِّ

   يف رومانيااملخدِّراتوكالة مكافحة لنيتا، رئيس اإلدارة الدولية -كاتالني نغوي
  )فيينا(لة الدائمة لسلوفينيا لدى األمم املتحدة كا يامنيسيك، املمثِّبالن

  ناتان مسيث، املساعد األول ألمني شعبة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة يف أستراليا
مـارس، ألقـى بكلمـات األشـخاص        / آذار ١٤ويف اجللسة الرابعة للـدورة، املعقـودة يف           -٧

  :التالون
  وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية يف عمانحممد بن سيف احلوسين 
  )فيينا(ل الدائم هلولندا لدى األمم املتحدة بيتر فان فولفنت باليت، املمثِّ

   يف الصنياملخدِّراتليو يوجني، نائب الوكيل الدائم للجنة الوطنية ملكافحة 
   يف باكستاناملخدِّراتحممد أكرب خان هويت، وكيل وزارة الداخلية ومراقبة 

  )فيينا(لة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة رنور فرتكليغيل، املمثِّبينة أم
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  )فيينا( املتحدة األمم لدى ختنشتاينيلل املناوب الدائم لاملمثِّ ،غورغ سباربر
  )فيينا(ل الدائم لتونس لدى األمم املتحدة حممد مسري قوبعة، املمثِّ

  دالنية بوزارة الصحة والعمل والرفاه يف اليابانماساتوشي ناريتا، مستشار أمان املستحضرات الصي
  )فيينا(ل الدائم للكويت لدى األمم املتحدة ، املمثِّصادق معريف

   يف طاجيكستاناملخدِّراتروستام نازاروف، رئيس وكالة مكافحة 
 ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف     املخـدِّرات  مدير عام الربنامج الوطين ملراقبـة    ،زريلعيوسف  

  ولة فلسطنيد
  آشوت هوفاكيميان، نائب وزير خارجية أرمينيا

  )فيينا(ل الدائم لكندا لدى األمم املتحدة مارك بيلي، املمثِّ
  )فيينا(ل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة  سوكولو، املمثِّ. جي.يت

  )فيينا(ل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة حممد بن حسني، املمثِّ
  )فيينا(زويال البوليفارية لدى األمم املتحدة  ل الدائم جلمهورية فنيغوي دوكي، املمثِّتا  أوزكيعل
  )فيينا(ل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة  احملمدي، املمثِّيعل

  )فيينا(ل الدائم لكوبا لدى األمم املتحدة خوان كارلوس مارسان أغيريا، املمثِّ
  رية يف فنلنداإيلينا كوتوفريتا، الوزيرة االستشا

  دولتغلدي ماموفوف، نائب رئيس اهليئة احلكومية لوقاية صحة اجملتمع يف تركمانستان
  موري لنغور، مساعد مفتش الشرطة العام يف سرياليون
  خالد حامد اجلبوري، الوزير املفوض، سفارة العراق

  )فيينا(ل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى األمم املتحدة رامون كينونس، املمثِّ
ــتقين  املخــدِّراتي لبحــوث  مــاركوس داي، مــدير املعهــد الكــاريب   ــشار ال  والكحوليــات واملست

   وفريوس نقص املناعة البشرية لدى أمانة اجلماعة الكاريبية، سانت لوسيااملخدِّراتلشؤون 
  رة يف كرواتياكو بتكوفيتش، رئيس مكتب مكافحة تعاطي العقاقري املخدِّيليز

  )فيينا(ل الدائم لليبيا لدى األمم املتحدة سباس، املمثِّإبراهيم علي الب
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  )فيينا(ل الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة سيمون مادجومو ماروتا، املمثِّ
  )فيينا(ل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة هلموت الغوس كولر، القائم بأعمال املمثِّ

تنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك          ي، املـدير ال     سـيديب ميشيل   عن   أليسون كروكت، نيابةً  
  ، مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسانناجي بيالي عن بشأن اإليدز وفريوسه؛ وأيضاً نيابةً

مارغريــت  عــن شــكهار ساكــسينا، مــدير إدارة الــصحة النفــسية وتعــاطي مــواد اإلدمــان، نيابــةً
  رة العامة ملنظمة الصحة العامليةاملديتشان، 

ي للتهديــدات العــابرة للحــدود، منظمــة األمــن     ق أنــشطة التــصدِّ ، منــسِّألكــسي ليــشنكوف 
  والتعاون يف أوروبا

 عـن   ، نيابـةً  املخـدِّرات بول سيمونز، األمني التنفيذي للجنة البلدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي             
   األمني العام ملنظمة البلدان األمريكية،اسخوسيه ميغيل إينسول

ــنكس، األمــني التنف  ــاطي     باتريــك بني ــاون مــن أجــل مكافحــة تع ــذي جملموعــة التع  املخــدِّراتي
  ، التابعة جمللس أوروبا )جمموعة بومبيدو( املخدِّراتجار غري املشروع بواالتِّ

  شاميل ألسكريوف، األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي
عـن جلنـة فيينـا       ميشيل بريون، املسؤول التنفيذي األعلى يف املركز الكندي لتعاطي املواد، نيابةً          

  املخدِّراتللمنظمات غري احلكومية املعنية ب
    

    املستديرة يف اجلزء الرفيع املستوىاملوائد مناقشات   -جيم  
 بشأن املواضـيع    ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤ و ١٣ستديرة يومي   املوائد امل جرت مناقشات     -٨

  :التالية
  باع هنج شامل؛باتِّ واالرهتان هلا املخدِّرات من تعاطي احلدُّ: خفض الطلب  )أ(  
رات، ومراقبـــة  مـــن العـــرض غـــري املـــشروع للمخـــدِّ احلـــدُّ: خفـــض العـــرض  )ب(  

ة، والتعاون الدويل بشأن القضاء علـى الزراعـة غـري املـشروعة             يطات األمفيتامين السالئف واملنشِّ 
  البديلة؛رات العقلية وبشأن التنمية رة واملؤثِّل يف إنتاج العقاقري املخدِّستعَمللمحاصيل اليت ُت

  .مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي: التعاون الدويل  )ج(  
، رئـيُس مناقـشة     )سـبانيا إ(فرانشيـسكو دي أسـيس بـابن          عـرض  ،مارس/ آذار ١٣ويف    -٩

  .وترد تلك النتائج مستنسخةً أدناه. املائدة املستديرة بشأن خفض الطلب نتائَج تلك املناقشة
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 املخدِّراتاحلدُّ من تعاطي : ستديرة بشأن خفض الطلبنتائج مناقشة املائدة امل 
    واالرهتان هلا باتباع هنج شامل

ة العلميـة يف سـياق اتِّبـاع     على أمهية خفض الطلـب باالسـتناد إىل األدلَّـ    ، على نطاق شامل   ،ُشدِّد
 مراقبـة   فاقيات اتِّ ما تسنده  على   وأُكِّد،  املخدِّراتهنج يتمحَور حول الصحة يف التصدِّي ملشكلة        

وذُكـر  . هنـا اوتعزيز أمتمعات هدف حتسني صحة اجملأمهية حامسة يف بلوغ     للصحة من    املخدِّرات
ــة   ــسياسات العام ــة مبأنَّ ال ــا    ،املخــدِّراتكافحــة املتعلق ــستند حــصراً إىل مكافحــة إنتاجه ــيت ت  ال

  .تكون مستدامةً ال ،واالتِّجار هبا
الت والـسياسات  عة مـن التـدخُّ  ناته طائفة متنوِّ يف مكوِّ هج الشامل واملتوازن يتضمَّن     وقيل إنَّ النَّ  

الت والـسياسات العامـة     وُتعىن هذه التـدخُّ   . العامة، وإنْ لن تعمد كل البلدان إىل تنفيذها مجيعاً        
، على املستوى العاملي ومـع التركيـز علـى الفئـات املستـضعفة علـى وجـه                  املخدِّراتبالوقاية من   

ــدوائي   اخلــصوص، مثــل األطفــال والــشباب   ــه ال ــساء، وبعــالج االرهتــان للمخــدِّرات جبانبي والن
  .والنفساين، ومبعاجلة احلاالت املرضية املقترنة باالرهتان، وباحلماية االجتماعية

ل انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية          فبيَّنوا أنَّ معدَّ   ،ة العلمية وأشار بعض املتكلِّمني إىل األدلَّ    
، الــضررلــيت ُتنفَّــذ فيهــا بــرامج لتــوفري خــدمات التخفيــف مــن    يــنخفض يف اجملتمعــات احملليــة ا 

 واجلرميــة تقــدمي املــساعدة التقنيــة الالزمــة املخــدِّراتوطلبــوا إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب
  .لتنفيذ تلك اخلدمات وتوسيع نطاقها

تهالك  من انتشار اسـ    دة يف بلداهنم خبصوص احلدِّ    وأبلغ مشاركون كثريون عن حتقيق نتائج جيِّ      
 اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة ، وخــصوصاًاملخــدِّراتأو مــن عواقــب تعــاطي /مــواد معيَّنــة و

وذُكــر أنَّ تزايـد تعــاطي املـؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة هـو حتــدٍّ تواجهـه بلــدان كــثرية،     . البـشرية 
  .ق بعض النجاحات املبكِّرة يف وضع تدابري للتصدِّي لهرغم حتقُّ

 واالرهتان هلا ُينظـر إليهمـا باعتبارمهـا قـضيتني صـحيتني، وقـد تبـيَّن            خدِّراتاملوذُكر أنَّ تعاطي    
 العـالج والـدعم لألشـخاص     تـوفري يف بلدان كثرية أنَّ من التـدابري املـساعدة يف هـذا اخلـصوص               

ــذين يتعــاطون   ــدالً   / واملخــدِّراتال  مــن فــرض  أو يعــانون مــن االرهتــان للمخــدِّرات، وذلــك ب
جـاه بعـض   ويف الوقت نفسه، أُعرب عن القلـق بـشأن اتِّ  . العقوبات عليهم اجلزاءات اجلنائية أو    

البلــدان إىل اإلباحــة القانونيــة لتعــاطي القنَّــب، حيــث إنَّ مــن شــأن ذلــك أن يــؤثِّر يف حــدوث   
  . لدى الشبابحاالت تعاطي القنَّب وانتشاره، وخصوصاً

 تبــدأ يف مرحلــة  الوقايــة ينبغــي أنْوذُكــر أنَّ. رةالت املبكِّــوأُبــرزت أمهيــة التركيــز علــى التــدخُّ
  .ل املبكِّرة بالفحص والتدخُّ تعمل على تعزيز قدراهتا اخلاصَّ كثريةًمبكِّرة، ومن مثَّ فإنَّ بلداناً
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أُعـرب عـن    ، ولكـن    املخـدِّرات ه جيري أيضاً تعزيز قـدرات املمارسـني املعنـيني بقـضية             وذُكر أنَّ 
وقيـل إنَّ مـن الـالزم أن يـضطلع     . غـري واٍف بـالغرض   يـزال    القلق من أنَّ بناء تلك القـدرات ال       

هـا جيـب أن تـستند إىل        د، وإنَّ د والتـدريب اجليِّـ    ل مهنيون من ذوي التأهيل اجليِّـ      بعمليات التدخُّ 
  .ة العلميةاألدلَّ

الت  طائفـة التـدخُّ     كامل وأعرب متكلِّمون عن احلاجة إىل الدعم بشأن بناء القدرات فيما خيصُّ          
 املخـدِّرات وُرئي أنَّ املعـايري الـيت وضـعها مكتـب           . والسياسات العامة، وكذلك يف مجع البيانات     

 تكييفــه واعتمــاده ينبغــي منطلــق مرجعــي حاســم األمهيــة مــا هــياجلرميــة بــشأن هــذه املــسائل إنَّو
  .وتعميمه على نطاق واسع

جي ومــستدام، ذلــك أنَّ   وأُكِّــد جمــدَّداً علــى ضــرورة إشــراك مجيــع املعنــيني علــى حنــو منــه         
سهم يف تطــوير الــسياسات احلكومــات والبلــديات ومنظمــات اجملتمــع املــدين ميكنــها معــاً أن تـُـ  

  .التالعامة وتنفيذها ويف إجناز التدخُّ
، رئــيُس مناقــشة املائــدة   )تايلنــد( عــرض كيتيبونــغ كيتايــاراك   ،مــارس/آذار ١٣ويف   -١٠

  .وترد تلك النتائج مستنسخةً أدناه. اقشةاملستديرة بشأن خفض العرض نتائَج تلك املن
    

احلدُّ من العرض غري املشروع : نتائج مناقشة املائدة املستديرة بشأن خفض العرض
للمخدِّرات، ومراقبة السالئف واملنشِّطات األمفيتامينية، والتعاون الدويل بشأن القضاء 

لعقاقري املخدِّرة على الزراعة غري املشروعة للمحاصيل اليت ُتستعمل يف إنتاج ا
   واملؤثِّرات العقلية وبشأن التنمية البديلة

أعرب املشاركون عن قلقهم بشأن تزايـد مـستويات زراعـة خـشخاش األفيـون يف أفغانـستان،                  
  . على صعيد هذه الزراعة غري املشروعة٢٠٠٩وأشاروا إىل تفاقم الوضع منذ عام 

 يف املخـدِّرات فضل عـن عـدد متعـاطي    وأشار املشاركون إىل ضرورة احلصول على معلومات أ   
يـة التعـاون     غـري املـشروعة؛ وأبـرزوا أمه       املخـدِّرات  ملـشكلة    خمتلف املناطق بغية التصدِّي بفعالية    

 عرب احلدود، وسـاقوا مثـاالً علـى ذلـك تزايـد معـدَّالت               املخدِّراتالدويل يف التصدِّي لالتِّجار ب    
ــتخدام حاويــات النقــ      ــق البحــر باس ــن طري ــز تبــادُ   االتِّجــار ع ــاروا إىل ضــرورة تعزي ل ل، وأش

ــع املــسائل املتَّــ       ــشأن مجي ــني الــسلطات ب ــتخبارات ب ــات واالس ــات التحقيــق  املعلوم صلة بعملي
 .املخدِّراتواملالحقة القضائية املتعلقة باالتِّجار ب

وأشار املشاركون إىل ضرورة احلفاظ على ضوابط فعَّالـة بـشأن الـسالئف الكيميائيـة املدَرجـة                 
فاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة االتِّجـــار غـــري املـــشروع يف ولني األول والثـــاين مـــن اتِّيف اجلـــد
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، ألنَّ اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة حتـاول تـسريب            ١٩٨٨ واملؤثِّرات العقلية لـسنة      املخدِّرات
انية واملواد غري اجملدَولة غري اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة إلنتـاج مـؤثِّرات نفـس              " السالئف األولية "

 .جديدة وغري ذلك من املنشِّطات األمفيتامينية

د التحدِّيات اليت يطرحهـا انتـشار تعـاطي امليثامفيتـامني، وأعربـوا عـن         وأشار املتكلِّمون إىل تزايُ   
 . غري املشروعةاملخدِّراتقلقهم إزاء بدء تغلغل املؤثِّرات النفسانية اجلديدة يف أسواق 

ــة     وشــدَّد املــشاركون جمــدَّداً علــى أ   ــسالئف واقترحــوا فــرض ضــوابط أشــّد بغي ــة ال ــة مراقب مهي
 . غري املشروعةاملخدِّراتاعتراض هتريب السالئف إىل مناطق إنتاج 

ونوَّه املشاركون بالنجاح احملقَّـق يف ختفـيض إنتـاج األفيـون يف منطقـة جنـوب شـرق آسـيا ويف                    
البديلـة وجهـود إنفـاذ القـانون     إنتاج الكوكايني واالتِّجار به من منطقة األنديز، بفـضل التنميـة       

ل وأشـار املـشاركون أيـضاً إىل ضـرورة تبـادُ          . مـة الرامية إىل تفكيك اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّ       
 .لى والتجاربْضاملمارسات الفُ

وأشار املشاركون إىل أنَّ التنمية البديلة جيب أن تستند إىل مبدأ املسؤولية املشتركة وأن تأخـذ                
لى والــدروس ْضل املمارســات الفُــمــه التعــاون الــدويل الوثيــق وتبــاُدبنــهج متــوازن وشــامل يدع

  .املستخلصة ومشاركة أصحاب املصلحة
وأبرز املتكلِّمون أمهية معاجلة العوامل الدافعة اليت تفـضي باجملتمعـات املهمَّـشة إىل االخنـراط يف                 

تمعـات احملليـة تـستفيد      زراعة احملاصيل غري املشروعة، وأشاروا إىل أنَّ نسبةً ضئيلةً فقـط مـن اجمل             
 .يف الوقت الراهن من تدخُّالت التنمية البديلة

وشــدَّد عــدد مــن املــتكلِّمني علــى دور مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بــشأن التنميــة البديلــة، 
  .ورحَّبوا باجلهود املبذولة لوضعها موضع التنفيذ العملي

 وضـع اسـتراتيجيات للتنميـة البديلـة بالعمـل           وأقرَّ املشاركون بأمهية بناء القدرات وباحلاجة إىل      
مع أصحاب املصلحة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين، وشـدَّدوا علـى ضـرورة العمـل مـع القطـاع                        

 .اخلاص بغية تيسري الوصول إىل األسواق

مون جمدَّداً على أنَّ التنمية البديلة هـي عمـل اسـتثماري هـام وطويـل األجـل، مـن                    وشدَّد املتكلِّ 
ل العــيش املــستدامة وخفــض زراعــة  ُبفِّــذ التنفيــذ املناســب أن يفــضي إىل حتــسني سـُـ شــأنه إذا ُن

 .احملاصيل غري املشروعة

 يـستلزم جهـوداً يف   املخـدِّرات وأشار املتكلِّمون إىل أنَّ جنـاح اسـتراتيجية دوليـة خلفـض عـرض         
  .وعةجمال التنمية البديلة وإبادة احملاصيل وإنفاذ القانون ومنع األنشطة غري املشر
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نتـائَج مناقـشة املائـدة     ) كرواتيا( دوبرافكا سيمونوفيتش    ت عرض ،مارس/ آذار ١٤ويف    -١١
  .وترد تلك النتائج مستنسخةً أدناه. املستديرة بشأن التعاون الدويل

    
  مكافحة غسل األموال وتشجيع: نتائج املائدة املستديرة بشأن التعاون الدويل

   التعاون القضائي
ن شـواغل إزاء ضـخامة التـدفُّقات املاليـة غـري املـشروعة املتأتِّيـة مـن االتِّجـار                    أعرب املتكلِّمون عـ   

م ظُ، وذكــروا أنَّ عائــدات اجلــرائم ميكــن أن تتــدفَّق عــرب النظــام املــصريف، أو عــرب الــنُّ املخــدِّراتب
  .دودالرمسية أو غري الرمسية لتحويل النقود أو القيمة، أو أن ُتنقل بواسطة مهرِّيب النقود عرب احل

وأكَّد املشاركون على أنَّ تعطيل التدفُّقات املالية املتأتِّية من األنشطة غري املـشروعة هـو عنـصر                 
  .رئيسي يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

فاقيـات األمـم    وأشار املتكلِّمون إىل أمهية وجود نظام عاملي ملكافحة غـسل األمـوال يـستند إىل اتِّ               
مـة عـرب    األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد واجلرميـة املنظَّ       فـاقييتْ  واتِّ املخدِّراتراقبة  املتحدة املتعلقة مب  

الوطنية، وكذلك إىل توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية من أجل مكافحـة التـدفُّقات               
قـانوين  ر إطـار  وذُكر أنَّ مـن العناصـر األساسـية لنظـام مـن هـذا القبيـل تـوافُ        . املالية غري املشروعة 

وطين ملكافحة غسل األموال، وإنشاء وتـدعيم الـسلطات الوطنيـة، مثـل وحـدات االسـتخبارات                 
املالية والسلطات الوطنية املخصَّصة إلنفاذ القانون ومكافحـة الفـساد، وتطبيـق أسـاليب التحـرِّي                

  .اخلاصة، ووجود جهاز قضائي مدرَّب، وإنشاء آليات تعاون متعدِّدة األطراف
 والفــساد وغــسل املخــدِّرات مــن املــتكلِّمني علــى الــصالت الوثيقــة بــني االتِّجــار بوشــدَّد كــثري

وأُشري إىل حتدِّيات أخرى، إىل جانب احتمـال وجـود فـساد يقـوِّض جهـود مكافحـة                  . األموال
غــسل األمــوال، وهــي تــشمل قــصوَر املــوارد ونقــص اخلــربات الفنيــة يف جمــايل مكافحــة غــسل  

وتزايد إساءة استعمال املراكز املاليـة احلـرة ووجـود عوائـق أمـام              األموال ومصادرة املوجودات    
  .التعاون القانوين الدويل

، املخـدِّرات وأَبرَز املشاركون أمهية التعاون القضائي الدويل علـى مكافحـة االتِّجـار غـري املـشروع ب                
لـدى  وأشاروا إىل ما يكتسيه ذلك التعاون من أمهية خاصـة علـى الـصعيد اإلقليمـي، حيـث تكـون                     

  .البلدان شواغل وحتدِّيات مشتركة
وأفاد املتكلِّمون عمَّا أُحرز من تقدُّم يف إبرام معاهـدات ثنائيـة بـشأن التعـاون القـضائي الـدويل                

  .فاقيات األمم املتحدة ذات الصلةويف تعديل األطر القانونية الداخلية على ضوء اتِّ
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 واجلرميــة مــن أجــل إنــشاء شــبكات راتاملخــدِّونــوَّه املــشاركون بالعمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب 
إقليمية لكي ُتسهِّل التعـاون العملـي وتـوفِّر مرتكـزات لبنـاء القـدرات، ومنـها مـثالً شـبكة غـرب                       

  .مة من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّأفريقيا للسلطات املركزية والنيابات العامة
تــوفري التعــاون القــضائي،   ولفــت املتكلِّمــون االنتبــاه إىل ضــرورة اتِّبــاع هنــج مــرن وموقــوت يف        

ــدول    ــدأ املــسؤولية املــشتركة بــني ال ــى وجــه اخلــصوص،   . باالســتناد إىل مب ــرَز املــشاركون، عل وأَب
  .احلاجة إىل التعاون الفعَّال بشأن التدابري غري القسرية واستبانة املوجودات اإلجرامية ومصادرهتا

 ن التعاون القـضائي الـدويل، وخـصوصاً       وأشار املتكلِّمون إىل التحدِّيات اليت ال تزال قائمة بشأ        
صال، ووضـع مبـادئ توجيهيـة       ة ودورها كنقاط اتِّ   فيما يتعلق بإنشاء السلطات الوطنية املختصَّ     

ــة      لــضمان جنــاح طلبــات التعــاون، وإنــشاء آليــات إلنفــاذ طلبــات حجــز املوجــودات اإلجرامي
  .ومصادرهتا، وتطبيق شرط ازدواجية التجرمي، وعدم تسليم املواطنني

  
 الرفيع املخدِّراتاعتماد البيان الوزاري املشترك املنبثق عن استعراض جلنة   - دال 

، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة ٢٠١٤املستوى، يف عام 
العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة 

     العامليةاملخدِّراتمشكلة 
ــوزراء  ، ٢٠١٤س مــار/ آذار١٤يف   - ١٢  املــشاركون يف اجلــزء  وممثِّلــو احلكومــاتاعتمــد ال

 البيان الـوزاري املـشترك املنبثـق        املخدِّراتالرفيع املستوى من الدورة السابعة واخلمسني للجنة        
ــة    ــتعراض جلن ــن اس ــام   املخــدِّراتع ــستوى، يف ع ــع امل ــضاء   ٢٠١٤ الرفي ــدول األع ــذ ال ، لتنفي

ن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة           اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأ        
ــ. ( العامليـــةاملخـــدِّراتملواجهـــة مـــشكلة  مـــن  ... البـــابالع علـــى نـــص البيـــان، انظـــر لالطِّـ

لـو كـل مـن اليونـان وسويـسرا        م ممثِّ وعقب اعتماد البيان الـوزاري املـشترك، تكلَّـ        ...).  الفصل
  .وإكوادور وتايلند) اإلسالمية-مجهورية(وإيران 
 عـن االحتـاد األورويب      ثاً نيابةً ل اليونان ببيان عن مسألة عقوبة اإلعدام، متحدِّ       وأدىل ممثِّ   -١٣

األرجنـتني وأرمينيـا وأسـتراليا وألبانيـا وأنـدورا      : والدول األعضاء فيـه، وكـذلك البلـدان التاليـة       
ــا واجل       ــنة واهلرســك وتركي ــا والبوس ــسلندا وبنم ــا وآي ــواي وأوزبكــستان وأوكراني ــل وأوروغ ب

 ومجهورية مولـدوفا وسـان مـارينو والـسلفادور          سابقاًاألسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     
ــشتاين     ــا وليختن وسويــسرا وســرياليون وشــيلي وصــربيا وكازاخــستان وكوســتاريكا وكولومبي

ل عــن األسـف العميــق الــذي  وأعـرب املمثِّــ . ي واملكـسيك ومونــاكو وناميبيـا ونيوزيلنــدا وهــايت  
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 وقـال  ،ق إىل عقوبـة اإلعـدام   البيـان الـوزاري املـشترك مل يتطـرَّ         عنهم ألنَّ  م نيابةً كلَّيراود من يت  
هـم يعتـربون     وإنَّ ع األحوال، لبس فيها يف مجي     ال  شديدةً هم يعارضون عقوبة اإلعدام معارضةً    إنَّ

 أنَّ  عـن فـضالً .  اخلطأ يف تطبيقهـا ال ميكـن تداركـه   أنَّ عقوبة اإلعدام هتدر كرامة اإلنسان وأنَّ      
 مـن  ٢  الفقـرة  انتـهاك ملعـايري القـانون الـدويل، وخاصـةً       املخـدِّرات املعاقبة باإلعدام على جرائم     

ل علـى أمهيـة التنفيـذ       د املمثِّـ  وشـدَّ .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٦ املادة
مـد يف   اعُتي   الـذ  ، بـشأن وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام          ٧٦/١٧٦الكامل لقرار اجلمعية العامـة      

 بعدد غـري مـسبوق مـن األصـوات، والـذي دعـت فيـه اجلمعيـة،                  ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
ل بـالقرار   ب املمثِّـ  ورحَّـ . د مبعايري دولية دنيا يف استخدام تلـك العقوبـة         ت، إىل التقيُّ  كتدبري مؤقَّ 

ق عقوبـة  زالـت تطبِّـ   ا بدعوة البلـدان الـيت مـ   املخدِّراتخذته اهليئة الدولية ملراقبة األخري الذي اتَّ 
ل مجيـع الـدول      املمثِّـ   وحـثَّ  .املخـدِّرات صلة ب اإلعدام إىل النظر يف إلغائها بالنـسبة للجـرائم املتَّـ          

األعضاء يف األمم املتحـدة علـى احتـرام املعـايري الدوليـة الـدنيا بـشأن اسـتخدام عقوبـة اإلعـدام                       
 .العقوبة كخطوة حنو إلغائها هنائيووقف العمل هبذه ا

ــةً    وأعــرب ممثِّــ   - ١٤ ــان نياب ــه اليون ــان الــذي أدلــت ب ــد للبي ــسرا عــن التأيي  عــن االحتــاد  ل سوي
 عـن ليختنـشتاين والنـرويج، فقـال إنَّ مناهـضة عقوبـة اإلعـدام هـي             نيابـةً  م أيـضاً  وتكلَّ. األورويب

هـا تعـارض عقوبـة اإلعـدام يف          وإنَّ ،أ من سياسـات حقـوق اإلنـسان يف هـذه الـدول            جزء ال يتجزَّ  
ويف هذا الـصدد، اسـتذكر   . املخدِّراتصلة بحوال، مبا يف ذلك املعاقبة هبا على اجلرائم املتَّ   كل األ 
ل أنَّ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية يقــصر تطبيــق عقوبــة اإلعــدام علــى املمثِّــ

الــيت لبلــدان اا يف  اســتثنائي، حبيــث ُيكفــل أنَّ عقوبــة اإلعــدام تبقــى تــدبرياً"أشــّد اجلــرائم خطــورة"
 النداءات والبيانـات الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق                أيضاًقها، واستذكر   تزال تطبِّ  ال

 املخـدِّرات اإلنسان واألمني العام لألمـم املتحـدة واملـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب                   
ل إنَّ  وقـال املمثِّـ   . قوبـة اإلعـدام    بشأن احلد مـن تطبيـق ع       املخدِّراتواجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة     

 هـذا البيـان     ، فـإنَّ  صمت البيان الوزاري املشترك على عقوبة اإلعدام أمر يؤسف له حبـق ومـن مثَّ              
ر عن مـا تستـشعره تلـك الـدول مـن قلـق بـشأن عقوبـة اإلعـدام وال يراعـي املوقـف الـذي                           ال يعبِّ 

هــا وقــال كــذلك إنَّ. تحــدةأعربــت عنــه يف هــذا الــشأن جهــات أخــرى داخــل منظومــة األمــم امل 
سوف تواصل رغم هذا الدعوة إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام، مبـا يف ذلـك املعاقبـة هبـا علـى اجلـرائم                         

 موافقــة هــذه ل أن يــذكر التقريــر اخلــاص بأعمــال الــدورة أنَّ وطلــب املمثِّــ. املخــدِّراتصلة باملتَّــ
فــق مــع تتَّ نَّ عقوبــة اإلعــدام الأ علــى أســاس تالوفــود علــى اعتمــاد البيــان الــوزاري املــشترك متَّــ

 يف إطـار مـن االحتـرام التـام جلميـع حقـوق اإلنـسان                املخدِّراتي ملشكلة   التزامها بضمان التصدِّ  
 مرهـون بـأن تبـدي       املخدِّراتلة لكل فرد، وأنَّ التعاون الدويل على إنفاذ قوانني          والكرامة املتأصِّ 
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ساسـي  ق اإلنسان، مبـا يف ذلـك حـق اإلنـسان األ           مجيع األطراف املعنية االحترام التام جلميع حقو      
  .ل يف احلق يف احلياةاملتمثِّ
اإلمــارات العربيــة املتحــدة    عــن  نيابــةًل مجهوريــة إيــران اإلســالمية أيــضاً   م ممثِّــوتكلَّــ  - ١٥

وإندونيــسيا والبحــرين وليبيــا واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وســنغافورة والــسودان والــصني         
، وقـال   الكويت وماليزيا ومـصر واململكـة العربيـة الـسعودية والـيمن           نام وقطر و   وعمان وفييت 

ل تـسجيل موقـف     وطلـب املمثِّـ   . املخـدِّرات  مسألة عقوبة اإلعدام ال تندرج ضمن والية جلنة          إنَّ
ق دويل يف اآلراء علـى إلغائهـا؛        يوجـد توافُـ    ه ال د أنَّـ  تلك الوفود بشأن مسألة عقوبة اإلعدام وأكَّ      

 مـسألة تطبيـق      الـثالث؛ وأنَّ   املخدِّراتفاقيات مراقبة   يل ال مينعها، مبا يف ذلك اتِّ       القانون الدو  وأنَّ
ة يف كـل دولـة علـى        ره الـسلطات املختـصَّ    عقوبة اإلعدام هي شأن من شؤون العدالة اجلنائية تقرِّ        

وأوضح أنَّ لكل دولة احلق السيادي يف حتديد نظام العدالة لديها مراعيـة يف هـذا ظروفهـا                  . حدة
مهــا الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة ظُ لكــل دولــة احلــق الــسيادي يف اختيــار ُناصــة؛ وأنَّاخل

ل على أنَّ عقوبة اإلعـدام هـي عنـصر هـام مـن              وأكَّد املمثِّ .  إىل مصلحتها العليا   والقانونية استناداً 
ــة العــدل   ــانون وإقام ــق الق ــها    ،نظــام تطبي ــى أخطــر اجلــرائم، ومن ــع إال عل جــار االتِّ وأنَّهــا ال توق

ق ضــمانات ل إىل أنَّ تلــك الــدول تطبِّــوأشــار املمثِّــ. ، وأنَّ الغــرض منــها هــو الــردعاملخــدِّراتب
  . قانونية مناسبة تراعي العمل بسياسات وطنية تقي من وقوع أي أخطاء يف تطبيق العدالة

 ٤٤ قـرة ظ وفـده علـى الف     حتفُّـ إيـران اإلسـالمية، بـصفته الوطنيـة،         مجهورية  ل   ممثِّ وسجَّل  - ١٦
 وفــده قــد آمــن، منــذ بدايــة املــشاورات حــول البيــان   إنَّمــن اإلعــالن الــوزاري املــشترك، وقــال  

 ولـذا فقـد التـزم بالعمـل البنـاء           ،املخـدِّرات الوزاري املشترك، باحلاجـة إىل تعزيـز قـضية مكافحـة            
راء بــني ق يف اآلي بأقــصى درجــة مــن املرونـة مــن أجــل تيــسري الـسبيل أمــام حتقيــق التوافُــ  وبـالتحلِّ 

 بشأن اإلشـارة إىل فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات           شديداً ظاًحتفُّل  املمثِّأبدى  و. الوفود املشاركة 
ــصائية ال    ــة عمــل إق ــان باعتبارهــا فرق ــة يف البي ــ املالي ــشفافية وحترِّتتَّ ــع  سم بال كهــا وتوجههــا دواف

ة لفرقــة العمــل هــذه ينبغــي  أخــرى تــرى أنَّ أيَّ إشــاراً وفــده ووفــودوقــال إنَّ. زيــةسياســية وحتيُّ
ــ.  اعتــراف أو شــرعيةهــا تــسبغ عليهــا أيَّر علــى أنَّتفــسَّ أال زالــت  ل إنَّ حكومتــه مــاوقــال املمثِّ

هـا ال تـألو    واإلرهـاب وإنَّ املخـدِّرات جـار ب  ر الصفوف يف ملحمة الكفـاح الـدويل ضـد االتِّ          تتصدَّ
  . يف العمل على القضاء على هذين اخلطرينجهداً
ق يف اآلراء حــول اعتمــاد البيــان  إىل التوافُــ وفــدها قــد انــضمَّلــة إكــوادور إنَّثِّوقالــت مم  -١٧

. زال ينبغـي مواجهتـها     يات اليت ما  قت والتحدِّ ص اإلجنازات اليت حتقَّ   الوزاري املشترك الذي يلخِّ   
 تعـاجل   ينبغـي أنْ    ال املخـدِّرات  مـشاكل    دة إىل أنَّ  ن إشـارات حمـدَّ     البيان قد تضمَّ   ها قالت إنَّ  ولكنَّ
لـة يف هـذا الـصدد       دت املمثِّ وأكَّ. املخدِّراتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة مبراقبة       يف إطار االتِّ   إالَّ
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حتتـاج  ذة حتت رعايـة األمـم املتحـدة         نفَّاملُ املخدِّراتاملتعلقة ب سياسة  الموقف وفدها، أال وهو أنَّ      
 والثقافيــة يف خمتلــف أرجــاء العــامل،  هــا وضــعت دون مراعــاة للخــصائص التارخييــة  ألنَّتنقــيحإىل 
سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان، عفـا         ى إىل تطبيق منوذج ينطوي على تكلفة باهظة، وال        أدَّ اممَّ

ظات وفدها نابعة مـن     وقالت إنَّ حتفُّ  .  يف بعض بلدان أمريكا الالتينية     عليه الدهر اآلن وخصوصاً   
فاقيات  ينبغي معاجلتها بصورة حصرية يف إطار تلك االتِّ        العاملية ال  املخدِّرات مشكلة   أنَّباعتقاده  

 .القائم ال غىن عنه بعد أن جتاوزها الواقع أمراًوأنَّ تنقيح تلك الصكوك الدولية أصبح 

ا  هامـ ل اعتمـاد البيـان الـوزاري املـشترك معلمـاً        ل تايلند عـن أملـه يف أن ميثِّـ         وأعرب ممثِّ   -١٨
 الـيت باتـت     املخـدِّرات ة املـشتركة إزاء مكافحـة مـشكلة         على درب الـسعي املـشترك واملـسؤولي       

 . على العاملوباالً
   

    اختتام اجلزء الرفيع املستوى  -واو  
 املخــدِّرات كــل مــن املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب ختاميــةًألقــى كلمــةً  - ١٩

  .لدورة السابعة واخلمسني للجنةلواجلرمية ورئيس اجلزء الرفيع املستوى 
 


