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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

  )املكسيك(غونسالو سريفريا مارتينيس : املقرِّر
    

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب     
متابعة : يةاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامل

استعراض جلنة املخدِّرات الرفيع املستوى، متهيداً للدورة االستثنائية للجمعية 
      ٢٠١٦العامة بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، املزمع عقدها يف عام 

 / آذار٢٠ و١٩واحلاديــة عـشرة، املعقــودتني يف  نظـرت اللجنـة أثنــاء جلـستيها العاشـرة       -١
تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن            "املعنـون   األعمال،   من جدول    ٩مارس، يف البند    

 متابعـة  :التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة        
اســتعراض جلنــة املخــدِّرات الرفيــع املــستوى، متهيــداً للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بــشأن 

  ."٢٠١٦ة، املزمع عقدها يف عام مشكلة املخدِّرات العاملي
  : ما يلي٩ على اللجنة للنظر يف البند وكان معروضاً  -٢

تقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     )أ(  
  ؛)E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2 (واجلرمية
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ــن     )ب(   ــة عــ ــر األمانــ ــاطي    تقريــ ــق بتعــ ــا يتعلــ ــاملي فيمــ ــع العــ ــدِّالوضــ  راتاملخــ
)E/CN.7/2014/3(؛  

جــــار باملخــــدِّرات باالتِّتقريــــر األمانــــة عــــن الوضــــع العــــاملي فيمــــا يتعلــــق    )ج(  
)E/CN.7/2014/4(؛  

خــذهتا الــدول األعــضاء لتنفيــذ اإلجــراءات الــيت اتَّتقريــر املــدير التنفيــذي عــن   )د(  
ومتوازنـة  العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة               اإلعالن الـسياسي وخطـة    

  ؛)E/CN.7/2014/7(اجهة مشكلة املخدِّرات العاملية ملو
تــشجيع علــى تنــسيق املقــرَّرات ومواءمتــها بــني جلنــة  بــشأن الرة مــن األمانــة مــذكِّ  )ه(  

  ؛)E/CN.7/2014/11 (املخدِّرات وجملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه
ي األيـدز وفريوسـه وسـائر األمـراض     التـصدِّي لتفـشِّ    عـن تقرير املدير التنفيـذي       )و(  

  ؛)E/CN.7/2014/12(املنقولة بالدم بني متعاطي املخدِّرات 
تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة املـواد األفيونيـة        عن تقرير املدير التنفيذي    )ز(  

 رة ميثـاق بـاريس  غري املشروعة األفغانية املصدر من خالل مواصلة وتقوية الدعم املقـدَّم إىل مبـاد             
)E/CN.7/2014/14(؛  

أحكــام خاصــة بــسياسة املخــدِّرات، مــستمدَّة مــن االتِّفاقيــات الدوليــة ملراقبــة    )ح(  
  ؛)E/CN.7/2014/CRP.5(املخدِّرات 

ــة   مــــدُّ  )ط(   ــة البديلــ  يــــد العــــون ألصــــحاب املــــصلحة اجلــــدد يف ميــــدان التنميــ
)E/CN.7/2014/CRP.7(؛  

 الدوليــة عــن أنــشطتها املتعلقــة مبراقبــة املخــدِّرات  تقــارير املنظمــات احلكوميــة  )ي(  
)E/CN.7/2014/CRP.9(؛  

ــن املخــدِّرات          )ك(   ــساء م ــات والن ــة الفتي ــشأن وقاي ــة ب ــادئ التوجيهي ــشروع املب م
  ).E/CN.7/2014/CRP.12(منها وعالجهن 

وألقــى كــلٌّ مـــن رئــيس فـــرع البحــوث وحتليـــل االتِّجاهــات ورئـــيس فــرع الوقايـــة         -٣
ــن ــد    املخــدِّرا م ــشأن البن ــتهالليةً ب ــةً اس ــصحية كلم ــشؤون ال ــال  ٩ ت وال ــن جــدول األعم .  م
ألقى كلمةً استهالليةً كلٌّ من رئيس وحدة مصادر الرزق املستدامة وفرع اجلرمية املنظَّمـة               كما

  .واالتِّجار غري املشروع
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أوكرانيـا  وتكلَّم املراقب عن اليونان نيابةً عن االحتاد األورويب، وعن ألبانيـا وأنـدورا و               -٤
يـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقاً        ريسلندا والبوسنة واهلرسك وتركيـا واجلبـل األسـود ومجهو         آو

كما تكلَّـم ممثِّلـو تايلنـد والـصني وكازاخـستان ومجهوريـة كوريـا               . ومجهورية مولدوفا وصربيا  
  .وإندونيسيا واليابان واهلند والواليات املتحدة األمريكية وكندا وأفغانستان

زويال البوليفاريـة     لَّم أيضاً املراقبون عن الربتغال والنـرويج وسويـسرا ومجهوريـة فـن            وتك  -٥
وغانا، وكذلك املراقبون عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر ومنظمـة               

كما تكلَّم املراقبون عـن الرابطـة الدوليـة للحـدِّ مـن األضـرار               . مالطة العسكرية املستقلَّة  فرسان  
ــة         ــة األمريكي ــات اجملتمعي ــا والتحالف ــة بفيين ــة للمنظمــات غــري احلكومي ــة املخــدِّرات التابع وجلن

  .ملكافحة املخدِّرات
    

    املداوالت  - ألف  
عاود املتكلِّمون تأكيـد التـزامهم الثابـت بأهـداف وغايـات اإلعـالن الـسياسي وخطـة                    -٦

نـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات        العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتواز         
العاملية، وباالستعراض الرفيع املستوى متهيداً للدورة االستثنائية للجمعية العامـة، املزمـع عقـُدها         

ــوفِّر فرصــةً لدراســة     . ٢٠١٦يف عــام  ــدورة االســتثنائية ســوف ت وذكــر بعــض املــتكلِّمني أنَّ ال
  .تعاون الدويلاملمارسات الفُْضلى فيما يتعلق خبفض الطلب والعرض وبال

ــة    -٧ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة   ٦٨/١٩٧وأُشـــري إىل قـ ــة إىل جلنـ ــه اجلمعيـ ــذي طلبـــت فيـ ، الـ
ــسائل مراقبــة املخــدِّرات،           ــسؤولية الرئيــسية عــن م ــة الــيت تتــولَّى امل املخــدِّرات، بــصفتها اهليئ

 مــن تنخــرط يف عمليــة التحــضري للــدورة االســتثنائية بوســائل منــها تقــدمي مقترحــات منبثقــةً  أنْ
 ،واالجتمـاعي دورتيها السابعة واخلمـسني والثامنـة واخلمـسني، عـن طريـق اجمللـس االقتـصادي         

وذكر عدَّة متكلِّمني أنَّه ينبغي للجنة، نظراً لتلك الواليـة، أن تتـولَّى مهـامَّ               . دعماً لتلك العملية  
  .اهليئة التحضريية للدورة االستثنائية

    
    خفض الطلب والتدابري ذات الصلة  - ١  

قدَّم متكلِّمون عرضاً للجهود الوطنية املبذولة لتحسني مشول ونوعيـة خـدمات الوقايـة                -٨
ــة إىل الوقايــة مــن      مــن املخــدِّرات وعــالج املــرهتنني هلــا، وكــذلك لتــدخُّالت درء األذى الرامي

وســائر العواقــب الــصحية " C"فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وفــريوس التــهاب الكبــد الوبــائي  
وأبــرزوا كيــف .  متعــاطي املخــدِّرات، مبــا يف ذلــك داخــل الــسجون يت تــصيُبواالجتماعيــة الــ

ديـة  تكون تلك السياسات والتدخُّالت فعَّالـةً وناجعـة التكلفـة وعناصـر أساسـية يف منظومـة جم                 
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وأفـاد عـدَّة مـتكلِّمني عـن وضـع اسـتراتيجيات قائمـة علـى مبـادئ صـحة                    . ملكافحة املخدِّرات 
ودعـا بعـض املـتكلِّمني      . الناس، توفِّر خدمات العالج من املخدِّرات كبديل للجزاءات اجلنائيـة         

الدول األعضاء إىل تدعيم جهودها يف جمال مجع البيانات، خـصوصاً بـالنظر إىل دورة اجلمعيـة                 
  .٢٠١٦العامة االستثنائية يف عام 

وأُشري إىل التحدِّي الذي يطرحه تعاطي مـواد إدمـان متعـدِّدة، مبـا فيـه اجلمـع بـني مـواد                        -٩
مــشروعة ومــواد غــري مــشروعة، وظهــور مــؤثِّرات نفــسانية جديــدة ومــواد أخــرى غــري خاضــعة   

رســات الفُــْضلى وتبــاُدل وأبــرز بعــض املــتكلِّمني أمهيــة تــشجيع اســتخدام املما . للمراقبــة الدوليــة
يف جماالت الوقاية، والكشف املبكِّر،     املعلومات عنها، وكذلك أمهية وضع وتنفيذ معايري للنوعية         

واحلـد مـن املخـاطر واألضـرار، والعـالج، وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف                   والتدخُّل املبكِّـر،    
  .التعايفواجملتمع 
ية اليت شهدهتا بعض البلـدان قـد تكـون هلـا تـداعيات              وذُكر أيضاً أنَّ الضائقة االقتصاد      -١٠

. يف مدى تعاطي املخدِّرات يف اجملتمع، وهـذا قـد يـؤثِّر يف الوقـت نفـسه علـى تـوفري اخلـدمات                      
وأُشري كذلك إىل ضرورة بذل مزيد من اجلهود لزيـادة تـوافُر املعلومـات املـستندة إىل شـواهد،       

  . جمال التدخُّالت الرامية إىل خفض الطلبوزيادة أنشطة التدريب واملساعدة التقنية يف
    

    خفض العرض والتدابري ذات الصلة  - ٢  
أُبرزت أمهيـة اتِّبـاع هنـج متعـدِّد اجلوانـب ومتـوازن ومتكامـل، يـشمل خفـض الطلـب                       -١١

وخفض العرض وتوفري التعـاون الـدويل، كمـا أُكِّـد علـى مبـدأ املـسؤولية العامـة واملـشتركة يف               
  .ملخدِّرات العامليةالتصدِّي ملشكلة ا

ــة، وال       -١٢ ــشِّطات األمفيتامينيـ ــن املنـ ــافية عـ ــات إضـ ــع بيانـ ــون إىل مجـ ــا املتكلِّمـ ــيَّما  ودعـ سـ
وأُكِّد جمدَّداً على ضرورة احلفاظ على الضوابط الرقابية املفروضة علـى الكيمياويـات             . امليثامفيتامني

الوطنيـة مـن أجـل التـصدِّي لتنـوُّع          اهتا  السليفة، وأُشري إىل ما أدخلْتُه الدول مـن تغـيريات يف تـشريع            
  .الكيمياويات املُستخَدمة يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة

وأُشري إىل ضرورة توثيق التعاون عرب احلدود، بوسـائل منـها اتِّخـاذ مبـادرات إقليميـة،                   -١٣
ــجِّ. يف جمــال التحــرِّي عــن االتِّجــار باملخــدِّرات    ــة    وُش ــق أحكــام اتِّفاقي ــى تطبي ــدول عل عت ال

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة واتِّفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف                    األمم
  .مواجهة االتِّجار غري املشروع باملخدِّرات
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ون إىل  وأشـار املتكلِّمـ   . يزال ميثِّـل خطـراً شـديداً       وذُكر أنَّ االتِّجار عن طريق البحر ال        -١٤
التحدِّيات املتمثِّلة يف احلدود البحرية املليئـة بـالثغرات، وقـدَّم آخـرون معلومـات عـن مبـادرات          

  .جارية ومبادرات أخرى جديدة لتدعيم التعاون البحري
ي اجلـرائم املرتبطـة       وأبدى بعض املتكلِّمني قلقاً بشأن فرض عقوبة اإلعدام على مرتكب           -١٥

  .باملخدِّرات
ض املتكلِّمني بتزاُيـد االهتمـام بالتنميـة البديلـة، وبازديـاد عـدد البلـدان الـيت                  ورحَّب بع   -١٦

  . مستدام يف زراعة احملاصيل غري املشروعةُتنفِّذ برامج للتنمية البديلة من أجل حتقيق خفضٍ
للتنمية البديلـة أنْ تقـوم علـى مبـدأ املـسؤولية العامَّـة              وذكر عدد من املتكلِّمني أنَّه ينبغي         -١٧
  .املشتركة، مدعومةً بتعاوٍن دويل، بوسائل منها تقاُسم املمارسات الفُْضلى والدروس املستفادةو

وأشار بعض املتكلِّمني إىل أمهية آليـات الرصـد، بغيـة حتـسني تـصميم مـشاريع التنميـة                     -١٨
  .البديلة وتنفيذها

ة بـشأن التنميـة    اإلرشـادي   وترحيبـهم مببـادئ األمـم املتحـدة        موأبدى املتكلِّمـون عرفـاهن      -١٩
البديلــة، وأشــادوا بــاجلهود الــيت تبــذهلا تايلنــد وبــريو ودول أعــضاء أخــرى يف تــشجيع الــربامج  

  .الصلة ذات
وأكَّد بعـض املـتكلِّمني علـى احلاجـة إىل مواصـلة الـدعم املـايل لـربامج التنميـة البديلـة،               -٢٠
ملخــدِّرات، وطلبــوا إىل مكتــب  إىل أنَّهــا متثِّــل جــزءاً مــن اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة اأشــارواو

  .املخدِّرات واجلرمية أنْ يواصل تقدمي املساعدة التقنية من خالل برامج التنمية البديلة
واقُتــرح أن تكــون التنميــة البديلــة إحــدى املــسائل الرئيــسية الــيت ســُتناقَش يف دورة           -٢١

  .٢٠١٦ عقُدها يف عام اجلمعية العامة االستثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية، املزمع
    

    مكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي تعزيزاً للتعاون الدويل  - ٣  
أمهيــة التعــاون بــني األجهــزة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل،  أَبــرز عــدَّة مــتكلِّمني   -٢٢

حـة  باستخدام اتِّفاقات رمسيـة وشـبكات غـري رمسيـة، مـن أجـل تبـاُدل املعلومـات الالزمـة ملكاف                    
  .غسل األموال

، اجلماعـات اإلجراميـة املنظَّمـة أسـاليب جديـدةً         وأشار املتكلِّمون إىل تزاُيـد اسـتخدام          -٢٣
مـن أجـل    منها غسل األموال عن طريق التجارة، وأكَّـدوا علـى اسـتمرار احلاجـة إىل التـدريب                  

  .تعزيز القدرة على مكافحة غسل األموال
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ة التعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون واألجهــزة    وأشــار عــدد مــن املــتكلِّمني إىل أمهيــ    -٢٤
القضائية على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل يف مواجهة التحدِّي العاملي املتمثِّل يف مـشكلة              
املخــدِّرات، بوســائل منــها إبــرام مــذكِّرات تفــاُهم بــشأن املــساعدة القانونيــة املتباَدلــة وتــسليم     

  .خلية، وتقاُسم املعلومات وتباُدل التجارباملطلوبني، ومناسقة التشريعات الدا
  


