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  اتخدِّرجلنة امل
  الدورة السابعة واخلمسون 

   ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت١١البند 

  الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدِّرات
 وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة

      
      اتخدِّراإلجراءات اليت اختذهتا اهليئات الفرعية التابعة للجنة امل    
      تقرير األمانة    

    مقدِّمة  -أوالً  
 مخسة اجتماعـات للـهيئات الفرعيـة التابعـة للجنـة املخـدِّرات،              ٢٠١٣ُعقدت يف عام      -١

، )هونليـا (االجتمـاع العاشـر لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات                   : وهي
الجتمـاع الثالـث والعـشرون لرؤسـاء        يوليـه؛ وا  / متـوز  ٥ إىل   ٢قـد يف فيينـا مـن        أوروبا، الذي عُ  

 إىل  ١٦قد يف أديس أبابا مـن       األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات، أفريقيا، الذي عُ        
سبتمرب؛ واالجتماع الثالث والعشرون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قـوانني           / أيلول ٢٠

  ســبتمرب إىل / أيلــول٣٠يتــو مــن  قــد يف كي ُعاملخــدِّرات، أمريكــا الالتينيــة والكاريـــيب، الــذ    
أكتوبر؛ واالجتماع السابع والثالثون لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ              / تشرين األول  ٤

ــذي عُ    ــوانني املخــدِّرات، آســيا واحملــيط اهلــادئ، ال ــانكوك مــن  ق ــشرين ٢٤ إىل ٢١قــد يف ب  ت
يـــة املعنيـــة باالجتـــار غـــري املـــشروع  أكتـــوبر؛ والـــدورة الثامنـــة واألربعـــون للجنـــة الفرع/األول

───────────────── 
  *  E/CN.7/2014/1.  
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قـدت  ، الـيت عُ )اللجنـة الفرعيـة  (باملخدِّرات واملسائل ذات الصلة يف الـشرقني األدىن واألوسـط     
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٥يف فيينا من 

قليمــي ودون اإلقليمــي،  وعقــب اســتعراض اجتاهــات االتِّجــار باملخــدِّرات والتعــاون اإل       -٢
 مـن اهليئـات الفرعيـة املـسائلَ ذات األولويـة يف جمـال إنفـاذ قـوانني املخـدِّرات يف                هيئـة  تناولت كـلُّ  

كمــا نظــرت يف متابعــة اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب  . منطقتــها
 يف هـذه املـسائل      ويسَّرت النظـرَ   )١(.استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية      

 الـيت أُجريــت خـالل االجتماعــات غـري الرمسيــة الـيت عقــدهتا األفرقـة العاملــة املنـشأة هلــذا       اقـشاتُ املن
  .وعالوة على ذلك، استعرضت كل هيئة من اهليئات الفرعية تنفيذ التوصيات السابقة. الغرض

ــاه ت  -٣ ــرد أدن ــة الــصادرة  وت ــذكر عــوصــياُت اهليئــات الفرعي ــسالفة ال    وعمــالً. ن االجتماعــات ال
 -فق املشاركون يف االجتماعات على تقدمي التوصيات        ، اتَّ ٥٦/١٢ و ٥٦/١٠ري جلنة املخدِّرات    رَّمبق

 إىل اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني،         - إىل مـداوالت أفرقتـهم العاملـة         ت اسـتناداً  اليت أُعـدَّ  
  . العمل يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطةدماًباعتبارها توصيات إقليمية رامية إىل املضي قُ

وسوف ُتتاح للجنة املخدِّرات، بلغـات عمـل هـذه اهليئـات الفرعيـة، تقـارير كـل مـن                      -٤
ــا   ــا، أوروبــ ــر هلونليــ ــاع العاشــ ــاع الثالــــث )UNODC/HONEURO/10/6(االجتمــ ، واالجتمــ

، واالجتماع الثالث والعـشرين هلونليـا،       )UNODC/HONLAF/23/5(والعشرين هلونليا، أفريقيا    
، واالجتماع السابع والثالثني هلونليـا،      )UNODC/HONLAC/23/5(لكاريـيب  أمريكا الالتينية وا  

، والـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة           )UNODC/HONLAP/37/5(آسيا واحملـيط اهلـادئ      
)UNODC/SUBCOM/48/5 .(         والتقارير متاحة أيضاً على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة

  .على اإلنترنت) املكتب/مكتب املخدِّرات واجلرمية(املعين باملخدِّرات واجلرمية 
    

    توصيات اهليئات الفرعية  -ثانياً  
    ات، أوروبا خدِّراالجتماع العاشر لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني امل  - ألف  

ــواردة أدنــاه، قــام املــشاركون يف االجتمــاع العاشــر هلونليــا،       -٥ قبــل تقــدمي التوصــيات ال
  :ا، مبا يليأوروب

ــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب       )أ(   اســتذكروا اإلعــالن ال
استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـة                   

───────────────── 
، الفصل األول، )E/2009/28( ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )1(  

  .القسم جيم
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ــرَّ     ــذين ق ــستني، والل ــة وال ــا الرابع ــة يف دورهت ــة    العام ــدول األعــضاء أن جتــري جلن ــا ال رت فيهم
، استعراضــاً رفيــع املــستوى لتنفيــذ  ٢٠١٤ت يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني، يف عــام  املخــدِّرا

  الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل؛
رت فيـه اجلمعيـة أن      ، الذي قـرَّ   ٦٧/١٩٣استذكروا أيضاً قرار اجلمعية العامة        )ب(  

م يـة السـتعراض التقـدُّ      دورة استثنائية بشأن مشكلة املخـدِّرات العامل       ٢٠١٦تعقد يف أوائل عام     
مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم لإلجنــازات الــيت   احملــرز يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل،   

ات العامليـة، يف إطـار االتفاقيـات    خـدِّر ي ملـشكلة امل   يات اليت جوهبـت يف التـصدِّ       والتحدِّ حتققت
  دة ذات الصلة؛ وسائر صكوك األمم املتحات خدِّر املراقبةاملتعلقة مبالدولية الثالث 

 إىل اجتماعـات    ٥٦/١٠طلب جلنـة املخـدِّرات يف قرارهـا         يف اعتبارهم   وضعوا    )ج(  
تهدف املـضي   تـس أن تقـدم، اسـتناداً إىل مـداوالهتا، توصـيات إقليميـة             اهليئات الفرعيـة التابعـة هلـا        

  دماً يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛قُ
رت فيـه اللجنـة أن يراعـي        ، الذي قـرَّ   ٥٦/١٢استذكروا قرار جلنة املخدِّرات       )د(  

االستعراض املتوسط األجل، وكذلك االجتماعات اليت ُتعقـد فيمـا بـني الـدورتني، مجلـة أمـور                  
من بينها الدراسات والتقارير ذات الصلة الصادرة من اهليئـات الفرعيـة التابعـة للجنـة، ودعـت                  

ة أعمال االجتماعات اإلقليميـة لرؤسـاء   فيه املشاركني يف االستعراض الرفيع املستوى إىل مراعا   
ز  املبــادرات الــيت ميكــن أن تعــزِّ األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني املخــدِّرات، وخــصوصاً 

  التعاون فيما يتعلق بإنفاذ قوانني املخدِّرات؛ 
وضـــعوا يف اعتبـــارهم التوصـــيات الـــيت اعتمـــدها االجتمـــاع الثـــامن هلونليـــا،    )ه(  

، ٢٠١١، واالجتماع التاسـع هلونليـا، أوروبـا، املعقـود يف عـام              ٢٠٠٩يف عام   أوروبا، املعقود   
  . بعد اعتماد اإلعالن السياسي وخطة العمل

    
    خفض الطلب والتدابري ذات الصلة   - ١  

  خفـــــض الطلـــــب والتـــــدابري " املوضـــــوع املعنـــــون بـــــشأنقُـــــدِّمت التوصـــــيات التاليـــــة   -٦
  ":ذات الصلة
ــات     )أ(   ــضع احلكوم ــي أن ت ــزِّ ينبغ ــستعرض وتع ــة   وت ــرامج متكامل ز سياســات وب

خلفض الطلب على املخدِّرات، توفر تدابري وقائيـة ورعائيـة قائمـة علـى أسـس علميـة ومتـسمة          
 أنواعهـا، مـن الوقايـة       جبميـع بالفعالية يف إطار خدمات الرعاية الصحية واخلـدمات االجتماعيـة           

  ادة اإلدماج يف اجملتمع؛إىل التدخل املبكر والعالج وإعادة التأهيل وإعاألولية 
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 طلــبالر االســتراتيجيات الوطنيــة خلفــض ينبغــي أن تــضمن احلكومــات أن تــوفِّ  )ب(  
ات سياسات وبرامج شاملة ُيستخدم فيها هنج متعدد الوكاالت يـشمل قيـام هيئـات               خدِّر امل على

 علـى الوصـول    اًالرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والعدالة اجلنائية والعمل والتعليم بالعمل معـ          
   بالفعل؛يتعاطوهناات غري املشروعة ومن خدِّر املتعاطيضني خلطر ال إىل املعرَّالفعَّ

 للقـوانني   ينبغي تشجيع احلكومات على أن تنظر، ضمن أطرها القانونية وطبقـاً            )ج(  
هيــل الدوليــة املنطبقــة، يف متكــني نظــم العدالــة اجلنائيــة فيهــا مــن تــوفري بــرامج العــالج وإعــادة التأ

  ات؛خدِّر املتعاطيبدائل للمالحقة القضائية وعقوبات السجن ملرتكيب جرائم ك
ص لـــضباط  علـــى تـــوفري تـــدريب متخـــصِّينبغـــي تـــشجيع احلكومـــات أيـــضاً  )د(  

  .السجون الذين يتعاملون مع سجناء مرهتنني للمخدِّرات
    

    ات النفسانية اجلديدةؤثِّرها املات، مبا فيخدِّر املتعاطيرة يف جمال جتاهات املتغيِّالي لالتصدِّ  - ٢  
جمـال  جتاهـات املـتغرية يف     الي ل التصدِّ"قُدِّمت التوصيات التالية بشأن املوضوع املعنون         -٧

  ":  املؤثِّرات النفسانية اجلديدةفيها املخدِّرات، مبا تعاطي
تــشجَّع احلكومــات علــى املبــادرة بتقــدمي املعلومــات إىل نظــام اإلنــذار املبكــر     )أ(  

ن املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة التــابع ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة، لكــي تــستفيد مــن          بــشأ
هـات الناشـئة يف      ومـن حتليـل االجتا     التوقيت املناسب بشأن هذه املـواد     اإلنذارات اليت تصدر يف     

   وطرائق العمل والتشريعات الراهنة الرامية إىل احلد من تعاطي هذه املواد؛جمال االجتار هبا
 إىل خمـاطر    النـاس م احلكومـات محـالت إعالميـة وتثقيفيـة لتنبيـه            ينبغي أن تـنظِّ     )ب(  
   املؤثِّرات النفسانية اجلديدة، مبا خيفِّض الطلب عليها؛ تعاطي

جيب أن تضمن احلكومـات أن تكـون تـشريعاهتا مالئمـة وأن يكـون موظفوهـا                   )ج(  
ــوانني املخــدِّرات علــى علــم ووعــي ومــدرَّ    ــدريباًبنياملكلفــون بإنفــاذ ق ــ ت  بــشأن املــؤثِّرات داً جيِّ

له فوا بفعاليـة إزاء اخلطـر الـذي تـشكِّ         ف عليهـا لكـي يتـصرَّ      النفسانية اجلديدة وقادرين على التعـرُّ     
  .هذه املواد

    
     ات باستخدام احلاويات البحريةخدِّري لالجتار غري املشروع باملالة للتصدِّوضع تدابري فعَّ  - ٣  

ي لالجتـار   الـة للتـصدِّ   وضـع تـدابري فعَّ    " املوضوع املعنون    بشأنية  قُدِّمت التوصيات التال    -٨
  ": غري املشروع باملخدِّرات باستخدام احلاويات البحرية
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تــشجَّع احلكومــات علــى أن تنظــر يف تقيــيم نقــاط ضــعف املــوانئ وعمليــات     )أ(  
شروعة يف ل يف اســـترياد املخـــدِّرات غـــري املـــ احملطـــات الطرفيـــة إزاء أســـلوب االحتيـــال املتمثِّـــ 

احلاويات البحرية وأن تتخذ اإلجـراءات الالزمـة، حـسب االقتـضاء، لـدعم فعاليـة اإلجـراءات                  
  ي املتنامي؛ اليت تتخذها سلطاهتا جملاهبة هذا التحدِّ

تشجَّع احلكومات على أن تعمد، كجزء مـن دعمهـا للتـدابري الدوليـة الراميـة                  )ب(  
عــوة ســلطاهتا املعنيــة بإنفــاذ القــانون إىل النظــر يف   إىل القــضاء علــى االجتــار باملخــدِّرات، إىل د 

 أة يف شـحنات حبريـة، بـإجراء      القيام، عقب اعتراض سبيل شحنات خمدِّرات غـري مـشروعة خمبَّـ           
حتقيقات بوسائل من بينها التسليم املراقب وتبادل املعلومات مع السلطات املعنية القائمـة علـى           

دلـة مـن الـسلطات القائمـة يف واليـات قـضائية             الدروب اليت تسلكها تلك الشحنات ومجـع األ       
أخرى اليت قد تتمكن من املسامهة يف جناح تفكيك شبكة إجراميـة منظمـة ومالحقـة أعـضائها                  

  وتبادل األدلة مع تلك السلطات؛  قضائيا،
تشجَّع احلكومات على دعوة أجهزهتا املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات، العاملـة             )ج(  

طات احلاويات، إىل النظر يف االنـضمام إىل الربنـامج العـاملي ملراقبـة احلاويـات      يف املوانئ ويف حم  
خنراط يف العمل مـع  الاملشترك بني مكتب املخدِّرات واجلرمية واملنظمة العاملية للجمارك، وإىل ا         

الوحدات املشتركة املنشأة يف إطار ذلـك الربنـامج واملعنيـة مبراقبـة املـوانئ، مـن أجـل مكافحـة                      
الــة عــن طريــق تبــادل املعلومــات ر باملخــدِّرات باســتخدام الــدروب البحريــة مكافحــة فعَّاالجتــا

والتنسيق يف استهداف احلاويات البحرية الـيت يـشتبه يف احتوائهـا علـى خمـدِّرات أو غريهـا مـن             
  . السلع احملظورة

    
 االجتماع الثالث والعشرون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني  - باء  

    ات، أفريقيا خدِّرامل
 يف االجتمـاع الثالـث والعـشرين    نقـام املـشاركو   قبل تقـدمي التوصـيات الـواردة أدنـاه،       -٩

  : هلونليا، أفريقيا، مبا يلي
ــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب     اســتذكروا  )أ(   اإلعــالن ال

، اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـة    ات العامليـة خـدِّر ملواجهـة مـشكلة امل   اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة   
ــة         ــدول األعــضاء أن جتــري جلن ــا ال ــررت فيهم ــذين ق ــستني، والل ــة وال ــا الرابع ــة يف دورهت العام

 رفيــع املــستوى لتنفيــذ  ، استعراضــا٢٠١٤ًات يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني، يف عــام  خــدِّرامل
  الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل؛
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 / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٧/١٩٣اجلمعيــة العامــة  قــرار  أيــضاًاســتذكروا  )ب(  
 دورة استثنائية بـشأن     ٢٠١٦ عام   أوائل، الذي قررت فيه اجلمعية أن تعقد يف         ٢٠١٢ديسمرب  

 العمـل،   ات العاملية الستعراض التقدم احملرز يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة             خدِّرمشكلة امل 
ــيم مبــا يف ذلــك إجــراء   يف التــصدي يقهــا والتحــديات الــيت جوهبــت الــيت مت حتقإلجنــازات ل تقي

ات وســائر خــدِّر اململكافحــة، يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة الــثالث  عامليــةات الخــدِّرملــشكلة امل
  صكوك األمم املتحدة ذات الصلة؛

 إىل اجتماعـات    ٥٦/١٠طلب جلنـة املخـدِّرات يف قرارهـا         يف اعتبارهم   وضعوا    )ج(  
تهدف املـضي   تـس تقـدم، اسـتناداً إىل مـداوالهتا، توصـيات إقليميـة            أن  اهليئات الفرعيـة التابعـة هلـا        

  دماً يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛قُ
، الذي قـررت فيـه اللجنـة أن يراعـي           ٥٦/١٢ات  خدِّر قرار جلنة امل   استذكروا  )د(  

 ،مجلـة أمـور  مـن بـني   االستعراض املتوسط األجل، وكذلك االجتماعـات فيمـا بـني الـدورتني،            
، ودعت فيه املـشاركني يف      للجنة الفرعية   اهليئاتراسات والتقارير ذات الصلة الصادرة عن       الد

االستعراض الرفيع املستوى إىل مراعاة أعمال االجتماعات اإلقليمية لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة              
التعـاون علـى إنفـاذ      تعـزز    املبـادرات الـيت ميكـن أن         وخـصوصاً ات،  خـدِّر املعنية بإنفاذ قوانني امل   

  ات؛خدِّرقوانني امل
 التوصـيات املعتمـدة يف االجتماعـات العـشرين واحلـادي            يف اعتبـارهم  وضعوا    )ه(  

نني املخـدِّرات، أفريقيـا،    اوالعشرين والثاين والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفـاذ قـو          
ــيت عقــدت يف األعــوام   ــسياسي وخطــة    ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠ال ، بعــد اعتمــاد اإلعــالن ال

  .٢٠٠٩مل يف عام الع
    

 من أجل التصدِّي لالجتار غري املشروع يف إطار إنفاذ القانونالة عَّوضع تدابري ف  - ١  
    باملخدِّرات

 مــن أجــل يف إطــار إنفــاذ القــانونالــة عَّتــدابري فوضــع بــشأن مت التوصــيات التاليــة دِّقُــ  -١٠
  : غري املشروع باملخدِّرات التصدِّي لالجتار

ات، الـــيت مل ُتطبِّـــق بعـــُد برنـــامَج مراقبـــة حاويـــات الـــشحن ُتــشجَّع احلكومـــ   )أ(  
واملنظمــة ) املكتــب(البحــري، املــشترك بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة 

، املـشترك بـني املكتـب       ")ايركـوب ("العاملية للجمارك، ومشروَع ُسبل االتصال بـني املطـارات          
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الدولية للـشرطة اجلنائيـة، علـى تقيـيم إمكانيـة تطبيقهمـا يف              واملنظمة العاملية للجمارك واملنظمة     
  إطار تدابري إدارة احلدود املتَّبعة لديها؛

ينبغي للحكومات أن حتـرص علـى أن تكـون األفرقـة املـشتركة بـني األجهـزة                    )ب(  
وبرنامج مراقبة احلاويات عند نقـاط حـدودها اجلويـة          " ايركوب"اليت أنشئت يف إطار مشروع      

مدعومة علـى حنـو واف بنظامهـا القـضائي فيمـا جتريـه مـن حتقيقـات وعمليـات مجـع                والبحرية  
  لألدلة ومالحقات قضائية بشأن األشخاص الضالعني يف االجتار غري املشروع باملخدِّرات؛

ــربامج اخلاصــة         )ج(   ــدَّم لل ــدعم املق ــتعراض ال ــى اس ــات عل ــشجيع احلكوم ــي ت ينبغ
لـشرطة واجلمـارك التابعـة هلـا بغيـة ضـمان متويلـها          بالكالب الكاشفة للمخدِّرات لدى أجهزة ا     

  وتزويدها باملوارد على حنو واف من أجل أداء اخلدمة القّيمة اليت تقدمها؛
اب الـرحالت اجلويـة الـضالعني يف االجتـار          بغية حتسني سبل الكشف عـن ركَّـ         )د(  

ة، ينبغــي باملخــدِّرات واســتخدام حاويــات الــشحن لنقــل املخــدِّرات والــسالئف غــري املــشروع  
حلكومات املنطقة أن تّتبـع هنجـاً اسـتباقياً يف دعـم سـلطاهتا املختـّصة يف جمـال تبـادل املعلومـات                       
عن األشخاص الذين يثريون االهتمام، ومؤشرات املخاطر، وطرائق العمل املّتبعة يف التـهريب،             

  .واالجتاهات املستجدة يف جمال االجتار
    

    طات األمفيتامينية واملستحضرات الصيدالنيةشِّإحكام الرقابة على تعاطي املن  - ٢  
طات األمفيتامينيــة شِّإحكــام الرقابــة علــى تعــاطي املنــ بــشأن مت التوصــيات التاليــة دِّقُــ  -١١

  : واملستحضرات الصيدالنية
ينبغــي للحكومــات أن تقــوم خبطــوات عاجلــة لــضمان تطبيــق لــوائح تنظيميــة    )أ(  

واالجتار هبا وتوزيعها يف أقاليمهـا أو مـن خالهلـا علـى             وافية بالغرض ملنع صنع مادة الترامادول       
حنو غري مشروع، وأن تنشط يف التعاون مـع الـسلطات املختـّصة التابعـة للـدول األخـرى علـى                     
مكافحة صنع الترامادول على حنو غري مشروع وكذلك توزيعـه علـى حنـو غـري مـشروع علـى                    

  الصعيدين الداخلي والدويل؛
ى إقامـــة عالقـــات شـــراكة مـــع أوســـاط الـــصناعات ُتـــشجَّع احلكومـــات علـــ  )ب(  

الكيميائية والصيدالنية يف بلداهنا بغيـة توعيتـها بـشأن اآلثـار الـضارة للمعـامالت التجاريـة غـري                  
املسؤولة اليت ال متتثل للوائح التنظيمية ذات الـصلة، وعلـى أن تقـوم بـالتنظيم الرقـايب الـصحيح                    

  فات الطبية وتصديرها وتوزيعها؛السترياد السالئف الكيميائية وعقاقري الوص
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ــة       )ج(   ــة اخلاصـ ــتراتيجياهتا الوطنيـ ــة اسـ ــى مراجعـ ــات علـ ــشجيع احلكومـ ــي تـ ينبغـ
ــصدي للمخــدِّرات       ــهجها للت ــيت تنت ــشريعاهتا واالســتراتيجيات ال باملخــدِّرات للتأكــد مــن أنَّ ت

ئة عـن  كافيةٌ ملواجهة التحدِّيات اجلديدة الناشـ    ) الشاملة جلانيب خفض العرض وخفض الطلب     (
  . صنع املنّشطات األمفيتامينية واالّتجار هبا وتعاطيها

    
تذليل التحدِّيات القائمة أمام انتفاع متعاطي املخدِّرات غري املشروعة خبدمات الوقاية   - ٣  

    من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه
تعـــاطي تـــذليل التحـــدِّيات القائمـــة أمـــام انتفـــاع م بـــشأن قُـــدِّمت التوصـــيات التاليـــة   -١٢

  : املخدِّرات غري املشروعة خبدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه
ينبغي للحكومات أن تضمن إتاحة موارد كافية من أجـل تـوفري مـا يلـزم مـن                    )أ(  

ترتيبات وتسهيالت الستحداث مرافق وبرامج ومعايري بشأن عالج األشـخاص الـذين يعـانون              
اد اإلدمـان وإعـادة تأهيلـهم وتـشغيل هـذه املرافـق والـربامج               من اضـطرابات بـسبب تعـاطي مـو        

  وتطبيق تلك املعايري؛
ُتشجَّع احلكومـات علـى أن تكفـل التعـاون الوثيـق بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون                      )ب(  

األيـدز لـضمان مواجهـة حتـدِّيات     /لديها وجمالسها الوطنية املعنية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       
األيـدز بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن مواجهـةً            / نقص املناعة البـشرية    انتشار اإلصابة بفريوس  

  صحيحة، إذا مل تكن تكفل بالفعل هذا الضرب من التعاون؛
ُتشجَّع احلكومات على تقييم بدائل السجن لألشـخاص املـرهتنني للمخـدِّرات           )ج(  

يدز وسـائر األمـراض     األ/وذلك بغية التقليل من تعرضهم لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         
املعِدية، وعلى إتاحة ُسبل الوصول إىل برامج العالج اخلاضع لإلشراف ّممـا مـن شـأنه أن يزيـد                   

  . من احتماالت إحراز النجاح يف إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية
    

االجتماع الثالث والعشرون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني   - جيم  
    الكاريـيبت، أمريكا الالتينية واخدِّرامل
 التوصـيات الـواردة أدنـاه، قـام املـشاركون يف االجتمـاع الثالـث والعـشرين         تقـدمي قبل    -١٣

  :، مبا يليأمريكا الالتينية والكاريـيب، هلونليا
ــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب    اســتذكروا  )أ(    اإلعــالن ال

رت فيهمـا الـدول     جهة مشكلة املخـدِّرات العامليـة، اللـذين قـرَّ         استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملوا   
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، استعراضـاً   ٢٠١٤األعضاء أن ُتجري جلنة املخدِّرات يف دورهتا الـسابعة واخلمـسني، يف عـام               
  رفيع املستوى لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل؛ 

رت فيـه اجلمعيـة أن       قـرَّ  ، الذي ٦٧/١٩٣استذكروا أيضاً قرار اجلمعية العامة        )ب(  
م  دورة استثنائية بشأن مشكلة املخـدِّرات العامليـة السـتعراض التقـدُّ            ٢٠١٦تعقد يف أوائل عام     

الــيت احملــرز يف تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل، مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم لإلجنــازات    
ــصدِّ قــت والتحــدِّ حتقَّ ــيت جوهبــت يف الت ــةات العخــدِّري ملــشكلة امليات ال ، وذلــك يف إطــار  املي

  ؛ وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلةاالتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة مبراقبة املخدِّرات 
 إىل اجتماعـات    ٥٦/١٠طلب جلنـة املخـدِّرات يف قرارهـا         يف اعتبارهم   وضعوا    )ج(  

تهدف املـضي   تـس يـة   أن تقـدم، اسـتناداً إىل مـداوالهتا، توصـيات إقليم          اهليئات الفرعيـة التابعـة هلـا        
  دماً يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛قُ

، الذي قـررت فيـه اللجنـة أن يراعـي           ٥٦/١٢ استذكروا قرار جلنة املخدِّرات     )د(  
 الـدورتني، مجلـة أمـور       اليت تعقـد فيمـا بـني      االستعراض املتوسط األجل، وكذلك االجتماعات      

 الفرعيـة التابعـة للجنـة، ودعـت         اهليئـات رة من   من بينها الدراسات والتقارير ذات الصلة الصاد      
فيه املشاركني يف االستعراض الرفيع املستوى إىل مراعاة أعمال االجتماعات اإلقليميـة لرؤسـاء      
ــادرات الــيت ميكــن أن تعــزز      ــة بإنفــاذ قــوانني املخــدِّرات، وال ســيما املب ــة املعني األجهــزة الوطني

  رات؛ التعاون فيما يتعلق بإنفاذ قوانني املخدِّ
ه األعمـال املنفـردة واملـشتركة       موا بأن مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة يوجّـ       سلَّ  )ه(  

ي ملـشكلة املخـدِّرات العامليـة، جبميـع         جلميع الدول ويـضمن التزامهـا علـى قـدم املـساواة بالتـصدِّ             
 إىل هنـج  أبعادها، ما يشجِّع على تعاون دويل دائـم التزايـد علـى تعزيـز القـدرات الوطنيـة اسـتنادا               

  .شامل ومتوازن ومتعدِّد التخصُّصات
    

    مخدِّراتتدابري الوقاية، والعالج من االرهتان للوخفض الطلب،   - ١املسألة     
خفــض الطلــب، وتــدابري الوقايــة، " املعنونــة ١ املــسألة بــشأنقُــدِّمت التوصــيات التاليــة   -١٤

  ": والعالج من االرهتان للمخدِّرات
ــد احل   )أ(   ــي أن تعتمـ ــشكلة     ينبغـ ــزة إزاء مـ ــني األجهـ ــشتركة بـ ــا مـ ــات ُنهجـ كومـ

املخدِّرات، ُتوازِن بني خفض الطلب وخفض العرض، مع املراعاة الواجبة لسياسات وممارسـات             
  احلد من الضرر؛
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 املخدِّرات غـري املـشروعة واالرهتـان        تعاطي نَّقرار بأ إلتشجَّع احلكومات على ا     )ب(  
ف علــى  املخــدِّرات والتعــرُّتعــاطيسري الوقايــة مــن هلــا ميــثالن مــشكلة صــحة عموميــة، بغيــة تيــ  

 وعالجهم يف وقت مبكـر يف خمتلـف مرافـق اخلـدمات االجتماعيـة والـصحة العموميـة،                   متعاطيها
  وعلى ختصيص موارد كافية للوقاية والعالج وإعادة التأهيل؛ 

 وضع آليـات رصـد وطنيـة علميـة قائمـة علـى               على  أن حتفز احلكومات   ينبغي  )ج(  
 املخـدِّرات، وأن تنظـر يف اعتمـاد         جمـال تعـاطي    تتيح إمكانية حتديد االجتاهات الراهنة يف        األدلة

  سياسات تصٍد تستند إىل تلك األدلة؛ 
باع ُنهج جمتمعية إزاء خفـض الطلـب، مـن قبيـل       ينبغي أن تركز احلكومات على اتِّ       )د(  

   الــشباب واألســرة، وهــي مفــاهيم  اخلفــارة اجملتمعيــة، والــربامج التثقيفيــة، والــربامج الــيت تركــز علــى  
  . ذت بنجاح يف أمريكا الالتينية والكاريـيب وميكن أن تكون مناذج قابلة للتكرار يف أماكن أخرىُنفِّ
    

    اجتاهات االجتار  - ٢املسألة     
  ": اجتاهات االجتار" املعنونة ٢ املسألة بشأنقُدِّمت التوصيات التالية  -١٥

ي الوطنيـة اخلاصـة هبـا يف        اصلة تعزيز تدابري التـصدِّ    تشجَّع احلكومات على مو     )أ(  
جمال الكشف عـن عائـدات غـسل األمـوال والتحقيـق بـشأهنا واحتجازهـا وعلـى زيـادة مـوارد                 

  األجهزة املعنية بإنفاذ القانون وقدراهتا على االضطالع بتلك املهام؛ 
بإنفـاذ  ينبغي أن تتخذ احلكومات خطوات لضمان أن تكون األجهـزة املعنيـة               )ب(  

املعـــابر الربيـــة واملـــوانئ البحريـــة (قـــوانني املخـــدِّرات العاملـــة علـــى منافـــذ حـــدودها الوطنيـــة 
 عنصر أو مـادة أو      مدعومة مبا يكفي من املساعدة التقنيـة الالزمة للكشف عن أيِّ         ) واملطارات

  جرم يشتبه يف تشريبه أو ختفيفه أو خلطه هبيدروكلوريد الكوكايني أو مشتقاته؛ 
على اختاذ خطوات، حيثما ال تكـون قـد فعلـت ذلـك مـن                تشجَّع احلكومات   )ج(  

الدعم باملوارد البشرية والدعم الـتقين، مـن        ما يتعلق ب  قبل، لتعزيز التنسيق بني األجهزة املعنية في      
  أجل حتسني إدارة وفعالية استراتيجياهتا الوطنية ملكافحة املخدِّرات؛ 

يقـدَّم إىل بلـدان النقـل العـابر مـن دعـم مـن        تشجَّع احلكومات على زيـادة مـا      )د(  
أجل مكافحـة التنظيمـات اإلجراميـة الـيت تـستخدم األراضـي الـيت يكـون وصـول الدولـة إليهـا                       

 تبادل املعلومات االسـتخباراتية العملياتيـة وغريهـا مـن املعلومـات،           بطرائق منها ذلك  وحمدودا،  
دعم والتـدريب ألغـراض التحقيـق بـشأن         قة، وتقدمي الـ   والقيام بعمليات مشتركة متزامنة ومنسَّ    

  . من يديرون تنظيمات االجتار
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    ت األمفيتامينية ومراقبة السالئفانشِّطصنع الكوكايني وامل  - ٣املسألة     

ات نــشِّطصــنع الكوكــايني وامل " املعنونــة ٣ املــسألة بــشأنقُــدِّمت التوصــيات التاليــة     -١٦
  ": األمفيتامينية ومراقبة السالئف

ع احلكومــات علــى التركيــز علــى التــدابري الوقائيــة ملراقبــة الكيمياويــات  تــشجَّ  )أ(  
السليفة واألساسية من خالل تعزيز اإلجراءات اإلدارية اليت تفرضها على االستعمال التجـاري             
لتلك الكيماويات، باختاذ مبادرات مثل إنـشاء سـجل وطـين ملـصدِّري الـسالئف ومـستورديها                 

ص هلم؛ وتعزيز القـدرة علـى إجـراء التحلـيالت وتفتـيش الكيانـات               املرخَّ ومستعمليها النهائيني 
ا سيؤدي بـدوره إىل تـوفري املزيـد مـن املعلومـات الـيت يـسترشد هبـا يف                    ص هلا، مم  التجارية املرخَّ 

  الة ملنع تسريب تلك الكيماويات؛ تطبيق ضوابط فعَّ
ــة تعاو        )ب(   ــة عالق ــتباقي يف إقام ــج اس ــاع هن ــى اتب ــات عل ــشجَّع احلكوم ــع  ت ــة م ني

الــصناعة الكيميائيــة الداخليــة، مــع تعزيــز قــدرات ســلطاهتا الوطنيــة املختــصة وأجهزهتــا املعنيــة    
بإنفاذ قـوانني املخـدِّرات وزيـادة معارفهـا بـشأن الكيمياويـات الـسليفة اجملدولـة وغـري اجملدولـة                     

  شروع؛ والكيمياويات األساسية اليت ميكن تسريبها الستخدامها يف صنع املخدِّرات غري امل
ز احلكومات، يف إطار مبدأ املسؤولية العامة واملـشتركة، قـدراهتا       ينبغي أن تعزِّ    )ج(  

ف على املؤثِّرات النفسانية اجلديـدة عنـد نـشوئها، وأن تتعـاون يف هـذا اجملـال                  التقنية على التعرُّ  
  عرب تبادل املعلومات عن استحداث االختبارات وممارستها عمليا؛ 

ال يف  ات على تعزيز أطرها القانونية بغيـة ضـمان التعـاون الفعَّـ            تشجَّع احلكوم   )د(  
  . جهودها اهلادفة إىل منع تسريب الكيمياويات السليفة من التجارة الدولية

    
االجتماع السابع والثالثون لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني   - دال  

    ات، آسيا واحمليط اهلادئ خدِّرامل
التوصــيات الــواردة أدنــاه، قــام املــشاركون يف االجتمــاع الــسابع والــثالثني قبــل تقــدمي   -١٧

  : هلونليا، آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يلي
ــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب    اســتذكروا  )أ(    اإلعــالن ال

عيـة  استراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، اللـذين اعتمـدهتما اجلم                 
ــرَّ     ــذين ق ــستني، والل ــة وال ــا الرابع ــة يف دورهت ــة    العام ــدول األعــضاء أن جتــري جلن ــا ال رت فيهم
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، استعراضــاً رفيــع املــستوى لتنفيــذ  ٢٠١٤املخــدِّرات يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني، يف عــام  
  الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل؛ 

رت فيـه اجلمعيـة أن      ، الذي قـرَّ   ٦٧/١٩٣وا أيضاً قرار اجلمعية العامة      استذكر  )ب(  
م احملـرز    دورة استثنائية بشأن مشكلة املخدِّرات العامليـة السـتعراض التقـدُّ           ٢٠١٦ يف عام    تعقد

 والتحـديات   يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل، مبا يشمل تقييم اإلجنـازات الـيت حتقَّقـت              
، وذلك يف إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث         ات العاملية خدِّري ملشكلة امل  اليت جوهبت يف التصدِّ   

  املتعلقة مبراقبة املخدِّرات وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
 إىل اجتماعـات    ٥٦/١٠وضعوا يف اعتبارهم طلَب جلنة املخدِّرات يف قرارها          )د( 

اً إىل مــداوالهتا، توصــيات إقليميــة تــستهدف  اهليئــات الفرعيــة التابعــة للجنــة أن تقــدِّم، اســتناد  
  املضي قُدماً يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛

رت فيـه اللجنـة أن يراعـي        ، الذي قـرَّ   ٥٦/١٢استذكروا قرار جلنة املخدِّرات       )د(  
الـدورتني، مجلـة أمـور       بـني     فيمـا  اليت ُتعقـد  االستعراض املتوسط األجل، وكذلك االجتماعات      

لدراسات والتقارير ذات الصلة الصادرة من اهليئـات الفرعيـة التابعـة للجنـة، ودعـت                من بينها ا  
فيه املشاركني يف االستعراض الرفيع املستوى إىل مراعاة أعمال االجتماعات اإلقليميـة لرؤسـاء      

ــة بإنفــاذ قــوانني املخــدِّرات،    ــة املعني ــادرات الــيت ميكــن أن تعــزِّ وال ســيمااألجهــزة الوطني ز  املب
  ؛ اتخدِّرون فيما يتعلق بإنفاذ قوانني املالتعا

 والثالثـون وضعوا يف اعتبـارهم التوصـيات الـيت اعتمـدهتا االجتماعـات الرابـع                 )ه(  
 هلونليــا، آســيا واحملــيط اهلــادئ، املعقــودة يف األعــوام  نثــووالثال والــسادس نووالثالثــواخلــامس 
  . ٢٠٠٩يف عام  بعد اعتماد اإلعالن السياسي وخطة العمل ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠

    
 استخدام التكنولوجيا من جانب تدابري مواجهة االجتاهات اجلديدة يف  - ١املسألة     

    مة ات واجلماعات اإلجرامية املنظَّخدِّرمجاعات االّتجار بامل
  : قُدِّمت التوصيات التالية بشأن أثر التكنولوجيا العصرية على االجتار باملخدِّرات  -١٨

ــستعرض   )أ(   ــي أن ت ــشريعاهتا، وأن     ينبغ ــادئ ت ــدان آســيا واحملــيط اهل ــات بل  حكوم
لــضمان أهنــا تــدعم التحقيقــات بــشأن الــضالعني يف االجتــار باملخــدِّرات    عنــد االقتــضاء حهــا تنقِّ

 مبـا تيـسره تكنولوجيـا       لكترونية ضـدهم ومالحقتـهم قـضائياً      اإلواجلرائم ذات الصلة ومجع األدلة      
  املعلومات واالتصاالت؛ 
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 تتخـذ احلكومـات خطـوات لـضمان أن تكـون أجهـزة إنفـاذ القـانون                  ينبغي أن   )ب(  
والنيابة العامة والسلطة القضائية فيها على علم باحلاجة إىل إجراء حتقيقات بشأن الضالعني يف ما   
يتصل بالفضاء اإللكتروين من جرائم االجتار باملخدِّرات وغسل األموال وإىل مجع األدلة ضـدهم              

  ان أن تتلقى تلك األجهزة ما يكفي من تدريب ودعم ومتويل؛ ومالحقتهم قضائيا، ولضم
بغية جماهبة التحّديات اليت تشكلها صيدليات اإلنترنت واملواقع الشبكية املماثلـة         )ج(  

الــيت تعــرض بــصفة غــري مــشروعة عقــاقري ومستحــضرات صــيدالنية خاضــعة للمراقبــة، ينبغــي أن 
ني األجهـزة الوطنيـة املكلّفـة بإنفـاذ القـانون           تتخذ احلكومات خطوات لضمان التعـاون الوثيـق بـ         

والسلطات التنظيمية الوطنية، مثل األجهزة املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات ودوائر الربيـد وغريهـا              
  .من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، لتمكينها من وضع تدابريها اخلاصة بالتصدي هلذه اجلرائم

    
 االجتار ملنعون يف وضع وتنفيذ استراتيجيات دور سلطات إنفاذ القان  - ٢املسألة     

    ات وتعاطيها خدِّربامل
ــة     -١٩ ــيات التاليـ ــدِّمت التوصـ ــشأن قُـ ــذ    بـ ــع وتنفيـ ــانون يف وضـ ــاذ القـ ــلطات إنفـ دور سـ

  : استراتيجيات ملنع االجتار باملخدِّرات وتعاطيها
نفـاذ  تشجَّع احلكومات على توفري دورات تدريبية خاصـة ملوظفيهـا املعنـيني بإ       )أ(   

 املخـدِّرات غـري املـشروعة، والـنُّهج        وتعاطياأليدز،  /القانون بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     
ضـني بقـدر أكـرب       التعامل مع من يتعاطون املخـدِّرات بـاحلقن وميكـن أن يكونـوا معرَّ              الة يف الفعَّ

  األيدز؛ /خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
اسـتعراض املنهجيــة الـيت تــستخدمها جلمـع البيانــات    تـشجَّع احلكومـات علــى     )ب(   

 املخدِّرات وأمناطـه واجتاهاتـه، بغيـة احلـصول علـى تقيـيم أكثـر دقـة للوضـع الفعلـي                      تعاطيعن  
  الت فعَّالة خلفض الطلب وتنفيذها؛ واملساعدة على حنو أفضل يف تصميم تدخُّ

امج بـدائل الـسجن   ُتشجَّع احلكومات علـى إجـراء تقيـيم، عنـد االقتـضاء، لـرب            )ج(   
األيـدز  /للمرهتنني للمخدِّرات، بغية احلد مـن تعرضـهم لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

  . وسائر األمراض املعدية املنقولة عن طريق الدم
    

    ات األمفيتامينيةنشِّطللهريوين وامل املشروعصنع غري المراقبة السالئف و  - ٣املسألة     
ــدِّمت التوصــيات التا   -٢٠ ــهريوين      قُ ــشروع لل ــصنع غــري امل ــسالئف وال ــة ال ــشأن مراقب ــة ب لي
  : ات األمفيتامينيةنشِّطوامل
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ينبغــي أن تــضمن احلكومــات أن تتــسجل ســلطاهتا الوطنيــة املختــصة يف نظــام   )أ(  
اإلشعارات الـسابقة للتـصدير باالتـصال احلاسـويب املباشـر، الـذي تدعمـه اهليئـة الدوليـة ملراقبـة                     

ه تلك السلطات وتشارك فيه مشاركة نشطة، هبـدف احلـد مـن الفـرص               املخدِّرات، وأن تدعم  
  املتاحة للمتجرين لتسريب الكيمياويات السليفة الستخدامها يف الصنع غري املشروع؛ 

 بــشأن خمــاطر املــؤثِّرات  النــاسينبغــي تــشجيع احلكومــات علــى إذكــاء وعــي    )ب(  
ــة، يف الوقــت      ــوات الالزم ــع اختــاذ اخلط ــدة، م ــسانية اجلدي ــتعراض تــشريعاهتا   النف ــسه، الس  نف

  وتعديلها بغية ضمان وجود ضوابط قابلة لإلنفاذ ملراقبة استرياد تلك املواد وصنعها وتوزيعها؛ 
 تبــادل املعلومــات عــن الكــشف عــن  علــىتــشجَّع احلكومــات علــى التعــاون    )ج(  

:  االصـطناعية  مية يف إطار مبادرة رصـد املخـدِّرات       املؤثِّرات النفسانية اجلديدة وخصائصها السُّ    
  . ، التابعة ملكتب املخدِّرات واجلرمية")مسارت("التحليل واإلبالغ واالجتاهات 

    
  ات واملسائل ذات الصلة خدِّراللجنة الفرعية املعنية باالجتار غري املشروع بامل  - هاء  

     يف دورهتا الثامنة واألربعني ،يف الشرقني األدىن واألوسط
 اللجنــة الفرعيــة الثامنــة  املــشاركون يف دورةردة أدنــاه، قــامدمي التوصــيات الــواقبـل تقــ   -٢١

  : واألربعني مبا يلي
استذكروا اإلعالنَ السياسي وخطةَ العمل بشأن التعاون الدويل صوب  )أ(  

، اللذين اعتمدهتما اجلمعيةُ واجهة مشكلة املخدِّرات العامليةاستراتيجية متكاملة ومتوازنة مل
 والستني، واللذين قرَّرت فيهما الدولُ األعضاء أن جتري جلنةُ العامة يف دورهتا الرابعة

، استعراضا رفيع املستوى لتنفيذ ٢٠١٤املخدِّرات، يف دورهتا السابعة واخلمسني، يف عام 
  لإلعالن السياسي وخطة العمل؛ الدول األعضاء

يـة  ، علـى أمه   ٥٦/٩استذكروا أيـضاً أنَّ جلنـة املخـدِّرات شـدَّدت، يف قرارهـا               )ب( 
ــدويل يف جمــال         ــاره األســاس إلرشــاد العمــل ال ــشتركة باعتب ــة وامل ــسؤولية العام ــدأ امل ــز مب تعزي

  مكافحة مشكلة املخدِّرات العاملية باّتباع هنج شامل ومتوازن؛
/  كـانون األول   ٢٠خ   املـؤرَّ  ٦٧/١٩٣استذكروا كذلك قرار اجلمعية العامـة        )ج( 
 دورةً استثنائيةً بـشأن     ٢٠١٦عقد يف أوائل عام     ، الذي قرَّرت فيه اجلمعية أن ت      ٢٠١٢ديسمرب  

مشكلة املخدِّرات العاملية، الستعراض التقدُّم احملرز يف تنفيذ اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل،               
ــيم لإلجنــازات الــيت متَّ حتقيقهــا والتحــّديات الــيت جوهبــت يف التــصدي       مبــا يف ذلــك إجــراء تقي
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فاقيات الدولية الثالث ملكافحـة املخـدِّرات وغريهـا مـن     ملشكلة املخدِّرات العاملية، يف إطار االت    
  صكوك األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع؛

 إىل اجتماعـات    ٥٦/١٠وضعوا يف اعتبارهم طلَب جلنة املخدِّرات يف قرارها          )د( 
اهليئــات الفرعيــة التابعــة للجنــة أن تقــدِّم، اســتناداً إىل مــداوالهتا، توصــيات إقليميــة تــستهدف     

  قُدماً يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل؛املضي 
، الذي قـرَّرت فيـه اللجنـة أن يراعـي           ٥٦/١٢استذكروا قرار جلنة املخدِّرات      )ه( 

االستعراُض املتوسط األجل، وكذلك االجتماعـات فيمـا بـني الـدورتني، مـن بـني مجلـة أمـور،                
جنة، ودعت فيه املـشاركني يف      الدراسات والتقارير ذات الصلة الصادرة عن اهليئات الفرعية لل        

االستعراض الرفيع املستوى إىل مراعاة أعمال االجتماعات اإلقليمية لرؤسـاء األجهـزة الوطنيـة              
املعنية بإنفاذ قوانني املخـدِّرات، وخـصوصاً املبـادرات الـيت ميكـن أن تعـزِّز التعـاون علـى إنفـاذ                       

  . قوانني املخدِّرات
    

    أفغانستان والتدابري املضادة على الصعيد اإلقليميتدفقات املواد األفيونية من   - ١  
 تدفقات املواد األفيونية من أفغانستان والتـدابري املـضادة          بشأنقُدِّمت التوصيات التالية      -٢٢

  :على الصعيد اإلقليمي
ُتشجَّع الدول على دعم التعاون عرب احلدود وبني األقـاليم علـى طـول دروب              )أ(  

ل التواصل املنتظم بني هيئاهتا املختصة وعقد اجتماعـات منتظمـة مـع             االجتار باهلريوين من خال   
  نظرائها بغية تعزيز عمليات التصدي ملكافحة االجتار غري املشروع؛

ُتشجَّع الدول على دعم مراكز التنسيق اإلقليمية الـيت أنـشئت لتيـسري التعـاون             )ب(  
وع باملخـدِّرات، ومنـها مـثال املركـز         العمليايت على مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتـار غـري املـشر          

اإلقليمـــي للمعلومـــات والتنـــسيق يف آســـيا الوســـطى املعـــين مبكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع   
باملخدِّرات واملؤثرات العقلية وسالئفهما، ومركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبـا، ومركـز             

اخلليجــي، وخليــة التخطــيط    املعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة املخــدِّرات التــابع جمللــس التعــاون       
  املشتركة، واملبادرة الثالثية؛ 

ُتشجَّع الدول على أن تنظر، إن مل تكن قد نظرت من قبـلُ، يف تعـيني ضـباط           )ج(  
ــصاالت          ــز االت ــة، ألجــل تعزي ــسيق اإلقليمي ــز التن ــضاء األخــرى ومراك ــدول األع ــصال يف ال ات

لئـك الـضباط بـدور جهـات التنـسيق          وميكن أن يضطلع أو   . وتسريع تبادل املعلومات العملياتية   
  فيما يتعلق بتبادل املعلومات؛
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خبطوات من أجل إجراء تقيـيم دقيـق للطلـب          القيام  ُتشجَّع الدول على النظر يف        )د(  
احمللـــي علـــى املـــواد األفيونيـــة غـــري املـــشروعة مـــن خـــالل االضـــطالع بـــالبحوث والدراســـات   

من أجل فهم دينامية الطلب فهماً أفـضل        االستقصائية، وتكليف جهات معنية بإجراء دراسات،       
  . واإلسهام بالتايل يف وضع وتنفيذ استراتيجيات فّعالة خلفض عرض املخدِّرات والطلب عليها

    
  مواصلة الرقابة على الكيمياويات السليفة واملنتجات الصيدالنية والتحّدي املتمثِّل   - ٢  

    يف ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة
 مواصـلة الرقابـة علـى الكيمياويـات الـسليفة واملنتجـات       بشأنيات التالية  قُدِّمت التوص   -٢٣

  : الصيدالنية والتحّدي املتمثِّل يف ظهور مؤثِّرات نفسانية جديدة
ُتشجَّع الدول، عند الطلب، على العمـل علـى حنـو اسـتباقي باإلسـهام يف تـوفري           )أ(  

جلديـدة التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين         معلومات لنظـام اإلنـذار املبكـر بـاملؤثِّرات النفـسانية ا           
حىت تستفيد من اإلنذارات اليت تصدر يف الوقـت املناسـب بـشأن املـؤثِّرات               ،  واجلرميةباملخدِّرات  

النفسانية اجلديدة والناشئة، وحتليل االجتاهات الناشئة يف جمال االجتار هبـا وطرائـق العمـل الراهنـة               
  من تعاطي تلك املؤثِّرات؛بشأهنا والتشريعات املوضوعة للحد 

ُيوَصى بأن تنفِّذ الدول محالت إعالمية وتوعوية تنبِّه فيها اجلمهور إىل خمـاطر               )ب(  
  تناول املؤثِّرات النفسانية اجلديدة مما خيفِّض الطلب عليها؛

ُتــشجَّع الــدول، يف ســعيها إىل تطبيــق تــدابري مراقبــة فعَّالــة، علــى النظــر، عنــد    )ج(  
ن تشريعات تنص على تطبيق لـوائح تنظيميـة علـى جمموعـات عامـة مـن املـواد                   االقتضاء، يف س  

  اليت تصلح لصنع مؤثِّرات نفسانية جديدة؛
ُتــشجَّع الــدول علــى اعتمــاد تــدابري، عنــد االقتــضاء، هتــدف إىل منــع وخفــض   )د(  

  . االستعمال غري الطيب للترامادول وتعاطيه وعرضه على حنو غري مشروع، وفقا لتشريعاهتا
    

    يات التكنولوجية واألساليب اليت يتَّبعها املتَّجِرون مواجهة التحدِّ  - ٣  
يات التكنولوجية واألساليب الـيت يتَّبعهـا        مواجهة التحدِّ  بشأنقُدِّمت التوصيات التالية      -٢٤

  :املتَّجِرون
ُتشجَّع دول املنطقة على اسـتعراض تـشريعاهتا اجلنائيـة املوضـوعية واإلجرائيـة                 )أ(  

ــة       الرا ــع األدلـ ــات ومجـ ــشريعات التحقيقـ ــك التـ ــدعم تلـ ــضمان أن تـ ــضاء، لـ ــد االقتـ ــة، عنـ هنـ
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واملالحقــات القــضائية يف قــضايا االجتــار باملخــدِّرات واجلــرائم ذات الــصلة الــيت تنطــوي علــى    
  عنصر من عناصر تكنولوجيا االتصاالت احلديثة؛

مـن قبـلُ،    ُتشجَّع الـدول علـى القيـام خبطـوات، إن مل تكـن قـد قامـت بـذلك                      )ب(  
لضمان اطّـالع أجهـزة إنفـاذ القـانون والنيابـة العامـة والقـضاء لـديها علـى األدلـة اإللكترونيـة،             
وتلقّيها تدريبا وافيا على التعامل معها، وكذلك دعمها ومتويلها مبا يكفي الختاذ مجيع التـدابري               

املـسهَّلني تكنولوجيـا،    الالزمة فيما يتعلق مبنع االجتار غري املشروع باملخدِّرات وغسل األمـوال            
  وبإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية يف هذا الصدد؛

مــن أجــل مواجهــة التحــّديات الــيت تــشكِّلها الــصفقات الــيت ُتنفَّــذ علــى شــبكة     )ج(  
اإلنترنت يف املواقع الشبكية اليت ترّوج وتعرض العقاقري واملستحضرات الصيدالنية غري املـشروعة     

بة، ومن أجل حتديد هويـة الـضالعني يف تقـدمي الطلبيـات، ُتـشجَّع الـدول علـى                   أو اخلاضعة للمراق  
القيام باخلطوات الالزمة لضمان التعـاون والتنـسيق الـوثيقني بـني األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ                     
قوانني املخدِّرات وسائر اجلهات الفاعلة املعنيـة، ومنـها مـثالً سـلطات الرقابـة التنظيميـة، ودوائـر                 

  ارك، وخدمات الربيد السريع والعادي، وكذلك مزوِّدو خدمات اإلنترنت؛اجلم
ُيطلَب إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية أن يقوم، مبـا يتماشـى متامـا مـع واليتـه،                )د(  

ــا         ــها ووفق ــى طلب ــاء عل ــة بن ــدول املنطق ــة ل ــساعدة التقني ــوفري امل ــة إىل ت ــادرات الرامي ــز املب بتعزي
 يف ذلـــك اخلـــربة الفنيـــة والـــدورات التدريبيـــة الالزمـــة للتـــصدي الحتياجاهتـــا وأولوياهتـــا، مبـــا

  . للتحّديات الناشئة اليت تطرحها اجلرائم املسهَّلة تكنولوجيا فيما يتصل باالجتار باملخدِّرات
    

 الدويل صوب متابعة اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون  -ثالثاً  
    ات العاملية خدِّرة املاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكل

ــا، واالجتمــاع الثالــث        -٢٥ ــا، أوروب نظــر املــشاركون يف كــل مــن االجتمــاع العاشــر هلونلي
والعــشرين هلونليــا، أفريقيــا، واالجتمــاع الثالــث والعــشرين هلونليــا، أمريكــا الالتينيــة والكاريـــيب، 

 الثامنــة واألربعــني للجنــة واالجتمــاع الــسابع والــثالثني هلونليــا، آســيا واحملــيط اهلــادئ، والــدورة 
متابعــة اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن  "الفرعيــة، يف بنــد مــن جــدول األعمــال بعنــوان  

وكـان  ". التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مـشكلة املخـدِّرات العامليـة           
ي وخطـة العمـل بـشأن       معروضاً على املشاركني، من أجل نظرهم يف هذا البند، اإلعالن السياس          

التعـــاون الـــدويل صـــوب اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازنـــة ملواجهـــة مـــشكلة املخـــدِّرات العامليـــة  
)A/64/92-E/2009/98ً٥٦/١٢ و٥٦/١٠، وكذلك قرارا اللجنة )ألف-، الباب ثانيا .  
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، وافــق ٥٦/١٢ و٥٦/١٠م مـن جلنــة املخـدِّرات يف قراريهــا   بنـاء علــى الطلـب املقــدَّ  و  -٢٦
انظــر الفــصل الثــاين (موا إىل اللجنــة توصــياهتم كون يف هــذه االجتماعــات علــى أن يقــدِّاملــشار
 باعتبارها توصيات إقليميـة راميـة      -  إىل مداوالت أفرقتهم العاملة    ت استناداً عدَّ اليت أُ  -) أعاله

  . إىل املضي قدما يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل
اين مــن خطــة العمــل، وال ســيما األبــواب الفرعيــة املتعلقــة  ه االنتبــاه إىل اجلــزء الثــوُوجِّــ  - ٢٧

ي لالجتاهـات اجلديـدة     بتعزيز التعاون والتنسيق وعمليات إنفاذ القوانني خلفض العرض؛ والتـصدِّ         
د أيـضاً علـى أنَّ اجلمعيـة        وُشـدِّ . يف االجتار؛ وتناول مسأليت خفض العـرض وخفـض الطلـب معـاً            

جتماعات رؤساء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني          ، شّجعت ا  ٦٧/١٩٣العامة، يف قرارها    
  . ات واللجنة الفرعية على مواصلة املسامهة يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويلخدِّرامل

وفيما يتعلق بتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمـل، نظـر االجتمـاع الثالـث والعـشرون                  - ٢٨
ات ومنـع اجلرميـة     خـدِّر حـة بـشأن مكافحـة امل      ريقي املنقَّ هلونليا، أفريقيا، يف خطة عمل االحتاد األف      

حتسني الصحة واألمـن والرفاهـة االقتـصادية االجتماعيـة لـسكان            اهلادفة إىل   ) ٢٠١٧- ٢٠١٣(
ات واجلـرائم ذات    خـدِّر ات غري املشروعة واالجتار بامل    خدِّرأفريقيا عن طريق احلد من تعاطي امل      

  صــلباًات، حيــث تــوفر إطــاراًخــدِّر يف مكافحــة املالً ومتكــام متوازنــاًوهــي تتبــع هنجــاً. الــصلة
وهي تـويل عنايـة خاصـة لبنـاء القـدرات مـن             . السواءللعمل على خفض العرض والطلب على       

أجل إجراء البحوث ومجع املعلومات وتطوير نظم الرصـد ابتغـاء التوسـع يف رصـد االجتاهـات                  
. تمكن مـن تقيـيم فعاليـة تلـك التـدابري     املتغرية واملـستجدة وتنفيـذ تـدابري مـسترشدة باألدلـة والـ          

ات واجلرميــة وســائر خــدِّرودعــت مفوضــية االحتــاد األفريقــي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  
ــساع      ــوفري امل ــار كأســاس لت ــذا اإلط ــشركاء إىل اســتخدام ه ــدول    ال ــع ال ــاون م ــة والتع دة التقني

عتـهم إىل إبالغهـا وإبـالغ    عضاء يف االحتاد األفريقي من أجل جتنب ازدواج اجلهود؛ كمـا د    األ
اللجان االقتـصادية اإلقليميـة مبـا يبذلونـه مـن جهـود يف اجملـاالت املـشمولة خبطـة عمـل االحتـاد                        

تلــك األفريقــي املنقحــة عنــدما يتطرقــون يف عملــهم إىل تلــك اجملــاالت مــع إشــراكها وإشــراك   
  . تقيناللجان االقتصادية اإلقليمية يف املساعدات املقدمة يف إطار التعاون ال

خالل االجتماع الثالـث والعـشرين هلونليـا، أمريكـا الالتينيـة والكاريــيب، أشـار ممثـل                  و  -٢٩
 علـى أمهيـة     داً، مـشدِّ  ")التعـاون القـضائي   "املعنـون   (األرجنتني إىل الفـرع واو مـن خطـة العمـل            

 املنظمـة عـرب   تقدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق مبـشكلة املخـدِّرات العامليـة واجلرميـة                  
د ممثل املكسيك على أن التعاون القضائي الدويل هو تعبري واضـح عـن املـسؤولية                وأكَّ. الوطنية

وذكـر أن إنـشاء شـبكات للتبـادل         . ن يف اإلعـالن الـسياسي     العامة واملشتركة، على النحـو املبـيَّ      
سـتعراض الرفيــع  وفيمـا يتعلــق باال . أدى إىل بنـاء الثقـة بــني املؤسـسات والبلــدان يف هـذا اجملــال    
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ر أن جتريه اللجنة يف عـام       املستوى لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السياسي وخطة العمل، املقرَّ        
وأعـاد  . ه ال ينبغي إجراء االسـتعراض مبعـزل عـن العمليـات اإلقليميـة والوطنيـة               ، قال إنَّ  ٢٠١٤

ة حلـل مـشكلة     املمثل اإلعراب عـن التـزام املكـسيك بتعدديـة األطـراف باعتبارهـا أفـضل وسـيل                 
  . املخدِّرات العاملية

د ممثــل تايلنــد خــالل االجتمــاع الــسابع والــثالثني هلونليــا، آســيا واحملــيط اهلــادئ، أكَّــ و  -٣٠
ه وقـال إنَّـ  . نه اإلعالن السياسي وخطة العمل    باع النهج املتوازن الذي يتضمَّ    دا التزام بلده باتِّ   جمدَّ

ق هلا خالل االستعراض الرفيع املـستوى املرتقـب   تطّر أولوية ينبغي ال ذات ة جماالت مت حتديد عدَّ  
وتـشمل هـذه اجملـاالت     . الذي ستجريه اللجنة وخالل الدورة االستثنائية املرتقبة للجمعية العامة        

زيادة التركيز على مراقبة الـسالئف، مبـا يف ذلـك عـرب معاجلـة مـسألة مواقـع اإلنتـاج؛ والتـدابري                       
رات والطلـب عليهـا لـدى الـشباب؛ وتعزيـز التعـاون الـدويل               الرامية إىل احلّد مـن تعـاطي املخـدِّ        

على إنفاذ القانون، مبـا يف ذلـك إيـالء مزيـد مـن االهتمـام لتبـادل املعلومـات؛ والتنميـة البديلـة،                        
على النحو املبني يف إعـالن ليمـا بـشأن التنميـة البديلـة، مبـا يف ذلـك املبـادئ اإلرشـادية الدوليـة                         

لـة  ، حيث أن هـذه التنميـة ضـرورية ومكمِّ         )E/CN.7/2013/8ق الوثيقة   مرف(بشأن التنمية البديلة    
وأُبلغ االجتماع بأن تايلند تعتزم استضافة حلقة عمل دولية ثانية بـشأن            . إلنفاذ القوانني بفعالية  

 التـزام بلـده     داًد ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية جمـدَّ          وأكَّـ . ٢٠١٤التنمية البديلة يف أوائـل عـام        
ه ينبغــي أن تلتــزم نــهج املتــوازن الــوارد يف اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل، وذكــر أنَّــبــاع الباتِّ

  .  مببدأ املسؤولية املشتركة من أجل حل مشكلة املخدِّرات العامليةالبلدان األخرى أيضاً
ه ال ميكــن ألي وكالــة أن تــضطلع وحــدها بإنفــاذ قــوانني   د ممثــل اليابــان علــى أنَّــ شــدَّو  - ٣١
ــةات بفعخــدِّرامل ــادل     . الي ــة وتب ــرام اتفاقــات املــساعدة املتبادل ومــن الــضروري يف هــذا الــصدد إب

 الـيت  WESTERLIESوأحد األمثلـة علـى العمليـات األقاليميـة إلنفـاذ القـانون عمليـة                . املعلومات
ــدعم مــن ا      ــة ب ــرة اجلمــارك الياباني ــة للجمــارك ودائ ــة العاملي ــا املنظم ــولإلتنظمه ــامج . نترب والربن

وستتيح هذه املبادرة، اليت سـتطلقها      . ات اجلمارك مثال آخر على التعاون الدويل      اإلقليمي ملخترب 
، برعاية دائرة اجلمارك اليابانيـة، فرصـة ألعـضاء املنظمـة      ٢٠١٤املنظمة العاملية للجمارك يف عام      

العاملية للجمارك لتحديث معارفهم ومهاراهتم يف جمال التحليل الكيميـائي ولتحـسني قـدراهتم يف               
  .  التصنيف اجلمركي، وخباصة يف جمال املنتجات الزراعية والكيميائيةجمال
خـــالل الـــدورة الثامنـــة واألربعـــني للجنـــة الفرعيـــة، أكَّـــد املتكلمـــون جمـــدَّداً التـــزام   و  -٣٢

. حكوماهتم بتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل، وأبلغوا عن التدابري املتخذة يف هذا الـصدد             
لت تشريعاهتا الوطنية فيما يتعلق بغسل األموال والتعاون القضائي، لكـي           اهلند عدَّ   أنَّ فقد ذُكر 

 علــى مــصادرة ممتلكــات تكــون متوائمــة مــع اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل، ولكــي تــنصَّ  
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ذات وذُكر أنَّ وقف التدفقات املاليـة غـري املـشروعة املتأتِّيـة مـن اجلـرائم                 . املتَّجِرين باملخدِّرات 
 مهـا وسـيلتان رئيـسيتان يف    وكذلك التعـاون فيمـا بـني الـسلطات املختـصة،        باملخدِّرات، الصلة

ــة لالجتــار باملخــدِّرات،   ا ــصدِّي بفعالي ــا ذُكــر أنَّ  لت ــة يف   كم دور وحــدات االســتخبارات املالي
  . الشرقني األدىن واألوسط حاسم األمهية يف هذا الصدد

مــذكِّرات تفــاهم وعــن  علــى أبلــغ ممثِّــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية عــن توقيــع إيــران و  -٣٣
 مــن الــسياسات الوطنيــة األخــرى وقــال إنَّ. إقليميــة ودوليــةمبــادرات نظمــات ومالتعــاون مــع 

وأبلـغ ممثِّـل    . تطوير االستخبارات، والعالج وإعادة التأهيل، والدعم يف مرحلة ما بعـد العـالج            
وأبلغ ممثِّـل   . سل األموال اإلمارات العربية املتحدة عن مبادرة استراتيجية تركِّز على مكافحة غ         

 مـصادر رزق  شروعة، وعـن تـوفري      املـ مصر عن النجاح احملـرز يف إبـادة احملاصـيل املزروعـة غـري               
ذَكــر أنَّ التوقيــع علــى و. حــوافز للمــزارعنيعــاون مــع املــصارف ومــن خــالل تقــدمي  بديلــة بالت
وأبلـغ  . ون الـدويل   التعـا   اليت تبذهلا مـصر يف ميـدان       هودضمن اجل تفاهم هو أيضاً من     مذكِّرات  

وأبلـغ ممثِّـل    . ممثِّل اليمن عن تعديل التشريعات هبدف االمتثال لإلعالن السياسي وخطة العمـل           
 يف  تقـع  يف أربـع مقاطعـات   على نطاق كـبري أفغانستان عن وجود زراعة غري مشروعة لألفيون 

ايـة بـرامج مـصادر    وأشـار إىل عـدم كف  . وعن املتمردين الذين يعززوهنا  البلدية من نوباملنطقة اجل 
وقال إنَّ أفغانستان أحرزت، على الرغم من هـذه التحـّديات، تقـّدماً فيمـا يتعلـق                 . الرزق البديلة 

وتشمل التدابري  . بإنفاذ القانون وخفض الطلب على املخدِّرات وتوعية الناس والتعاون القضائي         
وأشـار  . وإعـادة التأهيـل  لعـالج  لمراكز  إنشاء  الرامية إىل تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل        

وأفـاد  . ممثِّل األردن إىل أنَّ بلده استحدث ضوابط حدوديـة أشـد ملكافحـة االجتـار باملخـدِّرات              
بأنَّ التدابري اإلضافية تشمل عمليات التسليم املراقـب بالتعـاون مـع بلـدان أخـرى، واالسـتثمار                  

وقـال  .  املعـّدات احلديثـة    يف جمال تدريب املوظفني املسؤولني عن املكافحـة، وكـذلك يف تـوفري            
إنَّ التعــاون قــد ترسَّــخ مــع مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة ومــع االحتــاد األورويب بــشأن خفــض     
الطلــب علــى املخــدِّرات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   

اون بلـده مـن خـالل     نطاق تع   وأبلغ ممثِّل تركيا بأنَّ    .األيدز وتوفري العالج يف السجون    /البشرية
مته تركيـا للحـصول     يف توّسع، مبا يف ذلك الطلب الذي قدَّ        القنوات الثنائية واملتعددة األطراف   

وتــشمل التــدابري .  املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنــسيق يف آســيا الوســطى   يفعلــى عــضوية
  . عيةاألخرى التشارك يف اخلربات الفنية والتعاون يف ميدان خفض الطلب، وكذلك التو
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    نظيم االجتماعات املقبلة للهيئات الفرعية ت  -رابعاً  
 املواضيع اليت ميكـن أن تتناوهلـا اجتماعـات          وُحدِّدت أثناء االجتماعات املعنية     نوقشت  -٣٤

 واالجتمـاع احلـادي عـشر هلونليـا، أوروبـا، الـذي             ٢٠١٤اهليئات الفرعية اليت سـتعقد يف عـام         
  .٢٠١٥سيعقد يف عام 

ى انتباه اللجنة وأعضاء هيئاهتا الفرعية إىل قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي             ُيسترَعو  - ٣٥
آسـيا  : اجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات       "، بعنوان   ١٩٨٨/١٥

 ، الذي طلب فيه اجمللس مـن األمـني العـام          "واحمليط اهلادئ، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية والكاريـيب     
ة أن يدعو إىل عقد تلك االجتماعات اإلقليمية الثالثة يف عواصم الدول الواقعـة يف املنـاطق املعنيَّـ                 

 اإلقليميـة املعنيـة، وذلـك سـنوياً اعتبـاراً مـن عـام        اهليئـة واليت قد ترغب يف استضافتها، أو يف مقر  
املختلفة علـى النظـر يف       يف املناطق     األعضاءَ  الدولَ وتبعاً لذلك، ينبغي أن تشجِّع اللجنةُ     . ١٩٨٨

استضافة االجتماعات املقبلة لرؤساء األجهزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدِّرات حيثمـا ال                  
د بعد بلـد مـضيف هلـذه الغايـة، وعلـى التنـسيق مـع األمانـة يف أقـرب وقـت ممكـن                         يكون قد ُحدِّ  

  . إلتاحة الوقت الكايف الختاذ الترتيبات التنظيمية
 

  


